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งานวิจยั เรือ่ ง “กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทย” เป็ นงานวิจยั ที่
มุง่ ศึกษาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ กระบวนการสร้างชุมชนเสมือน สภาพของชุมชนเสมือน การ
บริหารจัดการชุมชนเสมือน ปจั จัยในการสร้างชุมชนเสมือน
งานวิจยั ฉบับนี้ใช้วธิ กี ารศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method)
งานวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้เครือ่ งมือการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา, การสัมภาษณ์
เชิงลึก ผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์จานวน 3 คน จากเกมออนไลน์ 3 ประเภท ได้แก่ RPG, FPS
และ MOBA จากเกมออนไลน์ทม่ี จี านวนผูเ้ ล่นมากทีส่ ุดใน 3 ประเภทเกม ได้แก่ MMORPG,
FPS และ MOBA โดยเกมทีเ่ ป็ นตัวแทนในแต่ละประเภท คือ เกมทีม่ ผี เู้ ล่นสูงสุดในเกม
ประเภทดังกล่าว ซึง่ ได้แก่ โยวกัง (Yulgang), พอยต์ แบลงค์ (Point Blank) และ ฮอน (Hero
of Newearth: HoN) สัมภาษณ์กลุ่มกับนักเล่นเกมออนไลน์ จานวน 5 คน ในฐานะของ
ผูร้ บั สาร (Audiences) และผูเ้ ล่นทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเสมือน (Virtual Community Participants)
ส าหรับ วิจ ัย เชิง ปริม าณ ใช้เ ครื่อ งมือ ด้ว ยแบบสอบถามส ารวจออนไลน์ (Online
Questionnaire Survey) ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่า ง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เกม
ออนไลน์โยวกัง และพอยต์แบลงค์ วิเคราะห์ขอ้ มูล 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้สถิตพิ รรณนา, การ
วิเคราะห์ดว้ ย T-TEST และ Scheffe เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างการปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
เสมือ นของผู้เ ล่ น ที่แ ตกต่ างกัน มีค วามสัมพันธ์ ระบบเกมออนไลน์ ท่ตี ่ างกัน และ Pearson’s
Correlation ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปจั จัยทางการตลาด และชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
โดยผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1) กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ พบว่า องค์ประกอบเกม ระบบ
เกม กิจกรรมออฟไลน์ และการบริหารจัดการชุมชนเสมือนทีเ่ หมาะสม มีผลต่อลักษณะการเกิด
ชุมชนเสมือน
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2) สภาพของชุมชนเสมือน ขึ้นอยู่ลกั ษณะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เล่นเกม
ออนไลน์ นอกจากนัน้ พบว่า สื่อออนไลน์ และออฟไลน์มผี ลต่อสภาพชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ท่ี
เหมาะสม นวมไปถึงการจัดการชุมชนเสมือนทีเ่ หมาะสม
3) การบริหารจัดการชุมชนเสมือน พบว่า การบริการจัดการชุมชนเสมือนเป็ น
การใช้เครือ่ งมือต่างๆ ผ่านหลากหลายสื่อ โดยสื่อออนไลน์เป็นเครือ่ งมือหนึ่งทีช่ ่วยในการจัดการ
ชุมชนเสมือ น และไม่สามารถขาดการจัดการด้ว ยการจัดกิจกรรมออฟไลน์ ด้ว ยเช่นเดียวกัน
นอกจากนัน้ การจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทเ่ี หมาะสมจะสะท้อนรายได้ของเกมออนไลน์
4) ปจั จัยในการสร้างชุมชนเสมือน ปจั จัยด้านการสื่อสารการตลาดเป็ นปจั จัย
หลักที่ก่อให้เกิดชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ นอกจากนัน้ ปจั จัยอื่นๆ ที่สนับสนุ นเป็ นปจั จัยจาก
พืน้ ทีอ่ อฟไลน์ เป็ นส่วนสนับสนุ นให้ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์เกิดขึน้ ได้ ส่วนปจั จัยส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ 6P เป็ นปจั จัยเสริมให้เกิดชุมชนเสมือน
ข้อเสนอแนะการวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นการพัฒนาเกม และการบริหารจัดการชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์ ตลอดจนสื่อดิจทิ ลั อื่นๆ ที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกัน โดยการพัฒนาเกมออนไลน์
ต้อ งพิจารณาถึงรูปแบบของชุมชนเสมือนที่พึงจะเกิดขึ้น เนื่อ งจากชุมชนเสมือ นเป็ นแหล่ ง
รายได้ของบริษัทได้อีก ทางหนึ่ ง นอกจากนัน้ ปจั จัยด้านการสื่อสารและระบบสังคมของเกม
ออนไลน์ เป็ นระบบดิจทิ ลั ที่สาคัญในการสนับสนุ นการก่อตัวของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ให้
เกิดขึน้ และประเด็นสุดท้ายในขณะทีก่ ารบริหารจัดการชุมชนเสมือน ต้องอาศัยเครื่องมือดิจทิ ลั
ในการบริหารจัดการชุมชนเสมือน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมออฟไลน์เพื่อสนับสนุ นการบริหาร
จัดการชุมชนเสมือนออฟไลน์อกี ด้วย
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The construction of online game virtual communities research is focusing on
the construction process of virtual community with 4 research problems.
1) Construction process of Online Game Virtual Community.
2) Condition of Online Game Virtual Community
3) Online Game Virtual Community Management
4) Online Game Virtual Community’s emerge factors
This study used mixed method both qualitative and quantitative method. In
qualitative method used content analysis, in-depth interview 3 game online product
managers in 2 Thailand online game leader companies. In quantitative method used
questionnaire about 400 sampling of Thai gamers. Sampling from Online Questionnaire
Survey combine with Purposive Sampling to specify sampling who real gamer, then
analyst data with Descriptive Statistic, T-TEST to analyst relationship between Different
of Virtual Identity interaction in Virual Community’s behavior has relationship with online
game communication situation, While using Pearson’s Correlation to analyst relationship
between Marketing Mix and Virtual community
The finding of research in online game industry are;
1) The construction process of online game virtual community is depend
on 4 factor type of games, audiences, marketing communications and publisher/developer
activity. Furthermore different type of game emerge different condition of online
community. And when create online game community need to use integration tools
from other media, in-house media to inside game. Another finding is condition of virtual
community depend on procedure, community management between construction
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process. Last finding player spend time and money on online game from community
and friend inside game.
2) From questionnaire supported qualitative finding that players with
play different type of game have different way of in-game communication also influence
to different condition of online community. Another finding is to gather player in to
virtual community is depend on marketing communication though player’s virtual
community.
The discussion of this research are;
1) To emerge virtual community in online game, Game developer
should focus on online game element especially game mechanic and game content,
Online game system with focusing on communication and Social system, and the last is
online community management which is game publisher responsible to engage online
player.
2) Virtual community condition depend on relationship between player
in the community, and engagement between player and staff such as rules, activity.
More than that online media and offline media has influenced on virtual community
condition such as offline event. Furthermore, virtual Community needs many media
support systems not only in-game but out of game media as well such so provide
market communication on the right community can gather player into game and
create stronger virtual community.
3) Construction virtual community on online game, the owner of
community must have policy before construct virtual community to control environment
of virtual community. During process of good online game community emerge will reflect
online game revenue as well.
4) Construction of Virtual community is communication, moreover with
offline support and 6P online marketing mix is only support virtual community to
continue.
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจยั
บทที่ 3 วิ ธีการวิ จยั
3.1 ระเบียบการดาเนินการวิจยั
3.1.1 วิธกี ารดาเนินการวิจยั
3.2 แหล่งข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการศึกษา
3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data)
3.2.2 แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data)
3.3 เครือ่ งมือในการศึกษา
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data)
3.3.2 ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data)
3.4 การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
3.4.1 การทดสอบความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือ
3.4.2 การทดสอบคุณภาพของความเชื่อถือได้ (Reliability)
3.5 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6 ข้อจากัดในการวิจยั
บทที่ 4 ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
4.1 ลักษณะของกระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
4.1.1 องค์ประกอบเกม กับชุมชนเสมือน
4.1.2 โลกออฟไลน์ กับชุมชนเสมือนออนไลน์

53
59
66
68
69
70
74
76
78
79
80
81
83
84
86
88
88
89
90
90
92
92
93
96
96
97
97
98
99
100
100
101
160
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4.1.3 วัฎจักรชุมชนเสมือน
4.1.4 กิจกรรมและการสื่อสารการตลาดกับชุมชนเสมือน
4.2 สภาพของชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์
4.2.1 สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์กบั ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์
4.2.2 ระบบการสื่อสารของตัวเกม กับการกาหนดรูปแบบและวิธกี ารสื่อสาร
ภายในของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
4.3 การจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
4.3.1 ผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ กับการบริหารชุมชนออนไลน์ทเ่ี หมาะสม
4.3.2 การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์เพื่อทีก่ ่อให้เกิดรายได้
4.4 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากการเก็บข้อมูล
4.5 สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
4.5.1 กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์
4.5.2 สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
4.5.3 การบริหารจัดการชุมชนเสมือน
บทที่ 5 ผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
5.1 ข้อมูลสถิตเิ ชิงพรรณนา
5.1.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูท้ าแบบสอบถาม
5.1.2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
5.1.3 พฤติกรรมการปฏิสมั พันธ์ภายในเกมออนไลน์
5.1.4 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
5.2 ข้อมูลสถิตเิ ชิงอนุมาน
5.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิสมั พันธ์ และจุดประสงค์ในการติดต่อ
สือ่ สาร
5.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด และชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์
5.3 สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
5.3.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
5.3.2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
5.3.3 พฤติกรรมการปฏิสมั พันธ์ภายในเกมออนไลน์
5.3.4 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์
5.3.5 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 6 สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจยั

165
166
179
179
188
194
194
200
209
210
210
211
212
215
215
215
218
221
226
229
230
236
237
237
237
237
238
239
240
240
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6.1.1 กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์
6.1.2 สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
6.1.3 การบริหารจัดการชุมชนเสมือน
6.2 อภิปรายผลการวิจยั
6.2.1 ลักษณะการเกิดของชุมชนเสมือนบนโลกของเกมออนไลน์
6.2.2 สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ภายหลังจากการเกิดชุมชน
เสมือน
6.2.3 รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเสมือนทีเ่ หมาะสม
6.2.4 การสร้างรายได้จากชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะด้านการนาไปใช้ดา้ นการออกแบบตัวเกมออนไลน์
6.3.2 ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
6.3.3 ข้อเสนอแนะการบริหารชุมชนเสมือนในสื่อดิจทิ ลั อื่นๆ
6.3.4 ข้อเสนอแนะการวิจยั ศึกษาด้านเกมออนไลน์ของประเทศไทย
6.3.5 ข้อเสนอแนะการวิจยั ศึกษาอื่นๆ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ประวัติผเ้ ู ขียน

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ

แบบสอบถาม
ข้อมูลเกมโยวกัง
ข้อมูลเกมพอยต์ แบลงค์
ข้อมูลเกมฮอน
กฎการให้บริการเกมออนไลน์ของเอเซียซอฟต์
กฎการให้บริการเกมออนไลน์ของการีน่า

240
241
242
242
242
274
282
292
299
299
302
303
304
304
306
314
315
322
323
324
325
333
340

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1 คำถำมนำวิจยั และข้อสันนิษฐำน/สมมติฐำน
2.1 รำยละเอียด Game Type และตัวอย่ำงเกม
2.2 กำรแบ่งประเภทตำมลักษณะของ Game Genre
2.3 แนวคิดของ Grace ในกำรแบ่งประเภทของเกมออนไลน์
2.4 กำรแบ่งองค์ประกอบตำมแนวคิดของ Derryberry
2.5 สรุปกำรแบ่งองค์ประกอบตำมแนวคิดของ Smed & Hakonen
2.6 สรุปองค์ประกอบของเกม
2.7 เปรียบเทียบประเภทของชุมชนธรรมชำติ และชุมชนเสมือน
2.8 กำรแบ่งประเภทของชุมชนเสมือนตำมแนวคิดของ Yusof
2.9 กระบวนกำรออกแบบเกม
2.10 องค์ประกอบทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมพึง่ พำสื่อเกมออนไลน์
2.11 เปรียบเทียบองค์ประกอบกำรเรียนรูก้ บั Gamification
2.12 องค์ประกอบทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมพึง่ พำสื่อเกมออนไลน์
3.1 คำถำมในกำรสัมภำษณ์ผใู้ ห้บริกำรเกมออนไลน์
3.2 กระดำนลงรหัสสำหรับกำรสัมภำษณ์ผใู้ ห้บริกำรเกมออนไลน์
3.3 คำถำมในกำรสัมภำษณ์กลุ่มผูเ้ ล่นเกมออนไลน์
3.4 กระดำนลงรหัสสำหรับกำรสัมภำษณ์กลุ่มผูเ้ ล่นเกมออนไลน์
3.5 ตำรำง Cronbach’s Alpha
3.6 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
3.7 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลีย่ เลขคณิต
4.1 ตำรำงตำแหน่งหน้ำทีข่ องตำแหน่งต่ำงๆ ในสำนัก
4.2 ประเภทของสื่อต่ำงๆ ทีเ่ กมพอยต์ แบลงค์ใช้
4.3 จำนวนกำรใช้ส่อื ในปี พ.ศ. 2557 ของเกมทีศ่ กึ ษำทัง้ 3 เกม
4.4 ภำษำทีเ่ รียกเฉพำะของแต่ละเกม
4.5 ภำษำทีเ่ รียกในกลุ่มเกมเมอร์
5.1 จำนวนผูต้ อบแบบสอบถำมแบ่งตำมเพศ

หน้ า
11
27
27
30
35
37
37
50
51
69
75
77
85
93
94
95
96
97
98
99
148
167
174
192
193
215
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
5.2 จำนวนผูต้ อบแบบสอบถำมแบ่งตำมอำยุ
5.3 จำนวนผูต้ อบแบบสอบถำมแบ่งตำมระดับกำรศึกษำ
5.4 จำนวนผูต้ อบแบบสอบถำมแบ่งตำมอำชีพ
5.5 จำนวนผูต้ อบแบบสอบถำมแบ่งตำมรำยได้
5.6 พฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์ ตำมสถำนที่
5.7 พฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์ ตำมอุปกรณ์
5.8 พฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์ ประเภทต่ำงๆ
5.9 พฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์ ตำมเวลำ
5.10 จำนวนเวลำทีใ่ ช้ในกำรเล่นเกมออนไลน์ ต่อ 1 ครัง้
5.11 สำเหตุในกำรเลือกเล่นเกมออนไลน์ ต่อ 1 ครัง้
5.12 ทัศนคติทม่ี ตี ่อระบบของเกมออนไลน์
5.13 กำรปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงผูเ้ ล่น ขณะเล่นเกม
5.14 รูปแบบกำรปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงผูเ้ ล่น ขณะเล่นเกม
5.15 สำเหตุของกำรปฏิสมั พันธ์ในเกมออนไลน์
5.16 กำรสำนสำยสัมพันธ์ระหว่ำงผูเ้ ล่น ขณะเล่นเกม
5.17 จำนวนเพื่อนในเกมออนไลน์
5.18 สื่อทีใ่ ช้ในกำรสำนสัมพันธ์
5.19 ท่ำนได้เพื่อนจำกกำรใช้กำรใช้ส่อื ในตำรำงที่ 5.18 หรือไม่
5.20 เพื่อนทีไ่ ด้จำกตำรำง 5.18 กับกำรเล่นเกมทีเ่ พิม่ ขึน้
5.21 ปจั จัยทีท่ ำให้เลิกเล่นเกมออนไลน์
5.22 ปจั จัยด้ำนสินค้ำ (Product)
5.23 ปจั จัยด้ำนรำคำ (Price)
5.24 ปจั จัยด้ำนกำรจัดจำหน่ ำย (Place)
5.25 ปจั จัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion)
5.26 ปจั จัยด้ำนควำมเป็ นส่วนตัว (Privacy)
5.27 ปจั จัยด้ำนกำรให้บริกำรส่วนบุคคล (Personalization)
5.28 ปจั จัยด้ำนชุมชนเสมือน (Virtual Community)
5.29 ควำมสัมพันธ์จดุ ประสงค์ในกำรติดต่อสื่อสำรและลักษณะกำรปฏิสมั พันธ์

หน้ า
216
216
217
217
218
218
219
219
220
220
221
221
222
222
223
223
224
224
225
225
226
226
227
227
228
228
228
230
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
5.30
5.31
5.32
5.33

หน้ า

ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์กำรทำเควส และลักษณะกำรปฏิสมั พันธ์
ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในกำรล่ำบอส และลักษณะกำรปฏิสมั พันธ์
ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในกำรเก็บเลเวล และลักษณะกำรปฏิสมั พันธ์
ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในกำรสอบถำมวิธกี ำรเล่น และลักษณะกำร
ปฏิสมั พันธ์
5.34 ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในกำรค้ำขำยสินค้ำภำยในเกม และลักษณะ
กำรปฏิสมั พันธ์
5.35 ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในกำรหำเพื่อนคุย และลักษณะกำรปฏิสมั พันธ์
5.36 ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในกำรสื่อสำรกับตัวละครบำงอำชีพ
เช่น พระ แทงค์ และลักษณะกำรปฏิสมั พันธ์
5.37 ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในกำรติดต่อสื่อสำรกับตัวละครสวย
ไอเทมแจ่ม และลักษณะกำรปฏิสมั พันธ์
5.38 ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในกำรติดต่อสื่อสำรกับผูม้ ชี ่อื เสียงในเกม
และลักษณะกำรปฏิสมั พันธ์
5.39 ควำมสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อค้นหำรับสมัคร
กิลด์/แคลน และลักษณะกำรปฏิสมั พันธ์
5.40 รูปแบบควำมสัมพันธ์ของกำรปฏิสมั พันธ์ และจุดประสงค์ในกำรติดต่อ
สื่อสำร
5.41 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปจั จัยด้ำนรำคำ และชุมชนเสมือน
6.1 องค์ประกอบของเกม และผลต่อชุมชนเสมือน
6.2 อัตลักษณ์เสมือน และสภำพของชุมชนเสมือน ในแต่ระยะกำรเติบโต
6.3 องค์ประกอบของเกม และแนวคิด Gamification
6.4 กำรชีว้ ดั ผลตอบแทนของชุมชนเสมือน

230
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
257
262
266
293

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1 ตลาดเกมทัวโลกในปี
่
ค.ศ. 2013
2
1.2 ส่วนแบ่งการตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
3
2.1 ตัวอย่างเกม Pong
19
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเกมออนไลน์แต่ละประเภท
24
2.3 กระบวนการการนาเกมสู่ตลาด
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของงำนวิ จยั
เทคโนโลยีท่ีก ารสื่อ สาร ส่ งผลให้ว ิถีชีว ิต ของมนุ ษ ย์เ ปลี่ยนแปรไป จากที่ผู้ค นนิย ม
ติดต่อ สื่อสารแบบเห็นหน้ าคาดตาไปสู่การติ ดต่อ สื่อสารผ่านระบบคอมพิว เตอร์ (ComputerMediated Communication: CMC) และผูค้ นทีใ่ ช้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต่าง
นาชีวติ ของตนเข้าไปสู่โลกเสมือนมากขึน้ กลายเป็ นประชากรเน็ต (Netizen) ส่งผลต่อการแพร่
ขยายของชุมชนเสมือนบนโลกอินเทอร์เน็ต ทาให้แนวโน้ มด้านนวัตกรรมโลกกาลังจะก้าวเข้าสู่
การพัฒนาด้านโลกเสมือน (Virtualization) เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing), การ
สื่อสารผ่านโลกเสมือน ตลอดจนสังคมออนไลน์ เป็ นต้น (Frost & Sulivan, 2014) ระบบโครงข่าย
ดังกล่าวเป็นตัวก่อให้เกิดชุมชนเสมือนขึน้ ตัวอย่างของชุมชนเสมือนทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมอันดับ 1 ของ
โลก คือ Facebook ทีม่ บี ญ
ั ชีความเคลื่อนไหว (Active ID: AID) ประมาณ 1,310 ล้านบัญชีต่อ
เดือน (พ.ศ. 2556) (Statisticbrain, 2014) ในจานวนดังกล่าวนักท่องเน็ตชาวไทยประมาณ 18
ล้านบัญชี ทาให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ ผี ใู้ ช้ Facebook มากทีส่ ุดเป็ นอันดับ 3 ของโลก
นอกจากสื่อสังคมออนไลน์แล้ว สื่อประเภทเกมเป็ นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ผู้ใช้ท่เี ป็ นวัยรุ่นนิยม
เป็ นอย่างมาก สาหรับประเทศไทยคาดว่ามีบญ
ั ชีเกมทัง้ หมดไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบัญชีทม่ี คี วาม
เคลื่อนไหว นอกจากนัน้ เมื่อเทียบในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยนับเป็ นประเทศ
ทีม่ กี ารเติบโตของธุรกิจเกมเป็ นอันดับ 1 ของภูมภิ าค (บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน), 2556)
ในปี ค.ศ. 2008 อุตสาหกรรมเกมทัวโลกมี
่
มลู ค่า 35 พันล้านเหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับ
อุตสาหกรรมเพลง ทีม่ มี ลู ค่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2003 (Siapera, 2012) แต่ใน
ปี ค.ศ. 2013 จากการสารวจของ Falregame.com (2014) ตลาดเกมทัวโลกมี
่
มลู ค่ารวมอยู่ท่ี 70.4
พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีผเู้ ล่นเกมทัวโลกมากกว่
่
า 1,231 ล้านคนทัวโลก
่
และตลาดเกมกว่า
39% เป็นการครองตลาดโดยเกมออนไลน์ ตามด้วย 43% เป็นเกมจาพวกคอนโซล และอีก 18%
เป็ นเกมประเภทอื่นๆ ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดของเกมออนไลน์นัน้ อาจมากกว่าตัวเลขดังกล่า ว
เนื่องจากในปจั จุบนั เกมคอนโซล (Game Console) สามารถเล่นเกมออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน
เท่ากับโลกเสมือนในเกมออนไลน์นนั ้ เป็ นโลกทีผ่ ู้คนกว่า 480 ล้านคนทัวโลก
่
เข้าใช้บริการใน
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โลกเสมือนดังกล่าวเป็นประจาทุกวัน ตลอดระยะเวลา 10 ปี เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึงภาพของธุรกิจ
เกม และเกมออนไลน์ เป็ นธุรกิจที่มกี ารเติบโตอย่า งรวดเร็ว สาหรับตลาดเกมภายในภูมภิ าค
เอเซียแปซิฟิคพบว่า รายได้รอ้ ยละ 56 ของทัง้ ภูมภิ าคเป็ นรายได้ทเ่ี กิดขึน้ เฉพาะในประเทศเกาหลี
ใต้ เพียงประเทศเดียว นอกจากนัน้ ตลาดภายในภูมภิ าคโตขึน้ กว่าร้อยละ 20 ในช่วงปี ค.ศ. 2008
ทีผ่ ่านมา (Jin & Chee (2008 as cited in Siapera, 2012) แม้แต่ในประเทศจีนเองตัง้ แต่ปี ค.ศ.
2006 ประเทศจีนมีการประเมินผูเ้ ล่นเกมภายในประเทศประมาณ 150 ล้านบัญชี และสามารถ
สร้างรายได้เฉพาะในธุรกิจเกมกว่า 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในประเทศผู้นาอุตสาหกรรมเกม
อย่างญีป่ นุ่ ในปี ค.ศ. 2010 มูลค่าตลาดเกมอยูท่ ป่ี ระมาณ 510 พันล้านเยน
5, , 00
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ภำพที่ 1.1 ตลาดเกมทัวโลกในปี
่
ค.ศ. 2013
แหล่งที่มำ: Flaregames, 2014.
หมำยเหตุ: จานวนเท่ากับ ล้านเหรียญสหรัฐ
เมือ่ มองในภาพรวมของธุรกิจเกมออนไลน์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายได้
รวมประมาณ 396.13 ล้านเหรียญสหรัฐ (บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน),
2556) โดยที่ประเทศไทยนับเป็ นประเทศที่มศี ักยภาพในการเติบโตด้านธุรกิจเกมออนไลน์
สูงสุด อ้างอิงจากตัวเลขจานวนผู้เล่นในปี ท่ผี ่านมา และยอดธุรกิจโดยรวม ที่มปี ระมาณ 98.4
ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้ ในแง่ของผูเ้ ล่น และมูลค่าของตลาด เฉพาะในประเทศไทย จากการสารวจ
ตลาดเกมออนไลน์ โดยบริษทั NCTrue, Co. Ltd. (2556) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2555
ตลาดเกมออนไลน์มเี ม็ดเงินมากกว่า 3,148 ล้านบาท (ไม่รวมบริษทั เกมออนไลน์ท่เี ป็ นกลุ่ม
Mobile และไม่รวมบริษทั เกมของ TOT) หากรวมกันทัง้ หมดแล้วคาดว่าจะมีเม็ดเงินในตลาด
กว่า 4,500 ล้านบาท บริษทั ทีค่ รองตลาดสูงสุด คือ บริษทั เอเชียซอฟต์ จากัด ในสัดส่วน
32% ของภาพทัง้ ตลาดเกมออนไลน์
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ภำพที่ 1.2 ส่วนแบ่งการตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
แหล่งที่มำ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2556.
หมำยเหตุ: ไม่รวมบริษทั TOT ทีม่ เี กมออนไลน์, ไม่รวมธุรกิจจาพวกการพัฒนาเกม,
ไม่รวมธุรกิจจาพวก Mobile Game
เกมออนไลน์จงึ เป็ นพืน้ ทีท่ ส่ี ะท้อนให้เห็นลักษณะตัวแทนหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งในสังคม
ยุคใหม่ จากเดิมทีก่ ารเล่นเกมเป็ นการเล่นภายในบ้าน ทีผ่ เู้ ล่น รวมถึงกลุ่มเพื่อนัดรวมตัวเพื่อ
เล่นเกม เป็ นลักษณะแบบปิ ด คือเล่นภายในสถานที่จากัด และการเข้าถึงจากัด กลายเป็ น
การสื่อสารผ่านสื่อตัวกลาง ซึง่ เอื้ออานวยต่อการเล่นเกมจากทีใ่ ดในโลกก็ได้ เข้ามาพบปะโดย
ไม่จ าเป็ น ต้ อ งรวมกลุ่ ม แบบเมื่อ ก่ อ นแล้ว ด้ว ยราคาอิน เทอร์เ น็ ต ที่ถู ก ลง และการเข้า ถึง
อินเทอร์เน็ตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์เป็ น
ตัวสนับสนุนให้ธุรกิจเกมออนไลน์สามารถดาเนินธุรกิจได้ดมี าโดยตลอด สิน้ ปี ค.ศ. 2013 ยอด
รายงานการใช้อนิ เทอร์เน็ตทัวโลกอยู
่
่ท่ี 2,712 ล้านผูใ้ ช้งาน เอเชียเป็ นภูมภิ าคทีม่ กี ารใช้ง าน
อินเทอร์เ น็ ต มากที่สุ ด ในโลกที่ 48.4% ของการใช้งานอิน เทอร์เ น็ ต ทัว่ โลก หรือ ประมาณ
1,322 ล้านการใช้งาน (Internetlivestat, 2014) ในขณะทีภ่ ูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ยอดการใช้อินเทอร์เน็ตทัง้ หมด 147 ล้านราย เฉพาะในประเทศไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ ต
ประมาณ 19 ล้านราย คิดเป็ นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ 28% (Internetlivestat, 2014)
ประกอบกับการวิจยั โดยของส านักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิค ส์ (องค์การมหาชน)
(2556) พบว่าผูท้ ม่ี อี ายุในช่วง 15-25 ปีมกี ารใช้อนิ เทอร์เน็ตสูงทีส่ ุดอยูท่ ป่ี ระมาณ 34 ชัวโมง
่
ต่อสัปดาห์ โดยกิจกรรมที่ทาบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือการเล่นเกมออนไลน์ อยู่ท่ี ร้อยละ
53.6 ในวัยรุน่ ช่วง 15-20 ปี ด้วยสาเหตุดงั กล่าวจึงเป็ นสัญญาณแสดงการเติบโตของธุรกิจเกม
ออนไลน์ได้อย่างหนึ่ง และยังเป็ นตัวชี้วดั ให้เห็นถึงอัตราการเข้าสู่โลกเสมือน และโลกเสมือน
เกมออนไลน์ทม่ี ากขึน้ และมากขึน้ ในทุกปี
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โลกเสมือนในเกมออนไลน์ ชุมชนเสมือน (Virtual Community) เป็ นสิง่ ซ่อนอยู่ภายใน
การเล่น โดยความหมายของ “ชุมชนเสมือน” หมายถึง ลักษณะของกลุ่มคนทีอ่ าจเคยพบปะ
แบบเผชิญหน้าในโลกแห่งความเป็นจริง หรืออาจไม่เคยพบปะกันในโลกแห่งความเป็ นจริง แต่
มีการแลกเปลีย่ นคาพูด และความคิดผ่านตัวกลางกระดานข่าว การสื่อสารผ่านตัวกลาง อย่าง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระดานข่าว และระบบเครือข่าย (Rheingold, 1993) ใช้การสื่อสาร
ระหว่างกันในลักษณะทีเ่ รียกว่า “การสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์” (Computer-Mediated
Communication: CMC) ซึง่ การสื่อสาร และการแลกเปลีย่ นข้อมูลเหล่านัน้ ก่อให้เกิดสิง่ ที่
เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบนเครือข่าย และเมื่อความสัมพันธ์เหล่านัน้ เหนียวแน่ นขึน้
และเพิ่ม จ านวนจากการสื่อ สารระหว่ างบุ ค คล จนกลายเป็ น ลัก ษณะของชุ มชนเสมือ นบน
เครือข่าย (Virtual Community on Network) ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจน คือ เฟซบุค ทีเ่ กิด
จากการสื่อสาร จากคนสู่คน สู่เครือข่ายผูค้ น และพัฒนาสู่ชุมชนเสมือนต่อไป
ลักษณะของชุมชนเสมือนแตกต่างจากชุมชนบนโลกแห่งความเป็ นจริง จากลักษณะของ
การปฏิสมั พันธ์ ทีเ่ มื่อก่อนจะเน้นการใช้การติดต่อแบบพบปะหน้า (Face-to-Face) กลายเป็ น
การติดต่อผ่านตัวกลาง (Medium) โดยไร้ซง่ึ กรอบของกาลเทศะ (Holmes, 1997) นัน่ หมายถึง
ผูค้ นสามารถติดต่อกันได้ แม้จะอยูค่ นละซีกโลก นอกจากนัน้ การติดต่อนัน้ ยังสามารถข้ามกรอบ
ของเวลาได้อกี ด้วย ซึง่ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกิดจากนวัตกรรมการสื่อสาร ด้วยระบบการสื่อสาร
ผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์
การสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ เป็นลักษณะการสื่อสารที่สามารถพบเห็นได้ทวไป
ั่
ในสื่อดิจทิ ลั ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น โดยลักษณะของการสื่อสาร
รูปแบบนี้ออกมาในรูปแบบของกระดานข่าว ห้องแช็ท (Chat Room) สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Network) แอพพริเคชันโทรศั
่
พท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เป็ นต้น การสื่อสารด้วยวิธ ี
นี้เป็ นการลดข้อจากัดด้านเวลา และสถานที่ได้ดงั ที่ได้กล่าวไปในย่อหน้ าที่ผ่านมา ด้วยการ
เทคโนโลยีดงั กล่าวอย่างแพร่หลายเพื่อตอบสนองความต้องการส่ วนตัว และความต้องการเชิง
ธุรกิจ โดย Stolterman, Agren and Croon (1999 as cited in Yusof, 2008) ได้กล่าวว่า
ชุมชนเสมือนเป็นลักษณะของ “รูปแบบชีวติ ” ทีอ่ ยูบ่ นโลกของอินเทอร์เน็ต ทีม่ กี ารสื่อสารด้วย
ระบบการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็ นตัวสนับสนุ นการสื่อสารในเชิงปจั เจกบุคคล
(Individual) และกลุ่มทีค่ น้ หาการสนับสนุ นในเชิงสังคม (Social Support) จากข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวพบว่าสมาชิกในชุมชนเสมือนจะมีลกั ษณะทางพฤติกรรมต่างกัน (Heterogeneous) แต่
จะมีความเหมือนกัน (Homogeneous) ในด้านทัศนคติ (Hitz & Wellman, 1997) ซึง่ สามารถ
อธิบายเรื่องพฤติกรรมของผูเ้ ล่นเกมที่ต้องการตกแต่งตัวละครให้ไม่เหมือนใคร แต่ต้องการให้
ตัวละครเก่งเท่าเทียม หรือเก่งกว่าผู้อ่นื ที่เล่นเกมในกลุ่มสังคมเดียวกัน ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่
น่าสนใจในการศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมบนชุมชนเสมือน
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การสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ เป็ นการสื่อสารแห่งอนาคตซึ่งเปลี่ยนจากการ
สื่อสารแบบผชิญหน้า เป็ นการสื่อสารผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ
เป็ นต้น โดยการสื่อ สารดัง กล่าวในปจั จุบนั อยู่ใ นช่ ว งการพัฒนานวัต กรรมการสื่อ สารอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองแนวคิดโลกแห่งการเชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา (Ubiquitous) พร้อมกับ
แนวโน้มด้านนวัตกรรมของโลกกาลังก้าวเข้าสู่ยุคเสมือนจริง (Virtualization Era) เช่น โลก
เสมือน (Virtual Reality) เป็ นต้น ซึง่ แนวโน้มทางนวัตกรรมเหล่านี้ ส่งผลให้แนวคิดและ
ทฤษฎี “ชุมชนเสมือน” กลับมาเป็ นปรากฏการณ์ในการศึกษาอีกครัง้ เนื่องจากปรากฏการณ์
ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่างเฟซบุคทีม่ คี วามเคลื่อนไหวต่อเดือนประมาณ
1,310 ล้านบัญชีทวโลก
ั่
(Statisticbrain, 2014) ซึง่ เป็นตัวอย่างถึงการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารสื่อสาร
ของมนุ ษย์ในปจั จุบนั
สาหรับในประเทศไทย ตัวอย่างชุมชนเสมือนทีเ่ ห็นชัดในประเทศไทย อย่าง “เว็บไซต์
พันทิพ” ซึง่ เป็นเว็บไซต์ประเภทชุมชนออนไลน์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย มีผใู้ ช้ประมาณ 1.9
ล้านคนต่อวัน (พ.ศ. 2555) (แบรนด์ปฟุ เฟต์, 2556) เป็นชุมชนประเภทแลกเปลีย่ นข้อมูลในสิง่
ทีช่ อบ และให้ความรูร้ วมถึงสาระเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ตามความสนใจ
เช่น ห้องเฉลิมไทย, ห้องสีลม, ห้องเจริญกรุง เป็ นต้น โดยชื่อห้องแต่ละห้องเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึง
หัวข้อที่ชุมชนนัน้ ๆ จะพูดคุยกันเรื่องอะไร เช่น ห้องสีลม จะสนทนาระหว่างกับเกี่ยวกับเรื่อง
ของเทคโนโลยีไอที, ห้องโต๊ะเครือ่ งแป้ง จะพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งเครือ่ งสาอาง เป็ นต้น หรืออย่าง
สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค ทีป่ ระเทศไทยนับเป็ นประเทศทีม่ ผี ใู้ ช้ Facebook มากทีส่ ุด
เป็ นอันดับ 3 ของโลก โดยมีบญ
ั ชีท่มี กี ารเคลื่อนไหวประมาณ 18 ล้านไอดีต่อวัน (Statisticbrain,
2014)
ความเป็น “ชุมชนเสมือน” นัน้ จะมีลกั ษณะแบบตอบโต้จริง คล้ายกับคนทีป่ ฏิสมั พันธ์
กันในโลกแห่งความเป็นจริง โดยผูเ้ ล่นต้องนาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนนัน้ และใช้ชวี ติ ราว
กับนาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกนัน้ ซึ่งเกิดจากลักษณะของการสร้างเกมออนไลน์ ที่มุ่งให้ผู้คน
ตอบสนองความต้ อ งการ และการทดแทนสิ่ง ที่ต นเองไม่ ส ามารถท าได้ หรือ ไม่ ส ามารถ
แสดงออกได้ใ นโลกแห่ งความจริง เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการขัน้ พื้นฐานในใจของมนุ ษ ย์
เหล่านัน้ เกมออนไลน์ได้สร้างรูปแบบของโลกแห่งอุดมคติ (Utopia) โดยผูเ้ ขียนโปรแกรมได้
สร้า งสรรค์ และออกแบบโลกที่ร าวกับ หลุ ด ออกมาจากนิ ย ายแฟนตาซี หรือ บางครัง้ เป็ น
เรือ่ งราวทีเ่ ขียนได้น่ากลัวราวกับอยูใ่ นหนังสือนิยาย ซึง่ ลักษณะเหล่านี้เอง เกมจึงกลายเป็ นสื่อ
ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ล่นให้สมั ผัสอรรถรสต่างๆ ได้ จนเกิดเป็ นสิง่ ทีค่ นใน
วงการเกมเรียกว่า การสร้างสรรค์ประสบการณ์ของผูเ้ ล่น (User Generate Experience:
UGE) เช่น การสร้างตัวละครทีห่ ลากหลาย การสร้างชื่อเสียงในเกม การสร้างฐานอานาจเพื่อ
ทาสงคราม ตลอดจนการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน จนไปถึงการสร้างประสบการณ์ ที่
เหมือ นสัม ผัส ทางเพศ และการสร้า งครอบครัว ตัว อย่า งเช่น เกมออนไลน์ ชุม ชนเสมือ น
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เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ออนไลน์ (Cyber Sex Community) เช่น Redlightcenter ทีส่ ร้างให้ผู้
เล่นสามารถเลือกร่วมรักกับผูค้ นทีผ่ เู้ ล่นสนใจ โดยสามารถเลือกหน้าตา ขนาดตัว รสนิยมทาง
เพศ และรูปร่างของตัวเองได้ทงั ้ หมด เพื่อตอบสนองความต้องการทีก่ ดทับไว้ในโลกแห่งความ
เป็นจริง เพื่อทดแทนความต้องการส่วนลึกภายในของคนเหล่านัน้ เช่น เพศชาย ไม่สามารถ
เป็ นผู้หญิงในโลกแห่งความเป็ นจริงได้ จึงใช้โลกออนไลน์ในการสนองโดยสร้างตัวละครเป็ น
ผูห้ ญิง เช่นเดียวกับเพศหญิงที่สามารถแสดงออกถึงความรุนแรงได้อย่างอิสระในโลกออนไลน์
เป็นต้น โดยเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลทีท่ าให้ผคู้ นเริม่ ขยายตัวเองเข้าสู่โลกเสมือนเพิม่ มากขึน้
นันเอง
่
นอกจากตัวเกมออนไลน์ท่มี อบ “ประสบการณ์” ใหม่ ให้แก่ผเู้ ล่นแล้ว สิง่ หนึ่งทีเ่ กม
ออนไลน์มอบให้แก่ผเู้ ล่นคือ “การปฏิสมั พันธ์” ระหว่างบุคคล ดังทีไ่ ด้กล่าวไปในตอนต้น การ
สื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ เป็ นลักษณะของการสื่อสารทีล่ ดกรอบของเวลาและสถานที่ การเล่น
เกมเป็นการตอบสนองความต้องการในการปฏิสมั พันธ์ของมนุ ษย์ ผูเ้ ล่นไม่จาเป็ นต้องออกจาก
บ้านทีเ่ ป็ นหลุมหลบภัย เพื่อปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นภายนอกได้ผ่านตัวเกม โดยไม่ต้องโชว์สภาพ
ตัวจริงของตนเองแม้แต่น้อย คล้ายกับการสื่อสารบนออนไลน์ ท่ที ุกคนล้วนเป็ นบุคคลนิรนาม
(Anonymous) ทาให้กล้าทีจ่ ะสื่อสาร และพูดถึงเรือ่ งต่างๆ ได้ดกี ว่า ซึง่ ไม่ต่างจากเกมออนไลน์
ที่ก ารสื่อ สารระหว่ า งบุ ค คลกลายเป็ น การสื่อ สารระหว่ า งผู้ เ ล่ น 2 คน ที่ป ฏิส ัม พัน ธ์ผ่ า น
แบบจาลองตัวตน (Avatar) ส่งผลให้การสื่อสาร แทบไม่มตี วั ตนจริงเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่
น้อย นอกจากนัน้ ตัวเกมเองเป็ นเครื่องมือที่กาหนดรูปแบบการปฏิสมั พันธ์ และวิธกี ารเล่นใน
เกมอีก ด้ว ย เกมออนไลน์ มกั จะมีเ ควส หรือภารกิจภายในเกมที่ยากเกินกว่าผู้เล่ นเดียวจะ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ หรือไม่กเ็ ป็ นระบบบางระบบทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงได้ ถ้าไม่ทาการปฏิสมั พันธ์
กับ ผู้เ ล่ น อื่น ๆ เสีย ก่ อ น ซึ่ง รูป แบบเหล่ า นี้ เ ป็ น ตัว แสดงให้เ ห็น ถึง ลัก ษณะที่ต ัว ระบบเป็ น
ตัวกาหนดวิธกี ารสื่อสาร และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์อกี ด้วย
โดยทีก่ ารสื่อสารทีแ่ ปรเปลีย่ นไปเหล่านี้ได้ถูกอธิบายขึน้ โดยมาร์แชล แมคลูแฮน ที่
เสนอเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาสื่อ ที่กล่าวว่า “สื่อ” เปรียบเทียบกับหลอดไฟ ว่า ตัว
หลอดไฟเองไม่ได้บรรจุเนื้อหาอะไรอยูภ่ ายใน แต่มนั มีผลต่อสังคม ในฐานะทีท่ าให้คนสามารถ
มีแ สงสว่างส าหรับประกอบกิจกรรมใดๆ ในยามค่ าคืนแห่งราตรีกาลได้ (อภิญ ญา กาวิล ,
ม.ป.ป.) ซึง่ แนวคิดดังกล่าวได้อธิบายถึงการเกิดขึน้ ของพืน้ ทีเ่ สมือน (Visual Space) ซึง่ เป็ น
ลักษณะพิเศษทีใ่ ห้ความสาคัญกับการมองเห็น หรือการมองภาพ เมือ่ ผูร้ บั สารรับสารจะต้องตก
อยูใ่ นกฎและหลักไวยากรณ์ ของระบบทีถ่ ูกสร้างสรรค์ขน้ึ โดยเฉพาะโลกดิจทิ ลั ทีก่ ารสื่อสารที่
นอกกรอบไวยากรณ์ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากตัวระบบเป็ นตัวกาหนดรูปแบบ และวิธกี าร
สื่อสาร ตลอดจนส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเสมือนนัน้ ๆ ตัวอย่าง จากสื่อ
สังคมออนไลน์อย่าง ทวิตเตอร์ (Twitter) ทีร่ ะบบการสื่อสารวางกรอบให้ใช้เพียง 140 ตัวอักษร
ในการเล่าเรื่องราวหากเกิน 140 ตัวอักษร ระบบจะไม่อนุ ญาตให้เกิดการสื่อสารครัง้ นัน้ ขึน้ เป็ นต้น
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ซึง่ รูปแบบของระบบเหล่านี้ เป็ นลักษณะของ “กฎ” ทีก่ าหนดรูปแบบกรอบความคิดของผูค้ น
รวมไปถึงการเชื่อมโยงต่างๆ
เกมออนไลน์ เป็ น “สื่อ” และเป็ นทัง้ “ผลิตภัณฑ์” ชนิดหนึ่งที่กาหนดรูปแบบการ
สื่อสารของผูเ้ ล่นภายในเกม เช่น เกมฮอน (Hero of Newearth HoN) ทีเ่ ป็ นเกมประเภท
MOBA มีระยะการเล่นทีส่ นั ้ และจบในหนึ่งเกม โดยการเล่นนัน้ จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ฝ่าย
ใดตีบา้ นของอีกฝ่ายให้แตกก่อนจึงชนะ ลักษณะของการสื่อสารและสังคมของเกม HoN นัน้
เป็ นการสื่อสารผ่านการสนทนาภายในเกม และการสื่อสารผ่านทัง้ ระบบตัวเกม และแอพพริเคชัน่
อย่าง การีน่า ทอล์ก (Garena Talk) ลักษณะของผูเ้ ล่น จึงไม่มลี กั ษณะของความผูกสัมพันธ์
(Engagement) กับตัวเกมมากนัก ในขณะทีเ่ กมออนไลน์อย่าง โยวกัง (Yulgang) เป็ นเกม
ออนไลน์ประเภท RPG มีลกั ษณะการเล่นทีต่ ้องใช้เวลาการเล่ นสูง การเรียนรูว้ ธิ กี ารเล่นสูง
และวิธกี ารสื่อสารภายในตัวเกมมีดว้ ยกันหลากหลายรูปแบบ ลักษณะของความผูกสัมพันธ์ ใน
เกมจึงสูงตาม
ตามที่กล่าวมาจะเห็นว่าชุมชนเสมือนเกมออนไลน์จะเป็ นแหล่งในการสร้างมูลค่าธุรกิจ
แล้ว จากการศึกษาของ Lu and Wang (2008) พบว่าเกมออนไลน์ สามารถทาให้ผเู้ ล่นมี
ความภักดีในตราสินค้า (Brand Royalty) เพิม่ ขึน้ และสามารถสร้างการปฏิสมั พันธ์สูงสุดกับ
ผูเ้ ล่น (Highly Engagement) จากการทีส่ ่อื เกมออนไลน์ส่งผลให้ผเู้ ล่นเกิดพฤติกรรมพึง่ พาสื่อ
ออนไลน์ และนอกจากนัน้ ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความภักดีในตราสินค้ามาก
ขึน้ จากการปฏิสมั พันธ์ผ่านชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ อีกทัง้ การปฏิสมั พันธ์เหล่านัน้ มีโอกาส
จะทาให้เกิดการติดเกมได้อกี ด้วย เมื่อมองในมุมของธุรกิจนัน้ การสร้างการปฏิสมั พันธ์สูงสุด
ต่อลูกค้าในตราสินค้านัน้ นับว่าทาได้ยากแล้ว การสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้ายิง่ เป็ น
ความท้าทายขึน้ อีกขัน้ หนึ่ง ถึงแม้ส่อื เกมออนไลน์ เองจะเอื้ออานวยต่อการเกิดชุมชนเสมือน
แต่การสร้างให้เกิดชุมชนเสมือนที่มผี ลในทางบวกกับผลิตภัณฑ์กลับเป็ นอีกความท้าทายของ
ธุรกิจเกมออนไลน์เช่นเดียวกัน ซึง่ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ สามารถนาไปใช้ในการเทียบเคียง
และปรับประยุกต์ใช้ กับการสื่อสารการตลาดในลักษณะอื่นๆ ได้อกี ด้วย
ด้วยมูลค่าทางการตลาดของเกมออนไลน์ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ประกอบกับพฤติกรรมทางสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นไปด้วยอิทธิพลของ “สื่อ” เกมออนไลน์ เป็ นลักษณะสาคัญที่แสดงให้เห็นสภาพของ
เศรษฐกิจและสัง คมยุค ใหม่ได้ชดั เจนเนื่องจากในยุคปจั จุบนั “เราไม่ได้เล่ นเกมนัน้ เพียงคน
เดียว” อีกต่อไป แต่กลับเป็ นการเล่นร่วมกับผู้อ่นื พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งภาคธุรกิจใช้
ความต้อ งการเหล่ า นัน้ ในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์เ กมออนไลน์ ให้ต อบสนองความต้ อ งการ
เหล่ า นัน้ มากขึ้น แต่ ห ลายปี ท่ีผ่ า นมาในต่ า งประเทศมีก ารวิจ ัย เกี่ย วกับ ชุ ม ชนเสมือ นเกม
ออนไลน์เกิดขึน้ มากมายในระยะ 5-10 ปีทผ่ี ่านมา อย่างเช่น งานวิจยั พฤติกรรมของกลุ่มผู้
เล่น Lambamoo, การสร้างความสัมพันธ์ในโลกของ Second Life และ การสร้างอัตลักษณ์
ในเกม EverQuest เป็ นต้น แต่เมื่อมองในบริบทของประเทศไทยในเรื่องงานวิจยั เกี่ยวกับ
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ชุมชนเสมือน และชุมชนออนไลน์ โดยการตรวจสอบในฐานข้อมูลงานวิจยั Thailis ค้นหาจาก
คาว่าชุมชนเสมือนพบงานวิจยั ทัง้ หมด 7 ฉบับ และเมื่อค้นหาจากคาว่าชุมชนออนไลน์ พบ
งานวิจยั ทัง้ หมด 10 ฉบับ ซึง่ ถือว่าจานวนองค์ความรูด้ งั กล่าวในประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับ
ที่น้อ ยมากเมื่อเทียบกับโลกเทคโนโลยีการสื่อสารที่รุดหน้ าไปไกล นอกจากนัน้ ในการวิจยั
เกีย่ วกับชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์ในประเทศไทยยังไม่มผี วู้ จิ ยั ในประเด็นดังกล่าว
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้นอกจากจะมุ่งหาสาเหตุการเกิดชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ท่ี
สามารถนาไปใช้ได้จริง พร้อมกันกับในฐานะทีเ่ ป็ นสื่อนวัตกรรม นอกจากนัน้ แล้วงานวิจยั ฉบับนี้
ตัง้ อยูบ่ นรากฐานของแนวความคิดการศึกษาด้านเกม โดยอ้ างอิงจาก Aarseth (2003) ได้ให้
มุมมองเกี่ยวกับการวิจยั ด้านเกมที่สามารถทาการศึกษาได้ในจาก 8 มิตขิ องการศึกษาเกม
ได้แก่ Game Criticism, Game & Society, Game System & Game Design, Technical
Skills Programing & Algorithms, Virtual Design, Audio Design, Interactive Story Telling
Writing & Scripting, Business of Gaming และ People & Process Management จาก
ข้อเสนอแนะดังกล่าวทางผูว้ จิ ยั จึงนามาทากรอบแนวคิด และการศึกษา โดยมุง่ เน้นทีก่ ารศึกษา
ใน 3 มิติ ได้แก่ Game & Society, Game System & Game Design และ Business
of Gaming ใช้มมุ มองในกรอบของการศึกษา Game Structure และ Game-world
ดังนัน้ การวิจยั เรื่อง “กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทย” นี้
จะมุ่งเน้นการศึกษาใน 4 ประเด็นหลักได้แก่ การสร้างชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ , สภาพ
ชุมชนเสมือ นในเกมออนไลน์ , การสร้างรายได้จากชุ มชนเสมือ นเกมออนไลน์ และชุมชน
เสมือนในเกมออนไลน์ก่อให้เกิดการปฏิสมั พันธ์สงู สุด เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ นด้านชุมชนเสมือน
บนโลกอินเทอร์เ น็ ต ที่นับจะขยายตัว อย่างไม่หยุดยัง้ และการศึกษาในครัง้ นี้จะนาไปสู่การ
พัฒนาการสร้างรายได้จากเกมออนไลน์ทเ่ี พิม่ ขึ้น นอกจากนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จะสามารถรสร้าง
ความเข้าใจในการใช้ส่อื เกมออนไลน์ รวมถึงการกากับดูแลและออกนโยบายเกี่ยวกับชุมชน
เสมือนต่างๆ ในประเทศไทย

1.2 คำถำมนำวิ จยั
การวิจ ยั เรื่อ ง “กระบวนการสร้างชุม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ ใ นประเทศไทย” เป็ น
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาภายใต้คาถามนาวิจยั ดังต่อไปนี้
1.2.1 กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์มลี กั ษณะอย่างไร?
1.2.2 สภาพของชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์เป็นอย่างไร?
1.2.3 วิธกี ารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทด่ี มี ลี กั ษณะอย่างไร?
1.2.4 ปจั จัยใดทีส่ ่งผลทางตรงต่อการเกิดชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์?
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1.3 วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
การวิจ ยั เรื่อ ง ““กระบวนการสร้า งชุ ม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ ใ นประเทศไทย” มี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อศึกษากระบวนการเกิดชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์
1.3.2 เพื่อศึกษาลักษณะภูมสิ ภาพของชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์
1.3.3 เพื่อศึกษาวิธกี ารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทด่ี ี
1.3.4 เพื่อศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเกิดชุมชนเสมือนบนโลกของเกมออนไลน์

1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
ประโยชน์ ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการวิจยั เรื่อ ง ““กระบวนการสร้างชุมชนเสมือ นเกม
ออนไลน์ในประเทศไทย” มีดงั ต่อไปนี้
1.4.1 เพื่อนาการวิจยั ในการอธิบายถึงลักษณะการเกิดของชุมชนเสมือนบน
โลกของเกมออนไลน์
1.4.2 เพื่อนาข้อมูลในการวิจยั อธิบายถึงสภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
ภายหลังจากการเกิดชุมชนเสมือน รวมไปถึงการสร้างรายได้จากตัวเกมออนไลน์ และรูปแบบ
การบริหารจัดการชุมชนเสมือนทีเ่ หมาะสม
1.4.3 ใช้ป ระโยชน์ จ ากงานวิจ ยั ในการ ออกแบบโครงสร้า งตัว เกม และ
โครงสร้างทางธุรกิจจากการศึกษาในการประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาเกมออนไลน์ ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มตลาด
1.4.4 เป็ นรากฐานให้กับ การวิจ ยั ศึกษาด้า นเกมออนไลน์ ข องประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นรากฐานในการทาหลักสูตรหรือให้ความรูเ้ กีย่ วกับการรูเ้ ท่าทันสื่อจาพวกเกมออนไลน์

1.5 สมมติ ฐำน/ข้อสันนิ ษฐำน
การวิจยั เรือ่ ง “กระบวนการเกิดชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์ ” ใช้กระบวนการการ
วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้รปู แบบการศึกษาการศึกษาเชิงคุณภาพเป็ นหลัก
และใช้การศึกษาเชิงประมาณในการประกอบข้อมูล โดยข้อสันนิษฐาน/สมมติฐานออกเป็ น 2 กลุ่ม
สามารถแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
1.5.1 คาถามนาวิจยั เชิงคุณภาพ
1) กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์มลี กั ษณะอย่างไร?
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2) สภาพของชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์เป็ นอย่างไร?
3) วิธกี ารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทด่ี มี ลี กั ษณะอย่างไร?
1.5.2 คาถามนาวิจยั เชิงปริมาณ
1) ปจั จัยใดทีส่ ่งผลทางตรงต่อการเกิดชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์?
2) สภาพของชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์เป็ นอย่างไร?
3) ปจั จัยใดทีส่ ่งผลต่อการเกิดชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์?
โดยคาถามนาวิจยั ทัง้ 2 ได้นามาสร้างเป็ น กรอบข้อสันนิษฐาน และสมมติฐาน
ได้ดงั ต่อไปนี้
1.5.2.1 กรอบข้อสันนิษฐาน (เชิงคุณภาพ)
จากการอ้างอิงจากค าถามน าวิจ ยั นัน้ ผู้ว ิจ ยั จึง ตัง้ เป็ น ข้อ สัน นิษ ฐาน
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ดงั นี้
1) กระบวนการสร้า งชุ ม ชนเสมือ นภายในเกมออนไลน์ ม ี
ลักษณะอย่างไร?
(1) ชุมชนเสมือ นบนเกมออนไลน์ ไม่ใ ช่ ชุมชนเสมือ นที่
เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ (Organic) แต่มปี จั จัยอื่นๆ เป็ นตัวประกอบ เช่น องค์ประกอบด้านตัว
เกม, องค์ประกอบการออกแบบ เป็นต้น
(2) ระบบเกมและองค์ประกอบของเกมมีส่วนในการสร้าง
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
(3) ในการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ พื้นที่ในโลก
ออฟไลน์อาจมีผลต่อการเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือน
(4) กระบวนการในการเกิดชุมชนเสมือนเป็ นกระบวนการ
ทีม่ กี ารเกิด สร้าง และแตกดับ เป็นลักษณะของวัฎจักร
(5) กิจ กรรมและการสื่อ สารการตลาดมีผ ลต่ อ สภาพ
ชุมชนเสมือน
2) สภาพของชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์เป็นอย่างไร?
(1) สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ขน้ึ อยู่กบั ลักษณะ
ของการเข้าเล่นของผูเ้ ล่น
(2) ระบบการสื่อสารของตัวเกม รวมไปถึงองค์ประกอบ
ของของเกมมีส่วนกาหนดรูปแบบและวิธกี ารสื่อสารภายในของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
3) การบริห ารจัด การชุ ม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ ม ีล ัก ษณะ
อย่างไร?
(1) การบริห ารจัด การชุม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ ทาง
บริษทั เกมมีส่วนอย่างมากในการบริหารจัดการและสร้างชุมชนเสมือนทีเ่ ข้มแข็ง
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(2) การบริห ารจัด การชุ ม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ ท่ีดีม ี
ความสัมพันธ์ต่อรายได้ของเกมออนไลน์
1.5.2.2 ข้อสมมติฐาน (เชิงปริมาณ)
3) ป จั จัย ใดที่ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ชุ ม ชนเสมือ นภายในเกม
ออนไลน์?
(1) ปจั จัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อสภาพของชุมชน
เสมือนบนเกมออนไลน์
(2) ปจั จัยพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ ความสัมพันธ์
ต่อการเกิดชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์
(3) ปจั จัยด้านการบริหารจัดการชุมชนเสมือนมีความสัมพันธ์
กับการเกิดชุมชนเสมือน
โดยคาถามนาวิจยั และข้อสันนิษฐาน/สมมติฐาน ทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปเป็ น
ตารางได้ดงั ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1.1 คาถามนาวิจยั และข้อสันนิษฐาน/สมมติฐาน
วิ ธีวิจยั
คำถำมนำวิ จยั
1. เชิงคุณภาพ 1. กระบวนการสร้างชุมชนเสมือน
ภายในเกมออนไลน์มลี กั ษณะ
อย่างไร?

2. สภาพของชุมชนเสมือนบนเกม
ออนไลน์เป็ นอย่างไร?

ข้อสันนิ ษฐำน/สมมติ ฐำน
1) ชุ ม ชนเสมื อ นบนเกมออนไลน์ ไ ม่ ใ ช่ ชุ ม ชน
เสมือนที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ (Organic) แต่มี
ปจั จัยอื่นๆ เป็ นตัวประกอบ เช่น องค์ประกอบ
ด้านตัวเกม, องค์ประกอบการออกแบบ เป็ นต้น
2) ระบบเกมและองค์ประกอบของเกมมีส่ว นใน
การสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
3) ในการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ พืน้ ทีใ่ น
โลกออฟไลน์ อ าจมีผ ลต่ อ การเกิด ขึ้น ของชุ ม ชน
เสมือน
4) กระบวนการในการเกิด ชุ ม ชนเสมือ นเป็ น
กระบวนการทีม่ กี ารเกิด สร้าง และแตกดับ เป็ น
ลักษณะของวัฎจักร
5) กิจกรรมและการสือ่ สารการตลาดมีผลต่อสภาพ
ชุมชนเสมือน
1) สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ขน้ึ อยู่กบั
ลักษณะของการเข้าเล่นของผูเ้ ล่น
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ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
วิ ธีวิจยั

คำถำมนำวิ จยั

3. การบริหารจัดการชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์มลี กั ษณะอย่างไร?

2. เชิงปริมาณ

1. ปจั จัยใดทีส่ ง่ ผลทางตรงต่อการ
เกิดชุมชนเสมือนภายในเกม
ออนไลน์?

ข้อสันนิ ษฐำน/สมมติ ฐำน
2) ระบบการสื่ อ สารของตั ว เกม รวมไปถึ ง
องค์ประกอบของของเกมมีสว่ นกาหนดรูปแบบและ
วิธกี ารสือ่ สารภายในของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
1) การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
ทางบริษทั เกมมีสว่ นอย่างมากในการบริหารจัดการ
และสร้างชุมชนเสมือนทีเ่ ข้มแข็ง
2) การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทด่ี ี
มีความสัมพันธ์ต่อรายได้ของเกมออนไลน์
1) ปจั จัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อสภาพของ
ชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์
2) ปจั จัยพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคออนไลน์
ความสัมพันธ์ต่อการเกิดชุมชนเสมือนบนเกม
ออนไลน์
3) ป จั จัย ด้า นการบริห ารจัด การชุ ม ชนเสมือ นมี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดชุมชนเสมือน

1.6 ขอบเขตกำรศึกษำ
การวิจยั เรื่อง “กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ในประเทศไทย” มุ่งเน้ น
การศึกษาทีส่ ภาพการเกิดของชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์ ตลอดจนสภาพทีเ่ กิดขึน้ หลัง
การเกิดชุมชนเสมือน โดยใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การวิจยั เชิง
คุณภาพเป็นแนวคิดหลัก จากนัน้ ใช้การวิจยั เชิงปริมาณในการสนับสนุ นข้อมูลและกระบวนการ
ที่ไ ด้ส ัง เคราะห์ข้อ มูล เชิง คุ ณ ภาพ เพื่อ ให้ส ามารถอภิป รายค าถามน าวิจ ยั ได้ค รบถ้ว นทุ ก
กระบวนการ โดยใช้ระยะการดาเนินการวิจยั ในช่วงระหว่าง กันยายน 2557-กุมภาพันธ์ 2558
การวิจยั เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้เ ครื่อ งมือ การวิเ คราะห์เ นื้อ หา
(Content Analysis) ในการศึกษาเนื้อหา และรูปแบบเกมออนไลน์ 3 ประเภท ประเภทละ
1 เกม ได้แก่ MOBA, FPS และ RPG ทีใ่ ห้บริการภายในประเทศไทย โดยเลือกเกมทีม่ ผี ู้
เล่นสูงสุดในแต่ละประเภท ได้แก่ HoN, Point Blank และ Yulgang ตามลาดับ จากนัน้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ 3 เกมดังกล่าว เพื่อ
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของการสร้างชุมชนเสมือ น และผลกระทบด้านธุรกิจจากชุมชน
เสมือน
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การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเล่นเกม และความสัมพันธ์ของการเล่นเกมกับชุมชนเสมือน
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ตามระเบียบวิธขี องยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่
ค่าความเชื่อมัน่ 95%

1.7 นิ ยำมศัพท์
ในงานวิจยั “กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทย” ใช้คาศัพท์
เฉพาะด้าน ในกลุ่มศัพท์ดา้ นเกม เกมออนไลน์ ชุมชนเสมือน โดยงานวิจยั ฉบับนี้ได้ให้นิยาม
เชิงปฏิบตั กิ ารเฉพาะไว้ดงั ต่อไปนี้
1.7.1 ชุมชนเสมือน (Virtual Communities) หมายถึง การรวมตัวของตัว
ละครภายในเกมรวมตัวกันทางสังคมภายในเกมออนไลน์ ในเกมออนไลน์ 3 ชนิด ได้แก่
MOBA, FPS และ RPG ได้แก่ HoN, Point Blank และ Yulgang ตามลาดับ โดยมีผู้
ให้บริการเกมเป็ นชาวไทย โดยชุมชนนัน้ เกิดจาก ชนิดเล่นจากคอมพิวเตอร์ และมีระบบการ
สร้างเครือข่ายขึน้ ภายในเกมออนไลน์
1.7.2 กระบวนการการเกิดชุมชนเสมือน (Construction of Virtual Communities)
หมายถึง กระบวนการที่ผู้เล่นเกมออนไลน์ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็ นชุมชนเสมือนที่สมบูรณ์ ใน
เกมออนไลน์ 3 ชนิด ได้แก่ MOBA, FPS และ RPG ได้แก่ HoN, Point Blank และ
Yulgang ตามลาดับ
1.7.3 เกมออนไลน์ (Online Game) หมายถึง แอพพริเคชันอิ
่ นเทอร์เน็ต
(Internet Application) ทีก่ ารเล่นอาศัยการเชื่อมต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถ
เข้าถึงได้จากเครื่องมือคอมพิวเตอร์ ในเกมออนไลน์ 3 ชนิด ได้แก่ MOBA, FPS และ
RPG ได้แก่ HoN, Point Blank และ Yulgang ตามลาดับ
1.7.4 MMORPG Game Massive (Multi-players Online Role Playing
Game) หมายถึง เกมประเภทสวมบทบาทในเกมออนไลน์ประเภทผู้เล่นจานวนมาก ใน
งานวิจยั ฉบับนี้หมายถึงเกม โยวกัง
1.7.5 FPS หมายถึง เกมออนไลน์ประเภทเกมการยิงมุมมองบุคคลทีห่ นึ่ง
โดยมุง่ เน้นไปทีเ่ กมออนไลน์ Point Blank
1.7.6 MOBA Game หมายถึง Multi-players Online Battle Arena เป็ น
เกมประเภทต่อสู้ในสนามจาลองประเภทหลายผู้เล่น เป็ นประเภทเกมเดียวกันกับกลุ่ม RTS
(Real Time Strategy) ในงานวิจยั ฉบับนี้หมายถึงเกม ฮอน
1.7.7 การบริหารจัดการชุมชนเสมือน (Virtual Community Management)
หมายถึง การบริห ารจัด การกลุ่ ม ผู้ค นออนไลน์ ท่รี วมตัว กันบนพื้น ที่เ กมออนไลน์ ในเกม
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ออนไลน์ 3 ชนิด ได้แก่ MOBA, FPS และ RPG ได้แก่ HoN, Point Blank และ Yulgang
ตามลาดับ
1.7.8 ระบบการสื่อสารภายในเกมออนไลน์ หมายถึง ระบบที่เขียนขึ้นโดย
ภาษาทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารภายในเกมออนไลน์ทงั ้ การพิมพ์ตดิ ต่อ
การเล่นเกม ในรูปแบบต่างๆ ในเกมออนไลน์ 3 ชนิด ได้แก่ MOBA, FPS และ RPG ได้แก่
HoN, Point Blank และ Yulgang ตามลาดับ
1.7.9 Game Contents หมายถึง องค์ประกอบทีม่ ุ่งเน้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายละเอียดด้านเนื้อเรือ่ งของเกม เพื่อให้เกมดูสมจริง และสร้างอารมณ์ร่วมไปกับ
ผูเ้ ล่นเกม ซึง่ องค์ประกอบนี้จะมุ่งเน้นในด้านเนื้อหา และการให้ขอ้ มูลต่างๆ ของตัวเกม ได้แก่
เนื้อเรื่อง, ตัวละคร เรื่องราว, วิธกี ารเล่าเรื่อง, การออกแบบภาพ ในเกมออนไลน์ โยวกัง ฮอน
และพอยต์ แบลงค์
1.7.10 Game Machanics หมายถึง องค์ประกอบทีม่ ุ่งเน้นในเชิงของระบบ
และวิธกี ารเล่นของตัวเกม ไปจนถึงการปฏิสมั พันธ์กับตัวเกม ในองค์ประกอบกลุ่มนี้มุ่งเพื่อให้
การเล่นเกมเกิดความสนุ กสูงสุด และเกิดความตื่นเต้นในขณะที่เล่ น พร้อมสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ แก่ผเู้ ล่นเสมอ เช่น การสร้างระบบเพื่อเอื้ออานวยความสะดวกในด้านต่าง, ระบบการ
เล่น, ระบบการสื่อสาร ตลอดจนการเขียนและสร้างระบบเกม ในเกมออนไลน์ โยวกัง ฮอน
และพอยต์ แบลงค์
1) องค์ประกอบด้านระบบการแสดงผล หมายถึง ระบบทีส่ ร้างจาพวก
ภาพเสมือน (Virtualization) ออกมา เช่น ระบบการแสดงภาพ, ระบบมุมมองการเล่น เป็นต้น
2) องค์ประกอบด้านระบบสังคม หมายถึง ระบบที่สร้างขึน้ เพื่อการ
ปฏิส มั พันธ์ระหว่างผู้เ ล่ นกับผู้เ ล่ น เช่น ระบบการปฏิสมั พันธ์ระหว่ างผู้เ ล่ น (Interactivity
System), ระบบการสื่อสาร (Communication System), ระบบชื่อเสียง (Fame System),
ระบบซือ้ ขายและตลาด (Marketplace System) และระบบการสร้างสังคม (Communities
System) เป็นต้น
3) องค์ประกอบด้านแรงกระตุ้น หมายถึง ระบบที่วางขึ้นเพื่อก่อให้เกิด
การเล่ นที่ส นุ ก มากขึ้น จนผู้เ ล่ น รู้ส ึกผูก พัน ธ์ และเกิดการปฏิส ัมพันธ์สูง สุ ด ได้แ ก่ ระบบ
เป้าหมาย (Goal and Achievement System), ระบบท้าทาย และการแข่งขัน (Challenge/
Competition) ระบบกดดันการเล่น (Playing Pressure System)
1.7.11 Game Concepts หมายถึง องค์ประกอบทีเ่ ป็ นแนวคิดเชิงนามธรรม
ในการเล่ นเกมนัน้ ๆ เป็ นลักษณะของการวางกฏเกณฑ์ และลักษณะการเล่นไว้เ ป็ นภาพร่าง
จากนัน้ ใช้องค์ประกอบอื่น ในการสนองตอบต่ อกฏระเบียบการเล่น ในเกมออนไลน์โยวกัง ฮอน
และพอยต์ แบลงค์
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1.7.12 ไวยากรณ์ดจิ ทิ ลั (Digital Grammar) หมายถึง รูปแบบข้อกาหนด
ของการสื่อสารบนโลกดิจทิ ลั ตามแพลตฟอร์มทีแ่ ตกต่างกันออกไป
1.7.13 การผูกสัมพันธ์ (Engagement) หมายถึง การใช้และเข้าสู่ชุมชนเสมือน
ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างเข้มข้น
1.7.14 เกมออฟไลน์ (Offline Game) หมายถึง เกมแอพพริเคชันที
่ ก่ ารเล่น
ไม่จาเป็นต้องอาศัยการเชื่อต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่คานึงถึงอุปกรณ์ทใ่ี ช้ อย่าง
คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการวิจยั ฉบับนี้มุ่งเน้นเฉพาะเกมออฟไลน์ท่ี
เล่นจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์เท่านัน้ (Personal Computer Online Game)
1.7.15 Casual Game หมายถึง เกมออนไลน์ประเภทเล่นได้สบาย ส่วน
ใหญ่เป็นเกมทีเ่ ล่นจบในเวลาไม่นาน มักเป็นเกมประเภท ดนตรี, เกมกระดาน เป็นต้น
1.7.16 ปาร์ต้ี (Party) หมายถึง รูปแบบการรวมกลุ่มชุมชนขนาดเล็กในเกม
ออนไลน์ การรวมกลุ่มประเภทนี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก เพื่อการเล่นเกมทีง่ า่ ยขึน้ ในการ “ล่าบอส”
หรือทาภารกิจภายในเกม ได้งา่ ยขึน้
1.7.17 กิลด์/แคลน (Guild/Clan) หมายถึง รูปแบบการรวมกลุ่มชุมชนขนาด
ใหญ่ในเกมออนไลน์ การรวมกลุ่มประเภทนี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก เพื่อชิงเป้าหมายของเกม เช่น
พืน้ ที,่ ปราสาท ตลอดจนเพื่อเป็ นการประกาศอันดับกลุ่มของตนเอง โดยเกมแต่ละเกมจะใช้
ชื่อเรียกต่างกันออกไป
1.7.18 เควส/ภารกิจ (Quest/Mission)
หมายถึง กิจกรรมภายในเกม
ออนไลน์ทม่ี ผี ลต่อการเล่นของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ โดยเกมแต่ละเกมจะใช้ช่อื เรียกต่างกันออกไป
1.7.19 บอส (Boss) หมายถึง ตัวละครทีเ่ ป็ น NPC ประเภทศัตรู ทีม่ คี วาม
เก่งเกินศัตรูทวไป
ั่
มักมีจานวนน้ อ ยกว่า ศัตรูทวไปการสั
ั่
งหารบอส ต้องใช้ผู้เล่นหลายคน
ช่วยกันโจมตี
1.7.20 ค่าประสบการณ์ (Experience Point: EXP) หมายถึง ค่าประสบการณ์
ของตัวละคร ทีเ่ กิดขึน้ จากการทาเควส การตีมอน/ฟาร์ม เพื่อทาให้ตวั ละครเก่งขึน้ เลเวลมากขึน้
และสามารถดาเนินการเล่นต่อไปได้ง่ายขึน้ เมื่อเก็บค่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆ เลเวลจะเพิม่ ขึน้
ตามเงือ่ นไขของเกมนัน้ ๆ
1.7.21 ตีมอน หมายถึง การออกล่ามอนสเตอร์ เพื่อเก็บค่าประสบการณ์ของ
ตัวละคร
1.7.22 NPC (Non Playable Characters) หมายถึงตัวละครทีผ่ เู้ ล่นไม่
สามารถเลือกเล่นได้ โดยแบ่ง NPC ออกเป็ น 2 ชนิดหลัก ได้แก่ NPC ประเภทตัวละคร
ประกอบ (Friendly NPC) และ NPC ประเภทศัตรู (Hostile NPC)
1.7.23 ผูเ้ ล่น หมายถึง ผู้ทเ่ี ล่นเกม ไม่แบ่งอายุ เพศ และเกมทีเ่ ล่น ซึง่ ผู้
เล่นถือเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าให้เกิดชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ขน้ึ
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1.7.24 บัญชี/ไอดี (Account/ID) หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการเข้า
เล่ น เกมออนไลน์ โดยต้อ งกรอกบัญ ชี หรือ ไอดี จากนัน้ กรอกรหัส ลับ เพื่อ เข้า เล่ น เกม
ออนไลน์ต่างๆ โดยเกมแต่ละเกมจะใช้ช่อื เรียกต่างกันออกไป
1.7.25 เกรียน หมายถึง พฤติกรรมนักเลงคียบ์ อร์ด ใช้การพูดจาหยาบคาย
และไม่รกู้ าลเทศะกับผูเ้ ล่นอื่นๆ รวมไปถึงการเล่นไม่เก่งในบางเกม
1.7.26 กาก หมายถึง ผูท้ ม่ี อี ายุ แต่เล่นเกมไม่เก่ง รวมไปถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมาะสมกับความเป็นผูใ้ หญ่
1.7.27 นูป (Noop) หมายถึง ผูท้ เ่ี ล่นเกมไม่เก่ง
1.7.28 ไอเทมมอลล์ (Item Mall) หมายถึง ร้านค้าภายในเกมทีส่ ามารถใช้
เงินทีไ่ ด้จากการเติมเงินเข้าเกมซือ้ สินค้าได้ ในบางเกมสามารถใช้เงินที่ได้จากการเล่นเกมซื้อ
สินค้าได้เช่นเดียวกัน
1.7.29 เลเวล (Level) หมายถึง ลาดับขัน้ ของค่าประสบการณ์ยงิ่ ค่าประสบการณ์
มาก เลเวลจะยิง่ สูง นอกจากนัน้ เลเวลยังส่งผลต่อการเล่น การสวมใส่อาวุธ รวมไปถึงเควสได้
อีกด้วยขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของเกมดังกล่าว
1.7.30 ระบบอาชีพในเกม (In-game Job) หมายถึง อาชีพทีม่ ที กั ษะเฉพาะ
ภายในเกมต่างๆ เพื่อใช้กาหนดวิธกี ารเล่นให้เหมาะสมกับตัวผู้เล่น โดยระบบมักจะทาให้
ทักษะในแต่ละอาชีพสนับสนุนซึง่ กันและกัน
1.7.31 ระบบสกิล/ระบบทักษะ (Skill System) หมายถึง ทักษะของตัวละคร
ภายในเกม
1.7.32 เงินภายในเกม (In-game Money) หมายถึง เงินทีใ่ ช้ภายในเกมแต่ละ
เกม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ เงินทีห่ าได้จากการเล่นเกม และเงินทีไ่ ด้จากการเติมเงิน
เข้าเกม

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรือ่ ง “กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทย” เป็ นการ
ศึกษาวิจยั ด้านเกม (Game Research) ในแขนงการศึกษาเกมในด้านนวัตกรรม (Innovation),
ธุรกิจ (Business) และด้านสังคมศาสตร์ (Sociological) อ้างอิงจากระเบียบการศึกษาด้านเกม
โดย Aarseth (2003) ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการวิจยั ด้านเกมทีส่ ามารถทาการศึกษาได้ในจาก
8 มิตขิ องการศึกษาเกม ได้แก่ Game Criticism, Game & Society, Game System & Game
Design, Technical Skills Programing & Algorithms, Virtual Design, Audio Design,
Interactive Story Telling Writing & Scripting, Business of Gaming และ People & Process
Management จากข้อเสนอแนะดังกล่าวทางผูว้ จิ ยั จึงนามาทากรอบแนวคิด และการศึ กษา
โดยมุ่งเน้นทีก่ ารศึกษาใน 3 มิติ ได้แก่ Game & Society, Game System & Game Design
และ Business of Gaming ใช้มุมมองในกรอบของการศึกษา Game Structure และ Gameworld นอกจากนัน้ ได้ผนวกแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเกม เข้ากับแนวคิดด้านการสื่อสาร ผสาน
ไปกับแนวคิดทางธุรกิจควบคู่กนั พร้อมทัง้ ใช้ทฤษฎีดา้ นสังคมศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
เกี่ยวกับการเกิดชุมชนเสมือน และคุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบของเกมออนไลน์ โดยแนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องมีดงั ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับเกมออนไลน์
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับชุมชนเสมือนกับเกมออนไลน์
2.3 แนวคิด Gamification กับเกมออนไลน์
2.4 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภคออนไลน์

2.1 แนวคิ ดเกมออนไลน์
“เกม” เป็ น “สื่อ” ชนิด สื่อใหม่ (New Media) ชนิดหนึ่ง ทีพ่ ฒ
ั นารุดหน้าเกินกว่า
ความสามารถของสื่อดัง้ เดิม โดยเฉพาะนวัตกรรมเกมออนไลน์ชนิดหลายผูเ้ ล่น ทีท่ าให้เพิม่ ขีด
ความสามารถของเกมมากขึน้ จากการผสานสุนทรียศาสตร์ควบคู่ไปกับการสื่อสารสังคม ในวิธ ี
ที่ส่อื เก่า เช่น ภาพยนตร์, ละคร, รายการโทรทัศน์ หรือแม้แต่หนั งสือ ไม่สามารถทาได้
(Aarseth, 2001)
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สื่อ “เกม” ในปจั จุบนั ถือเป็ นสื่อที่พ บเห็นผู้คนเล่นเกมได้ทวทุ
ั ่ กแห่ง “เกม” มีการ
พัฒนามากกว่า 50 ปี จนถึงปจั จุบนั และภายใต้ส่อื “เกม” นัน้ มี “เกมออนไลน์ ” ซึง่ เป็ น
“สื่อ” ที่มกี ารศึกษาเป็ นอย่างมากในต่างประเทศ ในมุมมองการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ , เชิง
ธุรกิจ และเชิงนวัตกรรม เนื่องจากเกมออนไลน์ เป็ นภาพสะท้อนทีด่ ใี นการศึกษาพฤติกรรม
บนโลกเสมือนออนไลน์ เพราะองค์ประกอบและคุสมบัติของเกมออนไลน์มกี ารจาลองการใช้
ชีวติ ของมนุษย์ และระบบสังคมทีใ่ กล้สงั คมจริงของมนุ ษย์ เพื่อทาความเข้าใจงานวิจยั ในครัง้ นี้
จึงจาเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับเกมออนไลน์
โดยในต่างประเทศมีผใู้ ห้คาจากัดความของเกมออนไลน์ไว้ดงั นี้
เกมออนไลน์ คือ แอพพริเคชัน่ หรือเทคโนโลยีหนึ่ง ศึ่งเชื่อต่อการเล่นเกมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Rollings & Adams, 2006)
เกมออนไลน์ สามารถอธิบายได้ว่า เป็ นเกมชนิดใดก็ได้ ทีเ่ ล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยตัวเกมสามารถเชื่อมต่อผู้เล่นที่อยู่ต่างพื้นที่ของโลกเข้า
เล่นด้วยกันได้ในเวลาเดียวกัน (Schurman, n.d.)
เกมออนไลน์ คือ แอพพริเคชันพิ
่ เศษชนิดหนึ่งทีด่ าเนินกระบวนการผ่าน เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ในรูปแบบของโปรแกรม ที่เชื่อมต่อผู้เล่นแต่ละคนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Rouse, 2007)
เกมออนไลน์ (Online Game) เป็ นโปรแกรมสาเร็จรูปชนิดหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต (Internet
Application) เป็ นลักษณะของการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ (Computer Meditated
Communication: CMC) ระหว่างผูเ้ ล่นกับผูเ้ ล่นหรือ ผูเ้ ล่นกับคอมพิวเตอร์ (Human Computer
Interaction: HCI) โดยลักษณะที่สาคัญของเกมออนไลน์ เ ป็ นการผสานสื่อ (Convergence)
ระหว่างโลกเสมือน, เกม, ระบบเครือข่ายสังคม และระบบโปรแกรมสาเร็จรูป (Rich Internet
Application: ‘RIAs’) (Derryberry, 2007)
สรุปความหมายของ เกมออนไลน์ คือ โปรแกรม หรือแอพพริเคชันหนึ
่ ่งบนอินเทอร์เน็ต
ทีผ่ ูเ้ ล่นต้องเล่นเกมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการเล่นเกม
เป็ นการเล่นพร้อมกันกับผู้เล่นอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน โดยเกมออนไลน์เป็ นการเปิดโอกาสให้ผู้
เล่นได้ตดิ ต่อสื่อสาร และสร้างการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันผ่านการเกมออนไลน์
เกมออนไลน์ นัน้ ถู ก แบ่งออกเป็ นเป็ น 2 กลุ่ มตามระบบการเชื่อ มต่ อ ได้แก่ เกม
ออนไลน์ระบบปิด และเกมออนไลน์ระบบเปิด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เกมออนไลน์ระบบปิ ด เป็ นลักษณะของการเชื่อมต่อตัวเกมในวงเครือข่าย
ปิด เช่นผ่าน ระบบ LAN (Local Area Network) ไม่มกี ารเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
ทาให้ผเู้ ล่นนัน้ เล่นกันอยู่ภายในวงจากัด เช่น ร้านเกม หรือเพื่อทีอ่ ยู่ในวงเครือข่ายเดียวกัน
เป็นต้น
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2) เกมออนไลน์ระบบเปิด เป็ นเกมออนไลน์ท่มี ลี กั ษณะการเชื่อมต่อกับระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึง่ ทัวโลกสามารถเข้
่
าถึงตัวเกมได้
2.1.1 ประวัติของเกมออนไลน์
เกมทีเ่ ป็นเกมอิเล็กทรอนิคส์ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในช่วงปี ค.ศ. 1950 เกมแรกของโลกเกิด
จากการพัฒนาของ Alexander S. Douglas ในปี ค.ศ. 1952 บนเครื่อง EDSAC ของมหาวิทยาลัย
Cambridge โดยใช้ช่อื เกมว่า Noughts and Crosses (Douglashistory, 2014) ในปี ค.ศ. 1962
มีการถือกาเนิดขึน้ ของ เกม Spacewar โดยการคิดค้นของ Steve "Slug" Russell, Martin
"Shag" Graetz, และ Wayne Wiitanen บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ TX-0 ซึง่ เป็นเครื่องสาหรับ
ทดลองในสถาบัน MIT (Computer History Museum, 2014) แต่การเล่นในยุคแรกนัน้ ต้องใช้
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ราคาสูง ทาให้ไม่มผี เู้ ล่นมากนัก
ภายหลังจากยุคของกลุ่มเกมที่เป็ นรุ่นบุกเบิก ซึ่งยังไม่มกี ารทาตลาด และขายจริง
ส่วนใหญ่เป็ นการใช้เล่นภายในมหาวิทยาลัย แต่ทงั ้ หมดนัน้ เริม่ เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ยุคเริม่ ต้น
ของอุตสาหกรรมตู้เกม (Arcade Game) แต่เดิมตู้เกมมีลกั ษณะเป็ นตู้คอมพิวเตอร์ขนาดย่อย
ซึ่งนาไปตัง้ อยู่ใน ผับและบาร์ ซึ่งเมื่อ ก่อนเป็ นที่ต งั ้ ของเครื่อ งพินบอล และเกมปาลูกดอก
เป็ นต้น ซึ่งในยุคนี้ตู้เกมยังไม่ได้รบั ความนิยมมากนัก เนื่องจากการเล่นจากัด และยากต่อ
ความเข้าใจจนเกิดเกมอย่าง Pong ที่มวี ธิ กี ารเล่นที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ทาให้เกม Arcade
ได้รบั ความนิยมสูงสุดในเวลานัน้ ซึ่ง Pong เป็ นเกมทีพ่ ฒ
ั นาโดย Allan Alcorn ภายใต้
บริษทั Atari Inc. (ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1972 เจ้าของคือ Nolan Bushnell และ Ted Dabney)

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างเกม Pong
แหล่งที่มา: Wikipedia, 2014.
หลังจากยุคของเกมอาร์เคต (Arcade Game) หลังช่วงปี ค.ศ. 1970 เมื่อนวัตกรรม
ด้านเกมพัฒนาไปอีกขัน้ จากเกมตูท้ เ่ี ล่นนอกบ้าน กลายเป็ นเครื่องเล่นเกมทีส่ ามารถเล่นได้ใน
บ้าน นันท
่ าให้วงการเกมเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ครัง้ ใหญ่อกี ครัง้ หนึ่ง
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ในยุคแรกของเกมประเภท เกมคอนโซล ถูกพัฒนาและคิดค้นโดย Baer ซึง่ เกมประเภท
คอนโซลในยุคแรกเป็ นเกมทีม่ หี น้าจอแยกเป็ นของตนเอง ซึง่ ในช่วงนัน้ Baer เกิดความคิดที่
จะผสานเกมคอนโซลเข้ากับโทรทัศน์ประจาบ้าน ซึง่ แนวคิดดังกล่าวเริม่ เป็ นรูปเป็ นร่างช่วงหลัง
ปีช่วงปี ค.ศ. 1960 เกิดการผนวกเครือ่ งเกมทีเ่ รียกว่า “Brown Box” เข้ากับการขายโทรทัศน์
แต่นนั ้ เป็ นเพียงแค่ช่วงเริม่ ต้น จนการเกิดขึน้ ของเกมคอนโซลทีเ่ ล่นภายในบ้า นตัวจริง เกิดขึน้
ในปี ค.ศ. 1972 กับเครื่องเกมทีเ่ รียกว่า “Magnavox Odyssey” ทีเ่ ป็ นเครื่องเล่นชนิดแรกที่
แยกตัวจากโทรทัศน์ และสามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้อย่างอิสระ และได้พฒ
ั นาไปเรื่อยจวบจน
ปี ค.ศ. 1977 ทีเ่ กิดช่วงตลาดเกมซบเซา ส่งผลกระทบต่อการผลิตเกมทุกชนิด ส่งผลให้เกม
คอนโซลได้เข้าสู่ยคุ ดังกล่าวเช่นเดียวกัน
การฟื้นตัวของธุรกิจเกมคอนโซล เริม่ เกิดขึน้ ในช่วงปี ค.ศ. 1983 โดยย้ายฐานจาก
ั่
ั ่ ยอย่างประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในภาวะฟื้ นตัวจากสงครามโลก
การผลิตเกมฝงอเมริ
กา เข้าสู่ฝงเอเชี
โดยบริษทั ด้านเทคโนโลยีแนวหน้าของญี่ปุ่นอย่างบริษทั Nintendo ได้ผลิตเครื่องเกมคอนโซล
ชื่อ “Family Computer” หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อของ “Famicom” ในช่วงนี้เองทีเ่ กิดทีด่ งั ไปทัว่
โลกอย่างเกม Mario Bros., Donkykong เป็ นต้น ซึง่ นวัตกรรมนี้เปลีย่ นโฉมหน้าของสื่อเกม
จากเกมทีเ่ ล่นนอกบ้าน กลายเป็นสื่อเกมทีเ่ ล่นในบ้านได้
นอกจากเกมจะมีเกมประเภทอาร์เคต และคอนโซล แล้วเกมทีก่ ล่าวได้ว่า เป็ นจุดเปลีย่ น
ของนวัตกรรมด้านเกมได้มากทีส่ ุด คือ เกมคอมพิวเตอร์ (Personal Computer Game PC Game)
คอมพิวเตอร์เกมพัฒนาขึน้ ในช่วงหลังจากการเกิดขึน้ ของเกม Space War อยู่ในช่วงเวลา
เดียวกับการพัฒนาของเกมคอนโซล ในการพัฒนาเกมด้าน PC Game แบ่งการพัฒนาเกม
ออกเป็น 2 แขนง ได้แก่การพัฒนาเกมประเภทออฟไลน์ (Offline Game Development) และ
การพัฒนาประเภทเกมออนไลน์ (Online Game Development)
ในกลุ่มการพัฒนาเกมออฟไลน์ การพัฒนานัน้ เริม่ จากการพัฒนาเกมประเภททีส่ ามารถ
เล่นได้ในบ้านโดยไม่ตอ้ งอาศัยการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เกมจาพวกเกมออฟไลน์เกิด
เป็ นธุรกิจอย่างจริงจังหลังจากการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมของคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในช่วงปี
ค.ศ. 1987 เกมในยุคแรกถูกผลิตออกมาในระบบกราฟฟิคทีต่ ่ า อย่างเกม 8 Bit อย่างเกม
Doom หรือ Wolfenstien เป็ นต้น จนพัฒนาเรื่อยมาทัง้ ในแง่ของเนื้อเรื่อง, ระบบ และภาพ
กราฟฟิคทีส่ วยขึน้ อย่างทีเ่ ห็นได้ในปจั จุบนั
ในขณะที่ก ารพัฒ นาในส่ ว นของเกมออนไลน์ ซึ่ง เป็ น เกมที่ม ีก ารเล่ น ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet Connection) หรือระบบเชื่อมต่อต่อตรงภายในวงเน็ตเวิรค์ (LAN)
เนื่องจากผูเ้ ล่นสามารถพบปะผูค้ นเป็ นจานวนมากในการเล่นเกม ทาให้แนวโน้มการเกิดชุมชน
เสมือนมีโอกาสได้มากกว่าเกมประเภทออฟไลน์ เมื่อกล่าวถึงเกมออนไลน์ (Online Game)
ในวงการวิชาการสากลได้นิยามไว้ว่าเป็ น สื่อทีม่ ุ่งเน้นความสาคัญทีเ่ ทคโนโลยีกบั การเชื่อมต่อ
กับผูเ้ ล่นจานวนมากเข้าด้วยกันมากกว่ารูปแบบของเกม และรูปแบบของการเล่นเกม (Adams,
2010)
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ต้นกาเนิดของเกมออนไลน์ เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1950 บนระบบปฎิบตั ิการ PLATO
ของมหาวิทยาลัยอิลนิ อยด์ รัฐมิชแิ กน เป็ นเกมในยุคแรกทีส่ ามารถเล่นกันภายในมหาวิทยาลัย
โดยรับ ผู้เ ล่ นสูง สุ ด ได้ 32 คนพร้อ มกัน เป็ น ผลงานของนักศึก ษา และใช้เ ล่ น กัน ภายใน
มหาวิทยาลัยเอง นี่เป็นจุดเริม่ ต้นของการถือกาเนิดของเกมออนไลน์ในยุคต่อๆ ไป
ในปี ค.ศ. 1979 บริษทั The Source และ CompuServ เริม่ เปิดให้บริการ จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์, การสนทนาออนไลน์ และกระดานข่าว ได้เพิม่ บริการเกมออนไลน์ทเ่ี ป็ นทีน่ ิยม
ในการใช้งานเป็นอย่างสูง เมือ่ เข้าสู่ช่วงปี ค.ศ. 1984 บริษทั CompuServ ได้ผลิตเกมออนไลน์
ชนิดเก็บค่าบริการเกมแรกขึน้ ชื่อว่าเกม Island of Kesmai ออกแบบและพัฒนาโดย เคลตัน้
ฟลิน (Kelton Flinn) และ จอห์น เทย์เลอร์ (John Taylor) โดยคิดค่าบริการ 12 เหรียญ
สหรัฐ ต่อชัวโมง
่
ให้บริการผ่าน CompuServe Online Service โดยสามารถรองรับผูเ้ ล่นได้
ประมาณ 100 คนในคราวเดียวกัน (Mulligan & Patrovsky, 2003)
นับจนถึงปี ค.ศ. 2014 นับเป็ นเวลากว่า 30 ปี หลังจากการเกิดเกมออนไลน์ครัง้ แรก
การพัฒนาทางนวัตกรรมของเกมรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง เกิดเกมที่เป็ นปรากฏการณ์ระดับโลก
เช่น EverQuest, Second Life, Counter Strike, Ragnarok เป็ นต้น เกม EverQuest ถือ
เป็ นเกมประเภท MMORPG ขนาดใหญ่ในยุคเกมออนไลน์ ซึง่ เมื่อมองในภาพของตลาดเกม
ออนไลน์ ทวโลก
ั่
สาหรับมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมทัวโลก
่
ใน ณ ปี ค.ศ. 2008 อยู่ท่ี 35
พันล้านเหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพลง ทีม่ มี ลู ค่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ ใน
ปี ค.ศ. 2003 (Siapera, 2012) และในปี ค.ศ. 2014 ตลาดเกมทัวโลกมี
่
มูลค่ารวมอยู่ท่ี
70.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีผเู้ ล่นเกมทัวโลกมากกว่
่
า 1,231 ล้านคนทัวโลก
่
โดยผูค้ น
เหล่านัน้ เป็นผูเ้ ข้าใช้บริการในโลกเสมือนดังกล่าวเป็นประจา
สาหรับตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย เกมออนไลน์ระบบปิด เล่นผ่าน LAN เข้า
มาในช่วงปี พ.ศ. 2545 ได้รบั ความนิยมมากจากเกม Counter Strike พัฒนาโดยบริษทั
Valve Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาแพร่กระจายตามร้านอินเทอร์เน็ต และทา
ให้ตลาดร้านอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะนัน้
ในช่วงปี เดียวกันนัน้ เอง ในขณะที่
เกมออนไลน์ประเภทระบบเปิ ดเริม่ เข้ามาในตลาด และเติบโตขึน้ อย่างก้าวกระโดด ด้วยเกม
Ragnarok Online ซึง่ ผูน้ าเข้าเพื่อให้บริการในประเทศไทย คือ บริษทั เอเซียซอฟต์ จากัด
ซึง่ เป็ นแรงขับให้เกิดการเปิ ดตัวของร้านอินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ มากกว่า 2,000 ร้านค้า ทัวประเทศ
่
(บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), 2555)
ในปจั จุบนั ประเทศไทยเป็ นผูน้ าธุรกิจเกมภายในภูมภิ าคมียอดการจัดจาหน่ ายเกมอยู่ท่ี
3,148.84 ล้านบาท (9.84 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยได้ส่วนแบ่งตลาดประมาณ 1 ใน 4 ของ
ทัง้ ภูมภิ าค ในขณะทีภ่ ูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มยี อดธุรกิจเกมอยู่ท่ี 14,925 ล้านบาท
(396.13 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) (บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), 2556)
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จากข้อมูลทัง้ หมดสามารถสรุปได้ถงึ การพัฒนาของนวัตกรรมด้านเกม ที่แปรเปลี่ยน
ตามการพัฒนาของนวัตกรรม จากยุคก่ อ นเกิดอินเทอร์เน็ต เกมเป็ นสื่อนอกบ้าน และเริม่
ขยายพื้น ที่เ ข้าสู่บ้า น และเมื่อ เกิด อินเทอร์เ น็ ต เกมออนไลน์ จงึ ได้ถือ ก าเนิด ขึ้น ส าหรับ
ประเทศไทย ถือเป็ นตลาดเกมทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ ุดใน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าเม็ด
เงินในตลาดเกมออนไลน์กว่า 14,925 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต่อไป
มีแนวโน้มทีเ่ กมจะกลายเป็นสื่อมวลชนได้อกี สื่อหนึ่ง
2.1.2 ธุรกิ จเกมออนไลน์
ธุรกิจเกมออนไลน์ จัดเป็นธุรกิจประเภท “สื่อใหม่” ทีเ่ พิง่ เข้ามามีบทบาทในตลาดโลก
ได้ไ ม่น าน ซึ่ง รายได้จ ากอุ ต สาหกรรมเกมนี้ เป็ น รองจากอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ และ
อุตสาหกรรมเพลง เพียงเล็กน้อย อุตสาหกรรมเกมเริม่ กลายเป็ นอุ ตสาหกรรมระดับโลก จาก
คากล่าวของ Kline, Dyer-Witheford and De Pauter (2005) ได้ให้ขอ้ เสนอไว้ในหนังสือ Digital
Play: The Interaction of Technology, Culture, and Marketing (2005) ว่าผลิตภัณฑ์วดิ โิ อเกม
และเกมคอมพิวเตอร์ เป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ในอุดมคติ (Ideal Commodities) ในยุดแห่งข้อมูล
ข่าวสารทัวโลก
่
(Global Information Capitalism) (Witheford & Sharman, 2005, p. 188)
ในธุรกิจเกมออนไลน์ในปจั จุบนั ทีอ่ าจเรียกได้ว่าเป็ นอุตสาหกรรมไร้พรมแดน เนื่องจาก
การพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตทีเ่ ข้าถึงและเชื่อมต่อกับคนได้ทวโลก
ั่
การพัฒนาเกมในปจั จุบนั จึง
เป็ นลักษณะของการทางานแบบข้ามพรมแดน (Cross Border Activity) และในปจั จุบนั ใน
ธุ ร กิจ เกมออนไลน์ จะมีผู้เ กี่ย วข้อ งในอุ ต สาหกรรมการผลิต ด้ว ยกัน 4 กลุ่ ม โลก โดย
Witheford and Sharman (2005) ได้อธิบายทัง้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผูพ้ ฒ
ั นา (Game Developer),
ผูเ้ ผยแพร่ (Game Publisher), ผูใ้ ห้อนุ ญาตใช้สทิ ธิ ์เกม (Game Licenser) และผูจ้ ดั จาหน่ าย
(Game Distributor) ทัง้ 4 กลุ่มดังกล่าวใช้กบั ธุรกิจเกมทุกประเภทบนโลก โดยรายละเอียด
เพิม่ เติมมีดงั ต่อไปนี้
1) ผูพ้ ฒ
ั นาเกม (Game Developer) เป็ นปจั จัยสาคัญในการสร้างและพัฒนา
เกมต่ า งๆ โดยผู้ พ ัฒ นาเกมจะเป็ น ผู้ ม ีส่ ว นในการสร้ า งสรรค์ และผลิต เกมให้ ต รงตาม
ระบบปฏิบตั กิ ารต้องการ เช่น เว็บไซต์ , เครื่องเล่นเกม, คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มอื ถือ
เป็ นต้น (Prospects, 2014) โดยการทางานของผู้พฒ
ั นาเกมเกี่ยวข้องกับระบบของตัวเกม
เช่น โปรแกรมและภาษาทีใ่ ช้เขียน, การวางกรอบแนวคิดของเกม, การเล่าเรือ่ งเกม เป็นต้น
นอกจากนัน้ จะมีผพู้ ฒ
ั นาเกมอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ทาองค์ประกอบเกมเฉพาะบางส่วน
เท่านัน้ ส่วนใหญ่บริษทั ในกลุ่มนี้จะเป็นบริษทั ทีม่ คี วามสามารถเฉพาะทางเป็ นอย่างมาก และมักจะ
เป็ นผูผ้ ลิตด้าน องค์ประกอบศิลป์ เช่น ภาพและเสียง, การออกแบบตัวละคร และกรอบด้าน
ทัศนศิลป์ ตลอดจนการสร้างภูมทิ ศั น์จาลองและการผลิตกลไกของเกม เป็ นต้น ในอุตสาหกรรม
ด้านเกมของบางประเทศอาจเรียกว่า ผูพ้ ฒ
ั นาเกมขัน้ 2 (Second Developer) และผูพ้ ฒ
ั นาขัน้ 3
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(Third Developer) (Igda, 2014) โดยกลุ่มเหล่านี้จะรับงานจากผูพ้ ฒ
ั นาเกมหลักมาอีก ครัง้
หนึ่ง จากนัน้ จะผลิตชิน้ ส่วน/องค์ประกอบของเกมให้แก่บริษทั ทีจ่ า้ งอีกครัง้ หนึ่ง
2) ผูเ้ ผยแพร่ (Game Publisher) ผูใ้ ห้บริการเกม เป็ นบริษทั ทีม่ หี น้าทีด่ ูแล
ด้านการเงิน, ด้านการผลิต ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Witheford & Sharman,
2005, p. 189) ซึง่ กลุ่มผูใ้ ห้บริการเกมซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูร้ วบรวมเนื้อหา (Agitator) ไว้ทบ่ี ริษทั
ของตนให้มากทีส่ ุด นอกจากนัน้ ผู้ให้บริการเกมออนไลน์จาเป็ นทีจ่ ะต้องให้บริการอย่างครบวงจร
สาหรับผูเ้ ล่นเกม ซึง่ หมายถึงด้านลูกค้าสัมพันธ์, การตลาด และการลงทุนด้านเครือข่า ย เช่น
เซิฟเวอร์, ค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
3) ผูใ้ ห้อนุ ญาตใช้สทิ ธิ ์เกม (Game Licenser) เนื่องจากผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์
เป็ นสินค้าประเภทการให้บริการ เมื่อนาไปผนวกกับกฏหมายด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา จึงเกิด
เป็ น ลัก ษณะของการให้ ส ิ ท ธิ อ์ นุ ญ าตในการใช้ ส ิ ท ธิ ต์ ่ า งๆ เกี่ ยวกั บ ตัว เกม เช่ น ตราสิน ค้ า
(Trademark), การออกแบบเกม (Game Design) เป็ นต้น ในลักษณะของการอนุ ญาตให้ใช้
สิทธิ ์ในเรือ่ งต่างๆ เช่น การจัดจาหน่าย, การขาย เป็นต้น
4) ผูใ้ ห้บริการจัดจาหน่ ายเกม (Game Distributor) ผูใ้ ห้บริการด้านการจัด
จาหน่ ายเกม รวมไปถึงการพัฒนาและให้บริการด้านช่องทางการชาระเงิน สาหรับผูใ้ ห้บริการ
จัดจาหน่ ายเกมนัน้ มักจะเน้นเป็ นลักษณะของการจัดขายกล่องเกม (Box Set) หรือเกม
ประเภทออฟไลน์ (Offline Game) เป็ นส่วนใหญ่ แต่ผู้ให้บริการจัดจาหน่ ายเกม เข้ามามี
ส่วนเกีย่ วข้องกับเกมออนไลน์ เนื่องจากการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย เช่น เกมแคชการ์ด
(Game Cash Card), การขายไอเทมเกมออนไลน์ ตลอดจนการขายซีเรียลเพื่อเล่นเกมใน
บางเกม นอกจากนัน้ ในมิตขิ องเกมออนไลน์ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ สามารถเป็ นอีกช่องทาง
หนึ่งในการจัดจาหน่ายเกมออนไลน์ได้อกี ด้วย
ซึง่ ทัง้ 4 องค์ประกอบของธุรกิจเกมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ซง่ึ กันแบบพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน เนื่องจากผู้พฒ
ั นาเกมมักจะขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงของการทาตลาด ผู้
ให้บริก ารเกมออนไลน์ เ ป็ นผู้ท่เี ข้าใจตลาดดีเนื่องจากคลุ กคลีกบั ผู้บริโภค แต่ไม่มศี ักยภาพ
เพียงพอในการสร้างเกมออนไลน์ เอง และสุ ดท้ายผู้ให้บริการจัดจาหน่ ายเกมเอง เป็ นผู้ท่มี ี
ความสาคัญในการเชือ้ เชิญรวมถึงการขายสินค้าต่อผู้เล่นได้มากขึน้ ซึง่ เป็ นสร้างโอกาสในการ
ซือ้ ขาย ซึง่ ทัง้ หมดสามรถเขียนเป็นกระบวนการได้ดงั นี้
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ผูพ้ ฒ
ั นาเกม
(Game Developer)

ผูเ้ ผยแพร่
(Game Publisher)

ผูใ้ ห้อนุ ญาตใช้สทิ ธิเกม
์
(Game Licenser)

ผูใ้ ห้บริการจัดจาหน่าย
เกม (Game
Distributor)

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเกมออนไลน์แต่ละประเภท
เมือ่ ธุรกิจเกมออนไลน์ในยุคหลังเริม่ เปลีย่ นสภาพ จากบริษทั ย่อยๆ ทีเ่ ป็ นผูพ้ ฒ
ั นาเกม
เริม่ ควบรวมกับบริษทั ทีเ่ ป็ น Game Distributor จนทาให้บริษทั เริม่ ขยาย อันสังเกตได้จาก
การควบรวมกิจการของบริษทั เกมรายใหญ่ และผูพ้ ฒ
ั นาเกม อย่าง Sega และ Sony เป็ นต้น
ส่งผลให้แนวโน้ มของธุรกิจเกมออนไลน์ ในปจั จุบนั มีแนวโน้ มควบรวมทุกหน่ วยธุรกิจเอาไว้ท่ี
บริษทั เดียวกันให้มากทีส่ ุด
2.1.3 ธุรกิ จเกมออนไลน์ ในบริ บทประเทศไทย
อ้างอิงจากแนวความคิดของบริษทั เอเชียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (2556)
ได้กล่าวถึงกระบวนการทางธุรกิจตัง้ แต่ สร้างเกมออนไลน์ จนถึงผูเ้ ล่น มีกระบวนการผลิตที่
บริษทั ผูผ้ ลิตเกม (Game Developer), ผูเ้ ผยแพร่เกมออนไลน์ (Game Publisher), ผูใ้ ห้บริการ
เกมออนไลน์ (Game Operator), การจัดจาหน่ ายและช่องทางการชาระเงิน (Distribution and
Payment Channel), ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม (Telecommunication Operator) จากนัน้ เกม
จะถึงมือผูเ้ ล่น ซึง่ ทางบริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ให้ขอ้ เสนอเป็ น
กระบวนการทางธุรกิจไว้ดงั ต่อไปนี้

Game
Developer

Game
Publisher

Game
Operator

Distributors
& Payment
Channels

Telecom
Operators

ภาพที่ 2.3 กระบวนการการนาเกมสู่ตลาด
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), 2556.
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ในบริบทของประเทศไทย ไม่ได้ใช้กระบวนการทางธุรกิจตามกรอบสากล ดังเช่น
กระบวนการที่ Witheford and Sharman (2005) ได้เสนอไว้โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ธุรกิจ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ซึ่งจะขัดแย้งกับลักษณะที่ทางบริษัทเอเซียซอฟต์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้เสนอไว้ ซึ่งเมื่ออ้างอิงจากเอกสารของบริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จะพบว่าธุรกิจเกมในประเทศไทยนัน้ จะมุ่งเน้นธุรกิจเกมไปที่ Game
Publisher และ Game Operator เป็ นสาคัญ ในบางกรณีมกี ารเรียก 2 กลุ่มดังกล่าว
คลาดเคลื่อนกันไปตามบริษทั ในประเทศไทย แต่ผู้วจิ ยั เรียกว่า Game Publisher จะ
เหมาะสมกว่า ในขณะทีล่ กั ษณะของผูเ้ ผยแพร่เกมออนไลน์ สามารถมองได้ 2 กรณี ได้แก่ การ
มองในแง่ของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ (Game Operator) และสามารถมองในฐานะผู้จดั
จาหน่ าย (Game Distributor & Payment Channel) ได้อกี ด้วย เนื่องจากการดาเนินงาน
ของผู้เ ผยแพร่เ กม ท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารเกมออนไลน์ เนื่ อ งจากบริษัท เหล่ า นี้ เ ปิ ด
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศของตน ในขณะที่ทาหน้าที่เป็ นผู้จดั จาหน่ าย ในฐานะที่นา
เกมเหล่านัน้ ออกมาขายนอกประเทศของตน ซึ่งไม่พบในประเทศไทยจะเป็ นบริษทั ที่เป็ นแบบ
ครบวงจร
รูปแบบของธุรกิจเกมออนไลน์ท่พี บในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้
ให้บริการเกมออนไลน์ และผูจ้ ดั จาหน่ายเกมออนไลน์ เนื่องจากลักษณะของตลาดประเทศไทย
นิยมเป็ นผูซ้ อ้ื (End-user) มากกว่าการเป็ นผูพ้ ฒ
ั นา (Developer) ซึง่ ตลาดเกมออนไลน์ใน
ประเทศไทยให้ค วามส าคัญ ที่ผู้ให้บริก ารเกมออนไลน์ เนื่ อ งจากในปจั จุบนั เกมออนไลน์ ใ น
ประเทศไทย ใช้ระบบการซือ้ ลิขสิทธิ ์เผยแพร่จากต่างประเทศ จากการสารวจของผูว้ จิ ยั พบว่า
เกมออนไลน์ทพ่ี ฒ
ั นาโดยผูพ้ ฒ
ั นาชาวเกาหลีท่ใี ห้บริการในประเทศไทยมี จานวน 348 เกม,
เกมออนไลน์ทพ่ี ฒ
ั นาโดยผูพ้ ฒ
ั นาชาวจีนจานวน 137 เกม, เกมออนไลน์ทพ่ี ฒ
ั นาโดยผูพ้ ฒ
ั นา
ชาวญีป่ นุ่ จานวน 62 เกม และเกมออนไลน์ทพ่ี ฒ
ั นาโดยผูพ้ ฒ
ั นาชาวตะวันตก จานวน 5 เกม
และเกมออนไลน์ ท่พี ฒ
ั นาโดยผู้พฒ
ั นาเกมชาวไทย จานวน 4 เกม ได้แก่ อสุราออนไลน์ ,
อสุราอวาต้า, ไอเลิฟคอฟฟี่ และ ตานานสมเด็จพระนเรศวรออนไลน์ ซึง่ เกมออนไลน์ทพ่ี ฒ
ั นา
โดยชาวไทยเองนัน้ มีจานวนทีน่ ้อยมากเมือ่ เทียบกับตลาดทัง้ หมด
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปตอนต้นภาพรวมของธุรกิจเกมออนไลน์ในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทยนับเป็ นประเทศที่มศี กั ยภาพในการเติบโตด้านธุรกิจเกมออนไลน์สูงสุดในภูมภิ าค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้มเี ม็ดเงินมากกว่า 3,148 ล้านบาท (ไม่รวมบริษทั เกมออนไลน์ทเ่ี ป็ น
กลุ่ม Mobile และไม่รวมบริษทั เกมของ TOT) บริษทั ทีค่ รองตลาดสูงสุด คือ บริษทั เอเซียซอฟต์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในสัดส่วน 32% ของภาพทัง้ ตลาดเกมออนไลน์
จากเนื้อหาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจในตลาดเกม
ออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่ อการปรับเปลี่ยนผลิต ภัณฑ์เกมออนไลน์ ซึ่งนาไปสู่ผลกระทบต่ อการ
เกิดขึ้นของชุมชนเสมือ นเกมออนไลน์ และนอกจากนัน้ มีแนวโน้ มที่อ าจกล่ าวได้ว่า ชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์จะสามารถเพิม่ มูลค่าทางการตลาดแก่เกมออนไลน์ได้ เป็ นการสร้างโอกาส
ในการขายสินค้าผ่านเกมออนไลน์ โดยใช้ชุมชนเสมือนทีม่ ผี คู้ นอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ หล่านัน้
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2.1.4 การแบ่งประเภทของเกมออนไลน์
ในการวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นที่การรายละเอียดของการแบ่งเกมออนไลน์ ให้เข้าใจถึงเนื้อหา
และคณสมบัตขิ องเกมออนไลน์ ในงานเขียนของ Grace (2005) ได้กล่าวว่า “ในอุตสาหกรรม
เกม มีการสลับใช้ระหว่างคาว่า ประเภทของเกม (Game Type) หมายถึง ประเภทของลักษณะ
การเล่นเกม และชนิดของเกม (Game Genre) หมายถึง ชนิดของลักษณะเนื้อเรือ่ งเกม”
จากงานเขียนดังกล่าว Grace (2005) ได้แบ่งประเภทตามลักษณะของ Game Type
เป็ นการแบ่งประเภทของเกมตามลักษณะการเล่นของเกม การบังคับ และการเล่าเรื่อง โดย
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) เกมแอ็คชัน่ (Action) หมายถึง เกมทีน่ าเสนอด้านความรุนแรงเป็ นประเด็น
หลัก หลายครัง้ มักพบเห็นลักษณะการฆ่าฟนั ได้อย่างชัดเจนในเกมเหล่านี้ เป้าหมายของเกม
คือการต่อสูเ้ อาชนะฝา่ ยตรงข้าม
2) เกมผจญภัย (Adventure) หมายถึง เกมที่เน้นการสารวจ และค้นหา รวมถึง
การแก้ปริศนาบ้างเป็ นครัง้ การเล่นเกมประเภทนี้มกั เป็ นลักษณะของการเอาตัวรอดออกจาก
สถานการณ์ทแ่ี ปลกประหลาด หรือเป็นเกมทีเ่ ล่นเพื่อ
3) เกมปริศนา (Puzzle) หมายถึง เกมการแก้ปริศนาต่างๆ อาจมาให้รปู ของ
คาศัพท์, การย้ายสิง่ ของ เนื้อเรือ่ งเน้นไปในการแก้ปญั หา มักเป็ นเกมทีใ่ ช้ทุนต่ า พบได้ทวไป
ั่
ตามเว็บไซต์เกม
4) เกมสวมบทบาท (Role Playing) หมายถึง เกมทีใ่ ห้โอกาสผูเ้ ล่นสวมบทบาท
เป็นตัวละครเอกของเนื้อเรือ่ ง ซึง่ เป็ นผูค้ วบคุมบริบทต่างๆ ของเกม ทัง้ การปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
ผูเ้ ล่นกับ Non-Playable Character (NPC) หมายถึง ระบบบุคคลสมมติในเกมทีผ่ เู้ ล่นไม่สามารถ
บังคับ หรือสังการ
่
หรือเล่นได้
หรือสิง่ แวดล้อมรอบตัว หรือแม้กระทังกั
่ บผูเ้ ล่นอื่นๆ
5) เกมสถานการณ์ จ าลอง (Simulation) หมายถึง เกมที่มุ่ ง เน้ น การจ าลอง
สถานการณ์ในชีวติ จริง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งลงในตัวเกม เพื่อให้ผเู้ ล่นได้สมั ผัส
หรือรับประสบการณ์ตรงจากการเล่นเกม
6) เกมวางแผนการรบ (Strategy) หมายถึง เกมเน้นการใช้ทกั ษะการวางแผน
และการแก้ปญั หาในการเล่นเกม ลักษณะส่วนใหญ่ของเกมประเภทนี้มกั เป็ นมุมมองการเล่น
แบบ God Mode (มุมมองพระเจ้า) ผูเ้ ล่นสามารถมองเห็นภาพรวมของการต่อสูน้ นั ้ ๆ และ
เลือกควบคุมเกมตามทีผ่ เู้ ล่นต้องการให้สาเร็จตามเป้าหมาย
เมื่อนาลักษณะของ Game Type ตามการแบ่งประเภทของ Grace (2005) รวบรวม
เป็นตารางสรุปสามารถสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 รายละเอียด Game Type และตัวอย่างเกม
Game Type
Action
Adventure

Puzzle
Role Playing

Simulation
Strategy

คาอธิ บาย
เกมทีน่ าเสนอด้านความรุนแรงเป็ นประเด็นหลัก
เกมทีเ่ น้นด้านการสารวจและค้นหา รวมถึงการ
แก้ปริศนา โดยตัวละครเอกอาจจะมีหรือไม่มี
ความสัมพันธ์กบั เนื้อเรื่องเกมได้
เกมทีเ่ น้นในการแก้ปริศนา และมักเป็ นเกมทีม่ ี
ทุนต่า พบเห็นได้ง่ายตามเว็บไซต์เกม
เกมทีใ่ ห้โอกาสผูเ้ ล่นในการสวมบทบาทเป็ นตัว
ละครใดตัวละครหนึ่ง ในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นบริบท
ของเกมนัน้
เกมทีม่ งุ่ เน้นการจาลองสถานการณ์ใน
ชีวติ ประจาวันลงไปในตัวเกม
เกมเน้นการใช้ทกั ษะการวางแผน และการ
แก้ปญั หาในการเล่นเกม

ตัวอย่างเกม
Counter Strike, Point Blank
Amenesia, Lost, Daylight

Bejewel, Line Pop, Candy
crush saga
World of warcraft, EverQuest

The Sim online, Surgery
Simulation, FIFA 3
Starcraft, Age of empire,
Civilization

แหล่งที่มา: Grace, 2005.
นอกจากการแบ่งตามวิธกี ารเล่นของเกมแล้วนัน้ Grace (2005) ได้นาเสนอเกี่ยวกับการ
แบ่งประเภทของเกมตามลักษณะของเนื้อหาเกม (Game Genre) ซึ่งเป็ นรูปแบบของเนื้อหา
เกม โดยใช้เกณฑ์การจัดประเภทเช่นเดียวกับภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ เนื่องจากลักษณะ
การดาเนินเรื่องและวิธกี ารเล่าเรื่องมีความคล้ายคลึงกัน โดยวิเคราะห์ท่เี นื้อหาของเกม เช่ น
โครงสร้างของเนื้อเรือ่ ง, ตัวละคร และองค์ประกอบการเล่าเรื่อง โดยลักษณะของ Game Genre
โดยสามารถสรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 การแบ่งประเภทตามลักษณะของ Game Genre
Genre
Drama
Crime
Fantasy
Horror
Mystery

Example
Max Payne, L.A. Noir
Grand Theft Auto, Saint Row
Kingdom Hearts, Fable
Evil within, Silent Hill
Indigo Prophecy
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
Genre
Science Fiction
War and Espionage
Western/Eastern/Frontier

Example
Doom, Half Life
Metal Gear Solid, Ghost Recon
Red Dead Revolver, Ninja Gaiden

แหล่งที่มา: Grace, 2005.
นอกจากนัน้ ในงานเขียนเดียวกันได้ให้ขอ้ เสนอเพิม่ เติมเกี่ยวกับเกมในปจั จุบนั การจัด
กลุ่มในลักษณะเดิมทาได้ยากขึน้ เนื่องจาก เกมยุคใหม่มกี ารผนวกลักษณะของเกมหลายชนิด
เข้าด้วยกัน ภายในเกมเดียว เรียกว่า การผสานลักษณะเกม (Multiple Game Type)
รวมถึงลักษณะของ Game Type และ Game Genre ด้วย เพื่อให้การเล่นเกมดังกล่าวมี
มิตใิ นด้านการเล่น และการเล่าเรื่องมากขึน้ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนอย่างเกม Grand Theft
Auto (GTA) มีลกั ษณะของการผนวกกันระหว่าง Genre ประเภท Crime, Fantasy และ
Type Action และ Role-playing เป็นต้น
ในการแบ่ง ประเภทของเกมออนไลน์ มีบริบทของตัว ระบบเกมที่แตกต่ างจากเกม
ออฟไลน์ ทัง้ เรื่องของการติดต่อสื่อสารกับระบบอินเทอร์เน็ต และข้อจากัดของระบบ และตัว
เกม ส่ ง ผลให้ระบบเกมและวิธ ีการเล่ น ออนไลน์ มีล ักษณะที่เ ฉพาะและแตกต่ า งจากเกม
ออฟไลน์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นากรอบแนวคิดของ Grace ในการแบ่งประเภทของเกมออนไลน์ได้เป็ น
2 กลุ่มตามแนวคิดของ Grace (2005) ได้แก่ การแบ่งตาม Game Type และ Game Genre
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในขณะทีก่ ารแบ่งเกมออนไลน์ ตาม Game Type ตามตารางนัน้ มีคาอธิบายดังต่อไปนี้
1) Role-Playing หมายถึง เกมที่ให้โอกาสผู้เล่ นในการสวมบทบาทเป็ นตัว
ละครในสถานการณ์ของเกมนัน้ เช่น Ragnarok, Yulgang
2) First Person Shooter (FPS) หมายถึง เกมการยิงมุมมองบุคคลที่ 1 ส่วนใหญ่
เป็นลักษณะของเกมทีเ่ น้นการยิงและใช้อาวุธ ส่วนใหญ่เป็นเกมทีม่ คี วามรุนแรงสูง เช่น A.V.A,
Point Blank
3) Puzzle หมายถึง เกมทีเ่ น้นในการแก้ปริศนา รวมไปถึงปญั หาต่างๆ ตาม
รูปแบบของเกม ระบบเลเวลไม่มผี ลต่อการเล่นเกม และ เช่น Candy Crush Saga, Everybody
Mable เป็นต้น
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4) Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) หมายถึง เกมที่มกี ารเล่น
แบบการวางแผน แต่ผู้เล่นไม่สามารถบังคับสิง่ แวดล้อมรอบตัวได้ นอกจากนัน้ มีการกาหนด
ทีมผ่ านระบบเกม และการเล่นเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามตามเงื่อนไขที่เกมนัน้ ก าหนด เช่ น
DotA (โดต้า), Cypher, Hero Of Newearth (HoN) เป็นต้น
5) Strategy หมายถึง เกมเน้ นการใช้ทกั ษะการวางแผน และการแก้ปญั หา
ในการเล่นเกม ส่วนใหญ่เป็ นการแข่งขันระหว่าง 2-4 คนพร้อมกัน เน้นการวางแผนการต่อสู้
หรือการวางแผนการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม มีลกั ษณะทัง้ แบบ Real Time และ Turn Base
เช่น Atlantica, Starcraft 2 เป็นต้น
6) Simulation หมายถึง เกมทีม่ ุ่งเน้นการจาลองสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
ลงไปในตัวเกม เช่น FIFA Online 3, Second Life เป็นต้น
7) Action หมายถึง เกมที่เน้นการต่อสู้ และความรุนแรงเป็ นหลัก เป็ นการ
บังคับตัวละครเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ลักษณะคล้ายกับประเภท MOBA แต่มอี สิ ระใน
การบังคับตัวละคร และมุมมองของเกมทีอ่ สิ ระกว่า เช่น Getamp, Lost Saga เป็นต้น
ในขณะทีก่ ารแบ่งเกมออนไลน์ ตาม Game Genre ตามตารางนัน้ มีคาอธิบาย
ดังต่อไปนี้
1) แนวอาชญากรรม (Crime) หมายถึง เกมที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรม,
ยาเสพติด รวมไปถึงการสืบสวนสอบสวนของตารวจอีกด้วย เช่น GTA 5, ATB เป็นต้น
2) แนวแฟนตาซี (Fantasy) หมายถึง เกมที่มลี ักษณะเป็ นโลกเหนือ จริง
เช่น เวทย์มนตร์, โลกในนิยาย เป็นต้น ตัวอย่างเช่น Lineage II, EverQuest, RiderZ เป็นต้น
3) แนวสยองขวัญ (Horror) หมายถึง เกมที่มเี นื้อหาน่ ากลัวสยองขวัญ ใน
ท้องเรื่องเป็ นการเอาตัวรอดจากสถานการณ์น่าสะพรึงกลัว เช่น War Z, Dead Island
Epidemic เป็นต้น
4) แนววิทยาศาสตร์ (Science Fiction) หมายถึง เกมทีเ่ นื้อหามุ่งแนววิทยาศาสตร์,
โลกอนาคต เช่น Bounty Hound Online, ARGO เป็นต้น
5) แนวสงครามและจารกรรม (War and Espionage) หมายถึง เกมที่ม ี
เนื้อหาเกี่ยวกับการรบ สงครามคราม และการจารกรรม เช่น Absolute Force, Point
Blank, Special Force เป็นต้น
6) แนวชาติตะวันตก/ชาติตะวันออก (Western/Eastern/Frontier) เป็ นลักษณะ
ของเกมที่ส ร้างแลพัฒนาเนื้อหาจากวัฒนธรรม ที่แสดงความเป็ นชาติตะวันออก หรือชาติ
ตะวัน ตกอย่า งชัด เจน ทัง้ เนื้ อ หา และวัฒ นธรรมที่แ สดงอยู่ใ นบริบ ทของเกมนั น้ ๆ เช่ น
Furinkazan, Yulgang เป็นต้น
โดยสามารถสรุปลักษณะของการแบ่งประเภทของเกมออนไลน์ดงั กล่าวรวบรวมเป็ น
ตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.3 แนวคิดของ Grace ในการแบ่งประเภทของเกมออนไลน์
Game Type
Role Playing
First Person Shooter
Puzzle
Multiplayer Online Battle Arena
Strategy
Simulation
Action

Game Genre
Crime
Fantasy
Horror
Science Fiction
War and Espionage
Western / Eastern / Frontier

แหล่งที่มา: Grace, 2005.
ในการแบ่งประเภทของเกมตามแนวคิดของ Grace นัน้ จะไม่ใช้เพียง Game Type
หรือ Game Genre ในการแบ่งประเภทของเกม แต่ควรจะใช้ทงั ้ 2 ลักษณะควบคู่กนั ไปใน
การแบ่งเกม เพื่อให้สามารถแบ่งแยกประเภทของเกมได้อย่างชัดเจน และไม่เกิดความซับซ้อน
ในการแบ่งประเภทของเกม เช่น เกม Yulgang เป็ นเกมประเภท Role-Playing; Eastern
เป็นต้น
นอกจากนัน้ การศึกษาของผู้วจิ ยั พบว่าการแบ่งประเภทเกมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยแบ่ง
ตามจุดประสงค์ในการสร้างเกม โดยได้เสนออยูใ่ นงานเขียนของ Derryberry ได้กล่าวเกี่ยวกับ
การแบ่งประเภทของเกมได้แบ่งประเภทของเกมออนไลน์ ออกเป็ น 3 ชนิดได้แก่ เกมเล่ น
เพลิดเพลิน (Casual Game), เกมจริงจัง (Serious Game) และ เกมโฆษณา (Advert
Game) โดยการแบ่งของ Derryberry (2007) ใช้เกณฑ์จากจุดประสงค์ในการผลิตเกม และ
วิธกี ารเล่นเกม (Derryberry, 2007) โดยในคาอธิบายไว้ดงั ต่อไปนี้
1) เกมเพลิดเพลิน (Casual Game) หมายถึง เกมประเภททีเ่ น้นความสนุ ก
เล่นง่าย ไม่จาเป็ นต้องเล่นให้นานต่อ 1 ครัง้ การเล่น แต่เป็ นเกมที่มกี ารกระตุ้นให้ผู้เล่นเข้า
และออกเกมหลายครัง้ ต่อ 1 วัน ลักษณะของเกมที่สงั เกตได้ชดั คือ เป็ นเกมที่มุ่งการพัฒนา
ด้านตัวเกมให้สนุ กและง่ายต่อการเล่น มากกว่าการออกแบบเพื่อการเล่น (Game Play) ตัวอย่าง
เกมเพลิดเพลิน เช่น Counter Strike, Audition, Xshot เป็นต้น
2) เกมจริงจัง (Serious Game) หมายถึง เกมทีม่ จี ุดประสงค์เพื่อให้ความ
บันเทิงในการเล่นเกม เกมเหล่านี้ถูกออกแบบให้ท้าทายผูเ้ ล่น และผูเ้ ล่นคาดหวังที่จะได้การ
เล่นที่ท้าทาย เน้ นเรื่องที่เข้มข้น ความสมจริงที่สูง เกมในกลุ่มนี้ เช่น Yulgang, Maple
Story, Nage เป็นต้น
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3) เกมโฆษณา (Advert Game) เป็ นเกมทีม่ กี ารสร้างโดยใช้แนวคิดระหว่าง
Casual Game และ Serious Game เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า, การสร้างแบรนด์ โดย
การทาให้คล้ายกับการสร้างภาพยนตร์โฆษณาสักเรื่อง ลักษณะทีเ่ ห็นได้เช่น Coke Chase
Campaign 2013, Dumb Way to Die, Pepsi Man เป็นต้น
ในการแบ่งเกมประเภทของเกมด้วยวิธขี อง Derryberry (2007) เป็ นการแบ่งเกมตาม
ลัก ษณะทางการค้า เป็ น หลัก ซึ่ง ในป จั จุ บ ัน มีก ารน าค าดัง กล่ า วใช้เ พื่อ แยกกลุ่ ม ธุ ร กิจ เกม
ระหว่างกลุ่มทีเ่ ป็ น Serious Game และ Casual Game เพื่อจะได้เจาะกลุ่มตลาดได้อย่าง
ถูกต้อง ในขณะทีเ่ กมโฆษณา เป็นลักษณะของการใช้การนาเสนอผ่านเกม โดยจุด มุ่งหมายใน
การใช้เกม เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ และส่งผลต่อการซือ้ ในทีส่ ุด
โดยสรุปแล้วการแบ่งประเภทของเกมทัง้ หมดที่ได้กล่าวมา สามารถนาไปใช้ในการ
จากัดความผลิต ภัณ ฑ์เ กมแต่ ล ะชนิ ดได้ รวมถึงการน าไปใช้เ ป็ นพื้นฐานการศึก ษาในด้า น
ผลิตภัณฑ์เกมได้ ในขณะเดียวกันเกมแต่ละประเภท เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ซึง่ มี
ผูเ้ ลือกเล่นอาจจะเลือกเล่นเกมแต่ละชนิดในกลุ่มประชากรทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ตัวแปรด้านประเภท
ของเกมนี้อาจเป็ นตัวแปรหนึ่งในการเลือกเล่นทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ ซึง่ กลุ่มผูเ้ ล่นที่ม ี
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันนัน้ อาจส่งผลต่อการเกิดชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป
ได้อกี ด้วย
2.1.5 องค์ประกอบและคุณสมบัติของเกมออนไลน์
การศึกษาเกี่ยวกับเกมนัน้ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเข้าใจบริบทของทัง้ มิตดิ า้ นเนื้อหาเกม
(Game Content) และมิตดิ า้ นระบบเกม (Game System) เพื่อนาใช้ประกอบการวิเคราะห์
เกี่ย วกับ เกมออนไลน์ ไ ด้ อ ย่ า งชัด เจนขึ้น เนื่ อ งจากเกมเป็ น สื่อ ที่ม ีอ งค์ ป ระกอบเฉพาะ
นอกเหนือจากสื่อประเภทอื่น เนื่องจากเกมเป็ นสื่อทีผ่ เู้ ล่นสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ตัวเนื้อหาได้
ทัง้ การควบคุม, ปรับเปลีย่ น และแต่งเติมเนื้อหา ผูเ้ ล่นสามารถทาได้เองภายใต้กรอบของเกม
ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง เป็ น ผลที่ท าให้ ผู้ เ ล่ น เกิ ด ความผู ก ปฏิส ัม พัน ธ์ กับ ตัว เกมมาก (Highly
Engagement) กว่าสื่อชนิดอื่นๆ โดยข้อเสนอเกีย่ วกับคุณสมบัตติ ่างๆ ของเกมมีดงั ต่อไปนี้
ในหนังสือเรื่อง Total Engagement ของ Reeves and Read (2010) ได้อธิบาย
เรื่อง “Ten Ingredients of Great Games” ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ และ
คุณสมบัติ ของเกมทีด่ ี 10 ประการ โดยรายละเอียดมีดงั นี้
1) การสร้างแบบจาลองตัวตน (Self-representation with Avatar) การมี
ระบบที่ทาให้ผู้เล่ นสามารถเลือ กสร้างตัว ละครของตนเอง ในแบบที่ผู้เล่ นต้อ งการ ยิง่ เปิ ด
โอกาสในให้ผเู้ ล่นสามารถเลือกได้มาก ความผูกพันกับเกมจะยิง่ สูงขึน้ ตาม
2) สภาพแวดล้อม 3 มิติ (3D Environment) เป็ นลักษณะของการเปิดโลก
เสมือนให้มคี วามคล้ายคลึงกับโลกแห่งความเป็นจริง ยิง่ เอือ้ อานวยในการเปิดให้สารวจ รวมถึง
ความสมจริงมากเท่าใด ความรูส้ กึ แปลกใหม่ของผูเ้ ล่นจะมีเพิม่ ขึน้
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3) การเล่าเรือ่ งและบริบท (Narrative Context) เกมทีด่ คี วรมีเนื้อเรื่องเบือ้ งหลัง
ที่ดี และการดาเนินเรื่องที่น่าสนใจ การมีเนื้อ หาของเกมที่เข้มข้นมีผลทางจิตวิทยาต่อผู้เล่น
ทาให้ผเู้ ล่นผูกพันกับตัวเกมมากขึน้
4) การตอบสนอง (Feedback) การตอบสนองหมายถึงการตอบสนองของตัว
เกมต่อผูเ้ ล่น เช่นการมีระบบหน้าจอทีส่ ามารถสื่อสารกับผูเ้ ล่นได้ เช่น ระบบหลอดเลือด (HP
Bar), แบบจาลองสถานะ, เวลาในการเล่น, เงินทีม่ ี เป็ นต้น การมีการตอบสนองทีด่ สี ่งผลต่อ
ความผูกพันในการเล่น
5) ชื่อเสียง, อันดับ และเลเวล (Reputation, Rank and Level) เป็ นระบบ
ทีส่ าคัญมากสาหรับเกมออนไลน์ การมีช่อื เสียงบนโลกดิจทิ ลั มีผลมากต่อการเล่นทีม่ ากขึน้ ของ
ผูเ้ ล่น เพื่อแสดงความเก่งในการเล่นต่อผู้อ่นื และเกมเป็ นส่วนช่วยในการแสดงความสามารถ
เหล่านัน้ เป็นการช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมบนตัวเกม
6) ระบบตลาดและระบบเศรษฐกิจ (Marketplace and Economics) ระบบ
ตลาดเป็ นองค์ประกอบในการทาให้เกมออนไลน์หลายเกมอยู่ได้ เนื่องจากทุกเกมออนไลน์ ม ี
ระบบสกุลเงินของตัวเกมเอง และตลาดภายในเกมเกิดการเคลื่อนย้ายของเงินผ่านการซื้อขาย
ระหว่างผูเ้ ล่น ซึง่ ลักษณะระบบเศรษฐกิจในโลกของเกม ไม่แตกต่างจากตลาดในโลกความเป็ น
นอกจากนัน้ ระบบการค้านี้เป็นส่วนทาให้ผเู้ ล่นมีการเล่นเกมทีน่ านขึน้
7) การแข่งขันภายใต้กฎ (Competition under Rules that are Explicit
and Enforce) กฎการเล่นเป็นส่วนสาคัญในการสร้างให้เกิดสภาวะของเกมส่งผลในการขับเคลื่อน
ของตัวเกม และเป็ นส่ วนในการสร้างความสนุ กในการเล่น นอกจากนัน้ สร้างความรู้สกึ เท่า
เทียมกันระหว่างผู้เ ล่นในโลกเกมออนไลน์ ไ ด้อีกด้วย มีหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มข้นของการแข่งกันกับการเล่นเกมที่มากขึน้ เนื่องจากผูเ้ ล่นจะให้ค่ากับเลเวล ในการเล่นที่
สร้างขึน้ จาก “กฎ” ของเกม (บนระบบคอมพิวเตอร์)
8) การรวมกลุ่ม (Team) ยุคเริม่ ต้นเกมเล่นภายในบ้าน หรือเป็ นการเล่นกัน
หลายคนบนเครื่อ งเพียงเครื่อ งเดียว ภายหลังเมื่อ เกมพัฒ นาการเล่ นโดยผ่ านระบบ LAN
(Local Area Network) ซึง่ ส่งผลให้เกิดการเล่นจับกลุ่มในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และเริม่
มีการสัมผัสความรูส้ กึ การเล่นแบบกลุ่มย่อย ตัวอย่างเช่น Quake, Counter Strike, Half-life
เป็ นต้น การจับกลุ่มภายในเกมส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship)
ภายในเกมเกิดขึน้ ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดนัน้ เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เช่น การฆ่า
บอส, การทาภารกิจ เป็ นต้น ซึ่งการวิจยั ด้านเกม MMOG ส่วนใหญ่มุ่งการศึกษาในมิติ
ดังกล่าว การรวมกลุ่มเป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ในเกมออนไลน์ทุกชนิด ยิง่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
เกมที่เ พิม่ ขึ้น ประกอบกับการพัฒ นาด้านเทคโนโลยี ICT เพื่อ เข้า สู่ยุค การติดต่อ ทั ่วถึง
(Ubiquitous World) ทีส่ ่งผลต่อการเข้าเกมออนไลน์ได้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ และสนับสนุ น
การเล่นเป็นกลุ่มได้ดมี ากขึน้
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9) ระบบการสื่อสารควบคู่ทใ่ี ช้ง่าย (Easy Parallel Communication System)
เกมใช้ภาษาเขียน และภาษาพูดในการสื่อสารภายในเกมมากกว่าการสื่อสารแบบรูปภาพ และ
การสื่อสารเหล่านัน้ ส่งผลให้เกิดการผูกพันทางสังคม (Social Engagement) เกมทีม่ กี ารวาง
ระบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่น รวมไปถึงสามารถตอบสนองได้
เป็นอย่างดี มีแนวโน้มทีเ่ กมดังกล่าวจะได้ความนิยมสูง
10) การกดดันด้วยเวลา (Time Pressure) ภายใต้การเล่นแบบเกมออนไลน์
ทีเ่ น้นการสร้างสังคม แต่การใช้เวลาในการกดดันให้เกิดการตัดสินใจในเวลาจากัด ส่งผลต่อผู้
เล่นให้เล่นเกมมากขึน้ เนื่องจากเวลาเหล่านัน้ ส่งผลให้การเล่นเกมมีความสนุกมากขึน้
จากการแบ่งประเภทตามวิธขี อง Reeve and Read (2005) พบว่าทัง้ 2 มองในเชิง
คุณสมบัตขิ องแต่ละองค์ประกอบ เมือ่ แยกลักษณะคุณสมบัตดิ งั กล่าวออกเป็ น 10 องค์ประกอบ
หลักดังต่อไปนี้ เนื้อเรื่อง, การสื่อสาร, การกดดัน, กฏ, สังคม, ระบบตลาด, ระบบแสดง
อานาจ, การแสดงผล, สภาพแวดล้อมเสมือน, แบบจาลองตัวตน ซึง่ เมือ่ จัดหมวดหมู่จะพบว่า
แนวคิดดังกล่าวสามารถแยกองค์ประกอบของเกมออกเป็ น 2 กลุ่มได้แก่ องค์ประกอบด้าน
เนื้อเรื่อง และองค์ประกอบด้านระบบ และแบ่งองค์ประกอบออกจากคุณสมบัตทิ งั ้ 10 ข้อ
ประกอบด้วย เนื้อเรือ่ ง, การแสดงผล, การสื่อสาร, ความกดดัน, กฎ, สังคม, ตลาด, ระบบ
อ านาจ, สภาพแวดล้อ มเสมือ น และแบบจ าลองตั ว ตน ซึ่ง สามารถเขีย นเป็ น แผนภูม ิไ ด้
ดังต่อไปนี้
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แบบจาลอง
ตัวตน

เนื้อเรือ่ ง

การ
แสดงผล

สภาพแวดล้
อมเสมือน

การสือ่ สาร

เกม
ระบบอานาจ

ความกดดัน

ตลาด

กฏ
สังคม

ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงองค์ประกอบของเกมตามแนวคิดของ Reeve & Read
แหล่งที่มา: Reeve & Read, 2010.
ในขณะที่ Derryberry (2007) ให้ขอ้ เสนอเกีย่ วกับ การแบ่งองค์ประกอบของเกม ตาม
หลักการของเกมจริงจัง (Serious Game) ซึง่ เกมจะมีองค์ประกอบทัง้ หมด 7 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1) เนื้อเรือ่ ง (Backstory and Story Line) หมายถึง เรื่องราวเบือ้ งหลังของ
เกม หรือเนื้อเรือ่ งทีใ่ ช้ในการเล่าเรือ่ ง ชวนให้ตดิ ตาม แต่ในขณะเดียวกันเนื้อเรือ่ งไม่ใช่รปู แบบ
การเล่นของเกท แต่เป็นพืน้ ฐานทีก่ ่อให้เกิดการเล่นเกม
2) กลไกการเล่น (Game Mechanics) หมายถึง วิธกี ารทีผ่ เู้ ล่นควบคุมกลไก
ต่างๆ ของตัวเกม รวมถึงการเรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ ล่น และการตอบสนองของเกม, เงือ่ นไขการควบคุม
ตัวละคร
3) กฏกติกา (Rules) หมายถึง ข้อจากัดในการเล่นทีส่ ่งผลต่อการใช้ทกั ษะการ
เล่นกมของผูเ้ ล่น
4) สภาพแวดล้อมของเกม (Immersive Graphic Environment) หมายถึง
ภาพบรรยากาศโดยรอบของตัวเกม ทัง้ ลักษณะของรูปภาพ, เสียง และการเคลื่อนไหว
5) การปฏิสมั พันธ์ (Interactivity) หมายถึง การมุง่ สนใจทีพ่ ฤติกรรมการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูเ้ ล่นเกม และตัวเกม เช่น การตัดสินใจเลือก, การพูดคุยกับ NPC/AI, รวมไปถึง
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นกับผูเ้ ล่น ในเกมออนไลน์
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6) ความท้าทาย และการแข่งขัน (Challenge/Competition) ถือเป็ นหัวใจหลัก
ในการเล่นเกม เนื่องจากเป้าหมายในการเล่นเกมคือ การเอาชนะความท้าทายจนไปถึงจุด สาเร็จ
(Achievement) ซึง่ การแข่งขัน และความท้าทาย สามารถจะแข่งขันกับตัวเกมเอง หรือแข่งขัน
กับผูเ้ ล่นอื่นในเกมได้เช่นเดียวกัน
7) ความเสีย่ งและผลการตอบรับ (Risk and Consequences) หมายถึง ผล
ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากความท้าทาย และการแข่งขันในแต่ละครัง้ ซึง่ ส่งผลถึงผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ ภายหลัง
การตัดสินใจ และการแข่งขันครัง้ นัน้ ผลตอบรับอาจมาในรูปของรางวัล หรือมาในรูปแบบ
เกียรติยศ, หน้าตาทางสังคม ได้เช่นเดียวกัน
ในงานของ Derryberry (2007) ได้แบ่งแยกองค์ประกอบของเกมในบริบทของเกม
ประเภท Serious Game ทางผูว้ จิ ยั สามารถจัดหมวดหมู่ขององค์ประกอบเกมทัง้ 7 ที่ Derryberry
(2007) เสนอไว้ ออกเป็ น 2 กลุ่มได้แก่ ส่วนทีเ่ ป็ นระบบ (System) และส่วนทีเ่ ป็ นเนื้อหา
(Content) ซึง่ ทัง้ สององค์ประกอบเป็ นอิสระต่อกัน เชื่อมกันด้วยปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นและ
ตัวเกม โดยสามารถจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.4 การแบ่งองค์ประกอบตามแนวคิดของ Derryberry
หมวดหมู่
Game Contents
Game Concepts
Game Machanics

องค์ประกอบ
เนื้อเรือ่ ง (Backstory and Story line)
กฏกติกา (Rules)
ความท้าทาย และการแข่งขัน (Challenge/Competition)
ความเสีย่ งและผลการตอบรับ (Risk and Consequences)
กลไกการเล่น (Game Mechanics)
สภาพแวดล้อมของเกม (Immersive graphic environment)
การปฏิสมั พันธ์ (Interactivity)

แหล่งที่มา: Derryberry, 2007.
นอกจาก 2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเกม ให้มุมมองเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของเกมในมิตขิ องสื่อเกม หากมองในมิตขิ องเกมทีเ่ ป็ นลักษณะของการเล่น ซึง่ ได้อธิบายไว้ใน
งานของ Smed and Hakonen (2003) เกีย่ วกับองค์ประกอบของเกมผ่านการแปลความหมาย
ในพจนานุ กรม พบว่า เกม มีองค์ประกอบหลักด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ ผูเ้ ล่น (Player)
กฎ (Rules) และ เป้าหมาย (Goal) โดยทัง้ 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและ
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สร้างมุมมองเกีย่ วกับเกมได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ดงั ภาพที่ 2.5
ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ และมุมมองของเกม
แหล่งที่มา: Smed & Hakonen, 2003.
ซึง่ ในโครงสร้างทางความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในข้อต่างๆ ในงานวิจยั ดังกล่าว
ได้เขียนอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
1) ด้านองค์ประกอบ (Components)
(1) ผูเ้ ล่น (Player) หมายถึง ผูเ้ ล่นเกม รวมไปถึงผูท้ ม่ี สี ่วนประกอบใน
เกมนัน้ และยินดีทจ่ี ะร่วมเล่นในเกมนัน้ เพื่อความสนุ กสนาน สันทนาการ หรือเสริมสร้างพัฒนาการ
(2) กฎ (Rules) หมายถึง กฏกติกาในการเล่นเกมนัน้ โดยเงือ่ นไขต่างๆ
เป็นตัวกาหนดขอบเขตในการเล่นเกมดังกล่าว
(3) เป้าหมาย (Goal) เป็ นเครื่องมือทีส่ ร้างข้อขัดแย้งระหว่างผูเ้ ล่นแต่ละคน
จนเกิดเป็ นคู่ตรงข้าม และทาให้เกมนัน้ สนุกมากขึน้
2) ด้านมุมมอง (Aspects)
(1) ความท้าทาย (Challenge) เกิดจากการกาหนดกฎการเล่น และผลที่
เกิด ขึ้นจากการเล่ น ตลอดจนเป้าหมายในการเล่ นเกม เมื่อผู้เ ล่นทุ ก คนตกลงที่จะเล่นเกม
ดังกล่าวเท่ากับยอมรับกฏกติกาและเป้าหมายของเกมนัน้ ซึ่งการเล่นหรือกระทากิจกรรมจะ
ดาเนินไปตามกฏที่วางไว้ตลอดการเล่น โดยเป้าหมายของการเล่นนัน้ จะเป็ นตัวกระตุ้นผู้เล่น
และส่งแรงให้เกมดาเนินไป
(2) ความขัดแย้ง (Conflict) กล่าวถึงคู่แข่งหรือ คู่ตรงข้าม ทีไ่ ม่ว่าจะเกิดขึน้
ในฐานะที่เป็ นผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือเกิดจากระบบการเล่นก็ตาม ล้วนเป็ นสิง่ ขัดขวางผู้เล่น
ไม่ให้ถึงเป้าหมายได้โดยง่าย ซึ่งฝ่ายตรงข้ามนี้เป็ นสถานการณ์ท่ผี ู้เล่นไม่สามารถควบคุมได้
ทัง้ หมด และบางครัง้ เหนือความคาดหมายจากที่ผู้เล่นได้คาดหวังไว้ และส่งผลต่อการสาเร็จ
เป้าหมายของเกม
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(3) การเล่น (Play) ในส่วนนี้จะมองถึงกฎในฐานะตัวกาหนดวิธกี ารเล่น
ซึง่ มีสภาพเป็นนามธรรม แต่มลี กั ษณะเชื่อมกับสิง่ ของในโลกแห่งความเป็ นจริง ซึง่ เป็ นตัวแทน
ของกฏของเกม ต่อผูเ้ ล่น
จากแนวคิดของ Smed and Hakonen (2003) สามารถสรุปได้ว่า การเกิดของเกม
เกิดขึน้ จาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผูเ้ ล่น, กฎ และเป้าหมาย ซึง่ องค์ประกอบทัง้ 3
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันใน 3 มิติ ได้แก่ ความท้าทาย, ความขัดแย้ง และการเล่น โดย
สามารถสรุปได้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.5 สรุปการแบ่งองค์ประกอบตามแนวคิดของ Smed & Hakonen
หมวดหมู่
ปจั จัยป้อน
ส่วนเชื่อม
กลไก

องค์ประกอบ
ผูเ้ ล่น (Player)
กฎ (Rules)
เป้าหมาย (Goal)
ความขัดแย้ง (Conflict)
ความท้าทาย (Challenge)
การเล่น (Play)

แหล่งที่มา: Smed & Hakonen, 2003.
เมือ่ นาทัง้ 3 แนวคิดวิเคราะห์รวมกัน เพื่อจัดกลุ่มองค์ประกอบของเกม จะสามารถ
จัดกลุ่มองค์ประกอบออกเป็ น 3 หมวดหมูอ่ งค์ประกอบ ได้แก่ Game Contents, Game
Machanics และ Game Concepts โดยทัง้ 3 กลุ่มสามารถอธิบายเป็นตารางได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 2.6 สรุปองค์ประกอบของเกม
หมวดหมู่
Game Contents

Game Concepts

องค์ประกอบ
แบบจาลองตัวตน (Avatar)
เนื้อเรือ่ ง (Story)
การเล่าเรือ่ ง (Narrative)
สภาพแวดล้อมของเกม (Game Environment)
กฎ (Rules)
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ตารางที่ 2.6 (ต่อ)
หมวดหมู่
Game Mechanics

องค์ประกอบ
องค์ประกอบด้านระบบการแสดงผล
องค์ประกอบด้านระบบสังคมและการสื่อสาร
องค์ประกอบด้านแรงกระตุน้

ซึง่ รายละเอียดของตารางดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
1) Game Contents หมายถึง องค์ประกอบทีม่ ุ่งเน้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับรายละเอียดด้านเนื้อเรื่องของเกม เพื่อให้เกมดูสมจริง และสร้างอารมณ์ร่วมไป
กับผู้เล่นเกม ซึ่งองค์ประกอบนี้จะมุ่งเน้ นในด้า นเนื้อหา และการให้ขอ้ มูลต่างๆ ของตัวเกม
ได้แก่ เนื้อเรือ่ ง, ตัวละคร เรือ่ งราว, วิธกี ารเล่าเรือ่ ง, การออกแบบภาพ
2) Game Machanics หมายถึง องค์ประกอบทีม่ ุ่งเน้นในเชิงของระบบและ
วิธกี ารเล่นของตัวเกม ไปจนถึงการปฏิสมั พันธ์กบั ตัวเกม ในองค์ประกอบกลุ่มนี้มุ่งเพื่อให้การ
เล่นเกมเกิดความสนุกสูงสุด และเกิดความตื่นเต้นในขณะทีเ่ ล่น พร้อมสร้างประสบการณ์ใ หม่ๆ
แก่ผู้เล่นเสมอ เช่น, การสร้างระบบเพื่อเอื้ออานวยความสะดวกในด้านต่าง, ระบบการเล่น,
ระบบการสื่อสาร ตลอดจนการเขียนและสร้างระบบเกม
(1) องค์ประกอบด้านระบบการแสดงผล หมายถึง ระบบที่สร้างจาพวก
ภาพเสมือน (Virtualization) ออกมา เช่น ระบบการแสดงภาพ, ระบบมุมมองการเล่น เป็นต้น
(2) องค์ป ระกอบด้า นระบบสัง คม หมายถึง ระบบที่ส ร้า งขึ้น เพื่อ การ
ปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผู้เ ล่ น กับ ผู้เ ล่ น เช่ น ระบบการปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผู้เ ล่ น (Interactivity
System), ระบบการสื่อสาร (Communication System), ระบบชื่อเสียง (Fame System),
ระบบซือ้ ขายและตลาด (Marketplace System) และระบบการสร้างสังคม (Communities
System) เป็นต้น
(3) องค์ประกอบด้านแรงกระตุ้น หมายถึง ระบบที่วางขึน้ เพื่อก่อให้เกิด
การเล่นทีส่ นุ กมากขึน้ จนผูเ้ ล่นรูส้ กึ ผูกพัน และเกิดการปฏิสมั พันธ์สูงสุด ได้แก่ ระบบเป้าหมาย
(Goal and Achievement System), ระบบท้าทาย และการแข่งขัน (Challenge/ Competition)
ระบบกดดันการเล่น (Playing Pressure System)
3) Game Concepts หมายถึง องค์ประกอบทีเ่ ป็ นแนวคิดเชิงนามธรรมใน
การเล่ นเกมนัน้ ๆ เป็ นลัก ษณะของการวางกฏเกณฑ์ และลักษณะการเล่นไว้เ ป็ นภาพร่าง
จากนัน้ ใช้องค์ประกอบอื่น ในการสนองตอบต่อกฏระเบียบการเล่น
จากการแบ่งกลุ่มองค์ประกอบของเกม โดยใช้แกนหลักเป็ นแนวคิดของ Reeve and
Reed (2007) เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมีรากฐานจากเกมออนไลน์โดยตรง จากนัน้ นาอีก 2
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แนวคิดของ Derryberry (1997) และ Smed and Hakonen (2003) นามาประกอบในการวิเคราะห์
ทฤษฎีดงั กล่ าว ผู้ว ิจยั พบว่าองค์ป ระกอบที่สาคัญ อย่างหนึ่งของเกมออนไลน์ คือ Game
Mechanic ในมิตอิ งค์ประกอบด้านระบบสังคม ซึง่ ทาหน้าที่ในการสร้างการปฏิส ัมพันธ์เพื่อ
สื่อสารกันระหว่างผู้เล่น และอาจทาให้เกิดชุมชนเสมือนได้ในที่สุด จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ น
ข้อสังเกตหนึ่งเกีย่ วกับ ความสัมพันธ์ของตัวระบบเกมกับการเกิดชุมชนเสมือน และอาจจะรวม
ไปถึงการบริหารจัดการชุมชนเสมือนได้อกี ด้วย
2.1.6 ระบบการสื่อสารภายในเกมออนไลน์ และทฤษฎีระบบนิ เวศวิ ทยาสื่อ
เกมออนไลน์ เป็ นสื่อทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นทัง้ “สื่อ” และ “ตัวกลาง” ในขณะที่ Aaseth
(2003) ได้กล่าวว่าเกมไม่ใช่ “ตัวกลาง” แต่ทาหน้าทีเ่ ป็น “สื่อ” ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีทศั นะว่า หากมอง
ภาพใหญ่จากเกมทุกชนิดไม่ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางในทุกเกม แต่ในเกมออนไลน์ ตัวเกมทา
2 หน้าที่ ในเวลาเดียวกัน เป็ นทัง้ “ตัวกลาง” ในการสื่อสาร และเป็ นทัง้ “สื่อ” ดังนัน้ ใน
งานวิจยั ฉบับนี้ จะมองเกมออนไลน์ ใ นฐานะ “ตัว กลาง” การสื่อ สาร และ “สื่อ ” ในเวลา
เดียวกัน
จากการศึก ษาลัก ษณะการสื่อสารในเกมออนไลน์ เป็ นลักษณะของการสื่อสารผ่ าน
ตัวกลาง และระบบเครือข่าย (Rheingold, 1993, p. 1) ใช้การสื่อสารใน 2 ลักษณะทีเ่ รียกว่า
1) “การสื่อสารผ่ านตัว กลางคอมพิว เตอร์” (CMC) 2) การปฎิสมั พันธ์ระหว่างมนุ ษ ย์และ
คอมพิวเตอร์ (HCI) (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011) ซึง่ ทัง้ สองแนวคิดเป็ นการ
กล่าวถึงการสื่อสารทีม่ คี อมพิวเตอร์หรือเครือ่ งมืออยูใ่ นกระบวนการของการสื่อสาร
CMC เป็ นการสื่อสารทีใ่ ช้ตวั กลางเป็ นคอมพิวเตอร์เป็ นลักษณะทีส่ งั เกตได้ชดั เจนบน
เกมออนไลน์ เนื่องจากการสื่อสารทัง้ หมด ผ่านตัวเกมออนไลน์ ทีเ่ ป็ น Application หนึ่งบน
ระบบอินเทอร์เน็ต CMC สามารถพบเห็นได้ทวไป
ั ่ เช่น กระดานข่าว, ห้องแช็ท (Chat Room),
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network), แอพพริเคชันโทรศั
่
พท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
รวมไปถึงการสื่อสารกับผูเ้ ล่นอื่นบนเกมออนไลน์ CMC เป็ นวิธกี ารสื่อสารทีล่ ดข้อจากัดด้าน
เวลา และสถานทีไ่ ด้ โดยไร้ซง่ึ กรอบของกาลเทศะ (Holmes, 1997; Yusof, 2008, p. 1)
ซึง่ หมายถึงสามารถติดต่อเมือ่ ไหร่เวลาใดได้ตลอดเวลา
ในงานวิจยั ของ อุษา บิ้กกิ้นส์ และอมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ (2551) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับ การสื่อสารบนเครือข่ายผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ (CMC) ว่าเป็ นการส่งข้อความ
ตามสายโทรศัพท์ โดยข้อมูลจากต้นทาง เหมือนกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั ปลายทาง การสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์เกีย่ วข้อกับ 3 ประเด็นคือ
1) เครือข่าย (The Net) เป็นคาทีไ่ ม่เป็นทางการสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทีเ่ ชื่อมโยงกัน และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยมีการอภิปรายสาธารณะของ
ประชาชนทัวทุ
่ กมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์
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2) ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) เป็ นการรวมตัวทางสังคมทีเ่ กิด
จากการใช้อินเทอร์เ น็ ต เมื่อ คนกลุ่ มหนึ่งใช้ค อมพิว เตอร์เ พื่อการอภิปรายในประเด็นต่ างๆ
ร่วมกัน หรือสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็ นเวลานานพอสมควร โดยบุคคลเหล่ านี้ท่ี
ความรูส้ กึ ทีจ่ ะสร้างเครือข่ายในกลุ่มผูใ้ ช้ Cyberspace
3) ไซเบอร์เสปซ (Cyberspace) เป็ นคาที่ William Gibson ตัง้ ขึน้ ในนิยาย
วิทยาศาสตร์ ชื่อว่า Neuromancer ซึง่ หมายถึงพืน้ ทีท่ ผ่ี ใู้ ช้เทคโนโลยีส่อื สารผ่านคอมพิวเตอร์
ใช้ถอ้ ยคาต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และข้อมูล ความมังคั
่ ง่ และอานาจขึน้

ภาพที่ 2.6 การสื่อสารระหว่างผูร้ บั สารและผูส้ ่งสารผ่านการสื่อสารแบบ CMC
แหล่งที่มา: อุษา บิก้ กิน้ ส์ และอมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ, 2551.
ในขณะที่ HCI เป็นลักษณะการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึง่ การเล่นเกมออนไลน์
เป็ นการเล่นทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์กบั คอมพิวเตอร์โดยตรง (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke,
2011) เช่น การคลิก้ เมาส์เพื่อบังคับตัวละคร, การกดสกิล, การคุยกับ NPC, การบังคับ AI
ตลอดจนเนื้อเรื่องเกมทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เล่น ผ่านระบบเกม ดังนัน้ เมื่อผู้เล่นทาการเล่น
ใดๆ กับตัวเกมก็ตาม ล้วนแล้วแต่เกิด HCI ขึน้ ทัง้ สิน้
HCI เป็ นลักษณะของการติดต่อสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่นกับสื่อ โดยการสื่อสารดังกล่าวเป็ น
การสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยเกิดจากตัวเกมเป็นผูส้ ่อื สารไปยังผูเ้ ล่น และผูเ้ ล่นเป็ นผูส้ ่อื สารไป
ยังตัวเกม ตัวอย่าง ลักษณะแรก ตัวเกมเป็ นผู้ส่งสาร และผู้เล่นเป็ นผู้รบั สาร เกมจะสร้าง
สถานการณ์ให้แก่ผเู้ ล่น เช่น สร้างประโยคคาถามไปยังผูเ้ ล่น , สร้างสถานการณ์ให้ผเู้ ล่นต้อง
ั หา เป็ น ต้ น ลัก ษณะที่ส อง ผู้เ ล่ น เป็ น ผู้ ส่ ง สาร และเกมเป็ น ผู้ร ับ สาร คือ การ
แก้ ป ญ
ตอบสนองของผูเ้ ล่นในลักษณะต่างๆ ทีต่ วั เกมกาหนดเงือ่ นไขไว้ เช่น ตอบข้อ A, แก้ปญั หา
ทีเ่ กมกาหนดให้ เมื่อสื่อสารเสร็จระบบเกมจะทาการสื่อสารระหว่างกัน จากนัน้ จะแสดงผลที่ผู้
เล่นทาการสื่อสารกับตัวเกมเมื่อสักครู่กลับไป โดยลักษณะของการสื่อสารแบบ HCI สามารถ
อธิบายได้จากแบบจาลองต่อไปนี้

41

ภาพที่ 2.7 การสื่อสารระหว่างผูร้ บั สารและผูส้ ่งสารผ่านการสื่อสารแบบ CMC
แหล่งที่มา: Smed & Hakonen, 2003.
โดยสภาพของเกมออนไลน์ นัน้ แตกต่างจากเกมประเภทอื่น เนื่องจากเกมออนไลน์
เป็นทัง้ แอพพริเคชันชนิ
่ ดหนึ่งบนระบบอินเทอร์เน็ต ในเวลาเดียวกันทาหน้าทีเ่ ป็ นแอพพริเคชัน่
หนึ่งของคอมพิวเตอร์อกี ด้วย ส่งผลให้เกมออนไลน์ใช้การสื่อสารแบบ CMC และ HCI ใน
เวลาเดียวกัน โดย แนวคิด CMC ใช้เพื่ออธิบายลักษณะการสื่อสารที่เกิดขึน้ บนระบบเกม
ออนไลน์ระหว่างผูเ้ ล่นกับผูเ้ ล่น และแนวคิด HCI ใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมการสื่อสารทีผ่ เู้ ล่น
สื่อสารกับระบบเกม
จากแนวความคิดของ Reeve and Read (2010) ในเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องเกม
ออนไลน์ มีประเด็นเกี่ยวกับ การสื่อ สารผ่านระบบเกมออนไลน์ เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบ
ดังกล่าว โดยใช้ช่อื ว่า “การสร้างระบบสื่อสารทีง่ า่ ยต่อการใช้งาน” จากเนื้อหาดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าเกมออนไลน์นนั ้ จะมีเครือ่ งมือสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่น กับผูเ้ ล่น เป็ นองค์ประกอบจาเป็ น 1
ใน 10 องค์ประกอบ เมือ่ ผูว้ จิ ยั ทาการสารวจเกมในท้องตลาดทัวไป
่ จะพบว่าระบบการสื่อสาร
ที่เกมแต่ ละเกมนิยมใช้เป็ นพื้นฐาน มีด้ว ยกัน 4 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบช่อ งการสื่อ สาร
(Chat Bar), ระบบเพื่อน (Friend List), ระบบปาร์ต้ี (Party) และ ระบบรวมกลุ่มขนาดใหญ่
(Guild/Clan) โดยสามารถอธิบายในแต่ละเครือ่ งมือได้ดงั ต่อไปนี้
1) ระบบช่องการสื่อสาร (Chat Bar) หมายถึง ระบบการสื่อสารเบือ้ งต้น ที่
มีเป็ นพื้นฐานของทุกเกม ส่วนใหญ่ลกั ษณะของช่องพิมพ์จะเป็ นช่องพิมพ์บริเวณมุมด้านล่าง
ของจอ ก่อนจะพิมพ์เพื่อสื่อสารจะต้องกด Enter ก่อนการพิมพ์ หรือบางเกมใช้การ Click
เมาส์ หรือใช้คาสังพิ
่ เศษ หน้าทีข่ องระบบช่องการสื่อสารเพื่อทาการสื่อสารเบือ้ งต้นสาหรับการ
สื่อสารระหว่างบุคคลผูเ้ ล่น
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2) ระบบเพื่อน (Friend List) หมายถึง ระบบการสื่อสารสาหรับเพื่อนในกลุ่ม
ทีร่ จู้ กั กัน ที่เกิดจากการเล่นเกม หรือเพื่อนที่เป็ นเพื่อนกันอยู่แล้ว ลักษณะของระบบสื่อสาร
ของระบบเพื่อ นจะเป็ นลัก ษณะของระบบที่ติดตามตัวเพื่อนผู้เล่ นเพื่อบอกว่ากาลังอยู่ในเกม
หรือไม่ เพื่อสนับสนุ นการติดต่อเพื่อสร้างกลุ่มภายในเกม เมื่อต้องการสื่อสาร จะใช้รูปแบบ
คล้ายกับการใช้ระบบแช็ตรูม (Chat Room) บนอินเทอร์เน็ต โดยมักแยกเป็ นช่องสื่อสาร
พิเศษขึน้ อยูก่ บั เกม
3) ระบบปาร์ต้ี (Party) หมายถึง ลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อจุดประสงค์เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเล่นเกมของผู้เล่น ทาให้เล่นเกมได้ง่ายขึน้ เช่น การเก็บเลเวลที่
ง่ายขึน้ , การทาภารกิจทีง่ ่ายขึน้ รวมไปถึงการสูบ้ อสที่ไม่สามารถทาได้คนเดียว ลักษณะการ
สื่อสารในเกมปาร์ต้ใี นทุกเกมจะมีช่องทางการสื่อสารเพิม่ ขึน้ จากระบบปกติ และระบบปาร์ต้ถี อื
ได้ว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของระบบการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ (อุษา บิ้กกิ้นส์ และอมรรัตน์ อุดมเรือง
เกียรติ, 2551)
4) ระบบรวมกลุ่มขนาดใหญ่ (Guild/Clan) การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ในเกมแต่ละ
ชนิดมีการเรียกทีแ่ ตกต่างกัน เช่น กิลด์ Guild, แคลน (Clan), แฟคชัน่ (Faction), แฟมมิล่ี
(Family) เป็ น ต้น ซึ่งขึ้น อยู่ก ับ ผู้พ ัฒนาจะเลือ กชื่อ ให้เ หมาะสมกับเกมนัน้ ๆ ในบางเกม
ออนไลน์สามารถรองรับได้ถงึ 1,000 คนต่อ 1 กลุ่ม การรวมตัวเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่ เพื่อให้
สามารถใช้ระบบพิเศษของเกม บางระบบได้ เช่น การตีปราสาท, การล่าบอสพิเศษ เป็ นต้น
ก้วยความใหญ่ของกลุ่ม ผูพ้ ฒ
ั นาเกมจึงสร้างรองรับการสื่อสารพิเศษสาหรับกลุ่มเหล่านี้ เพื่อ
ตอบสนองต่อการสื่อสารกับคนคนจานวนมากในเวลาเดียวกัน

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างระบบช่องการสื่อสาร (Chat Bar) ในเกมออนไลน์
แหล่งที่มา: Levelupgames, n.d.
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ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างระบบเพื่อน (Friend List) ในเกมออนไลน์

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างระบบปาร์ต้ี (Party) ในเกมออนไลน์
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ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างระบบรวมกลุ่มขนาดใหญ่ (Guild/Clan) ในเกมออนไลน์
นอกจาก 4 ระบบดังกล่าว เกมออนไลน์ แต่ละเกมนัน้ อาจจะมีระบบสนับสนุ นการ
สื่อสารทีแ่ ตกต่างกันออกไปในแต่ละเกม เช่น ระบบ Garena Messenger บนเกมทุกเกม
ค่าย Garena, ระบบ MSN Messenger ในเกม Lineage II หรือในบางเกมใช้ระบบการ
เอือ้ อานวยต่อการสื่อสารด้วยหูฟงั ชนิดมีไมค์ (Head Gear) เป็นต้น
ในระบบการสื่อ สารบนเกมออนไลน์ น้ี ม ีล ัก ษณะที่เ ปลี่ย นไป เนื่ อ งจากการสื่อ สาร
รูปแบบใหม่อย่าง CMC และ HCI ไม่สามารถใช้แบบจาลองการสื่อสารแบบเก่า มาอธิบาย
รูปแบบการสื่อ สารใหม่ไ ด้ชดั เจนนัก ผู้วจิ ยั ทาการศึกษาและพบว่า ทฤษฎีนิเวศน์ วทิ ยาสื่อ
เป็นทฤษฎีทส่ี ามารถนามาอธิบายปรากฏการณ์การสื่อสารบนเกมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
จากแนวความคิดของ McLuhan (1994) 2 ประการทีน่ ามาใช้ศกึ ษาในครัง้ นี้ได้แก่ 1)
“สื่อทาหน้าที่เป็ นผูก้ าหนดวิธกี ารที่มนุ ษย์ปฏิสมั พันธ์ และการกระทาของมนุ ษย์ ” (McLuhan,
1994, p. 9) จากคาพูดดังกล่าวสามารถนามาอธิบายปรากฏการณ์การสื่อสารของมนุ ษย์ท่ี
เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีของสื่อที่รุดหน้ามากขึน้ ซึ่งสอดคล้องการพัฒนาด้านนวัตกรรมเกม
ออนไลน์ จากเดิมเกมใช้เพื่อแสดงและแข่งขันในผับ และบาร์ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึน้
เกิดเกมคอนโซลเพื่อเล่นในเคหสถาน เป็ นเกมที่ต้องเล่นคนเดียว หรือต้องพาเพื่อฝูงมาเล่น
ด้วยกันที่บ้านเพื่อเล่นเกมด้วยกัน จนเข้าสู่ยุคของเกมออนไลน์ท่เี อื้ออานวยด้วยการเล่นเป็ น
กลุ่มกับเพื่อนได้ทวโลกในเวลาเดี
ั่
ยวกัน 2) “ตัวกลาง คือ สาร” (Medium is Message) หมายถึง
“สื่อ” ที่ใ ช้ใ นการสื่อ สาร ไม่ใ ช่ได้ทาหน้ าที่แค่ “ตัวกลาง” ในการนาเนื้อหาสาระไปสู่ผู้ชม
เท่านัน้ แต่ “สื่อ” มีความหมายแฝงทีท่ ส่ี ามารถทาให้ผรู้ บั เข้าใจได้
นอกจากนัน้ McLuhan (1994) ได้ให้ขอ้ เสอแนะเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาสื่อ ทีก่ ล่าวว่า
“สื่อ” เปรียบเทียบกับหลอดไฟ ว่า ตัวหลอดไฟเองไม่ได้บรรจุเนื้อหาอะไรอยู่ภายใน แต่มนั มี
ผลต่อสังคม ในฐานะทีท่ าให้คนสามารถมีแสงสว่างสาหรับประกอบกิจกรรมใดๆ ในยามค่าคืน
แห่งราตรีกาลได้ (อภิญญา กาวิล, 2554) ซึง่ แนวคิดดังกล่าวได้อธิบายถึงการเกิดขึน้ ของพืน้ ที่
เสมือน (Visual Space) ซึง่ เป็ นลักษณะพิเศษทีใ่ ห้ความสาคัญกับการมองเห็น หรือการมองภาพ
เมื่อ ผู้ร บั สารรับ สารจะต้ อ งตกอยู่ใ นกฎและหลัก ไวยากรณ์ ของระบบที่ถู ก สร้า งสรรค์ข้ึน
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โดยเฉพาะโลกดิจทิ ลั ที่การสื่อสารที่นอกกรอบไวยากรณ์ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากตัวระบบ
เป็ นตัวก าหนดรูปแบบ และวิธกี ารสื่อสาร ตลอดจนส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ที่เ กิดขึ้นใน
สังคมเสมือนนัน้ ๆ ตัวอย่าง จากสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง ทวิตเตอร์ (Twitter) ทีร่ ะบบการ
สื่อสารวางกรอบให้ใช้เพียง 140 ตัวอักษร ในการเล่ าเรื่องราว หากเกิน 140 ตัวอักษร
ระบบจะไม่อนุ ญาตให้เกิดการสื่อสารครัง้ นัน้ ขึ้น เป็ นต้น ซึ่งรูปแบบของระบบเหล่านี้ เป็ น
ลักษณะของ “กฎ” ที่กาหนดรูปแบบกรอบความคิดของผู้คน รวมไปถึงการเชื่อมโยงต่างๆ
เช่นเดียวกับโลกของเกมออนไลน์ ผู้เล่ นต้องเข้าใจกฏการเล่ นของเกม กฏของการสื่อ สาร
ภายในเกม จนไปถึงสภาพสังคม ภาษา และวัฒนธรรมของเกมนัน้ ๆ
ในขณะทีท่ ฤษฎีนิเวศน์วทิ ยาสื่อ (Media Ecology) เป็ นทฤษฎีทต่ี ่อยอดมาจากแนวคิด
ของ McLuhan (1994) มองว่า “สื่อ” มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ และเทคโนโลยีท่ี
เปลีย่ นไปส่งผลต่อพฤติกรรม และการสื่อสารของมนุ ษย์ อีกประเด็นหนึ่งคือ การสื่อสารผ่าน
“สื่อ” เป็นการสื่อสารทีม่ คี วามซับซ้อนตามบริบทของสื่อ
การสื่อสารผ่าน “สื่อ” ในรูปแบบของ CMC ทีไ่ ด้กล่าวไปเมื่อข้างต้น เป็ นการสื่อสาร
ผ่านสื่อ ทีถ่ ูกจากัดด้วย Platform ของสื่อแต่ละชนิด ซึง่ Platform ทีก่ ล่าวถึงคือลักษณะของ
การเขียนอินเทอร์เน็ตแอพพริเคชันต่
่ างๆ เช่น Facebook, Twitter, Line, เกมเว็บไซต์, เกม
บนโทรศัพท์ เป็ นต้น ซึง่ Platform เหล่านี้ เกิดจากนวัตกรรมการสื่อสารทีก่ ้าวหน้ามากขึน้
นันเอง
่
Platform ทีแ่ ตกต่างกันมีระบบไวยากรณ์ในการสื่อสารทีต่ ่างกัน ซึง่ การพัฒนาของแต่ ละ
Platform ส่งผลต่อวิธกี ารสื่อสารบน Platform นัน้ ๆ เกิดเป็ นข้อจากัดบนระบบไวยากรณ์ของ
Platform เหล่านัน้ และสุดท้ายส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านตัว Platform นัน้ ๆ
เช่น Twitter ทีต่ วั ระบบบังคับให้ใช้อกั ขระไม่เกิน 140 อักขระ ภาษาทีใ่ ช้จะถูกบีบไวยากรณ์
และคาให้พอกับทีจ่ ะใช้เพียง 140 อักขระ และสารทีเ่ ป็นใจความสาคัญจะต้องอยู่ครบ ในขณะ
ทีถ่ ้าเขียนบทความบนหน้าเว็บไซต์ จะสามารถเขียนได้มากกว่า 5,000 อักขระ เป็ นต้น นอกจาก
เป็ นตัวกาหนดลักษณะการสื่อสารแล้ว บางครัง้ Platform เหล่านัน้ ก่อให้เกิดธรรมเนียม
และการสื่อสารเฉพาะบน Platform เหล่านัน้ ได้อกี ด้วย เช่น เว็บไซต์พนั ธุ์ทพิ ย์ จะเรียกผู้ใช้งานว่า
อมยิม้ เนื่องจากรูปแสดงอัตลักษณ์ จะเป็นรูปหน้ายิม้ หากไม่ได้ใส่รูปทีต่ ้องการลงไป ในขณะที่
Facebook จะมีปมุ่ Like เพื่อแสดงความชื่นชอบและพอใจดังกล่าว ซึง่ ในปรากฏการณ์ดงั กล่าว
สามารถกล่าวได้ว่า ระบบการสื่อสารที่บงั คับลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งาน โดย
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้จากทฤษฎีนิเวศน์วทิ ยาสื่อมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2.12 แบบจาลองการสื่อสารตามทฤษฎี Media Ecology
แหล่งที่มา: Foulger, 2004.
จากการศึกษาพบว่า การสื่อสารในเกมออนไลน์ สามารถเปรียบเทียบกับแบบจาลอง
แบบจาลองการสื่อสารตามทฤษฎี Media Ecology ของ Foulger (2004) ได้ เนื่องจากผู้
เล่นเกมออนไลน์ ใช้เกมเป็ นสื่อกลางเพื่อสื่อสารระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ในลักษณะของ CMC
โดยระบบการสื่อสารเป็ นลักษณะของการสื่อสารผ่านระบบทีว่ างอยู่บนระบบการสื่อสารของเกม
ออนไลน์ อีก ครัง้ หนึ่ ง ซึ่ง ระบบการสื่อ สารบนเกมออนไลน์ เ หล่ า นี้ เ ป็ น ลัก ษณะการสื่อ สาร
ผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมเขียนให้เอือ้ อานวยความสะดวกในการสื่อสารของผูเ้ ล่น โดยความเอื้ออานวย
ของระบบการเขียนโปรแกรมนัน้ ๆ จะเป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลต่อ พฤติกรรมการสื่อสารของผูเ้ ล่นใน
เกมออนไลน์นนั ้ ๆ ได้ เช่น การเกิดภาษาทีใ่ ช้เฉพาะผูเ้ ล่นเกม อย่าง “นูป”, “กาก” เป็ นต้น
และบางครัง้ เกิดจากตัวระบบเกมนัน้ ๆ เอง เช่น “เชย์” ในเกม Point Blank หมายถึงปืน
ชนิดหนึ่ง, “เปิดกล่อง” ในเกม Yulgang หมายถึง การเปิดบอท เป็ นต้น ซึง่ การเกิดปฏิสมั พันธ์
พิเศษ และลักษณะทางสังคมเหล่านี้ จะก่อให้เกิดรูปแบบของการปฏิสมั พันธ์ ในลักษณะทีแ่ ต่
ละเกมเอือ้ อานวยให้เกิด และสุดท้ายจะก่อให้เกิดชุมชนเสมือนเกิดขึน้ ในเกมออนไลน์ดงั กล่าว
สรุปการสร้างระบบการสื่อสารที่ดี รวมไปถึ งการสร้างระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ี
เหมาะสม จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นพืน้ ฐานที่ผอู้ อกแบบเกมและผูใ้ ห้บริการเกมต้องให้ความสาคัญเป็ น
อันดับต้นๆ หากระบบการสื่อสารไม่สนับสนุ นต่ อการสร้างปจั จัยพื้นฐานด้านความสัมพันธ์
เกมนัน้ ๆ จะไม่สามารถเกิดชุมชนเสมือนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Reeves and Read
(2010) ทีก่ ล่าวว่า การสื่อสาร และทีม เป็ นสิง่ สาคัญที่จะทาให้เกมออนไลน์เหล่านัน้ ประสบ
ความสาเร็จ นอกการให้ความสาคัญเรื่องการสื่อสารและการสร้างระบบเครือข่ายความสัมพันธ์
แล้วนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งคานึงอีกอย่างคือการทาให้ใช้ได้งา่ ย และเหมาะสมกับผูเ้ ล่นอีกด้วย
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2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับชุมชนเสมือนกับเกมออนไลน์
“สื่อ” มีอทิ ธิพลต่ อชีวติ มนุ ษย์ เนื่องจากการสื่อสารในปจั จุบนั มีเทคโนโลยีท่รี วดเร็ว
รุดหน้าอย่างมากทาให้ส่อื เข้าถึงคนทุกคนได้อย่างทัวถึ
่ ง และมีอทิ ธิพลต่อสังคมมนุ ษย์เป็ นอย่าง
มาก จากคากล่าวของ McLuhan (1994) ได้กล่าวไว้ถงึ “Global Village” ว่า มนุ ษย์ในยุคนี้
ไม่สามารถอยู่อย่างสันโดษได้ เนื่องจากชีวติ ของมนุ ษย์ในยุคนี้ขน้ึ อยู่กั บการติดต่อสื่อสารผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) อยู่เสมอ และในยุคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้มนุ ษย์นนั ้
ก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) และเมื่อมนุ ษย์ก้าวเข้าสู่ยุคนี้ การสื่อสารของ
มนุ ษย์นนั ้ จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด และการสื่อสารนัน้ จะรวดเร็วมากขึน้ มากจนไม่สามารถ
วัดได้ (West, 2010) ซึง่ ในยุคปจั จุบนั เห็นได้ชดั ว่ามนุ ษย์เปลีย่ นพืน้ ทีก่ ารสื่อสารจากโลก
ออฟไลน์ เข้าสู่โลกออนไลน์มากขึน้ และเริม่ รวมตัวอยู่ในโลกออนไลน์ จนกลายเป็ นชุมชน
เสมือนตามพืน้ ที่ต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น กลุ่มผูค้ นในเฟสบุค กลุ่มในไลน์ เป็ นต้น
โดยลักษณะการรวมตัวเหล่านี้ก่อให้เกิดชุมชนเสมือนเกิดขึน้ และขยายตัวใหญ่ขน้ึ
2.2.1 ลักษณะของชุมชนเสมือน
ในอดีตชุมชนการพบปะของผู้คนเกิดจากการติดต่อสื่อสารแบบพบเห็นหน้ ากัน โดย
ชุมชนนัน้ มีผใู้ ห้คานิยามไว้หลากหลาย เช่น
พจนานุกรมศัพท์สงั คมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2524 (ราชบัณฑิตยสถาน,
2524, น. 112) ให้ความหมายว่าชุมชนหรือประชาคม คือ
1) กลุ่มย่อยทีม่ ลี กั ษณะหลายประการเหมือนกันลักษณะสังคม แต่มขี นาดเล็ก
กว่าและมีความสนใจร่วมที่ประสานงานในวงแคบกว่า ชุมชน หมายถึง เขตพื้นที่ระดับของ
ความคุน้ เคย และการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจนพืน้ ฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย่างที่
ทาให้ชุมชนต่างไปจากกลุ่มเพื่อนบ้าน ชุมชนมีลกั ษณะเศรษฐกิจเป็ นแบบเลี้ยงตัวเองที่ จากัด
มากกว่าสังคมแต่ภายในวงจากัดเหล่านัน้ ย่อมมีการสังสรรค์ใกล้ชดิ กว่า และความเห็นอกเห็นใจ
ลึกซึ้งกว่า อาจจะมีสงิ่ เฉพาะบางประการที่ ผู กพันเอกภาพ เช่นเชื้อชาติ ต้นกาเนิดเดิมของ
ชาติหรือศาสนา
2) ความรูส้ กึ และทัศนคติทงั ้ มวลทีผ่ กู พันปจั เจกบุคคลให้รวมเข้าเป็ นกลุ่ม
Maclver (อ้างถึงใน ไพรัตน์ เดชะรินทร์ 2544, น. 1-2) ให้ความหมายไว้ใน
หนังสือ Society, Its Structure and Changes ว่า “ชุมชน” คือ กลุ่มชนทีอ่ ยูร่ วมกัน และ
สมาชิกทุกคน ได้ให้ความสนใจ ในเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนนัน้ ร่วมกัน มิเพียงแต่ให้
ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ แต่ให้ความสนใจโดยทัวไป
่ ซึง่ มีขอบเขตมากพอที่จะอยู่
ร่ว มกันในชีว ิต ประจาวัน นอกจากนี้แล้วชุมชนนัน้ อาจหมายถึง การอยู่รวมกันอย่างง่ายๆ
เช่น หมูบ่ า้ นหนึ่ง ชนเผ่าหนึ่ง หรือการอยูร่ ว่ มกันขนาดใหญ่ เช่น เมืองหนึ่งๆ หรือประเทศ
หนึ่ง
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Warran (อ้างถึงใน จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530, น. 11) ให้ความหมายไว้ว่า
“ชุมชน“ หมายถึง กลุ่มบุคคลหลายๆ กลุ่มมารวมกันอยู่ใน อาณาเขตและภายใต้กฎหมาย
หรือข้อบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรค์กนั มีความสนใจร่วมกัน มีผลประโยชน์คล้ายๆ กันมี
แนวพฤติกรรมเป็นอย่างเดียวกัน เช่น ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือพูดอีกอย่าง
หนึ่งก็คอื มีวฒ
ั นธรรมร่วมกันนันเอง
่
Onussen (อ้างถึงใน สมนึก ปญั ญาสิงห์, 2532, น. 2) ให้ความหมายว่า “ชุมชน“
ได้แก่ คนที่อยู่ร่วมกันในขอบเขตทางภูมศิ าสตร์ท่แี น่ นอน และมีความสัมพันธ์และโครงสร้าง
ทางวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องและพึง่ พาอาศัยกัน ความสัมพันธ์และโครงสร้างดังกล่าวมีววิ ฒ
ั นาการ
ขึน้ มาจากกระบวนการกลุ่มทีป่ รับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางสิง่ แวดล้อมของชุมชนจึงถือได้ว่า
เป็ นกลุ่มทางดินแดน ทัง้ นี้เพราะการพึ่งพาอาศัยกัน และการอยู่ร่วมกันเป็ นปึ กแผ่นภายใน
กลุ่มเกิดขึน้ ได้เนื่องจากคนในกลุ่มสานึกเรือ่ งเอกภาพ และความสามารถของชุมชนอันเพียงพอ
ในการควบคุมกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ เกิดขึน้ ในขอบเขตทางดินแดน
เมื่อสรุปจากค านิยามของนักวิชาการจึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ “ชุมชน” ได้ว่า คือ การ
รวมตัวกันของกลุ่มคนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง มีการแบ่งปนั พื้นที่ความรู้ (Knowledge) วิถกี าร
ดาเนินชีวติ วัฒนธรรมร่วมกัน มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) และอยู่ร่วมกันภายใต้
กฎของชุมชน (Rules) โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) ผูค้ น (People) เป็ นองค์ประกอบหลัก ตัง้ แต่โบราณกาล การทีค่ นอยู่
ร่วมกันจะเริม่ ก่อตัวขึน้ เป็นชุมชน และพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ ร่วมกัน เช่น วัฒนธรรม
ศาสนา การศึกษา เป็นต้น
2) อาณาเขต (Area) ทุกชุมชนจะมีขอบเขต และพืน้ ทีท่ ช่ี ดั เจน ในการตัง้ อยู่
ทีใ่ ดทีห่ นึ่ง มีการกาหนดขอบเขตอย่างชัดเจน
3) การติดต่อสื่อสาร (Communication) คนในชุมชนจะมีการติดต่อสื่อสารกัน
ตลอดเวลาไม่ว่าวิธกี ารใด วิธกี ารหนึ่ง ขึน้ อยู่กบั กฎเกณฑ์ของสังคมนัน้ ๆ ตลอดจนสภาพ
ของชุมชนดังกล่าว นอกจากนัน้ การติดต่อสื่อสารก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของชุมชนเสมือนที่
แน่ นแฟ้น
4) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน (Relationship) เมื่อมีการติดต่อสื่อสาร
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน ยิง่ ชุมชนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกัน
มาก ชุมชนจะยิง่ แน่ นแฟ้นมากขึน้
5) วัฒนธรรม (Culture) เป็ นสิง่ ทีเ่ ชื่อมปจั จัยต่างๆ เข้าด้วยกัน ลักษณะของ
วัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ วัฒนธรรมรวมไปถึง จารีต และกฎของชุมชน
6) จุดประสงค์ร่วม (Common Goal) เป็ นเป้าหมายร่วมของการอยู่ร่วมกัน
เป็นชุมชน
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แต่หลังจากการเกิดขึ้นของอินเทอร์เ น็ต ในช่วงทศวรรตที่ 80 เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการติดต่อสื่อสารของมนุ ษย์มากขึน้ ผูค้ นรวมตัวกันในรูปแบบทีเ่ ปลีย่ นไป เป็ นการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้เกิดลักษณะของชุมชนแบบใหม่ให้เกิดขึน้
เป็ นชุมชนทีต่ งั ้ อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Community on Network) ความสัมพันธ์ต่างๆ
เกิดขึน้ บนเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต เช่ น เว็บไซต์ เครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆ ซึง่ การเชื่อมต่อและ
สานสัมพันธ์บนเครือข่ายเหล่านี้ กลายเป็ นพฤติกรรมใหม่ของสังคมในยุคดิจทิ ลั โดยเรียก
ลักษณะของชุมชนแบบนี้ว่า ชุมชนเสมือน
ผูท้ ่ใี ห้คาจากัดความเกี่ยวกับชุมชนเสมือนคนแรกคือ Rheingold (1993) จากหนังสือ
“The Virtual Community” ในปี ค.ศ. 1993 ได้ให้คาอธิบายไว้ดงั ต่อไปนี้ “ชุมชนเสมือน”
เป็ นลักษณะของการรวมตัวกันของกลุ่มคนบนโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และทัศนคติ ผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์บนกระดานข่าว และระบบเครือข่าย ซึง่ การสื่อสารบน
ชุมชนเสมือนมีขอ้ ได้เปรียบจากการสื่อสารแบบเดิม คือ ผูส้ ่ือสารไม่จาเป็ นต้องเห็นหน้าค่าตา
กัน และไม่จาเป็ นต้องรู้จกั กันมาก่อน ทาให้ไร้ข้ออคติต่างๆ ในด้านวัฒนธรรม, เชื้อชาติ
เป็นต้น โดยตัวตนบนโลกเสมือนนัน้ สามารถเปิดเผยตัวจริงได้ต่อเมื่อผูใ้ ช้เป็ นผูเ้ ปิดเผยข้อมูล
เหล่านัน้ เอง การสื่อสารด้วยวิธนี ้ีเป็ นการลดข้อจากัดด้านเวลา และสถานที่ได้ ด้วยการ
เทคโนโลยีดงั กล่าวอย่างแพร่หลายเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว และความต้องการเชิง
ธุรกิจ โดย Stolterman, Agren and Croon (1999 as cited in Yusof, 2008) ได้กล่าวว่า
ชุมชนเสมือนเป็นลักษณะของ “รูปแบบชีวติ ” ทีอ่ ยูบ่ นโลกของอินเทอร์เน็ต ทีม่ กี ารสื่อสารด้วย
ระบบ CMC ซึง่ เป็ นตัวสนับสนุ นการสื่อสารในเชิงปจั เจกบุคคล (Individual) และกลุ่มทีค่ น้ หา
การสนับสนุ นในเชิงสังคม (Social Support) จากข้อเสนอแนะดังกล่าวพบว่าสมาชิกในชุมชน
เสมือ นจะมีล ัก ษณะทางพฤติก รรมต่ า งกัน (Heterogeneous) แต่ จ ะมีค วามเหมือ นกัน
(Homogeneous) ในด้านทัศนคติ (Hiltz & Wellman, 1997) ซึง่ สามารถอธิบายเรื่องพฤติกรรม
ของผู้เล่นเกมที่ต้องการตกแต่งตัวละครให้ไม่เหมือนใคร แต่ต้องการให้ตวั ละครเก่งเท่าเทียม
หรือ เก่ งกว่า ผู้อ่ ืน ที่เ ล่ นเกมในกลุ่ มสังคมเดีย วกัน ซึ่งเป็ น พฤติกรรมที่น่ าสนใจในการศึกษา
เกีย่ วกับพฤติกรรมบนชุมชนเสมือน
นอกจากนัน้ มีผใู้ ห้คานิยามเพิม่ เติมอย่าง Van Dijk (1997 อ้างถึงใน อุษา บิก้ กิ้นส์
และอมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ, 2551) ได้ให้ความหมายของชุมชนเสมือนว่า เป็ นชุมชนทีไ่ ม่
ผูกติดอยู่กบั เงื่อนไขของเวลาและสถานทีแ่ ต่ยงั ช่วยตอบสนองความสนใจในสังคม วัฒนธรรม
และจิตใจ ทัง้ เรื่องทัวไป
่
และเรื่องที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนั น้ แล้วกล่าวว่า สังคมทุกที่ม ี
คุณลักษณะสาคัญ 4 ประการ คือ มีสมาชิก มีองค์กรทางสังคม มีภาษาและรูปแบบการ
ปฏิสมั พันธ์ และมีวฒ
ั นธรรมและลักษณะเฉพาะ ซึง่ เปรียบเทียบได้ระหว่าง ชุมชนเสมือนและ
ชุมชนธรรมชาติ ตัวอย่างดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.7 เปรียบเทียบประเภทของชุมชนธรรมชาติ และชุมชนเสมือน
คุณลักษณะ
องค์ประกอบและกิจกรรม
องค์กรทางสังคม
ภาษาและปฏิสมั พันธ์
วัฒนธรรมและคุณลักษณะ

ชุมชนธรรมชาติ
(Organic Community)
รวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่ น
มีกจิ กรรมมากมาย
ยึดติดกับเวลาและสถานที่
วัจนภาษาและอวัจนภาษา
เป็นเอกภาพ

ชุมชนเสมือนจริ ง
(Virtual Community)
มีการรวมกลุ่มกันหลวมๆ
มีกจิ กรรมเฉพาะ
ไม่ยดึ ติดกับเวลาและสถานที่
วัจนภาษาและภาษาที่
หลากหลาย
เป็นแบบแยกย่อย

แหล่งที่มา: อุษา บิก้ กิน้ ส์ และ อมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ, 2551.
ตัว อย่างของชุมชนเสมือนที่เ ห็นได้ชดั เจน อย่าง เว็บไซต์พนั ทิพ ซึ่งเป็ นเว็บไซต์
ประเภทชุมชนออนไลน์ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย มีผู้ใช้ประมาณ 1.9 ล้านคนต่อวัน (พ.ศ.
2555) (แบรนด์บุฟเฟต์, 2556) เป็นชุมชนประเภทแลกเปลีย่ นข้อมูลในสิง่ ทีช่ อบ และให้ความรู้
รวมถึงสาระเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ตามความสนใจ เช่น ห้องเฉลิม
ไทย, ห้องสีลม, ห้องเจริญกรุง เป็ นต้น โดยชื่อห้องแต่ละห้องเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงหัวข้อที่
ชุมชนนัน้ ๆ จะพูดคุยกันเรื่องอะไร เช่น ห้องสีลม จะสนทนาระหว่างกับเกี่ยวกับเรื่อ งของ
เทคโนโลยีไอที, ห้องโต๊ะเครือ่ งแป้ง จะพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งเครือ่ งสาอาง เป็ นต้น
การมาถึงของชุมชนเสมือน (Virtual Community) และเทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual
Reality) เป็ นลักษณะของการเปลีย่ นถ่ายทางวัฒนธรรมจากโลกยุคเก่าทีอ่ าศัยการสื่อสารผ่าน
ร่างกายมนุ ษย์ เป็ นการสื่อสารผ่านเครื่องมือทีไ่ ม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุ ษย์ ทาให้ลกั ษณะ
ั ่ ่ ง อย่างที่เห็นได้จาก
ของการสื่อสารเป็ นการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี เพื่อไปถึงผู้รบั อีกฝงหนึ
ตัวอย่างในภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ ของฮอลลีว่ ดู้ ภาพยนตร์เหล่านัน้ กล่าวถึงความรุดหน้ าของ
โลกเสมือน, ทีไ่ ม่นานจะเข้ามาแทนทีช่ วี ติ จริงได้ เช่น Matrix, Transcendence เป็ นต้น
(Holmes, 1997) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการเชื่อมต่อทุกทีท่ ุกเวลา (Ubiquitous World) ซึง่
คาดว่าจะเกิดขึน้ บนโลกในช่วง 10 ปีขา้ งหน้านี้ ซึง่ การพัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้ ทา
ให้ก ระบวนทัศน์ ใ นการสื่อ สารเปลี่ยนไป และในท้ายที่สุดส่ งผลต่อ วิถีชีว ิต ของมนุ ษ ย์ท่ตี ้อ ง
ปรับเปลีย่ นลักษณะการดาเนินชีวติ แบบเดิมให้สอดรับกับเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาไปเหล่านัน้ เช่น
ลักษณะทีเ่ ห็นได้ชดั เจนอย่างการเกิดขึน้ ของ ชุมชนเสมือน ซึง่ แต่เดิมชุมชน หรือกลุ่มสังคมที่
เคยเกิดขึน้ นอกพืน้ ทีอ่ อนไลน์ ได้แปลงสภาพของชุมชนเหล่านัน้ มาสู่พน้ื ทีใ่ นโลกออนไลน์มากขึน้
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ด้วยการพัฒนาของรูปแบบของการสื่อสารอย่าง CMC และ HCI ทีก่ ่อให้เกิดการสื่อสารในสื่อ
สัง คมออนไลน์ , แอพพริเ คชัน่ โทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น ประกอบกับ เทคโนโลยีเ ครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ตทัง้ เครือข่าย แบบอินเทอร์เน็ตเคเบิล้ ความเร็วสูงอย่าง FTTx (Fiber To The
X), Docis เป็ นต้น หรือเครือข่ายชนิด 3G และ 4G ในระยะเวลาอันใกล้น้ี ส่งผลให้การ
สื่อสาร และการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ตอ้ งเปลีย่ นไป
จากทัง้ หมดชุ มชนเสมือ นเองจะเริ่มพัฒนาและเปลี่ยนรูป แบบการสื่อ สารไปอีก เมื่อ
เทคโนโลยีเอื้ออานวยมากขึน้ ดังนัน้ ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจงึ มีส่วน
สาคัญในวิถกี ารดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์ และสุดท้ายจะเปลีย่ นแปลงบรรทัดฐานการสื่อสาร และ
การใช้ชวี ติ ของมนุษย์
2.2.2 ประเภทของชุมชนเสมือน
ในงานเขียนของ Yusof (2008) ได้เสนอเกี่ยวกับประเภทของชุมชนเสมือนสามารถ
แบ่งได้ออกเป็ น 6 ประเภท โดยอ้างอิงแนวคิดของจากงานเขียนของ Bellah (1986) จาก
หนังสือชื่อ “Habit of the Hearth” ผสานกับแนวคิดของ Hagel and Armstrong (1997) โดย
มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้.
ตารางที่ 2.8 การแบ่งประเภทของชุมชนเสมือนตามแนวคิดของ Yusof
รูปแบบของ
ชุมชนเสมือน
ความสัมพันธ์
Relationship
แฟนตาซี
Fantasy
สถานที่
Place

ความสนใจ
Mind/Interest

จุดประสงค์

ตัวอย่าง

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อการ
สนับสนุนสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจากในโลก
แห่งความเป็ นจริง
สร้างพืน้ ทีบ่ นโลกเสมือนบนอินเทอร์เน็ต เพื่อ
รองรับผูค้ นทัวโลก
่
ภายใต้ ความเท่าเทียม,
ความปลอดภัย และวัฒนธรรม
สร้างพืน้ ทีเ่ สมือนทีเ่ ป็ นตัวแทนของพืน้ ทีจ่ ริง โดย
ผูค้ นสามารถสร้างพืน้ ทีเ่ สมือนเป็ นพืน้ ทีใ่ นการ
พบปะ ในระยะทางไกล โดยไร้กรอบซึง่
กาลเทศะได้
พืน้ ทีส่ าหรับการแลกเปลีย่ นความสนใจ โดย
สนับสนุนให้ผคู้ นเข้าร่วม เพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ และความสนใจ รวมถึงเรื่องราว
ต่างๆ

Friendster, Facebook

เกมออนไลน์ เช่น EverQuest,
Yulgang
เว็บไซต์ภายในของหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน

Science Academic
Community, Pantip.com
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ)
รูปแบบของ
ชุมชนเสมือน
ความทรงจา
Memory
การค้าขาย
Transaction

จุดประสงค์

ตัวอย่าง

พืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นอดีต หรือกิจกรรมหนึ่งใน Tsunami Survivors
ประวัตศิ าสตร์ ทีผ่ คู้ นมีประสบการณ์เหล่านัน้
ร่วมกัน เพื่อสร้างความรูส้ กึ ต่อเหตุการณ์นนั ้
พืน้ ทีส่ าหรับแลกเปลีย่ นและซือ้ ขายสินค้าบนโลก eBay
เสมือน และมีการแลกเปลีย่ นเงินตรา และข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศ

แหล่งที่มา: Yusof, 2008.
จากการสรุปข้อมูลจะเห็นได้ว่าเกมออนไลน์เป็น หนึ่งในชุมชนเสมือนประเภทแฟนตาซี
ซึ่งเป็ นพื้นที่โลกเสมือนที่ตอบสนองจินตนาการของมนุ ษย์ นอกจากนัน้ โลกเสมือนกลายเป็ น
พืน้ ที่ทางเลือกสาหรับบุคคลต่างๆ ทีต่ ้องการหนีพ้นจากความเป็ นจริง เนื่องจากโลกเสมือน
เป็ นพืน้ ทีเ่ กิดขึน้ จากผูเ้ ล่นเป็ นผูส้ ร้างขึน้ ประกอบกับโลกเสมือนอย่างเกม มีแนวโน้มให้ผเู้ ล่น
สร้างสัมพันธภาพกับผู้เล่นอื่นได้ง่ายกว่าความเป็ นจริง ในขณะเดียวกันผู้เล่นไม่จาเป็ นต้อ ง
เตรียมตัวมากเหมือนการปฏิสมั พันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง (อุษา บิก้ กิน้ ส์ และอมรรัตน์ อุดม
เรืองเกียรติ, 2551) ผูเ้ ล่นหลายคนไม่ได้เล่นเกมเพื่อความสนุ กเพียงอย่างเดียว แต่เล่นเพื่อให้
เกิดความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนนัน้ (Turkle, 1995) และการเล่นเกมออนไลน์ยงั
ส่งผลที่ดตี ่อการเข้าถึงชุมชนเสมือนเนื่องจากผู้เล่นนัน้ ไม่ต้องออกจากบ้าน จึงทาให้สามารถ
เข้าถึงเกมได้ตลอดเวลา
โดยสรุปแล้วเกมออนไลน์ มีคุณสมบัตเิ ป็ น ชุมชนเสมือนประเภทแฟนตาซี ซึ่งเป็ น
พืน้ ทีบ่ นโลกเสมือนบนอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับผูค้ นทัวโลก
่
ภายใต้ ความเท่าเที ยม, ความ
ปลอดภัย และวัฒนธรรม ผูค้ นภายในเกมใช้การสื่อสารแบบ CMC ในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
และใช้รปู แบบการสื่อสารแบบ HCI ในการควบคุมบังคับตัวเกม ซึง่ ชุมชนเสมือนดังกล่าวมีลกั ษณะ
การเกิดชุมชนเสมือน รวมไปถึงสภาพของชุมชนที่เกิดบนโลกจริง ดังนัน้ ลักษณะการเกิดขึน้
ของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์สามารถสันนิษฐานได้ว่า การเกิดชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ได้
นัน้ นอกจากตัวระบบเกมเป็นตัวกาหนด ประกอบกับระบบการสื่อสารภายในเกม นอกจากนัน้
ยังมีปจั จัยด้านการเกิด และลักษณะของชุมชนเข้ามาประกอบอีกด้วย

53
2.2.3 อัตลักษณ์เสมือนในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
อ้างอิงจากคากล่าวของ Rheingold (1998) ทีว่ ่า “การสื่อสารบนชุมชนเสมือน ผู้
สื่อสารไม่จาเป็ นต้องเห็นหน้าค่าตากัน และไม่จาเป็ นต้องรูจ้ กั กันมาก่อน... โดยตัวตนบนโลก
เสมือนนัน้ สามารถเปิ ดเผยตัวจริงได้ต่อเมื่อผู้ใช้เป็ นผู้เปิ ดเผยข้อมูลเหล่านัน้ เอง” ทาให้เห็น
ลักษณะทีส่ าคัญโดยเฉพาะเกมออนไลน์ ทีก่ ารสื่อสารทัง้ หมดเกิดจากการส่งผลแบบร่างจาลอง
(Avatar) ตลอดเวลา จากการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์เสมือนนี้ มีอทิ ธิพลมากในการสื่อสารบน
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เนื่องจากในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ใช้ตวั ละครแทนตัวผูเ้ ล่นใน
การสื่อสารระหว่างกัน หากลองดูตามภาพข่าวในปจั จุบนั จะพบว่า เกิดข่าวอย่างบางคนหลงรัก
ตัวละครในเกม 6 อัตลักษณ์เสมือน มากกว่าผูเ้ ล่นทีเ่ ป็นเจ้าของตัวละครนัน้ หรือแม้กระทังข่
่ าว
ทีช่ าวญีป่ นุ่ แต่งงานกับตัวละครในเกม เป็ นต้น
ในชุ ม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ เ ป็ น ลัก ษณะของการรวมตัว กัน ของผู้เ ล่ น ซึ่ง เล่ น ผ่ า น
แบบจาลองตัวตน (Avatar) อีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ เมื่อมีแบบจาลองตัวตน รวมตัวกันอยู่เป็ นจานวน
มาก และขยายใหญ่ขน้ึ จนกลายเป็ นชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์ (Rodrigues & Mustaro,
2007) ด้วยตัวเกมออนไลน์ทม่ี โี ครงสร้างของเกมบังคับให้ผเู้ ล่นต้องทาการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
โดยเฉพาะในเกมประเภท MMORPGs ยกตัวอย่างเช่น การบังคับทาเควส การล่าบอส เป็ นต้น
(Ducheneaut & Moore, 2004) ซึง่ ระบบเหล่านี้มผี ลก่อให้เกิดเป็นชุมชนเสมือนขึน้ มา

ผูเ้ ล่น
Player

สร้างตัวละคร
Character
Creation

เข้าสูช่ ุมชนเสมือนเกมออนไลน์
Online Game Virtual
Community Participation

ภาพที่ 2.13 กระบวนการการสร้างอัตลักษณ์เพื่อเข้าสู่ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
อัต ลักษณ์ เสมือ นในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ส่ งผลต่ อ สภาพของชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป ตัง้ แต่สภาพทางสังคม ไปจนถึงสภาพเศรษฐกิจในชุมชน หาก
ลักษณะของเกมออนไลน์นัน้ เน้นการร่วมมือกันของคนหมู่มากในการทากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ชุมชนเสมือนนัน้ จะเต็มไปด้วยอัตลักษณ์เสมือนทีห่ ลากหลาย เช่น ตัวละครที่เป็ น พระ,
ตัวละครที่เป็ นแท็งค์, ตัวละครที่เป็ นนักเวทย์ เป็ นต้น และส่งผลต่อสภาพชุมชนที่เน้ นการ
ช่วยเหลือจุนเจือกันในชุมชนเสมือนนัน้ ในทางตรงกันข้ามหากเกมนัน้ เน้นความเก่งของคนใด
คนหนึ่งมาก และสร้างข้อจากัดในความหลากหลายด้านอัตลักษณ์เสมือน เกมนัน้ จะพบกับ
สภาพของชุมชนเสมือนทีแ่ ข่งขันกันเพื่อชิงความเป็ นหนึ่ง ดังนัน้ อัตลักษณ์เสมือนจึงเป็ นเพียง
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แค่ส่วนหนึ่งในการกาหนดสภาพของชุมชนเสมือน ซึ่งต้องประกอบไปกับการสร้างเกม และ
การเขียนโปรแกรมให้ตอบสนองพฤติกรรมของผูเ้ ล่น
อัตลักษณ์เสมือนทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะมีอยู่ 2 ลักษณะ
1) มีลกั ษณะคล้ายกับตัวตนจริง โดยอัตลักษณ์เหล่านัน้ มีจุดเชื่อมโยงกับโลก
แห่งความเป็ นจริง ทีบ่ ุคคลผูส้ ร้างนัน้ อาศัยอยู่ เช่น ชื่อ , รูปร่างหน้าตา, อาชีพของตัวละคร,
ลักษณะทางเพศ เป็นต้น
2) ไม่มลี กั ษณะใดเลยเชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็ นจริงใดๆ เลย (Rodrigues
& Mustaro, 2007) การเชื่อมโยงนัน้ มาจากประสบการณ์ของผูเ้ ล่นนัน้ ๆ เช่น ชื่อ หน้าตาของ
คนทีช่ ่นื ชอบ ประวัตขิ องตัวละคร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง
หากกล่าวถึงการสร้างอัตลักษณ์เสมือนในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ การตัง้ ชื่อตัวละคร, รูปลักษณ์ของตัวละคร และการเล่นกับอาชีพของ
ตัวละคร โดยทีแ่ ต่ละระดับสามารถแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
1) การตัง้ ชื่อตัวละคร เป็ นสิง่ ทีถ่ อื ว่าเป็ นลักษณะของเกมออนไลน์แทบทุกเกม
การตัง้ ชื่อถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งชื่อนัน้ เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้เล่น
ในโลกเสมือนนัน้ การตัง้ ชื่อส่วนใหญ่เกิด จากประสบการณ์และองค์ความรูข้ องผูเ้ ล่น เช่น คน
ที่มคี วามชื่นชอบในตัวการ์ตูนใด มักจะนาชื่อนัน้ มาตัง้ เป็ นชื่อตัวละคร หรือการตัง้ ชื่อโดยมี
ชิน้ ส่วนของอัตลักษณ์ตวั ตนจากโลกออฟไลน์เ ข้าไปใส่ เช่น การใช้ช่อื คล้ายกับตาแหน่ งงาน
ผสมกับงานทีท่ า เป็นต้น

ภาพที่ 2.14 ตัวอย่างการตัง้ ชื่อตัวละคร จากเกม Glory of Destiny
แหล่งที่มา: วินเนอร์ คอร์ปอเรชัน,
่ 2555.
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2) รูปลัก ษณ์ของตัว ละคร เป็ นลักษณะที่ระบบเอื้อ ให้ผู้ใช้งานสร้างตัว ละคร
และภาพลักษณ์ในแบบทีต่ นเองต้องการได้ คล้ายกับภาพยนตร์ฮอลลี่วดู้ อย่าง Avatar ที่
ผู้สร้างลิงสีฟ้าสามารถเลือกหน้ าตาและรูปแบบของตัวละครได้อย่างอิสระ ในตัวละครเอกใน
เรื่อ งดัง กล่ า วเป็ น ชายที่ข าพิก าร ในโลกเสมือ นเขาสามารถจิน ตนาการเป็ น คนขาปกติไ ด้
เนื่องจากในอัตลักษณ์เสมือนนัน้ สามารถตอบสนองความต้องการภายในได้ ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ล่น
ที่เป็ นชายแต่ช่นื ชอบการเล่นในตัวละครที่เป็ นเพศหญิง หรือผู้เล่นหญิงที่แสดงออกเป็ นชาย
ภายในโลกของเกมออนไลน์ เป็ นต้น ซึง่ สุดท้ายสามารถอธิบายได้ว่า หากหน้าตาในโลกแห่ง
ความเป็ นจริงเป็ นสิง่ สาคัญแล้ว รูปร่างหน้ าตาของอัตลักษณ์เสมือนทาหน้าที่ไม่ต่างจากโลก
แห่งความเป็นจริงเลย

ภาพที่ 2.15 ตัวอย่างการสร้างหน้าตาตัวละครจากเกม TS 3 Saga
แหล่งที่มา: ฮีโร่เรนเจอร์, 2556.
3) การเล่นกับอาชีพของตัวละคร เนื่องจากในบางเกมการเลือกอาชีพของตัว
ละครส่ งผลถึงการเล่ นเกมด้ว ย แต่ ในบางเกมไม่มรี ะบบอาชีพของตัว ละคร ซึ่งไม่ว่าจะใน
รูปแบบใดวิธกี ารเล่นเป็นตัวบ่งบอกอัตลักษณ์หนึ่งของตัวละคร เช่น ผูเ้ ล่นทีเ่ ล่นเป็ นอาชีพพระ
มัก จะเป็ น คนที่ต้อ งท าหน้ า เพื่อ ช่ ว ยเหลือ ผู้เ ล่ น อื่น เป็ น หลัก หรือ หลีก เลี่ย งการเผชิญ หน้ า
ในขณะทีผ่ เู้ ล่นทีเ่ ป็นอาชีพนักเวทย์มกั จะเป็นคนทีช่ อบการทาลายล้าง เป็นต้น ซึง่ อาชีพจะเป็ น
หนึ่งในวิธกี ารแสดงออกของอัตลักษณ์นนั ้ ๆ อีกองค์ประกอบหนึ่งคือ ลักษณะของการเล่ น ผู้
เล่นใช้อตั ลักษณ์ เสมือน เป็ นภาพแทนลักษณ์ท่ผี ู้เล่นต้องการ บางครัง้ ใช้เพื่อการสร้างตรา
สินค้าของตนเองให้รจู้ กั เช่น การช่วยเหลือผู้อ่นื , การชอบไล่ฆ่าผูอ้ ่นื , การขายของราคาถูก
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เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวจะสะท้อนออกมาให้เห็ น กรณีตวั อย่างจาก ผู้ท่มี บี ุ คลิกเรียบร้อย
ภายนอกเกม เมื่อเข้าสู่โลกของเกมอาจจะใช้ช่อื ที่ดูก้าวร้าวรุนแรง รูปลักษณ์ดูโหดร้าย และ
การเล่นรวมถึงการปฏิสมั พันธ์ทร่ี นุ แรงก็เป็นได้

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างการเลือกอาชีพของตัวละคร จากเกม Avatar Star
แหล่งที่มา: ทีแอลซีไทย, 2557.
เมื่อสร้างอัตลักษณ์เสมือนขึ้นในเกมออนไลน์ แล้ว ผู้เล่นมีหน้ าที่ดาเนินการเล่นตาม
เงื่อนไข และระบบที่ผพู้ ฒ
ั นาเกมออนไลน์ได้สร้างขึน้ ในการศึกษาของ Rodrigues and
Mustaro (2007) ได้กล่าวว่า โดยธรรมชาติของเกมออนไลน์จะสนับสนุ นให้ผู้เล่นสร้างอัต
ลักษณ์เสมือนขึน้ โดยอัตลักษณ์เสมือนจะอธิบายถึงลักษณะทีผ่ สู้ ร้างอัตลักษณ์สร้างตัวตนโดย
อาศัยความคิดว่า เขาอยากเป็นเหมือนใคร, เขาจะมีหน้าทีใ่ ดในชุมชน, ตาแหน่ งและอานาจใน
ชุมชน ตลอดจนบทบาทที่จะเล่ นในชุมชนนัน้ ซึ่งสอดคล้อ งกับการศึกษาของ วรรณรัต น์
รัตนวรางค์ (2553) กล่าวว่า อัตลักษณ์เสมือนจริง (Online Identity) ทีแ่ สดงผ่านตัวละคร
ออนไลน์ (Avatar) เป็ นสิง่ ที่ไม่ได้มอี ยู่ตามธรรมชาติ แต่เกิดขึน้ ผ่านบริบททางสังคม และ
วัฒนธรรมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เทคโนโลยีและความไม่มตี วั ตนที่แท้จริงในการ
สื่อสารของอัตลักษณ์เสมือนจริง ในชุมชนออนไลน์ (Online Community) น่ าจะทาให้เกิด
รูปแบบการสื่อสารขึน้ เช่นเดียวกับโลกของความจริง อธิบายได้โดยอาศัยแนวคิดของการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ทีเ่ น้นการสื่อสารว่าด้วยเรื่องอัตลักษณ์
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(Communication Theory of Identify) (Littlejohn, 2008 อ้างถึงใน วรรณรัตน์ รัตนวรางค์,
2553)
เมื่อ อัต ลัก ษณ์ เ สมือ นได้เ กิด ขึ้นบนโลกดัง กล่ าวอย่างสมบูรณ์ การสื่อ สารในชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์เป็นลักษณะของการสื่อสารทีม่ เี อกลักษณ์พเิ ศษ เมือ่ เทียบกับการสื่อสารบน
ระบบอินเทอร์เน็ตในลักษณะอื่นๆ เนื่องจากผูเ้ ล่นสามารถสื่อสารกับผูอ้ ่นื ในแบบไร้ซง่ึ สภาพ
ตัวตนจริง (Anonymously), การสื่อสารดังกล่าวเป็ นไปอย่างทันท่วงที (Instantly), และสามารถ
สื่อสารผ่านรูปแบบตัวตนเสมือน พร้อมสร้างสายสัมพันธ์เสมือนระหว่างกันบนชุมชนเสมือนได้
อีกด้วย (Lo, Wang & Fang, 2003) ซึง่ ผูเ้ ล่นสามารถใช้อตั ลักษณ์เสมือนดังกล่าว ในการ
แสดงออกซึง่ ตัวตนของผูเ้ ล่นได้ และนอกจากนัน้ ธรรมฃาติในโลกของเกมออนไลน์ จะขับดันให้
ผู้เล่นสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลขึน้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ในโลกของเกมออนไลน์ผู้เป็ นหน่ วย
ภายในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ จะได้รบั บทบาทและหน้าทีจ่ ากตัวอัตลักษณ์ผู้ผู้คนเหล่านัน้
สร้างขึน้ ประกอบกับในโลกของบเกมออนไลน์มฐี านะทางสังคมไม่ต่างจากโลกแห่งความเป็ น
จริง โดยบทบาท และฐานะเหล่ านัน้ เกิดจากกฏของเกม รวมไปถึงบทบาทหน้ าที่ของเขา
เหล่านัน้ ในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์เหล่านัน้ ทาให้การเล่นเกมออนไลน์ในแต่ละครัง้ กลายเป็ น
การเข้าสังคม (Social Practice) ไปในทีส่ ุด เมื่อเกิดลักษณะดังกล่าวผูเ้ ล่นจะเกิดการเข้าเกม
เพื่อรักษาสถานภาพ และความสัมพันธ์เหล่านัน้ ตลอดจนร่วมสร้างชุมชนเสมือนเหล่านัน้ ด้วย
(Rodrigues & Mustaro, 2007)
ญาดา ศรีชยั (2547) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับตัวตนเสมือนจริงบนเกมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ จากการวิจยั พบว่า ผูเ้ ล่นเกมมีพฤติกรรมการแสดงออกโดยแปรความหมายของการ
เล่นเกมเหมือนชีวติ จริงและแปรลักษณะพฤติกรรมของชีวติ จริงมาใช้ในการเล่นเกม ทาให้ผเู้ ล่น
เกมนาตัวตนของตัวเองแฝงอยูใ่ นตัวละครหรือในเกมทีเ่ ล่น เพื่อเติมเต็มสิง่ ทีช่ วี ติ จริงตนเองขาด
หาย ไม่ว่าจะเป็นสิง่ ของ กลุ่มสังคมและการยอมรับจากผูอ้ ่นื นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูเ้ ล่นเกมที่
ทัศนคติทด่ี ตี ่อเกม และมีพฤติกรรมทางสังคมต่างๆ ทีส่ ามารถใช้ในชีวติ จริง ซึง่ ผูเ้ ล่นนามาใช้
ในเกมได้ ทาให้เกิดมาซึง่ สังคมทีม่ คี วามคล้ายกับสังคมแห่งความเป็นจริง
จากอัต ลัก ษณ์ เ สมือ นที่ม ีจ านวนมากบนโลกออนไลน์ และในชุ ม ชนเสมือ นต่ า งๆ
สามารถจ าแนกกลุ่ ม พฤติก รรมของผู้เ ล่ น ในชุ ม ชนออนไลน์ โดยอ้า งอิง จากงานวิจ ยั ของ
Kozinets (2010) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูเ้ ล่นทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเสมือน สามารถแบ่งออกได้เป็ น
4 กลุ่ม โดยวัดจาก 2 ปจั จัย เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่วม (Consumption of Activitiy)
และระดับความลึกของความสัมพันธ์ (Intensity of Relationships) โดยทัง้ 4 กลุ่มพฤติกรรม
ดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มนักท่องเทีย่ ว (Tourist), กลุ่มนักสังคม (Mingle), กลุ่มผูท้ ุ่มเท (Devotee)
และกลุ่มวงใน (Insider) (Misra, Mukherjee, & Peterson, 2008) ทัง้ 4 กลุ่มดังกล่าวสามารถ
อธิบายเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
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1) กลุ่มนักท่องเทีย่ ว (Tourist) เป็ นพฤติกรรมของผูเ้ ล่นแบบ การเข้าร่วมต่ า
และระดับความลึกในความสัมพันธ์เพียงผิวเผิน ในกลุ่มพฤติกรรมนี้ถอื เป็ นคนที่มจี านวนมาก
ที่สุดในโลกเสมือน เนื่องจากคนเหล่านี้จะเข้ามาเพื่อหาข้อมูลบางอย่างจากแหล่งแหล่งข้อมูล
หรือเข้ามาเที่ยวชมเพื่อ สัมผัสรูปแบบของชุมชนดังกล่ าวแล้วหายไป หากมีการจัดการด้าน
ข้อมูลที่ดีเพียงพอจะสามารถเปลี่ยนคนกลุ่มนี้ ให้กลายเป็ นกลุ่มที่มคี วามสัมพันธ์กบั ชุมชน
เสมือนเหล่านัน้ ได้
2) กลุ่มนักสังคม (Minglers) เป็ นพฤติกรรมของผู้เล่นแบบ การเข้าร่วมต่ า
แต่ ระดับความลึกในความสัมพันธ์ล ึกและแน่ นแฟ้ น ลัก ษณะพฤติก รรมของคนกลุ่มนี้ เป็ น
ลักษณะของกลุ่มทีเรียกว่า “เพื่อนอยู่ไหน ฉันอยู่นนั ่ ” คนกลุ่มนี้มุ่งเน้นทีค่ วามสัมพันธ์ และ
มิตรภาพในชุมชนเสมือน โดยให้นความสาคัญกับ “เนื้อหา” ต่ า แต่มุ่งเน้นทีค่ วามสนุ ก และ
ชื่อ เสีย ง เป็ น ส าคัญ ในการสร้า งชุ ม ชนเสมือ น กลุ่ ม คนดัง กล่ า วมีป ร ะโยชน์ ใ นการดึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเสมือนได้เป็ นอย่างดี แต่ขอ้ เสียของคนกลุ่มนี้มแี นวโน้มย้าย
ออกจากชุมชนเสมือนทีอ่ ยูส่ งู เมือ่ กลุ่มเพื่อนย้าย Platform หรือเลิกเข้าถึงชุมชนเสมือนนัน้ ๆ
3) กลุ่มผูท้ ุ่มเท (Devotee) เป็นพฤติกรรมของผูเ้ ล่นแบบ การเข้าร่วมสูง แต่
ระดับความลึกในความสัมพันธ์เพียงผิวเผิน คนในกลุมนี้อาจเรียกว่าเป็ น “นักแชร์” เนื่องจาก
คนกลุ่มนี้สนใจที่ “เนื้อหา” มากกว่าความสัมพันธ์ คนกลุ่มนี้จะช่วยเหลือชุมชนเสมือนด้วยการ
สร้างเนื้อหา ทีเ่ กี่ยวข้องกับชุมชนนัน้ ๆ โดยไม่เน้นการสร้างสายสัมพันธ์ คนกลุ่มนี้ใช้เนื้อหา
ที่ส ร้า งเป็ น เครื่อ งมือ ในการสร้า งชื่อ เสีย ง และความนับ ถือ จุด ด้อ ยของคนกลุ่ ม นี้ค ือ ไม่ม ี
ความสัมพันธ์เพื่อดึงคนไว้ หากชุมชนเสมือนเต็มไปด้วยคนกลุ่มนี้ จะพบว่ามีเนื้อหาอยู่ใ น
ระบบเป็นจานวนมาก แต่มผี อู้ ่านน้อย และไร้การปฏิสมั พันธ์โดยสิน้ เชิง
4) กลุ่มวงใน (Insiders) เป็ นพฤติกรรมของผูเ้ ล่นแบบ การเข้าร่วมสูง และ
ระดับความลึกในความสัมพันธ์ลกึ และแน่ นแฟ้น เป็ นกลุ่มที่ผู้บริหารจัดการชุมนเสมือนต้อ ง
สร้างให้คนกลุ่มนี้เกิดขึน้ เพื่อดึงคนไว้กบั ชุมชนเสมือนของตนเองให้ได้มาก และนานทีส่ ุ ด คน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีน่ ิยมเข้าร่วมกิจกรรม เรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม “แฟนพันธ์แท้”
พฤติกรรมทัง้ 4 ลักษณะจะถูกถ่ายทอดผ่านลักษณะการสื่อสารของผูใ้ ช้ชุมชนเสมือน
เหล่านัน้ โดยการบริหารจัดการของผูส้ ร้างชุมชนเสือน คือ การสร้างทัง้ เนื้อหา และกิจกรรม
เพื่อดึงคนหลากหลายกลุ่ม จากนัน้ สร้างและพัฒนาพฤติกรรมของคนทีอ่ ยู่ในชุมชนให้ไปสู่ระดับ
แฟนพันธ์แท้ และผูส้ ร้างชุมชนเสมือนจึงจะได้ชุมชนเสมือนทีย่ งยื
ั ่ น ซึง่ จากความสัมพันธ์ทงั ้ 4
แบบ สามารถเขียนเป็นแผนภาพอธิบายได้ดงั นี้
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ภาพที่ 2.17 การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมของผูเ้ ล่นทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเสมือน
แหล่งที่มา: Misra, Mukherjee, & Peterson, 2008.
2.2.4 การบริ หารจัดการชุมชนเสมือน
การบริหารจัดการชุมชนเสมือน (Virtual Community Management) มีความหมาย
เดียวกับคาว่า การบริหารชุมชนออนไลน์ (Online Community Management) เนื่องจากทัง้
2 แนวคิดใช้บริบทโลกเสมือนเช่นเดียวกับ นอกจากนัน้ ทัง้ 2 แนวคิดใช้มุมมองมิตเิ ชิงการ
บริห ารการสื่อ สารในชุมชนเพื่อ บริหารจัดการเหล่านัน้ เช่นเดียวกันอี กด้ว ย ซึ่งเมื่อเกิดการ
บริหารจัดการชุมชนเสมือนได้อย่างเป็ นระบบ จะส่งผลต่อการสร้างรายได้ (Monetization) ที่
เกิดขึน้ จากชุมชนเสมือนเหล่านัน้ ได้ดว้ ย
การบริห ารจัด การชุ ม ชนเสมือ น เป็ น การจัด การชุ ม ชนต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น บนโลก
อินเทอร์เน็ต ไดยไม่จากัด Platform ของสื่อเหล่านัน้ (Tsai, 2014) จุดประสงค์หลักของการ
สร้างชุมชนเสมือน และการบริหารจัดการชุมชนเสมือน เพื่อการสร้างความน่ าเชื่อถือ (Trust)
และการสร้างปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Social Contacts) (Spaulding, 2009) เพื่อให้การบริหาร
จัดการได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ การบริหารจัดการต้องแบ่งกลุ่มผูเ้ ล่น (Participants)
ในโลกยุคปจั จุบนั จะเห็นได้ถงึ ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเสมือน และชุมชนจริง ว่ามี
ความคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันในบริบท และพื้นที่ ในขณะที่ชุมชนเสมือนออนไลน์นนั ้ จะ
พบว่า ตัง้ แต่เริม่ มีการก่อตัวเกิดขึน้ หลังจากนัน้ ชุมชนจะเริม่ เติบโต และตัง้ ตนเองเป็ นชุมชนที่
เข้มแข็ง จากนัน้ เมือ่ ผูใ้ ช้เริม่ ลดลง หรือแตกแยกออกจากตัวชุมชนหลัก ชุมชนเสมือนเหล่านัน้
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จะเริม่ ต้นสลายตัวไป ซึง่ กระบวนการดังกล่าว Howard (2010) เป็นผูเ้ สนอ แนวคิดเกี่ยวกับวัฏ
จักรของชุมชนเสมือน โดยบางออกเป็ น 4 ระยะดังนี้ ระยะก่อตัว (Onboarding), ระยะก่อตัง้
(Established), ระยะเติบโตเต็มที่ (Mature) และระยะแตกตัว (Mitosis) โดยทัง้ 4 ระยะจะ
ส่งผลต่อสภาพชุมชนเสมือนทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดยทัง้ 4 ระยะสามารถอธิบายเพิม่ เติมได้
ดังต่อไปนี้
1) ระยะก่อตัว (Onboarding State) ในระยะนี้เป็ นระยะของการเริม่ ต้นสร้าง
ชุมชนเสมือนขึน้ โดยผูท้ เ่ี ข้าร่วมในช่วงนี้มกั เป็ น กลุ่มผูร้ บั นวัตกรรมได้เร็ว (Early Adopter)
และกลุ่มผูค้ ลังไคล้
่
ทัง้ 2 กลุ่ม ต้องการเรียนรูแ้ ละเจาะลึกในสิง่ ทีพ่ วกเขากาลังทาอยู่ ในช่วง
นี้ตวั ชุมชนเสมือนนัน้ ยังอยู่ในสภาวะอ่อนแอ และง่ายต่อการล่มสลาย ในช่วงนี้เองผู้บริหาร
ชุมชนเสมือน/แกนนาในชุมชนเสมือน (Community Manager/Advocate) จาเป็ นต้องให้การ
ดูแลสูงมาก และต้องสร้างความสัมพันธ์สูงสุด (High Engagement) แก่ผรู้ ่วมในชุมชน พร้อม
กับใช้ช่วงเวลาเดียวกันในการจัดตัง้ ชุมชนเสมือน โดยอาศัยจากกลุ่มผูเ้ ล่นกลุ่มแรก เพื่อพัฒนา
กฏระเบียบภายในชุมชนเสมือน, วัฒนธรรมในชุมชนเสมือน, ภาษาทีใ่ ช้ในการสื่อสารในชุมชน
และจุดมุ่งหมายของชุมชนเสมือน ในระยะการก่อตัวนี้ ผู้บริหารจัดการชุมชนดังกล่าวต้องเข้า
ในว่า ชุมชนเสมือนทีเ่ กิดขึน้ ต้องอาศัยเวลาเพื่อให้ชุมชนดังกล่าวก่อตัวขึน้
เพื่อสร้างชุมชนเสมือนให้เกิดการเข้าร่วมและสามารถพัฒนาตัวชุมชนต่อไปได้
ปจั จัยการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเป็ นปจั จัยที่สาคัญ การสื่อสารผ่านเนื้อหา (Content)
พร้อ มกับการสร้างกิจกรรม เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ผู้เ ล่ นมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน และการเปิ ด
โอกาสให้มสี ่วนร่วมในชุมชน กับผูบ้ ริหารจัดการชุมชน เป็ นการสร้างความเป็ นเจ้าของได้เป็ น
อย่างดี นอกจากนัน้ กุ ญแจส าคัญในการพัฒนาชุมชนเสมือน คือ การสื่อสาร ต้อ งเป็ นใน
ลักษณะการจับมือ (Holding Hand) ระหว่างผูบ้ ริหารชุมชน และผูเ้ ล่น โดยใช้กฏของของ
เม็ตคาลฟี่ (Metcalfe’s Law) ทีก่ ารสร้างระบบการจัดการของชุมชนเสมือนต้องมีกฏพืน้ ฐาน
3 ข้อ ได้แก่ ง่ายต่อการเข้าใจ (Easy to Understand), ง่ายต่อการเข้าร่วม (Easy to
Participate), ง่ายต่อการจดจา (Easy to Recognize) และความคุม้ ค่าทีไ่ ด้จากชุมชนเสมือน
เมือ่ เทียบกับเวลาทีใ่ ช้ไป (Receive Value for Time and Effort)
2) ระยะก่อ ตัง้ (Established) ในระยะนี้ชุมชนเสมือนเริม่ ตัง้ ตัวได้ และเริม่
ขยายตัวแบบชีวภาพ (Organic) ผู้เล่นเริม่ มีการจับสร้างเครือข่ายสังคมภายในชุมชนเสมือน
ระหว่างผู้เชียวชาญ หรือผูน้ าในกลุ่มกับสมาชิก และสมาชิกกับสมาชิก การสื่อสารและสร้าง
เครือข่ายดังกล่าวส่งผลต่อการสร้างรูปแบบโครงสร้างการปกครองภายในชุมชนเสมือนให้เกิดขึน้
ในระยะนี้เนื้อหาทีถ่ ูกถ่ายทอดลงชุมชนเสมือนกลายเป็นสิง่ สาคัญมาก ทัง้ เพื่อใช้ในการปกครอง
ผูค้ นในชุมชนเสมือน และสร้างเนื้อหาเชิงลึกไปในทางเดียวกัน
3) ระยะเติบโตเต็มที่ (Mature) เป็ นระยะทีช่ ุมชนเสมือนเติบโตเต็มที่ ซึง่ สภาพของ
ชุมชนเสมือนในระยะนี้จะเต็มไปด้วย สายสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเสมือนกับผู้เล่น และสายสัมพันธ์
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ระหว่างผูเ้ ล่นด้วยกัน ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ชุมชนเสมือนเองสามารถตัง้ อยู่ได้อย่างยังยื
่ นบนโลกไซเบอร์
ในระยะนี้จาเป็ นต้องบริหารจัดการเช่ นเดียวกัน หากปราศจากการสื่อสาร และการสร้างการ
ปฏิส มั พันธ์แ ล้ว ชุมชนเสมือ นดังกล่ า วจะเกิดสภาพการยุบตัว ลงของชุมชน ในการบริหาร
จัดการในขัน้ นี้จงึ จาเป็นต้องใช้การสร้างเนื้อหา และการสร้างการปฏิสมั พันธ์ อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ สร้างหัวข้อทีเ่ ข้มข้น พร้อมกับสร้างความท้าทายหรือประสบการณ์ใหม่ๆ สาหรับผู้
ที่อยู่ในกลุ่มผู้นาชุมชน พร้อมกับรักษาสภาพความเป็ นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้บริหารจัดการ
ชุมชนเสมือน และผูเ้ ล่นเอาไว้อย่างสม่าเสมอ
4) ระยะแตกตัว (Mitosis) สภาพของชุมชนเสมือนในระยะนี้จะเริม่ เต็มไปด้วย
ผูค้ น จนเริม่ ควบคุมไม่ได้ เนื่องจากผูค้ นมีจานวนมาก และมีความต้องการทีห่ ลากหลาย จึง
เริม่ เกิดชุมชนเสมือนภายในชุมชนเสมือนเดิมอีกขัน้ หนึ่ง เช่น เว็บไซต์พนั ธ์ทพิ ย์ ที่มชี ุมชน
เสมือนเป็ นกลางในตอนแรก จากนัน้ เริม่ แยกตามหมวดจะพบชุมชนเสมือนย่อยๆ ในแต่ละ
หมวดอีกครัง้ หนึ่ง การแตกตัวสู่ชุมชนเสมือนอื่นๆ จึงเกิดขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
เนื้อหาทีห่ ลากหลายเหล่านัน้ และชุมชนเล็กๆ เหล่านัน้ จะต้องย้อนไปใช้แนวคิดในระดับของ
การสร้างชุมชนอีกครัง้ หนึ่ง

ภาพที่ 2.18 วัฏจักรของชุมชนเสมือน
แหล่งที่มา: Rheingold, 2010.
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จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเป็ นการบริหาร
จัดการ 2 ประเด็นหลัก คือ กิจกรรมและเนื้อหา เพื่อการชักจูงผู้คนให้เข้าสู่ชุมชนเสมือน
และครองใจผูเ้ ล่นชุมชนเหล่านัน้ การสื่อสารระหว่างผูบ้ ริหารจัดการชุมชนจึงเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญ
อีกปจั จัยหนึ่ง และนอกจากนัน้ จากตัววัฏจักรของชุมชนเสมือน เป็ นเครื่องมือทีบ่ อกได้ดถี งึ การ
สร้างชุมชนเสมือนนัน้ มีแนวโน้ มที่จะเป็ นการสร้างที่ไม่ได้เกิดแบบธรรมชาติอย่างที่เข้าใจกัน
แต่ใช้การวางระบบการสื่อสาร และการจัดการชุมชนเสมือนทีด่ ี เมื่อชุมชนเกิดความน่ าสนใจ
แล้ว ชุมชนจะขยายเองตามวิธธี รรมชาติ ซึ่งการสร้างชุมชนเสมือนไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง
หรือใหญ่ ต้องคานึงถึงการขยายตัวของชุมชนอยูเ่ สมอ เพราะเมื่อชุมชนเสมือนขยายตัวผูส้ ร้าง
และ/หรือผู้ดูแลจะไม่สามารถควบคุมเนื้อหาต่างๆ รวมไปถึงการให้คาปรึกษาที่ทวถึ
ั ่ งได้ จึง
จาเป็นวางแผนการสื่อสารบนชุมชนเสมือนทัง้ ก่อนและระหว่างดาเนินการจริงอยู่เสมอ โดยต้อง
เริม่ จากการวางกลยุทธ์ของบริษัท รวมไปถึงทิศทางที่ต้องการไปก่อ น จากนัน้ จึงลงมือทา
แผนการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดงั กล่าว และสุดท้ายสร้างวิธกี ารสื่อสารข้อความเพื่อ
สร้างธรรมชาติของการสื่อสารบนชุมชนเสมือนอีกด้วย (Tsai, 2014) นอกจากนัน้ แล้วได้อกี
ข้อสังเกตหนึ่งด้ว ยคือ ชุมชนเสมือนแต่ ละชุมชนนัน้ จะมีว ิธกี ารสื่อ สารที่แตกต่างกันออกไป
ขึน้ อยู่กบั สภาวะการตัง้ ชุมชน และการสื่อสารระหว่างผู้บริหารจัดการชุมชน และผูเ้ ล่นชุมชน
อีกด้วย
จากการศึกษาพบแบบจาลองในการบริหารจัดการชุมชนเสมือน เรียกว่า Community
Maturity Model (CMM) จากงานวิจยั ของ Boughzala and Bououd (2011) โดยใน
แบบจาลองดังกล่าวสามารถนามาประกอบกับแนวคิดของ Howard เกี่ยวกับการวัฎจักรของ
ชุมชนเสมือนได้ ซึง่ ในแบบจาลอง CMM นัน้ ได้แบ่งสภาพของชุมชนเสมือนออกเป็ น 4
ระยะ ได้แก่ ระยะชนชัน้ (Hierarchy), ระยะชุมชนก่อตัว; (Emergent Community), ระยะ
ชุมชน (Community) และระยะเครือข่าย (Network) ในขณะทีแ่ นวคิดของ Howard สามารถ
นามาเทียบได้จาก 3 ใน 4 ระยะการเกิดของชุมชนเสมือน ซึ่งได้แก่ ระยะก่อตัว , ระยะ
ก่อตัง้ และระยะเติบโตเต็มที่ โดย CMM ได้แบ่งองค์ประกอบย่อยของการบริหารจัดการ
ชุมชนเสมือนออกเป็ น 8 กลุ่มด้วยกัน และใช้ทงั ้ 8 กลุ่มดังกล่าวเป็ นเครื่องมือในการชี้วดั
ชุมชนเสมือนในระยะต่างๆ ดัง กัน โดยองค์ประกอบทัง้ 8 นัน้ มีดงั ต่ อไปนี้ ด้านกลยุทธ์
(Strategy), ด้า นผู้น า (Leadership), ด้า นวัฒ นธรรม (Culture), ด้า นการบริห ารชุ ม ชน
เสมือน (Community Management), ด้านเนื้อหา และระบบ (Content and Programming),
ด้านธรรมาภิบาล (Governance), ด้านเครื่องมือ (Tools) และด้านการชี้วดั (Metric and
Measurment) โดยทัง้ 8 องค์ประกอบดังกล่าวสามารถอธิบายขยายความได้ดงั ต่อไปนี้
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ภาพที่ 2.19 Community Maturity Model
แหล่งที่มา: Communityroundtable, n.d.
1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) กลยุทธ์ของบริษัทมีอิทธิพลต่อ กลยุทธ์ของการ
บริหารจัดการชุมชนเสมือน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ในการใช้ CMM ในการบริหารจัดการ
ชุมชนเสมือน เพื่อพัฒนาชุมชนเสมือนให้ไปถึงระดับที่ผู้บริหารจัดการชุมชนเสมือนต้องการ
พัฒนาให้ไปให้ถงึ นอกจากนัน้ ในกลยุทธ์ควรจะผสานระหว่างบริษทั , ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้นาชุมชนเสมือนนัน้ ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนเสมือนให้แข็งแกร่ง ซึ่งกลยุทธ์ในการ
พัฒนาชุมชนเสมือ นนัน้ ต้อ งเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และบริบ ทของชุมชนเสมือ น
ดังกล่าวด้วย เช่น กลยุทธ์ทค่ี วรใช้ในช่วงการสร้างชุมชนเสมือนในระยะแรก ใช้กลยุทธ์ทง่ี ่าย
และไม่ซบั ซ้อน โดยอาจจะเน้นไปทีก่ ารสร้างเนื้อหา และการปฏิสมั พันธ์ เมื่อชุมชนเริม่ เติบโตขึน้
การบริหารจัดการจะต้องเปลีย่ นแปลงไป เช่น อาจต้องใช้การบูรณาการในทุกกิจกรรมระหว่าง
ผูบ้ ริโภค ผูใ้ ช้งาน และบริษทั มากขึน้
2) ด้านผูน้ า (Leadership) ถือเป็ นด้านทีบ่ ริหารทีย่ ากทีส่ ุด และต้องมีการ
พัฒนาไปตลอดกระบวนการ การแบ่งลักษณะผู้นานัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก
ได้แก่ ผู้นาจากภายใน และผู้นาจากภายนอก นอกเหนือจาก 2 กลุ่มดังกล่าวอาจใช้เป็ น
ลักษณะของการผสมผสานกันได้ ความท้าทายในการบริหารจัดการด้านความเป็ นผูน้ าคือ การ
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สร้างให้ผู้เล่นแบ่งภาคของตนเองที่มตี วั ตนอยู่ในโลกแห่งความเป็ นจริง เข้าสู่การโลกเสมือน
มากขึน้ จากนัน้ พัฒนา และหาผูน้ าของกลุ่มคนท่านกลางความหลากหลายทีม่ อี ยู่ในโลกเสมือน
จากนัน้ สร้างความคุม้ ค่าให้คนเหล่านี้ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็ นทัง้ ผูข้ บั ดัน และผูร้ งั ้ คนอื่น ให้
อยูใ่ นวงชุมชนเสมือนต่อไป
3) ด้านวัฒนธรรม (Culture) ชุมชนเสมือ นแต่ล ะชุมชนมีลกั ษณะเฉพาะตัว
แตกต่ างกัน ออกไป ทัง้ ภาษาที่ใ ช้ สัญ ลัก ษณ์ ท่ใี ช้ และลักษณะการสื่อ สารที่แตกต่ างกัน
เปรียบเทียบเหมือนกับ ประเทศไทยทีแ่ บ่งเป็นจังหวัดต่างๆ โดยแต่ละจังหวัดมีลกั ษณะชุมชน
ทีแ่ ตกต่างกันออกไปในแต่ละพืน้ ที่ เช่น จังหวัดในภาคเหนือมีภาษาเหนือเป็ นภาษาประจาถิน่
ในขณะทีจ่ งั หวัดทางภาคใต้ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาประจาถิน่ เป็นต้น
4) ด้านการบริหารชุมชนเสมือน (Community Management) การบริหาร
จัดการนัน้ จะดาเนินการตามการวางกลยุทธ์ท่วี างไว้ และสอดรับกับแผนในการขยายตัวของ
ชุมชนเสมือน ในคาว่าการบริหารชุมชนเสมือนดังกล่าว หมายถึง การจัดการความเรียบร้อย
บนชุมชนเสมือนรวมไปถึงการอานวยความสะดวกต่างๆ สาหรับผู้คนที่อยู่ในชุมชนดังกล่ าว
เช่ น การร้อ งเรียนปญั หา, การมีส่ ว นร่ว มในกิจกรรม, การสร้า งการปฏิส ัมพัน ธ์ เป็ นต้น
ทัง้ หมดเพื่อเป็นการขับดันกลุ่มผูเ้ ล่นไปจากนักท่องเทีย่ ว ไปสู่กลุ่มวงในให้มากทีส่ ุด
5) ด้านเนื้อหาและโปรแกรม (Content and Programming) ในด้านนี้ มี
องค์ประกอบสาคัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ เนื้อหา และระบบ และเมื่อแยกการบริหารจัดการ
สามารถมองออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิตขิ องผูบ้ ริหารจัดการ และมิตขิ องผูเ้ ล่น ดังนัน้ จึงขึน้ อยู่
กับว่าจะมองจากด้านใดเป็นสาคัญ
ในการจัดการด้านเนื้อหา ต้องแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
ในข้างต้น เมือ่ มองในมิตขิ องผูบ้ ริหารจัดการนัน้ ผูบ้ ริหารจัดการต้องการสร้างรายได้ และขยาย
ชุมชนเสมือนให้รวดเร็วทีส่ ุด และลงทุนต่ าทีส่ ุด ในขณะทีผ่ เู้ ล่นต้องการ ผลประโยชน์จากการ
เข้าร่วม และสังคมทีใ่ ห้เขาได้เปิดเผยตัวตนอย่างเต็มที่
ในการจัดการด้านระบบ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะได้เช่นเดียวกัน ใน
ตัวผูบ้ ริหารชุมชนเสมือนต้องการให้ตวั โปรแกรมเอื้อต่อการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า และระบบ
ที่เอื้ออานวยต่อรายได้ ในขณะที่ผู้เล่น ต้องการระบบที่ใช้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
6) ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ในมิตดิ า้ นนี้ให้ความสาคัญในด้านความ
เท่ า เทีย ม แก่ ผู้เ ล่ น กลุ่ ม ภายในสัง คมดัง กล่ าว ซึ่ง เป็ น ธรรมดาที่ผู้ค นที่เ ข้า ร่ว มอาจมีก าร
กระทบกระทังระหว่
่
างกันได้ การจัดการปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนชุมชนเสมือนนัน้ ต้องการ
การจัดการโดยการบริหารจัดการจะต้องขึน้ อยู่กบั นโยบายของผูบ้ ริหารชุมชน และความสาคัญ
เชิงธุรกิจ ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ ากแก่การจัดสมดุลย์ เมือ่ ดุลยภาพด้านธรรมาภิอบาลเสียหาย จะส่งผล
ให้ผเู้ ล่นทิง้ หรือหยุดการเข้าร่วมชุมชนเสมือนได้อย่างง่ายดาย
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7) ด้านเครือ่ งมือ (Tools) เป็นสิง่ สาคัญทีช่ ่วยให้ทงั ้ ผูบ้ ริหารชุมชน และผูเ้ ล่น
สามารถเข้าถึง บริก ารสูงสุ ดของชุ มชนเสมือ นเหล่ านัน้ ได้ เครื่อ งมือ นัน้ จะแบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ ได้แก่ เครือ่ งมือของผูบ้ ริหารชุมชนเสมือน และเครือ่ งมือของผูใ้ ช้งาน
เครื่องมือของผูบ้ ริหารชุมชนเสมือน หมายถึงเครื่องมือทีผ่ บู้ ริหารชุมชนเสมือน
ใช้ในการบริหารจัดการชุมชน ทัง้ ในเรื่องของเนื้อหา และเรื่องของความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน เครือ่ งมือของผูบ้ ริหารชุมชน ควรจะเป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถติดตามพฤติกรรมของผูอ้ ยู่
ในชุมชนเสมือนได้ รวมไปถึงการบริหารเนื้อหา และสร้างการปฏิสมั พันธ์ได้ โดยเครื่องมือ
เหล่านี้จะนาไปใช้ในการวางแผนการตลาด และการสื่อสารต่อไปได้
เครื่องมือของผูใ้ ช้งาน หมายถึงเครื่องมือสาหรับผูเ้ ล่นในการเข้าถึงระบบต่างๆ
ของชุมชนเสมือน เช่น ระบบแจ้งปญั หา ระบบการวัดต่างๆ โดยทัง้ หมดเพื่อจุดประสงค์ใน
การอานวยความสะดวกแก่ผเู้ ข่าร่วมชุมชนเสมือน โดยเครื่องมือทีด่ นี นั ้ คือเครื่องมือทีใ่ ช้ง่าย
และเอือ้ อานวยต่อการใช้งานจริง
8) ด้านการชีว้ ดั (Metric and Measurment) เป็ นสิง่ ทีส่ อดคล้องไปกับ “เครื่องมือ”
การออกแบบเครื่องมือ เพื่อการชี้วดั ที่สมบูรณ์จงึ เป็ นสิง่ ที่สาคัญ และขาดไม่ได้ การชี้วดั ใน
ระยะต่างๆ นัน้ กระทาเพื่อการวางแผนการตลาด รวมไปถึงการวางแผนการรับ มือกับลูกค้า
และสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกค้าและผูบ้ ริหารจัดการชุมชนเสมือน
โดยสรุ ป การบริห ารจัด การชุ ม ชนเสมือ นประกอบด้ ว ย 4 สิ่ง ส าคัญ ได้ แ ก่ บริษัท
(Company), ผูบ้ ริโภค (Consumer), ผูเ้ ล่น (Participate) และสถานการณ์แวดล้อม (Situation)
โดยสามารถเขียนสรุปเป็ นแบบจาลองได้ดงั ต่อไปนี้

บริษทั

สภาพแวดล้อม
ผูเ้ ล่น

ผูบ้ ริโภค

ภาพที่ 2.20 ปจั จัยในการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชนเสมือน

66
ในมิตขิ องผูเ้ ล่น นับเป็ นมิตทิ ส่ี าคัญ เนื่องจากผูเ้ ล่นทีอ่ ยู่ในชุมชนเสมือน จะมีกลุ่มคน
ที่แ ตกต่ างกันออกไป กลุ่ มที่ส าคัญ ที่สุ ด คือ ผู้เ ล่ นที่เ ป็ นผู้นาของสังคม หากอ้างอิงตาม
หลักการ 55/30/15 จะพบว่าคนกลุ่มนี้จะมีประมาณ 15% ของทัง้ หมด แต่พบว่าภายใน 15%
เหล่านัน้ มีแนวโน้มกลายเป็ นผูเ้ ล่นทีม่ อี านาจเหนี่ยวนาสูง (Super Influencer User) เป็ นผูท้ ่ี
จะมีผลต่อการดูแลเกมออนไลน์ดงั กล่าว และชุมชนดังกล่าวเป็นอย่างดี
2.2.5 การสร้างมูลค่าจากชุมชนเสมือน
เมื่อ เกิด การบริห ารจัด การชุ ม ชนที่ดีแ ล้ว สิ่ง ที่จ ะได้ร บั คือ มูล ค่ า ของชุ ม ชนเสมือ น
(Virtual Community Monetization) เป็ นมูลค่าทีใ่ ห้ผลประโยชน์ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ประกอบกับชุมชนเสมือนนัน้ มีมลู ค่าเชิงกาไรต่อ ตัวเกม (Suuronen, 2005) ยิง่ มีผเู้ ล่นมากและ
สุขภาพชุมชนแข็งแกร่ง มีแนวโน้มการขายสินค้าและบริการจะมีแนวโน้มสูงขึน้ สิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ น
เครื่องมือชีว้ ดั ทีด่ คี อื ค่ารายได้ต่อหัว (Average Revenue Per User: ARPU) ยิง่ ค่าดังกล่าว
สูง แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ล่นมีแนวโน้มใช้จ่ายเงินกับเกมออนไลน์มากขึน้ ในทางตรงกันข้าม หาก
ค่าดังกล่าวต่าแสดงว่าผูเ้ ล่นไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะใช้จ่ายใดๆ กับเกมออนไลน์นนั ้ ซึง่ นอกจากปจั จัย
จากตัวสินค้าทีข่ ายอยูใ่ นเกมออนไลน์แล้ว อีกสิง่ หนึ่งทีเ่ ป็นตัวชีวดั ได้ คือ ชุมชนเสมือน
จากการศึกษาของ Misra, Mukherjee, & Peterson (2008) ได้ให้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับ
มูลค่าของชุมชนเสมือนว่าสามารถจาแนกออกเป็ น 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 1) มิตดิ ้านเศรษฐกิจ
(Economic) 2) มิตดิ า้ นเนื้อหา (Topic) 3) มิตดิ า้ นกิจกรรม (Activity) ทัง้ 3 มิตดิ งั กล่าว
สามารถอธิบายเพิม่ ได้ดงั ต่อไปนี้
1) มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ (Economic) มิตดิ งั กล่าวมองทีต่ วั เงินในการลงทุน โดย
เป้าหมายสูงสุดตัง้ ไว้ท่ี การคืนทุน (Return Of Investment: ROI) บนชุมชนเสมือนนัน้ ๆ
ซึง่ การคืนทุนดังกล่าวจะได้จาก รายได้ทก่ี ลับจากผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเสมือน โดยวัดออกเป็ นตัว
เงิน และยอดการขาย เช่น ชุมชนเสมือน เกม Yulgang มีผทู้ ซ่ี อ้ื ไอเทมจากการส่งข่าวลง
บนชุมชนเสมือนเท่าไหร่, เมื่อมีชุมชนเสมือนในเกม Point Blank ทีเ่ พิม่ ตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ค่า
โฆษณาบนเว็บสูงขึน้ เป็นต้น
2) มิตดิ ้านเนื้อหา (Topic) ในมิตดิ ้านเนื้อหาเป้าหมายสูงสุดคือ เนื้อหาที่ลกึ
โดยการสร้างเนื้อหาจะต้องมีก ารพัฒนาเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก จากผิวเผินสู่ความละเอียด
การพัฒนาด้านเนื้อหาให้เหมาะสม และมีการพัฒนาเป็ นการสาหรับชุมชนเสมือน ในประเด็นที่
ต้องการสื่อสาร ยกตัวอย่าง สร้างเนื้อหาให้ใหญ่ขน้ึ ชุมชนเสมือนกล่าวเรื่องเทคโนโลยี อาจมี
เรือ่ งเกีย่ วกับธุรกิจเทคโนโลยีดว้ ยได้ หรือสร้างเนื้อหาให้ลกึ ขึน้ และเข้มข้น เช่น ชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์ ทีต่ อ้ งใช้ขอ้ มูลและทักษะการเล่นทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เกิดเนื้อหาใหม่ๆ เพิม่ เติมเข้ามา
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3) มิติด้า นกิจ กรรม (Activity) ในชุม ชนเสมือ นนัน้ ต้อ งการการปฏิส ัมพัน ธ์
อย่างสม่าเสมอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้คนในชุมชนได้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ซึ่งการจัด
กิจกรรมต่างๆ บน ชุมชนเสมือนนัน้ ส่งผลถึงสุขภาพของชุมชนเสมือน (Health) ดังกล่าว
การมีส่วนร่วมในเนื้อหา และกิจกรรม ก่อให้เกิดโอกาสในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูค้ นในชุมชน
เสมือน และก่อกาเนิดชุมชนทีแ่ ข็งแรงมากขึน้
ทัง้ 3 มิติท่ผี ่านมาเป็ นสิ่งที่ผู้บริหารจัดการชุมชนเสมือ นต้ อ งให้ค านึงอย่างสูงมาก
เนื่องจากทัง้ 3 มิตนิ ัน้ จะส่งผลต่อลักษณะการบริการจัดการชุมชนดังกล่าว เช่น มากมุ่งไป
ทางการสร้างรายได้ ผลก็คอื มิตดิ า้ นกิจกรรม และมิตดิ า้ นเนื้อหาจะกลายเป็ นประเด็นรองลง
ไปในทันที แต่ในความเป็ นจริงนัน้ 3 มิตดิ งั กล่าวไม่สามารถละทิ้งด้านใดด้านหนึ่งได้ ดังนัน้
การบริหารจัดการที่เหมาะเพื่อให้ทงั ้ 3 มิติ เป็ นล้อที่ขบั เคลื่อนชุมชนเสมือนได้อย่างสมบูรณ์
โดยแบบจาลองตัวอย่างมีดงั ต่อไนปี้
ROI

Economic
ชุมชนเสมือน
Virtual Community
Activity

Topic

Health

Insight

ภาพที่ 2.21 มิติ 3 ด้าน ของการสร้างมูลค่าจากชุมชนเสมือน
แหล่งที่มา: Misra, Mukherjee, & Peterson, 2008.
โดยสรุปการสร้างรายได้ของชุมชนเสมือนนัน้ สามารถทาได้จริง โดยต้องวางแผนการ
ดาเนินการสร้างและบริหารจัดการชุมชนเสมือนดังกล่าวได้อย่างดีเสียก่อน และเมื่อพร้อม จึง
สร้างเนื้อหา และสภาวะชุมชนที่เหมาะสมแก่การขยาย และการสร้างรายได้ โดยมองใน 3
มิติ ได้แก่ มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ, มิตดิ า้ นเนื้อหา และมิตดิ า้ นกิจกรรม เมื่อครบ 3 องค์ประกอบ
ดังกล่าวชุมชนเสมือนทีค่ รอบครองอยูน่ นั ้ จะสามารถสร้างรายได้ได้ต่อตราสินค้า และผลิตภัณฑ์
ได้อย่างยังยื
่ น
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เกมออนไลน์เป็นธุรกิจหนึ่งทีท่ ากิจกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ ทัง้ การ
ซื้อขาย ตลอดจนการให้บริการอยู่บนระบบเครือข่ายแทบทัง้ สิ้น นอกจากนัน้ ในโลกของเกม
ออนไลน์ เป็ นพื้นที่ท่ไี ร้หน้ าตา และตัวตนตัง้ แต่ เริม่ แรก ผู้เล่นในเกมออนไลน์ เ หล่านัน้ จึง
จาเป็ นต้องสร้างอัตลักษณ์เสมือนขึน้ ภายในเกมออนไลน์ ซึง่ กลายเป็ นแหล่งการสร้างรายได้
หนึ่งของผูพ้ ฒ
ั นา และผูผ้ ลิตเกมออนไลน์
การสร้างอัตลักษณ์เสมือน หรือการสร้างแบบจาลองตัวตนขึน้ บนโลกของอินเทอร์เน็ต
เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญของเกมออนไลน์ ตามแนวคิดของ Reeve
and Reeds
(2010) ยิง่ เกมเอื้ออานวยต่อผูเ้ ล่นในการสร้าง และตกแต่งตัวละครได้อย่างตามใจผูส้ ร้างนัน้
เป็นเพื่อการตอบสนองความต้องการลึกๆ ในใจของผูส้ ร้าง ผูพ้ ฒ
ั นาเกมจึงต้องสร้างระบบและ
ไอเทมต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เล่นในการสร้างตัวตนของผู้เ ล่นให้ชดั เจน และ
ตอบสนองตามความต้องการภายในของผูเ้ ล่นได้อย่างครบถ้วน

2.3 แนวคิ ด Gamification กับเกมออนไลน์
แนวคิด Gamification เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการใช้แนวความคิดในการสร้างสื่อเกม
กับบริบททีไ่ ม่ใช่ส่อื เกม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Engagement) กับผูใ้ ช้งาน (Zichermann,
& Cunningham, 2011; Deterding, Dixon et al., 2011; Huotari & Hamari, 2012) โดยใช้การ
องค์ประกอบของการออกแบบเกม, ความสนุ ก และการทาให้เป็ นเกม (Gamified) (Deterding, et
al., 2011) โดยแนวคิดเกี่ยวกับ Gamification หรือ การสร้างการปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบเกม
ได้คดิ ขึน้ โดย Pelling (2011) ในช่วงปี ค.ศ. 2002 แต่ได้รบั การยอมรับแนวคิดดังกล่าวมาก
ขึน้ ในปีช่วงปี ค.ศ. 2011 โดยแนวคิดดังกล่าวเป็ นแนวคิดทีย่ มื กลไกพืน้ ฐานในการสร้างวิดโี อ
เกม บูรณาการร่ว มกับกลไกทางการตลาด เพื่อ สร้างการปฏิสมั พันธ์กับลูกค้าอย่างสูงสุ ด
เนื่องจากเกมเป็นสื่อทีม่ คี ุณสมบัตพิ เิ ศษในการสร้างปฏิสมั พันธ์สงู สุด ระหว่างผูเ้ ล่น และตัวสื่อ
“Gamification” (การสร้างการปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบเกม) เป็ นคาทีใ่ ช้กนั ในวงการสื่อ
ดิจทิ ลั ย้อนกลับไปได้ตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 2008 และมีการใช้กนั อย่างแพร่หลายในปี ค.ศ. 2010 ตามที่
ได้กล่าวไว้ในข้างต้น Gamification นี้มคี วามหมายเดียวกับคาว่า “Productivity Games”,
“Surveillance Entertainment”, “Funware”, “Playful Design”, “Behavioral Games”, “Game
layer” และ “Applied Gaming” (Deterding et al., 2011) ในวงการทีป่ รึกษาด้านสื่อได้ให้
ตัวอย่างความหมายของ “การทาให้กลายเป็นเกม” ดังต่อไปนี้ “เป็ นการยืมเทคโนโลยีของการ
ทาเกมและการออกแบบเกม นามาใช้นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเกม” (Helgason, 2010), “การ
ใช้กระบวนการทางความคิดของเกมเพื่อแก้ไขปญั หาและการเข้าถึงใจผูบ้ ริโภค”, “การบูรณาการ
พลวัตของเกมไปสู่ส่อื , การให้บริการ, ชุมชน, เนื้อหา หรือการรณรงค์ต่างๆ เพื่อสร้างผูเ้ ล่น
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จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า Gamification เป็ นกระบวนการในการใช้แนวคิด
ของการสร้างเกมทัง้ ในด้าน กระบวนการสร้างแนวคิดเกม (Game Concept), การออกแบบ
เกม (Game Design), ระบบการสื่อสารของเกม (Game Communication) และระบบของ
เกม (Game System) บูรณาการกับสื่อและบริบททีน่ อกเหนือจากเกม เพื่อสร้างเข้าถึงผูบ้ ริโภค
(Engagement) ผูเ้ ล่น (Participants)
การใช้แนวคิด Gamification ส่วนใหญ่มกั ใช้กบั สื่อทีน่ อกเหนือจากสื่อเกม แต่ในงานวิจยั
ฉบับนี้จะใช้ Gamification ในการมองย้อยกลับไปทีต่ วั สื่อเกม เพื่อวิเคราะห์อ งค์ประกอบของ
เกม และลักษณะของเกมทีจ่ ะมีผลต่อการเกิดชุมชนเสมือน
2.3.1 การออกแบบเกมตามแนวคิ ดของ Gamification
Gamification เป็ นแนวคิดทึม่ ุ่งเน้นกับการ “ทาให้เป็ นเกม” (Gamified) กับสื่อหรือ
ผลิตภัณฑ์ทน่ี อกเหนือจากเกม โดยระบบและวิธกี ารส้างเกมเป็นตัวอย่างกรอบแนวคิดในขัน้ ต้น
แล้วนาไปปรับประยุกต์ใช้กบั สื่อหรือผลิตภัณฑ์ท่นี อกเหนือจากเกม ซึง่ Gamification นัน้
มุง่ เน้นทีก่ ารออกแบบ เป็นหัวใจหลักของแนวคิด จึงส่งผลให้แนวคิดนี้มกี ารปรับประยุกต์ใช้ทงั ้
กระบวนการ และแนวคิดในการสร้างเกมเข้ามาสูงหรือใช้กระบวนการเดียวกัน (Belman &
Flanagan, 2010; Fullerton, 2008)
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับ Gamification ในกระบวนการด้านนวัตกรรมแนวคิดการสร้าง
เกม น ามาปรับ ประยุก ต์ ก ับ การใช้กับ สื่อ หรือ ผลิต ภัณ ฑ์ช นิ ด อื่น โดยกระบวนการทาง
ความคิด ใช้ก ระบวนการการสร้างเกมเป็ น ฐานในการต่ อ ยอด ซึ่ง กระบวนการคิด ดังกล่ า ว
สามารถอ้างอิงได้จากเอกสาร From Game Design Elements to Gamefulness Defining
"Gamification" โดย Deterding et al., (2011) ซึง่ ได้แยกกระบวนการในการสร้างเกมไว้ 5
ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.9 กระบวนการออกแบบเกม
ขัน้ ตอน
การออกแบบการแสดงผลแบบเกม
(Game Interface Design Pattern)
การออกแบบระบบ และกลไก
(Game Design Pattern and
Mechanics)

คาอธิ บาย
ใช้องค์ประกอบในการออกแบบเกม
ั
เพื่อแก้ไขปญหาการแสดงผลใน
บริบทต่างๆ
ใช้กบั ส่วนทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นแปลง
อยู่เสมอ โดยใช้การออกแบบการ
เล่นเกมทีม่ ผี ลต่อรูปแบบการเล่น
ของผูเ้ ล่น

ตัวอย่าง
Badge, กระดานแสดงผล,
ระบบเลเวล
การกินเวลาการเล่น, การ
จากัดทรัพยากรในการเล่น
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ตารางที่ 2.9 (ต่อ)
ขัน้ ตอน
การออกแบบปรับ วิเคราะห์และแก้ไข
ปญั หาพืน้ ฐาน
(Game Design Principle and
Heuristics)
การออกแบบกระบวนการของเกม
(Game Models)
การออกแบบแนวคิดของเกม
(Game Design Methods)

คาอธิ บาย
ตัวอย่าง
เป็ นการใช้กรอบแนวคิดของเกมเพื่อ การสร้างความสาเร็จ, การ
วิเคราะห์ และปรับปรุงงาน
ทดสอบการเล่น
ออกแบบเดิม
การใช้แบบมโนทัศน์ของ
ส่วนประกอบของเกม หรือการให้
ประสบการณ์ของเกม
ใช้การออกแบบเกมเพื่อจุดประสงค์
และกระบวนการพิเศษ

การสร้างเงื่อนไข, การ
แข่งขัน และองค์ประกอบ
เกม
การออกแบบการเล่น, การ
สร้างการรับรูเ้ กม

แหล่งที่มา: Deterding et al., 2011.
โดยความเข้มข้นของการออกแบบนัน้ หากเป็ นการออกแบบเกมโดยทัวไปจะมี
่
ขนั ้ ตอน
จากการออกแบบแนวคิด ไปจนถึงการออกแบบการแสดงผล ในขณะที่ Gamification จะใช้
กระบวนการที่ต่างกันคือ จากบนลงล่าง นอกจากนัน้ การออกแบบโดยการใช้ Gamification
สามารถเลือกใช้ในขัน้ ตอนใด ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมในการออกแบบนัน้ ๆ ในขณะทีก่ ารออกแบบ
เกมต้องใช้ทงั ้ 5 ขัน้ ตอนในการออกแบบเกมทีส่ มบูรณ์
2.3.2 องค์ประกอบและประเภทของเกมตามแนวคิ ด Gamification
ในแนวคิดของ Gamification เป็ นแนวความคิดของการใช้เกม นามาประยุกต์กบั สื่อ
ชนิดอื่น หรือใช้เกมเสมือ นเป็ นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร ทาให้ในตัวทฤษฎีดงั กล่าวได้มอง
มิตขิ องเกมออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ มิตดิ า้ นการสื่อสาร และมิตดิ า้ นการออกแบบ ซึง่ ส่งผลให้
ตัวทฤษฏีดงั กล่าวแยกองค์ประกอบ และประเภทของเกมแตกต่างจากการทีเ่ กมทัวไปใช้
่
กนั
จากการศึกษาพบวรรณกรรมที่อธิบายองค์ประกอบของเกมในแนวของ Gamification
โดย อ้างอิงจากงานเขียนของ Anand (2012) ได้กล่าวไว้ในเอกสารเรื่อง Gamification 101
ได้ให้องค์ประกอบของเกมด้วยกัน 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1) ผู้เล่น (Player) หมายถึง คนที่มสี ่วนร่วมในเกมทัง้ ในฐานะผู้เล่น , ผู้ชม
และผู้มสี ่วนใดส่วนเสียกับเกมดังกล่าว ซึ่งอาจเป็ นได้ทงั ้ คน สัตว์ สิง่ ของ เช่น เด็กที่เล่น
มอญซ่อนผ้า, ผูช้ มมวย, กรรมการตัดสินกีฬา เป็นต้น
2) กติกา (Rules) หมายถึง เงื่อนไข หรือข้อกาหนดในการเล่น บางครัง้
เรียกว่า กติกา ซึ่งเกมทุกเกมจาเป็ นต้องมีกฎเพื่อทาให้การเล่นสามารถควบคุมได้ และมี
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ความสนุ กมากขึน้ โดย กฎนัน้ อาจมีทงั ้ ในแบบที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ เช่น กฎ
ของฟุตบอลคือห้ามใช้มอื เล่น, อย่างการละเล่นพืน้ บ้านไม่มกี ฏทีถ่ ูกตราขึน้ เป็นต้น
3) การเล่น (Action) หมายถึง การลงมือเล่น หรือมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมนัน้
4) ความกดดัน (Pressure) หมายถึง ตัวกระตุ้นในการเล่น ให้กระทามากขึ้น
น้อยลง หรือเร่งตัดสินใจ เช่น การใช้เวลาเป็นตัวกาหนดเกม, ความโลภ, ความรูส้ กึ ผิด เป็นต้น
5) ทางเลือก (Choice) หมายถึง การตัดสินใจในการเดินเกม การวางหมาก
หรือการตัดสินใจสู่ชยั ชนะ โดยการตัดสินใจนี้ไม่มถี ูกหรือผิด แต่มกั จะส่งผลต่อการแพ้ชนะ
และบ่อยครัง้ การตัดสินใจมักพลาดเนื่องจากการความกดดันในตัวเกม
6) เป้าหมาย (Goal) หมายถึง จุดสิ้นสุดทีต่ ้องเอาชนะ หรือผลลัพธ์ท่ผี ู้เล่น
ต้องการ ซึส่ ่วนใหญ่จะเป็นการเอาชนะ เช่น ต้องไม่แพ้, ต้องได้ของชิน้ นัน้ เป็นต้น
Anand (2012) ได้ให้ขอ้ เสนอเพิม่ เติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง้ 6 ข้อ
เป็ น กระบวนการที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว เกม และผู้เ ล่ น ซึ่ง สามารถเขีย นสรุ ป เป็ น
กระบวนการในการเล่นเกม ได้ดงั ต่อไปนี้
ผูเ้ ล่น

การเล่น

กติกา

ความกดดัน
ทางเลือก
เป้าหมาย

ภาพที่ 2.22 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของเกม ตามแนวคิดของ Anand
แหล่งที่มา: Anand, 2012.
ตามแนวความคิดของ Anand (2012) เสนอว่า องค์ประกอบต่างๆ ของเกมมีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกัน โดยในแนวคิดของ Anand มุ่งเน้นทีผ่ เู้ ล่นเป็ นใจความสาคัญ ประกอบกับการ
มองโครงของการสื่อสารระหว่างเกมและผู้เล่นเป็ นหลัก ในกระบวนการของ Anand (2012)
ความสัมพันธ์ ระหว่างแต่ละองค์ประกอบดังนี้ ผู้เล่น เข้ามาเล่นเกม ภายใต้กฏและเงื่อนไข
ของเกมนัน้ ๆ เมือ่ เริม่ เติมผูเ้ ล่นจะปฏิบตั ติ ามวิธกี ารเล่น และกฏของเกมไป เมื่อเข้าสู่การเล่น
ได้ระยะเวลาหนึ่งผู้เ ล่ นจะถู ก ตัวเกม วิธ ีการเล่ น และคู่แข่งจะเป็ นตัว บังคับ การตั ดสินใจ
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ภายใต้เงือ่ นไขหลักคือ การเอาชนะฝ่ายตรงข้าม แต่บางครัง้ เป้าหมายอาจจะไม่ใช่การเอาชนะ
เพียงอย่างเดียวแต่เป็ นอารมณ์ความรูส้ กึ ในรูปแบบอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน โดยหนึ่งเกมที่เล่น
นัน้ อาจจะมีรปู แบบความสัมพันธ์ดงั กล่าว ได้หลายครัง้ ซ้อนกัน
จากการแบ่งองค์ประกอบของเกมตามวิธขี อง Anand (2012) จะพบว่า วิธกี ารแบ่ง
องค์ประกอบดังกล่าว เป็นการแบ่งตามการสื่อสาร ผูเ้ ล่นในฐานะผูส้ ่งสาร และผูร้ บั สารในเวลา
เดียวกัน จะถูกกระตุ้นด้วยกฏกติกา ผ่ านการเล่น และใช้รูปแบบของเกมในการสร้างการ
ปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ ล่นไปจนถึงเป้าหมายของการเล่น
ส่วนในการแบ่งประเภทของเกมทีไ่ ด้กล่าวถึงไปในการแบ่งประเภทของเกมออนไลน์นนั ้
เป็ น การแบ่ ง แบบที่ ม ีก ารใช้ อ ยู่ จ ริง ในป จั จุ บ ัน ในขณะที่ ก ารแบ่ ง ประเภทตามแนวคิ ด
Gamification เป็ นการแบ่งประเภทเกมโดยดูจากการออกแบบเป็ นหลัก ทาให้วธิ กี ารแบ่ง
ประเภทของเกมแตกต่างกันออกไป การแบ่งประเภทของเกมตามแนวคิดของ Gamification
นัน้ จะส่งผลให้การแบ่งทีไ่ ด้อธิบายไว้แล้ว กลายเป็นเกมกลุ่ม Serious Game ไปโดยปริยาย
ตามแนวคิด Gamification เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการแบ่งประเภทของเกม ขึน้ อยู่กบั ลักษณะ
ของการออกแบบเป็ นส าคัญ ซึ่งสามารถแบ่ง ออกไดแป็ น 2 ปจั จัย ได้แ ก่ รูป แบบการ
ออกแบบ, และวิธกี ารเล่น โดยนา 2 ปจั จัยดังกล่าวมาแบ่งแยกประเภทของเกมออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่ Serious Game, Gameful Design, Toy และ Playful Design ตามภาพที่
2.2.3 ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.23 การแบ่งประเภทของเกมตามแนวคิด Gamifiction
แหล่งที่มา: Deterding et al., 2011.
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ดังที่ได้กล่ าวไปในขัน้ ต้นแล้ว ว่าการแบ่งประเภทของเกมตามแนวคิด Gamification
เป็ นการแบ่งประเภทของเกมตามลักษณะการออกแบบเกม เกณฑ์การแบ่งประเภทของเกมใช้
การแบ่งด้วย 2 ปจั จัย ได้แก่ รูปแบบการออกแบบ, และวิธกี ารเล่น โดยเกณฑ์การแบ่ง
ประเภทมีดงั ต่อไปนี้
รูปแบบการออกแบบ หมายถึง ลักษณะของการหยิบลักษณะของเกมเพื่อใช้กบั สื่อชิน้
นัน้ ๆ โดยแบ่งเป็ น 2 แกน ทางซ้ายคือใช้ทุกส่วน และทางขวาคือการใช้บางส่วน การใช้
เกมในทุกส่วนหมายความว่า สื่อนัน้ มีแนวโน้มที่จะกลายเป็ นเกมสูง ในขณะที่การใช้เพียง
บางส่วนจะยิง่ ทาให้เกมนัน้ ห่างไกลจากความเป็นเกมออกไป
รูปแบบวิธกี ารเล่น
หมายถึง สื่อนัน้ มีลกั ษณะการเล่นเป็ นลักษณะใด หากสูงขึน้
หมายถึงมีความเป็ นเกมสูง ในขณะที่หากลดต่ าลงหมายถึงมีล ั กษณะเพื่อใช้ในการเล่น แต่
ไม่ใช่เกม ยิง่ สูงเท่าใดสื่อนัน้ มีแนวโน้มเป็ นเกมมากขึน้ และหากต่ าลงเท่าใดสื่อนัน้ มีแนวโน้มที่
จะไม่ใช่เกมเช่นเดียวกัน
นอกจากการแบ่ ง ประเภทในข้า งต้ น แล้ว จากรูป ภาพสามารถอธิบ ายเพิ่ม เติม ได้
ดังต่อไปนี้
1) เกมจริงจัง (Serious Game) หมายถึง เกมทีล่ กั ษณะเป็ นเกมสูง พร้อม
กับใช้การออกแบบเกมแบบครบถ้วน เป็ นลักษณะของเกมทีก่ ารเล่นอยูใ่ นปจั จุบนั
2) การออกแบบให้เป็ นเกม (Gameful design/Gamification) หมายถึง การ
ออกแบบทีม่ ี ลักษณะเป็ นเกมสูง แต่ใช้การออกเกมเพียงบางส่วน เป็ นลักษณะทีส่ ามารถพบ
ได้ในแอพพริเคชันมื
่ อถือ อย่าง Line, Facebook เป็นต้น
3) ของเล่น (Toys) หมายถึง การออกแบบที่มลี กั ษณะเป็ นการเล่นสูง ใน
ขณะเดียวกันใช้การออกแบบแบบครบถ้วน สังเกตได้จากของเล่นทัวไป
่
ที่ผลิตเพื่อการเล่น
แต่ไม่ใช่เกม เช่น Furbie, การ์ดเกม เป็นต้น
4) การออกแบบเพื่อความสนุ ก (Playful Design) หมายถึง สิง่ ของ หรือสื่อ
ทีอ่ อกแบบเพื่อการเล่นสนุ ก โดยมีการใช้ลกั ษณะความเป็ นเกมที่น้อย และลักษณะใช้สาหรับ
เล่นมากกว่า
เพื่ออธิบาย Gamification มากขึน้ ในการกาหนด Gamification นัน้ ในงานวิจยั หลายชิน้
ได้กล่าวว่า Gamification เป็ นการใช้ความเป็ นเกม ในสิง่ ทีม่ บี ริบทไม่ใช่เกม ดังนัน้ Gamification
จึงถูกจัดอยู่ในอีกกลุ่มการออกแบบให้เป็ นเกม (Gameful design/Gamification) โดยคุณสมบัติ
ในสื่อแต่ละชนิด โดยสามารถจัดประเภทตามภาพที่ 2.2.4 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 2.24 ประเภทของการออกแบบให้เป็ นเกม (Gameful Design/Gamification)
แหล่งที่มา: Deterding et al., 2011.
2.3.3 Gamification กับการเพิ่ มการบริ โภคสื่อ
การพึง่ พาสื่อออนไลน์เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการปฏิสมั พันธ์กบั ตัวสื่ออย่าง
มาก ซึ่งในหลายงานวิจยั ใช้คาว่า “เสพติด” แต่ในงานวิจยั ฉบับนี้จะชี้มุมมองด้านบวกในการ
สร้างผู้เ ล่ นให้เกิดพฤติก รรมการพึ่งพาสื่อออนไลน์ ในมิติของธุ รกิจ และการจัดการชุมชน
เสมือน เนื่องจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดการปฏิสมั พันธ์กบั ตราสินค้า และ
ส่งผลต่อแนวโน้มการซือ้ สินค้าทีส่ งู ขึน้
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปในตอนต้นเกีย่ วกับ เกมออนไลน์สามารถใช้คาว่าว่าคอมพิวเตอร์เกมได้
เกมออนไลน์ เปิ ดโอกาสให้ผู้เล่นหลายๆ คนเข้ามามีส่วนร่วมกับตัวเกมได้หลายคนในเวลา
เดียวกัน เป็ นการสื่อสารบนระบบเครือข่าย (Kim et al., 2002) 2 ลักษณะสาคัญของเกม
ออนไลน์ทแ่ี ตกต่างจากเกมคอมพิวเตอร์ทวไป
ั ่ คือ ผูเ้ ล่นเข้าสู่ตวั เกมด้วยการเชื่อมต่อไปยังตัว
Server ในลักษณะแบบ Real Time, ผูเ้ ล่นนัน้ สามารถสื่อสารดับตัวเกม และผูเ้ ล่นคนอื่นได้
ในเวลาเดียวกัน ซึง่ เกมออนไลน์นนั ้ มีหลายรูปแบบด้วยกัน เกมออนไลน์ประเภทหลายผูเ้ ล่นใน
เวลาเดียวกัน (Massively Multiplayer Online Games (MMOGs) เป็ นเกมทีน่ ่ าสนใจมาก
ทีส่ ุด (Ng & Weimer-Hastings, 2005; Wan & Chiou, 2006) เนื่องจาก MMOGs นัน้ มี
รูปแบบของการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง, การพัฒนาและอัพเดทเนื้อหามีอยู่อย่าง
สม่าเสมอ ทาให้ตวั เกมน่ าค้นหา และดูเหมือนว่าเกมนัน้ ไม่มจี ุดจบ (Ng & Weimer-Hastings,
2005)
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ในการศึกษางานวิจยั ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศหลายฉบับกล่าวถึง สาเหตุของ
การติดเกมเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก “การเลี้ยงดูในครอบครัว” มักจะพบเด็กติดเกมได้บ่อยใน
ครอบครัว ที่เลี้ยงเด็กโดยไม่เ คยฝึ กให้เ ด็กมีว ินัย ในตัวเอง ขาดกฎระเบียบ กติกาในบ้าน
ตามใจเด็ก ครอบครัว มีล ัก ษณะที่ส มาชิก ในครอบครัว ต่ า งคนต่ า งอยู่ ไม่ ม ีกิจ กรรมที่
สนุ กสนานให้เด็ก ทา หรือไม่มกี ิจกรรมที่ส มาชิกทุกคนทาร่วมกัน ทาให้เด็กเกิดความเหงา
ความเบื่อหน่ าย เด็กจึงต้องหากิจกรรมอื่น ทาเพื่อให้ตวั เองสนุ ก ซึง่ ก็หนีไม่พน้ การเล่น เกม
พ่อแม่อาจไม่มเี วลาควบคุมเด็ก หรือไม่เห็นความจาเป็ นทีจ่ ะต้องจากัดเวลาในการเล่นเกมของ
เด็กในช่วงแรก พ่อแม่อาจรูส้ กึ พอใจที่เห็นเด็กเล่นเกม เงียบๆ คนเดียวได้โดยไม่มารบกวน
ตัวเอง ให้ตนมีเวลาส่วนตัวมากขึน้ กลายเป็ นใช้เกมเป็ นพีเ่ ลีย้ งดูแลเด็กแทนตน และ “ปจั จัย
ในตัวเด็กเอง” เด็กบางกลุ่มอาจมีความเสีย่ งต่อการติดเกมมากกว่าเด็ก ทัวไป
่ เช่น เด็กทีเ่ ป็ น
โรคสมาธิสนั ้ (ADHD) เด็กทีม่ ปี ญั หาอารมณ์ ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล เด็กที่ ขาดทักษะทาง
สังคม เข้ากับเพื่อนไม่ได้ เด็กทีม่ ปี ญั หาการเรียน เด็กทีม่ คี วามรูส้ กึ มีคุณค่าในตัวเองต่ า (Low
Self-Esteem) เป็นต้น (Lu & Wang, 2008)
นอกจากสาเหตุดงั กล่าวยังพบว่าตัวเกมออนไลน์ เป็ นสื่อที่สามารถจูงใจให้ผู้ใช้เพิม่
พฤติก รรมการเล่ น ให้เ พิ่ม ขึ้น ได้ จากการศึก ษาเรื่อ ง แรงกระตุ้น ในการเล่ น เกมออนไลน์
(Motivation for Play in Online Games) โดย Yee (2006) ได้ทาการวิจยั กับผูเ้ ล่นเกม
จานวน 3,000 คน พบว่าสาเหตุการเกิดพฤติกรรมการพึง่ พาสื่อออนไลน์เกิดจากองค์ประกอบ
หลายอย่าง แต่ม ี 10 องค์ประกอบทีไ่ ด้พบว่ามีผลมากกว่า 60% จากการทาการวิเคราะห์ปจั จัย
(Factor Analysis) (Yee, 2006) โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.10 องค์ประกอบทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมพึง่ พาสื่อเกมออนไลน์
มิ ติ
ความสาเร็จ
(Achievement)
สังคม (Social)

ความหมกมุ่น
(Immersion)

อธิ บาย
การพัฒนาความเชีย่ วชาญ
กลไกของเกม
การแข่งขัน
การพบปะผูค้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การทางานเป็ นทีม
การค้นพบ
การสวมบทบาท
การดัดแปลง
การหลีกหนี

แหล่งที่มา: Yee, 2006.

องค์ประกอบ
อานาจ, การพัฒนา, สถานภาพ
ลาดับ, การคิดวิเคราะห์, การคานวณ
ความท้าทาย, การเอาชนะ, การครอบงา
พูดคุย, การช่วยเหลือ, สร้างเพื่อน
ส่วนบุคคล, การเปิ ดเผยตัวตน
หน้าทีใ่ นกลุม่ , ความร่วมมือในกลุ่ม
การสารวจ, การรูข้ อ้ มูล, ไอเทมหายาก
เนื้อเรื่อง, ตัวละคร, ประวัต,ิ แฟนตาซี
รูปร่างอวตาร, เครื่องประดับ
หนีชวี ติ คามเป็ นจริง, พักผ่อน, หนีปญั หา
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เกมอย่ า ง MMORPG เป็ น เกมที่ผู้ เ ล่ น ต้ อ งอาศัย การปฏิส ัม พัน ธ์ สู ง (Engage)
เนื่องจากการเล่นนัน้ ต้องใช้เวลามาก อาจใช้หลายชัวโมงต่
่
อวัน ในบางครัง้ อาจใช้เวลาเป็ นปีใน
การทาภารกิจบางอย่าง ซึ่งการที่ต้อ งใช้เ วลาเกินกว่าที่จาเป็ นนี้นาไปสู่พฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ ทีเ่ รียกว่า “การติดเกม” ขึน้ ซึง่ ลักษณะการติดประเภทนี้เหมือนกับการติดสารเสพ
ติด อย่าง นิโคติน หรือคาเฟอีน เมื่อมองจากมุมมองของนั กจิตวิทยา มองว่าพฤติกรรมการ
ติดเกม หรือพฤติกรรมการพึง่ พาเกม (Kandell, 1998; Griffiths, 2000) ลักษณะอาการทีไ่ ด้
มีการศึกษามาก่อนแล้ว (Armstrong & Hagel, 2000; Chou et al., 2005), ยกตัวอย่าง
เช่น มีการเพิม่ ชัวโมงการเล่
่
นเกมออนไลน์มากขึน้ อดทนต่อการเล่นเกมในเวลานานๆ ได้,
เมื่อไม่ไ ด้เล่นเกมจะมีค วามรู้สกึ ไม่พอใจ หรือ หยุดคิดเรื่องเกี่ยวกับเกมไม่ได้ , มีอาการเข้า
สังคมลาบาก ปฎิสมั พันธ์กบั คนอื่นได้ยาก รักษาความสัมพันธ์กบั คนรอบข้างไม่ได้ , มีการ
โกหกเกี่ยวกับการเล่นเกมเมื่อถูกชีว้ ่าเป็ นปญั หา (Nalwa & Anand, 2004; Soule et al.,
2003; Widyanto & Griffiths, 2006)
การเกิดพฤติกรรมพึง่ พาสื่อออนไลน์ ไม่ว่าเป็ นในสื่ออย่างเกมออนไลน์ หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ก็ตาม ส่งผลต่อการเข้าถึงสื่อทีเ่ พิม่ มากขึน้ และก่อให้เกิดแนวโน้มการใช้จ่ายเงินกับ
ตราสินค้าเหล่านัน้ มากขึน้ และส่งผลต่อการเล่นเกมทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ด้วยเช่นเดียวกัน
2.3.4 Gamification และเส้นโค้งการเรียนรู้
การเรียนรู้ (Learning) ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็ นผลมาจากการฝึ กฝนหรือการมีประสบการณ์ พฤติกรรม
เปลีย่ นแปลงที่ไม่จดั ว่าเกิดจากการเรียนรู้ ได้แก่ พฤติกรรม ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงชัวคราว
่
และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีเ่ นื่องมาจากวุฒภิ าวะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ให้ความหมาย การเรียนรู้ หมายถึง
การเปลีย่ นพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมทีค่ ่อนข้างถาวร ซึง่ การเปลีย่ นนี้มสี าเหตุมา
จากการได้รบั ประสบการณ์
Klein (1991) ได้ให้ความหมายของการเรียนรูว้ ่า กระบวนการของประสบการณ์ทท่ี า
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึง่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มา
จากภาวะชัวคราว
่
วุฒภิ าวะ หรือสัญชาตญาณ
คาว่า การเรียนรู้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้ เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยาที่
ผูเ้ รียนได้รบั การกระตุน้ โดยสิง่ รอบข้าง สภาวะแวดล้อม และประสบการณ์ ซึง่ ผูเ้ รียน ศึกษา
เข้าใจ และกลันกรอง
่
สิง่ ทีผ่ เู้ รียนรับรูป้ ระสบการณ์ดงั กล่าว เพื่อผลประโยชน์ในการดารงชีพ
และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื เป็นสังคม
จากแนวคิดของ Bloom กล่าวว่าปจั จัยทีส่ าคัญต่อการเรียนรูไ้ ว้ 3 ประการ ได้แก่
1) ผูเ้ รียน (Learner)
2) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทเ่ี ป็นตัวเร้า (Stimulus Situation)
3) การกระทาหรือการตอบสนอง (Action/Response)
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ในปจั จุบนั Gamification ได้นามาเป็ นแนวคิดในการสร้างสถานการณ์เพื่อกระตุ้นผูเ้ ล่น
ให้เกิดการเรียนรูก้ บั เนื้อหาของตัวเกมเหล่านัน้ โดยประสบการณ์จากเกมทีผ่ เู้ ล่นสัมผัส ซึง่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับแนวคิดของ Bloom จะได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.11 เปรียบเทียบองค์ประกอบการเรียนรูก้ บั Gamification
แนวคิ ดของ Bloom
1) ผูเ้ รียน
2) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทเ่ี ป็ นตัวเร้า
3) การกระทาหรือการตอบสนอง

แนวคิ ดของ Gamification
1) ผูเ้ ล่น
2) เนื้อหาภายในเกม
3) การตัดสินใจในเกม

ปจั จุบนั Gamification กลายเป็ นเทคนิคที่ใช้กนั แพร่หลาย เนื่องจากเกมตามหลัก
จิตวิทยา สามารถใช้เป็นตัวกระตุน้ ผูเ้ รียน ให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเกม ถูกออกแบบให้ผเู้ รียน
เกิดการถูกกระตุน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ สุดท้ายทาให้ผเู้ รียนทาการเรียนมากขึน้ และผลสัมฤทธิ ์ใน
การเรียนมากขึน้ (Minhua & Jain, 2011)
เกมเป็ นสื่อหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ยิง่ ผู้เล่นเรียนรูก้ บั ตัวเกมมากขึน้ โดยผูเ้ ล่นยิง่
เล่นเกมมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะปฏิบตั ิทกั ษะกิจกรรมเหล่านัน้ ได้ดยี งิ่ ขึ้น และใช้เวลาน้อยลง
โดยมีการศึกษาของ Fitts and Postner (1967) พบว่า การเรียนรูข้ องมนุ ษย์มลี กั ษณะเป็ น
กราฟชัน เนื่องจากเมื่อมนุ ษย์พฒ
ั นาในทักษะมากขึน้ จะมีการปฏิบตั ทิ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ และรวดเร็ว
ขึน้ ทุกครัง้ ในขณะทีก่ ารเรียนรูท้ ต่ี ่ าจะมีกราฟทีร่ าบเรียบ ซึง่ กราฟนี้เรียกว่า เส้น โค้งแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Cirve)

ภาพที่ 2.25 กราฟตัวอย่างของเส้นโค้งการเรียนรู้
แหล่งที่มา: Intropsych, n.d.
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เมือ่ เปรียบเทียบกับการเล่นเกม จะพบว่าผูเ้ ล่นเกม จะมีการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ระหว่างการ
เล่ น เกมทุ ก ครัง้ ยิ่ง มีก ารเล่ นเกมมากเท่ า ไหร่ จะยิ่ง ท าให้ผู้เ ล่ น สามารถเล่ น เกมได้อ ย่า ง
คล่องแคล่วรวดเร็วมากขึ้น และเกมมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่น ให้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ดังกล่าวมากขึน้
ในทางตรงกันข้าม เกมออนไลน์ เมื่อทาการปรับปรุงตัวเกม เช่นการเพิม่ เนื้อหา จะ
กลายเป็นการเพิม่ การเรียนรูก้ บั ตัวเกมแก่ผเู้ ล่นมากขึน้ เนื่องจากผูเ้ ล่นต้องทาการศึกษาวิธกี าร
เล่นใหม่ๆ ต่อการปรับปรุงครัง้ นัน้ ซึ่งจะสะท้องการผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมมากขึน้ ในช่วงเวลา
ดังกล่าวของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์อกี ด้วย
เส้นโค้งการเรียนรูเ้ ป็ นสิง่ ที่เกมออนไลน์ และเกมทัวไปสามารถสร้
่
างการเรียนรู้ แก่ผู้
เล่นได้เป็ นอย่างดี และการเรียนรูเ้ หล่านัน้ ก่อให้เกิดการผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกม และเนื้อหาที่
ได้รบั การซึมซับจากการเล่นด้วย และสุดท้ายสะท้อนไปทีพ่ ฤติกรรมอื่นๆ ได้อกี ด้วย

2.4 ทฤษฎีพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์
เกมออนไลน์ เ ป็ น ลัก ษณะของชุ ม ชนเสมือ นดังที่ไ ด้ก ล่ าวไปขัน้ ต้น แต่ ผู้ว ิจ ยั ได้ต ัง้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ว่าชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์
นอกจากเกิด จากระบบเป็ น ตัว สร้า งกระบวนการการเกิด ชุ ม ชนเสมือ นแล้ว นัน้ ป จั จัย ด้า น
การตลาดออนไลน์เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุ นใช้เกิดชุมชนเสมือนเหล่านัน้ ขึน้ เนื่องจาก
เกมออนไลน์เป็ นผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นองค์ประกอบของระบบหลายๆ อัลกอริท่มึ ผสมกัน ซึงไม่
สามารถก่อให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวผลิตภัณฑ์เอง การสื่อสารการตลาดจึงเข้ามามี
อิทธิพลหนึ่งในการสร้างชุมชนเสมือนขึน้
“การรับรูข้ องผูบ้ ริโภค” เป็ นสิง่ สาคัญทีต่ ้องให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก (Evans et al.,
2009) ซึง่ การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคนัน้ จะถูกกระตุ้น โดยกระบวนการทางการตลาด (Hawkins &
Mothersbaugh, 2010) การทีผ่ บู้ ริโภคจะซือ้ สินค้าหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั การรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
นัน้ ๆ ทัง้ กับตัวสินค้า และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดย “การรับรู้” สามารถกระตุ้นได้จากสิง่
รอบตัว ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้แก่ ตา, หู, จมูก, ลิน้ , ผิวกาย (Wells, & Prensky,
1996).
สื่อเป็ นเครื่องมือทีน่ ักสื่อสารการตลาดใช้เพื่อสร้าง ”การรับรูข้ องผูบ้ ริโภค” ให้เกิดการ
เลือกซือ้ และใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แบ่งสื่อออกเป็น 3 ประเภท (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ได้แก่
1) สื่อบุคคล เป็ นสื่อที่สามารถใช้ส่อื สารได้สองทาง มีการโต้ตอบกันได้ แต่
มักเป็นไปในวงแคบ เช่น พนักงานขาย พนักงานแนะนาสินค้า (PC)
2) สื่อสารมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ
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3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet, E-mail ซึง่ มีขอ้ ดี คือ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ได้มาก มี ภาพ เสียง สามมิติ มีการเคลื่อนไหว มีภาพเสมือนจริง มีลูกเล่นมาก แต่ม ี
ข้อเสีย คือ มีราคาสูงจานวนผูร้ บั สารอยูใ่ นวงแคบ จึงเป็นสื่อเพื่อสนองภาพลักษณ์มากกว่า
เมื่อสื่อในปจั จุบนั ก้าวรุดหน้ ามากขึ้นและเข้าสู่ความเป็ นโลกดิจติ อลมากขึ้น สื่อใหม่
จาพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนกับชีวติ มากขึน้ และแทบอยู่ในทุกจังหวะชีวติ และเกม
ออนไลน์กลายเป็ นส่วนหนึ่งในสื่อเหล่านัน้ ที่มผี ลกับชีวติ ประจาวันของผู้คน กลายเป็ น Killer
Application ไปในทีส่ ุด (Lo, Wang, & Fang, 2003) ผูค้ นเปิดรับสื่อเกมออนไลน์จากหลาย
สาเหตุ หนึ่งในสาเหตุดงั กล่าวคือผู้รบั สารมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่
เปลีย่ นไป
2.4.1 พฤติ กรรมการเปิ ดรับข่าวสารกับสื่อเกมออนไลน์
การเปิดรับสื่อทุกชนิดผูร้ บั สารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนตามแบบ
เฉพาะของตนซึง่ แตกต่างกันไป แรงพลักดันให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งเลือกรับสื่อ เกิดจาก
พืน้ ฐาน 4 ประการ (Merrill & Lowenstein, 1971) ได้แก่
1) ความเหงา เมื่อบุคคลต้องอยู่ตามลาพัง ไม่สามารถทีจ่ ะติดต่อสังสรรค์กบั
บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ สิง่ ที่ดที ่สี ุด คือ การอยู่กบั สื่อ สื่อมวลชนจึงเป็ นเพื่อนแก้เหงาได้
และบางครัง้ บางคนพอใจทีจ่ ะอยูก่ บั สื่อมวลชนมากกว่าอยู่กบั บุค คลเพราะสื่อมวลชนไม่สร้างแรง
กดดันในการสนทนาหรือแรงกดดันทางสังคมให้แก่ตนเอง
2) ความอยากรูอ้ ยากเห็น มนุษย์มคี วามอยากรูอ้ ยากเห็นในสิง่ ต่างๆ อยู่แล้ว
ตามธรรมชาติ ดังนัน้ สื่อมวลชนจึงถือเอาจุดนี้เป็ นหลักสาคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเริม่
เสนอจากสิง่ ใกล้ตวั ก่อนไปจนถึงสิง่ ทีอ่ ยูห่ ่างตัวออกไป
3) ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง มนุ ษย์จะแสวงหาข่าวสารและใช้ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใช้ข่าวสารที่ได้มาเสริมบารมี
การช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรือ ให้ความบันเทิงแก่ตน โดยจะเลือกสื่อทีใ่ ช้ค วามพยายาม
น้อยทีส่ ุด (Least Effort) และได้ผลประโยชน์ตอบแทนทีด่ ที ส่ี ุด (Promise of Reward)
4) ลัก ษณะเฉพาะของสื่อ แต่ ล ะอย่า ง มีส่ ว นท าให้ผู้ร บั สารแสวงหาและได้
ประโยชน์ไม่เหมือนกัน ผู้รบั สารแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่อที่จะสนอง
ความต้องการและทาให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ
ในขณะที่ Becker (1983) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับสื่อไว้ ดังนี้
1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรู้
เพื่อต้องการให้มคี วามคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง หรือเรือ่ งทัวๆ
่ ไป
2) การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับสื่อเพื่อ
ต้องการทราบข้อมูลทีต่ นสนใจอยากรู้
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3) การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสารเพราะต้องการทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
นอกจากนี้ McLeod and O’Keefe (1972) กล่าวว่า ตัวชี้ (Index) ทีใ่ ช้วดั พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ส่วนใหญ่ใช้กนั 2 อย่าง คือ
1) วัดจากเวลาทีใ่ ช้ส่อื
2) วัดจากความถี่ของการใช้ส่อื แยกตามประเภทของเนื้อหารายการทีแ่ ตกต่างกัน
โดยกล่าวว่า การวัดในเรื่องเวลาที่ใช้กบั สื่อมีขอ้ เสียตรงที่ว่า คาตอบขึน้ อยู่กบั ปจั จัย
หลายอย่าง เช่น ความสนใจของผูฟ้ งั เวลาว่างทีค่ นมีอยู่และการมีส่อื ใกล้ตวั (Availability of
Medium) ด้วยเหตุน้ี คาตอบทีเ่ กีย่ วกับเวลาทีใ่ ช้กบั สื่อจึงมักไม่สามารถแปลความหมายได้ทาง
จิต วิทยา และมัก ไม่ใ ห้ผ ลที่ชดั เจนเมื่อ นาไปเชื่อ มโยงความสัมพัน ธ์กับตัว แปลอื่นและเพื่อ
แก้ปญั หาความไม่ชดั เจนในเรื่องนี้ จึงได้มกี ารวัดตัวแปรการเปิ ดรับสื่อ โดยใช้ความถี่ของการ
ใช้ส่อื เฉพาะอย่างเจาะจงในเนื้อหา เช่น วัดความถี่ของการอ่านข่าวที่เนื้อหาประเภทต่างๆ
ในหนังสือพิมพ์
2.4.2 พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคออนไลน์ และกระบวนการตัดสิ นใจซื้อออนไลน์
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550) หมายถึง “พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทาการค้นหา
การคิด การซือ้ การใช้การประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึง่ คาดว่าจะตอบสนองความต้องการ
ของเขา หรือ เป็ นขัน้ ตอนซึง่ เกี่ยวกบัความคิด ประสบการณ์การซือ้ การใช้สนิ ค้าและบริการ
ของผูบ้ ริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา หรือ หมายถึงการศึกษา
ถึงพฤติกรรมการ ตัดสินใจและการกระทาของผบูร้ โิ ภคทีเ่ กีย่ วขอ้งกบัการซือ้ และการใช้สนิ ค้า”
การศึกษาในเรื่อ งของพฤติกรรมผู้บริโภค จะมุ่งเน้ นที่การศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ผูบ้ ริโภคปจั เจกชน อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร์และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายาม
ทาความเข้าใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ ริโภคโดยทัวไปก็
่ ยงั พยายามประเมิน
สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคล เช่น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคม
แวดล้อมด้วย โดยการศึกษานัน้ จะมุง่ ศึกษาตามประเด็นดังต่อไปนี้
1) สิง่ กระตุน้ สิง่ กระตุน้ เป็นเหตุจงู ใจให้เกิดการซือ้ สินค้า อาจเป็ นเหตุจงู ใจ
ด้านเหตุผลหรือด้านจิตวิทยาก็ได้ สิง่ กระตุน้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (Kotler, 1997, pp.
172-173)
(1) สิง่ กระตุ้นทางการตลาด เป็ นสิง่ กระตุ้นที่เกิดจากการจัดส่วนประสม
การตลาดโดยนักการตลาด เช่น สิง่ กระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านราคาด้านการจัดจาหน่ าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น
(2) สิง่ กระตุน้ อื่นๆ โดยเป็ นสิง่ กระตุ้นทีอ่ ยู่ภายนอกทีบ่ ริษทั ควบคุมไม่ได้
ได้แก่ สิง่ กระตุน้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น
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2) คุณลักษณะของผูซ้ อ้ื (Buyer’s Characteristics) คุณลักษณะของผูซ้ ้อื
ได้รบั อิทธิพลมาจากปจั จัยต่างๆ คือ ปจั จัยทางด้านวัฒนธรรม ปจั จัยทางสังคม ปจั จัยส่วน
บุคคล และปจั จัยทางด้านจิตวิทยา
(1) ปจั จัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็ นสิง่ ทีว่ ฒ
ั นธรรม
เป็ น สิ่ง ที่ม นุ ษ ย์ส ร้า งขึ้น และเป็ น ที่ย อมรับ จาก คนรุ่ น หนึ่ ง ไปสู่ อีก รุ่ น หนึ่ ง วัฒ นธรรมเป็ น
ตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคม รวมไปถึงค่านิยมในวัฒนธรรมซึง่ จะส่งผล
ต่อการกาหนดกลยุทธ์การตลาดต้องให้สอดคล้องกับค่านิยมในวัฒนธรรม
(2) ปจั จัยด้านสังคม (Social Factor) ซึง่ ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว
บทบาทและสถานะจะเป็ นสิง่ ทีก่ าหนดพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ได้แก่ ครอบครัว
เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน กลุ่มบุคคลชัน้ นาในสังคม เพื่อนร่วมสถาบัน ดารานักแสดง เป็นต้น
(3) ปจั จัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูซ้ อ้ื ได้รบั
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านๆ ได้แก่ อายุ วัฏจักรชีวติ อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ
การศึกษา รูปแบบการดารงชีวติ และแนวคิดส่วนบุคคล
(4) ปจั จัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) ปจั จัยทางจิตวิทยาทีม่ ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ
1) แรงจูงใจ (Motivation) คือ ผูบ้ ริโภคเกิดความต้องการการทีม่ ากเพียงพอทีก่ ระตุ้นให้บุคคล
กระทาเพื่อตอบ สนองความต้องการ โดยทีค่ วามต้องการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป 2) การ
รับรู้ (Perception) การรับรูข้ องแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันและสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันก็
จะทาให้การแปลความหมายของการรับรูข้ องแต่ละคนแตกต่างกันไป 3) การเรียนรู้ (Learning)
คือ การเปลีย่ นแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผูบ้ ริโภคตอบสนองหรือพฤติกรรมอันเป็ นผลมา
จากได้ปฏิบตั ิ ประสบการณ์ หรือเกิดขึน้ ของสัญชาตญาณ หรือ ความรูท้ ไ่ี ด้จากการรับรูส้ งิ่ ที่
ไม่ค่อยเกิดขึน้ มาก่อนนัน้ เองดังนัน้ การตลาดจะใช้แนวคิดนี้ม าเป็ นประโยชน์ดว้ ยการโฆษณา
ซ้าๆ เพื่อให้เกิดการจูงใจซือ้
(5) ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitude) ความรูส้ กึ ของบุคคล
ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งในทางบวกหรือลบซึง่ จะมีอทิ ธิพลต่อการ รับรู้ และพฤติกรรมการตัดสินใจของ
แต่ละบุคคล
2.4.3 กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ื้อ
Dewey (อ้างถึงใน ศุภร เสรีรตั น์ , 2540) สรุปกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคเป็น
5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) การเล็งเห็นปญั หา (Problem Recognition) เป็ นขัน้ ทีผ่ บู้ ริโภครับรูถ้ งึ การ
มีส ินค้าไม่เ พียงพอหรือ ไม่ม ี เป็ นขัน้ ตอนที่ผู้บริโภคต้องพิจารณาถึงสินค้าที่จะต้อ งซื้อ ซึ่ง
อาจจะเป็นสินค้าทีม่ เี พื่อสนองความต้องการด้านกายภาพ หรือด้านจิตใจก็ได้
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2) การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เป็ นขัน้ ทีผ่ บู้ ริโภคกระทา
การแสวงหาข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นสาหรับกระทาการตัดสินใจ โดยการแสวงหาข้อมูลนี้
จะเป็ นการค้นหาข้อมูลทีเ่ จาะจงเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับปญั หามากกว่าจะเป็ นการแสวงหาข้อมูลทัวๆ
่ ไป
ซึง่ ข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคค้นหาจะเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ประเภทของร้านค้าและทาเลทีต่ งั ้ และ
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการซือ้
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation) เป็ นขัน้ ของการวิเคราะห์เพื่อทาการ
ประเมินทางเลือกต่างๆ ทีจ่ ะทาให้สามารถกาหนดความชอบทีม่ ตี ่อการเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
โดยเฉพาะได้ซ่งึ จะเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ท่ผี ู้บริโภคคาดว่าจะซื้อ ประเภทของร้านค้า และ
วิธกี ารทีใ่ ช้สาหรับการซือ้
4) การตัดสินใจซื้อ (Decision Making) เป็ นขัน้ ตอนที่ผู้บริโภคพร้อ มจะ
กระทาการตัดสินใจสาหรับทางเลือกทีก่ าหนดไว้แล้วจากทางเลือกต่างๆ โดยทางเลือกทีเ่ ลือก
กระทาถือว่าเป็ นทางเลือกทีด่ ที ่สี ุดสาหรับการแก้ไขปญั หานัน้ ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ นี้ คือ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทาการซือ้ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือตราใดตราหนึ่ง
5) การประเมินผลหลังการซือ้ (Post Purchase Assessment) เป็นขัน้ ตอน
ทีผ่ บู้ ริโภคจะทาการประเมินผลของการตัดสินใจทีไ่ ด้รบั ว่า การตัดสินใจนัน้ มีประสิทธิภาพเป็ น
ทีพ่ อใจหรือไม่อนั จะนาไปสู่การตัดสินใจครัง้ ต่อไปในอนาคต

ภาพที่ 2.26 กระบวนการการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.

83
2.4.4 อุปสงค์ทางการตลาดออนไลน์ กบั การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
การทาตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็ นการทาการตลาดทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดจิ ติ ลั ถือเป็ นนวัตกรรมหนึ่งทางด้านการตลาด โดยการตลาดใน
ปจั จุบนั แบ่งเป็ น 2 แนวทางคือ
1) การตลาดแบบบนโลกออฟไลน์ (Offline Marketing) คือ การสื่อ สาร
การตลาดโดยใช้เครือ่ งมือกลุ่มAbove the Line และ กลุ่ม Below the Line เช่น กิจกรรม
ทางโฆษณา การตลาดและการขายโดยไม่มอี นิ เตอร์เนตเข้าไปเกีย่ วข้องในการสื่อสารการตลาด
ดังกล่าว
2) การตลาดแบบบนโลกออนไลน์ (Online Marketing) คือ การตลาดทีม ี
กิจกรรมบนระบบอินเตอร์เนต โดยอาศัยเครื่องมือในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ระบบชุมชน
เสมือน, สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
การทาธุรกิจบนระบบออนไลน์ เป็ นลักษณะที่เหมาะสมกับการทาการตลาดของเกม
ออนไลน์ เนื่องจากเกมออนไลน์ม กั ทาโฆษณาตลอดจนกรซือ้ ขายบนระบบอินเทอร์เน็ตทัง้ สิ้น
การทาการตลาดบนระบบออนไลน์ เป็ นตัวส่งเสริมหนึ่งในการสร้างผูเ้ ล่นใหม่ และทาให้ชุมชน
เสมือนขยายวงได้ โดยองค์ประกอบอุปสงค์ 6 ประการในการทาการตลาดออนไลน์ สาหรับ
ผลิตภัณฑ์เกมมีดงั นี้
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ตัวเกมต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ตลาดและลูกค้า ณ เวลานัน้ เกมบางประเภทมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นผลิตภัณฑัวไป
่ และบางเกม
มีแนวโน้ทจ่ี ะเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม ซึง่ ผูท้ าการตลาดต้องทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกมา
2) ราคา (Price) หมายถึง เนื่องจากการทาการตลาดบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็ นการลดต้นทุนการผลิต อีก ทัง้ ผลิต ภัณฑ์เ กมออนไลน์ เป็ นลักษณะของการขายสินค้า
ประเภทจับต้องไม่ได้ (Virtual Product) ทาให้ผซู้ อ้ื คาดหวังราคาและคุณภาพทีร่ าคาไม่สูงนัก
และเน้นไปที่การให้บริการที่ผเู้ ล่นเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนัน้ รวมไปถึงการเปิ ดช่องทางในการ
ชาระเงินด้วย เช่น การทีล่ กู ค้าทารายการซือ้ ด้วยบัตรเครดิตนัน้ เป็นต้น
3) ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสิง่ สาคัญคือ โดเมนเนม (Domain Name) ทีจ่ าง่าย และทาให้ผเู้ ล่นเข้า
ได้งา่ ย และมีหน้าเว็บไซต์ทค่ี รบถ้วนตามความต้องการของผูเ้ ล่น
4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) นอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
สื่อปกติ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ แล้ว การส่งเสริมการขายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสิง่ จาเป็ น เช่น การใช้ป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ (Banner Advertising), การ
ซือ้ เว็บไซต์เครือ่ งมือค้นหา เช่น Yahoo.com, Google.com เป็นต้น
5) การให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) เป็ นลักษณะของการขาย
สินค้า หรือส่งข้อความเฉพาะบุคคล เช่น การจดจาสมาชิก, ระบบการเลือก Banner ให้เหมาะสมกับ
ผูใ้ ช้งานเป็นต้น
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6) การรักษาความเป็ นส่วนตัว (Privacy) เป็ นลักษณะของการรักษาความลับ
ของลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมันต่อผูใ้ ช้งาน ให้กล้าทีจ่ ะใช้งาน และมีการใช้บริการซ้า

2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จิรฏั ฐ์ ศุภการ (2545) ในงานวิจยั เรื่อง การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริง ใช้การศึกษา
จากชุมชนเสมือนแลมบามู ซึง่ เป็นชุมชนเสมือนยุคแรกๆ ของโลก การวิจยั ดังกล่าวมุ่งการศึกษา
ทีก่ ารอธิบายตัวตน และการจัดระเบียบทางสังคม โดยงานวิจยั ดังกล่าวมีลกั ษณะการวิจยั เชิง
คุณภาพ โดยอาศัยการสังเกตการณ์ โดยผูว้ จิ ยั ใช้ตวั อย่างการวิจยั จานวน 300 คน โดยสังเกต
จากการอธิบายตัวตนทีถ่ ูกสร้างขึน้ ใหม่ของสมาชิกแลมบามู ซึ่งผลงานวิจยั สามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้
1) สามารถจาแนกผูใ้ ช้ได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีใ่ ห้คาอธิบายตัวตน และ
กลุ่มทีไ่ ม่ให้คาอธิบายตัวตน
2) รูป แบบการปกครองกันเองใช้กฏระเบียบ การดูแลกันเองภายในชุมชน
เป็ นลักษณะแบบเทคโนแคร็ต ซึง่ คล้ายกับประชาธิปไตย นอกจากนัน้ ผูเ้ ล่นมีการควบคุมดูแล
กันเองภายใต้กฏระเบียบที่ยอมรับกัยได้เป็ น 4 ลักษณะได้แก่ สิทธิส่วนบุคคล, เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น และ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
นอกจากนัน้ มีงานวิจยั เกี่ยวกับชุมชนเสมือน และเกมออนไลน์ โดย อุษา บิ้กกิ้นส์
และ อมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ (2551) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างชุมชนเสมือนจริง
ในเกมออนไลน์กบั พฤติกรรมการติดสื่อออนไลน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การศึกษาแบบผสมผสาน กับกลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมออนไลน์ แร็คนาร็อค พบว่า ลักษณะ
ของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบปาร์ต้ี และแบบกิลด์ ด้านพฤติกรรม
การสร้างชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ เป็ นการสนทนาทัวไป
่
การสนทนาในปาร์ต้ี และการ
สนทนาในกิลด์ ส่วนดีทเ่ี กิดขึน้ ากการเล่นเกมคือ ทาให้การพิมพ์เร็วขึน้ , เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
มีรายได้เพิม่ มีเพื่อนใหม่ ส่วนผลเสียทีเ่ กิดขึน้ คือ เสียเงิน, เสียเวลา, เสียคนรัก, เสียสุขภาพ
ทาให้เห็นแก่ตวั
ในผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยหลักทีก่ ่อให้เกิดการติดเกม คือ การได้ผจญภัยในดินแดน
ต่างๆ พร้อมกับเล่นไปพร้อมกับเพื่อนหลายๆ คนได้ในเวลาเดียวกัน และการแข่งขันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ซึง่ สอดคล้องไปกับงานวิจยั ของ Yee (2006)
ในประเด็นเรื่อ งการเพิ่มปริมาณการเล่ นเกมออนไลน์ อ้างอิงจากงานวิจยั ของ Yee
(2006) ได้ทาการวิจยั กับผูเ้ ล่นเกมจานวน 3,000 คน โดยใช้การศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ กับผู้
เล่นเกมประเภท MMOGs เพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจทีม่ ตี ่อการเล่นเกม และนาไปสู่การการ
เกิดพฤติกรรมการพึง่ พาสื่อออนไลน์เกิดจากองค์ประกอบหลายอย่าง แต่ม ี 10 องค์ประกอบที่
มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการพึง่ พาสื่อออนไลน์มากกว่า 60% ได้แก่
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ตารางที่ 2.12 องค์ประกอบทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมพึง่ พาสื่อเกมออนไลน์
มิ ติ
ความสาเร็จ (Achievement)

สังคม (Social)

ความหมกมุ่น (Immersion)

อธิ บาย
การพัฒนาความเชีย่ วชาญ
กลไกของเกม
การแข่งขัน
การพบปะผูค้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การทางานเป็ นทีม
การค้นพบ
การสวมบทบาท
การดัดแปลง
การหลีกหนี

แหล่งที่มา: Yee, 2006.
โดยข้อสรุปดังกล่าวได้จากการทาการวิเคราะห์ปจั จัย (Factor Analysis) ซึง่ ปจั จัยแต่
ละตัวส่งผลควบคู่กนั โดยปจั จัยแต่ ละตัวมีความอิสระต่ อกัน ซึ่งค้านกับแนวคิด ของ Bartle
(1985) ทีเ่ สนอไว้ และแนวคิดของ Yee (2006) นัน้ สามารถอธิบายต่อดัวยงานวิจยั ของ Lu
and Wang (2008)
Bartle (1985) ได้ให้แนวความคิดของเขาไว้ในงานเขียน 2 ชิน้ ได้แก่ Artificial Intelligence
and Computer Games และ Designing Virtual Worlds ได้กล่าวว่าการทีผ่ เู้ ล่นเข้าสู่เกม
มากขึน้ เกิดจากการกระตุ้นของตัวระบบตลอดจนการเล่น โดยสภาพแวดล้อมเป็ นนึ่งในองค์ประกอบ
ทีท่ าให้ผเู้ ล่นเพิม่ ปริมาณการเล่นเกมมากขึน้
เมื่อเปรียบเทียบแนวความคิดของ Yee (2006) จะพบการสนับสนุ น และต่อยอดจาก
การวิจยั ดังกล่าวโดย Lu and Wang (2008) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดการ
ติดเกมออนไลน์ ในประเด็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ และความจงรักภักดี
ต่อตัวเกม ต่อการติดเกมนัน้ ๆ โดยใช้การสารวจผ่านเว็บไซต์ของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ จานวน
1,186 ตัวอย่าง และใช้แบบจาลอง Specifically Partial Least Squares ในการสร้าง
โครงข่ายความสัมพันธ์ในกรอบแนวคิดการวิจยั ซึง่ การศึกษาเกี่ยวกับการติดเกมมุ่งเน้นไปใน
เชิงลบของการติดเกมออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต แต่งานวิจ ยั นี้ได้มองในมุมทีต่ ่างออกไปทัง้ ใน
แง่ของ การศึกษาเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ของการติดเกมออนไลน์กบั การตลาด
ข้อ ค้ น พบในงานวิจ ัย ดัง กล่ า วพบว่ า การรับ รู้ร ะหว่ า งการเล่ น สนุ ก (Perceived
Playfulness) และบรรทัดฐานทางสังคม (Descriptive Norms) ส่งผลต่อการติดเกมออนไลน์
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มากไปกว่านัน้ บรรทัดฐานทางสังคมส่งผลทางอ้อมต่อการติดเกมระหว่างการรับรูร้ ะหว่างการ
เล่นสนุ ก และส่งผลทางตรงต่อความสัมพันธ์ของการเพิม่ /ลดของ ความพึงพอใจ และความ
จงรักภักดีในตัวสินค้า เนื่องมาจากข้อค้นพบใน การศึกษาครัง้ นี้สามารถอธิบาย “สาเหตุของผู้
เล่นถึงแม้จะไม่ช่นื ชอบเกมนัน้ แล้ว แต่ยงั คงเล่นเกมนัน้ อยูอ่ ย่างจงรักดี” ได้ส่วนหนึ่ง
นอกจากนัน้ ในงานวิจยั ดังกล่าวได้เสนอว่า ผูส้ ร้างเกมออนไลน์ รวมถึงผูใ้ ห้บริการเกม
ออนไลน์ต้องให้ความสาคัญกับการ สร้างความสนุ กสนานภายในเนื้อหาของเกม และรักษา
ระบบชุมชนภายในเกม เพื่อเป็ นปจั จัยสร้างสร้าง การรับรู้ระหว่ างการเล่ นสนุ ก และสร้าง
อิทธิพลจากสังคม (Social Influences) ภายในเกมนัน้ ๆ และนอกเหนือจากนัน้ ความพึง
พอใจต่อตัวเกมมีนยั สาคัญสูงสุดต่อความจงรักภักดีต่อตัวเกม ซึง่ ผูส้ ร้างเกมออนไลน์ รวมถึงผู้
ให้บริการเกมออนไลน์สามารถเพิม่ ความจงรักภักดีต่อตัวเกมได้โดยการให้บริการที่ดขี น้ึ ได้แก่
การลดการหลอกลวงภายในเกม และตรวจจับผูเ้ ล่นทีม่ กี ารโกง เป็นต้น
ในมิตขิ องตัวตนเสมือนซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือน และสอดคล้องกับการทาวิจยั
ครัง้ นี้ พบว่ามีงานวิจยั ของ ญาดา ศรีชยั (2547) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับตัวตนเสมือนจริง
บนเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม
กับเกมออนไลน์ Ragnarok ในปี พ.ศ. 2547 จากการวิจยั พบว่า ผูเ้ ล่นเกมมีพฤติกรรมการ
แสดงออกโดยแปรความหมายของการเล่นเกมเหมือนชีวติ จริงและแปรลักษณะพฤติกรรมของ
ชีวติ จริงมาใช้ในการเล่นเกม ทาให้ผเู้ ล่นเกมนาตัวตนของตัวเองแฝงอยู่ในตัวละครหรือในเกมที่
เล่น เพื่อเติมเต็มสิง่ ที่ชวี ติ จริงตนเองขาดหาย ไม่ว่าจะเป็ นสิง่ ของ กลุ่ม สังคมและการยอมรับ
จากผูอ้ ่นื นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูเ้ ล่นเกมทีท่ ศั นคติทด่ี ตี ่อเกม และมีพฤติกรรมทางสังคมต่างๆ
ที่สามารถใช้ในชีวติ จริง ซึ่งผู้เล่นนามาใช้ในเกมได้ ทาให้เกิดมาซึ่งสังคมที่มคี วามคล้ายกับ
สังคมแห่งความเป็นจริง ซึง่ ในงานวิจยั ดังกล่าวเป็นการมองเกมออนไลน์ในเชิงลบ
นอกจากนัน้ ได้ใ ห้ข้อ เสนอว่า ผู้เ ล่ น เล่ นเกมเนื่ อ งจากหลากหลายสาเหตุ ข้นึ อยู่กับ
รายบุคคล นอกจากนัน้ ให้ขอ้ เสนอเกี่ยวการศึกษาครัง้ ต่อไปควรเพิม่ มิติเชิงปริมาณเพื่อสร้าง
แบบจาลองแรงจูงใจในการเล่นเกมแบบสมบูรณ์ รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมภายในเกมของ
ผูเ้ ล่น และสถานภาพทีต่ ่างกันของผูเ้ ล่นเกม จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นเกม

2.6 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
งานวิจยั เรื่อง “กระบวนการเกิดชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์ ” ใช้การวิจยั แบบ
ผสมผสาน โดยการวิจยั ในครัง้ นี้มกี รอบแนวคิดการวิจยั ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2.27 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง “กระบวนการเกิดชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์” เป็ นการวิจยั
เชิงผสมผสาน (Mixed Research) เป็นลักษณะของการศึกษาในปรากฏการณ์นิยม (Phenomenologism)
เน้นจากความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล แบบตรรกนิยม (Constructionism) เพื่อใช้สถิติ และศึกษา
บริบททางสังคมที่สาคัญบางประการมีผลต่อพฤติกรรมของคน ไม่ว่าเพศชาย และ เพศหญิง
และประสงค์ทจ่ี ะตรวจสอบต่อยอดในเชิงปริมาณ เพื่อแสดง Causal Relationship โดยการนา
สถิตมิ ายืนยันให้ชดั เจนถึง ระดับของความแรง (Effect Size) ของความสัมพันธ์ต่อกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้ว ิจยั แบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้ นการศึกษาหลักที่การศึกษาเชิง
คุณภาพ จากนัน้ จึงนาข้อมูลดังกล่าว สร้างเป็ นแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไ ด้จาก
การศึกษาเชิงคุณภาพดังกล่าว โดยแบ่งรายละเอียดการศึกษาในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้

3.1 ระเบียบการดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั เรือ่ ง กระบวนการเกิดชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์ ” ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั
วิจยั แบบผสมผสาน โดยมุง่ เน้นทีก่ ารศึกษาเชิงคุณภาพ จากนัน้ ตามด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ
เพื่อตรวจสอบแนวคิดดังกล่าว
ในมิตกิ ารศึกษาเชิงคุณภาพ มุ่งเน้ นการศึกษาปรากฏการณ์การเกิดชุมชนเสมือนใน
เกมออนไลน์ จากการสร้างชุมชนเสมือน สู่การศึกษาสภาพหลังจากการเกิดชุมชนเสมือน โดย
ใช้เครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่ การศึกษาเอกสาร (Document Research) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) โดยแยกประเด็นการศึกษา
ออกเป็น 3 ประเด็น ตามการใช้เครือ่ งมือ ดังนี้
1) การศึกษาเอกสาร ใช้การการศึกษาข้อมูลเกม และสภาพของเกมออนไลน์
ในป จั จุ บนั โดยศึก ษา ตามกรอบขององค์ประกอบของเกมออนไลน์ โดยแบ่ งการศึกษา
ออกเป็ น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ Game Content, Game Mechanic และ Game Concept พร้อมกับ
ศึกษาควบคู่ไปกับการสื่อสารการตลาดของเกมออนไลน์ผ่านสื่อ Owned Media, Earn Media
และ Paid Media เพื่อวิเคราะห์วธิ กี ารใช้ส่อื ของตัวเกม ทีม่ ผี ลในการเกิดสร้างชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์
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2) การสัมภาษณ์ เชิงลึก ใช้กบั การศึกษากับผู้ใ ห้บริการเกมในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้ นการศึกษาที่ บริษัทเกมออนไลน์ ใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทย และมีเกมออนไลน์ ท่มี ี
จานวนผูเ้ ล่นมากทีส่ ุดใน 3 ประเภทเกม ได้แก่ MMORPG, FPS และ MOBA โดยเกมที่
เป็นตัวแทนในแต่ละประเภท คือ เกมทีม่ ผี เู้ ล่นสูงสุดในเกมประเภทดังกล่าว ซึง่ ได้แก่ โยวกัง
(Yulgang), พอยต์ แบลงค์ (Point Blank) และ ฮอน (Hero of Newearth HoN) เพื่อ
ศึกษาลักษณะการสร้างชุมชนเสมือน รวมไปถึงนโยบาย และวิธกี ารควบคุมกากับดูแลชุมชน
เสมือน รวมไปถึงการศึกษาปจั จัยด้านชุมชนเสมือนกับการหารายได้ของเกมออนไลน์
3) การสัมภาษณ์กลุ่ม ใช้กบั การศึกษานักแข่งเกมออนไลน์ ในฐานะของผูร้ บั สาร
(Audiences) และผูเ้ ล่นทีอ่ ยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community Participants) ของเกมออนไลน์
ในแต่ละประเภท โดยมุ่งเน้นการศึกษาที่กลุ่มนักแข่งเกมออนไลน์ ที่มเี วลาเล่นเกมในแต่ละ
สัปดาห์มไี ม่ต่ากว่า 7 ชัวโมง
่
และเป็ นผูช้ นะการแข่งเกมในหลายประเภท โดย มุ่งศึกษาทีผ่ ู้
เล่นทีมแข่งเกม Point Blank จานวน 1 กลุ่มสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาลักษณะของการมีส่วน
ร่วมในชุมชนเสมือน และลักษณะของผูร้ บั สารการตลาด รวมไปถึงทัศนคติทเ่ี อื้ออานวยต่อการ
สร้างชุมชนเสมือน
ในมิตกิ ารศึกษาเชิงปริมาณ เป็ นการศึกษาโดยอ้างอิงจากข้อค้นพบ และข้อสังเกตที่
เกิดขึน้ ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ตัง้ เป็ นข้อสันนิษฐาน และสมมติฐาน โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา
เป็ นแบบสอบถามสารวจออนไลน์ (Online Questionnaire Survey) แล้ว นาผลที่ได้เข้าสู่
กระบวนการทดสอบทางสถิติ ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง อ้างอิงตามตารางการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ทีก่ ลุ่มเป้าหมายมีจานวนมากกว่า 100,000 ตัวอย่าง
และเลือกทีค่ วามคลาดเคลื่อน ±5 ทีน่ ัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 จากนัน้ นาข้อมูลดังกล่าวแปล
ผลโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ดังกล่าว
โดยการศึกษาได้ดาเนินการระหว่าง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จนถึง 31 มีนาคม
พ.ศ. 2558
3.1.1 วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
วิธ ีก ารด าเนิ นการวิจ ยั ในงานวิจยั เรื่อ ง “กระบวนการเกิดชุม ชนเสมือ นภายในเกม
ออนไลน์” เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน โดยเน้นการวิจยั หลักทีก่ ารศึกษาเชิงคุณภาพ จากนัน้
ทาการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อทดสอบข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายให้ชดั เจน
ผูว้ จิ ยั จึงได้แบ่งขัน้ ตอนการศึกษาตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาตัวสาร (Message) โดย การวิเคราะห์เอกสารทีร่ ะบุเกี่ยวกับ
เนื้อหาของตัวเกมออนไลน์ โดย ศึกษาตามกรอบขององค์ประกอบของเกมออนไลน์ โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ Game Content, Game Mechanic และ Game
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Concept พร้อมกับศึกษาควบคู่ไปกับการสื่อสารการตลาดของเกมออนไลน์ผ่านสื่อ Owned
Media, Earn Media และ Paid Media เพื่อวิเคราะห์ วิธกี ารใช้ส่อื ของตัวเกม ทีม่ ผี ลใน
การเกิดสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
ขัน้ ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ไทย โดยมุ่งเน้นการศึกษา
ทีบ่ ริษทั เกมออนไลน์ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย และมีเกมออนไลน์ทม่ี จี านวนผู้เล่นมากที่สุดใน
3 ประเภทเกม ได้แก่ MMORPG, FPS และ MOBA โดยเกมทีเ่ ป็ นตัวแทนในแต่ละประเภท
คือ เกมที่มผี เู้ ล่นสูงสุดในเกมประเภทดังกล่าว ซึ่งได้แก่ โยวกัง (Yulgang), พอยต์ แบลงค์ (Point
Blank) และ ฮอน (Hero of Newearth HoN) เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างชุมชนเสมือน
รวมไปถึงนโยบาย และวิธกี ารควบคุมกากับดูแลชุมชนเสมือน รวมไปถึงการศึกษาปจั จัยด้าน
ชุมชนเสมือนกับการหารายได้ของเกมออนไลน์
ขัน้ ตอนที่ 3 สัม ภาษณ์ก ลุ่ม กับ นัก เล่น เกมออนไลน์ ในฐานะของผู้ร บั สาร
(Audiences) และผูเ้ ล่นทีอ่ ยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community Participants) โดยมุ่งเน้น
การศึกษาที่กลุ่มนักแข่งเกมออนไลน์ เพื่อศึกษาลักษณะของการมีส่ วนร่วมในชุมชนเสมือ น
และลักษณะของผูร้ บั สารการตลาด รวมไปถึงทัศนคติทเ่ี อือ้ อานวยต่อการสร้างชุมชนเสมือน
ขัน้ ตอนที่ 4 สรุปผลข้อมูลทีไ่ ด้จาก ขัน้ ตอนที่ 1, 2 และ 3 เพื่อหาความสัมพันธ์
ของแต่ละปจั จัย และสรุปเป็ นข้อสันนิษฐาน และสมมติฐานเพื่อนาไปสร้างแบบสารวจออนไลน์
เพื่อทดสอบข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1, 2 และ 3
ขัน้ ตอนที่ 5 แบบสอบถามออนไลน์ อ้างอิงจากสรุปเป็ นข้อ สันนิษ ฐาน และ
สมมติฐาน ในขัน้ ตอนที่ 4 จากนัน้ นาข้อมูลทางสถิตมิ าวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ตอนที่ 6 อภิปรายผล โดยใช้ขอ้ มูลจากขัน้ ตอนที่ 4 แระกอบกับวิธกี าร
ทางสถิติ ในขัน้ ตอนที่ 5 เข้ามาประกอบเพิม่ เติมในขัน้ ตอนนี้

3.2 แหล่งข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการศึกษา
แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะตามประเภทของเครื่องมือ
และข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้อมูลในกลุ่มที่เป็ นข้อมูลปฐมภูม ิ มีแหล่งข้อมูลต่างกันออกไปตามเครื่องมือ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เครือ่ งมือการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้สอบถามกับบริษทั ทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการเกม
3 ประเภท ได้แก่ MMORPG, FPS และ MOBA ทีม่ ผี เู้ ล่นสูงสุดในแต่ละประเภท ได้แก่
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โยวกัง, พอยต์ แบลงค์ และฮอน โดยได้ขอ้ มูลเป็น 2 บริษทั ได้แก่ เอเชียซอฟต์ และการีน่า
ทีม่ รี ายได้สงู สุดในปี พ.ศ. 2557 โดยสัมภาษณ์พนักงานระดับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับรองผูจ้ ดั การ
ขึน้ ไปในบริษทั ผูใ้ ห้บริการบริการเกมในประเทศไทย ได้แก่
(1) คุณวิชยั ติรจรัส ตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การฝ่ายโปรเจค MMO 1 บริษทั
เอเชียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริหารงานเกม โยวกัง
(2) คุณกฤษพล ใจจงรัก ตาแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาสินค้า บริษทั การีน่า
ประเทศไทย (จากัด) บริหารงานเกม พอยต์ แบลงค์ และ LOL
(3) คุณสุธาสินี เลีย่ วไพโรจน์ ตาแหน่ ง รองผูจ้ ดั การฝ่ายโปรเจค MMO
1 บริษทั เอเชียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริหารงานเกม Ever Planet
โดยสัมภาษณ์พนักงานระดับผู้บริหารตัง้ แต่ระดับรองผู้จดั การขึน้ ไปในบริษทั ผู้
ให้บริการบริการเกมในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลตามสถานทีส่ ะดวกที่ให้ขอ้ มูล ได้แก่ ร้าน
กาแฟสตาร์บคั สาขาเดอะมอลล์ รามคาแหง ร้านอาหารยาโยอิ สาขาเดอะมอลล์ รามคาแหง
และร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาพระราม 3
2) เครื่องมือการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) จานวน 1 กลุ่ม จานวน 8 คน
โดยเลือกกลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็น นักแข่งเกมออนไลน์ ทีเ่ ล่นเกมออนไลน์เป็นประจา ไม่ต่ากว่า 7 ชัวโมงต่
่
อ
สัปดาห์ และเล่นเกมอย่างน้อย 1 ใน 3 ประเภท ได้แก่ MMORPG, FPS และ RTS
ในการทาสัมภาษณ์กลุ่ม ทางผูท้ าวิจยั ได้ทาการติดต่อกลุ่มนักแข่งเกมออนไลน์
จานวน 8 ท่าน แต่สามารถเข้าร่วมได้ 4 ท่าน โดยทัง้ 4 เป็ นนักแข่งเกมทีม่ เี วลาเล่นเกม
ออนไลน์ ไม่ต่ ากว่า 5 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ และเป็ นทีมแข่งแชมป์ของเกม Point Blank ของ
ประเทศไทย ในการสัมภาษณ์ กลุ่ ม ในครัง้ นี้ ได้จดั การสัม ภาษณ์ ข้นึ ในช่ ว ง อาทิต ย์ท่ี 8
มีนาคม 2558 เวลา 12.00-14.00 น. ทีร่ า้ นเกมนีโอลูชนั ่ สาขาใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยผู้เล่ นได้ค่าตอบแทนจานวน 400 บาทต่ อท่าน รายชื่อ ผู้เล่ นสัมภาษณ์ กลุ่ มมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
(1) ณัฐพันธ์ ศักดิ ์อุดมไพศาล
(2) ธีรพงษ์
ชูวงษ์
(3) ภัทร์ดนัย ล้อวัฒนากุล
(4) ไตรภพ
ฤทธิ ์เดช
3) เครื่องมือการสารวจออนไลน์ (Online Survey) เลือกผูท้ าแบบสอบถาม
จากกลุ่ ม ผู้ท่ีเ ล่ น เกมออนไลน์ ใ นประเทศไทย ที่ม ีจ านวนมากกว่ า 2 ล้า นบัญ ชีท่ีม ีก าร
เคลื่อนไหว (บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), 2556) โดยผู้วจิ ยั ใช้ปริมาณ
ดังกล่าวเป็นตัวเทียบเคียงในการวิจยั ครัง้ นี้
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จากนัน้ นาข้อมูลดังกล่าว เปรียบเทียบข้อมูลกับตารางสาเร็จรูปโดย Yamane
(1973) ทีน่ ยั สาคัญที่ 95% ทีค่ วามคลาดเคลื่อน ±5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
โดยกลุ่ มตัว อย่างที่จะศึก ษา จะต้อ งมีคุ ณสมบัติเ ป็ นผู้เ ล่ นเกมของบริษัทผู้ใ ห้บริการเกมใน
ประเทศไทยเท่านัน้ จากนัน้ นาแบบสอบถามดังกล่าว เข้าเผยแพร่ใน เว็บไซต์เกมพอยต์ แบ
ลงค์ และโยวกังในส่วนของเว็บบอร์ด และมอบสิง่ ของตอบแทนแก่ผทู้ าแบบสอบถาม จานวน
400 ไอเทม ของเกมทัง้ 2 อย่างละ 200 ชิน้
3.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ใช้เอกสารทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ ป็นสื่อทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงของ เกมทัง้ 3 ประเภท และ
สื่ออื่นๆ ทีไ่ ด้รบั จากการทาการตลาด โดยแหล่งข้อมูลทัง้ หมดต้องมีคุณสมบัติ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1) เอกสาร/หนังสือ เป็ นเอกสาร/หนังสือ ที่ได้รบั การตีพิมพ์ใ นนิต ยสารเกม
ออนไลน์ ในประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างเป็ นทางการ เช่น นิตยสารคอมเกมเมอร์นิวส์
นิตยสารออนไลน์สเตชัน่ เป็นต้น นอกจากนัน้ รวมไปถึงเอกสารเช่นรายได้งบประมาณประจาปี
ของบริษทั เกมออนไลน์ท่เี ข้าตลาดหุ้น เป็ นต้น โดยใช้เอกสารทัง้ หมดย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2558
2) สื่อ ออนไลน์ หลัก เป็ น เว็บไซต์ทางการของเกมนัน้ ๆ รวมไปถึง เว็บ
บอร์ด และสื่อสังคมออนไลน์ ของเกมออนไลน์ดงั กล่าวที่จดั ทาขึน้ โดยบริษทั โดยใช้ขอ้ มูล
ย้อนหลังทัง้ หมดย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2558
3) สื่อออนไลน์รอง เป็น เว็บไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ บนออนไลน์
ที่บริษัทเกมออนไลน์ ดงั กล่ าวไม่ได้เป็ นเจ้าของ เช่น เฟสบุ๊ค ของผู้เล่ น เว็บไซต์แฟนเพจ
บล็อกนักเล่นเกม เป็ นต้น โดยเว็บเพจดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเกม แต่ไม่ใ ช่
เว็บไซต์ทส่ี ่งเสริมการเล่นเกมทีไ่ ม่ถูกกฏหมาย และละเมิด พระราชบัญญัตคิ อมพิวเตอร์ เช่น
เว็บไซต์เพื่อขายโปรแกรมช่วยเล่นเกม หรือเซิรฟ์ เวอร์เถื่อน เป็ นต้น โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง
ทัง้ หมดย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2558
4) สื่อออนไลน์ประเภทซือ้ (Paid Media) เป็น สื่อออนไลน์ทจ่ี า่ ยเงินซือ้ เช่น
เว็บไซต์ข่าวเกมออนไลน์ เว็บไซต์ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่รวมข้อมูลด้านซือ้ สื่อฆษณา และ
แบนเนอร์ตามเว็บไซต์ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังทัง้ หมดย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2556-2558

3.3 เครื่องมือในการศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้การวิจยั แบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นทีก่ ารศึกษาเชิงคุณภาพเป็ น
หลัก และใช้ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ในการสนับสนุ นข้อมูลด้วยวิธกี ารทางสถิติ โดยเครื่องมือนัน้
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แบ่งตาม ประเภทของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มปฐมภูม ิ และข้อมูลทุตยิ ภูม ิ โดยมีรายละเอียด
เพิม่ เติมดังต่อไปนี้
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ในการวิจยั ครัง้ นี้ มุ่งเน้นทีข่ อ้ มูลประเภทปฐมภูมมิ ากกว่าข้อมูลประเภทอื่น เพื่อให้ได้
ข้อ มูล ที่เ ป็ น ทัศ นคติ และข้อ คิด เห็น ของผู้ใ ห้ข้อ มูล เพื่อ ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ยั โดย
รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
1) เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้
ค าถามปลายเปิ ด ในการสัม ภาษณ์ ในรู ป แบบการสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ง โครงสร้า ง (Semistructure) เพื่อให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น และคาแนะนา ทีต่ รงกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ได้มากขึน้ โดยตัวอย่างของคาถามมีดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 คาถามในการสัมภาษณ์ผใู้ ห้บริการเกมออนไลน์
หมวดคาถาม
1. การแนะนาการ
สัมภาษณ์

คาถาม

1. แนะนาตัวผูส้ มั ภาษณ์
2. แนะนาวัตถุประสงค์ของการวิจยั
3. แนะนาหัวข้อทีจ่ ะสัมภาษณ์
4. พูดคุยทาความรูจ้ กั สอบถามเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 1. เกมทีพ่ ด่ี แู ลเป็ นยังไงบ้างครับ
และชุมชนเสมือน
2. ตัวเกมทีเ่ ล่น ผูเ้ ล่นเป็ นไงบ้างครับ
3. ผูเ้ ล่นยังเยอะเหมือนเดิมไหมครับ
3. ลักษณะของชุมชน
1. มีลกั ษณะเฉพาะของผูเ้ ล่นเกมพีบ่ า้ งไหมครับ อะไรทีเ่ กม
เสมือนภายในเกม
อื่นๆ ไม่ม ี
2. เกมทีพ่ ด่ี แู ลตอนนี้เป็ นอย่างไรบ้+างครับ
4. การดูแลชุมชนเสมือน 1. เครื่องมือทีพ่ ใ่ี ช้ในการดูแลชุมชนเสมือน
ภายในเกม
2. วิธกี ารดูแลชุมชนเสมือนของเกมของพีเ่ ป็ นอย่างไร
3. ตอนนี้ GM ทีด่ ูแลเกมเขามีวธิ กี ารดูแลลูกค้าแบบไหน
บ้างครับ
5. ชุมชนเสมือนของท่าน 1. พีว่ ่าเรื่องของกลุ่มผูเ้ ล่นและรายได้สมั พันธ์กนั อย่างไรครับ
และรายได้
2. รายได้สว่ นใหญ่ของเกมพีม่ าจากอะไรครับ
6. อื่นๆ
1. พี่.... มีอะไรจะเสนอแนะเพิ่มเติมในการวิจยั ครัง้ นี้ไหม
ครับ

หมายเหตุ
การอุ่นเครื่อง
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จากนัน้ นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บนั ทึกลงในกระดานลงรหัส (Coding Sheet)
โดยมีตวั อย่างตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2 กระดานลงรหัสสาหรับการสัมภาษณ์ผใู้ ห้บริการเกมออนไลน์
คาถาม

รายการ

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 1 ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 2

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์เกมของ รูปแบบผลิตภัณฑ์
ท่านมีลกั ษณะอย่างไร
การสือ่ สาร
ผูเ้ ล่น
ชุมชนเสมือน
2. ลักษณะของชุมชนเสมือนภายใน การสือ่ สาร
เกมของท่านมีลกั ษณะอย่างไร
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น
พฤติกรรมการเล่น
3. การดูแลชุมชนเสมือนภายในเกม เครื่องมือในการดูแล
ของท่านใช้เครื่องมืออะไร และใช้วธิ ี การใช้สอ่ื
ใดในการดูแล
การควบคุมดูแล
4. ชุมชนเสมือนของท่าน มีผลต่ อ รายได้
รายได้ของเกมท่านหรือไม่ อย่างไร อื่นๆ

2) เครื่องมือการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้คาถามใน
การสัมภาษณ์ โดยใช้เป็นคาถามปลายเปิด ในรูปแบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มุ่งเน้น
ให้ผเู้ ล่นสัมภาษณ์กลุ่มได้รว่ มแสดงความคิดเห็น และคาแนะนา ทีต่ รงกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั
เครื่องมือการสัมภาษณ์กลุ่ม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนมุ่งศึกษา
ดังนี้ ส่วนที่ 1 มุ่งศึกษาด้านพฤติกรรมการเล่นเกม และการสื่อสารระหว่างผู้เล่น ส่ วนที่ 2
มุ่งศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ และการใช้ส่อื ของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์
ส่วนที่ 3 มุ่งศึกษาด้านการปฏิสมั พันธ์สูงสุดระหว่างตัวชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ และผูเ้ ล่น
เกม นอกจากข้อมูลดังกล่าวรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์ในการสัม ภาษณ์กลุ่ม
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.3 คาถามในการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ล่นเกมออนไลน์
หมวดคาถาม
1. การแนะนาการ
สัมภาษณ์

คาถาม

หมายเหตุ
การอุ่นเครื่อง

1. แนะนาตัวผูว้ จิ ยั
2. แนะนาตัวผูส้ มั ภาษณ์
3. แนะนาวัตถุประสงค์ของการวิจยั
4. แนะนาหัวข้อทีจ่ ะสัมภาษณ์
5. พูดคุยทาความรูจ้ กั สอบถามเรื่องเกม เรื่อง
ส่วนตัว เช่น ตอนนี้แข่งขันเป็นไงบ้าง, ยังเล่นเกม
กันเยอะไหม, แล้วเพื่อนเป็ นไงกันบ้าง
2. พฤติกรรมการเล่นเกม 1. เมื่อก่อนใครเล่นอะไรกันมาบ้ง
ออนไลน์
2. เกมแรกทีเ่ ล่นคือเกมอะไร
เป็ นคาถามทีละคน
3. แล้วเกมแรกทีเ่ ล่นเป็ นไงบ้าง
4. จาได้ไหมว่าทาไมถึงเลือกเล่นนัน้
5. แล้วทาไมถึงมาเล่นเกมพอยต์ แบลงค์
6. ถ้าจะเปลีย่ นจะดูอะไรเป็ นสาคัญ
7. เคยเติมเงินเกมกันไหม
8. ทาไมถึงเติมเงิน
3. พฤติกรรมการ
1. เรากับเพื่อนๆ รูจ้ กั กันได้อย่างไร
ปฏิสมั พันธ์ในชุมชน
2. เวลามีเพื่อน แล้วทาให้เล่นเกมมากขึน้ หรือเปล่า
เสมือน
3. ทาไมถึงรูส้ กึ ว่า เล่นมากขึน้
4. เราหาเพื่อนในเกมได้อย่างไร
5. แล้วพูดคุยกันนอกเกมบ้างไหม
6. แล้วทาไมเลือกเป็ นนักแข่งเกม
7. เราเคยเจออะไรแปลกๆ เวลาไปงานเกมไหม
4. กฏ และผูบ้ ริหารเกม 1. คิดอย่างไรกับการบริหารเกมออนไลน์ ทีเ่ ราเล่น
ออนไลน์
แล้วเกมพวก MMO FPS MOBA เป็ นอย่างไรบ้าง
2. เคยเบื่อไหมเวลามีกฏเวลาเล่นเกมออนไลน์
3. คิดว่า GM สาคัญไหม
4. เวลาเล่นเกมอะไรทีเ่ บื่อมากๆ
5. อื่นๆ
1. ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ย วกับ การวิ จ ัย หรื อ
เกีย่ วกับเกมออนไลน์

จากนัน้ นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บนั ทึกลงในกระดานลงรหัส (Coding Sheet)
โดยมีตวั อย่างตามตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 กระดานลงรหัสสาหรับการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ล่นเกมออนไลน์
คาถาม
1. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์

2. พฤติกรรมการปฏิสมั พันธ์ใน
ชุมชนเสมือน
3. กฏ และผูบ้ ริหารเกมออนไลน์

4. อื่นๆ

รายการ
ลักษณะการเล่น
การเติมเงิน
ทาไมถึงเลือกเล่นเกม
การสือ่ สารระหว่างกัน
การสร้างความสัมพันธ์
การเป็ นนักแข่ง
กติกา
ผูเ้ ล่นอื่น
ความสาคัญ
ข้อเสนอแนะ

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 1

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 2

3) เครือ่ งมือการสารวจออนไลน์ (Online Survey) เป็ นเครื่องมือแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดย แบบสอบถามในการวิจยั ในครัง้ นี้ ใช้เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่
ได้จากผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ และการทาสัมภาษณ์กลุ่มของผูเ้ ล่น โดยตัวอย่างแบบสอบถามได้
นาเสนอในภาคผนวก ก รายละเอียดของแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ าแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ และการเลือกเล่นเกม
รวมถึงทัศนคติต่อเกมออนไลน์
ส่วนที่ 3 เก็บข้อมูลปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ ของผู้
เล่น
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนให้แสดงความคิดเห็นอิสระ
3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ในส่วนของการเก็บข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ใช้วธิ กี ารศึกษาเอกสาร (Document Study) ที่
เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ 3 เกมหลักที่ต้องการศึกษา ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเกม โยวกัง,
พอยต์ แบลงค์ และ ฮอน โดยเอกสารดังกล่าวมีลกั ษณะเป็น หนังสือ, เอกสาร, ข่าว รวมไป
ถึง เอกสารบนอินเทอร์เน็ต โดย เอกสารดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 3.2.2

3.4 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูท้ าวิจยั ทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability)
ของเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกใช้ดงั ต่อไปนี้
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3.4.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity)
ในการทาวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งการทดสอบความเที่ยงตรงตามประเภทของเครื่องมือวิจยั ที่ใช้
ดังต่อไปนี้
1) เครื่องมือการศึกษาเอกสาร (Document Study) เลือกเอกสารอ้างอิงทีอ่ ยู่
ในแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลผ่านตัวเกมออนไลน์ทเ่ี ลือกศึกษา
2) เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) อ้างอิงเครื่องมือการ
สัม ภาษณ์ จ ากเอกสารงานวิจ ยั ต่ า งๆ ประกอบกับ ทฤษฎี จากนัน้ จึง สร้า งชุ ด ค าถาม ให้
สอดคล้อ งกับ ค าถามนิ จ ยั และปรึก ษากับ อาจารย์ท่ีป รึก ษาในการสร้า งชุ ด ค าถามในการ
สัมภาษณ์
3) เครื่องมือการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) อ้างอิงเครื่องมือการสัมภาษณ์
จากเอกสารงานวิจยั ต่างๆ ประกอบกับทฤษฎี และภาษาทีเ่ หมาะสมในการใช้กบั กลุ่มสัมภาษณ์
จากนัน้ จึงสร้างชุดคาถาม ให้สอดคล้องกับคาถามวิจยั และปรึกษากับอาจารย์ทป่ี รึกษาในการ
สร้างชุดคาถามในการสัมภาษณ์
4) เครื่องมือการสารวจออนไลน์ (Online Survey) อ้างอิงเครื่องมือแบบสอบถาม
จากงานวิจยั เกี่ยวกับชุมชนเสมือน และเกมออนไลน์ รวมไปถึงการตลาด จากนัน้ นามาสร้าง
ชุดคาถามในแบบสอบถาม จากนัน้ นาแบบสอบถามดังกล่าวปรึกษากับอาจารย์ทป่ี รึกษา แล้ว
นาไปทดสอบกับกลุ่มทดลองจานวน 30 คน
3.4.2 การทดสอบคุณภาพของความเชื่อถือได้ (Reliability)
เนื่องจากผูว้ จิ ยั มีการใช้เครื่องมือการสารวจออนไลน์ (Online Survey) ผูว้ จิ ยั จึงนา
แบบสอบถามที่อ อกแบบเรียบร้อย นาไปทดสอบกับกลุ่ มทดลองที่มพี ฤติกรรมใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน โดยเลือ กการทดลองแจกแบบสอบถามที่ร้านเกมนีโอลูช ั ่น
สาขางามวงศ์วาน ในช่วงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 จากนัน้ นาแบบทดสอบดังกล่าว
มาค านวณบนโปรแกรม SPSS เพื่อ หาค่ าความเชื่อ ถือ ได้ โดยใช้ส ถิติส มั ประสิท ธิ ์อัล ฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยได้รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.5 ตาราง Cronbach’s Alpha
การศึกษา

Alpha

หมวดที่ 2
ความสาคัญของระบบเกม
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการเลิกเล่นเกม

.856
.930

S.D.
3.848
3.910

6.875
9.467
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ)
การศึกษา

Alpha

หมวดที่ 4
ปจั จัยด้านสินค้า
ปจั จัยด้านราคา
ปจั จัยด้านสถานที่
ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ปจั จัยความเป็ นส่วนตัว
ปจั จัยการให้บริการส่วนบุคคล
ปจั จัยด้านชุมชนเสมือน

.876
.890
.918
.900
.856
.834
.909

S.D.
4.238
4.133
4.317
4.100
4.098
4.022
4.043

4.722
3.032
2.815
4.014
2.392
2.392
4.811

ซึง่ ในภาพรวมของการทารวมของทัง้ แบบสอบถามอยู่ท่ี .953 และในแต่ละข้อมีค่าสัม
ประสิทธิอลั ฟ่า มากกว่า .700 ทุกข้อ กังนัน้ แบบสอบถามนี้จงึ สามารถใช้ต่อได้ทนั ที

3.5 วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
งานวิจยั ครัง้ นี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ลักษณะของ ขึน้ อยู่กบั วิธกี ารที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั ซึง่ ออกมาดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษา
เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
เชิงปริมาณ
(Quantitative Research)

การวิ เคราะห์ข้อมูล
นาเทปการสัมภาษณ์ทงั ้ หมด ถอดเทป และจัดระบบบนกระดาน
ลงรหัส (Coding Sheet) จากนัน้ นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
ตามทฤษฎีต่อไป
นาแบบสอบถามทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลทาการวิเคราะห์ทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมสถิตทิ างสังคมศาสตร์ (SPSS) จากนัน้ นาสถิติ
วิเคราะห์แบบพรรณา (Descriptive Analysis) โดยแจกแจง
ความถีเ่ ป็นตารางร้อยละ และค่าเฉลีย่ ในการนาเสนอข้อมูล และ
สถิติ ประกอบกับการใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ในการคาดการณ์ส่กู ลุ่มประชากรใหญ่ โดยค่าเฉลีย่ เลขคณิตทีไ่ ด้
แปรผลตามตารางเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ เลขคณิต
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เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการแปรความข้อมูลทัง้ หมดในการวิจยั ฉบับนี้ขน้ึ อยู่กบั เกณฑ์ค่าเฉลีย่ เลข
คณิตดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.7 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ เลขคณิต
การศึกษา
1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

การวิ เคราะห์ข้อมูล
น้อยทีส่ ุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากทีส่ ุด

3.6 ข้อจากัดในการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ พบข้อจากัดในการศึกษาด้วยกัน 3 ประการดังต่อไปนี้
3.6.1 ในการสัมภาษณ์กลุ่มพบว่า มีผเู้ ล่นสัมภาษณ์กลุ่มจานวนไม่ถงึ ตามทีค่ าดการณ์ ไว้
คือ 8 ท่าน โดยมีผเู้ ข้าสัมภาษณ์มจี านวนทัง้ หมด 4 ท่าน และคุณสมบัตติ รงตามทีก่ าหนด
ไว้ทงั ้ หมด
ั หาเกี่ย วกับ การตอบแบบสอบถามของกลุ่ ม
3.6.2 ในการส ารวจออนไลน์ พบป ญ
ตัวอย่าง เนื่องจากการทาแบบสอบถามครัง้ นี้มกี ารแจกไอเทมสาหรั บเกมออนไลน์ เมื่อตอบ
ค าถามเสร็จ ซึ่ง พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีต อบแบบสอบถามซ้ า กัน อยู่ ห ลายชุ ด ส่ ง ผลให้
แบบสอบถามทีท่ าค่อนข้างมีแนวทางการตอบทีซ่ ้ากัน
3.6.3 ในการศึกษาเอกสาร พบว่า เอกสารที่เป็ นเว็บไซต์ในประเทศไทย มีน้อยที่
เป็ นเว็บไซต์อธิบายการเล่นตัวเกมที่ศึกษา รวมไปถึงภาพประกอบ จึงต้อ งอาศัยเว็บไซต์
ต่างประเทศทีอ่ ธิบายเกีย่ วกับการเล่นเกมเข้าประกอบการศึกษาครัง้ นี้ดว้ ย
3.6.4 ในการศึกษาครัง้ นี้กลุ่มเกมตัวอย่างทัง้ หมด เป็ นเกมออนไลน์ประเภทเล่นบน
คอมพิวเตอร์ และเป็นเกมทีม่ อี ายุมากกว่า 3 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นเกมทีม่ อี ายุมากในอุตสาหกรรม
เกมออนไลน์ ดัง นัน้ เกมที่บ ริบ ทแตกต่ า งกัน อาจมีล ัก ษณะพฤติก รรมของชุ ม ชนเสมือ นที่
แตกต่างกันออกไป

บทที่ 4
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั เรือ่ ง “กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทย” ใช้ระเบียบ
วิธวี จิ ยั ทัง้ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บจานวน 4 เครื่องมือ เพื่อ
เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน โดยในบทนี้ผวู้ จิ ยั นาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูล
ด้ว ยเครื่อ งมือ การวิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพ โดยประกอบด้ว ยเครื่อ งมือ 3 ชนิ ด ได้แ ก่ การท า
วิเคราะห์เนื้อหาเกม, การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ ในประเทศไทย และการ
สัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นในประเทศไทย จานวน 1 กลุ่ม โดยข้อมูลทีเ่ ก็บนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ตอบคาถามนาวิจยั เชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้
1) กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์มลี กั ษณะอย่างไร?
2) สภาพของชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์เป็นอย่างไร?
3) วิธกี ารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทด่ี มี ลี กั ษณะอย่างไร?
โดยผูว้ จิ ยั ใช้การนาเสนอแบบการเขียนพรรณนาจากข้อมูลทีเ่ ก็บมาทัง้ หมดโดยแบ่งส่วน
การบรรยายเนื้อหาตามคาถามนาวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ลักษณะของกระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ มีขอ้ สันนิษฐานในการวิจยั ด้วยกัน 4 ประการ
ได้แก่
1) ชุมชนเสมือ นบนเกมออนไลน์ ไ ม่ใ ช่ชุม ชนเสมือ นที่เ กิด ขึ้น โดยธรรมชาติ
(Organic) แต่มปี จั จัยอื่นๆ เป็ นตัวประกอบ เช่น องค์ประกอบด้านตัวเกม, องค์ประกอบการ
ออกแบบ เป็นต้น
2) ระบบเกมและองค์ป ระกอบของเกมมีส่ ว นในการสร้างชุ ม ชนเสมือ นเกม
ออนไลน์
3) ในการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ พืน้ ทีใ่ นโลกออฟไลน์อาจมีผลต่อการ
เกิดขึน้ ของชุมชนเสมือน
4) กระบวนการในการเกิดชุมชนเสมือ นเป็ นกระบวนการที่มกี ารเกิด สร้าง
และแตกดับ เป็นลักษณะของวัฎจักร
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โดยจากการหาข้อมูลโดยรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
4.1.1 องค์ประกอบเกมกับชุมชนเสมือน
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เป็ นชุมชนเสมือนหนึ่งที่ตงั ้ อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็ น
โลกอีกโลกหนึ่งทีแ่ ตกต่างจากโลกแห่งความเป็ นจริง เป็ นพืน้ ทีว่ ่างเปล่า ไร้ซง่ึ ผูค้ น เนื้อหา และ
ระบบทางสังคม และเกิดขึน้ อยู่บนแผงวงจรของคอมพิวเตอร์เท่านัน้ ตามที่ McLuhan (1994)
ได้กล่าวไว้ ว่า “สื่อและเทคโนโลยีเป็นตัวกาหนด วิธกี ารสื่อสาร และวิถชี วี ติ ของมนุ ษย์” เริม่
เป็ นความจริงขึน้ มาเรื่อยๆ จากเมื่อก่อนที่การสื่อสารตัง้ อยู่ในโลกแห่งความเป็ นจริง พัฒนา
กลายเป็ นการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ที่ผู้คนต่างบริโภคข่าวสาร และเรื่ องราวผ่านสื่อเหล่านัน้
อย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น จนถึงยุคทีส่ ่อื ดิจทิ ลั เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ
ซึง่ เป็ นสื่อที่ผูกคนเข้าหากัน จากเดิมการเข้าพบปะหน้าตา เกิดขึน้ บนโลกแห่งความเป็ นจริง
แต่ในปจั จุบนั กลายเป็ นการรูจ้ กั กันผ่านสื่อชนิดต่างๆ ซึ่งสื่อแหล่านัน้ เป็ นเครื่องอานวยความ
สะดวกให้บุคคลพบหน้ากันได้ โดยไรซึง่ กรอบกาละและเทศะ เนื่องจากอยู่ทใ่ี ด ก็สามารถเชื่อมต่อ
กันได้ ซึง่ พฤติกรรมเหล่านี้เป็ นการย้ายพืน้ ทีจ่ ากโลกแห่งความเป็ นจริง เข้าสู่โลกแห่ง ไซเบอร์
และจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เทคโนโลยีถูกลง ค่าการเชื่อมต่อลดลงชุมชนเสมือนยิง่ จะขยายใหญ่ขน้ึ
นอกจากนัน้ แหล่งรายได้จากชุมชนเสมือนจะโตตามตัวได้อกี เช่นเดียวกัน
ด้วยโลกของเกมออนไลน์ ทัง้ สภาพสังคม และการสื่อสารเกิดขึน้ บนพืน้ ทีอ่ อนไลน์เป็ น
ส่วนใหญ่ ซึ่งโลกดังกล่าวเป็ นโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบ และตัวเลขซึ่งอยู่บนเครื่องมือและ
เซิรฟ์ เวอร์ของเกมออนไลน์นนั ้ ๆ เมื่ออ้างอิงตามข้อสันนิษฐาน ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั มุ่งประเด็นที่การศึกษา
ตัว เกมในเชิง ระบบเกม และการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก ผู้ใ ห้บ ริก ารเกมออนไลน์ ใ นประเทศไทย
ประกอบกับการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ตวั เกมออนไลน์ ได้ใช้หลักการของการทาการวิเคราะห์เนื้อหา เข้ามา
แยกองค์ประกอบเกมทัง้ 3 เกม ตามแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบเกม ทีน่ าเสนอไว้ใน
บทที่ 2 ซึ่งเป็ นตัวแทนของภาพระบบ โดยแบ่งองค์ประกอบในการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน
ได้แก่
1) ด้าน Game Contents
(1) แบบจาลองตัวตน
(2) เนื้อเรือ่ ง
(3) การเล่าเรือ่ ง
(4) สภาพแวดล้อมของเกม
2) ด้าน Game Concepts
(1) กฎของเกม
3) ด้าน Game Mechanic
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(1)
(2)
(3)
4.1.1.1

องค์ประกอบด้านระบบการแสดงผล
องค์ประกอบด้านระบบสังคมและการสื่อสาร
องค์ประกอบด้านแรงกระตุน้
ด้าน Game Contents
1) แบบจาลองตัวตน ในโลกของเกมออนไลน์ รวมไปถึงสื่อออนไลน์
อื่นๆ เป็นโลกซึง่ ไร้หน้า ไร้ตวั ตน และไร้ซง่ึ รูปแบบ ในการเล่นเกมและใช้ส่อื ออนไลน์ จึง
จาเป็ นต้องมีการจาลองตัวตนเสมือนขึน้ บนโลกดังกล่าว โดยสามารถพบเห็นได้ในโลกของเกม
ออนไลน์ ซึง่ ผูเ้ ล่นก่อนจะเข้าเล่นเกมจะมีการให้ผู้เล่นเลือกตัวตนทีผ่ เู้ ล่นจะเล่นในเกมเสียก่อน
ซึง่ ใน 3 เกมทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษานัน้ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป และส่งผลถึงการเกิดสังคมที่
แตกต่างกันออกไป
ในเกมทัง้ 3 เกมมีลกั ษณะของแบบจาลองตัวตนทีแ่ ตกต่างกันออกไป
อย่างชัดเจน ซึง่ การสร้างตัวตนทีแ่ ตกต่างกันออกไปเหล่านี้ ลักษณะของแบบจาลองตัวตนใน
เกมทัง้ 3 เกมนัน้ แบ่งได้เป็ น แบบที่เลือ กตกแต่ งได้อิส ระ ซึ่งมีต ัวอย่างตามเกมโยวกัง
แบบที่ใช้เงินซื้อแบบจาลอง ได้แก่ลกั ษณะของเกมพอยต์แบลงค์ และแบบไม่มแี บบจาลอง
ตัวตนอย่างชัดเจน อย่างเกม HoN ซึ่งทัง้ 3 แบบดังกล่าว เอื้อให้ผู้เล่นสร้างสรรค์หน้าตา
และลักษณะของตัวผูเ้ ล่นเข้าสู่โลกเกมออนไลน์ได้อย่างพึงพอใจ
การสร้า งแบบจ าลองตัว ตน แบบเลือ กแต่ ง ตัว ละครได้อ ย่า งอิส ระ
อย่างเกมโยวกังนัน้ เป็ นเกมที่เอื้อให้ผู้เล่นสามารถเลือกรูปแบบของตัวละครได้ เช่น เพศ
หน้า ผม เป็นต้น ตัง้ แต่การสร้างตัวละครในครัง้ แรก
การสร้างแบบจาลองตัวตนลักษณะนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผู้เล่นได้
สนองตอบต่อความพึงพอใจส่วนตัว ในการสร้างตัวตนเสมือนขึน้ มาในโลกเสมือน เช่น ผูช้ าย
ที่ไ ม่ส ามารถเป็ นเพศหญิงได้ ก็ส ามารถเลือกเล่ นตัว ละครเพศหญิงได้ หรือ เพศหญิงที่ ไม่
สามารถเป็ นผูช้ ายในโลกแห่งความเป็ นจริงได้ ก็สามารถเติมเต็มความปรารถนาในการเล่นตัว
ละครชายได้
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ภาพที่ 4.1 การสร้างตัวละครในเกมโยวกัง 1
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.

ภาพที่ 4.2 ตัวละครในเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: แหลม, ม.ป.ป.
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นอกจากการสร้างตัวละครได้ดงใจปรารถนา
ั่
แล้วในเกม MMORPG
อย่างโยวกัง มีระบบหนึ่งที่เ พิ่มมากคือ ระบบการเลือ กอาชีพ โดยผู้เ ล่ นสามารถที่จะเลือ ก
“เป็ น” อาชีพอะไรได้ตามอิสระของผู้เล่น โดยเกมโยวกังมีอาชีพ กังนี้ อาชีพดาบ, อาชีพ
กระบี,่ อาชีพทวน, อาชีพหมอ, อาชีพนักธนู, อาชีพนินจา และอาชีพนักดนตรี โดยท้งหมด
สามารถจัดออกได้เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ อาชีพสาย Tank, อาชีพสาย Support, อาชีพสาย
โจมตี และอาชีพสายก่อกวน โดยมีตวั อย่างของอาชีพดาบดังนี้

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างตัวละครอาชีพนักดาบในเกมโยวกัง และคาอธิบายใต้ภาพ
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.
อาชีพดาบ เป็ นอาชีพที่มพี ลังป้องกันสูงสุด และมีความพิเศษตรงที่
สามารถใช้สกิลหมูใ่ นการเก็บเลเวลได้ ดังนัน้ หากจะปาร์ตท้ี าภารกิจหรือจะออกล่าบอส อาชีพ
ดาบจะเป็นอาชีพ สาคัญที่ จะช่วยเป็ นตัวแทงค์ ได้เป็ นอย่างดีและ ทีส่ าคัญอาชีพดาบยังเป็ น
อาชีพเดียวกับพระเอกของเรือ่ งอย่าง ฮันกวางอีกด้วย
การมีอ าชีพ ของตัว ละครที่ไ ม่ ม ีจ ริง ในโลก เป็ น การเสริม สร้า งการ
ตอบสนองความต้องการภายในของผู้เล่น ที่เลือกเป็ นอาชีพ และมีวธิ กี ารเล่นที่ตวั เองชอบ
โดยลักษณะของการเล่นเกมนัน้ เป็ นตัวสะท้อนนิสยั ของผู้เล่นได้อีกลักษณะหนึ่ง เนื่องจาก
อาชีพเฉพาะบางอาชีพนัน้ ต้องมีลกั ษณะพิเศษของการเล่นทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ผูท้ เ่ี ล่น
อาชีพ หมอ มีแ นวโน้ มที่จะไม่ชอบชนกับศัต รูโดยตรง ในขณะที่ผู้ท่เี ล่นอาชีพนักดาบนัน้ มี
แนวโน้มที่จะชอบบุกลุยมากกว่า ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะที่สามารถพบเห็นได้ในโลก
แห่งความเป็นจริง ทีผ่ คู้ นต่างมีความแตกต่าง และความสามารถทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ เมื่อ
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รวมตัวนัน้ จะก่อให้เกิดพลังทีย่ งิ่ ใหญ่ นอกจากการสร้างให้เหมือนสังคมจริงแล้วนัน้ การสร้าง
ตัวละครให้มอี าชีพที่แตกต่างกันออกไปก่อให้เกิดความต้องการในการติดต่อสื่อสาร หรือขอ
ความช่วยเหลือระหว่างกัน เช่น ผูเ้ ล่นอาชีพหมอ ตัวละครไม่ได้ให้ท ักษะในการต่อสูม้ ากนัก
ทาให้อ่อนแอต่อ การผจญภัยคนเดียว แต่มคี วามสามารถในการรักษาผู้อ่นื ซึ่งเป็ นทักษะที่
สาคัญทาให้ผู้ทเ่ี ล่นเป็ นอาชีพหมอ ต้องการติดต่อกับตัวละครอื่น เพื่อช่วยในการผจญภัยเก็บ
เลเวลไปด้วย ในทางตรงข้ามทีผ่ เู้ ล่นเป็นตัวละคร
ในลักษณะของแบบจาลองตัวตนของเกมอย่าง FPS นัน้ แปลกแตกต่าง
กันออกไป ลักษณะของแบบจาลองตัวตนนัน้ จะมีจากัดและไม่สามารถดัดแปลงได้อย่างอิสระ
เมือ่ เริม่ เล่น แต่เมื่อเล่นไปสมารถดัดแปลงตัวละครด้วยการซือ้ อุปกรณ์เสริม จากระบบไอเทมมอลล์
หรือ บางครัง้ เป็ น การซื้อ จากระบบอื่นๆ ตามที่ผู้ใ ห้บริก ารเกมออนไลน์ นัน้ ๆ เปิ ด พื้น ที่ใ ห้
ยกตัวอย่างจาก เกมออนไลน์พอยต์แบงค์ท่ศี กึ ษา การสร้างตัวละครเมื่อเริม่ ต้นนัน้ จะเลือกได้
เป็ นตัวละครทหารชายเท่านัน้ และตัวระบบเกมไม่อนุ ญาตให้ดดั แปลงลักษณะหน้าตาได้อย่าง
อิสระ โดยผูเ้ ล่นจะได้รบั ตัวละครพืน้ ฐาน จากการสร้างไอดีจานวน 1 ตัว
ด้วยระบบการให้บริการเกมแบบนี้ทาให้ผู้เล่นที่เข้ามา รู้สกึ เป็ นพวก
เดียวกัน แต่ขาดความแตกต่างในแง่ของอัตลักษณ์ และเมื่อผู้เล่นต้องการสร้างความแตกต่าง
ผูเ้ ล่นจาเป็นต้องจ่ายเงินซือ้ อุปกรณ์เสริมเพื่อทาให้ตวั เองไม่เหมือนใคร และแสดงถึงอั ตลักษณ์
ความชื่นชม รวมไปถึงรสนิยมส่ว นตัวได้อีกด้วย โดยบริษัทที่เป็ นเจ้าของเกมได้นาไอเทม
เหล่านี้ขายเพื่อให้ผเู้ ล่นได้สวมใส่และจัดความสวยงามของตัวละครผูเ้ ล่นได้อย่างอิสระ
ลักษณะการขายสินค้าเพื่อประดับอัตลักษณ์ของเกมพอยต์แบลงค์ม ี
ด้วยกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ การจ่ายเงินในเกมเพื่อซือ้ และการเติมเงินเข้าเกมเพื่อซือ้ สินค้า
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ภาพที่ 4.4 ตัวละครของเกม พอยต์ แบลงค์

ภาพที่ 4.5 การดัดแปลงตัวละครของเกม พอยต์ แบลงค์
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แบบจาลองตัวตนในลักษณะสุดท้ายเกมที่ไม่มแี บบจาลองตัวตนอย่าง
ชัดเจน ซึง่ คือเกมอย่าง “ฮอน” เกมฮอนนัน้ เป็นเกมประเภททีเ่ ล่นจบในตาหนึ่งทีเ่ ล่น โดยเกม
หนึ่งกินเวลาประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัวโมง
่
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ฝีมอื ของผูเ้ ล่นทัง้ 2 ฝ่าย ลักษณะ
ของตัวเกม เป็นลักษณะทีผ่ เู้ ล่นเกมออนไลน์ ตัวเกมไม่ได้มตี วั ละครพิเศษมาให้ผเู้ ล่น แต่ให้ผู้
เล่นเลือกตัวละครที่ผู้เล่นจะใช้โดยไม่สามารถดัดแปลงตัวละครของตนเองได้ ผู้เล่นจะเป็ นผู้
เลือกตัวละครไปเร่อย และมีภาพแทนตัวตนแค่ลกั ษณะเดียวคือรูปภาพทีม และตัวละครทีเ่ ลือก
เป็นภาพจาลองตัวตนของผูเ้ ล่น

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างห้องแช็ทในหน้าล็อบบีข้ องเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.
ในรูปแบบของเกมฮอนนี้ ผู้เล่นสามารถเลือกทีจ่ ะใช้รูปใดก็ได้เป็ นตัว
แสดงตัวตน ไม่ต่างจากการเล่นเฟสบุ๊ค และสื่อออนไลน์อ่นื ๆ แต่มจี ดุ สังเกตได้ว่าการเล่นเกม
ออนไลน์อย่างฮอนนัน้ เป็ นการเล่นที่ไม่จากัดตัวละครที่ผู้เล่นจะเล่น ทาให้ตวั ตนนัน้ เปลี่ยนไป
ทุกครัง้ ทีเ่ ล่น ตามตัวละครทีผ่ เู้ ล่นสวมบทบาท ซึง่ ตัวละครแต่ละตัวในเกมฮอนล้วนมีเรื่องราวที่
แตกต่างกันออกไป ทาให้ผคู้ นจะจาทีช่ ่อื ของผูเ้ ล่น และวิธกี ารเล่นมากกว่าตัวละครทีป่ รากฏอยู่
ในเกม
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ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างตัวละครในเกมฮอน
แหล่งที่มา: G-society, n.d.
นอกจากนัน้ การเล่ น ของเกมฮอนนัน้ ผู้เ ล่ น ผู้เ ล่ น สามารถเลือ กสวม
บทบาทได้หลากหลายลักษณะทัง้ การเล่นฝา่ ยดี หรือฝ่ายเลวทีผ่ เู้ ล่นสามารถเลือกตามความพึง
พอใจ หรือการเล่นเกมในครัง้ นัน้ ๆ ได้อกี ด้วย

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการเลือกฝา่ ยในการเล่นของเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.
นอกจากรูปแบบหลักของตัวระบบเกมในการสร้างแบบจาลองตัวตน ที่
เป็นลักษณะของการสร้างอัตลักษณ์เสมือนในเกมแล้วนัน้ จากการศึกษาและการสัมภาษณ์กลุ่ม
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พบว่า เพศของตัวละครเป็ นตัวอย่างหนึ่งของ ลักษณะของการสร้างแบบจาลองตัวตนทีส่ าคัญ
เนื่องจากการสื่อสารจะเปลีย่ นไปตามเพศที่แบบจาลองเสมือนนัน้ เป็ น ผูเ้ ล่นมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้า
มาทักทายและพูดคุยกับตัวละครทีเ่ ป็ นเพศหญิงมากกว่า ดังนั ้นในสังคมของชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์นัน้ จะปะปนไปด้วย ตัวละครชาย ที่ผู้ชาย หรือผูห้ ญิงเล่น ก็ได้ และตัวละครหญิง
ที่ผู้ชายหรือผู้หญิงเล่นได้เช่นเดียวกัน ลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะของการทลายกรอบด้าน
ความเป็ นเพศออกไป ด้วยลักษณะของชุมชนเสมือนซึง่ อยูบนโลกออนลน์ ผู้คนสามารถจะเป็ น
อะไรก็ได้บนนัน้ ขึน้ อยู่กบั ตัวระบบที่จะนาพาไป ลักษณะการเล่นตัวละครข้ามเพศนัน้ เนื่อง
ด้วยความต้องการอภิสทิ ธิ ์พิเ ศษอะไรบางอย่างจากการเล่น ดังตัวอย่างที่ได้สมั ภาษณ์กลุ่ ม
นักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558) “เวลาผมเล่นเกมออนไลน์ พวก MMO ผมชอบ
เล่นตัวละครผูห้ ญิง และชอบแสดงตัวเป็นผูห้ ญิง เพราะมันขอของจากผูเ้ ล่นชายได้ง่าย ตามที่
เพื่อนเล่นกันส่วนใหญ่ผหู้ ญิงจะเงียบกว่าในเกม MMO สัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม” “ส่วนใหญ่
พอเล่นเป็นผูห้ ญิงมันขอของง่ายกว่าเล่นตัวละครชายอะพี แถมเวลาไปตี้นะ หากลุ่ มก็ง่ายกว่า
ด้วยพวกหน้าหม้อมันเยอะ สัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม”
ปฏิสมั พันธ์ในเกมผ่านแบบจาลองตัวตนนัน้ ตัวละคร และการแสดง
ภาพของเพศหญิง ได้เปรียบในการเล่นเกม MMORPG โดยผูช้ ายจะนิยมเปลีย่ นเล่นตัวละคร
หญิง และปลอมเป็นผูห้ ญิง เพื่อให้เกิดสถานะทีด่ กี ว่าในการเล่นเกมกว่าตัวละครชาย เนื่องจาก
ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็ นเพศชาย ซึ่งอาจขาดการปฏิสมั พันธ์กบั เพศหญิงในโลกแห่ง
ความเป็ นจริง จึงชดเชยด้วยการ ใช้ตวั ละครเพศหญิงภายในเกมเป็ นเครื่องมือทดแทนความ
ต้องการดังกล่าว อย่างกรณีตวั อย่างในต่างประเทศทีผ่ เู้ ล่นชื่นชอบตัวละครในเกมออนไลน์ของ
ฝา่ ยตรงข้ามมาก จนหลงรัก และชื่นชมตัวละครดังกล่าวมากกว่า ตัวตนจริงของผูเ้ ล่นอีกฝ่าย
แต่เรื่องการติดภาพจาลองตัวตน เรื่องราวดังกล่ าวไม่ได้มเี พียงแค่ผู้ชายเท่านัน้ แต่ผู้หญิง
เช่นเดียวกัน ผู้หญิงบางคนติดภาพลักษณ์ของผู้ชายที่ตนเองชอบในโลกเสมือนเกมออนไลน์
แต่เมื่อเจอตัวจริงแล้วกลับไม่ชอบ แต่ใจยังรักผู้ชายคนนัน้ แบบทีผ่ ่านแบบจาลองตัวตนเสมือน
ดังกล่าวอยู่
ลักษณะของการติดภาพลักษณ์ของแบบจาลองตัวตนนัน้ กลับพบได้
น้อยในเกมอย่าง MOBA และ FPS เนื่องจากภาพของตัวละครเป็ นแบบจาลองทีบ่ ริษทั เกม
กาหนดหน้าตาไว้ให้ รวมไปถึงเพศของตัวละคร เองก็ตามซึ่งผู้เล่นทราบดี มากกว่าลักษณะ
ของการสร้างตัวละครแบบอิสระ เหมือนเกม MMORPG ซึง่ วิธกี ารสร้างตัวละครทีห่ ลากหลาย
อาจนามาพัฒนาเกมอย่าง FPS ให้มกี ารผูกสัมพันกับผูเ้ ล่นได้มากขึน้
นอกจากรูปร่างหน้าตาของตัวละครแล้วนัน้ “ชื่อ” ของตัวละครเป็ นสิง่
สาคัญที่กล่าวว่าเป็ นสิง่ สาคัญมาก เนื่องจากชื่อเป็ นเครื่องหมายหนึ่งซึ่งแสดงถึงตัวผูเ้ ล่นผู้นัน้
ผ่านทางโลกแห่งชุมชนเสมือน เปรียบเสมือนการมีช่อื ในโลกจริง ยิง่ มีการตัง้ ชื่อ และชื่อนัน้
เป็ นของเรา รวมไปถึงนัยการสื่อของชื่อเป็ นภาพสะท้อนของตัวผูเ้ ล่นที่เป็ นเจ้าของแบบจาลอง
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ตัว ตนเหล่ านัน้ ทาให้ผู้เ ล่นที่เ ป็ นเจ้าของแบบจาลองดังกล่าว รู้ส ึกถึงภาพในโลกออนไลน์
และบบจาลองตัวตนของพวกเขาเป็ น “ทรัพย์สนิ ” อันมีค่า ซึง่ ส่งผลต่อการผูกสัมพันธ์กบั ตัว
เกมมากขึน้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ชื่อตัวละคร มีความสาคัญในการเล่นเกมมาก “เวลา
พวกผมขายตัวละคร ส่วนใหญ่เรื่องของในตัวละครไม่เท่าไหร่ครับ แต่พ่คี ดิ ดูช่อื ผมใครเอาไป
เล่นแปลกๆ มันก็เสียนะครับ สัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม” “ผมไม่ค่อยสนเรื่องตัวละครเท่าไหร่
แต่เรือ่ งชื่อเนี่ยไม่ได้จริงๆ ครับพี”่ (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
ชื่อจึงเป็นลักษณะของการสร้างความผูกพันธ์ และเป็ นอัตลักษณ์แสดง
ตัวเจ้าของบนโลกออนไลน์ได้เป็ นอย่างดี การที่ผู้เล่นรู้สกึ อยากเข้าเล่นเกมมากขึ้น เพราะเขา
รูส้ กึ ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเสมือนนัน้ ๆ เนื่องจากเขามีตวั ตนอยู่บนนัน้ เป็ นลักษณะของ
การเข้าไปมีส่วนหนึ่งของสถานทีน่ นั ้ ก่อให้เกิดจิตสานึกของการเป็ นเจ้าของ (Sense of Belonging)
ยิง่ เกมที่เปิดโอกาสให้สร้างและปรับเปลีย่ นได้มาก รวมถึง การสร้างความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะ
(Uniqueness) สูงมีแนวโน้มให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ถึงตัวตนของตัวเองบนโลกแห่งนัน้ มากขึน้
โดยรวมแล้วนัน้ สาหรับ “แบบจาลองตัวตน” เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบ
ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและตัวเกม เนื่องจากผู้เล่นได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ส่วน
หนึ่งของตัวเองลงไปในโลกเสมือน เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนลึกของจิตใจ ประกอบกับ
การทีโ่ ลกนัน้ เป็นโลกเสมือนทีม่ คี วามเป็นแฟนตาซี การทีม่ ตี วั ตนเสมือนทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของโลก
นัน้ ยิง่ ทาให้โลกนัน้ ดูเหมือนโลกแห่งความเป็ นจริงทีเ่ ขาสามารถนาตัวเองเข้าไปแฝงตัวในโลก
นัน้ เพื่อ หนี หรือหลบซ่อ นตนเองจากโลกภายนอกได้ นอกจากนัน้ แล้วแบบจาลองตัวตน
เหล่านี้ สามารถมาได้หลากหลายรูปแบบ ซึง่ ส่งผลต่อความผูกสัมพันธ์ต่อตัวเกมทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละบุคคล
2) เนื้อเรื่อง เป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการเล่นเกม ด้วยความทีเ่ กม
ออนไลน์มลี กั ษณะคล้ายกับภาพยนตร์ ซึ่งจุดขายของสื่อเหล่านัน้ คือ เนื้อเรื่อง และวิธกี าร
เล่าเรื่อง ยิง่ ภาพยนตร์ทม่ี เี นื้อเรื่องทีด่ ี และการเล่าเรื่องที่ชวนติดตาม จะส่งผลให้ภาพยนตร์
เหล่านัน้ สนุ กสนาน และดูแล้วได้อรรถรสมากกว่า ภาพยนตร์ท่เี นื่องเรื่อง หรือการนาเสนอที่
ด้อยลง
เนื้อเรื่อ งของเกมออนไลน์ นัน้ ไม่ได้อ อกมาในลักษณะเดียวกับเกม
จ าพวกออฟไลน์ ที่เ นื้ อ เรื่อ งนัน้ มีจุด เริ่ม และจุด จบในเนื้ อ เรื่อ งที่ช ัด เจน แต่ ส าหรับ เกม
ออนไลน์แล้ว เนื้อเรือ่ งเหล่านัน้ ไม่สามารถเขียนให้จบลงได้ เนื่องจากตัวเกมมีการขยาย และ
การทาธุรกิจจากตัวเนื้อหาของเกมไปเรื่อยๆ ทาให้เกมมีลกั ษณะการเล่นทีไ่ ม่มจี ุดจบ เช่นเดียวกับ
เนื้อเรือ่ ง เรียกได้ว่าเป็นเนื้อเรือ่ งทีไ่ ม่เคยมีจดุ จบ (Never Ending Story)
เนื้อเรือ่ งสาหรับเกมออนไลน์นนั ้ เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีท่ าให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ผูก
สัมพันธ์ไปกับตัวเกมมากขึน้ และรูส้ กึ ติดกับเกมเหล่านัน้ ในเกมทีเ่ ราได้ทาการศึกษาในครัง้ นี้
เช่นเดียวกันที่ ตัวเนื้อเรื่องเข้ามาเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของตัวเกม แต่เกมทัง้ 3 เกมนัน้ มี
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ลักษณะของเนื้อเรื่องทีแ่ ตกต่างกันแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ การมีเนื้อเรื่องทีช่ ดั เจน และ
ไม่มเี นื้อเรื่องทีช่ ดั เจน โดย ลักษณะของเนื้อเรื่องทัง้ 2 แบบ ไม่ได้ส่งลต่อการเล่นของผูเ้ ล่น
มากนัก ทัง้ จากการสอบถามสัมภาษณ์ไม่พบข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นด้านเนื้อเรื่องจากกลุ่ม
สัมภาษณ์ ผูเ้ ขียนจึงได้นาข้อมูลเกีย่ วกับเนื้อเรือ่ งเกมทัง้ 3 ไว้ดงั ต่อไปนี้
เกมทีม่ เี นื้อเรือ่ งชัดเจน ตัวอย่างในเกมทีศ่ กึ ษา คือ เกมโยวกัง จาก
การศึกษาพบว่า ตัวเกมถูกพัฒนาหนังสือการ์ตูนเกาหลีเรื่อง “ยุทธภพครบสลึง” โดยทัง้ ตัว
ละคร ผูเ้ ล่น และ NPC รวมไปถึงเควสต่างๆ ในเกมมีส่วนพัฒนามาจากพื้นฐานของเนื้อ
เรื่อง จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าเป็ นลักษณะของการใช้ส่อื เพื่อการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia)
โดยสื่อหลักของตัวเกมนี้ คือ “หนังสือการ์ตูน” แต่นาเรื่องราวบนหนังสือเข้ามาถ่ายทอดลงบน
สื่อเกมออนไลน์ ซึ่งเป็ นสื่อคนละชนิดกัน จากการวางแผนทางธุรกิจลักษณะนี้เป็ นการวาง
แผนการทางธุรกิจเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากหนังสือการ์ตูนสู่เกม เพื่อดึงคนจากการ์ตูนเข้า มา
ใช้จ่ายในตัวเกมเพิม่ เติม ในทางตรงกันข้าม เป็ นการเข้าถึงตลาดเกม เพื่อดึงผูอ้ ่านจากผูเ้ ล่น
เกมไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างหนังสือการ์ตูน นักรบครบสลึง
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.
ในขณะที่เกมออนไลน์อกี กลุ่มทีท่ าการศึกษา พบว่าไม่มเี นื้อเรื่องเป็ น
แกน โดยมีลกั ษณะของเนื้อเรื่องเป็ นเพียงโครงเรื่อง แต่มตี วั ละครทีช่ ดั เจน อย่างเกมพอยต์ แบลงค์
เป็ นไม่มเี นื้อเรื่องอย่างเห็นได้ชดั เจน เนื่องจากเกมเป็ นลักษณะของการเล่น 2 ฝ่าย ได้แก่
ฝา่ ยตารวจ และฝา่ ยผูก้ ่อการร้าย ซึง่ ตัวละครในการเล่นเป็นสิง่ ทีช่ ดั เจนมาก
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ในขณะทีเ่ กมฮอน เป็นเกมทีไ่ ม่ได้มเี นื้อเรือ่ งชัดเจน แต่มเี รื่องราวของ
ตัวเกมเป็นเรือ่ งราวคร่าวๆ โดยเรือ่ งราวของเกมจะถูกแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวละคร
ต่างๆ โดยเนื้อเรือ่ งของแต่ละตัวละครนัน้ จะถูกถ่ายทอดออกมาในการทาฉากทีใ่ ช้เล่น ตัวละคร
ทีใ่ ห้เลือก และสามารถอ่านเนื้อเรือ่ งได้จากคาอธิบายของตัวละครภายในเกม ซึง่ ลึกและละเอียด
กว่าเกมพอยต์แบลงค์อกี ขัน้ หนึ่ง
3) การเล่าเรือ่ ง อ้างอิงจากลักษณะของเนื้อเรื่อง การเล่าเรื่องเป็ น สิง่
ทีผ่ ู้พฒ
ั นาเกมในส่วนของเนื้อหา เป็ นผู้สร้างวิธกี ารเล่าเรื่องขึน้ ซึ่ งไม่ได้แตกต่างจากผู้กากับ
ภาพยนตร์ท่ี นาเสนอเนื้อเรือ่ งออกมาให้ผเู้ ล่นสามารถซึมซับข้อมูลเหล่านัน้ และลุ่มหลงในเกม
มากขึ้น นอกจากนัน้ แล้ววิธที ่ใี ช้ในการเล่าเรื่อง เป็ นส่วนสาคัญในการสร้างบรรยากาศและ
อารมณ์รว่ ม โดยเฉพาะอารมณ์ในลักษณะของแฟนตาซี ทีผ่ เู้ ล่นสามารถซึมซับความเหนือจริง
และรสชาติของการทาอะไรทีใ่ นโลกแห่งความเป็นจริง ไม่สามารถตอบสนองอารมณ์เหล่านัน้ ได้
เช่น การเล่นเป็นอาชีพต่างๆ ทีใ่ นโลกแห่งความเป็นจริง เราไม่สามารถเลือกอาชีพเหล่านัน้ ได้
หรือเราไม่มที างเป็นมหาวายร้ายของโลกได้เช่นเดียวกัน
การเล่าเรื่องนี้เองที่ส่งผลต่อผู้เล่น ที่ทาให้พวกเขารูส้ กึ อยากเล่นเกม
นัน้ ไปเรือ่ ยๆ และดึงความสนใจในตัวเกมได้นานขึน้
ตัวอย่างในเกมโยวกัง พบว่าผู้พฒ
ั นาเกมออนไลน์ ใช้วธิ กี ารดาเนิน
เนื้อเรื่องผ่านประสบการณ์การเล่นของผู้เล่น แบบแฝงเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เล่นต้อง
ปฏิบตั ใิ นการเล่นเกม เช่น การทาเควส ยิง่ ผูเ้ ล่นเล่นเกมมากขึน้ จะส่งผลให้เล่นเกมได้รเู้ รื่อง
มากขึน้ ประสบการณ์ทผ่ี เู้ ล่นได้รบั จากการเล่นเกมนัน้ เกมโยวกัง ใช้วธิ กี ารสร้างการปฏิสมั พันธ์
แบบ HCI ในการโต้ตอบระหว่างมนุ ษย์กบั NPC ภายในเกม ซึง่ NPC เหล่านี้เป็ นตัวเล่า
เรื่องราวที่เกิดขึน้ ในโลกของโยวกังให้ผู้เล่นได้รบั รู้ เมื่อผูเ้ ล่นเล่นไปเรื่อยๆ ตัวเกมจะให้ผู้เล่น
เลือกฝ่ายการเล่น เหมือนกับสวมบทเป็ นฝ่ายตัวดี และตัวร้ายภายในเกม เมื่อเล่นถึง เลเวล 35
ซึง่ อ้างอิงจากตัวหนังสือการ์ตูน ตลอดจนฉากต่างๆ และตัวละครภายในเกมเอง
ในขณะที่เกมทีใ่ ช้ในการศึกษาอีก 2 เกมนัน้ ไม่ได้มเี นื้อเรื่องเป็ นของ
ตนเองทาให้การถ่ายทอดในวิธกี ารเล่าเรื่อง จึงกลายเป็ นการถ่ายทอดเชิงประสบการณ์การเล่น
ทีเ่ หมือนจริง โดยให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ซึมซับเข้าไปอยูโ่ ลกของเกมราวกับไปอยูใ่ นเหตุการณ์นนั ้ จริงๆ
ตัวอย่างที่ชเั จนอย่างเกมพอยต์ แบลงค์ ที่เป็ นเกม ประเภท FPS
ซึ่งผู้เล่ นสามารถสัมผัส ประสบการณ์ ในระดับที่ต ัวละครในเกมมองเห็น ซึ่งเปรียบเหมือ น
มุมมองในลักษณะดังกล่าวทาให้ผเู้ ล่น ซึมซับประสบการณ์ และอารมณ์ของตัวละครจริง ได้ดี
ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเล่นเกมนัเ้ ราจะมองไม่เห็นแบบจาลองตัวตนทีเ่ ราได้สร้างขึน้ ตลอด
เกม ยกเว้นผูอ้ ่นื จะเป็นผูม้ องเห็น หรือเฉพาะตอนอยูใ่ นห้องรอตัวละครเท่านัน้
ในขณะทีเ่ กมฮอนลักษณะจะต่างออกไปเนื่องจากเกมฮอน เป็ นเกมที่
นอกจากจะไม่ม ี แบบจาลองตัวตนของผู้เล่นทีช่ ดั เจนแล้ว เนื้อเรื่องไม่ได้ชดั เจน และการเล่า
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เรื่องแทบไม่พบจากในตัวเกมเลย ผู้เล่นอาศัยการเล่นตัวละครทีม่ อี ยู่เข้าเล่นเกม เนื้อเรื่องนัน้
จะถูกเขียนในคาอธิบายแผนที่ หรือเว็บไซต์เพียงเล็กน้อย นอกจากนัน้ จะมีกลุ่มทีท่ าแฟนไซต์
(Fansite) เป็ นผูแ้ ต่งเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวละครต่างๆ ขึน้ เป็ นลักษณะของการสร้างเนื้อหาจาก
ผูเ้ ล่น (User Generated Content) เสียมากกว่า
4) สภาพแวดล้อมของตัวเกม เกมทัง้ 3 เกมทีเ่ ลือกศึกษานัน้ มีลกั ษณะ
การสร้างสภาพแวดล้อมในการเล่นเกมทีแ่ ตกต่างกันออกไปทัง้ ในแง่ของมุมมอง และการสร้าง
โลกเสมือนนัน้ ๆ โดยอธิบาย ออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
ในเกมอย่าง โยวกัง มีลกั ษณะธรรมชาติของตัวเกม เป็ นรูปแบบ 3 มิติ
ทัง้ องค์ประกอบในแง่ข องตัว ละคร และโลกเสมือนภายในเกม โดยการสร้างภาพออกมาใน
รูปแบบของการ์ตูน มีความน่ ารัก และมีความเป็ นแฟนตาซี บรรยากาศของตัวเกมเป็ นสไตล์
เอเชียตะวันออก มีกลิน่ ไอของประเทศจีนสูง ผูเ้ ล่นสามารถสารวจพื้นทีต่ ่างๆ ได้อย่างอิสระ
ส่งผลให้ผเู้ ล่นเกิดการแบ่งปนั สร้างเนื้อหา และประสบการณ์ในการเล่น ในพืน้ ทีต่ ่างๆ รวมถึง
สิง่ ของทีห่ าได้ในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ เป็ นลักษณะของการแชร์ลงไปในกลุ่มผูเ้ ล่นด้วยกัน

ภาพที่ 4.10 สภาพแวดล้อมเล่นเกม Yulgang (1)
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ภาพที่ 4.11 สภาพแวดล้อมเล่นเกม Yulgang (2)

สาหรับสภาพแวดล้อมในเกมพอยต์แบลงค์ เป็ นลักษณะของการสร้าง
อารมณ์ร่วมกับผู้เล่นในระหว่างการเล่นเกม ภาพและเสียงของเกมพอยต์แบลงค์จะขึ้นอยู่กบั
ห้องเล่นเกมที่ผู้เล่นเลือก โดยสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็ น ภาพและอารมณ์ของสงคราม
ในขณะทีบ่ างห้องจะเป็นลักษณะของภาพปา่ และการผจญภัย
ลัก ษณะดังกล่าวเป็ นความต้อ งการให้ผู้เล่ นเสพเนื้อหาเกมที่แฝงอยู่
ตามห้องเล่นเกมต่างๆ เพื่อให้เล่นเกมมากขึน้ และปฏิสมั พันธ์กบั ตัวเกมมากขึน้ เนื่องจาก
การออกแบบเกมที่มกี ารกระตุ้นให้ผู้เ ล่ น เข้าถึงเนื้อ หาที่เพิ่มขึ้นเรื่อ ยๆ ตามลักษณะของ
Gamification ทีเ่ กมจะดึงความสนใจให้ผเู้ ล่นเข้าไปสู่ตวั เกมมากขึน้ และลึกมากขึน้ จากการ
เล่น และสภาพแวดล้อมของเกม
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ภาพที่ 4.12 บรรยากาศในการเล่นพอยต์ แบลงค์ในห้องเกมสถานีรถไฟใต้ดนิ
แหล่งที่มา: Evicheats, 2013.

ภาพที่ 4.13 บรรยากาศในการเล่นพอยต์ แบลงค์ในห้องเกมห้องสมุด
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ภาพที่ 4.14 บรรยากาศในการเล่นพอยต์ แบลงค์ในห้องเกมแบบโหมดไดโนเสาร์
ส่ ว นเกมฮอน มีล กั ษณะของบรรยากาศของเกมที่แ ตกต่ า งออกไป
เนื่องจากภาพของเกมและการเล่น ค่อนข้างจะคล้ายเกมพอยต์แบลงค์ แต่ในขณะเดียวกั นมี
รูปแบบการเล่นทีต่ อ้ งอาศัยความสามารถของตัวละครเหมือนเกมโยวกัง เพียงแต่ใช้เวลาในการ
เก็บเลเวล และพัฒนาตัวละครในเวลาที่น้อยกว่า ตัวฉาก และสภาพแวดล้อมเป็ นลักษณะ
เดียว คือ เป็ นรูปของโลกแฟนตาซี อ้างอิงตามเนื้อ เรื่อ งของตัว ละคร โดยมีลกั ษณะของ
บรรยากาศดังภาพข้างล่าง

ภาพที่ 4.15 บรรยากาศในการเล่นฮอน (1)
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ภาพที่ 4.16 บรรยากาศในการเล่นฮอน (2)
แหล่งที่มา: 2p, n.d.

ภาพที่ 4.17 บรรยากาศในการเล่นฮอน (3)
4.1.1.2 ด้าน Game Concept
1) กฎ ในเกมออนไลน์ทศ่ี กึ ษาทัง้ 3 เกม มีลกั ษณะของ “กฎ” ที่
ต่างกัน และส่งผลให้ใช้วธิ กี ารเล่นที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็ นรูปแบบของ “กฎ” ตาม
ลักษณะของเกมออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกัน โดยเมื่อ ผูว้ จิ ยั ศึกษาลึกลงไปแล้วพบว่า ในกฎของเกม
ออนไลน์ มีองค์ประกอบเพิม่ เติมอีก 3 ประการ ได้แก่
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(1) “กฎ” ในการบังคับ (Rules of Navigation)
(2) “กฎ” ในการเอาชนะ (Rules of Achievement)
(3) “กฎ” ในการสร้างชื่อเสียง (Rules of Fame)
ในการวิเคราะห์เกมที่ทงั ้ 3 ที่ผู้วจิ ยั ศึกษา โดย สามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้
เกมโยวกัง เป็ นเกมออนไลน์ประเภท RPG ยุคเก่า ทีเ่ น้นการเก็บ
เลเวลเพื่อพัฒนาตัวละคร และทาให้ผเู้ ล่นเข้าถึงเนื้อหาทีม่ ากขึน้ ได้
“กฎ” ในการบังคับ ของเกมโยวกัง เป็ นลักษณะของการบังคับ แบบ
คลิกแล้วตี (Hack and Slash) เป็ นลักษณะของการใช้เมาส์กดไปในพืน้ ทีต่ ่างๆ เพื่อบังคับ
ตัว ละครให้เ ดิน หรือ โจมตีศ ัต รูภ ายในเกม และใช้ค ีย์บ อร์ด เพื่อ กดใช้ท ัก ษะของตัว ละคร
สนทนากับผูเ้ ล่นอื่น เป็ นต้น เมื่อคลิกไปทีเ่ ป้าหมายแล้วตัวละครของเราจะทาการโจมตีเป้าหมาย
เองอย่างอัตโนมัติ
ตัวอย่างจากเกมโยวกังแสดงให้เห็นว่า ลักษณะการบังคับแบบคลิก
แล้วตี นี้ มีส่วนทีท่ าให้ผเู้ ล่นไม่จาเป็นต้องบังคับตัวละครอยูต่ ลอดเวลา ประกอบกับการมีเวลา
ทีส่ ามารถพิมพ์สนทนากับผูเ้ ล่นอื่น ภายในเกมออนไลน์ได้

ภาพที่ 4.18 การบังคับแบบคลิกแล้วตี
แหล่งที่มา: Yulgang, n.d.
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การบังคับดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับการเล่นเกม ฮอน ด้วยการที่
มุมมองของผูเ้ ล่น เป็ นมุมมองพระเจ้า (God View) (God View หมายถึง การเล่นเกมที่
มองจากมุมมองบน และเห็นสนามการแข่งขันทัง้ หมด) การคลิกไปตามพืน้ ทีต่ ่างๆ ใช้เพื่อการ
บังคับทิศทางเดินทางของตัวละคร แต่การบังคับของเกมจะมีความซับซ้อนการบังคับของเกม
โยวกัง คือจะมีปมุ่ ในการบังคับมากกว่า ตลอดจนการกดสกิลทีม่ ากกว่า ทาให้การกดพิมพ์นนั ้
เป็นไปได้ยากกว่าเกมแบบ โยวกัง
เพื่อ กลบข้อ จากัดของของการสื่อ สารดังกล่ าว ผู้ พฒ
ั นาเกมฮอนจึง
สร้างระบบการสื่อสารผ่านเสียงเข้ามาสู่ตวั เกม เพื่อกลบจุดอ่อนของการเสียเวลาในการพิมพ์ ที่
ทาให้อรรถรสในการเล่นเกมออนไลน์ลดลง และเสียเวลาในการอธิบายแผนการเอาชนะฝ่ายตรง
ข้ามผ่านการพิมพ์ กลายเป็นการสื่อสารผ่านเสียงทีร่ วดเร็ว ง่าย และไม่ต้องละความสมาธิจาก
การเล่นเกมอีกด้วย

ภาพที่ 4.19 การบังคับตัวละครเพื่อต่อสูใ้ นเกมฮอน
แหล่งที่มา: บล็อคสป็อต, 2556.
เมื่อเปรียบเทียบกับการบังคับของเกมพอยต์ แบลงค์นนั ้ มีลกั ษณะที่
แตกต่างกันออกไป เป็ นลักษณะของการบังคับด้วยปุ่ม WASD บนแป้นคียบ์ อร์ด เพื่อบังคับ
ทิศทางของตัวละครไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ นอกจากนัน้ ใช้คาสังอื
่ ่นๆ ทีอ่ ยูบ่ นแป้นคียบ์ อร์ดใน
การสังตั
่ วละคร หรือเข้าถึงระบบต่างๆ เช่น การเปลีย่ นอาวุธ การกระโดด เป็ นต้น และใช้
เมาส์เป็ นตัวสังในการยิ
่
ง การซูมไปยังเป้าหมายเป็ นต้น
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ลักษณะการบังคับแบบปุ่ม WASD เป็ นลักษณะการบัง คับที่สมจริง
ด้วยวิธกี ารบังคับแบบดังกล่าว ผูเ้ ล่นต้องมีทกั ษะในการเล่นเกม และการควบคุมเกมมากกว่า
การบังคับแบบคลิกแล้วตี ทีเ่ น้นไปยังการวางแผนการเล่นมากกว่าการบังคับตัวละคร

ภาพที่ 4.20 การบังคับแบบ WASD ของเกมพอยต์ แบลงค์

ภาพที่ 4.21 การเล่นเกมเกมพอยต์ แบลงค์

121
กฎการเอาชนะ ในเกมโยวกังทีศ่ กึ ษา ทีเ่ ป็ นลักษณะของเกมทีไ่ ม่มวี นั จบ
ทาให้ผเู้ ล่นไม่สามารถเอาชนะเกมได้ แต่เอาชนะระหว่างผูเ้ ล่นกันเองได้ เป็ นลักษณะของการ
อวด และการโอ่ ทัง้ ไอเทม และการเอาชนะในข้อระบบต่างๆ
ตัว อย่ า งเช่ น ระบบแบ่ ง ฝ่ า ย อย่ า งเกม โยวกัง เมื่อ ผู้ เ ล่ น เล่ น
ั ่ แก่ ฝ่ายธรรมะ
ถึงเลเวล 35 จะต้องทาเควสเพื่อเลือกฝ่าย โดยเกมจะแบ่งออกเป็ น 2 ฝงได้
และฝา่ ยอธรรม ผูเ้ ล่นสามารถเลือกอยูฝ่ า่ ยใดก็ได้ แต่มขี อ้ ทีท่ าให้ตวั เกมน่ าตื่นเต้น คือ เมื่อตัว
ละครต่ างฝ่า ยกัน สามารถทาร้า ยฝ่า ยตรงข้า มได้ทุ ก เมื่อ และทุ ก สัป ดาห์จะมีก ารสู้ร บกัน
ระหว่าง 2 ฝ่าย เมื่อฝ่ายใดชนะ ฝ่ายนัน้ จะได้รบั ผลจากค่าบัฟของฝ่ายทีช่ นะสงคราม เป็ น
ข้อตอบแทน ในการสูร้ บระหว่างกันนัน้ ถือเป็ นการใช้การสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่นสองฝ่าย โดย
ตัวเกมออนไลน์ ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลาง ในวิธ ีการสื่อสารที่เ รียกว่า การสื่อสารผ่านตัวกลาง
คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4.22 สงครามฝา่ ยเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: Yulgang, n.d.
นอกจากการสู้ร บระหว่ า งผู้เ ล่ น ด้ว ยกัน แล้ว ในตัว เกมโยวกัง ยัง มี
ลักษณะของการทีผ่ เู้ ล่นต้องเอาชนะตัวเกมให้ได้ ผ่าน “การสื่อสารแบบบุคคลกับคอมพิวเตอร์”
โดยผู้พฒ
ั นาเกมโยวกังใช้เควส (เควส หมายถึง ภารกิจในตัวเกม ซึ่งรับจากระบบโดยตรง
หรือ NPC เมื่อผู้เล่นทาภารกิจสาเร็จ จะได้รบั เป็ นสิ่งตอบแทน ซึ่งมาในรูปของไอเทม ค่า
ประสบการณ์ ชื่อเสียง และอื่นๆ) และบอส (บอส หมายถึง ตัวละครมอนสเตอร์ในเกม ทีม่ ี
พลังและความสามารถเหนือมอนสเตอร์อ่นื ๆ ในระดับเดียวกัน มักเป็นตัวละครทีม่ ไี อเทมพิเศษ
หรือเควสพิเศษ ทีห่ าไม่ได้ในที่อ่นื ๆ ภายในเกม) ของเกมเข้ามามีส่วนในการสร้างกฎ และ
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ความกดดันให้ผเู้ ล่นต้องเอาชนะตัวเกม ตัวอย่างของการสร้างระบบเควส นัน้ เพื่อให้ผเู้ ล่นทา
ตามกฎ ของเกมในการสู้กบั มอนสเตอร์ท่ี เควสนัน้ ๆ ในบางครัง้ ผู้เล่นเดียวไม่สามารถทา
ภารกิจเหล่านัน้ ได้ จึงจาเป็ นต้องติดต่อกับผูเ้ ล่นอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือในการทาภารกิจสาคัญ หรือ
ล่าบอสดังกล่าว

ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างบอสในเกมโยวกัง
ในขณะทีเ่ กมออนไลน์ อย่าง พอยต์ แบลงค์ และฮอน เป็ นเกมการ
เล่นทีม่ ี 2 ฝา่ ยอย่างชัดเจน ใครทาตามภารกิจเสร็จก่อนเป็ นผูช้ นะ แต่มขี อ้ คานึงพิเศษที่ กฎ
กติกา นัน้ จะเปลีย่ นแปลงตามลักษณะ ของเกม และผูจ้ ดั ตัง้ ห้องเกมนัน้ ขึน้ มาได้อกี ด้วย
จากเกมพอยต์ แบลงค์ ผู้เล่นสามารถเลือกสร้างห้องเกม เพื่อใช้ใ น
การเล่นได้ผ่านโหมดการเล่น (ระบบการเล่นเกมในลักษณะต่างๆ ของตัวเกม) ต่างๆ ทีเ่ กมเปิดให้
เช่น โหมดซอมบี้ โหมดไดโนเสาร์ โหมดทัวไป
่ โดยผูเ้ ล่นสามารถดัดแปลงกติกา และเงื่อนไข
การเล่นได้ เช่น การงดการใช้ระเบิด งดการใช้สไนปเปอร์ เป็ นต้น โดยกติกาหลักของเกม
คือ เอาชนะฝายตรงข้ามให้ได้ อย่างในโหมดซอมบี้ ผูเ้ ล่นต้องเอาตัวรอดโดยไม่ถูกโจมตีจาก
ซอมบี้ หรือต้องฆ่าซอมบีใ้ นเกมให้หมด จึงจะเป็ นฝา่ ยชนะ เป็ นต้น ในขณะทีโ่ หมดไดโนเสาร์
นัน้ ผูเ้ ล่นต้องเอาตัวรอดจากไดโนเสาร์ให้ได้ ขณะทีฝ่ ่ายไดโนเสาร์ต้องไล่สงั หารคนทัง้ หมดใน
เวลาทีก่ าหนด
ซึ่งจากย่อหน้ าที่ผ่านมานัน้ ตัวเกมพอยต์ แบลงค์ แสดงให้เห็นว่า
แม้เป็ นเกมทีไ่ ม่มเี นื้อหามาก แต่ใช้การทดแทนด้วยการมีโหมดเกมทีเ่ ยอะ และมีวธิ กี ารเล่นที่
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หลากหลายทาให้เกม มีเนื้อหาทีเ่ พิม่ มากขึน้ และให้ผู้เล่นสามารถเพิม่ การผูกสัมพันธ์กบั เกม
ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ตวั เกมเล่นแล้วไม่เบื่อนันเอง
่

ภาพที่ 4.24 โหมดการเล่นแบบซอมบี้ ของเกมพอยต์ แบลงค์
ในขณะที่เ กมฮอนเอง มีลกั ษณะเหมือนเกมพอยต์ แบลงค์ โดยมี
ลักษณะเป็นห้องเกม ทีผ่ เู้ ล่นสามารถเลือกสร้างห้องเกม เพื่อใช้ในการเล่นได้ และปรับเปลีย่ น
กฎ และกติก าการเล่ นไปตามความพึงพอใจในการเล่ น ได้ แต่ ล กั ษณะของเกมนัน้ ยังคงมี
ลักษณะเดียวคือ การทาลายฝา่ ยตรงข้ามให้เร็วทีส่ ุดนันเอง
่
หากกล่าวว่าลักษณะของเกมฮอนนัน้ มีลกั ษณะเป็ นลูกผสม ระหว่าง
การเล่นเกมแบบ RPG และการเล่นเกมแบบ FPS ได้เช่นเดียวกัน โดยลักษณะการเล่นมี
ลัก ษณะของการเก็ บ เลเวลของตัว ละคร เพื่อ เตรีย มตัว ในการสู้ ร บแบบ RPG และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องทาลายฝ่ายตรงข้ามเหมือนเกม FPS ทาให้ตวั เกมมีลกั ษณะของธรรมชาติ
ของเกมทีเ่ ป็นลักษณะผสมของเกมทัง้ 2 แบบ
กฎในการสร้างชื่อเสียง ของเกมออนไลน์ เป็ นสิง่ ที่พบเห็นได้ใน 3
เกม มีความแตกต่างกันแต่มลี กั ษณะร่วมทีค่ ล้ายคลึงกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในเกมโยวกัง ชื่อเสียง เป็ นสิง่ ที่มบี นั ทึกในระบบ และเป็ นที่มาของ
การได้ฉายา ซึง่ เอาไว้แสดงให้ผอู้ ่นื ได้รบั รูว้ ่าผูเ้ ล่นคนนี้ไม่ธรรมดา “ชื่อเสียง” นี้เป็ นระบบที่
เชื่อมต่อกับระบบการสงคราม การทีจ่ ะได้ช่อื เสียงมาได้นนั ้ ผูเ้ ล่นจะต้องเข้าสู่การสงคราม และ
เมือ่ ทาสงครามแล้วได้ค่าชื่อเสียงมากขึน้ ยิง่ มากโอกาสทีจ่ ะได้ฉายในระดับสูงยิง่ มีสงู ขึน้
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ภาพที่ 4.25 การแสดงผลชื่อเสียง (1)
แหล่งที่มา: Yulgang, n.d.
นอกจากเรื่อง ชื่อเสียง แล้ว ยังพบอีกว่า มีระบบค่าความดี ที่จะ
ได้รบั ฉายา สาหรับตัวละครเพิม่ เช่นเดียวกัน ซึ่งมีลกั ษณะ และกฎกติกาคล้ายกัน กับระบบ
ชื่อเสียง ยิง่ ตัวละครมีค่าความดีท่สี ูงขึน้ ตัวละครจะมีแสงรอบตัว เพื่อแสดงว่าบุคคลนัน้ มีค่า
ความดีท่สี ูง พร้อมกับได้รบั ค่ าสมรรถภาพของตัวละครเพิม่ สูงขึน้ ตามค่าความดีท่สี ูงขึน้ ใน
ระดับทีเ่ กมได้กาหนดไว้ ซึง่ คนทีจ่ ะมีโอกาสได้ค่าความดีทส่ี ูงนัน้ คือผูท้ ต่ี ้องเล่นเกมโยวกังเก่ง
และมีฝีมอื ในการเล่นระดับหนึ่ง ซึง่ แตกต่างจากระบบชื่อเสียงที่ เป็ นได้รบั ฉายาทีเ่ ป็ นเพียงแค่
เครือ่ งประดับเท่านัน้
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ภาพที่ 4.26 การแสดงผลค่าความดี (1)
แหล่งที่มา: Yulgang, n.d.
ทัง้ 2 ระบบในเกมโยวกังเป็นสิง่ ทีส่ ร้างอัตลักษณ์ ของผูเ้ ล่นคนนัน้ ให้
เป็ นที่รจู้ กั กันภายในการเล่นเกม โดยทัง้ หมดเกิดจากตัวระบบเกมเป็ นตัวแสดงชื่อเสียง และ
ความเก่งกาจเหล่านัน้ ให้แก่ผเู้ ล่นอื่นๆ ได้เห็นในโลกแห่งชุมชนเสมือนเกมออนไลน์นนั ้ ๆ ซึง่
เมือ่ ศึกษาเข้าไปในตัวเกมจะพบว่า ยิง่ ผูเ้ ล่นมีช่อื เสียงมากมักจะเป็ นผูเ้ ล่นทีอ่ ยู่ในกลุ่มทีเ่ ป็ นผูม้ ี
อิทธิพลในโลกของเกมนัน้ มากขึน้ ไปด้วย เช่น เป็ นหัวหน้าพรรค เป็ นผู้ซ้อื ของสูงสุดในเกม
เป็นต้น การสร้างระบบชื่อเสียงในเกมออนไลน์อย่าง RPG จึงเป็นลักษณะทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง
ในขณะที่เกมพอยต์ แบลงค์มรี ะบบชื่อเสียง ที่แตกต่างออกไป โดย
เรียกว่า ยศ การที่ผู้เล่นมียศที่สูงขึน้ จะมีโอกาสได้ฉายา และเหรียญที่ดขี น้ึ ซึ่งฉายา และ
เหรียญตราเหล่านัน้ มีส่วนช่วยทาให้เล่นเกมได้ดขี น้ึ ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องประดับเหมือนระบบ
ชื่อเสียง ของเกมโยวกัง การทีผ่ เู้ ล่นจะได้รบั ยศทีส่ ูงขึน้ นัน่ หมายถึงผูเ้ ล่นต้องมีเวลาเล่นเกมที่
สูงขึน้ นอกจากนัน้ ยังต้องอาศัยการเรียนรูท้ กั ษะในการเล่นเกมเพื่อทาภารกิจต่างๆ เพื่อเลื่อน
ยศของตนเองอีกด้วย
ดังนัน้ การทีจ่ ะได้ยศที่สูงขึน้ ผูเ้ ล่นจะเป็ นต้องเล่นเกมมากขึน้ เพื่อให้
ยศเพิม่ สูงขึน้ และนายศเหล่านัน้ ไปแลกอุปกรณ์ หรือความสามารถต่างๆ ที่ได้รบั หลังจาก
การเล่นเกมนัน้ ๆ ซึง่ สามารถมองได้ว่า เป็ นการ “ลงทุน” ของผู้เล่น เนื่องจากผูเ้ ล่นจะยอม
แลกกับสิง่ ทีพ่ วกเขาคิดว่า “คุม้ ” การทีท่ าให้ผเู้ ล่นเล่นมากขึน้ แต่ ไม่มผี ลตอบแทนให้แก่ผเู้ ล่น
นัน้ อาจจะไม่ใ ช่ว ิธ ีก ารที่ดีนัก เพราะ “ผู้เ ล่น ” ไม่ได้อ ยาก “ขาดทุน ” พวกเขาต้อ งการ
“กาไร” หรืออย่างน้อยต้อง “เท่าทุน” ดังนัน้ การทีเ่ กมจะเพิม่ ระบบหรือเนื้อหาเพื่อกึงผูเ้ ล่นเข้ามา
จึงจาเป็นต้องให้ผลตอบแทนแก่ผเู้ ล่นต่างๆ อีกด้วย
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ภาพที่ 4.27 ระบบยศในเกมพอยต์ แบลงค์
แหล่งที่มา: Garena, n.d.

ภาพที่ 4.28 ระบบเหรียญตราในเกมพอยต์ แบลงค์
แหล่งที่มา: Garena, n.d.
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ภาพที่ 4.29 การดูช่อื เสียงของตัวละคร
แหล่งที่มา: Garena, n.d.
ในขณะที่เกมฮอนนัน้ ไม่ได้เป็ นเกมที่มรี ะบบชื่อเสียงภายในตัวเกม
โดยแสดงออกเป็ นลักษณะของปริมาณการใช้ตวั ละครเกม ซึ่งแสดงถึงความถนัดของผู้ เล่นใน
การเล่นเกม ด้วยตัวละครต่างๆ เป็ นลักษณะของแสดงค่าสถิตกิ ารเล่นของผูเ้ ล่นเพียงเท่านัน้
ผู้ให้บริการเกมฮอน ในประเทศไทยจึงมุ่งเน้ นการสร้างชื่อเสียงของผู้เล่นผ่านการจัดทัวร์นา
เม้นท์แข่งขันตามร้านเกม และการจัดทัวร์นาเม้นท์ใหญ่ๆ ของบริษทั และงานเกมในประเทศ
ไทย

ภาพที่ 4.30 หน้าจอแสดงผลสถิตกิ ารใช้ตวั ละคร
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.
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ภาพที่ 4.31 หน้าจอแสดงผลสถิตกิ ารใช้ตวั ละคร
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.
ลักษณะเป็ นลักษณะเดียวกับการจัดกิจกรรมออฟไลน์ ของเกมพอยต์
แบลงค์ ทีเ่ น้นการจัดทัวรนาเม้นท์การแข่งขัน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเกมของตนเองผ่านการจัด
กิจกรรมการแข่งขันแบบทัวร์นาเม้นท์ ซึง่ จะอภิปรายต่อไปในส่วนของกิจกรรมออฟไลน์
จากการศึก ษาตัว เกม พบว่ า “กฎ” เป็ น องค์ป ระกอบของเกมที่
ก่ อ ให้เ กิด การเรีย นรู้ เกี่ย วกับ ตัว เกม ส่ ง ผลไปยังการเล่ น เกมที่มากขึ้น ในลักษณะของ
Gamification ซึง่ การเรียนรูด้ งั กล่าวนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลดังกล่าวจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
เกมออนไลน์ ซึง่ สามารถใช้อธิบายในเรือ่ งของ องค์ประกอบ “กฎ” ได้เป็นอย่างดี
เส้นโค้งการเรียนรู้ (Learning Curve) ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ผวู้ จิ ยั ได้รบั จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจยั ครัง้ นี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ พบว่า
การเล่นเกมนัน้ ผูเ้ ล่นต้องใช้เวลาศึกษาและเรียนรูก้ บั สิง่ ต่างๆ ในเกมให้ ทัง้ ในแง่มุมของการ
เล่น ระบบสังคม เนื้อหาของเกม วิธกี ารเล่น การเก็บเลเวล การหาไอเทมต่างๆ การเรียนรู้
วิธกี ารเอาชนะเงือ่ นไขของเกมในเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างดีขน้ึ เมือ่ เล่นไป
เกมทีเ่ ส้นโค้งแก่งการเรียนรูม้ าก จะส่งผลในการผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกม
มากขึน้ ตาม ซึ่งการผูกสัมพันธ์เหล่านี้ นามาซึ่งการเล่นเกมที่มากขึ้น เพราะผู้เล่นต้องการ
เรียนรู้ เงื่อนไขของ “กฎ” ในเกมเหล่านัน้ ทัง้ ในมิตขิ องการเล่น การเอาชนะ ตลอดจนกฎ
ของสังคมในเกมนัน้ ๆ ซึ่งผู้เลนต้องอาศัยเวลาในการเรียนรูเ้ รื่องราวต่างๆ ทาให้ใช้เวลาใน
การเล่นเยอะไปด้วย โดยเกมทีม่ เี ส้นโค้งแห่งการเรียนรูม้ าก อย่างเกม MMORPG ทีม่ กี าร
เรียนรูม้ าก โดยเฉพาะเวลาตัวเกมมีการสร้างแพทช์ (แพทช์ หมายถึง ไฟล์ตวั เกมเสริม ทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเกมออนไลน์ ให้ดีข้นึ จากเวอร์ชนั ่ เก่า สู่เวอร์ชนใหม่
ั่
) ใหม่ จะมี
ข้อมูลเกีย่ วกับเกมจานวนมากเข้าสู่โลกของเกมเดิมทีม่ อี ยู่ เช่น แผนที่ มอนสเตอร์ใหม่ อาวุธ
ใหม่ ไอเทมใหม่ เป็ นต้นส่งผลให้ผู้เล่นต้องอาศัยการเรียนรู้กบั ตัวเกมมากขึ้นในทุกครัง้ ที่ม ี
แพทช์ใหม่เกิดขึน้
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ในการมีแพทช์ใหม่นัน้ บริษทั เกมมองว่าเป็ น โอกาสในการดึงผู้เล่นที่
เริม่ เบื่อตัวเกมเดิมกลับมา และนอกจากนัน้ ยังสามารถกระจายเนื้อหาใหม่ๆ ออกไปยังผูเ้ ล่น
ทัง้ ในแบบฟรี และแบบหารายได้ได้อกี ด้วย เช่น การพิมพ์ค่มู อื เกม การสร้างเนื้อหาทางหน้า
เว็บไซต์ เป็ นต้น ซึ่งการสร้างเนื้อหาเหล่านัน้ เป็ นสิง่ ที่กระตุ้น และช่วยเหลือผู้เล่นในการ
เรียนรู้ตวั เกม โดยผู้เล่นที่มขี ้อมูลมาก และเรียนรู้เร็ว มีแนวโน้ มที่จะเข้าใจการเล่นง่ายขึ้น
และใช้เ วลาในการปรับ ตัว ในการเล่ น ไม่น านเท่ า ผู้ท่ีม ีข้อ มูล น้ อ ยกว่ า โดยเนื้ อ หาจากการ
สัมภาษณ์มดี งั ต่อไปนี้
การเล่นเกม MMO เป็ นการเล่นเกมที่ต้องอาศัยการเรียนรูม้ าก และใช้เวลานานใน
การเล่น ทาให้ผู้เล่นต้องอาศัยการเรียนรู้เนื้อหาของเกมไปทีล ะน้ อย. เกมยิง่ มีการ
เรียนรูม้ ากอย่าง MMO ทาให้เนื้อหามันต้องมีการเขียน บอก เล่า และพูดคุยกัน
ตามที่ต่างๆ ทาให้พวกหนังสือคู่มอื เกม และเว็บไซต์เข้ามามีส่วนสาคัญในการเล่น
มากขึน้ ไม่ตอ้ งเกมออนไลน์กไ็ ด้ เอาแค่เกมทีเ่ ล่นกันทัวไปก็
่ เหมือนกัน.
เกม MMORPG เป็ นเกมทีผ่ เู้ ล่นต้องอาศัยเวลาการเรียนรูเ้ นื้อหาในการเล่น
ต่างๆ มาก ยิง่ เกมทีม่ รี ายละเอียดสูงอย่าง Yulgang ผู้เล่นต้องอาศัยความเข้าใจ
และเรียนรูเ้ ทคนิคการเล่นในหมวดการเล่นใหม่ๆ ที่ถูกเสริมเข้ามาในแพทช์ต่างๆ ของ
เกม ทาให้ผเู้ ล่นต้องอาศัยการเรียนรู้ (Learning Curve) มากในทุกการอัพเดทของ
เกม นอกจากนัน้ เกมยังอาศัยบางเควส หรือบางกิจกรรมที่ผู้เล่นคนเดียวไม่สามารถ
ทาได้ เพื่อกระตุ้นให้ผเู้ ล่นต้องขอความช่วยเหลือ และปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นอื่น ส่งผล
ให้เกิดชุมชนเสมือนในลักษณะของระบบเกมทาให้เกิดขึน้ . วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4
กันยายน 2557)
นอกจากตัว เนื ้ อ หาของเกมยัง เป็ น ส่ว นส าคัญ แล้ว พบว่า เกม
MMORPG ไม่จาเป็ นทีต่ ้องมี เส้นโค้งแห่งการเรียนรูส้ ูง และชันเสมอไป แต่เกมอย่าง Everplanet
นัน้ มีลกั ษณะของการเรียนรูท้ ่นี ้อยกว่า แต่อาศัยรายละเอียดของเกมที่มมี าก และระบบทีเ่ อื้อ
ต่อการปรับปรุงแพทช์ สามารถสร้างการผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน โดย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
เกม MMO นัน้ อาศัยการเล่นทีผ่ เู้ ล่นต้องใช้ทกั ษะการเรียนรูใ้ นตัวเกมเป็ นจานวนมาก
อย่างเกม Ever Planet เป็ นเกมทีภ่ าพลักษณ์ของเกมจะออกมาเป็ นเกมสาหรับเด็ก
ตัวการ์ตูนแบบเด็ก ลักษณะชุมชนนัน้ จะเป็ นลักษณะแบบชุมชนของเด็ก อีกทัง้ ตัวเกม
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เองมีกิจกรรมต่ างๆ ที่ต้อ งอาศัยการเล่นเป็ นกลุ่มอีกเป็ นจานวนมาก ทาให้ความ
ต้องการในการปฏิสมั พันธ์มสี ูง นอกจากนัน้ เกม Ever Planet มีความแตกต่างกับตัว
เกม Yulgang ทีต่ วั เกมเป็นลักษณะของแผนทีข่ นาดใหญ่ ต้องอาศัยข้อมูลเป็ นจานวน
มาก เกม Ever Planet เป็ นเกมทีไ่ ม่ได้มแี ผนที่ขนาดใหญ่ แต่มรี ะบบเกมยิบย่อย
เป็ นจานวนมาก คล้ายกับ Minigame อยู่ในทีต่ ่างๆ ทาให้ผู้เล่นสามารถเลือกวิธ ี
ปฏิสมั พันธ์กบั ตัวเกมได้หลากหลายรูปแบบกว่าเกมอย่าง Yulgang. สุทธาสินี เลี่ยว
ไพโรจน์ (สัมภาษณ์, 13 พฤจิกายน 2557)
ในขณะทีเ่ กม MMORPG นัน้ มีเส้นโค้งแห่งการเรียนรูท้ ส่ี ูง เกมอย่าง
FPS และ MOBA มีลกั ษณะของเส้นโค้งแห่งการเรียนรูซ้ ง่ึ ต่ ากว่า ส่งผลให้ผเู้ ล่นมีการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันภายในเกมทีต่ ่ ากว่า และพฤติกรรมการเล่นเกมทีต่ ่ ากว่า เนื่องจากการ
ผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมก็ต่าตามลงไป ในการปรับปรุงแพทช์ทุกๆ ครัง้
ตัวเกม Point Blank หรือพวก FPS มันไม่ค่อยมีอะไรมาก ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการ
อัพเดทปืน อัพเดทพวกไอเทม ปืน แผนทีม่ ากกว่า . ผูเ้ ล่นไม่ต้องใช้ขอ้ มูลการเรียนรู้
มากมายขนาด MMORPG ทีต่ อ้ งอัพเดทแผนที่ มี Content เพิม่ ประมาณ 4 ถึง 5
เรื่อง แค่เรื่องมอนสเตอร์ บอส ดันเจี้ยน ซึ่งมันเยอะ และแพทช์แต่ละครัง้ ก็ใหญ่
เปรียบเทียบกับเวลา FPS อัพเดทที แค่หน้ากาก 1 ชิน้ คนเล่นซือ้ ใช้สกั พักก็รแู้ ระ
ว่าดีหรือไม่ดี ผูเ้ ล่นไม่ตอ้ งเล่นมาก แต่แค่เข้าเล่นบ่อยๆ เกมนึงเล่นแปปเดียวจบ.
เกม Point Blank จึงจัดกิจกรรมค่อนข้างเยอะ โดยจะให้มกี ารแข่งทัวร์นา
เม้นท์ตลอดทัง้ ปี และมีกิจกรรมใหญ่ประมาณ 2-3 ครัง้ ต่อปี พร้อมกับใช้กิจกรรม
ทัวร์นาเม้นท์เพื่อเรียกให้เกิด กลุ่มผูเ้ ล่นจาพวก “นักแข่งเกม” เข้ามาร่วมกับกิจกรรม
มากขึน้ และเกิดผูช้ มเกมมากขึน้ และมากขึน้ เรือ่ ยๆ... กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์,
4 ตุลาคม 2557)
ท าให้ผู้ใ ห้บ ริก ารเกมของพอยต์ แบลงค์นัน้ ใช้กิจ กรรมนอกเกม
ออนไลน์ และกิจกรรมทัวร์นาเม้นท์ในการแข่งขันเกม เป็ นเครื่องมือในการดึงผูเ้ ล่นให้เข้าสู่เกม
และสร้า งความเป็ น หนึ่ ง กับ ชุ ม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ ซึ่ง จะกล่ า วในหมวดของกิจ กรรม
การตลาด
จากข้อมูล ดังกล่ าวเป็ นสิ่งที่แสดงให้เ ห็นว่า เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้
เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ล่นนัน้ สัมผัสด้วยตนเอง และทาให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ อยากค้นหาอะไรเพิม่ เติมในตัวเกมด้วย
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ตนเอง ซึง่ กลายเป็นการเพิม่ การเล่นเกมของผูเ้ ล่นไปในตัว แต่เกมทีม่ ี เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้
ต่ากว่า อย่าง FPS นัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ ้องในการสนับสนุ นจากเครื่องมืออื่นๆ ทีท่ าให้ผเู้ ล่นนัน้ เข้า
เกมได้อย่างต่อเนื่อง
ในปจั จุบนั เกมออฟไลน์ และเกมออนไลน์ กลายเป็ นสื่อสารมวลชน
ด้วยสื่อชนิดนี้กลายเป็น สื่อทีผ่ คู้ นต่างใช้กนั อย่างปกติ และเข้าสู่โลกแห่งชุมชนเสมือนกันอย่าง
เป็นปกติ การสร้างเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้ผคู้ นสร้างการผูกพัน
กับองค์กร และกับ “กฎ” ต่างๆ ในสังคม ผ่านสื่ออย่างเกม และเกมออนไลน์ หรือใช้
Gamification เข้ามาประกอบในการสื่อสารอาจเป็ นการสร้างมิตกิ ารสื่อสารแบบใหม่ให้ผรู้ บั สาร
เกิดความผูกพันกับสาร และสื่อดังกล่าวได้อกี ด้วย
4.1.1.3 ด้าน Game Mechanic
1) องค์ประกอบด้านระบบการแสดงผล การแสดงผลเป็ นสิง่ แรกทีผ่ ู้
เล่นเข้าสู่เกมจะมองเห็น และเป็ นสิง่ ที่ผู้เล่นจะต้องทาการปฏิสมั พันธ์กบั การแสดงผลดังกล่าว
มากที่สุด ลักษณะดังกล่าวเป็ นวิธกี ารสื่อสารระหว่างผู้เล่น กับตัวเกมออนไลน์มากที่สุด ใน
ลักษณะของ HCI ซึง่ เป็นลักษณะของการสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่น กับคอมพิวเตอร์ ลักษณะการ
ออกแบบระบบการแสดงผลดังกล่าว เพื่อสร้างอารมณ์และความรูส้ กึ ตลอดจนอารมณ์ของผู้
เล่นทีม่ ตี ่อตัวเกม
การใช้งานองค์ประกอบด้านระบบการแสดงผล (User Interface) จาก
เกมทีศ่ กึ ษาทัง้ 3 เกมมีลกั ษณะของการออกแบบภาพของเกมทีแ่ ตกต่างกันออกไป แต่จาก
เกมทัง้ 3 เกม พบว่า การออกแบบองค์ประกอบการแสดงผลนัน้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะและ
อารมณ์ของตัวเกม ภาพของระบบเกม และการออกแบบระบบขึน้ อยู่กบั ลักษณะงานศิลปะของ
เกม ตัวอย่าง อย่างหน้าการเข้าเกมของทัง้ 3 เกมทีท่ าการศึกษา จากเกมโยวกัง ภาพการ
แสดงผลของเกมจะออกเป็ นลักษณะภาพและสถาปตั ยกรรมแบบจีน ออกแนวสดใส ในขณะที่
เกมพอยต์ แบลงค์เ ป็ น ลัก ษณะและอารมณ์ แบบทหาร เน้ น สีด า และสีแ บบเมทัล ลิก
(Metallic Color) ในขณะทีเ่ กมฮอน ลักษณะของภาพและอารมณ์ของเกมจะออกเป็ น แนว
แฟนตาซี และมีมนต์ขลัง ซึง่ ทัง้ หมดเป็นผลมาจากเนื้อเรือ่ ง และแนวคิดจากการออกแบบด้าน
เนื้อหาของเกม
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ภาพที่ 4.32 ภาพหน้าเข้าเกมของเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.

ภาพที่ 4.33 ภาพหน้าเข้าเกมของเกมพอยต์ แบลงค์
แหล่งที่มา: Garena, n.d.
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ภาพที่ 4.34 ภาพหน้าเข้าเกมของเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.
ลักษณะของภาพการแสดงผลทีเ่ ห็นได้มากเมื่อเข้าเกมจะพบเห็นกรอบ
หน้าจอประกอบการเล่น ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ทุกเกมมีเหมือ นกัน เพียงแต่แตกต่างกันไปตามกฎของ
เกมนัน้ ๆ ทัง้ ด้าน กฎการบังคับ กฎการเล่น และกฎแห่งชื่อเสียง ซึง่ เป็ นลักษณะของการ
กาหนดภาพการแสดงผลบนหน้ าจอ รวมไปถึงปุ่มโหมดต่ างๆ ของเกมออนไลน์ สามารถ
เปรีย บระบบการแสดงผลเป็ น ประตู เ ข้า สู่ ร ะบบต่ า งๆ ของเกม หรือ สามารถอธิบ ายได้
เหมือ นกับภาพของภาพยนตร์ท่ีฉ ายสู่หน้ าจอภาพยนตร์ ภาพที่เ ห็น จีงเป็ นสิ่งที่ถ่ ายทอดสู่
สายตาของผู้รบั สารได้มากที่สุด และทาให้ผู้รบั สารสามารถรับอารมณ์ และเนื้อหาที่ต้องการ
ถ่ายทอดได้มากทีส่ ุด
การพัฒนาหน้ าตาในลักษณะ 3 มิตินัน้ สามารถพบได้ในทัง้ 3 เกมที่
ทาการศึกษาในครัง้ นี้ โดยรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.35 ตัวอย่างตัวละครอาชีพนักดาบในเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.
ในเกมโยวกัง จะพบลักษณะของเกมเป็ นภาพลักษณะ 3 มิติ โดย
ภาพของเกมออกมารูปแบบของการ์ตูนน่ ารัก สีสนั สดใส โดยผู้ชมที่จะเข้าเล่นนัน้ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับคุณวิชยั พบว่า “เกมโยวกังเป็ นเกมที่ภาพน่ ารัก ต้องการดึงดูดผู้เล่นกลุ่ม
เด็ก และผูห้ ญิง” วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
นอกจากนัน้ สภาพแวดล้อมและสถาปตั ยกรรมภายในเกมออกไปทาง
ศิลปะกรรมแบบเอเชียตะวันออก มีภาพของอาคารบ้านเรือนแบบจีน ในกรอบหน้ าจอการ
แสดงผลพบรูปลายจีน อยู่ตามหน้าต่างระบบต่างๆ ตลอดจนชื่อไอเทม จะใช้ลกั ษณะชื่อไอ
เทมเป็นภาษาไทย แบบในภาพยนตร์ยทุ ธภพจีน โดยทัง้ หมดมีตวั อย่างดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.36 สภาพแวดล้อมของเกมโยวกัง
ในขณะที่เ กมพอยต์ แบลงค์ ภาพลัก ษณ์ ก ารแสดงผลของตัว เกม
ออกเป็นแนวผูช้ าย มากกว่า และออกไปในทางการต่อสู้ โดยสีจะออกเป็ นแนวโทนสีดา และ
เงินเมทัลลิค ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ภาพและระบบส่ วนใหญ่เป็ นไปในทางเหมือนจริง
ซึ่งระบบแสดงผลและอารมณ์ของตัวเกมจะเปลี่ยนไปในแต่ละห้องเกม เช่น ห้องเกมการยิง
มักจะเป็ นอาคารหรือสิง่ ก่อสร้าง ในขณะที่ระบบบการเล่นอย่างโหมดไดโนเสาร์ ห้องเกมจะ
เป็ นลักษณะคล้ายกับปา่ ดงดิบ เป็ นต้น โดยทัง้ หมดมีตวั อย่างดังนี้
ดังทีก่ ล่าวไปก่อนหน้านี้ สาหรับเกมฮอน ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเกมทีอ่ าศัย
ความเป็นแฟนตาซีของเนื้อเรื่อง ทัง้ ภาพ และโทนสีทใ่ี ช้ส่วนใหญ่เป็ นสีโทนสีแดงและสีดา ใน
ห้องรอเล่นเกม และห้องล็อบบี้ จะใช้ภาพและโทนสีออกเป็ นสีแดง ในขณะที่ในห้องเกมภาพ
และสีจะเป็ นสีดา ออกแนวศิลปะแบบยุคกลาง (Middle Age) เป็ นภาพของกาแพงปราสาท
โดยตัวหน้าจอแสดงผล ไม่มปี มุ่ เข้าระบบต่างๆ แสดงให้เห็น

136

ภาพที่ 4.37 สภาพแวดล้อมของเกมฮอน (1)

ภาพที่ 4.38 สภาพแวดล้อมของเกมฮอน (2)
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ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้บริการเกม พบว่ามีหนึ่งท่านที่
ได้ให้ขอ้ มูลว่า การแสดงผลของเกมนัน้ มีส่วนในการดึงดูดผูเ้ ล่นบางกลุ่มนี่มแี นวโน้มจะชอบเกม
ออนไลน์ ประเภทดังกล่ าวให้เ ข้าเกมให้มากขึ้นได้ โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มดี งั ต่อ ไปนี้
“เกมโยวกัง มีภาพน่ ารัก และดูเป็ นตัวการ์ตูน ภาพของเกมในลักษณะนี้ ในตอนเปิดเกมโยว
กัง จึงมีกลุ่มเด็ก ประถม จนถึง มัธยมปลาย เล่นกันเป็ นจานวนมาก” “แต่ในขณะทีช่ ่วง 2
ถึง 3 ปี ท่ผี ่านมา ลักษณะของผู้เล่ น และการรวมกลุ่ มนัน้ เริม่ เปลี่ยนไป แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือผูเ้ ล่นเดิม และผูเ้ ล่นใหม่” วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
เกมที่มกี ารแสดงผล เช่น ลักษณะของสภาพแวดล้อมเกม มีส่วนใน
การทาให้เกมดูภาพสวย และในบางครัง้ เป็นการดึงดูดกลุ่มที่ผเู้ ล่นเป้าหมายให้เข้าสู่เกมมากขึน้
ลักษณะนี้ไม่ต่างจากประเภทของนิตยสารที่แตกต่างกัน ดึงดูดผูส้ นใจเลือกเปิดอ่านที่ แตกต่าง
กันออกไป เช่น ผู้ท่ชี ่นื ชอบการออกกาลังกาย มีแนวโน้มจะหยิบนิตยสารเกี่ยวกับการออก
ก าลังกาย หรือ เด็ก มีแ นวโน้ มที่จะเลือ กนิต ยสารเกี่ยวกับเกมและการ์ตูนมากกว่านิต ยสาร
ประเภทอื่นๆ เป็นต้น
แต่จากการเก็บข้อมูล และการศึกษาพบว่า ”การแสดงผล” เป็ นส่วน
หนึ่งทีด่ งึ ผูเ้ ล่นให้เข้าเล่นเกม แต่กลับไม่ได้เป็นส่วนทีด่ งึ ดูดผูเ้ ล่นในการเข้าเล่นมาก โดยข้อมูล
สัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม (8 มีนาคม 2558) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า “บางทีรูปมันก็สวยทาให้
อยากเล่นบ้าง แต่พอเพื่อนไม่เล่น หรือเข้าไปลองแล้วไม่สนุ ก หรือบางทีเล่นโคตรยาก ก็ข้ี
เกียจเล่นไปอย่างงัน้ ” สัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558) “ เกมรูปสวย
ภาพแจ่ม มันก็น่าเล่นดีครับ แต่บางเกมเข้าไปเล่นแล้วงง ก็เบื่อ แถมบางทีตอ้ งรอตี้ หาไม่ได้
บ่อยๆ ก็เบื่อ คือ มันต้องมีเพื่อนเล่นอะพี”่ (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวนัน้ เกิดจากการทีผ่ เู้ ล่น ไม่รสู้ กึ ผูกสัมพันธ์กบั ตัว
เกมด้วยปจั จัยอื่นๆ ของเกม แต่ภาพการแสดงผลนัน้ เป็ นส่วนสาคัญที่เรียกความสนใจให้ผู้
เล่ น เข้า เกมได้ ซึ่งไม่ต่ า งจากหน้ าปกนิ ยสารที่ส วยงามย่อ มดึง ดูดให้ผู้อ่ าน หยิบ นิต ยสา ร
ดังกล่าวขึน้ อ่าน แต่การที่เขาเหล่านั น้ จะติดตามอ่านต่อหรือไม่ ขึน้ อยู่กบั เนื้อหาภายในของ
นิตยสารที่สามารถดึงดูดผู้อ่านให้สนใจในเนื้อหาดัง กล่าวได้แค่ไหน ลักษณะดังกล่าวก็ไม่ต่าง
จากเกมออนไลน์ทเ่ี กมออนไลน์ทม่ี ภี าพสวยมีแนวโน้มจะดึงดูดผูเ้ ล่นเข้าสู่เกมมากขึน้ แต่การจะ
ดึงให้ผเู้ ล่นอยูก่ บั เกมได้นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั เนื้อหาของเกม และระบบต่างๆ ทีจ่ ะดึงดูดพวกเขาเหล่านัน้ ไว้
ต่างหาก
2) องค์ประกอบด้านระบบสังคมและการสื่อสาร องค์ ป ระกอ บด้ า น
สังคมและการสื่อสาร เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญกับการทาวิจยั ในครัง้ นี้ เรื่องจากระบบสังคม
จะถ่ายทอดลักษณะของสังคมเสมือนในเกมออนไลน์ ได้เป็ นอย่างดี พร้อมกับระบบการสื่อสาร
เป็ นส่วนที่ทาให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เล่นทัง้ ทีเ่ ป็ นกลุ่มที่รจู้ ักกัน กลุ่มที่รจู้ กั กันภายใน
เกม หรือ กลุ่ มที่ไ ม่รู้จกั กันมาก่ อ น ทาการปฏิสมั พันธ์กันมากขึ้น ลักษณะการปฏิสมั พันธ์
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ดังกล่าวจะเกิดขึน้ ได้เมือ่ เกมมีระบบการสื่อระหว่างผูเ้ ล่น และบางครัง้ ตัวระบบการสื่อสาร อาจ
เพื่อสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่นกับบริษทั เกมได้อกี ด้วย
ในเกมที่ส่อื สารทัง้ 3
เกม พบองค์ประกอบสื่อสารในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน แต่ในแต่ละเกมจะมีความแตกต่างในตัวระบบเล็กน้อย หรือบางระบบอาจจะพบ
บางระบบในเกมบางเกม แต่ไม่พบในเกมอื่นๆ เป็นต้น
การสื่อสารของเกมโยวกัง ซึง่ เป็ นตัวแทนของเกม MMORPG จะ
เป็ น เกมที่เ น้ น ทัง้ การเล่ น และการสื่อ สารในเวลาเดีย วกัน ในขณะที่เ กมพอยต์ แบลงค์
และฮอน เน้นในเรือ่ งของการเล่นมากกว่าสังคม โดยการสื่อสารทัง้ หมดแสดงออกมาในวิธกี าร
เล่นเกมที่แตกต่างกันออกไปของผู้เล่น จากข้อมูลที่ได้สมั ภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม (8 มีนาคม
2558) พบว่า ผูเ้ ล่นทีเ่ ล่นเกม FPS จะใช้เครื่องมือการสื่อสารอื่น ช่วยในการสื่อสารระหว่าง
กัน ในขณะทีก่ ารเล่นเกม MMORPG มีระบบการสื่อสารภายในเกมจานวนมาก แต่ผเู้ ล่นส่วน
ใหญ่จะเข้ามาเล่นพร้อมกับผูเ้ ล่นทีเ่ ป็นกลุ่มเฉพาะ หรือพบเจอกันในเกมแล้วเล่นกันทุกวัน โดย
ข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
เวลาเราเล่น เราไม่ได้สนว่าจะต้องคุย จะต้องแชทเท่าไรเพราะความที่ เมื่อเล่นเกม
แล้วเราก็จะนัดเจอกันทีห่ อ้ งเล่นใด ห้องเล่นหนึ่งโดยเฉพาะอยู่แล้ว เวลาเราแล้ว เราก็
ไม่ค่อยสนว่าเพื่อนเราจะเข้ามาหรือเปล่า ข้อมูลตรงนี้พวกผมจะพูดเฉพาะที่เป็ นเกม
FPS เท่านัน้ นะครับ (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
ยิง่ เกม MMO นี่ถา้ ไม่มเี พื่อนเล่นด้วยก็ลาบาก เพราะต้องรอหาคนไปเล่นด้ว ย
บางทีคนที่เราไปตี้ (ตี้ หมายถึง ปาร์ต้ี เป็ นลักษณะของการเล่นพร้อมกันเป็ นกลุ่ม
เล็กๆ) (ด้วย ไม่เก่งทาให้เล่นยาก หรือไม่กต็ ้องรอเพื่อนทีเ่ ล่นคู่กนั ออน. กลุ่มนักเล่น
เกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
เพื่อสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับระบบต่างในเกมทัง้
3 ประเภท จากการศึกษาเนื้อหาของเกม โดยระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการสื่อสาร จะพบดังต่อไปนี้
(1) ระบบ Chat Bar เป็ นระบบที่เห็นได้ใน 3 เกม โดยChat
Barในเกมฮอน และพอยต์ แบลงค์ นัน้ มีลกั ษณะทีต่ ่างจากระบบบนเกมโยวกัง ทีจ่ ะมีลกั ษณะ
ของ Chat Bar ทีแ่ ตกต่างกันอยู่ภายในเกม ลักษณะของเกมโยวกังคือ Chat Barจะอยู่ขา้ งล่าง
ตลอดทัง้ การเล่น ในขณะที่ฮอน และพอยต์ แบลงค์ จะแบ่งระบบแช็ทออกเป็ น 3 รูปแบบ
ได้แก่ระบบแช็ทในห้องล็อบบี้เกม ระบบแช็ทรอเล่นเกม และระบบแช็ทในห้องเกม ทัง้ 3
วิธกี ารใช้ของทัง้ 3 ระบบคล้ายคลึงกัน คือ การกดปุ่ม Enter บนคียบ์ อร์ด จากนัน้ พิมพ์
ข้อความทีต่ อ้ งการลงไป จากนัน้ กด “Enter” อีกครัง้ หนึ่งเพื่อส่งข้อความ โดยทัง้ 3 ระบบนี้
ลักษณะดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.39 ตัวอย่าง Chat Bar ในเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.

ภาพที่ 4.40 Chat Bar ในห้องล็อบบีข้ องเกม พอยต์ แบลงค์
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ภาพที่ 4.41 Chat Bar ในห้องรอเล่นเกมของเกม พอยต์ แบลงค์

ภาพที่ 4.42 Chat Barในห้องเล่นเกมของเกมพอยต์ แบลงค์
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ภาพที่ 4.43 Chat Bar ในห้องล็อบบีเ้ กมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.Garena, n.d.

ภาพที่ 4.44 Chat Bar ในห้องรอเล่นเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.Garena, n.d.
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ภาพที่ 4.45 Chat Barในห้องรอเล่นเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.Garena, n.d.
นอกจากนัน้ ภายในช่องแช็ทของเกมทัง้ 3 เกมนัน้ สามารถดัง
แปลงการสื่อสารในลักษณะอื่นๆ ได้ เช่น การแช็ทส่วนตัว หรือแช็ทกลุ่มขึน้ อยู่กบั ลักษณะ
ของแต่ล ะเกม อย่างเกมโยวกัง ให้ใช้ค าสัง่ /กระซิบ ตามด้ว ยชื่อ ตัว ละคร จากนัน้ พิมพ์
ข้อความลงไปเพื่อส่งข้อความลับถึงปรายทางได้
(2) ระบบเพื่อน เป็ นระบบที่ทาให้ผู้เล่นสามารถบันทุกผู้เล่นอื่น
เก็บไว้ในรายชื่อติดต่อ คล้ายกับลักษณะของรายชื่อในโทรศัพท์มอื ถือ ไว้ตดิ ตามเพื่อนทีอ่ ยู่ใน
เกมในเวลาทีเ่ ล่นเกมนัน้ ซึ่งเพื่อนนัน้ อาจจะเป็ นเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกัน หรือเป็ นเพื่อนที่เป็ น
เพื่อนในโลกของความเป็นจริงด้วยก็ได้
ลักษณะของระบบเพื่อนอีกประการหนึ่ง เป็ นระบบทีก่ ารสร้างการ
สื่อสารแบบตัวต่อตัวผ่านตัวเกม ในลักษณะของการสื่อสารแบบลับ (Private Chat) ซึง่ เรา
สามารถส่งข้อความกับเพื่อนได้แบบลับเฉพาะโดยเห็นเพียวแค่ 2 คนได้ ในบางเกมสามารถ
ฝากข้อความถึงเพื่อนได้ แม้เพื่อนไม่เล่นเกมอยูก่ ต็ าม
ระบบเพื่อนดังกล่าวเป็ นระบบที่เอื้ออานวยในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลผ่ านตัวเกม ในบางครัง้ การสื่อสารที่ผ่ านระบบเหล่ านี้กลายเป็ นการสร้างสายสัมพันธ์
เพื่อเพิม่ ความสนิทชิดเชื้อระหว่างผู้เล่นภายในเกม ผ่านตัวเกม การสร้างสายสัมพันธ์เหล่านี้
เพื่อทาให้คนเกิดการสื่อสารกันมากขึน้ โดยเฉพาะเกมอย่าง MMORPG ทีใ่ ช้การเล่นเกมใน
การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น จนพัฒนาไปสู่เพื่อนบนโลกออนไลน์
รายละเอียดจากการศึกษาตัวเกมทัง้ 3 ได้ขอ้ มูลว่า เกมโยวกัง
เรียกระบบเพื่อนว่า ระบบ ”สหายสนิท” โดยระบบดังกล่าวเป็ นระบบทีผ่ เู้ ล่นสามารถเข้าถึงได้
ทุกคน ซึง่ ผูเ้ ล่นสามารถเพิม่ ผูเ้ ล่นอื่นเป็ นเพื่อนได้ แต่มขี อ้ แม้ว่าผูเ้ ล่นฝา่ ยทีถ่ ูกเชิญต้องตอบรับ
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การเชิญนัน้ ด้วย ส่วนระบบเพื่อนในเกม FPS และ MOBA ทีเ่ ป็ นตัวอย่าง มีลกั ษณะของ
ระบบเพื่อนที่คล้ายคลึงกันลักษณะเหมือนกับการใช้โ ปรแกรมแช็ท อย่าง Skype หรือ Line
เป็ นต้น โดยการแอดดังกล่าวผูเ้ ล่นทัง้ 2 ฝ่ายต้องตอบรับการเชิญเพื่อนทัง้ คู่จงึ จะสามารถใช้
ระบบดังกล่าวได้ เหมือนกับเกมโยวกัง

ภาพที่ 4.46 ระบบสหายสนิทในเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.

ภาพที่ 4.47 เพื่อนในเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.Garena, n.d.
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ภาพที่ 4.48 การเพิม่ เพื่อนในเกมของเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.Garena, n.d.
ลักษณะของการสื่อสารในเกมออนไลน์ เป็ นลักษณะการสื่อสารใน
รูปแบบของ CMC โดยผู้ส่อื สารต้องทาการสื่อสารผ่านตัวกลาง ซึ่งในทีน่ ้ีคอื โปรแกรมเกม
ออนไลน์ ผู้เล่นต้องทาการสื่อสารหลักผ่านตัวระบบเกมก่อนการสื่อสารไปยังผู้รบั สาร เป็ น
ลักษณะของแผนภาพกระบวนการการสื่อสารแบบนิเวศน์วทิ ยาสื่อของ Fouger
จากการเข้าทดสอบเกมพบว่า ในบางครัง้ ที่พมิ พ์ส่อื สารกับผู้เล่น
ั ่ น้ อาจจะไม่ได้ส่อื สารตามที่ผู้ส่งสารต้องการส่งทุกครัง้ ยกตัวอย่าง จากการพิมพ์คา
อีกฝงนั
หยาบ ลงไปในเกม คาหยาบเหล่านัน้ จะไม่ถูกแสดงผล ออกไปอย่างเกมโยวกัง คาหยาบนัน้
จะหายไป หรือบางครัง้ แสดงออกมาเป็ นสัญลักษณ์ ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับเกมพอยต์
แบลงค์ และฮอน ซึง่ ในระบบการสื่อสารดังกล่าวนัน้ จะนาไปอภิปรายต่อไป
(3) ระบบปาร์ต้/ี ระบบทีม เป็ นระบบทีพ่ บเห็นได้ในเกมออนไลน์
ทัวไป
่
โดยทัง้ 3 เกมที่ทาการล้ว นมีระบบดังกล่ าว แต่ แตกต่ างกันออกไปในแง่ของการ
นาเสนอ โดยเกม MMORPG ผูเ้ ล่นจะเรียกว่า ปาร์ต้ี หรือ ตี้ ในขณะทีเ่ กมอย่าง MOBA
และ FPS จะไม่มกี ารเรียกตายตัว แต่จะเรียกตามฝ่ายทีเ่ ล่น ขึน้ อยู่กบั เนื้อเรื่องของเกมนัน้ ๆ
เช่น เกมพอยต์ แบลงค์ ผู้เล่ นจะเรียกฝ่ายที่เล่ นเป็ น 2 ฝ่าย ได้แ ก่ “ฝ่ายต ารวจ” กับ
“ฝ่ายผูก้ ่อการร้าย” ในขณะที่เกมอย่างฮอนนัน้ จะแบ่งออกเป็ น 2 ฝ่าย ได้แก่ “ฝ่ายปิ ศาจ”
และ “ฝา่ ยฮีโร่”
ในการเล่นเป็ น ปาร์ต้ี หรือเป็ นทีมนัน้ เป็ นลักษณะของการเล่น
เป็ นการเล่นทีต่ ้องอาศัยทักษะ และความสามารถของตัวละคร รวมไปถึงผูเ้ ล่นในการเอาชนะ
เป้าหมายของเกมนัน้ ๆ เป็นลักษณะของการทางานเป็นทีม หากผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่งของทีมไม่
มีเป้าหมายร่วม หรือความสามารถไม่ถงึ อาจทาให้การเล่นครัง้ นัน้ แพ้ หรือปฏิบตั ภิ ารกิจนัน้ ๆ
ไม่สาเร็จ
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ตัวละครในเกม นัน้ ถูกออกแบบให้มคี วามสามารถทีต่ ่างกัน และมี
วิธกี ารเล่นทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ เป็ นลักษณะของเกม MMORPG และ MOBA จากการศึกษา
พบว่า ในเกมโยวกังมีทงั ้ หมด 11 อาชีพตัวละคร และในเกมฮอนมีประมาณ 90 ตัวละครนัน่
หมายถึงผู้เล่ นจะมีต ัวละครที่มวี ธิ ีการเล่นแตกต่างกันออกไปซึ่งมีจุดเด่นในการเล่นที่ต่างกัน
เช่น อาชีพหมอในเกมโยวกัง เป็ นอาชีพทีส่ ามารถเพิม่ พลังให้แก่ผเู้ ล่นภายในทีมได้ อาชีพนัก
ทวนทีม่ พี ลังมากและรองรับการโจมตีได้สูง เป็ นต้น ในขณะทีเ่ กมพอยต์ แบลงค์นนั ้ การเล่น
จะเป็ นการมุ่งเน้นทีฝ่ ี มอื การเล่น กับความถนัดอาวุธ เป้าหมายของเกมพอยต์ แบลงค์ ส่วน
ใหญ่เล่นเพื่อทาลายฝา่ ยตรงข้ามทีมใดทีส่ งั หารฝา่ ยตรงข้ามได้มากทีส่ ุดเป็ นผูช้ นะ ทาให้ผเู้ ล่นที่
เล่นด้วยกันเป็นเวลานานเล่นเกมได้เข้าขา กันมากกว่าผูเ้ ล่นเกมทีไ่ ม่ได้เล่นด้วยกันมาก่อน
ด้ว ยระบบการการเล่ น เกมออนไลน์ ท่ีส นับสนุ น การเล่ น เป็ น ทีม
เป็ นสิง่ หนึ่งที่สอน และอบรมการทางานเป็ นทีมให้ถึงเป้าหมายสูงสุด แก่ผู้ท่เี ล่นเกม ให้รจู้ กั
การทางานในความถนัดของตน ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้ ตามแนวความคิดของ Mcluhan
(1994) ซึง่ เมือ่ เด็กเล่นเกมและเข้าใจถึงวิธกี ารเล่นอย่างเหมาะสม จะทาให้เด็กกลุ่มทีเ่ ล่นเกมมี
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมต่อการทางานเป็นทีมได้ซง่ึ ผูว้ จิ ยั จะนาไปอภิปรายต่อไป

ภาพที่ 4.49 ระบบปาร์ตใ้ี นเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: Yulgang, n.d.
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ภาพที่ 4.50 ตัวละครทีผ่ เู้ ล่นสามารถเลือกเล่นในเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.Garena, n.d.

ภาพที่ 4.51 ระบบทีมในการเล่นเกมพอยต์ แบลงค์
แหล่งที่มา: Garena, n.d.
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ภาพที่ 4.52 การแสดงคะแนนเมือ่ จบเกม
แหล่งที่มา: Garena, n.d.
(4) ระบบรวมกลุ่มขนาดใหญ่
การรวมกลุ่มขนาดใหญ่พบเห็นได้ทวไปในเกมออนไลน์
ั่
ในแต่ละ
เกมออนไลน์ ใช้ช่อื เรียกระบบการรวมกลุ่มขนาดใหญ่แตกต่างกันออกไป เช่น กิลด์ (Guild)
แคลน (Clan) แฟคชัน่ (Faction) แฟมมิล่ี (Family) เป็ นต้น ในแต่ละเกมจะกาหนดจานวน
และวิธกี ารเข้าถึงระบบแตกต่างกันออกไป บางเกมสามารถบรรจุผเู้ ล่นได้จานวน 20 คน จน
ไปถึงเกมที่สามารถจุคนได้ถงึ 1,000 คน และข้อกาหนดการเข้าถึงระบบอาจจะทาได้ตงั ้ แต่
เลเวล 1 บางเกมต้องมีการทากิจกรรมบางอย่าง และในบางเกมต้องเลเวลถึงตามเงือ่ นไข
ในระบบรวมกลุ่มขนาดใหญ่ในเกมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ของการรวมกลุ่มแบบชุมชนเสมือนทีเ่ กิดขึน้ ภายในเกมออนไลน์อย่างหนึ่ง ระบบรวมกลุ่มขนาด
ใหญ่น้ีเป็ นลักษณะของการรวมตัวของผู้เล่นที่อาจจะรู้ จกั กันมาก่อน หรือเพิง่ มาพบเจอกันใน
การเล่นภายในเกม ซึง่ สอดคล้องไปกับแนวคิดของ Rheigold (1998) นอกจากนัน้ การรวมกลุ่ม
นัน้ เป็ นลัก ษณะของการแสดงสัญ ลักษณ์ ของการเป็ นหนึ่งเดียวกัน และการสร้างความเป็ น
เจ้าของ (Sense of Belonging) กับตัวชุมชนดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ยกตัวอย่างในเกมออนไลน์ทุก
เกมจะมีระบบที่ส ร้างให้ผู้เล่นที่เ ป็ นเจ้าของกลุ่มขนาดใหญ่ สร้างสัญลักษณ์ท่ไี ม่เ หมือนใคร
คาอธิบายที่ไม่เหมือนใคร และบางครัง้ เป็ นการเสนออัตลักษณ์ทผ่ี ู้เล่นอื่นที่มลี กั ษณะเดียวกัน
เข้าสู่การรวมกลุ่มได้อย่างง่ายดาย นอกจากนัน้ แล้วผูท้ ่ีเป็ นเจ้าของกลุ่มขนาดใหญ่สามารถออก
กฎและเป็นผูด้ ูแลกลุ่มผูเ้ ล่นทีม่ อี ยู่ในมือของตนเองได้อกี ด้วย เช่น การสร้างกฎการอยู่ร่วมกัน
การสร้างหน้าที่และภาระของผู้เล่นแต่ละคน ในบางครัง้ ยังรวมไปถึงการพาชุมชนไปแข่งขัน
และต่อสูเ้ พื่อได้ช่อื เสียงของชุมชนตนเอง
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ในเกมทีท่ าการศึกษาทัง้ 3 เกมนัน้ มีระบบดังกล่าวเช่นเดียวกัน
ในเกมโยวกังน้นใช้ช่อื ระบบว่า “ระบบสานัก” ในเกมโยวกังระบบสานักมีความซับซ้อนมากกว่า
อีก 2 เกมทีเ่ หลือ โดยสานักของโยวกังสามารถจุผเู้ ล่นได้สูงสุดจานวน 70 ผูเ้ ล่น ซึง่ สานัก
นัน้ จะมีผหู้ น้าจานวน 1 ผู้เล่น เป็ นหัวหน้าของสานัก ซึ่งอาจจะเป็ นผู้ก่อตัง้ สานักตัง้ แต่ต้นก็
ได้ หรือมีการเปลีย่ นมือมาแล้วในบางสานัก ผูเ้ ล่นทีอ่ ยู่สานักเดียวกันต้องสังกัดฝ่ายเดียวกัน
เท่านัน้ นอกจากนัน้ ระบบได้กาหนดให้ผเู้ ล่นต่างๆ ในเกมมีหน้าทีแ่ ละภาระงานทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไปตามหน้าที่
ตารางที่ 4.1 ตารางตาแหน่งหน้าทีข่ องตาแหน่งต่างๆ ในสานัก
ตาแหน่ ง
เจ้าสานัก 1 คน

ระดับสานัก
ระดับ 1

รองเจ้าสานัก 1 คน

ระดับ 3

ผูอ้ าวุโสลงทัณฑ์ 2 คน ระดับ 4
ผูอ้ าวุโสคุมกฎ 2 คน

ระดับ 4

หัวหน้าหอ 2 คน
สมาชิก

ระดับ 4
ระดับ 1

หน้ าที่
รับสมาชิกเข้าสานัก, ขับไล่สมาชิก, แต่งตัง้ ตาแหน่งใน
สานัก, เขียนข้อความประจาวัน, มอบหมายตาแหน่ง
รับสมาชิกเข้าสานัก, ขับไล่สมาชิก, แต่งตัง้ ตาแหน่งใน
สานัก, เขียนข้อความประจาวัน
รับสมาชิกเข้าสานัก, แต่งตัง้ ตาแหน่งในสานัก, เขียน
ข้อความประจาวัน
รับสมาชิกเข้าสานัก, แต่งตัง้ ตาแหน่งในสานัก, เขียน
ข้อความประจาวัน
ส่วนหนึ่งในสานัก
ส่วนหนึ่งในสานัก

เมื่อรวมกันเป็ นสานักได้แล้วสานักจะมีภารกิจต่างๆ รวมไปถึง
การมีผลประโยชน์ พ ิเศษอย่างเช่น ชุดสานัก ซึ่งเป็ นเสื้อพิเศษผู้ท่จี ะมีได้นอกจากจะต้องมี
สานักแล้ว สานักยังต้องพัฒนาถึงระดับสูงก่อน และใช้เงินทุนภายในเกมจานวนมาก ซึง่ การ
จะได้มาซึง่ เงือ่ นไขดังกล่าวผูเ้ ล่นภายในสานักเดียวกันต้องช่วยกันรวบรวมสรรพกาลังทัง้ หมดใน
การช่วยเหลือในภาระกิจ รวมถึงเสียสละเงิน และแรงงานในการทาให้ถงึ จุดหมาย
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ภาพที่ 4.53 ตัวอย่าง สานักในเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.
ในขณะทีเ่ กมพอยต์แบลงค์ และฮอนค่อนข้างจะมีลกั ษณะของการ
รวมกลุ่มในลักษณะเดียวกับเกมฮอน ด้วยตัวเกมที่มคี วามผูกพันกับตัวเกมที่น้อยกว่า และ
เนื้อหาเกม ทีน่ ้อยกว่าเกมโยวกังทาให้ระบบรวมกลุ่มขนาดใหญ่มคี วามแตกต่างออกไป โดย
มุง่ เน้นทีป่ ริมาณ ระดับของแคลน และอันดับของแคลนมากกว่า เพื่อเน้นให้ผเู้ ล่นเข้าสู่สภาวะ
การแข่งขันทีม่ ากขึน้ และต้องการเอาชนะเพื่อให้กลุ่มของตนเองขึน้ เป็นอันดับ 1 ให้ได้
ตัวอย่างชัดเจนอย่างเกมพอยต์ แบลงค์ ที่ผู้เ ล่นจะเข้าเล่นเกม
เพื่อชิงชัยเอาอันดับของแคลนตนเอง ตามข้อกาหนดของผู้ให้บริการเกมทีจ่ ดั ทัวร์นาเม้นท์การ
แข่งขัน ทัง้ การจัดใหญ่ปีละ 2 ครัง้ และการจัดกิจกรรมกับร้านเกมอีกประมาณ 2 เดือนครัง้
ทาให้ผเู้ ล่นถูกกระตุ้นให้เล่นเกมมากขึน้ แคลนต่างๆ ทีต่ ้องการเข้าร่วมต้องทาให้คะแนนของ
แคลนตนเองให้อยูใ่ นระดับสูง เพื่อจะได้มสี ทิ ธิ ์ในการเข้าแข่งขัน
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ภาพที่ 4.54 ระบบแคลนในเกมพอยต์ แบลงค์

ภาพที่ 4.55 หน้าจอในการดูขอ้ มูลแคลนของเกม พอยต์ แบลงค์
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ภาพที่ 4.56 การสร้างสัญลักษณ์ของแคลนในเกม พอยต์ แบลงค์

ในขณะที่เกมฮอนนัน้ จะเป็ นลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในเรื่อง
ของภาพลักษณ์ของผูเ้ ล่นที่ใช้แคลนเป็ นการแสดงตัวของผูเ้ ล่นมากกว่า ในกลุ่มผู้เล่นเกมฮอน
ค่อนข้างจะให้ความน่ าเชื่อถือเมื่อพบผู้เล่นที่อยู่แคลนใหญ่ เข้ามาเล่น ทาให้แคลนกลายเป็ น
สัญลักษณ์ท่บี อกว่าฉันเล่ นเก่ง และฉันมีผู้คนรู้จกั แคลนในเกมฮอนไม่ค่อยเปลี่ยนกันบ่อ ย
เหมือนเกมอื่น เมื่อมีผู้เ ล่นดังย้ายแคลนจะกลายเป็ นข่าวภายในวงการของคนเล่นฮอนด้ว ย
กันเอง โดยในเกมฮอนชื่อแคลนนัน้ จะอยูใ่ นวงเล็บนาหน้าชื่อผูเ้ ล่ น ซึง่ เป็ นการแสดงว่าแคลนมี
ความสาคัญกว่าชื่อคนเล่นเสียอีก
เกมฮอนใช้วธิ กี ารสื่อสารคล้ายกับเกมพอยต์ แบลงค์ เนื่องจากตัว
เกมมีระบบให้ปฏิส มั พันธ์ก ันน้ อย ทาให้การจัดทัว ร์นาเม้นท์เ ข้ามามีอิทธิพลในการบริหาร
จัดการเกม โดยใช้ลกั ษณะการจัดกิจกรรมทีค่ ล้ายกัน คือ กิจกรรมใหญ่ 2 ครัง้ ต่อปี กิจกรรม
ตามร้านเกมประมาณ 1-2 เดือนต่อ 1 ครัง้
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ภาพที่ 4.57 ระบบแคลนในเกมพอยต์ แบลงค์
ระบบรวมกลุ่มขนาดใหญ่เป็ นระบบที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
ชุมชนเสมือนย่อยๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในเกมออนไลน์ ซึง่ ชุมชนเสมือนเหล่านี้เป็ นชุมชนทีผ่ เู้ ล่นจัดการ
กัน เองและมีร ะบบการบริห ารจัด การชุ ม ชนเป็ น ของตนเองรวมไปถึ ง การจัด หน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบในชุมชน โดยชุมชนเหล่านี้เป็ นชุมชนที่มเี ป้าหมายร่วมกันไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นอกจากนัน้ ชุมชนเสมือนยังเป็ นลักษณะของการแสดงอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์ และบางครัง้
เป็ นลักษณะของการแสดงฐานะทางสังคมในเกมออนไลน์ได้อีกด้วย ซึ่งการที่ผู้เล่ นจะเข้าถึง
อารมณ์ร่วมเหล่านี้ผู้ออกแบบเกมต้องมีระบบสนับสนุ นอย่างครบถ้วน และใช้ง่ายตามลักษณะ
ของเกมทัง้ 3 ทีเ่ ป้นกรณีศกึ ษา
5) ระบบเศรษฐกิจ/ตลาด
ระบบเศรษฐกิจของเกมและตลาดนัน้ ปรากฏในเกม MMORPG
อย่างโยวกัง ในขณะทีเ่ กมฮอน และเกมพอยต์ แบลงค์นนั ้ ไม่ได้ม ีระบบดังกล่าว ลักษณะของ
ระบบตลาดนัน้ จะสัมพันธ์ไปกับเกมที่ต้องมีการเก็บไอเทมและส่วนประกอบต่างๆ ของอาวุธ
รวมไปถึงการหาไอเทมพิเศษที่หาได้ยากในเกมออนไลน์นนั ้ ๆ ซึ่งเกมออนไลน์มกั จะมีไอเทม
สุดยอดเหล่านี้ในจานวนทีน่ ้อย จนผูเ้ ล่นไม่กค่ี นในเซิฟเวอร์จะเป็นเจ้าของได้
ระบบเศรษฐกิจของเกมและตลาดเป็ นระบบอีกระบบหนึ่งทีก่ ระตุ้น
ให้ผเู้ ล่นติดต่อระหว่างกันเพื่อแลกเปลีย่ นสินค้า พ่อค้าหรือแม่คา้ ทีม่ ผี ตู้ ดิ ต่อบ่อยครัง้ มักเป็ นผูท้ ่ี
มีไอเทมหายากขายอยูเ่ สมอ หรือผูท้ ข่ี ายราคาถูกกว่าในตลาด ซึง่ การได้มาของไอเทมเหล่านัน้
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เกิดจากการเล่นนับหลายชัวโมงเพื
่
่อค้นหาไอเทมดังกล่าว จากนัน้ นาไอเทมดังกล่าวออกขาย
ให้กบั ผูท้ ไ่ี ม่มเี วลาเก็บไอเทมเหล่านัน้ โดยการขายจะผ่านตัวละคร NPC หรือผ่านระบบขาย
ในตัวละครผูเ้ ล่น
ระบบเศรษฐกิจและตลาด เป็ นระบบทีผ่ เู้ ล่นต้องอาศัยเส้นโค้งแห่ง
การเรียนรูใ้ นการศึกษาราคาไอเทม วิธกี ารหาไอเทม และจุดไหนทีห่ าไอเทมนัน้ ได้ดที ส่ี ุด ทา
ให้ผู้เล่ นที่ขายของในตลาดนัน้ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นผู้เ ล่นที่มกี ารเข้าถึงเนื้อ หาเกมระดับหนึ่งแล้ว
และมีการเรียนรู้ตวั เกมที่มากพอสมควร ซึ่งไม่แตกต่างจากโลกแห่งความเป็ นจริงที่ผู้ท่สี ร้าง
ธุรกิจจะเป็นผูท้ ม่ี กี ารเรียนรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าวมากกว่าผูอ้ ่นื ยิง่ ธุรกิจใหญ่ยงิ่ ต้องอาศัยการเรียนรูท้ ่ี
สูงนันเอง
่
ตัวอย่างภายในเกมโยวกังนัน้ ผู้เล่นจะอนุ ญาตให้ตงั ้ ร้านค้าขาย
สินค้าได้ตอ้ งมีเงือ่ นไขคือ ผูเ้ ล่นต้องเก็บเลเวลของตัวละครให้มากกว่าเลเวล 7 จากนัน้ ต้องทา
เควสเพื่อให้ได้สกิลการตัง้ ร้านค้า โดยร้านค้าของผูเ้ ล่นนัน้ สามารถขายของใช้ทจ่ี าเป็ นในการ
เล่น หรือไอเทมจาพวกอาวุธ และเสือ้ เกราะของเกม โดยร้านส่วนใหญ่ภายในเกมจะกระจุกตัว
อยูภ่ ายในเมือง ฮอนบัล

ภาพที่ 4.58 ตัวอย่าง เควสในการสร้างสกิลจาตัง้ ร้านของเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.

154

ภาพที่ 4.59 ภาพของตลาดในเมืองฮอลบัน ภายในเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: Yulgang, n.d.
(6) ระบบจาลองการใช้ชวี ติ ประจาวัน
ระบบจาลองการใช้ชวี ติ ประจาวันเป็ นลักษณะของระบบที่จาลอง
เอาลักษณะพฤติกรรม หรือลักษณะทางสังคมในโลกจริงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือน เช่น การ
แต่งงาน การมีครอบครัว การทาอาชีพ การจ่ายภาษี ระบบสัตว์เลี้ยง เป็ นต้น ซึ่งพบเห็น
มากในเกมประเภท MMORPG และเกมแคชชวล (Casual Game) เนื่องจากเกมเหล่านี้ใช้
ระบบดังกล่าวในการเพิม่ การเข้าถึงตัวเกม และเพิม่ การผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมเพิม่ มากขึน้ เช่น
เมื่อแต่งงานแล้วจะต้องเข้าเกมพร้อมกัน หรือเก็บเลเวลพร้อมกันเพื่อได้ผลประโยชน์พเิ ศษใน
ระบบ การเข้าเกมทาอาชีพ เพื่อให้ได้สนิ ค้านาไปขาย เป็นต้น
จากเกมทีศ่ กึ ษาทัง้ 3 เกม พบลักษณะของระบบทีจ่ าลองการใช้
ชีวติ ในเกมโยวกัง โดยระบบที่พบเห็นในเกมโยวกังมีดว้ ยกัน 2 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบ
แต่งงาน และระบบสัตว์เลีย้ ง
ในระบบของการแต่งงานของเกมโยวกัง เป็ นระบบซึง่ ให้ผเู้ ล่นทัง้
2 ฝ่ายที่มตี วั ละครต่างเพศกันในเกมออนไลน์ สามารถแต่งงานและได้รบั ผลประโยชน์จากตัว
เกมได้ โดยระบบการแต่งงานนัน้ ผูเ้ ล่นทีต่ อ้ งการแต่งงานกันได้ ต้องมีต้นทุนในเกมค่อนข้างสูง
และเลเวล ของตัวละครต้องสูงระดับหนึ่งแล้ว เนื่องจากการแต่งงานต้องอาศัยเงินในเกมสูง
และการมีเควสทีต่ อ้ งให้ทา ประกอบกับต้องมีเพื่อนในเกมเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานด้วย
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ภาพที่ 4.60 ชุดแต่งงานในเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.

ภาพที่ 4.61 ตัวอย่างงานแต่งงาน
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.
ระบบสัตว์เลี้ยงเป็ นอีกระบบหนึ่งที่มใี นเกมโยวกัง ลักษณะของ
สัตว์เลีย้ งเป็นลักษณะของการสื่อสารทีเ่ ป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ในการแสดงให้ผเู้ ล่นอื่น เห็น
ความเก่ง และฐานะของผู้เล่นที่สามารถมีสตั ว์เลี้ยง โดยสัตว์เลี้ยงในเกมโยวกังมีด้วยกัน 4
ชนิด ได้แก่ หนูเทพ, เหยีย่ ว, เสือดาว, เสือ ซึง่ แต่ละชนิดจะมีความสามารถแตกต่างกัน
ออกไป และวิธกี ารเล่นและใช้ก็ต่างกันออกไป รวมไปถึงความสามารถ, วิชาการต่อสู้ และ
อาหารทีใ่ ช้เลีย้ ง
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ภาพที่ 4.62 ตัวอย่างสัตว์เลีย้ งเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: Yulgang, n.d.
ลัก ษณะของการจ าลองเอาพฤติก รรมบนโลกจริง ลงไปในเกม
เปรียบเสมือนการสร้างพื้นที่ให้คนหลีกหนีจากชีว ิตแห่งความเป็ นจริง เมื่อผู้เล่ นรู้ส ึกติดกับ
สภาพแวดล้อมในโลกเสมือน ที่สามารถชดเชยในเรื่องต่างๆ ได้ราวกับอยู่ในโลกแห่งความ
เป็ นจริง โลกเสมือนจึงกลายเป็ นพื้นที่ให้ผู้คนหลบหนี ใช้เป็ นที่หลบภัย ดังที่ Yee (2008)
ได้ให้ขอ้ เสนอไว้ในงานวิจยั ซึง่ ผูผ้ ลิตเกมต้องเข้าใจในพฤติกรรมเหล่านี้ ซึง่ สามารถสร้างภาพ
ของเกม และสร้างระบบให้จงู ใจแก่ผเู้ ล่น
3) องค์ประกอบด้านแรงกระตุน้
องค์ประกอบด้านแรงกระตุ้นเป็ นองคประกอบที่สาคั ญ องค์ประกอบ
หนึ่ง เป็ นองค์ประกอบเพื่อสร้างพฤติกรรมผู้เ ล่นให้เล่ นซ้า ใช้ซ้า และเพิม่ การใช้งานมาก
ขึ้น กับ เกมออนไลน์ ทัง้ ที่ผู้ เ ล่ น รู้ต ัว และไม่ รู้ต ัว ซึ่ง ทัง้ หมดเกิด ขึ้น จากการที่ต ัว เกมมี
กาหนดเวลาไว้ หรือเป็นการสื่อสารการตลาดจากผูใ้ ห้บริการเกมเอง เพื่อจูงใจให้ผเู้ ล่นเล่นเกม
เพิม่ มากขึน้
ในเกมทัง้ 3 เกมที่ทาการลักษณะของการสร้างแรงกระตุ้นทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป โดยเกมทีจ่ านวนระบบเวลาทีเ่ ยอะคอเกมโยวกัง ในขณะทีเ่ กมพอยต์ แบลงค์ ใช้
ระบบชื่อเสียง การแข่งขัน และการสื่อสารการตลาด ในขณะทีเ่ กมฮอนเน้นการใช้การแข่ งขัน
เป็นหลัก
โดยทัง้ 3 เกมดังกล่าวมีรายละเอียดในระบบการกระตุ้นผูเ้ ล่น แบบที่
แรก คือ การใช้ระบบสงครามในการกระตุน้ ผูเ้ ล่นให้เข้าเล่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยตัวเกมทีห่ ลังตัว
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ละครเลเวลมากกว่า 35 ผูเ้ ล่นจะต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตัวระบบเกมจึงสร้างระบบสงคราม
ซึ่งได้ก ล่ าวไปแล้ว ในเรื่อ ง “กฎ” ของเกม การรบพุ่งและสงครามนี้ มีช่ว งเวลากาหนดที่
แน่นอน ซึง่ ผูเ้ ล่นทีอ่ ยากจะได้รบั สิทธิพเิ ศษ หรือไอเทมพิเศษจาเป็นต้องเข้าสู่สงคราม ทาให้ผู้
เล่นต้องเข้ามาปกป้องฝ่ายของตนเอง และชิงชัยกับฝ่ายตรงข้าม เผื่อได้รางวัลพิเศษจากการ
เข้าร่วมสงคราม

ภาพที่ 4.63 ตารางการแข่งขันสงครามฝ่าย
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.
นอกจากระบบสงคราม แล้วการกระตุ้นอื่นๆ ของเกมโยวกังนัน้ ถูก
แฝงมาในระบบการเล่นต่างๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว ได้แก่ การเข้าระบบสงครามพรรค, ระบบ
การตลาดเองทีผ่ เู้ ล่นต้องเข้าเกมเพื่อดูสนิ ค้าว่าขายหมดแล้วหรือไม่ ในระบบการแต่งงานผูเ้ ล่น
ต้องเข้ามาเพื่อรับโบนัสพิเศษในการเล่น ในระบบสัตว์เลี้ยงผู้เล่นต้องเข้าเกม เพื่อให้ อาหาร
สัตว์เลีย้ ง ระบบไอเทมทีผ่ เู้ ล่นต้องเขามาหาไอเทมพิเศษตามพืน้ ทีต่ ่างๆ ของเกม
ในเกมอย่างพอยต์ แบลงค์ ระบบแรงกระตุ้นมีออกมาใน 2 ลักษณะ
คือเกิดจากการแข่งขัน และจากการสื่อสารการตลาดโดยการสร้างระบบการออนไลน์ แล้วได้
รางวัลให้เกิดขึน้ นอกจากนัน้ ใช้การปรับปรุงตัวเกมด้วยการเพิม่ สินค้าใหม่ขายในไอเทมมอลล์
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเกมพอยต์ แบลงค์ ได้มกี ารจัดทัวร์นาเม้นท์
ใหญ่ประมาณปีละ 2 ครัง้ และการแขงขันอื่นๆ ทุก 1-2 เดือนต่อ 1 ครัง้ ทาให้ผเู้ ล่นได้รบั
การกระตุน้ ให้เข้าเกมจากนอกเกมมากกว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากตัวเกม
ในการศึกษาเอกสาร พบการใช้กจิ กรรมบนออนไลน์เพื่อสนับสนุ นให้ผู้
เล่ นเข้าเล่ นเกม เช่น การนับเวลาออนไลน์ เมื่อ ออนไลน์ แล้ว รับไอเทมจากเกมไป จาก
รูปภาพข้างล่างเป็นตัวอย่างของการทากิจกรรม
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ภาพที่ 4.64 ตัวอย่างการทากิจกรรมออนไลน์เพื่อแลกรับไอเทม
แหล่งที่มา: Garena, n.d.
ลักษณะการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อ
เรียกการเข้าเกมของผู้เล่นให้มากขึน้ แต่การเรียกเข้าในลักษณะดังกล่าว เมื่อดูในระยะยาว
พร้อมกับสภาพของเกมออนไลน์ ในปจั จุบนั กับเกมพอยต์ แบลงค์ท่มี อี ายุประมาณ 7 ปี ใ น
ประเทศไทย นัน้ กลายเป็ นสิง่ ที่จะยังยื
่ นหรือไม่ เมื่อ กิจกรรมหมดลงผู้เล่นที่ยงั เล่นเกมนี้จะมี
จานวนมากหรือไม่เป็นอีกคาถามหนึ่งทีค่ งต้องอภิปรายเพิม่ เติมต่อไป
ในขณะที่เกมฮอนนัน้ มีการใช้ลกั ษณะของการตลาดคล้ายคลึงกับของ
พอยต์ แบลงค์ แต่ไม่ได้ทากับตัวเกม ใช้วธิ กี ารแข่งขันทัวร์นาเม้นท์เป็ นกลัดซึง่ เป็ นวิธกี ารที่
ใช้กบั เกมฮอนในหลายๆ เซิรฟ์ เวอร์ทวโลก
ั่
โดยการทาการตลาดเกมฮอนนัน้ เน้นไปทีก่ ารทา
การตลาดกับกลุ่มนักแข่งเกมอาชีพโดยเฉพาะ
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ภาพที่ 4.65 การลงทะเบียนแข่งขันกิจกรรมฮอนทัวร์นาเม้นท์ สาหรับผูเ้ ล่น
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.

ภาพที่ 4.66 กิจกรรมฮอนทัวร์นาเม้นท์กบั ผูส้ นับสนุ น
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.
ในการทาการตลาดในลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะทีค่ ่อนข้างตรงใจกับ
ผู้บ ริโ ภค เนื่ อ งจากสอดคล้อ งไปในทิศ ทางเดีย วกับ ที่ผู้เ ล่ น สัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ได้ใ ห้ข้อ มูล ไว้
ดังต่อไปนี้ “ถ้าผมจะเลือกแล่นเกมไหน เกมนัน้ ต้องมีทวั ร์นาเม้นท์ ผมถึงเล่น ถ้าไม่มที วั ร์นา
เม้นท์ และไม่มเี งินรางวัลผมก็ไม่รวู้ ่าเล่นทาไม” “เงินรางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ผมเล่น แต่กข็ ้ึนอยู่
กับเงินรางวัลทีใ่ ห้ว่ามากน้อยแค่ไหนอีกด้วย” กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
ซึ่งลักษณะการกระตุ้นผ่านการแข่งขันนับเป็ นวิธ ีการที่ตรงต่ อความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้มากที่สุด ทาให้ปจั จัยด้านการกระตุ้นของเกมออนไลน์ ไม่ได้เกิดจาก
ภายในตัวเกมเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากวิธกี ารสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะในลักษณะของ
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การแข่งขันแบบทัว ร์น าเม้น ท์ส ามารถเข้า มามีอิทธิพลต่ อ ผู้เ ล่ น ได้เ ป็ น จานวนมากในตลาด
ประเทศไทย ซึ่ง ต้ อ งน าไปเปรีย บเทีย บจากข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการศึก ษาเชิง ปริม าณเพื่อ
เปรียบเทียบกัน
จากข้อมูลและการองค์ประกอบของเกมออนไลน์ทงั ้ หมดเป็ นข้อมูลที่สามารถสรุปเพื่อ
ตอบคาถามนาวิจยั ได้บางส่วน
ในประเด็น “ชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์ไม่ใช่ชุมชนเสมือนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
(Organic) แต่มปี จั จัยอื่นๆ เป็ นตัวประกอบ เช่น องค์ประกอบด้านตัวเกม, องค์ประกอบการ
ออกแบบ เป็ น ต้ น ” มีล ัก ษณะที่เ ห็น ได้ว่ า ระบบเป็ น เพีย งส่ ว นหนึ่ ง ที่ท าให้ผู้เ ล่ น เกิด การ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ยิง่ เกมมีระบบสนับสนุ นมาก จะส่งผลให้ตวั เกมมีแนวโน้มทีจ่ ะให้ผเู้ ล่น
เกิดการผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมมากขึน้ แต่ดูเหมือนว่ายังคงมีปจั จัยสนับสนุ นอื่นๆ ทีจ่ ะบอกได้
ว่าลักษณะของชุมชนเสมือนเกิดขึน้ โดยธรรมชาติหรือไม่
ขณะทีป่ ระเด็น “ระบบเกมและองค์ประกอบของเกมมีส่วนในการสร้างชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์” ในประเด็นนี้เห็นได้ชดั เจนจากการศึกษาว่า ระบบเกมและองค์ประกอบต่างๆ ของ
เกมมีส่ว นสนับสนุ นให้ผู้เ ล่นเข้าเกมมากขึ้น และต้องปฏิสมั พัน ธ์กบั ผู้เ ล่นมากขึ้น โดยการ
ปฏิสมั พันธ์ต่างๆ ระบบของเกมจะมีการวางกฎไว้ และให้สงิ่ ของตอบแทนกับผูเ้ ล่นเมื่อปฏิบตั ิ
ตามภารกิจเหล่านัน้ นอกจากนัน้ ยังพบว่าตัวเกมเองมีการแฝงลักษณะของการเรียนรูต้ วั เกม ที่
เรียกว่า เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ เป็ นส่วนที่ให้ผู้เล่นต้องทาการผูกสัมพันธ์ไปกับตัวเกมมากขึ้น
และการผูกสัมพันธ์เหล่านัน้ ทาให้เกิดการเรียนรูต้ ่างๆ เกี่ยวกับระบบของตัวเกมมากขึน้ และ
เรียนรูท้ จ่ี ะปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เล่นอื่นๆ และเรียนรูภ้ าษาและระบบต่างๆ ของเกมไปจนถึงการ
เก็บเลเวลและวิธกี ารเล่น ซึ่งเส้นโค้งแห่ งการเรียนรูย้ งิ่ มี ยิง่ ทาให้ผู้เล่นผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกม
มากขึน้
4.1.2 โลกออฟไลน์กบั ชุมชนเสมือนออนไลน์
ชุมชนเสมือ นออนไลน์ นัน้ เป็ นชุมชนที่ใ ช้การติดต่ อ สื่อ สารผ่ านวิธ ีก ารสื่อ สารแบบ
CMC ซึง่ ทัง้ หมดเกิดขึน้ ในโลกออนไลน์แทบทัง้ สิน้ จนทาให้เชื่อกันว่าการปฏิสมั พันธ์ของชุมชน
เสมือนออนไลน์เกิดจากการปฎิสมั พันธ์กนั บนโลกออนไลน์ เพียงอย่างเดียว แต่จากการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธกี ารวิจยั แบบคุณภาพ พบว่าชุมชนเสมือนบนโลกออนไลน์ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
ผู้เล่นเริม่ จากการชักชวนภายนอกตัวเกมออนไลน์ จากนัน้ จึงเข้าเล่นเกมออนไลน์ และเจอ
เพื่อนใหม่ๆ ภายในนัน้ ซึง่ รายละเอียดของการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
กลุ่มสัมภาษณ์ท่ใี ช้เป็ นผู้เล่นเกมที่เล่นมานาน และมีอายุอยู่ในช่วง 18-25 ปี ทาให้
คนกลุ่มนี้ได้สมั ผัสเกมออนไลน์ ตงั ้ แต่ ยุคแรก จนถึงปจั จุบนั ทุกท่านที่สมั ภาษณ์ ได้ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการเล่นเกมครัง้ แรก โดย 5 คนได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเริม่ เล่นเกมออนไลน์ ถึงแม้
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จะมีอายุการเล่นเกมออนไลน์ทไ่ี ล่เลีย่ กัน แต่กลับมีประสบการณ์การเล่นเกมทีต่ ่างกันออกไปใน
3 รูปแบบ ส่วนใหญ่เริม่ เล่นเกมแรกเป็ นเกม Special Force ก่อนทีจ่ ะเล่นเกมออนไลน์อ่นื ๆ
รูปแบบที่ 2 หนึ่งในกลุ่มของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เริม่ เล่นเกมจาก เกมออดิชนั ่ ซึง่ เป็ นเกมประเภท
แคชชวล ( Casual Game หมายถึง เกมประเภททีเ่ ล่นได้สบายๆ เลเวลของตัวละครไม่มผี ลต่อ
การเล่นมากเท่า RPG) ก่อนจะพัฒนาไปเล่นเกมอื่นๆ ในขณะทีอ่ ีกรูปแบบหนึ่ง เริม่ จากเกม
MMORPG มาก่อน ด้วยเกมลินเนจ 2 “ผมเริม่ เล่นเกมออนไลน์ตงั ้ แต่เกม Lineage 2 โดย
บริษทั NCTrue ตัง้ แต่สมัยทีต่ วั เกมยังเป็ นการเติม Airtime (การเก็บค่าบริการการเล่นตาม
ชัวโมงการเล่
่
น) อยู”่ “เกมแรกทีพ่ วกผมเล่น ก็ SF เลยครับ เพราะมันเหมือนเคาท์เตอร์ (มา
จากคาว่า เคาท์เตอร์ สไตร์ท (Counter Strike) เป็ นเกม FPS ยุคแรกทีเ่ ล่นผ่านระบบ
LAN) ดี” สัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม “ช่วงทีพ่ วกผมเริม่ เล่นเกม เกมออนไลน์ยงั มีน้อย และใน
ตอนนัน้ ยังมีเกมไม่ก่เี กม แร็คงี้ ราจา ก็ไม่รจู้ ะเล่น อะไรในเพื่อนในร้านเล่น ออดิชนน่
ั ่ าเล่นก็
เลยเล่น พอเกม Special Force เปิ ดก็ยา้ ยไปเล่น” กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์ , 8 มีนาคม
2558)
การสัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม (8 มีนาคม 2558) ทาให้เห็นว่า พฤติกรรมการเลือก
เล่ นเกม ส่ว นหนึ่งมาจากความคล้ายคลึงกับเกมที่เคยเล่น นอกจากนัน้ คือ ภาพสวย และ
สุดท้ายคือ “เพื่อน” เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า ในสนทนากลุ่มผูร้ ่วมสนทนาทุกคน ให้ความเห็นไป
ในทางเดียวกันว่าตอนแรกทีเ่ ริม่ เล่นเกมนัน้ เกิดจาก 2 เหตุผล คือ พบเห็นคนอื่นเล่นในร้าน
เกม และเพื่อนๆ ทีโ่ รงเรียนชวนเล่น โดยมีรายละเอียดการให้สมั ภาษณ์ดงั ต่อไปนี้ “บางทีเห็น
คนอื่นเล่นในร้านมันก็เลยอยากลองเล่นบ้าง พอลองเล่นก็เลยชอบ” กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์,
8 มีนาคม 2558)
พวกผมมีเพื่อนทีโ่ รงเรียน เขาชวนเล่น ตอนแรกก็ไม่รหู้ รอกว่าจะเล่นอะไร แต่มเี พื่อน
ชวนเล่น เห็นพวกมันเล่นก็เลยเล่นตาม พอเล่นแล้วสนุ กก็เลยเล่นต่อครับ แต่พอพวก
นัน้ เริม่ ไม่เล่น หรือเปลีย่ นเกมเล่น ผมก็เปลีย่ นตามนะ แต่ตอนหลังๆ นี่กไ็ ม่แล้ว เพราะ
ตอนนี้กอ็ ยู่ตวั แล้ว. กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
นอกจากนัน้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นอกจากเพื่อนจากโลกออฟไลน์เป็ นส่วนทีท่ าให้
ผู้เล่ นเข้าเล่ นเกมแล้ว นัน้ พบว่าความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้นบนโลกออนไลน์ สามารถสร้างสาย
สัมพันธ์ท่แี น่ นแฟ้นขึน้ กว่าเดิมได้ จากการพบปะบนโลกออฟไลน์ ได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ การ
สื่อสารแบบ CMC ผ่านตัวเกมนัน้ สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เพียงระดับหนึ่ง
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แต่ ก ารพบปะแบบเผชิญ หน้ า จะส่ ง ผลให้ส ายสัม พัน ธ์ด ัง กล่ า วพัฒ นาไปได้ม ากขึ้น กว่ า เดิม
นอกจากการการสื่อสารเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดจากการเล่นเกมเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการใช้ส่อื
อื่นๆ เช่น กระดานข่าว โปรแกรมสนทนา แอพพริเคชันมื
่ อถือ รวมไปถึงการโทรศัพท์คุยกัน
โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากการสัมภาษณ์ทม่ี เี นื้อหาดังต่อไปนี้
แรกๆ เราก็ไม่รจู้ กั กันหรอกครับ แต่มารูจ้ กั กันได้กต็ อนเล่นเกม สมัยนัน้ ทีเ่ ราเริม่ เล่น
เกม PB ก็เริม่ จากเล่นกันในเกม แชท พอเริม่ เล่นกันไปสักพักก็เริม่ มีการติดต่ อกัน
ผ่านพวก Team Speak (TS) แต่ก่อนหน้าอีกใช้ MSN Messenger คุยกัน บางที
ก็ใ ห้เ บอร์ก ัน แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ช ายมากกว่ า กลุ่ ม นั ก เล่ น เกม (สัม ภาษณ์ , 8
มีนาคม 2558)
เมื่อเล่นเกมไปด้วยกัน เริม่ มีการแลก TS บางทีเป็ นเบอร์โทรศัพท์ บางที
เป็ นไลน์ แต่ส่ว นใหญ่ มกั จะแลกเฟสบุค ระหว่างกัน . กลุ่ มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์ , 8
มีนาคม 2558)
จากการเล่นเกม และติดต่อกันผ่าน TS และเฟสบุค กว่าเราจะได้เจอตัวจริงกัน
ก็ตอนที่ PB มีการแข่งทัวร์นาเม้นท์ พวกเราชอบทีเ่ มื่อก่อน PB มีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีขอ้ เสนอเพิม่ เติมว่า ถ้ามีทวั ร์นาเม้น หรืออีเวนท์น่ี พวกผม
ชอบให้จดั กิจกรรมในห้างนะ เพราะมันได้ไปเดิน ดูของ ไปแฮงกันในกลุ่ มพวกเรา.
กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
ก็มเี จอนะพีเ่ ราก็ มีมตี ติง้ บ้างอะไรบ้าง แต่ส่วนใหญ่เจอกันในงานแข่งมากกว่า
ครับ พอแข่งเสร็จ ก็ไปเดินเทีย่ วกันต่อ ” นอกจากนัน้ มีผเู้ สริมว่า “ผมชอบงานเกมที่
จัดในห้างมากกว่านะ ผมไม่ชอบงานทีจ่ ดั อย่างศูนย์สริ กิ ติ ต์ หรือไบเทค เพราะมันไกล
ไปงานแล้วมันไม่มอี ะไรไปเดินกันต่อ. กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้สมั ภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม นักเล่นเกมออนไลน์ สอดคล้องกับ
ความคิดของผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ ทีเ่ ข้าใจว่าโลกออฟไลน์นนั ้ ยังมีส่วนทีท่ าให้ชุมชนเสมือนใน
เกมออนไลน์ นัน้ คงสภาพอยู่ไ ด้ หรือ กระทัง่ การท าให้ผู้เ ล่ น เกมมีม ากขึ้น ได้เ ช่ น เดีย วกัน
นอกจากนัน้ เมื่อ ตัวเกมมีการเอื้อ ประโยชน์ ต่ อ การสื่อ สารภายในเกมต่ า ทาให้ผู้บริหารเกม
ออนไลน์นนั ้ ต้องอาศัยการจัดกิจกรรมบนออฟไลน์เข้ามาเพื่อดึงผู้เล่นให้เข้าสู่เกมออนไลน์ ดัง
ตัวอย่างของเกม FPS และเกม MOBA ทีต่ ้องอาศัยการจัดทัวร์นาเม้นท์การแข่งขัน ในการ
ดึงผู้เล่นให้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ผเู้ ล่นในเกมสนทนากันมากขึน้ และมีการจัดตัง้ ทีม
การแข่งขันเกิดขึน้ ในเกมอย่าง RPG มีลกั ษณะการบริหารชุมชนเสมือนที่แตกต่างออกไป
ด้วยลักษณะของเกมที่เน้นสายสัมพันธ์ โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกม
ออนไลน์โยวกัง โดยมีรายละเอียดจากการสัมภาษณ์มดี งั ต่อไปนี้
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ในการดูแลจัดการของทางเกมโยวกังในยุคแรกนอกจากจะเป็ นการจัดกิจกรรมของทาง
บริษทั เอเชียซอฟต์แล้ว ยังพบว่าในบางครัง้ มีผู้เล่นที่รวมกลุ่มเป็ นกิลด์เป็ นคอมมูนิต้ี
ภายในเกม มีการร้องขอการสนับสนุ นด้านกิจกรรมจากทางบริษัท เมื่อจัดกิจกรรม
ภายนอกตัว เกมอีก ด้ว ย เช่น ตัว อย่างในเกมโยวกัง เคยมีหวั หน้ ากิล ด์ใ นเกมขอ
สนับสนุ นไอเทมจากทางทีมคุณวิชยั เพื่อจัดกิจกรรมนัดพบปะนอกเกม (เรียกว่า มี
ตติง้ กิลด์) ภายนอกเกม โดยให้เป็ นของรางวัลในการสนับสนุ นเล็กน้อยๆ ของผูท้ ม่ี า
ร่วมงานซึ่งทางคุณวิชยั ได้ให้ไปตามทีผ่ ู้เล่นร้องขอมา เพื่อช่วยให้คนกลุ่มนั ้นได้จดั ตัง้
กลุ่ มได้อ ย่างดี ซึ่งเป็ นการสร้างสายสัม พันธ์กับผู้เ ล่ นไปอีกทางหนึ่ง . วิชยั ติรจรัส
(สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
เกม PB ยังไงเกมต้องมีการจัดกิจกรรม ไม่มกี จิ กรรมแล้วจะทาให้เบื่อ ทัง้
กิจกรรมภายในเกม และกิจกรรมภายนอกเกม ซึง่ จะส่งผลให้ผเู้ ล่นนัน้ เข้าเล่นเกมอยู่
เรื่อ ยๆ พร้อมกับได้พ บปะคนที่เ ล่นด้ว ย ส่ว นที่เหลือนัน้ เป็ นสิ่ งที่ผู้เ ล่นต่ างจัดการ
กันเอง. กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
การเล่นเกมแบบ MMORPG ตัวระบบเกมจะเน้นให้คนเล่น เล่นนานที่สุด
และต้องมีเพื่อนมากๆ อย่างเวลาไปทาเควส ตีบอส หรือไม่กท็ าสงคราม. ด้วยเกมมี
ระบบทีบ่ งั คับให้ผู้เล่นต้องเข้าเกมมากขึน้ หรือไม่กร็ อผู้เล่นอื่น เพื่อทาอะไรบางอย่าง
พร้อมกับต้องเข้าเกมเป็ นบางเวลา ซึง่ บางทีผู้เล่นต้องออนฯ เพื่อนัดไปเล่นเกมกับเพื่อน
ในโลกออนไลน์บ่อยๆ. สุทธาสินี เลีย่ วไพโรจน์ (สัมภาษณ์, 13 พฤจิกายน 2557)
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ทาให้ทราบว่า
การทีผ่ เู้ ล่นนัน้ จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเกมออนไลน์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิสมั พันธ์จาก
โลกออฟไลน์ก่อน เมือ่ มีเพื่อนในโลกออฟไลน์เล่นจึงเล่นด้วย และเมื่อไม่มผี เู้ ล่นทีเ่ ป็ นเพื่อนใน
โลกออฟไลน์เล่น ก็จะมีส่วนทาให้เลิกเล่นเกมไปหากไม่มเี พื่อนใหม่ทไ่ี ด้จากโลกเกมออนไลน์
คอยเป็นตัวกระตุน้ แทนเพื่อนในโลกออฟไลน์
ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้น หรือผู้เล่นจัดขึ้นเองเพื่อพบหน้ ากันบนโลก
ออฟไลน์ลว้ นมีผลต่อสายสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นให้แน่ นแฟ้นมากขึน้ ซึง่ ตัวแปรหลักก่อนทีจ่ ะไป
พบหน้าคาดตาของผูอ้ ่นื ในโลกออฟไลน์นนั ้ ถือเป็ นก้าวใหญ่สาหรับผูเ้ ล่นในการเปิดเผยตัวตน
จากงานวิจยั หลายฉบับได้กล่าวถึง ผู้เล่นส่วนใหญ่มกั ไม่เปิ ดเผยตัวตนจริงในเกม เนื่องจาก
ตัวตนในเกมเป็ นตัวตนเสมือนที่ผเู้ ล่นต้องการจะเป็ น ทาให้ตวั ละครดังกล่าวดูดกี ว่าความเป็ น
จริง ของตัวตนจริง ทาให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้านาตัวตนจริงออกมาแสดง แต่สมั ภาษณ์กลุ่ม
นักเล่นเกม พบว่า นักเล่นเกมนัน้ ออกมาพบกันได้ไม่ยากขึน้ อยู่กบั การเล่นด้วยกัน ยิง่ เล่นกัน
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มากยิง่ มีแนวโน้มจะพบหากันง่าย และนอกจากนัน้ การใช้ส่อื ต่างๆ ในการติดต่อระหว่างกัน
และกิจกรรมงานอีเวนท์ และงานเกมแฟร์ เป็ นสิง่ ที่ทาคัญที่ทาให้ผู้เล่นต่างๆ พบเจอกันได้
ง่ายขึน้ โดยจากการสัมภาษณ์พบลักษณะคล้ายๆ กัน และได้คาตอบดังต่อไปนี้
ไม่นานครับ แค่เราเจอกันในเกมกันอยู่แล้ว ส่วนบางคนก็เล่นที่รา้ นเกมซึง่ เจอกันเป็ น
ปกติอยูแ่ ล้วครับ แต่ถ้ามีงานกิจกรรมพวกนี้ มันก็เป็ นงานของพวกเราทีพ่ วกเราจะไป
และทาให้เรามักจะนัดเจอกันก็ทน่ี น.
ั ่ กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
จากข้อมูลทัง้ หมดแสดงให้เห็นว่าพืน้ ที่บนโลกออฟไลน์ มีความสาคัญในการก่อให้เกิด
ชุมชนเสมือนบนโลกออนไลน์ได้ โดยแบบเนประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
ประเด็นที่ 1 ในการสัมภาษณ์กลุ่มแสดงให้เห็นถึง การเลือกเล่นเกม และการเข้าเล่น
เกมนัน้ เพื่อนในโลกออฟไลน์มอี ทิ ธิพลต่อผูเ้ ล่น ทีจ่ ะเข้าเลือกเล่นเกม รวมไปถึงการเล่นเกมที่
มากขึน้ ดังนัน้ การเกิดชุมชนเสมือนเกมออนไลน์นัน้ ไม่สามารถใช้ออนไลน์อย่างเดียวทาให้
เกิดขึน้ ได้ ต้องอาศัยโลกออฟไลน์ ในการช่วยและพัฒนาให้ชุมชนเสมือนเหล่านัน้ แน่ นแฟ้นมา
กขึ้น นัน่ อาจจะเกิดจากสาเหตุของผู้ค นถึงแม้จะเข้าสู่โลกออนไลน์ และปฏิสมั พันธ์กนั ทาง
ออนไลน์ แต่สงิ่ เหล่านัน้ ไม่สามารถเติมเต็มด้านความสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ สุดท้ายผูค้ นก็ยงั
โหยหาการปฏิสมั พันธ์จากโลกออฟไลน์เข้ามาประกอบเพื่อเติมเต็มความต้องการเหล่านัน้
ประเด็นที่ 2 การจัดกิจกรรมต่างๆ บนโลกออฟไลน์ เป็ นการเร่งการปฏิสมั พันธ์ของ
ผูเ้ ล่น ซึง่ จากการเก็บข้อมูลพบว่าผูเ้ ล่นนิยมใช้งานเกมออนไลน์เป็ นพืน้ ทีใ่ ห้การพบปะกัน ปละ
สร้างการปฏิสมั พันธ์ท่ีมากขึน้ จากแค่การเล่นเป็ นกลุ่มชุมชนของตนเอง เช่น กิลด์ แคลน
หรือ ทีม แข่ ง ที่อ ยู่ภ ายในเกมออนไลน์ เข้า สู่ก ารมีป ฏิส ัม พัน ธ์บ นโลกจริง และจากการ
ปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวมีแนวโน้มที่ผู้เล่นจะเชื่อมความสัมพันธ์เหล่านัน้ มากขึ้น และทาให้ชุมชน
เสมือนทีส่ ร้างขึน้ แข็งแกร่งขึน้ เนื้องจากสายสัมพันธ์เหล่านัน้ เป็นตัวดึงผูเ้ ล่นให้เข้าเกมมากขึน้
ประเด็นที่ 3 การเร่งการปฏิสมั พันธ์บนโลกออฟไลน์ นัน้ ผู้บริหารเกมสามารถเร่ง
กระบวนการ รวมไปถึงการสนับสนุ นการสร้างสายสัมพันธ์ใ ห้เกิดขึ้นได้ จากการสนับสนุ น
กิจกรรม และสร้างกิจกรรม รวมไปถึงการลงไปเข้าถึงผูเ้ ล่นบนโลกออฟไลน์ ตัวอย่างของเกม
โยวกังทีม่ กี ารมอบไอเทมในการพบปะกันเองของผูเ้ ล่นทีอ่ ยูส่ านักเดียวกันในเกม เป็ นส่วนเร่งที่
ทาให้ชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์ แข็งแกร่ง และนาไปสู่ผเู้ ล่นทีม่ ากขึน้
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4.1.3 วัฎจักรชุมชนเสมือน
อ้างอิงจากงานเขียนของ Rheingold (2010) พบว่าชุมชนเสมือนมีการพัฒนาด้วยกัน
เป็น 4 ระยะ ซึง่ ในงานเขียนดังกล่าวได้กล่าวถึงการล่มสลายของชุมชนเสมือนไว้ เมื่อชุมชน
เสมือนไม่สามารถผ่าน 3 ระยะแรก ได้แก่ ระยะก่อตัว (Onboarding State) ระยะก่อตัง้
(Established) และ ระยะเติบโตเต็มที่ (Mature) เมื่อชุมชนเสมือนไม่สามารถคงตัวเองได้
ชุมชนดังกล่าวจะเข้าสู่ สภาวะล่มสลาย (Demolish) ในงานเขียนดังกล่าวจะมุ่งไปที่การเกิด
ั หาภายในชุ ม ชนเสมือ น และนอกจากนั ้น มุ่ ง มองไปที่ชุ ม ชนเสมือ นที่ เ กิด ขึ้น บนสื่อ
ปญ
อินเทอร์เน็ตอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่เกมออนไลน์ โดยการเก็บข้อมูลครัง้ นี้ใช้กรอบแนวคิดของ Rheingold
(2010) เป็นกรอบในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) ระยะก่ อตัว จากการศึกษาพบว่าในระยะนี้มผี ู้เ ล่นเกมที่ต้องการลองเกม
ใหม่ๆ สภาพของชุมชนอ่อ นแอ โดยสังเกตจากการที่ผู้เล่ นมีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันต่ า
ประกอบกับวิธกี ารเล่นของผูเ้ ล่นทีย่ งั ไม่เก่งมาก ยกเว้นบางกลุ่ม นอกจากนัน้ ในการสัมภาษณ์
ผูเ้ ล่นเกมพบว่า ช่วงแรกของเกมนัน้ เกิดจากการชักชวนแบบปากต่อปากจากเพื่อน หรือการ
พบโฆษณาเกมต่างๆ ทาให้เข้าเกมมาลองเล่น ดังทีไ่ ด้นาเสนอไปก่อนหน้านี้
2) ระยะก่อตัง้ จากการศึกษา ในระยะนี้เริม่ สังเกตเห็นการเกาะกลุ่มระหว่างผู้
เล่นมากขึน้ จากการสัมภาษณ์จะเป็ นช่วงทีผ่ เู้ ล่นรูส้ กึ สนุ ก เริม่ มีกลุ่มเล่น เริม่ รูจ้ กั ผูเ้ ล่นใหม่ๆ
พบการท้าทายจากตัวเกมแบบใหม่ นอกจากนัน้ เริม่ จับกลุ่มกันนอกตัวเกม เช่น การใช้ไลน์
และ TS ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
3) ระยะเติบ โตเต็ม ที่ มีก ารปฏิส ัม พัน ธ์เ ป็ น รูป แบบ และเริ่ม มีพ ฤติก รรม
ชัดเจน เช่น พฤติกรรมการเข้าเกมเป็นเวลา เริม่ มีระบบแบบแผนของชุมชนเล็กๆ ของตนเอง
นอกจากนัน้ มีการติดต่อสื่อสารนอกจากการใช้ส่อื และเริม่ พบปะกันตามงานเกมออนไลน์ ตาม
การสัมภาษณ์ทไ่ี ด้เสนอไปก่อนหน้านี้
4) ระยะแตกตัว ไม่พบลักษณะดังกล่าวในเกมออนไลน์ เหมือนรูปแบบชุมชน
เสมือนอื่นๆ แต่พบว่าเมือ่ เกมเริม่ น่าเบื่อผูเ้ ล่นจะมีพฤติกรรมเหมือนระยะที่ 2 อีกครัง้ หนึ่ง
ซึง่ จากการเก็บข้อมูลดังกล่าวนาไปประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ โดยเฉพาะเกมออนไลน์อย่าง โยวกัง ทีเ่ ปิดเป็ นเวลา 9 ปี (นับถึงปี
พ.ศ. 2558) ซึ่งเป็ นเกมออนไลน์ ท่เี ปิ ดตัง้ แต่ ยุค แรกของเกมออนไลน์ ใ นประเทศ จากการ
สัมภาษณ์พบว่า การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นเกมออนไลน์ เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ง และเป็ น
สาเหตุทค่ี วบคุมได้ยาก โดยเนื้อหาจากการสัมภาษณ์มดี งั ต่อไปนี้
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อย่างเกม Yulgang เป็นเกม MMORPG ซึง่ เปิดมากกว่า 8 ปี นับเป็ นเกมออนไลน์
ในยุคต้นๆ ของประเทศไทย ขอแบ่งออกเป็น 2 ยุค ในช่วงแรกของเกมเปิด ผูเ้ ล่น
เกมส่วนใหญ่เป็ นอยู่ในวัยเด็กประถม-มัธยม ลักษณะของการเล่น และการพูดคุยใน
ช่วงเวลานัน้ เป็ นลักษณะของชุมชนแบบเด็กๆ ค่อนข้างเกรียน นิสยั หลักๆ ของผู้
เล่นนิยมคือการอวดของทีม่ ตี ่อกัน ยิง่ ดาบเทพสีสวย เสือ้ ชุดอลังการยิง่ ดี นิสยั คล้ายๆ
เด็กชอบอวด นอกจากนัน้ เวลาพูดคุยกันลักษณะของนักเลงคียบ์ อร์ดเล่นแบบท้าตีท้า
ต่อย แต่ในยุคนัน้ การสร้างปาร์ต้ี และกิลด์นัน้ ทาได้ง่าย เนื่องจากลักษณะของนิสยั
ความเป็ น เด็ก ค่ อ นข้างมากจึง จับ กลุ่ มกัน ง่า ย. ผู้เ ล่ นเดิม มีล กั ษณะเป็ นกลุ่ ม ก้อ นที่
เหนียวแน่ น กลุ่ มนี้มกั เป็ นกลุ่มที่เล่นเกมเป็ นเวลานานแล้ว มีกลุ่มชุมชนของตัวเอง
และมีเพื่อนในโลกเสมือน (เกม) อย่างเหนียวแน่ น บางกลุ่มมีผู้นาอย่างชัดเจน ...
ในขณะที่ผู้เ ล่ น ใหม่ นั น้ เปลี่ย นช่ ว งอายุ จ ากผู้เ ล่ น ที่เ ป็ น เด็ก กลายเป็ น ผู้เ ล่ น วัย
มหาวิทยาลัยขึน้ ไป ซึง่ ลักษณะของคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างจากคนกลุ่มแรก
โดยกลุ่มผู้เล่นใหม่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เล่นใหม่ท่ไี ม่เคยเล่น
เกมมาก่อน และผู้เล่นใหม่ทเ่ี ลิกเล่นไปแล้ว ในกลุ่มนี้นนั ้ มีความผูกพันกับตัวเกมน้อย
กว่าผู้เล่นในกลุ่มแรก มักจะเล่นไม่นาน และไม่ค่อยยุ่งกับใครในเกมมาก และมักจะ
เล่นไม่นานแล้วเลิก อาจจะมาจากการไม่มเี พื่อนใหม่ในเกม หรือ การเข้าเล่นเพื่อให้
หายคิดถึง. วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่าเกมนัน้ จะมีลกั ษณะของผูเ้ ล่น
ทีเ่ ปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่อเกมไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เล่นเล่นแล้ว ประกอบกับ
เพื่อนหรือสังคมของเกมทีล่ ดลง ชุมชนเสมือนของเกมจะค่อยๆ หดตัวลง (Shrink) และสุดท้าย
จะยุบตัวลงหรือไม่ขน้ึ อยู่ ตัวแปรของจานวนผูเ้ ล่นเหนียวแน่ นแบบ “แฟนพันธุแ์ ท้” ซึง่ สะท้อน
ออกมาในตัวเลขของการเป็นผูเ้ ล่นทีย่ งั คงมีการเคลื่อนไหว (Active Player)
4.1.4 กิ จกรรมและการสื่อสารการตลาดกับชุมชนเสมือน
การเกิดชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ได้ ในมุมมองของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ และผู้
เล่นเกมนัน้ มองแตกต่างกันออกไป ในมุมของผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์มองว่า เรื่องของการเกิด
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ นนั ้ เกิดจากปจั จัยที่ต้องมีการทาการตลาด แต่ในมุมมองของนักเล่น
เกมได้เสนอว่าโฆษณาต่างๆ ไม่ได้มผี ลต่อตัวพวกเขามากเท่าที่ผู้ให้บริการเกมคิด และให้
ข้อเสนอว่าการพบเห็นเพื่อนเล่น หรือคนอื่นเล่นเกมออนไลน์จากร้านอินเทอร์เน็ตมีผลมากกว่า
ในขณะที่บ างคนได้เ สนอว่ า เกมที่ม ีก ารจัด ทัว ร์น าเม้น ท์เ ท่ า นั น้ พวกเขาถึง จะเล่ น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

167
ชุมชนเสมือน หรือคอมมูนิต้ี สาหรับเกมก็คอื ชุมชนของผูเ้ ล่น ซึง่ ลักษณะการเรียกคน
เข้าเกม นัน่ ก็อาศัยการตลาด และสื่อต่างๆ ในการเรียกคนเข้าเล่นเกม การจัดกิจกรรม
ภายในเองก็เป็นสิง่ สาคัญ. สุทธาสินี เลีย่ วไพโรจน์ (สัมภาษณ์, 13 พฤจิกายน 2557)
โฆษณาที่ทาให้พวกผมอยากเล่น แค่เล็กน้อย เพราะบางทีโฆษณาเกมมันดู
แล้วน่ าเล่นแต่กไ็ ม่ได้ทาให้อยากเล่น เพราะไม่ได้เห็นคนเล่นจริงๆ เหมือนเวลามาที่
ร้าน” “สาหรับผมถ้าไม่มกี ารแข่งขันผมไม่เล่นเลยครับ ถ้ามีแข่งขันและรางวัลค่อยว่ากัน”
กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
การสัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม จึงทาให้เห็นว่า การเริม่ เล่นเกมออนไลน์นนั ้ ปจั จัยหลัก
ที่ผู้เล่นเข้าเล่นเกม จะเป็ นจากการเห็นการเล่นเกมจากที่รา้ น หรือไม่ก็เพื่อนเป็ นคนชักชวน
เล่นเกม ส่วนสื่อการตลาดนัน้ กลุ่มผู้ให้สมั ภาษณ์พบว่า ไม่ได้ทาให้รสู้ กึ อยากเล่นเกมเพิม่ ขึน้
หรือเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของเกม แต่หากเกมมีการประกาศว่ามีการแข่งขัน นี่เป็ นการดึงดูดการ
เล่นได้ดี หรือมีเพื่อนชักชวนไปเล่นเกมใหม่ๆ นัน้ จะได้ผลมากขึน้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวขัดกับ
ทางความเชื่อของกลุ่มผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ ดังนัน้ เพื่อหาความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวทาง
ผู้ว ิจ ยั จึงท าการศึก ษาเอกสารเพิ่ม เติม และท าการศึก ษาเชิง ปริม าณเพื่อ วัด ผลของข้อ มูล
ดังกล่าวอีกครัง้ หนึ่ง
จากคาพูดของกลุ่มนักเล่นเกมนัน้ สามารถตีความเพิม่ เติมได้ว่า การโฆษณาอาจจะ
ไม่ใช่ประเด็นหลักใหญ่สาคัญ แต่ก็เป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลในการตัดสินในการเล่นเกมอยู่บ้าง การ
โฆษณาของเกมออนไลน์ในปจั จุบนั นัน้ จะใช้การโฆษณาหลักๆ อยู่บนสื่อออนไลน์ และมีการ
จัดกิจกรรมออฟไลน์ โดยจากการศึกษาเอกสารและข่าวของเกมทีศ่ กึ ษาทัง้ 3 เกมพบว่า ใน
1 ปี เกมออนไลน์ 1 เกม จะมีกจิ กรรมใหญ่ประมาณ 2 ครัง้ ต่อปี และงานระดับกลางอีก
ประมาณ 2-4 ครัง้ ต่อปี และงานเล็กๆ ตามร้านเกมอีกประมาณ 6-12 ครัง้ ต่อปี ซึง่ ทัง้ หมด
นี้แล้วแต่เกมทีศ่ กึ ษาซึง่ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 ประเภทของสื่อต่างๆ ทีเ่ กมพอยต์ แบลงค์ใช้
ชนิ ดของ
สื่อ
Owned
Media

พืน้ ที่สื่อ

โยวกัง

พอยต์ แบลงค์

ฮอน

ออฟไลน์

1) งาน Event game
ของ Asiasoft
1) Yulgang.in.th
2) Asiasoft.co.th

1) กิจกรรมเกมของ
บริษทั Garena
1) เว็บไซต์ pb.in.th
2) แฟนเพจ point
blank Thailand
3) Garena Talk

1) กิจกรรมเกมของ
บริษทั Garena
1) เว็บไซต์ hon.in.th
2) แฟนเพจ Hero of
newearth, Thailand
3) Garena Talk

ออนไลน์
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ชนิ ดของ
สื่อ
Earned
Media

พืน้ ที่สื่อ

โยวกัง

ออฟไลน์
ออนไลน์

1) กิจกรรมทรูมนั นี่
1) โยวกังแฟนเพจ
2) กระดานข่าว
3) เว็บไซต์บริษทั บริการ
เเติมเงินเกมออนไลน์

Paid
Media

ออฟไลน์

1) นิตยสารเกม เช่น
Com gamer news
2) คู่มอื การเล่นเกม
3) กิจกรรมเกมในร้าน
เกม
4) กิจกรรมกับเจ้าของ
ร้านเกม
5) สือ่ จาพวกป้ายติด
หน้าร้านเกม
6) สือ่ ภายในร้านเกม
เช่น โปสเตอร์ แบน
เนอร์
1) Banner ตาม
เว็บไซต์
2) SEM Google
Adsword
3) บทความลงในเว็บ
Online Station

ออนไลน์

พอยต์ แบลงค์

ฮอน

1) แฟนเพจทีมแข่ง
2) เว็บไซต์บริษทั บริการ
เเติมเงินเกมออนไลน์
3) นักแคสฯเกม
4) กระดานข่าว

1) แฟนเพจทีมแข่ง
2) เว็บไซต์สอนการเล่น
ฮอน
3) นักแคสฯเกม
4) กระดานข่าว
5) เว็บไซต์บริษทั บริการ
เเติมเงินเกมออนไลน์
1) นิตยสารเกม เช่น
Compgamer news
2) คู่มอื การเล่นเกม
3) กิจกรรมเกมในร้าน
เกม
4) กิจกรรมกับเจ้าของ
ร้านเกม
5) สือ่ จาพวกป้ายติด
หน้าร้านเกม
6) สือ่ ภายในร้านเกม
เช่น โปสเตอร์ แบน
เนอร์
1) Banner ตาม
เว็บไซต์
2) SEM Google
Adsword
3) บทความลงในเว็บ
Online Station

1) นิตยสารเกม เช่น
Compgamer news
2) คู่มอื การเล่นเกม
3) กิจกรรมเกมในร้าน
เกม
4) กิจกรรมกับเจ้าของ
ร้านเกม
5) สือ่ จาพวกป้ายติด
หน้าร้านเกม
6) สือ่ ภายในร้านเกม
เช่น โปสเตอร์ แบน
เนอร์
1) Banner ตาม
เว็บไซต์
2) SEM Google
Adsword
3) บทความลงในเว็บ
Online Station

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า ลักษณะการใช้ส่อื ในการทาโฆษณาและสื่อสารการตลาด
แทบไม่ต่างกัน นอกจากนัน้ สื่อส่วนใหญ่เป็ นสื่อจาพวกออนไลน์มากกว่าสื่อออฟไลน์ โดยสื่อที่
ใช้นนั ้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มของสื่อประเภท Paid Media ในขณะทีส่ ่อื ออนไลน์ควรจะมีในส่วน
ของ Owned และ Earned มากกว่า เพื่อให้เข้าใจลักษณะของการใช้ส่อื จึงได้รวบรวมตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.67 ภาพหน้าเว็บไซต์
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.

ภาพที่ 4.68 ภาพหน้าแฟนเพจ
แหล่งที่มา: Yulgang, n.d.
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ภาพที่ 4.69 การสัมมนาผูป้ ระกอบการร้านเกม
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.

ภาพที่ 4.70 แบนเนอร์ผา้ ใบสาหรับติดหน้าร้านค้า
แหล่งที่มา: บริษทั เอเซียซอฟต์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), ม.ป.ป.
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ภาพที่ 4.71 การจัดกิจกรรมในร้านอินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 4.72 หน้าแฟนเพจเกม พอยต์ แบลงค์
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ภาพที่ 4.73 ระบบไอเทมมอลล์ของเกม พอยต์ แบลงค์

ภาพที่ 4.74 การจัดกิจกรรมทางการตลาดของเกม พอยต์ แบลงค์
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ภาพที่ 4.75 เฟสบุ๊คของเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.

ภาพที่ 4.76 ตัวละครในเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.
จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าลักษณะของการสื่อสารเกี่ยวกับตัวเกม
จะเป็นไปตามลักษณะของตัวเกม ประกอบกับการสัมภาษณ์พบในหลายประเด็นทีก่ ล่าวว่าเกม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั การแข่งขันเกม โดยพบว่าทุกเกมเคยมีการใช้คาว่าอีสปอร์ด หรือ
ทัวร์นาเม้นท์ ในการสื่อสาร นอกจากนัน้ การใช้ส่อื ของเกมทัง้ หมดทีไ่ ด้กล่าวมามีความแตกต่าง
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กันเพียงเล็กน้อย กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดจึงอยูท่ ร่ี ะยะเวลาในการใช้แต่ละสื่อ ประกอบกับ
วิธกี ารสื่อสารทีค่ วรจะเป็ นข้อความอันเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน และการต่อสูก้ นั มากกว่า และ
ต้องไม่เกินกว่าทีต่ วั เกมเป็น โดยจากการศึกษาเอกสาร ได้รวบรวมข้อมูลของจานวนการใช้ส่อื
ในปี พ.ศ. 2557 ของทัง้ 3 เกมที่ศกึ ษา โดยวัดจากพื้นที่ส่อื ที่เป็ นทางการเท่านัน้ ไม่นับ
พืน้ ทีท่ เ่ี กิดขึน้ จานพวก Earned Media ซึง่ ได้ขอ้ มูลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 จานวนการใช้ส่อื ในปี พ.ศ. 2557 ของเกมทีศ่ กึ ษาทัง้ 3 เกม
สื่อ
อีเวนท์
1) งาน Event game
2) กิจกรรมเกมในร้านเกม
3) กิจกรรมกับเจ้าของร้านเกม
เว็บไซต์
1) เว็บไซต์ของเกม
2) เว็บไซต์เกม
(Game Portal site)
3) แบนเนอร์
4) SEM
นิ ตยสาร
1) นิตยสารเกม เช่น Com
gamer news
2) คู่มอื การเล่นเกม
สื่อสังคมออนไลน์
1) Fanpage
2) กระดานข่าว
สื่ออื่นๆ
1) สือ่ จาพวกป้ายติดหน้าร้าน
เกม
2) สือ่ ภายในร้านเกม เช่น
โปสเตอร์ แบนเนอร์
3) Co-branding

หมายเหตุ

โยวกัง
จานวน
ระยะเวลา

พอยต์ แบลงค์*
จานวน
ระยะเวลา

ฮอน*
จานวน
ระยะเวลา

2 ครัง้

4 ครัง้
6 ครัง้
4 ครัง้

4 ครัง้
6 ครัง้
4 ครัง้

5 ครัง้

4 ภาค

มี
มี

4 ภาค

มี
มี

4 ภาค

มี
มี

มี
มี

2 เดือน****
12 เดือน

มี
มี

5 เดือน****
12 เดือน

มี
มี

5 เดือน****
12 เดือน

มี

12 เดือน

มี

12 เดือน

มี

12 เดือน

มี**

มี***

มี***

1 เพจ
1 เพจ

1 เพจ
1 เพจ

1 เพจ
1 เพจ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ไม่ม ี

มี

มี

* เป็นเกมทีอ่ ยูภ่ ายใต้บริษทั เกมเดียวกัน
** ทาเป็นดิจทิ ลั เท่านัน้
*** ไม่ได้ทาและผลิตดัวยตนเอง
**** ใช้ขอ้ มูจากเครือ่ งมือดึงข้อมูลเว็บไซต์
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ภาพที่ 4.77 การ Co-branding ของเกมพอยต์ แบลงค์

ภาพที่ 4.78 การ Co-branding ของเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.
เมื่อดูจากการสื่อสารการตลาดส่วนใหญ่ของเกมออนไลน์ จะมุ่งโดยใช้ขอ้ ความในเนื้อ
สารเป็ นการแข่งขัน โดยใช้ในการสื่อสารการตคลาดมากทีส่ ุดในเกมจาพวก FPS และ MOBA
ในขณะที่ MMORPG นัน้ ไม่ได้ใช้ลกั ษณะการสื่อสารการตลาดในรูปแบบดังกล่าว
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อีกประการหนึ่งที่พบเห็นได้ คือ ลักษณะของการใช้ประเด็นทางการสื่อสาร ซึ่งทุก
ค่ายเกม ทาการสื่อสารไปในเรื่องของ E-sport โดยการสร้างซึง่ เป็ นลักษณะของการสร้าง
เนื้อหาทีป่ รับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเกมออนไลน์ จากผู้รา้ ยของสังคมเป็ น “กีฬา” เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมในการโฆษณาและประชาสัม พัน ธ์ ก ารเล่ น เกม ซึ่ง ใช้ก ลยุท ธ์ใ นรูป แบบที่
คล้ายคลึงกับผลิตภัณ ฑ์แอลกอ-ฮอล ที่ปรับวิธกี ารสื่อ สารและเข้าถึง กลุ่ มเป้าหมายได้ด ีข้นึ
ตัวอย่างเช่นการสื่อสารในกลุ่มเบียร์ ที่เน้นสนับสนุ นการแข่งขันกีฬา เพื่อทาให้เกิดโอกาสใน
การสร้างพืน้ ทีใ่ นการโฆษณาได้ เมือ่ เปรียบเทียบกับกลยุทธ์ของบริษทั เกมออนไลน์ มีลกั ษณะ
มุง่ ประเด็นไปในทางเดียวกัน
ดังนัน้ ในท้ายทีส่ ุดเพื่อทาให้เกิดชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ได้ จาเป็ นต้องพึง่ เครื่องมือ
ทางการสื่อสารการตลาด เข้ามาประกอบ โดยการใช้อความในเนื้อสารเป็ นการแข่งขัน และ
สร้างภาพของการเล่นเกมออนไลน์เป็นกีฬาให้เกิดขึน้ ให้ได้ โดยใช้ช่อื ว่าการแข่งขัน อี-สปอร์ท
โดยจุดประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความชอบธรรม แก่การเล่นเกมออนไลน์ให้เป็ นการออก
กาลังทางปญั ญา และลบภาพลักษณ์ของสื่อเกมออนไลน์ ที่มผี ลต่อ เด็กติดเกม นอกจากนัน้
การสื่อสารโดยใช้วธิ กี ารจัดแข่งทัวร์นาเม้นท์นัน้ ผู้ให้สมั ภาษณ์กลุ่มใช้ข้อพิจารณาอื่นๆ เข้า
ประกอบด้ว ยในการเลือกเล่นเกมออนไลน์ ได้แก่ รางวัลที่ได้จากการแข่งขัน ทีมงานของ
บริษทั เกม และการสนับสนุนของบริษทั เกม โดยเรื่องรางวัลทีไ่ ด้จากการแข่งขันผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
กลุ่มมองว่าเป็ นสิง่ สาคัญในการเลือกเล่นเกม ซึ่งสามารถตีความได้ว่า การเล่นเกม ผู้เล่นที่
เป็ นนักแข่งมองการเล่นเกมนัน้ ๆ เป็ น “การลงทุน” และเกมที่มรี างวัลสูง ยิ่งเหมาะแก่ การ
ลงทุนในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ในขณะทีเ่ กมทีร่ างวัลน้อย จะไม่ดงึ ดูดให้ผเู้ ล่นเหล่านี้เกิดการ
ลงทุน นอกจากนัน้ แล้วทีมงานของบริษทั เกม เป็นอีก 1 ปจั จัยในการเล่นเกม เกมออนไลน์ท่ี
ทีมงานเข้าถึงง่าย ทาให้สามารถสอบถามและเข้าถึงข้อมูลเกมได้ง่าย แสดงว่า ตัวกลุ่มทีเ่ ป็ น
นักแข่งเกมนัน้ มีความต้องการอภิสทิ ธิ ์ในการติดต่อกับผูใ้ ห้บริการเกมมากกว่าผูเ้ ล่นเกมทัวไป
่
และประการสุดท้าย คือ การสนับสนุนของบริษเั กมต่อนักแข่งขัน โดยการสนับสนุ นนัน้ หมายถึง
การมีไอเทมในการสนับสนุ การฝึ ก หรือการเล่น จะเป็ นรางวัลหรือมาในรูปลักษณะอื่น เช่น
เช่น เงินสนับสนุ น เป็ นต้น โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มดี งั ต่อไปนี้ “รางวัลถ้าน้อยพวก
ผมก็ไม่อยากเล่นครับ ถ้ารางวัลเยอะแบบพอยต์ แบลงค์กน็ ่ าเล่นครับ แต่เกมไหนางวัลน้อยก็ไม่
อยากเล่น มันไม่คุ้ม ” “ตอนนี้พวกอีสปอร์ต ก็มกี นั เกือบทุก เกม บางทีก็ต้องเลือกเล่นครับ ”
“พวกผมรูจ้ กั ทีมงานเยอะครับ เวลารูจ้ กั ทีมงานมันก็งา่ ยดีครับ เวลาจะแข่งจะซ้อมเขาจะเป็ นคน
บอก หรือให้เราสอบถามได้เต็มที”่ กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
จากข้อนาเสนอทัง้ หมดสามารถเขียนออกเป็ นกระบวนการ และความสัมพันธ์ของการ
สื่อสารการตลาด และผูเ้ ล่นได้ดงั ภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 4.79 กระบวนการ และความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดกับชุมชนเสมือน
สรุปในประเด็นปญั หานาวิจยั เรื่อง “ลักษณะของกระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์” สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดงั ต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบเกมและชุมชนเสมือนนัน้ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่าง
เห็นได้ชดั เจน เนื่องจากองค์ประกอบเกมในส่วนต่างๆ ล้วนกาหนดวิธกี ารสื่อสารของผู้เล่น
รวมไปถึงลักษณะการเล่นของผู้เล่น และท้ายที่สุดสัมพันธ์กบั รูปแบบของชุมชนเสมือนที่จะ
เกิดขึน้ องค์ประกอบเกมทีส่ าคัญได้แก่ องค์ประกอบด้านแนวคิดเกม และองค์ประกอบด้าน
กลไกของเกม ซึง่ ทัง้ 2 องค์ประกอบนี้จะเป็นตัวกาหนดเนื้อหาเกมออนไลน์
ประเด็นที่ 2 แบบจาลองตัวตน อัตลักษณ์ เสมือน และตัวตนในโลกออนไลน์ ล้วน
สัมพันธ์กนั และทาให้เกิดลักษณะของชุมชนเสมือน ผู้เล่นต้องการเล่นเกมออนไลน์ โดยนา
ตัวเองเข้าไปอยูใ่ นโลกดังกล่าว เพื่อเกิดความรูส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่ง (Sense of Belonging) ของ
โลกนัน้ ๆ ยิง่ เกมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถดัดแปลงตัวตนได้มาก มีแนวโน้มให้ผเู้ ล่นติดตัว
ละครเหล่านัน้ มากขึ้น นอกจากนัน้ ยิง่ เปิ ดถ้าตัวเกมสนับสนุ นการเชื่อมต่อโลกจะยิง่ เป็ นการ
สร้างความเชื่อมโยงต่อตัวเกม และชุมชนเสมือนมากขึน้
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ประเด็นที่ 3 อานาจ และการแข่งขัน ก่อให้เกิดทางลัดในการสร้างชุมชนเสมือน การ
แข่งขัน และการเร่งให้ผู้แข็งแกร่งเป็ นผู้ควบคุมเกม รวมไปถึงการได้รางวัลจากการเล่น และ
ชื่อเสียง เป็ นตัวกระตุ้นให้ผู้เล่นสื่อสารระหว่างกัน และสร้างกลุ่มผู้เล่นของตนเองให้เร็วขึ้น
ลักษณะจึงไม่ต่างจากโลกแห่งความเป็ นทีผ่ ทู้ ม่ี คี นรูจ้ กั มาก และมีช่อื เสียงย่อมได้อานาจในการ
เล่นมากกว่าคนทีเ่ ก่ง ดังนัน้ การเล่นเกมออนไลน์ผทู้ ่มี เี พื่อนมาก ย่อมจะได้เปรียบในการเล่น
หรือการไต่อนั ดับต่างๆ เป็นต้น
ประเด็นที่ 4 เส้นโค้งการเรียนรูก้ บั ชุมชนเสมือน เป็ นสิง่ ทีส่ มั พันธ์กนั จากการศึกษา
และวิเคราะห์พบว่าเส้นโค้งแห่งการเรียนรูเ้ ข้ามามีส่วนเกีย่ วข้องกับชุมชนเสมือนใน 2 ลักษณะ
ได้แก่ ประการแรก เป็นการสร้างพฤติกรรมผูกสัมพันธ์ของผูเ้ ล่นกับตัวเกมออนไลน์ กล่าวคือ
ทาให้ผู้เล่นเกมมากขึ้น และมีแนวโน้ มที่จะติดเกมมากขึ้น ประการที่ส อง มีผลต่ อการเร่ง /
ชะลอวัฎจักรของเกมออนไลน์ เนื่องจากเกมทีม่ เี ส้นโค้งแห่งการเรียนรูท้ ่ชี นั ผู้เล่นมีแนวโน้ม
ต้องใช้เวลากับเกมมากกว่าเกมทีม่ เี ส้นโค้งการเรียนรูช้ นั น้อยกว่า
ประเด็นที่ 5 พื้นที่บนโลกออฟไลน์ มสี ่วนให้ชุมชนเสมือนขยายตัว และเข้มแข็งขึ้น
เนื่องจากพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของผูเ้ ล่นเกิดจากสายสัมพันธ์ของผูเ้ ล่น เช่น เพื่อน
เพื่อนเล่นเกม เพื่อ นที่โรงเรียน ซึ่งเป็ นสายสัมพันธ์ใ นโลกออฟไลน์ หรือ ในบางกรณีส าย
สัมพันธ์เหล่านัน้ เกิดอยู่ภายในโลกออนไลน์ และสายสัมพันธ์เหล่านัน้ เป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อ
การเกิดขึ้นของชุมชนเสมือน ซึ่งเกมออนไลน์ เป็ นเพียงพื้นที่หนึ่งที่ใ ห้บุคคลในสายสัมพันธ์
เหล่านัน้ ทากิจกรรมด้วยกันบนโลกออนไลน์
การพัฒนาสายสัมพันธ์เหล่านัน้ เกิดขึ้นได้จากกิจกรรม หรืองานเกมแฟร์ในโลกแห่ ง
ความเป็ นจริงซึ่งสุดท้าย แล้วสายสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ จะสะท้อนเข้าสู่ชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์ให้ ชุมชนดงกล่าวแข็งแกร่งขึน้ เนื่องจากสายสัมพันธ์ดงั กล่าวนัน้ ส่งผลถึงการเพิม่
ปริมาณการเล่นของผูเ้ ล่นอีกด้วย
ประเด็นที่ 6 วัฎจักรของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์มลี กั ษณะเฉพาะแตกต่างจากชุมชน
เสมือนอื่นๆ เนื่องจากชุมชนเสมือนเกมออนไลน์เป็ นชุมชนเสมือนทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงในตัว
เนื้ อ หาเองอยู่ต ลอดเวลาเนื่ อ งจากลัก ษณะชุม ชนจะเปลี่ยนไปตามการเล่ นของผู้เ ล่ น และ
นอกจากนัน้ ตัวเกมทีม่ เี ส้นโค้งการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อระยะเวลาการพัฒนาการของ
ชุมชนในแต่ละขัน้ นอกจากนัน้ ในเกมออนไลน์จะไม่พบกับสภาพแตกตัว แต่เป็ นลักษณะของ
การหดตัวลงของชุมชนเสมือน ด้วยจานวนผู้เล่นที่ลดลง และผู้เล่นที่อยู่ในเกมลดลง ผู้สร้าง
เกมจึงต้องอัพเดทข้อมูลเพื่อทาให้ชุมชนเสมือนกลับไปอยู่ในระยะก่อตัง้ และวนไปเป็ นวัฏจักร
อย่างนี้เรือ่ ยไปจน ชุมชนเสมือนล่มสลาย
ประเด็นที่ 7 การสื่อสารการตลาด และการเกิดชุมชนเสมือนนัน้ เป็ นสิง่ ที่ควบคู่กนั
การสื่อสารการตลาดทาหน้าทีใ่ นการดึงผูค้ นเข้าเกมออนไลน์ และสร้างให้เกิดสภาพทีเ่ หมาะสม
ในการทาให้เกมออนไลน์เติบโต ดังนัน้ การสื่อสารการตลาดยังคงมีอทิ ธิพล แม้ผเู้ ล่นอาจไม่ได้
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พึ่งโฆษณาเหล่ านัน้ โดยตรง และรูปแบบการสื่อสารในแง่มุมของการแข่งขันทัว ร์นาเม้นท์ม ี
แนวโน้มทีจ่ ะใช้ประเด็นดังกล่าวในการสื่อสาร และมีโอกาสทีจ่ ะสาเร็จสูง

4.2 สภาพของชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์
สภาพของชุมชนเสมือน ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ มุ่งศึกษาทีส่ ภาพแวดล้อม
ของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ หลังจากการเกิดชุมชนเสมือนขึน้ ในเกมออนไลน์ โดยสภาพนัน้
หมายถึงลักษณะการสื่อสารระหว่างผู้เ ล่น ลักษณะการปฏิสมั พันธ์ของผู้เล่นกับผู้เ ล่น และ
สภาพแวดล้อมของชุมชนเสมือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ กบั ผู้เล่นเกมออนไลน์
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์นัน้ เป็ น พื้นที่ท่รี วมตัวของกลุ่มคนในเกมออนไลน์ โดยใน
เกมออนไลน์ 1 เกมจะมีกลุ่มชุมชนเสมือนย่อยๆ เช่น กิลด์ แคลน เป็ นตัวแทนของกลุ่ม
ชุมชนเสมือนย่อยๆ อยูภ่ ายในเกมออนไลน์ และรวมตัวกันจนประกอบสร้างเป็ น ชุมชนเสมือน
ของทัง้ เกมออนไลน์ ซึ่งข้อ มูลดังกล่าวได้เสนอไปในหัว ข้อลักษณะกระบวนการสร้างชุมชน
เสมือนแล้ว โดยสามารถเขียนเป็นสภาพของชุมชนเสมือนได้ดงั รูปภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 4.80 ลักษณะของชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ 1 เกม
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โดยคาพูดทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับคุณสุทธาสินี เลีย่ วไพโรจน์ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการอธิบายเรือ่ งชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ได้เป็นอย่างดีดงั ต่อไปนี้
เกมออนไลน์ มนั เป็ นเกมที่ต้องเล่นกับเพื่อน ถ้าเล่นคนเดียวก็ไม่ใช่เกมออนไลน์ เพียงแต่
MMO มันต้องใช้คนเล่นจานวนมากๆ ประกอบกกับตัวเกมมันก็มสี ่วนทีท่ าให้ผเู้ ล่นได้
เจอกัน และปฏิสมั พันธ์กนั ซึง่ มันไม่ต่ างจาก พวกโปรแกรมแชทอะไรนัก . สุทธาสินี
เลีย่ วไพโรจน์ (สัมภาษณ์, 13 พฤจิกายน 2557)
สภาพของเกมออนไลน์ นัน้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผู้เ ล่ นในช่ว งเวลาที่เ ปิ ดเกมนัน้ ๆ
และในหลายครัง้ เกมที่ถูกออกแบบหน้าตา และวิธกี ารเล่น ได้วางแผนตัวเกมเพื่อเจาะตลาด
เฉพาะกลุ่ม เช่น เกม Everplanet (เอเวอร์ แพลนเน็ต) ซึง่ คาดว่าผูเ้ ล่นจะเป็ นเด็ก กลับกลายเป็ นผู้
เล่นที่มอี ายุมากกว่ากลุ่มที่คาดว่าจะเป็ นเป้าหมาย ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
นอกจากนัน้ สภาพของชุมชนเสมือ นเกมออนไลน์ จะมีล กั ษณะแปรเปลี่ยนไปตามกลุ่ มผู้เ ล่ น
สังเกตได้จากเกมทีเ่ ปิดมานานจะพบว่าสภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์จะเปลีย่ นไปเรื่อยๆ
ตามสภาพผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น พฤติกรรมแบบเด็ก กลายเป็ นพฤติกรรม
แบบผูใ้ หญ่ การเล่นทีก่ นิ เวลานานกลายเป็นการเล่นทีก่ นิ เวลาน้อยลง ซึง่ อ้างอิงจากวัฏจักรของ
เกมออนไลน์ พบว่าสภาพชุมชนเสมือนเองก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของวัฏจักรเช่นเดียวกัน
โดยรายละเอียดดังกล่าวทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
บางทีตวั เกม ดูเหมือนผู้ใหญ่เล่น กับเป็ นเด็กเล่นเยอะ แต่เกมดูเป็ นเด็กเล่น กลับ
กลายเป็นผูใ้ หญ่เล่นก็ม.ี บางทีการดูแลก็คาดเดาได้ยาก ว่าผูเ้ ล่นจะเป็ นในลักษณะไหน
แต่กต็ อ้ งดูแลให้ดที ส่ี ุด. สุทธาสินี เลีย่ วไพโรจน์ (สัมภาษณ์, 13 พฤจิกายน 2557)
ในช่ ว งแรกของเกมเปิ ด ผู้เ ล่ น เกมส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อยู่ใ นวัย เด็ก ประถม ถึง
มัธยม ลักษณะของการเล่น และการพูดคุยในช่วงเวลานัน้ เป็ นลักษณะของชุมชนแบบ
เด็กๆ ค่อนข้างเกรียน นิสยั หลักๆ ของผูเ้ ล่นนิยมคือการอวดของทีม่ ตี ่อกัน ยิง่ ดาบ
เทพสีสวย เสือ้ ชุดอลังการยิง่ ดี นิสยั คล้ายๆ เด็กชอบอวด นอกจากนัน้ เวลาพูดคุย
กันลักษณะของนักเลงคียบ์ อร์ดเล่นแบบท้าตีทา้ ต่อย แต่ในยุคนัน้ การสร้างปาร์ต้ี และ
กิลด์นนั ้ ทาได้ง่าย เนื่องจากลักษณะของนิสยั ความเป็ นเด็ก ค่อนข้างมากจึงจับกลุ่มกัน
ง่าย. จากนิสยั ของเด็ก ทาให้กลุ่มเหล่านี้เข้าถึงตัวระบบได้ มากกว่ากลุ่มที่เป็ นผูใ้ หญ่
ทีบ่ างคนเล่นโดยไม่ได้เข้าอยู่ในกิลด์หรือสานักใดๆ เลย นอกจากนัน้ บรรยากาศของ
เกม ในการทากิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างสนุ กสนาน และในตัวเกมมีการแข่ง และการ
อวดกันสูง ทาให้การเล่นสนุก ไม่เบื่อ แต่เมือ่ เกมอยู่มานาน ทาให้ตวั ผูเ้ ล่นมีอายุมาก
ขึน้ และจานวนผูเ้ ล่นน้อยลงไปตามเวลา ช่วงหลังผูเ้ ล่นจะเข้ามาเป็ นจานวนมากเมื่อ
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เกมมีการอัพเดทอะไรใหม่ๆ แต่ผเู้ ล่นก็มาแล้วไป แต่จะมีผู้เล่นกลุ่มทีเ่ หนียวแน่ นอยู่
บ้างทีเ่ ล่นเกมเป็นประจา. วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
FPS เป็ นเกมทีเ่ ล่นง่าย เร็วไม่ยุ่งยาก ในขณะที่ MOBA แทบไม่จาเป็ นต้อง
เรียนรูอ้ ะไรมากกับเรือ่ งใหม่” เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ คุณกฤษพล แสดงให้
เห็นถึงลักษณะของเกม FPS และ MOBA ทีส่ ่งผลต่อการเล่นเกมในวิธที แ่ี ตกต่าง
ออกไปจาก MMORPG ด้วยลักษณะของเกมออนไลน์ทเ่ี ป็ นประเภท FPS และ
MOBA มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างออกไปโดยสิน้ เชิง จาก MMORPG ทัง้ ในการอาศัยการ
เรียนรูท้ ต่ี ่ากว่า ด้วยตัวเกมมีลกั ษณะทีเ่ ร็ว เล่นจบเป็ นครัง้ ๆ ทาให้ไม่ต้องการระยะเวลา
ในการเล่นมากนัก เมื่อเทียบกับ MMORPG ทาให้ลกั ษณะของเกมมีความยืดหยุ่น
มากกว่า ผูเ้ ล่นไม่จาเป็ นต้องมี Engagement กับตัวมากนักแต่สามารถเล่นได้ง่าย.
กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
เมือ่ ศึกษาจากเกมออนไลน์ทผ่ี ใู้ ห้สมั ภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้มขี อ้ มูลทีเ่ ข้าใจง่ายเพื่อทา
ความเข้าใจในลักษณะของเกมนัน้ มีขอ้ มูลดังต่อนี้
1) เกมโยวกัง เป็ นเกมทีอ่ ยู่มานานกว่า 9 ปี ผูเ้ ล่นส่วนใหญ่เป็ นวัยมัธยมศึกษา
จนถึงระดับวัยทางานตอนต้น ผูเ้ ล่นมีการเกาะกลุ่มเป็ นพรรคต่างๆ รวมไปถึงมีสองฝ่ายได้แก่
ธรรมะ และอธรรม เป็น MMORPG ยุคแรกทีต่ อ้ งใช้เวลาเล่นเป็นจานวนมาก
2) เกม Ever Planet นัน้ จะเปิดเกมมาแล้วประมาณ 3 ปี ผูเ้ ล่นของเกม
ส่วนใหญ่เป็นวัยมัธยมปลาย ซึง่ มีลกั ษณะเกาะกลุ่มของผูเ้ ล่นนัน้ เกิดขึน้ ได้ง่าย ใช้เวลาเล่นเกม
สัน้ กว่าโยวกัง โดยผูเ้ ล่นสามารถเข้าเล่นเกมกับระบบต่างๆ ของเกมได้ในลักษณะของมินิเกม
(Mini game) (Mini game หมายถึง เกมการเล่นย่อยๆ ทีอ่ ยู่ภายในเกม คล้ายกับเชิงอรรถ
ของหนังสือ) ทาให้ผเู้ ล่นไม่จาเป็ นต้องเล่นเก็บเลเวลเพียงอย่ างเดียวแต่สามารถเล่นแบบสัน้ ๆ
เพื่อให้จบเกมได้
3) เกม FPS และ MOBA อย่างเกม Point Blank นัน้ มีลกั ษณะการเล่น
ทีเ่ ร็ว ง่าย ไว การเข้าเล่น (การเข้าสู่ตวั เกม สร้างห้องเล่นเกม และกดปุ่มเริม่ เกม จนไปถึง
ผลสรุปการเล่นในครัง้ นัน้ ) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ต่อ 1 การเล่น สาหรับเกมประเภท
FPS แต่สาหรับเกมประเภท MOBA ใช้เวลาการเล่นเฉลีย่ ประมาณ 1 ชัวโมง
่
ผูเ้ ล่นส่วน
ใหญ่มกั เล่นกันเป็ นกลุ่มมีหอ้ งเฉพาะ หรือการมีเกมมีแคลน กลุ่มคนเล่นนัน้ จะมีประมาณ 2-3
กลุ่ม ตัง้ แต่เด็กเล็ก ประมาณประถมศึกษา อีกกลุ่มคือวัยมัธยมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย และ
กลุ่มสุดท้ายทีม่ คี ่อนข้างน้อย คือกลุ่มผูใ้ หญ่วยั ทางาน
จากข้อมูลดังกล่าวเป็ นการยืนยันถึง เรื่อ งเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้มคี วามสัมพันธ์กับ
ลักษณะของผูเ้ ล่น จากทีส่ งั เกต และรวบรวมข้อมูลพบว่า เกมทีม่ เี ส้นโค้งการเรียนรูส้ ูง อย่าง
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เกมจาพวก MMORPG จะมีแนวโน้มทีผ่ เู้ ล่นจะอายุมากกว่าเกมทีม่ เี ส้นโค้งแห่งการเรียนรูท้ ต่ี ่ า
กว่า ด้วยพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ต้องการรอคอย ความอดทนต่ า ทาให้เกมทีเ่ ล่น
ต้องให้พวกเขาสามารถเข้าถึงได้งา่ ย ใช้เวลาไม่นานอย่างเกม FPS และ MOBA โดยอ้างอิง
จากเกมทัง้ 3 เกมทีท่ าการศึกษาของการปฏิสมั พันธ์สรุปได้ตามภาพดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4.81 รูปภาพลักษณะของเกมสัมพันธ์กบั การสื่อสาร และเส้นโค้งการเรียนรู้
ซึ่ง ลัก ษณะดัง กล่ า วท าให้เ กิด พฤติก รรมของผู้เ ล่ น เกมตามประเภทของเกมที่เ ล่ น
ตัวอย่างจากเกมประเภท FPS ส่วนใหญ่เป็ นพวกไม่ค่อยผูกพันธ์กบั เกมมากนัก เข้ามาเล่น
ประมาณ 10 นาที-1 ชัวโมงแล้
่
วก็เลิก ซึง่ แตกต่างจากเกม MMORPG ทีผ่ เู้ ล่นต้องเข้าเล่น
เกมไม่ต่ ากว่า 1 ชัวโมงเพื
่
่อปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ซึ่งทัง้ 2 เกมต่างเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นในวิธที ่ี
แตกต่างกันออกไป ผูเ้ ล่นทีเ่ ข้าถึงเกม MMORPG ค่อนข้างจะเป็ นกลุ่มทีเ่ ล่นเกมมานาน และ
มีอายุทม่ี ากกว่ากลุ่มผูเ้ ล่น FPS และ MOBA นอกจากนัน้ กลุ่มทีเ่ ล่น FPS นัน้ จะเป็ นผูเ้ ล่น
ทีม่ อี ายุน้อย เนื่องจากเกมเร็วของเกม และตัวเกมทีไ่ ม่ต้องทาการศึกษามากมายนัก FPS จึง
เป็นเกมทีผ่ เู้ ล่นเด็กนิยมเล่น โดยทัง้ หมดสามารถอ้างอิงได้จากการสัมภาษณ์ดงั ต่อไปนี้
เกมอย่าง Point Blank เป็ นเกมทีเ่ ล่นไว และผูเ้ ล่นไม่ค่อยอะไรมากกับตัวเกม เข้า
มาเล่นจบๆ ก็เลิก” แม้เกมจะเป็ นเกมที่ 15+ และค่อนข้างรุนแรงสูง แต่ตวั เกมกลับ
ได้รบั ความนิยมจากเด็ก โดยเฉพาะอายุ 11 ปี (ประถมต้น) จนถึง ระดับประมาณ
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มัธยมปลายเป็ นส่วนใหญ่ จริงก็ขาเหมือนกันที่เด็กเล่นเยอะ แต่เด็กที่เล่นนี่ก็เติมไม่
เบาเหมือนกัน. กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
ั ่ เ้ ล่นได้ให้ขอ้ มูลทีค่ ่อนข้างจะไปในทางเดียวกับที่ผบู้ ริหารเกมให้ขอ้ มูลดังกล่าว
ทางฝงผู
แต่ลกั ษณะการเล่นเกมและสภาพของชุมชนเสมือนจะแตกต่างออกไปจากลักษณะการเล่นเกม
และความผูกพันต่อตัวเกมของเกม MMORPG มีมากกว่า และผูเ้ ล่นจาเป็ นต้องรอผูเ้ ล่นอื่น
ด้วย ในขณะเกมอย่าง MOBA และ FPS ไม่จาเป็ นต้องรอเพื่อนเล่นก็สามารถเริม่ เกมและ
เล่นได้ในทันที โดยรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
เวลาพวกผมเล่นเกมบางทีต้องนัดกับเพื่อ นว่าเวลาใดจะทาอะไร อย่างเวลาไปเก็บ
เลเวลกันก็ต้องรอ หากไม่มเี พื่อนในเกมออนอยู่กต็ ้องหาคนอื่นๆ ทีเ่ ล่นเกมด้วยแทน
ซึ่งโอกาสได้ปาร์ต้คี ่อนข้างยาก แล้วยิง่ ถ้าเล่นบางอาชีพอย่างเช่นพวกสายซัพพอร์ท
อย่างแบบพระน่ ะพี่เวลาไม่มปี าร์ต้นี ่ีแบบเล่นยากมาก เก็บเลเวลเดี่ยวแทบไม่ได้เลย
เพราะมันอ่อนบางทีต้องคอยหาปาร์ต้ี แล้วอย่างบางเกมคนเล่นน้ อยยิง่ หาปาร์ต้ยี าก
มาก แบบว่าถ้าเพื่อนผมเลิกเล่น ก็จะเลิกเล่นด้วยเลย. กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8
มีนาคม 2558)
คืออย่างเกม FPS น่ ะพีท่ มี ไม่เก่งแต่ผมเก่งก็สามารถทาให้ทมี ชนะได้ ในขณะที่
ทีมเก่งแต่มคี นทีไ่ ม่เก่ง หรือคอยก่อกวนก็ทาให้ทมี แพ้ได้เหมือนกัน มันไม่เหมือนกับ
MMORPG เวลาไปตีบอส ทีม่ นั จะขาดอาชีพใดไปไม่ได้เลย. กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8
มีนาคม 2558)
ถ้าเป็ นพวก MOBA พวกผม ก็ไม่ได้รอกันนะ เหมือนๆ เวลาเล่น FPS
แต่เกมมันใช้คนเดียวเอาชนะไม่ได้ บางทีเจอคนกวนๆ หน่ อย แม่งไปแจกคิล (คิล
มาจากภาษาอังกฤษว่า Kill เป็ นลักษณะการนับแต้ม ฝ่ายไหนได้คลิ มากมีโอกาสชนะ
มักใช้ในเกม FPS และ MOBA) ให้ฝ่ายตรงข้าม แล้วมันไม่เหมือน FPS ทีพ่ วกผม
ยังเร่งทาแต้มได้ เวลาเล่นส่วนใหญ่กอ็ ยากเล่นกับเพื่อนทีร่ ใู้ จกันมากกว่า. กลุ่มนักเล่น
เกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
จากลักษณะของการเล่นทัง้ 3 เกม กลุ่มนักเล่นเกมได้ให้ขอ้ เกี่ยวกับวิธกี ารเล่น และ
การปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในวิธที แ่ี ตกต่างกันในเกม MMORPG ผูเ้ ล่นจาเป็ นต้องรอกันเล่น ไป
เล่นด้วยกัน ไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ ซึง่ ตรงข้ามกับ FPS ทีผ่ เู้ ล่นนัน้ ไม่ต้องอาศัยการรอ
คอยแบบการเล่น MMORPG ในขณะที่ MOBA นัน้ จะมีการเล่นทีค่ ล้าย FPS แต่จาเป็ นต้องใช้
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ความร่วมมือระหว่างทีมผูเ้ ล่นมากกว่า FPS เนื่องจากการเล่นนัน้ มีความซับซ้อนกว่า และต้อง
อาศัยความสามารถของตัวละครต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามลักษณะแบบเกม MMORPG
จากข้อมูลในเบือ้ งต้นทาให้เห็นสภาพของการเล่นเกมออนไลน์ ที่แตกต่างกันของเกม
ทัง้ 3 ประเภท ซึง่ ส่งผลต่อสภาพการปฏิสมั พันธ์ภายในเกม ดังข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
ทาให้เ ห็นลัก ษณะของการเพิ่ม เติมจาก องค์ประกอบของเกมกับ ชุ มชนเสมือ น ซึ่ง พบว่ า
ลักษณะของการเล่นของเกม และการปฏิสมั พันธ์มผี ลต่อสภาพของชุมชนเสมือน โดยใช้ขอ้ มูล
สัมภาษณ์ ก ลุ่มนักเล่นเกม ซึ่ง ลัก ษณะที่ทาให้เกิดสภาพความแน่ นแฟ้นของชุมชเสมือ นเกม
ออนไลน์นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของการ ”พึง่ พา” (Dependency) ระหว่างผูเ้ ล่นบนเกมออนไลน์
และวิธกี ารเล่น ในเกม MMORPG พบว่าเป็ นเกมทีม่ รี ะดับการพึง่ พาในการเล่น และระหว่าง
ผูเ้ ล่นสูง โดยสังเกตได้จากการเข้าเล่นเกมแล้วต้องรอเพื่อน เพราะการขาดเพื่อนคนใดคนหนึ่ง
ไปอาจทาให้การเล่นเกมครัง้ นัน้ ไม่สามารถเล่ นเกมได้ ในระดับการพึ่งพาที่น้อ ยลงมาได้แก่
ลักษณะของเกม MOBA ทีผ่ เู้ ล่นใช้การพึง่ พาระหว่างกันต่ ากว่า แต่กย็ งั จาเป็ นเนื่องจากตัว
ละครที่ผู้เล่นเลือกนัน้ มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไป ทาให้การเล่นต้องพึ่งพาตัว
ละครอื่นๆ จากผูเ้ ล่นคนอื่นในการกลบจุดอ่อนเหล่านัน้ พร้อมกับสิง่ สาคัญคือการเล่นเป็ นทีม
ทีก่ ารเล่นกับเพื่อนทีร่ ใู้ จจะดีกว่า แต่ไม่ได้สาคัญเท่ากับเกม MMORPG และเกมประเภทสุดท้าย
คือ FPS เป็ นเกมทีใ่ ช้การ พึ่งพาระหว่างผูเ้ ล่นต่ า ทาให้การเล่นไม่จาเป็ นต้องพึง่ กับเพื่อน
หรือผูเ้ ล่นทีค่ ุน้ เคย ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นค่อนข้างต่ า หากมองถึงการพึง่ พิงระหว่าง
กันเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้สงั คมในโลกออฟไลน์สามารถสร้างสังคมต่อกันได้ เช่น การช่วยเหลือ
กันในชุมชน เพื่อนบ้าน ทีค่ อยช่วยเฝ้าระวังระหว่างกัน การหยิบยืมของระหว่างเพื่อน เป็ นต้น
ซึง่ การช่วยเหลือเหล่านี้ เป็นสิง่ ทีท่ าให้ชุมชนสร้างสายสัมพันธ์ขน้ึ และสุดท้ายเชื่อมกันจนแน้น
แฟ้นกลายเป็ นชุมชนที่แข็งแกร่ง เมื่อมองในบริบทของเกมออนไลน์ ลักษณะของการพึ่งพา
อาศัยกัน ขึน้ อยูก่ บั 2 ลักษณะ คือพึง่ พาอาศัยกันในการเล่น หรือพึง่ พาอาศัยกันในการเติม
เต็ม ลักษณะของการพึง่ พาอาศัยกันในการเล่น เป็นรูปแบบของการช่วยเหลือในการเก็บเลเวล
ช่วยเหลือในการทาเควส เป็ นต้น ในขณะที่การพึ่งพาอาศัยกันในการเติมเต็ม คือ ซื้อของ
แลกเปลีย่ นไอเทม เพื่อพัฒนาตัวละคร การขอข้อมูลการเล่น การเพิม่ เป็ นเพื่อน การแข่งขัน
เป็นต้น ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในโลกของเกมอย่าง MMORPG มากกว่าเกมประเภท FPS และ
MOBA
จากลักษณะของการการเล่นดังทีก่ ล่าวไปเมื่อข้างต้น ทาให้เข้าใจได้ว่าการสภาพความ
เหนียวแน่ นของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทงั ้ 3 เกมแตกต่างกันออกไป พื้นฐานของเกมที่
จาเป็นต้องอาศัยการพึง่ พาระหว่างผูเ้ ล่นสูงมีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิดชุมชนเสมือนทีง่ ่ายกว่า และ
ยังทาให้มกี ารปฏิสมั พันธ์ภายในชุมชนที่ง่ายกว่า ชุมชนเสมือนของเกมที่มกี ารพึ่งพาอาศัย
ระหว่างผูเ้ ล่นต่ากว่า
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เมื่อการสื่อสารระหว่างผู้เล่น และรูปแบบเกมส่งผลต่อลักษณะของสภาพของชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์ นอกจากนัน้ ลักษณะของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเป็ นอี กสิง่ หนึ่ง
ทีท่ าให้สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์แปรเปลีย่ นไปตามกลยุทธ์การสื่อสารเหล่านัน้ จาก
การศึก ษาพบว่ า ลัก ษณะของการสื่อ สารการตลาดของเกมออนไลน์ อ ย่างตัว อย่างของเกม
พอยต์ แบลงค์ ฮอน และเกมโยวกัง มีลกั ษณะการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน โดยแยก
เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้การสื่อสารเป็ นลักษณะของการแข่งขันทัวร์นาเม้นท์ และลักษณะ
ของการเน้นการอัพเดท โดยวิธกี ารสื่อสารการตลาดแบบการจัดทัวร์นาเม้นท์ เป็ นวิธที ่ี เกม
พอยต์ แบลงค์ใช้มากที่สุด รองลงมาด้วยเกมฮอน ที่มกี ารจัดแข่งทัง้ ออนไลน์ และออฟลน์
แบบเก็บแต้ม ในขณะที่เกมโยวกังเน้ นการอัพเดทตัวเกมเป็ นหลัก โดยรายละเอียดที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลมีดงั ต่อไปนี้
ทางการีน่ามีการจัดการแข่งขันอยู่บ่อยครัง้ เพื่อหากลุ่มคนที่เป็ นกลุ่มนักแข่งขันซึ่งมี
จานวนการเล่นเกมทีม่ ากกว่า ผูเ้ ล่นเกมปกติ โดยการใช้นกั แข่งเหล่านี้ ทาให้ผเู้ ล่นอื่น
สนใจ และมองว่ากลุ่มนี้เหมือนเป็ นไอดอลของเขา และเข้าเล่นเกมเพื่อเข้ามาเล่นกับ
คนกลุ่ มนี้ หรือในบางครัง้ เข้า มาแค่ ชม และแชทกับคนกลุ่มนี้ . กฤษพล ใจจงรักษ์
(สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
สาหรับเกมโยวกังก็มกี จิ กรรมก็มจี ดั ข้างนอกปีละ 2 ครัง้ เป็ นพวกแข่งขัน แต่
ไม่ได้เยอะ เมือ่ เทียบกับเกมอื่นๆ หรืออย่าง FPS กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นในเกมมากกว่า
หรือไม่ก็กิจกรรมที่ผู้เล่นจัดกันขึ้นเอง. วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์ , 4 กันยายน 2557)
“เกม Everplanet จัดกิจกรรมในเกมมากกว่า แล้วก็พวกอีเวนท์ในเกม” สุทธาสินี
เลีย่ วไพโรจน์ (สัมภาษณ์, 13 พฤจิกายน 2557)
จากการสัมภาษณ์จะพอมองเห็นรูปแบบการจัดกิจกรรม อย่างที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ
กิจกรรมและการสื่อสารการตลาด โดยจะแสดงให้เห็นว่า เกมที่มกี ารพึ่งพาระบบการสื่อสาร
และระบบสังคมทีต่ ่า ต้องมีการใช้การสื่อสารการตลาดบนโลกออฟไลน์เข้ามาผสม และสุดท้าย
จากการสื่อสารดังกล่าวส่งผลต่อกลุ่มผูเ้ ล่นทีเ่ ข้ามาสู่เกม และสุดท้ายส่งผลถึงสภาพของชุมชน
เสมือน
จากเกม FPS อย่าง พอยต์ แบลงค์ ทีผ่ ุเ้ ล่นส่วนหนึ่งเป็นนักเล่นทีเ่ ข้ามาเพื่อล่ารางวัล
และ/หรือผูท้ ต่ี ดิ ตามการแข่งเกมจากสื่อต่างๆ แล้วเข้าสู่กมออนไลน์ โดยปรากฏการณ์ดงั กล่าว
เกิดจากการทีบ่ ริษทั นิยมทีจ่ ะจัดกิจกรรมนอกเกมอยู่บ่อยครัง้ อย่างเช่น การจัดแข่งขันทัวร์นา
เม้นท์ และการจัดกิจกรรมแข่งขันตามร้านอินเทอร์เน็ตอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ปีหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ
2-3 ครัง้ สาหรับทัวร์นาเม้นท์ใหญ่ และอีก 2 ครัง้ เป็ นการจัดกิจกรรมของทางบริษทั นอกจากนัน้ มี
การจัดกิจกรรมตามร้านอินเทอร์เน็ตอีก
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บริบททีใ่ กล้เคียงกันเกิดในเกมประเภท MOBA โดยใช้มุมมองจากเกมฮอนทีท่ าการศึกษา
พบว่าความแตกต่างจาก FPS โดยบริษทั เกมจะเน้นกิจกรรมบนตัวเกมมากกว่า FPS และใช้
พืน้ ทีบ่ นสื่อออนไลน์ในการสร้างการรับรู้ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมตามร้านอินเทอร์เน็ต ซึง่
วิธกี ารดังกล่าวเป็นการดึงผูเ้ ล่นทีอ่ ยูใ่ นโลกออนไลน์ และเล่นเกมตามร้านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่เกม
ส่งผลให้ลกั ษณะของชุมชนเสมือนเป็ นในแนวของการแข่งขัน เอาชนะกันสูง ลักษณะของเกม
จึงมีความเครียดมาก หากลองเล่นเกมดูจะพบว่าภาษาทีใ่ ช้ส่อื สารกันระหว่างผูเ้ ล่นก็ดี ระหว่าง
ผูเ้ ล่นกับทีมงานก็ดี ล้วนเป็นภาษาทีค่ ่อนข้างรุนแรงกว่าเกมประเภทอื่นๆ
ในขณะทีเ่ กมออนไลน์ประเภท MMORPG การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ มุ่งเน้นไปทีโ่ ลก
ออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมออฟไลน์น้อย และไม่เน้นมาก ประกอบกับการแจกไอเทมที่เล่นใน
ร้านเกม รวมไปถึงการใช้โปรโมชันเติ
่ มเงิน เพื่อเป็ นการจูงใจ ตามทีไ่ ด้อธิบายไปก่อนหน้านี้
ทาให้ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ของ MMORPG อย่างเกมโยวกัง มีลกั ษณะทีเ่ หนียวแน่ น และ
ผูเ้ ล่นส่วนใหญ่ทเ่ี ล่นเป็นประจาจะรูจ้ กั กัน ผูเ้ ล่นทีเ่ ข้าเกมมักจะเป็นผูเ้ ล่นทีช่ อบเกมแนวดังกล่าว
และมีแนวโน้มในการเติมเงินเกมทีห่ นักกว่าเกม 2 ประเภทแรก
นอกจากนัน้ ผลที่ได้รบั จากการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะของทัวร์นา
เม้นท์ คือ ลักษณะของการเกิดกลุ่มผูเ้ ล่นพิเศษขึน้ ทีแ่ ตกต่างกลุ่มผู้เล่นทัวไป
่ นัน้ คือ กลุ่ม
“นัก แข่ง เกม” โดยนัก แข่ง เกมเหล่ า นี้เ ป็ นกลุ่ มผู้เ ล่ น ที่เ ล่ น เกมมากกว่ า กลุ่ ม ผู้เ ล่ นเกมปกติ
นอกจากนัน้ มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายกับเกมมากกว่าปกติ ลักษณะของ “นักแข่งเกม” นัน้ จะมี
อิทธิพลต่อผู้เล่นอื่นๆ ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม ผู้เล่นทัวไปจะปฏิ
่
บตั ิกบั กลุ่มนักแข่งเกม
โดยเฉพาะกลุ่ มที่มชี ่อื เสียงแตกต่ างออกไปจากผู้เ ล่นด้วยกัน โดยคนเหล่ านี้เ ปรียบเหมือ น
“ไอดอล” สาหรับนักเล่นเกม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลังจากการเป็ นนักแข่งสักพัก ผูเ้ ล่นอื่นก็รจู้ กั เรามากขึน้ เพราะเราเป็ นทีมแชมป์. ผู้
เล่นหลายๆ คนรูจ้ กั พวกผมจากชื่อตัวละคร และการแข่งขัน้ บางทีก็มเี ด็กทักมาใน
เกมเวลาพวกผมเข้าเล่น พวกผมจะมีหอ้ งประจาทีผ่ มชอบเล่นกัน พวกผูเ้ ล่นอื่นๆ ก็
จะมีทกั เข้ามาหาพวกผมถามเรือ่ งเกม เรื่องแข่ง ไปจนถึงพูดคุยสัพเพเหระ แต่เราก็ม ี
ผู้เ ล่ นที่เ ป็ นแฟนเหนียวแน่ นของพวกเรา เราคนหนึ่งมีเ ด็กตามซื้อ อุปกรณ์ เล่ นเกม
พวกคียบ์ อร์ด เมาส์มาให้ ซึง่ ราคาก็ไม่น้อย ประมาณ 8 พันบาท บางทีเวลาพวก
ผมไปแข่ง ก็มพี วกแฟนๆ เข้ามาเลีย้ งอาหาร ครัง้ ก่อนรูส้ กึ เป็ นบาร์ บี คิว มัง้ หลายๆ
คนดูแลเราเหมือนเราเป็ นดาราของพวกเขา หลายคนชอบดูพวกผมรีว ิ วสินค้า ตาม
พวกผมทุกงานแข่งก็ม ี กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
นอกจากนัน้ ตอนนี้พวกผมได้สทิ ธิพเิ ศษจากทาง การีน่า ให้ไอเทมพวกผม
เป็ นรายเดือน โดยแต่ละเดือนพวกผมก็ต้องนามาใช้ และทาวิดโี อ รีววิ ปื นหน้ากาก
ต่างๆ เหล่านี้ให้กบั บริษทั การีน่า นอกจากนัน้ ก็มที ่พี วกผมต้องเข้าแข่งทัวร์นาเม้นท์
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อยู่เสมอ แต่มนั ก็สนุ กได้เจอคนทีเ่ ล่นเกม ได้เจอเพื่อน และได้เงินด้วย. กลุ่มนักเล่น
เกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
ผูเ้ ล่นส่วนใหญ่จดั กลุ่มนักเล่นเกมทีม่ ชี ่อื เสียงไว้เป็ นกลุ่ม “ไอดอล” ของพวกเขา ซึ่ง
คนเหล่านี้มอี านาจในการนากลุ่มผู้เล่น ให้ซอ้ื หรือให้ปฏิบตั ติ ามกฎได้ ผูเ้ ล่นทีเ่ ป็ นนักแข่งเกม
จะได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษจากกลุ่มบริษทั เกม คล้ายกับวิธ ีทบ่ี ริษทั ดูแล ลูกค้าคนสาคัญ หรือ
ประชาสัม พัน ธ์ ที่ดู แ ลนั ก ข่ า ว เพื่อ ให้ผู้ เ ล่ น กลุ่ ม นี้ พู ด สิ่ง ที่เ ป็ น ประโยชน์ กับ ทางบริษัท
โดยเฉพาะในยุคของสื่อดิจทิ ลั บริษทั เกมใช้กลุ่มคนทีเ่ ป็ นนักแข่งในการสร้างสังคม เพื่อให้คน
เล่ น เข้าถึงและพูด คุ ย กับคนกลุ่ ม นี้ เพื่อ สร้างสภาพของผู้เ ล่ น จริงพูด คุ ย กัน ไม่เ หมือ นกับ
ลักษณะของการจ้าง “พรีเซ็นเตอร์” ทีไ่ ม่ได้ใช้สนิ ค้านัน้ จริงๆ แต่เป็ นผูเ้ ล่นทีส่ ามารถนาหน้า
ได้จริงนันเอง
่
นอกจากนัน้ กลุ่มผูเ้ ล่นพิเศษทีเ่ ป็ นนักเล่นเกมแล้ว จากการสัมภาษณ์ และทีไ่ ด้อธิบาย
ในเรือ่ งแบบจาลองตัวตน คือ กลุ่มผูเ้ ล่นทีเ่ ป็นผูห้ ญิง ก็จะถูกปฏิบตั แิ บบพิเศษจากกลุ่มนักเล่น
อีกด้วย ผู้หญิงที่เล่นเกม นักเล่นเกมที่เป็ นผู้ชายจะปฏิบตั กิ บั ผู้เล่นที่เล่นด้วยตัวละครผู้หญิง
แตกต่างออกไป โดยเฉพาะกับเกมประเภท MMORPG ผูเ้ ล่นทีเ่ ล่นด้วยตัวละครหญิงจะถูก
ปฏิบตั ิ เช่น มอบของให้ ช่วยเก็บเลเวล ง่ายกว่าผูเ้ ล่นทีเ่ ล่นตัวละครชาย แม้ว่าเกมออนไลน์
นัน้ ผู้เล่นทราบดีว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอาจไม่ใช่เพศเดียวกับตัวละครเลยก็ตาม และหากเมื่อ
ทราบว่าผูเ้ ล่นฝา่ ยตรงข้ามเป็ นผูห้ ญิงจริง ผูเ้ ล่นจะเปลีย่ นรูปแบบการสื่อสาร ให้เบาล หรือเล่น
ไม่เต็มทีเ่ ท่าเดิม การเปิดเผยตัวของเพศหญิงยกตัวอย่างเช่นการพูดโดยใช้เสียงผ่านโปรแกรม
ต่างๆ การใช้โทรศัพท์ การให้เฟสบุค เป็ นต้น โดยรายละเอียดดังกล่าวได้กล่าวไว้ใน เรื่อง
แบบจาลองตัวตน และเพิม่ เติมจากการสัมภาษณ์ดงั ต่อไปนี้
คือผู้หญิงในเกมส่วนใหญ่จ ะบอกว่าตัวเองเป็ นผู้หญิงในเกมออนไลน์ อย่าง FPS
จากนัน้ ก็เล่น MSN หรือ TS พอได้ยนิ เสียง ก็เลยรูว้ ่าเป็ นผูห้ ญิงจริงๆ” นอกจากนัน้
ยังพูดเพิม่ เติมว่า “การเล่นของผูห้ ญิงกับผูช้ ายจะต่างกัน และวิธกี ารสื่อสารก็จะต่างกัน
คือผูช้ ายจะแนวแมนๆ คุยกัน แต่ผู้ห ญิง จะมีเรื่องยิบย่อย บางทีเกมแพ้ แต่ไม่จบ
ไปต่อในเฟสบุคอะไรอย่างนี้อะครับ บางทีทเ่ี ขาบอกว่าเป็ นผูห้ ญิงก็คอื ไม่อยากให้พวก
ผมโกรธมาก คือพอบอกผูห้ ญิงพวกผมก็จะเบาลงครับ . กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8
มีนาคม 2558)
โดยสรุปในเรื่องของสภาพชุมชนเสมือนภายหลังจากการสร้างชุมชนเสมือนเรียบร้อย
แล้วนัน้ สามารถวิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
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ประเด็นที่ 1 สภาพของชุมชนเสมือนจะมีสภาพตามวิธกี ารทีช่ ุมชนเสมือนเกมออนไลน์
นัน้ ๆ เกิดขึน้ ลักษณะการเกิดของชุมชนเสมือนเช่นรูปแบบเกมเอง ลักษณะของการสื่อสาร
การตลาดล้วนทาให้เกิดสภาพที่แตกต่างกันออกไปในชุมชนเสมือน เกมทีช่ ุมชนเสมือนเกิดขึน้
จากระบบสังคมและการสื่อสารของเกม ลักษณะของชุมชนเสมือน และการปฏิสมั พันธ์ จะพึ่ง
การสื่อสารบนระบบดังกล่าวในขณะทีเ่ กมทีใ่ ช้วธิ รี ปู แบบการสื่อสารอื่นๆ เช่น การใช้ แอพพริ
เคชัน่ การสื่อสารและสภาพของชุมชนจะพึง่ พาการสื่อสารบนเครือ่ งมืออื่นๆ และการเข้าถึงตัว
เกมและการผูกสัมพันกับตัวเกมจะน้อยลง ซึง่ ทัง้ หมดแล้วขึน้ อยู่กบั “พฤติกรรมของผูเ้ ล่นเกม”
ทีจ่ ะเป็นตัวกาหนดสภาพชุมชนเสมือนด้วย
ประเด็นที่ 2 ระบบเกม และการสื่อสารมีผลต่อสภาพของชุมชนเสมือน จากประเด็น
ที่ 1 ตัวระบบเกมเอง มีผลต่อสภาพของชุมชนเสมือนตัง้ แต่การนาเสนอในหัวข้อองค์ประกอบ
เกม กับชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เกมที่มรี ะบบการสื่อสารมาก และเส้นโค้งการเรียนรูท้ ช่ี นั
จะทาให้ผู้เล่นเกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันที่มากขึ้น ในขณะที่เกมที่ระบบการสื่อสารน้ อ ย
และเส้นโค้งการเรียนรูข้ องตัวเกมไม่ชนั จะก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารภายในเกมทีต่ ่ า ส่งผลให้
ผู้เล่ นจะเล่นเกมในระยะที่สนั ้ ลง ตรงข้ามกับเกมที่มรี ะบบการสื่อสารมาก และเส้นโค้งการ
เรียนรูท้ ช่ี นั
ประเด็นที่ 3 การสื่อ สารการตลาดส่งผลต่อ สภาพแวดล้อ มของชุมชนเสมือ น การ
สื่อสารการตลาดเป็ นลักษณะของการกาหนดกลุ่มผู้เล่นไปในลักษณะหนึ่ง และประกอบกับตัว
ระบบเกม และวิธ ีก ารเล่ น แล้ว ท าให้ผู้เ ล่ นเฉพาะกลุ่ มจะเลือ กเล่ น เกมเฉพาะเกมไปด้ว ย
โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ ทัวร์นาเม้นท์ จะทาให้ผเู้ ล่นทีเ่ ข้าเกมเป็ นกลุ่ม
ผู้เ ล่ นกลุ่ ม นัก แข่ง เกม และเป็ นการดึง ผู้เ ล่ นที่ชอบและไฝ่ฝ นั อยากเป็ นนัก แข่ ง เกม แต่ ใ น
ขณะเดียวกันจะทาให้สงั คมเกมใช้ภาษาที่ก้าวร้าว และการเล่นเป็ นจริงเป็ นจัง ซึ่งอาจทาให้
กลุ่มทีเ่ ล่นเกมเพื่อผ่อนคลาย ลดปริมาณการเล่นเกมลง
ประเด็นที่ 4 เพศมีผลต่อการปฏิสมั พันธ์ภยในชุมชนเสมือน เนื่องจากเพศทีแ่ ตกต่าง
กันของผูเ้ ล่น และโอกาสในการปฏิสมั พันธ์กบั เพศตรงข้ามน้อยเมือ่ มีโอกาสสื่อสารหรือดูแลเพศ
ตรงข้ามในโลกเสมือน ผูเ้ ล่นเหล่านี้ยนิ ดีทจ่ี ะใช้โอกาสดังกล่าว ทาให้ผหู้ ญิงในเกมออนไลน์ท่ี
เป็ นเกมของผู้ชาย มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นของหายาก ประกอบกับพฤติกรรมทีค่ นเหล่านี้ต้องการ
สื่อสาร ทาให้เพศหญิงกลายเป็นเพศทีถ่ ูกเลีย้ งดูปเู สื่อเป็นอย่างดีในโลกของเกมออนไลน์
4.2.2 ระบบการสื่อสารของตัวเกม กับการกาหนดรูปแบบและวิ ธีการสื่อสาร
ภายในของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
ก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงเรือ่ งของระบบการสื่อสาร และการเกิดชุมชนเสมือนแล้ว เพื่อทา
ให้รายละเอียดดังกล่าวมีมติ ทิ ่ชี ดั ขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ลงรายละเอียดการสื่อสารของตัวเกมออนไลน์
และลักษณะการปฏิสมั พันธ์บนชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เพื่อให้เห็นลักษณะที่ชดั เจนขึ้นใน
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การสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่น บนพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้การสื่อสารแบบ “คอมพิวเตอร์เป็ นตัวกลาง” ให้มากขึน้
โดยรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
ในเกมทีม่ กี ารสื่อสารมากอย่างเกมออนไลน์ประเภท MMORPG คือพวกระบบสังคม
และการสื่อสาร ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ าคัญสาหรับเกม MMORPG โดยจากการสัมภาษณ์จากผูใ้ ห้บริการ
เกม พบว่าระบบทีส่ าคัญของเกม MMORPG คือพวกระบบปาร์ต้ี กิลด์ และระบบแช็ทต่างๆ
ในขณะทีเ่ กม FPS ผูบ้ ริหารนัน้ เข้าใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ทม่ี ปี ญั หาเรื่องระบบสังคมและการ
สื่อสาร จึงจาเป็ นต้องพัฒนาเครื่องมือที่สามารถกลบจุ ดอ่อนเหล่านัน้ เพื่อทาให้เกมสามารถ
สร้างชุมชนเสมือน และผูเ้ ล่นได้ไม่แตกต่างจากเกมอย่าง MMORPG “...พวกระบบทีข่ าด
ไม่ได้เลยของเกม MMO หรอ อย่างเช่น พวกระบบปาร์ต้ี กิลด์ อ่อ แล้วทีส่ าคัญก็พวกแชท
ของเกมโดยทัวๆ
่ ไปก็สาคัญ ส่วนไอเทมมอลล์กต็ อ้ งมีไว้หารายได้ของตัวเกม...” วิชยั ติรจรัส
(สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
ด้วยข้อจากัดของตัวเกมจึงทาให้เกมอย่าง Point Blank ต้องมีระบบอื่นๆ ไว้รองรับ
ระบบการสื่อสารทีน่ ้อยของตัวเกม เช่น ในตัวเกมมีระบบ Voice Chat เพื่อให้ผเู้ ล่น
สามารถสื่อสารได้โดยไม่จาเป็ นต้องใช้การพิมพ์ อย่างในบริษทั Garena มีการสร้าง
Application ชื่อ Garena Talk ไว้ให้ผเู้ ล่นสามารถสื่อสารกันได้ นอกจากนัน้ บริษทั มี
การสร้าง Platform อย่าง Bee Talk เพื่อช่วยลดกาแพงการติดต่อสื่อสารของผู้เล่น
ทีม่ ขี อ้ จากัดจากตัวเกมออนไลน์. กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
ั ่ ่เ ป็ น ผู้เ ล่ น ได้ใ ห้ข้อ สัง เกตที่แ ตกต่ า งออกไป จากการเก็บข้อ มูล ใน
เมื่อ ดู จ ากฝ งที
การศึกษาพบว่า ผูเ้ ล่นทีเ่ ล่นเกมออนไลน์ ทัง้ ในยุคก่อนและยุคปจั จุบนั มีความต้องการจะเชื่อม
สายสัมพันธ์ระหว่างกันหลังจากเล่นเกม ดังนัน้ แม้ตวั เกมมีระบบการสื่อสารแล้วสาหรับผูเ้ ล่นนัน้
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องทางสังคมได้ครบถ้วน จึงจาเป็ นทีต่ ้องมีการติดต่อระหว่างกัน
นอกเหนือจากการเล่นเกม โดยในยุคเก่า จะมีการแลก MSN พัฒนาเป็ น Skype, Team
Speak จวบจนยุคปจั จุบนั ทีม่ กี ารแลกเบอร์โทรศัพท์ และไลน์ เป็ นต้น นอกจากนัน้ แล้วผูเ้ ล่น
มีการใช้ส่อื อื่นๆ ในการติดต่อระหว่างกัน เพื่อพัฒนาการสื่อสาร และการเล่นเป็ นทีมอีกด้วย
อย่างตัวอย่างในเกมประเภท FPS ตัวเกมออนไลน์มรี ะบบการติดต่อสื่อสารทีไ่ ม่เพียงพอ หรือ
การติดต่อสื่อสารมีขอ้ จากัดสูง ผูเ้ ล่นจะใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันแทน
ดังกรณีต ัว อย่างจากเกมพอยต์ แบลงค์ ที่มผี ู้เ ล่ นใช้โปรแกรมที่ช่อื ว่า ทีม สปี ค ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยเฉพาะเกม FPS เป็ นเกมทีต่ ้องอาศัยเครื่องมืออื่นในการสื่อด้วย
รูปแบบเกมทีต่ ้องจดจ่ออยู่กบั ปืน และการเล่น ทาให้การหลบมาพิมพ์ อาจทาให้เสียโอกาสที่
จะชนะหรือ แพ้เ ลยทีเ ดีย ว ดัง นัน้ การมีเ ครื่อ งมือ ที่ส ามารถช่ ว ยในการเล่ น เป็ น สิ่ง ส าคัญ
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โดยเฉพาะเครือ่ งมือทีช่ ่วยในการสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่นในการเล่นเป็ นระบบทีส่ มควรมี และระบบ
นัน้ ควรเป็ นลักษณะของระบบปิด มากกว่าระบบเปิด และไม่ทาให้เกม แลค รวมไปถึคงแฮก
ไม่ได้ ซึ่งผูบ้ ริหารเกมออนไลน์เข้าใจในข้อจากัดดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงสร้างระบบการสื่อสาร
อื่นๆ เพื่อขนานกับตัวเกม และสร้างให้เกิดชุมชนเสมือนไปยังสื่ออื่นๆ ของเกมออนไลน์อกี
ด้วย โดยรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้ “คือพวกผมเวลาเล่นเกมก็จะเข้าโปรแกรม TS ก่อนดูว่าใคร
ออนอยูบ่ า้ งถ้าไม่มกี เ็ ข้าเล่นเกมคนเดียวไปเลย แต่ถา้ มีใครออนก็อาจจะมีคุยๆ กันบ้างก่อนเล่น
เกม” กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
พวกผมไม่ค่อยได้ใช้การโทรศัพท์คุยกันเท่าไร ยกเว้นเวลาไปงานอีเว้นท์ส่วนใหญ่กจ็ ะ
คุยผ่าน TS แต่กม็ ใี ช้พวก facebook line บ้าง เวลาพูดคุยกันถูกคอในเกม ก็จะมี
แลกกัน facebook เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ line ก็มบี า้ งแต่ไม่เยอะ และถ้าเป็ นพวก
เกมเมอร์รนุ่ ใหญ่หน่อยก็จะเป็นพวก skype คุยกัน” “เกมอย่าง FPS มันไม่มเี วลาใน
การสื่อสารด้วยการพิมพ์ เพราะมันต้องจดจ่อทีต่ วั เกม พวกผมใช้ TS บ่อยๆ ใน
การสื่อ สาร คือ พูด คุ ย ผ่ า นกัน ได้ข ณะเล่ น เกมเลย” “การีน่ า ทอล์ก ผมไม่ไ ด้ใ ช้ค รับ
โปรแกรมมันครับ พวกผมชอบใช้ TS มากกว่า มันง่าย และเหมือนเป็ นศูนย์กลางที่
พวกผมใช้ตดิ ต่อสื่อสารระหว่างกัน” กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
ด้วยข้อจากัดของตัวเกมจึงทาให้เกมอย่าง Point Blank ต้องมีระบบอื่นๆ
ไว้รองรับระบบการสื่อสารทีน่ ้อยของตัวเกม เช่น ในตัวเกมมีระบบ Voice Chat
เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสื่อสารได้โดยไม่จาเป็ นต้องใช้การพิมพ์ อย่างในบริษทั Garena
มีการสร้าง Application ชื่อ Garena Talk ไว้ให้ผเู้ ล่นสามารถสื่อสารกันได้ นอกจากนัน้
บริษทั มีการสร้าง Platform อย่าง Bee Talk เพื่อช่วยลดกาแพงการติดต่อสื่อสาร
ของผูเ้ ล่นทีม่ ขี อ้ จากัดจากตัวเกมออนไลน์ . กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม
2557)
ระบบการสื่อสารภายในตัวเกมนัน้ ก่อให้เกิดลักษณะจาเพาะของชุมชนเสมือนแต่ละเกม
ออนไลน์ขน้ึ มา ไม่ใช่เกิดจากการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากระบบและสิง่ ของในเกม
ต่างๆ ซึ่งผู้เ ล่ นมีก ารเรียกลัก ษณะเฉพาะ และรู้กันเฉพาะกลุ่ มผู้เ ล่ นเกมนัน้ ๆ นอกจาก
ลักษณะดังกล่าวจะเกิดเฉพาะเกมแล้ว ยังถ่ายทอดไปยังกลุ่มที่เป็ นผู้เล่นเกมทีจ่ ะมีการสื่อสาร
โดยใช้คาเฉพาะอีกด้วย โดยการเก็บข้อมูลมีดงั ต่อไปนี้
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ก็มสี งั คมในแบบของเกมโยวกัง แถมตัวเกมก็ดเู ป็นจีนๆ ดังนัน้ พวกคาเรียกทัง้ ไอเทม
หรือ ระบบต่ างๆ อย่าง กิล ด์ ก็เ รียกเป็ น พรรค หรือ ส านัก ฝ่า ย ก็จะมีค าว่ า
ธรรมะ อธรรม นอกจากนัน้ ยังไม่คาเฉพาะเวลาขายของในเกม อย่าง “กล่อง” คือ
ไอเทมส าหรับ เปิ ดระบบเก็บ เลเวลอัต โนมัติ เป็ นต้น วิชยั ติร จรัส (สัม ภาษณ์ , 4
กันยายน 2557)
เด็ก เล็ก ๆ บางทีเ ขาเรีย กไอเทม เป็ น ชื่อ เช่ น “อัค ” “บาเร็ต ” “กาก
กะโหลก” จริงแล้วเป็ นชื่อ ไอเทมในเกม แต่มกี ารเรียกกันภายในเกมกันแบบนัน้ ...
บางทีมนั เป็ นที่ผู้เล่ นเอง เขาเรียก และเข้าใจกันเอง ซึ่งทางบริษัทก็ไม่ ได้สร้างอะไร
เหล่านัน้ ขึน้ มา. กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
ภาษาเฉพาะที่เ กิดขึ้นภายในเกม เป็ นตัว อย่างหนึ่งที่แสดงให้เ ห็นสภาพของชุมชน
เสมือนทีแ่ ตกต่างกันออกไปในแต่ละเกมออนไลน์ และแสดงให้เห็นทัง้ พฤติกรรมร่วมของนั กเล่น
เกม จนไปถึงพฤติกรรมเฉพาะภายในเกมออนไลน์ ซึ่งแสดงออกผ่านการใช้ภาษา และการ
สื่อสารระหว่างกัน ของผูเ้ ล่น ผูเ้ ล่นส่วนใหญ่มกั ใช้ภาษาเฉพาะอ้างอิงจากระบบ สิง่ ของ รวม
ไปถึงวิธกี ารเล่นเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ภายในเกมออนไลน์ โดยผูเ้ ล่นนามา ประสมคาใหม่ กร่อนคา
ย่อ คา ตลอดจนเกิดจากความผิดพลาดทางการพิมพ์ ซึ่ งก่ อให้เ กิดลักษณะเฉพาะของการ
สื่อสารผ่านชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เปรียบเสมือนสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ภาษาถิน่ ” ในชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์ต่างๆ
การมีภาษาถิน่ ภายในชุมชนเสมือนต่างๆ นัน้ เป็ นการแสงอัตลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็ น
ลักษณะร่วมของคนในชุมชน เช่น ในเกมโยวกัง หากผู้เล่นเรียกว่า “ฮันกวาง” นัน้ หมายถึง
สถานที่ภายในเกมออนไลน์ ท่มี ผี ู้เล่ นซื้อ ขายของในเมือ งนัน้ ในขณะที่ค าว่า “กด” ในเกม
พอยต์ แบลงค์ และฮอนนัน้ ให้ความหมายว่ากดเพื่อเริม่ เกม เป็ นต้น ภาษาถิน่ เหล่านี้ทา
หน้าที่ไม่ต่างจากภาษาในโลกแห่งความเป็ นจริง การที่ยงั เกิดภาษาใหม่ๆ และรูปแบบการ
สื่อสารทีเ่ ฉพาะเกิดขึน้ ในเกมออนไลน์ เป็ นการสะท้อนตัวเกมว่ายังคงมีผเู้ ล่นอยู่ เช่นเดียวกัน
เมื่อการสื่อสารเหล่านัน้ หายไป หมายถึง ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ นัน้ ๆ เข้าสู่ภาวะตาย
เป็นต้น โดยลักษณะของภาษาผูว้ จิ ยั ได้ทการแยกจากการศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับตัวเกม และ
เว็บบอร์ดของเกมทีท่ ารศึกษา โดยได้คาศัพท์ทใ่ี ช้กนั ภายในเกมดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.4 ภาษาทีเ่ รียกเฉพาะของแต่ละเกม
กลุ่มคา
เรียก
ตัวละคร
อาชีพ

การเล่น

ไอเทม

โยวกัง

ดาบ (นักดาบ)
ทวน (นักทวน)
หมอมืด (หมอฝา่ ยอธรรม)
ฮันกวาง
ฮาริน
แม็พหิมะ (แผนทีห่ มิ ะ ชัน้ 5)
ตี้ (ขอเข้าปาร์ต)้ี
กิลด์ (ขอเข้ากิลด์)
วอร์กลิ ด์ (สูร้ ะหว่างพรรค)
เวล (เลเวลตัวละคร)
กิลเวล (เลเวลของกิลด์)
ยุบสานัก (เลิกกิลด์)
ค่าพิชติ
กันวิ
กันโจม (ป้องกันการโจมตี)
กล่อง (กล่องแดง)
ยันต์ถ่าย (ไอเทมแลกเลเวล)
หินแดง (หินตีบวก)
คลุม (ชุดคลุม)

พอยต์ แบลงค์

ฮอน

สไนป์ (Sniper)
สามดาว (ยศตัวละคร)
-

อาจิ (ฮีโร่ สายอาจิลติ )้ี

ยิงหัว (Headshot)
กด (กดเพื่อเล่นเกม)

กด (กดเพื่อเล่นเกม)
คิล (Kill)
แจกคิล (การเดินไปให้
ฆ่าฟรี)
มอด/Mod
(Modification การ
ดัดแปลงเกม)

-

กาก (หน้ากาก)
กากโหลก/กากกระโหลก
(หน้ากาก กระโหลก)
เกราะ (เสือ้ เกราะกันกระสุน)
อัก (AUG)
บาเร็ต (Barret)
เบิดแสง (Flash bomb)

ในตารางที่ 4.5 จะแสดงถึงภาษาของแต่ละเกมนัน้ จะเป็ นธรรมชาติทแ่ี ต่ละเกมใช้เรียก
ภายในเกม ซึง่ สอดคล้องกับการจัดการชุมชนเสมือนทีก่ ล่าวว่าชุมมชนเสมือนของแต่ละชุมชน
จะมีภาษาเป็ นของตนเอง ซึ่งภาษาที่ท่ีแตกต่ างกันไปในแต่ ล ะชุมชนเสมือ นเปรียบเสมิอ น
เผ่าพันธ์ต่างๆ ทีอ่ ยูก่ ระจัดกระจายบนโลกอินเทอร์เน็ต ทีน่ บั วันจะเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ
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ตารางที่ 4.5 ภาษาทีเ่ รียกในกลุ่มเกมเมอร์
ความหมาย
เล่นไม่เก่ง
เล่นเก่ง
ขโมยของทีต่ ไี ด้
ขโมยของจากไอดี
โปรแกรมโกง
โปรแกรมช่วยเก็บเลเวล
เติมเงินมากจนตัวละครเก่ง
ขโมยเก็บเลเวล
เก็บเลเวลจนสุด
ตัวละครผูห้ ญิงทีเ่ ล่นโดยผูช้ าย
หลอกเอาของ
ลงดันเจีย้ น
ไม่อยูห่ น้าจอในขณะนี้
เซิฟเวอร์มปี ญั หา/เข้าเกมไม่ได้
สกิลช่วยเหลือ

ภาษาเกมเมอร์
อ่อน, นูป, กาก
เทพ, เมพ, เมพขิงๆ
ลูท
แฮก
โปร
บอท
เทพทรู
แจม
ตัน
สาวดุน้
สแกม (Scam)
ลงดัน
AFK (Away from keyboard)
เซิฟเน่า
บัพ

ภาษาเฉพาะที่เ กิดขึ้นในการพูดคุ ยถึงตัว เกม หรือ ภาษาเฉพาะกลุ่ ม เป็ นลักษณะ
พฤติกรรมร่วมของคนทีเ่ ล่นเกม ทาให้รสู้ กึ เป็ นหนึ่งเดียวกัน และเป็ นพวกเดียวกัน อีกแง่มุม
หนึ่งคือทาให้รจู้ กั คนเหล่านี้ได้ดขี น้ึ กับวิธกี ารพูดคุยของผูเ้ ล่น นอกจากนัน้ การเกิดภาษาเฉพาะ
ทาให้รรู้ ะดับความผูกสัมพันธ์ของผูเ้ ล่นกับตัวเกมด้วย
สรุปเรื่องระบบการสื่อสารของตัวเกมเป็ นตัวกาหนดระบบและวิธกี ารสื่อสารของตัวเกม
พบข้อ มูลเพิ่มเติมจากที่ได้เ ก็บข้อ มูลในส่วนของ “ระบบเกมออนไลน์ มผี ลต่อการเกิดชุมชน
เสมือ น” ในประเด็นด้านสภาพของชุมชนเสมือนพบว่าการสื่อ สารบนเกมออนไลน์ เป็ ส ิ่งที่
เกิดขึ้นผ่านระบบตัวเกม แต่ผู้เล่นยังคงต้องการเชื่อมสายสัมพันธ์ดงั กล่าวมากขึ้น โดยการ
สื่อสารต่อในช่องทางทีน่ อกเหนือจากตัวเกมออนไลน์ และผูเ้ ล่นส่วนใหญ่มกั เลือกสื่อดิจทิ ลั ใน
การสื่อสารกัน ด้วยความต้องการดังกล่าวผู้ให้บริการเกมควรตระหนักว่าชุมชนเสมือนของผู้
เล่นนัน้ ไม่ได้อยู่เพียงในตัวเกมเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้
เล่นอีกด้วย นอกจากนัน้ แล้วการสื่อสารของผู้เล่นเมื่ออยู่ในชุมชนเสมือนจะมีแนวโน้มในการ
สื่อสารด้วยภาษาเฉพาะในการเรียกสิง่ ต่างๆ ในเกม ซึ่งเป็ นตัวบอกว่าเกมยังมีผู้เล่นและมี
พัฒนาการของตัวเกมอยู่
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4.3 การจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
ในส่วนของการศึกษาในประเด็นการจัดการชุมชนเสมือนออนไลน์ ทางผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
ลักษณะการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1) การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ มีส่วนอย่างมากในการบริหาร
จัดการและสร้างชุมชนเสมือนทีเ่ ข้มแข็ง
2) การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ท่ดี มี คี วามสัมพันธ์ต่อรายได้
ของเกมออนไลน์
3) การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ท่ยี งยื
ั ่ นแก่เกม
ออนไลน์ได้
โดยจากการหาข้อมูลโดยรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
4.3.1 ผูใ้ ห้ บริ การเกมออนไลน์ กับการบริ หารชุมชนออนไลน์ ที่เหมาะสม
ผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย นัน้ มีลกั ษณะของธุรกิจเหมือนกับสานักพิมพ์ท่ี
รับซื้องานวรรณกรรมมา แล้วทาหน้าที่หารายได้จากผลิตภัณฑ์งานเขียนเหล่านัน้ ให้ได้เยอะ
ทีส่ ุด เช่นเดียวกับ ให้บริการเกมออนไลน์มเี กมออนไลน์ทซ่ี อ้ื ลิขสิทธิ ์มาแล้วอยู่บนมือ แต่การ
จ าขายสิน ค้ า นั ้น ให้ ม ีมู ล ค่ า มากที่สุ ด บริษั ท ที่ท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริก ารเกมออนไลน์
จาเป็นต้องตีลกั ษณะของเกมออนไลน์ทถ่ี อื อยู่ พร้อมกับหารายได้จากเกมนัน้ ซึง่ ส่วนหนึ่งของ
รายได้เหล่านัน้ เกิดจากผูเ้ ล่นในชุมชนเสมือนทีอ่ ยูใ่ นมือของบริษทั
เกมออนไลน์ เป็นทัง้ ผลิตภัณฑ์ และสื่อ ในเวลาเดียวกัน ไม่ต่างจาก หนังสือ 1 เล่ม
หนังสือ พิมพ์ 1 ฉบับ แต่แ ตกต่างที่เกมออนไลน์ เป็ นสื่อ ที่มชี วี ิต ด้ว ยชุมชนเสมือ นที่เป็ น
ตัวกาหนด สภาพของตัวเกม ดังนัน้ การบริหารเกมออนไลน์ทเ่ี หมาะสม จึงมีส่วนในการสร้าง
รายได้ท่เี หมาะสมแก่ บริษัทเช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ การบริหารชุมชนเสมือ นที่เมาะสมยัง
ก่อให้เกิดความยังยื
่ นได้อกี ด้วย ซึ่งการบริหารชุมชนเสมือนทีเ่ หมาะสมนัน้ จากการเก็บข้อมูล
พบว่า ความต้องการของนักเล่นเกมออนไลน์ และบริษทั มีมุมมองทีแ่ ตกต่างกันอยู่ เหมือนอยู่
กันคนละโลก โดยความต้องการของผูเ้ ล่นจะมุง่ เน้นไปในเรื่องของการช่วยเหลือ และสนับสนุ น
แต่ในขณะเดียวกันไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ เข้ามายุ่งมากจนเกินไป ในขณะที่
ทางบริษัทผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ต้องการรายได้จากตัวเกมและคืนทุนดังกล่าวให้เร็วที่สุด
ซึ่งสุดท้ายกลายเป็ นเรื่องของความไม่เข้าใจกันมากกว่า และทาให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้เล่น
และบริษทั โดยไม่จาเป็น ซึง่ ข้อมูลทีท่ างผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลมีประเด็นทีน่ ่าสนใจดังต่อไปนี้
ความต้อ งการของกลุ่ ม ผู้เ ล่ น เกมออนไลน์ แตกออกไปใน 2 ทิศ ทาง จากการ
สัมภาษณ์ โดยกลุ่มหนึ่งให้ข้อ มูลไม่จาเป็ นต้องให้บริษัทดูแลมากนัก กับอีกกลุ่มหนึ่งยังคง
ต้องการให้บริษทั จัดการดูแลเรื่องต่างๆ อยู่บา้ ง คือบริษทั ทีใ่ ห้บริการเกมไม่ต้องมายุ่งกับพวก
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ผมมากปล่อยให้คนภายในเขาจัดการกันเองบ้าง ซึง่ บางเกมมีบริษทั เข้ามายุ่ งมากเกินไป ทา
ให้ดนู ่าราคาญ” กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
พวกผมน่ ะหงุดหงิดนะ เวลาเราเล่นเกมไปเนี่ยบางทีจะชนะแล้วแต่ เกิดพูดผิดใจกัน
ภายในทีมเล็กน้อย ทาให้คนๆ นี้เดินไปแจกแต้มเขาเฉยเลย แทนทีจ่ ะชนะกลายเป็ น
แพ้เลย อย่างเกมพวก MOBA คือเวลาเล่นต้องไปเป็ นกลุ่ม แต่บางคนชอบบุกเดีย่ ว
คือเกรียน เดีย๋ วก็ตาย ยังไม่ นับเรื่องคาพูดยาบๆ เกรียนๆ ในเกม HON นะ
แบบบางทีฟงั แล้วอยากเข้าไปต่อยล่ะ จนเบื่อขีเ้ กียจเล่นเหมือนกัน บางทีก็อยากให้ม ี
อะไรจัดการพวกนี้บา้ ง. กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
เมือ่ วิเคราะห์ดสู มั ภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม ถึงความเห็นจะแตกออกเป็ น 2 ทิศทาง แต่ม ี
แนวคิดร่วมกัน คือ แม้จะไม่ต้องการให้ผใู้ ห้บริการเกมออนไลน์เข้ามาจัดการมากนัก แต่มสี งิ่
สาคัญที่ผู้ให้บริการเกมต้องจัดการคือ พฤติกรรมการเล่นระหว่างผู้เล่น เนื่องจากพฤติกรรม
ดังกล่าวเป็ นสิง่ ทีก่ ่อกวนอารมณ์การเล่นและพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชนเสมือนเป็ นอย่าง
มาก ซึง่ ผูเ้ ล่นทีส่ มั ภาษณ์พบว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็ น พฤติกรรมทีต่ ้องมีการจัดการทีเ่ มาะสม
ในขณะทีก่ จิ กรรมในเกมก็ควรมีแต่ไม่มากเกินไป การออกกฎไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปจนผู้
เล่นรูส้ กึ อึดอัด เป็นสิง่ ทีไ่ ด้จากการสนทนากลุ่มในครัง้ นี้
ในขณะที่ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ มองเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนเสทือนเกม
ออนไลน์ ในรูปแบบทีต่ ่างออกไป โดยพบว่าการจัดการชุมชนเสมือนเหล่านัน้ ผูใ้ ห้บริการเกม
ออนไลน์มองว่าต้องใช้ระบบเข้ามาจัดการ โดยจัดตัง้ ฝ่ายเพื่อบริหารจัดการโดยเฉพาะ ในส่วน
ขององค์กรอย่างเอเซียซอฟต์ ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการเกมโยวกังทีใ่ ช้ศกึ ษาในครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารจัดตัง้
ฝา่ ยทีเ่ รียกว่า Customer Service หรือฝา่ ยบริการลูกค้า เป็ นผูด้ ูแลลูกค้าเหล่านัน้ ในขณะที่
บริษทั การีน่า ผูใ้ ห้บริการเกมพอยต์ แบลงค์ และฮอน ได้ใช้วธิ ที ใ่ี กล้เคียงกัน เพียงแต่มกี าร
จัดตัง้ ฝ่ายที่เรียกว่า การบริหารจัดการชุมชน หรือ Community Management ขึน้ เพื่อใช้
ควบคุมดูแลและบริหารชุมชนเสมือนทัง้ ในและนอกเกมออนไลน์ ซึ่งฝ่ายดังกล่าวนัน้ แยกส่วน
ออกจากฝา่ ยบริการลูกค้า เพื่อให้ทางานได้อย่างอิสระ
ในกรณีของเอเชียซอฟต์ มีฝ่าย CS ทีเ่ ป็ น ฝ่ายดูและเกมรวมไปถึง GM อยู่ในฝ่ายนี้
และมีฝา่ ย Project ทีค่ อยดูแลเรื่องรายได้ และพัฒนาตัวเกมขึน้ ให้เหมาะสมกับตลาด
แต่กต็ อ้ งมีกฎ และแนวทางบังคับในการดูแล การบริหารผู้เล่นในเกม ไม่ว่าจะเป็ นการ
จัดกิจกรรมภายในเกม ตลอดจนการตอบบอร์ด หรือคอลเซ็นเตอร์ เองก็ม ีระระเบียบ
การดาเนินงาน ทัง้ นัน้ วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
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ตอนนี้การีน่าเองมีการจัดการทีมงานทีด่ ี โดยดูลกั ษณะจากการศึกษา ทีด่ ี และประวัติ
ที่ดี ประกอบกัน ตอนนี้ทางการีน่า เองมีการใช้และอบรมด้านคนที่ดูด้านคอมมูนิต้ี
บ่อยครัง้ ให้เข้าใจเรื่องคอมมูนิต้มี ากขึ้น บางครัง้ คอมมูนิต้ที ่มี นี ัน้ ผู้จดั การคอมมูนิต้ี
บางทีขาดความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของคอมมูนิต้ที ม่ี อี ยู่ ทาให้บางทีไม่สามารถจบ
ั หาบางอย่ า งได้ ดัง นั ้น การมีค วามรู้ ใ นเรื่อ งเหล่ า นี้ จึง เป็ น ส่ ว นส าคัญ
เรื่อ ง/ป ญ
เช่นเดียวกัน. กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับกฎการให้บริการ (Term of Service
Regulation) ของทัง้ 2 บริษทั ทีใ่ ห้บริการเกมทัง้ 3 เกม โดยมีรายละเอียดตามเว็บไซต์การ
ให้บริการเกมออนไลน์ ในข้อการให้บริการมีความแตกต่างค่อนข้างมากระหว่าง 2 บริษัท
ในขณะที่เอเซียซอฟต์ ใช้การสื่อสารบอกกฎอย่างชัดเจน และเงื่อนไขข้อบังคับตัง้ แต่ในกฎ
หลัก จนเข้า มาที่รายละเอียดของแต่ ล ะเกม ในขณะที่ข องการีน่า กฎในการให้บ ริการเป็ น
ลักษณะกลางๆ ไม่ได้ระบุแบบเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจน แต่จะกาหนดให้
ชัดเจนขึน้ เมือ่ เข้าสู่เว็บไซต์ของเกมนัน้ ๆ แต่มลี กั ษณะร่ว มคือ การกาหนดบทลงโทษของเกม
นัน้ ๆ เช่นการแบนไม่ให้เ ข้าเกมจานวนเวลาอย่างชัดเจน ลักษณะดังกล่าวเป็ นการแสดง
ข้อจากัด/บังคับขอบเขตของผูเ้ ล่นในการปฏิบตั ิ เรือ่ งต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในประเด็นของ
การเล่น และหลอกลวง มากกว่าการดูแลความสงบในชุมชนเสมือน
นอกจากนัน้ ลัก ษณะของการดาเนินการ ของทัง้ 2 บริษัทมองเห็นความต้อ งการ
ควบคุมผูเ้ ล่น แต่ไม่มกี ารแบ่งบันพื้นที่ระหว่างผู้เล่น และตัวบริษทั ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ ร้างช่องว่าง
ระหว่างผูเ้ ล่น และตัวบริษทั ให้เพิม่ ขึน้ เหมือนกับทีก่ ลุ่มผูเ้ ล่นได้ให้สมั ภาษณ์ไว้ กฎดังกล่าวมี
ไว้เพื่อการกาหนดสภาพทีด่ ใี นการอยู่ร่วมกันของผูเ้ ล่นทีม่ าจากหลากหลายแห่ง แต่การสื่อสาร
แบบเป็นกฎยาวๆ และยากต่อความเข้าใจนัน้ เหมาะสมแล้วหรือไม่
“กฏ” นัน้ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมผูเ้ ล่น แต่ในโลกของเกมออนไลน์มบี ุคคลที่
คอยควบคุมกฎ เหล่านัน้ ของเกม ซึ่งหลายๆ เกมสร้างตัวละครเหล่านี้เป็ นตัวละครพิเศษ
เพื่อควบคุมผูเ้ ล่นภายในเกม โดยส่วนใหญ่จะเรียกว่า Game Master (GM)
GM ในองค์กรของเกมออนไลน์ ทาหน้าทีห่ ลักด้วยกัน 4 มิติ ได้แก่ เป็ นผูใ้ ห้บริการ
ผูเ้ ล่นภายในเกมออนไลน์ ผูร้ กั ษาความสงบเรียบร้อยภายในเกมออนไลน์ คลังข้อมูลของเกม
และเครือ่ งมือในการติดต่อกับผูเ้ ล่น โดยทัง้ 4 หน้าทีห่ ลักของ GM เพื่อสร้างผูท้ อ่ี ยูแ่ ละเข้าใจ
ชุมชนเสมือนของผู้เล่นได้อย่างดีทส่ี ุด โดยตัว GM แล้วจะไม่ทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้นาบนชุมชน
เสมือน แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ น “ตารวจ” ในเกมออนไลน์นนั ้ ๆ ด้วยความที่ GM มีความพิเศษ
ในการเล่น และมีลกั ษณะพิเศษ ทาให้ผู้เล่นอาจจะผูกสัมพันธ์ และเชื่อมต่อกับผู้ท่เี ป็ น GM
หรือกระทังพนั
่ กงานที่ทางานอยู่ในบริษทั เกมก็ตาม เพื่อให้รสู้ กึ เป็ นหนึ่งเดียวกับชุมชน และ
องค์กรนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ผูเ้ ล่นชอบ และมักเข้าถึง GM ร้องขอของต่างๆ จาก GM ผูเ้ ล่นจะเข้าถึง GM ได้
มาก และมักอยากจะสนุ กสนาน และพูดคุยกับทีมงาน ส่วนหนึ่งคือ GM ที่เป็ น
ตัวแทนของทีมงานเกมส่วนใหญ่ และทาหน้าทีเ่ ป็ น Customer Service ของเกม
ออนไลน์นัน้ ๆ GM นอกจากมีหน้าทีค่ อยตอบปญั หาเกมแล้วยังมีหน้าทีใ่ นการช่วย
ควบคุมดูแล โลกออนไลน์ดว้ ย. วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
ผู้เ ล่ น กลับ มีค วามผูก พัน กับ ทีม งานมากกว่ า เนื่ อ งจากกิจ กรรม และงาน
แข่งขัน ที่มเี ป็ นจานวนมาก ซึง่ ผูเ้ ล่นจาทีมงานได้ ดังนัน้ ยผูเ้ ล่นส่วนใหญ่มกั จะจาทัง้
GM และทีมงาน โดยขอเข้าเล่นเกมกับกลุ่มคนเหล่านี้ ลักษณะเหมือนไอดอลอย่าง
หนึ่ง นอกจากนัน้ ใช้ส่อื ออนไลน์ ต่างๆ เพื่อกลบจุดการปฏิสมั พันธ์ต่ าของตัวเกม
โดยใช้พ วกเว็บบอร์ด แอพพริเ คชันโทรศั
่
พท์มอื ถือ และโปรแกรมในคอมพิว เตอร์
อย่างการีน่าทอล์ค หรือพวกแอพพริเคชันอย่
่ างบีทอล์กในการกลบจุดอ่อนเหล่านัน้
เพื่อให้ผเู้ ล่นได้ปฏิสมั พันธ์ แต่โดยรวมผูเ้ ล่นส่วนใหญ่จะจับกลุ่มกันเล่นกับคนทีค่ ุน้ เคย
เสียมากกว่า หรือเล่นกับพวกแคลนหรือนักแข่งด้วยกัน . วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4
กันยายน 2557)
พวกผูเ้ ล่นใช้ GM เป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมต่อและปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน และ GM
เป็นตัวอย่างของผูม้ อี านาจในเกมออนไลน์ และเชื่อมต่อระหว่าง โลกเกมออนไลน์ และบริษทั
พร้อมกับสิทธิพเิ ศษของ GM เองในการใช้ตวั ละครทาอะไรได้ รองลงมาคือการใช้กลุ่มนักแข่ง
เกม และผูเ้ ล่นระดับสูงของเกมออนไลน์นนั ้ ๆ
นอกจากเครื่องมืออย่าง กฎการให้บริการ และพนักงานขององค์กรแล้วนัน้ จากการ
เก็บข้อมูลในการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์มกี ารใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการบริหาร
ชุมชนเสมือน อีกเครื่องมือหนึ่ง คือ “การใช้กิจกรรม” ของเกมในการเพิม่ การปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้เ ล่น และเกิดการเคลื่อนไหวในชุมชนเสมือน โดยการจัดกิจกรรมพบทัง้ ในการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ และออฟไลน์ การจัดกิจกรรมเพื่อเป็ นการกระตุ้นผู้เ ล่นให้เ ข้าสู่เกม
และใช้เวลากับเกมมากขึน้ หากมองในมุมของวัฏจักรของชุมชนเสมือน การจัดกิจกรรมนัน้ จัด
ขึน้ เพื่อกระตุน้ ชุมชนเสมือนทีอ่ ยูใ่ นระยะหดตัว ให้กลายเป็นระยะก่อตัว หรือหากมองในแง่ของ
การสร้างมูล ค่ า จากชุ ม ชนเสมือ นจะมองเป็ น การสร้า งคุ ณ ค่ า ในเรื่อ งมิติข องกิจ กรรม เพื่อ
ก่อให้เกิดสุขภาวะทีด่ ขี องชุมชนเสมือน และสร้างโอกาสในการเชื่อมสายสัมพันธ์ของผูเ้ ล่น โดย
รายละเอียดทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลมีดงั ต่อไปนี้
ใช้กิจกรรมนอกเกมเช่นเดียวกัน แต่เ พียงปริมาณของกิจกรรมนัน้ ไม่จาเป็ นต้องจัด
เท่ากับพวกเกม FPS โดยเน้นการดึงให้ผเู้ ล่นนัน้ ออนไลน์อยู่ในเกมให้นานทีส่ ุด โดย
เน้ น การจัดกิจกรรมในเกมเป็ น หลัก ส าหรับการจัดกิจกรรมนอกเกมเป็ น สิ่งส าคัญ
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เพื่อ ให้ผู้เ ล่ นได้มโี อกาสมานัดเจอกันบางทีก็เ ป็ นการมีต ติ้งของเกมไปเช่นเดียวกัน .
กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557) “การจัดกิจกรรม เหมือนเป็ นการ
สร้างสีสนั ในการเกม ทาให้ผเู้ ล่นสนุ ก ได้เจอกัน คือเกมออนไลน์ ก็ต้องเล่นกับเพื่อน”
สุทธาสินี เลีย่ วไพโรจน์ (สัมภาษณ์, 13 พฤจิกายน 2557)
จากข้อ มูล ดังกล่ าวเป็ นตัว แสดงเป็ นข้อ ยืนยัน อีกประเด็นหนึ่ งว่า กิจกรรมและการ
สื่อสารการตลาด รวมถึงโลกออฟไลน์เป็ นตัวสนับสนุ นในการสร้าง จนไปถึงการบริหารจัดการ
ชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ นอกจากนัน้ ผู้เล่นต่างแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยว หรือสัญลักษณ์
ตลอดจนการบริหารจัดการชุมชนเสมือน โดย GM เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของผูม้ อี านาจในโลก
ของเกม ทาให้ผทู้ ไ่ี ด้รจู้ กั GM มีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตน้ี นั ้ ๆ
ในอีกประเด็นหนึ่งทีน่ ่าสนใจคือ เมื่อชุมชนเสมือนเกมออนลน์ เป็ นชุ มชนทีม่ กี ารเชื่อม
กันอยูห่ ลายแห่งบนโลกออนไลน์ ทัง้ ในตัวเกม นอกเกม และสื่อต่างๆ ในการบริการและการ
ควบคุมดูแลชุมชนเสมือนนัน้ ควรจะใช้ส่อื จาพวกออนไลน์มากกว่า และคอลเซ็นเตอร์ควรจะเริม่
ลดลงได้ เนื่องจากผูเ้ ล่นนิยมการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์เป็ นหลัก โดยรายละเอียดทีไ่ ด้
จากการเก็บข้อมูลมีดงั ต่อไปนี้ “เกมควรมี เว็บไซต์ไว้อพั เดทข้อมูล มีเว็บบอร์ดไว้แจ้งปญั หา
ที่สาคัญควรมีพวกสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเฟสบุค ” กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์ , 8 มีนาคม
2558)
ต้องเป็นสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากมันเร็ว และพวกผมก็อยู่ กนั บนนัน้ อีกอย่างเวลา
ถามตอบ หรืออะไรมันง่ายและเร็วกว่า นอกจากนัน้ ขอคนตอบทีเ่ ป๊ะๆ และรูเ้ รื่องเกม
ดีจะดีมาก ไม่เอาแบบตอบ ไม่ทราบค่ะ แล้วจะหาข้อมูลเพิม่ ให้ “คอลเซ็นเตอร์จะมีก็
ได้ แต่พวกผมว่าเฟสบุคสาคัญกว่า มันเร็ว และพวกผมก็ใช้กนั บางทีหน้าเว็บไซต์
ก็ไม่ได้จาเป็นเท่าไหร่” กลุ่มนักเล่นเกม (สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)
โดยสรุปสาหรับเกมออนไลน์นนั ้ มีพน้ื ทีก่ ารใช้ส่อื เน้นไปในกลุ่มสื่อออนไลน์เป็ นจานวน
มาก และมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นผู้เล่นทางออฟไลน์บ้างเป็ นครัง้ คราว แต่ผู้ท่มี สี ่ว นในการ
ควบคุมดูแลชุมชนเสมือนนัน้ มักเป็ นหน้าทีโ่ ดยตรงของ ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)
โดยการควบคุมดูแลนัน้ จะมีกฏ เคร่งครัดตามนโยบายขององค์กรเกมออนไลน์ นัน้ ๆ และผู้ท่ี
ดูแลเกมเหล่านัน้ ต้องมีความรูท้ ด่ี เี กีย่ วกับการบริหารชุมชนเสมือนอีกด้วย
ประเด็นที่ 1 ผู้ให้บริการเกมและผู้เล่นเกมต่างมีความต้องการที่แตกต่างกัน ในการ
บริหารจัดการจึงจาเป็ นต้องสร้างความมดุลระหว่างความต้องการของทัง้ สองฝ่าย ให้สมดุลกัน
รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมก่ผู้เล่นเกม และผู้ท่เี ข้าร่วมชุมชนเสมือนเพื่อก่อให้เกิดชุมชน
เสมือนทีม่ สี ภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ ล่น
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ประเด็นที่ 2 การสื่อสารการตลาดมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ เนื่องจากการ
สื่อสารการตลาด เช่น การสร้างให้เกมเป็ นการแข่งขัน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมภายในเกมจะ
มุ่งเรื่องการแข่งขัน เนื้อหา ตลอดจนการดูแลผู้คนในชุมชนเสมือนล้วนมุ่งไปในเรื่องของการ
แข่งขันเป็นหลัก
ประเด็นที่ 3 กฎในการอยูร่ ว่ มกันของผูเ้ ล่นทีห่ ลากหลายมีความจาเป็ นอย่างมาก และ
จะส่งผลดีขน้ึ เมือ่ รายละเอียดดังกล่าวเกิดขึน้ จากการมีส่วนร่วมระหว่าง ผูเ้ ล่น ผูบ้ ริหารจัดการ
ชุมชนเสมือน และบริษทั ผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์
ประเด็นที่ 4 การสื่อสารในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เกิดขึน้ จากระบบการสื่อสารของ
ตัวเกมเป็ นตัวควบคุมวิธกี ารสื่อสาร ซึง่ ไม่ได้มเี พียงแค่ภายในเกม แต่รวมไปถึงการสื่อสารที่
เกิดนอกสื่อทีค่ วบคุมได้ เช่น แฟนเพจของผูเ้ ล่น เป็นต้น
ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเป็ นจาเป็ นต้องมีการสื่อสารที่เหมาะสม
เช่น การสื่อของเกมมาสเตอร์ต่อผู้เล่น การสื่อสารของบริษทั ต่อผู้เล่น และการจัดการสื่อสาร
ระหว่ า งผู้เ ล่ น โดยการสื่อ สารเหล่ า นัน้ เป็ น การสื่อ สารที่ส าคัญ เพื่อ ก่ อ ให้เ กิด สภาพที่
เหมาะสมกับผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ และทาให้ผเู้ ล่นเกมเพิม่ สูงขึน้ หรือแน้นแฟ้นขึน้ โดยทัง้ หมด
สามารถสรุปเป็นกระบวนการได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 4.82 ความสัมพันธ์ในการเกิดสภาพของชุมชนเสมือน
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4.3.2 การบริ หารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เพื่อที่ก่อให้ เกิ ดรายได้
ARPU เป็นหนึ่งในค่าทีใ่ ช้ชว้ี ดั รายได้เฉลีย่ ต่อหัวผูเ้ ล่น 1 คน ยิง่ ARPU สูง และผู้
เล่นมีจานวนมาก แนวโน้มการหารายได้ของเกมยิง่ มีมากขึน้ ในขณะที่ ARPU ต่ าแต่มผี เู้ ล่น
จานวนมากก็ยงั คงสร้างรายได้ได้เช่นเดียวกัน ในขณะทีเ่ กมบางเกมมี ARPU ทีส่ ูง แต่ผเู้ ล่น
ที่น้อยจะมีรายได้ท่ไี ม่มนคงเท่
ั่
ากับเกมที่มผี ู้เดิมเงิน ARPU เป็ นเครื่องมือที่สามารถปรับ
ประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการชุมชนเสมือนได้ เช่นการวัดรายได้ต่อหัวจากผูเ้ ล่น และนาไป
ชีว้ ดั และแสดงออกในการวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงรายได้ทางการตลาด ตามเขียนของ Misra,
Mukherjee, & Peterson (2008) โดยเรื่องของ ARPU นัน้ ได้มกี ารพูดถึงในการสัมภาษณ์
ของผู้ให้บริการเกม 2 ท่าน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ “ในการบริหารเกมออนไลน์ ต้องมองที่
รายได้อย่าง ARPU เป็ นค่าหนึ่งในการสะท้อนรายได้ของเกม ยิง่ ARPU สูง รายได้กม็ าก
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องกระจาย ARPU ด้วย” วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
“เกมพอยต์ แบลงค์ เป็ นเกมทีม่ ี ARPU ไม่สูง เนื่องจากมีผู้เล่นมากทาให้ตวั หารมาก แต่ขอ้ ดีก็
คือผูเ้ ล่นเป็ นเด็กราคาของก็เลยไม่แพงทาให้ ผู้เล่นทีเ่ ติมเงินมีจานวนมาก” กฤษพล ใจจงรักษ์
(สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
การได้มากซึง่ รายได้ของเกม ARPU นัน้ เกิดจากการทีผ่ เู้ ล่นมีการจับจ่ายใช้สอยกับ
เกมนัน้ ๆ การจับจ่ายใช้สอยของผู้เล่น เกิดจากการสร้าง โปรโมชันของเกมออนไลน์
่
และ
การขายสินค้าภายในเกม ซึง่ ทัง้ หมดล้วนแล้วแต่เป็ นการสร้างรายได้ทางการตลาดทัง้ สิน้ โดย
พื้นที่ในการหารายได้จากเกมออนไลน์ ในประเทศไทย จากการเก็บข้อมูลและศึกษากับเกม
ออนไลน์ทงั ้ 3 เกม ได้พบลักษณะการหารายได้ของเกมดังต่อไปนี้
จากการศึกษาพบว่า ระบบการหารายได้ของเกมออนไลน์ แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ
หลัก ได้แก่ การหารายได้ทางตรง และการหารายได้ทางอ้อมจากเกมออนไลน์ โดยลักษณะที่
แตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาเกมออนไลน์ และบริษทั ผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์
ในลักษณะของการหารายได้ทางตรงของเกมออนไลน์ เป็ นลักษณะการหารายได้จาก
เกมออนไลน์ โดยตรงจากตัวเกมซึง่ เป็ นรายได้หลักของทางเกมออนไลน์ โดยรายได้จะมาจาก
ผ่านการเติมเงิน และซือ้ สินค้าโดยตรงจากเกมออนไลน์ดงั กล่าว เช่น การเติมเงินแล้วได้รบั ไอ
เทม หรือการซือ้ ไอเทมผ่านตัวเกม หรือการเติมเวลาเพื่อใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ เป็นต้น
การหารายได้ทางอ้อมของเกมออนไลน์ เป็ นการหารายได้ท่เี กิดขึน้ นอกเหนือจากเก
มอนไลน์ เป็ นรายได้ทไ่ี ด้จากการพัฒนาทางธุรกิจ (Business Development) เพื่อต่อยอด
ทางธุรกิจเดิม เช่น การขายของสะสมของเกม (Merchandise Selling) หรือการขายตั ๋วเข้า
ชมการแข่งขัน (Ticket Selling) หรือการจัดกิจกรรมการขาย (Event Selling) หรือการขาย
ผ่านร้านเกมออนไลน์ (Online Game Partner Selling) เป็ นต้น โดยสินค้าเหล่านัน้ มักขาย
แบบขายร่วม (Bundling) กับไอเทมของเกมเพื่อเพิม่ มูลต่าของสินค้าเหล่านัน้ เพิม่ สูงขึน้ อีกด้วย
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1) ระบบการขายผ่ านไอเทมมอลล์ใ นเกมออนไลน์ เป็ นการขายเบื้อ งต้น ที่
เกิดขึน้ จากระบบเกมอนไลน์ โดยเกมออนไลน์ทท่ี าการศึกษาทัง้ 3 เกมใช้ระบบ ไอเทมมอลล์
ในการหารายได้แบบเดียวกัน โดยไอเทมทีข่ ายเหล่านี้ช่วยอานวยความสะดวกในการเล่นของผู้
เล่นเป็ นอย่างมาก ทาให้การซือ้ นัน้ เพิม่ ทัง้ ความเร็วในการเก็บเลเวล และช่วยลดเวลาการเล่น
ไปในเวลาเดียวกัน โดยทัง้ 3 เกมมีกระบวนการในการเติมเงินและซือ้ ขายดังต่อไปนี้

เติมเงินเข้ าเกม

Ingame Mall

ได้ รับไอเทม

ภาพที่ 4.83 วิธกี ารเติมเงินและซือ้ สินค้าของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์
การเติมเงินนัน้ ผูเ้ ล่นเติมเงินเข้าสู่เกมออนไลน์ แล้วเงินนัน้ จะถูกเปลีย่ นเป็ นสกุล
เงินที่ใช้ของบริษัทนัน้ ๆ ในกรณีของ บริษัท เอเซียซอฟต์ จากัด (มหาชน) จะเรียกว่า
@Cash ในขณะที่บริษทั การีน่า จากัด เรียกว่า เชลล์ (Shell) จากนัน้ ผูเ้ ล่นจะได้รบั
ค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนภายในเกมจานวนหนึ่งตามข้อตกลงของบริษทั เกม
นัน้ ๆ เช่น เติมเงิน 100 ได้ จะได้รบั @Cash จานวน 10,000 แต้ม เป็ นต้น จากนัน้ ผู้
เล่นนาแต้มดังกล่าวเข้าไปซือ้ สินค้าในระบบไอเทมมอลล์ภายในเกมได้
ทัง้ 3 เกมทีท่ าการศึกษานัน้ แต่ละเกมมีไอเทมทีข่ ายแตกต่างกันออกไป โดย
แยกออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ไอเทมเพื่อสนับสนุ นการเล่น ไอเทมตกแต่งตัวละคร และไอ
เทมเฉพาะเกม โดยรายละเอียดของทัง้ 3 เกม ในแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี้
ในเกมโยวกังจะพบไอเทมทัง้ 3 ชนิด โดย ไอเทมที่มจี านวนมากที่สุด คือ
ไอเทมเพื่อสนับสนุ นการเล่น รองลงมาคือ ไอเทมตกแต่งตัวละคร และสุดท้ายคือไปอเทม
เฉพาะเกม
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ภาพที่ 4.84 ตัวอย่างไอเทมทีข่ ายในไอเทมมอลล์ของเกมโยวกัง
ในเกมพอยต์ แบลงค์ พบในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ลกั ษณะการซื้อขาย
ของภายในไอเทมมออล์ในเกมพอยต์ แบลงค์ นัน้ จะมีการซื้ออยู่ 2 ลักษณะได้แก่ การซื้อ
โดยใช้เงินทีไ่ ด้จากการเล่นเกมภายในเกมออนไลน์ และเงินทีไ่ ด้จากการเติมเงิน โดยเงินทีไ่ ด้
จากการเล่นเกมภายในเกมออนไลน์ จะมีขอ้ จากัดไม่สามารถซื้อสินค้าบางอย่างภายในเกมได้
เนื่องจากเงินประเภทดังกล่าวเป็ นเงินทีไ่ ม่ก่อให้เกิดการเติมเงินเข้าสู่เกม และในขณะเดียวกัน
การเติมเงินเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถซือ้ ไอเทมบางอย่างในเกมได้เช่นเดียวกัน
ในเกมพอบต์ แบลงค์ จะพบไอเทม เฉพาะเกมมีจานวนมากที่สุด รองลงมา
คือไอเทมตกแต่งตัวละคร และตามด้วยไอเทมเพื่อสนับสนุนการเล่น

ภาพที่ 4.85 ตัวอย่างไอเทมทีข่ ายในไอเทมมอลล์ของพอยต์ แบลงค์
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ในเกมฮอนมีลกั ษณะของการขายไอเทมทีไ่ ม่แตกต่างไปจากเกมพอยต์ แบลงค์
มากนัก เพีย งแต่ ก ารซื้อ ขายภายในเกมฮอนนัน้ มัก เน้ น ไปที่ก ารซื้อ ขายตัว ละครมากกว่ า
เนื่องจากระบบเกมสนับสนุ นใน 2 ด้าน คือ ตัวละครใหม่ และไอเทมสนับสนุ นการเล่น ที่ม ี
จานวนทีน่ น้อย

ภาพที่ 4.86 ตัวอย่างไอเทมทีข่ ายในไอเทมมอลล์ของเกมฮอน
2) โปรโมชันจากการเติ
่
มเงิน เป็ นตัวอย่างของการกระตุ้นให้ผู้เล่นเติมเงินเข้า
เกม โดยอาศัยการลงข่าสารผ่านหน้าเว็บไซต์และในตัวเกม เพื่อหวังให้ผเู้ ล่นเติมเงินเข้าสู่ เกม
มากขึน้ โดยวิธกี ารเล่นกับโปรโมชันมี
่ หลากหลายรูปแบบ เป็ นลักษณะของการหารายได้จาก
กลุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์ของตนเอง ในระบบนี้เมื่อผูเล่นทาการเติมเงินเข้าสู่เกม ผูเ้ ล่นจะได้รบั
ไอเทมเป็นของตอบแทน ในรูปแบบต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั เกมนัน้ ๆ
ในเกมโยวกัง ใช้ระบบการเติมเงินเข้าสู่เกม หลังจากนัน้ ผูเ้ ล่นจะได้รบั เป็น ไอเทมโค้ด
(Item Code เป็น ตัวเลขทีถ่ ูกสร้างขึน้ จากระบบ เพื่อใช้แลกสิคา้ และบริหารต่างๆ) นาไอเทม
โค้ดดังกล่าวกรอกเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ จากนัน้ ผูเ้ ล่นจะได้รบั ไอเทมในเกมเข้าสู่ตวั ละคร โดย
ราคาโปรโมชันของเกมโยวกั
่
งค่อนข้างกว้างตัง้ แต่ 100-2,500 บาท
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ภาพที่ 4.87 ตัวอย่างโปรโมชันการเติ
่
มเงินของเกมโยวกัง
แหล่งที่มา: Yulgang, n.d.
เกมพอยต์ แบลงค์ ใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่แตกต่างกัน เพียงแต่ใช้เงือ่ นไขการได้มาซึง่
ไอเทมแตกต่างกันออกไปในแต่ละกิจกรรม เมือ่ เปรียบเทียบกับเกมโยวกัง พบว่าโปรโมชัน่
ของเกมพอยต์ แบลงค์ จะเน้นราคาถูกกว่า โดยราคาจะอยู่ประมาณ 100-200 บาท
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ภาพที่ 4.88 ตัวอย่างโปรโมชันการเติ
่
มเงินของเกมพอยต์ แบลงค์

ภาพที่ 4.89 ตัวอย่างโปรโมชันการเติ
่
มเงินของเกมพอยต์ แบลงค์
ในเกมฮอน มีลกั ษณะการทาโปรโมชันที
่ แ่ ตกต่างออกไป เนื่องจากไอเทมส่วน
ใหญ่ทข่ี ายในเกมเป็นจาพวก ตัวละคร มากกว่าไอเทมอย่างอื่น โปรโมชันของเกมฮอน
่
จึงมัก
ใช้การจากัดเวลาขายแทน เพื่อเร่งให้ผเู้ ล่นตัดสินใจซือ้ และซือ้ สินค้าดังกล่าว

ภาพที่ 4.90 ตัวอย่างโปรโมชันการเติ
่
มเงินของเกมฮอน
แหล่งที่มา: Hon.garena, n.d.
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การหารายได้ทางอ้อมของเกมออนไลน์ อย่างทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น เป็ นการหารายได้
เพิม่ เติมจากตัวเกมออนไลน์ โดยอาศัยวิธกี ารพัฒนาทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
ที่พบได้ในธุรกิจเกมออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การขายต่อเนื่องจาก
ระบบห่วงโซ่อุปทานของตัวเกม และการขายผลิตภัณฑ์ เกมทีไ่ ด้รบั ความนิยมและมีผเู้ ล่นอยู่
มายิง่ มีโอกาสในการทากาไรกับตัว ผู้เล่นสูงขึ้น โดยวิธกี ารหารายได้จากช่องทางดังกล่าวมี
ดังต่อไปนี้
1) การหารายได้จากผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ ต อ้างอิงจากการสื่อสาร
พบว่า ทุกบริษทั เกม มีการประชุมผูป้ ระกอบการร้านอินเทอร์เน็ต หรือการแนบไปกับบริษทั ที่
ถือสัญญาเผยแพร่เกมออนไลน์ เพื่อขายให้กบั สมาชิกร้านอินเทอร์เน็ตในเครือ ยกตัวอย่าง
บริษทั เอเซียซอฟต์ จากัด (มหาชน) จะมีรา้ นเกมออนไลน์ในเครือข่ายชื่อ @Cafe ในส่วน
ของบริษทั การีน่า จากัด จะมีรา้ นเกมออนไลน์ในเครือข่ายชื่อ การีน่า ไซเบอร์คาเฟ่ อไลน์แอนซ์
(Garena Cyber Café Alliance) ในระบบของการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเครือข่าย คือการจ่าย
ค่าลิขลิทธิ ์ในการอนุ ญาตให้เล่นเกมออนไลน์ในสังกัด โดยได้ค่าประสบกาณ์พเิ ศษ หรือไอเทม
พิเศษเมื่อเล่นเกมจากร้านเหล่านัน้ เช่น หากผูเ้ ล่นเล่นเกมออนไลน์จากบ้านจะได้ค่าประสบการณ์
จานวนหนึ่ง แต่เมื่อมาเล่นที่รา้ นจะได้ค่าประสบการณ์เพิม่ ขึน้ ตามทีก่ าหนดไว้ นอกจากนัน้
อาจได้รบั ไอเทมสนับสนุนการเล่นเกม เพื่อให้การเล่นเกมออนไลน์ในร้านเกมได้ประโยชน์มากขึน้
ตัวอย่างของบริษทั เอเซียซอฟต์ นอกจากจะมีรา้ นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเครือข่าย
แล้ว ในปจั จุบนั เอเซียซอฟต์ใช้กลยุทธ์เปลีย่ นร้านอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็ นร้านสะดวกซือ้ ของ
เกมออนไลน์ได้อกี ด้วย โดยการสร้างระบบ @Shop Online ซึง่ เปิดโอกาสให้ผเู้ ล่น และร้านค้า
สามารถซือ้ ขายไอเทมพิเศษได้อกี ด้วย ระบบดังกล่าวผูเ้ ล่นต้องไปทีร่ า้ นเกมออนไลน์ จากนัน้
แจ้งกับเจ้าของร้านถึงไอเทมทีต่ ้องการซือ้ ร้านค้าจะสามารถเข้าเลือกไอเทมทีม่ ขี ายอยู่ได้ และ
ส่งไอเทมเหล่านัน้ ให้ผเู้ ล่น โดยผูเ้ ล่นจะทาการจ่ายเงินให้แก่เจ้าของร้าน

ภาพที่ 4.91 ตัวอย่างโฆษณาของ @Shop Online
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ภาพที่ 4.92 กระบวนการทางธุรกิจของ @Shop Online
ในขณะที่บริษทั การีน่า จากัด มีลกั ษณะของระบบที่ยดื หยุ่นกว่า โดยที่การี
น่ าใช้ระบบการให้บริการร้านเกมออนไลน์ แบบครบวงจร ทัง้ การเปิ ดให้ซ้อื สินค้า เติมสินค้า
รวมถึงระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆ ในการบริหารจัดการร้านเกมออนไลน์ ได้ซง่ึ ช่วยให้เจ้าของร้าน
สามารถดาเนินการขายได้อย่างเต็มที่ แต่ขอ้ เสียคือค่าบริการทีส่ งู กว่า

ภาพที่ 4.93 กระบวนการทางธุรกิจของ Garena
แหล่งที่มา: Garena, n.d.
นอกจากนัน้ ได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากผู้ให้สมั ภาษณ์ประเภทของเกมที่สมั ภาษณ์ทงั ้
3 เกม โดยเกมทัง้ หมดใช้การหารายได้ผ่านทางระบบไอเทมมอลล์ และการขายไอเทมโค้ดใน
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งานกิจกรรม อย่างทีไ่ ด้กล่าวไปในตอนแรก ยิง่ มีผเู้ ล่นมากเกมมีโอกาสที่จะมีผซู้ อ้ื ของมากขึน้
ตาม นอกจากนัน้ การเล่นตัวเกม และลักษณะของผู้เล่น รวมไปถึงกลุ่มผู้เล่นนัน้ จะส่งผลถึง
สินค้าทีข่ ายในเกม โดยรายละเอียดดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
อย่างเกมโยวกังผูเ้ ล่นนิยมในการเอาของในเกม เช่น อาวุธ ชุดแฟชัน่ อวดกันภายใน
เกม นอกจากเป็ นการอวดแล้วยังเป็ นการโชว์ความรวยในเกมอีกด้วย ดังนัน้ สินค้าที่
ขายในเกมจึงสะท้อนลักษณะของกลุ่มชุมชน เช่น ในเกมโยวกังจะมีเสือ้ ผ้าสวยๆ ใน
เกมเยอะ การออกแบบอาวุธที่มแี สงสวยงาม. วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์ , 4 กันยายน
2557)
ในเกม Point Blank นัน้ รายได้หลักมาจากการกรเติมเงินและซือ้ ของในเกม
เนื่องจากเกม Point Blank เป็นเกมทีม่ เี ด็กเล่นเป็ นจานวนมาก ทาให้ผเู้ ล่นทีเ่ ติมเงิน
และซือ้ ของในเกมส่วนใหญ่เป็ นเด็ก ราคาสินค้า ภายในเกมจึงไม่สูงมากเพื่อให้ตรงกับ
กลุ่ ม เป้ า หมาย ในขณะที่ม ีส ิน ค้าที่ไ ว้ข ายกลุ่ ม ที่ม ีก าลัง ซื้อ ไว้ด้ว ย เช่ น ตัว ละคร
หน้ากาก แผนที่ หรือปืนทีม่ เี วลาใช้นานขึน้ ซึง่ ช่วยเพิม่ รวมไปถึงรักษา ARPU ของ
เกมได้” กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
จากข้อมูลดังกล่าวให้ขอ้ สังเกตว่าการสร้างรายได้จากชุมชนเสมือน สามารถเกิดขึน้ ได้
ภายหลังจากการเกิดชุมชนเสมือนแล้ว อย่างในเกมออนไลน์ สามารถใช้พ้นื ที่อย่างไอเทม
มอลล์ซ่งึ เป็ นระบบหนึ่งของเกมในการซื้อขายสินค้า ระบบการซื้อขายของในโลกเสมือนเกม
ออนไลน์ นัน้ ผูเ้ ล่นจะเป็นผูค้ านวนความคุม้ ค่าในการซือ้ สินค้าในครัง้ นัน้ ๆ พวกเขาต้องการให้
ตัว ละครของตัว เองแข็งแกร่งที่สุ ดในเกม และทาให้ต ัว ละครโดดเด่น หรือ น่ ารักตามความ
ต้องการของพวกเขาเหล่านัน้ ความคุ้มค่าเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึน้ เพียงแค่ภายในตัวเกมเพียง
อย่างเดียว จากการศึกษาในหัวข้ออื่นๆ พบว่า “ทัวร์นาเม้นท์” มีผลต่อการจูงผู้เล่นในการ
เข้าเล่นเกม เมือ่ เกมมีนักแข่งเกม และผูท้ อ่ี ยากเป็ นนักแข่งเกม เพิม่ สูงขึน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะขาย
สิน ค้า ได้ม ากขึ้น และในบางครัง้ สิน ค้า ที่ผู้เ ล่ น ซื้อ นัน้ มีผ ลต่ อ การแข่ ง ขัน มากขึ้น ท าให้
ยอดขายไอเทมภายในเกมเพิม่ ขึน้
จากการเก็บข้อมูล จะเห็นได้ว่า บางครัง้ ผู้เล่ นเกม และผู้ให้บริการเกมออนไลน์ มี
ความเห็นต่อประเด็นการบริหารจัดการทีแ่ ตกต่างกันออกไป เนื่องจากทัง้ สองฝา่ ยต่างต้องการที่
จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้มากทีส่ ุด ฝ่ายผูเ้ ล่นต้องการเกมทีเ่ ล่นสนุ ก และการเติมเงิน
ที่ไ ม่ ต้ อ งมากแต่ ย ัง คงเล่ น เกมได้ ดี ในขณะที่ผู้ บ ริห ารเกมออนไลย์ เ องต้ อ งการรัก ษา
ผลประโยชน์เชิงรายได้ให้กบั ทางบริษทั จนทาให้บางครัง้ การบริหารเกมออนไลน์ ทีเ่ น้นเรื่อง
การหากาไรมากจนเกินไปกลายเป็ น การสร้างสภาพแวดล้อมของการเล่นที่ไม่สนุ กได้ ผู้เล่น
เพียงต้องการให้เกมสนุกแล้วเขาจะทาการเติมเงินเพื่อสนับสนุ นเกมออนไลน์ดว้ ยตัวพวกเขาเอง
โดยข้อมูลดังกล่าวได้สมั ภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
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คือพวกผมว่าเกม PB ทีเ่ ล่นไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อน คือพีล่ องคิดดูว่าเดีย๋ วนี้เวลาออก
ปืนตัวหนึ่ง ก็จะออกมาแบบสัปดาห์ละสี โดยทีเ่ ป็ นแบบเดียวกัน เช่น เมื่อสัปดาห์ท่ี
แล้ว ได้ อัค สีแ ดง แล้ว พอมาสัป ดาห์น้ี ไ ด้อ ัค สีน้ า เงิน ผลว่ามันไม่ส นุ ก แล้ว อย่า ง
กิจ กรรมเดี๋ย วนี้ มัน ลดลง เมื่อ ก่ อ นทัว นาเมนท์จ ะมีอ ย่ า งน้ อ ยเดือ นละครัง้ ผม
หมายถึงตอนที่ PB อยูก่ บั NCTrue แต่พอมาอยู่กบั การีน่า อีเว้นท์น้อยลง ประมาณ
3-4 เดือนต่อครัง้ แล้วอีเว้นท์กจ็ ดั ในร้านเกมมากขึน้ ซึ่งพวกผมชอบไปในงานอีเว้นท์
มากกว่า แล้วก็ขายของเมื่อก่อนในงานอีเว้นท์จะมีไอเท็มพิเศษมาขายในงานค่อนข้างเยอะ
แต่ตอนหลังเอาไปขายบนอินเตอร์เน็ทเยอะ แต่ขายในงานอีเว้นท์น้อยลง แล้วของก็
ซ้าๆ เดิมๆ ผมว่ายิง่ ทาแบบนี้ความสนุ กมันไม่เท่าเมื่อก่อนแล้ว. กลุ่มนักเล่นเกม
(สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2558)

4.4 ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มจากการเก็บข้อมูล
จากการเก็บ ข้อ มูล ในครัง้ นี้ ทางผู้ว ิจ ัย พบข้อ เสนอที่น่ า สนใจจากผู้ใ ห้ บ ริก ารเกม
ออนไลน์ ที่ไ ด้ใ ห้ข้อ เสนอแนะไว้อ ย่า งน่ าสนใจ เกี่ย วกับ แนวโน้ ม ของการพัฒ นาของเกม
ออนไลน์ จากยุคปจั จุบนั ทีเ่ ป็ น การแข่งขันทีต่ วั ผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์ กลายเป็ นการแข่งขัน
ผ่านระบบเทคโนโลยีมากขึน้ ในยุคต่อไปเกมออนไลน์การแข่งขันจะกลายเป็ นการแข่งขันผ่าน
แพลตฟอร์ม ซึง่ เป็นการพัฒนาทีล่ กึ ลงไปมากกว่าแค่การทาเกมออนไลน์บนมือถือ แต่เป็ นการ
พัฒนาตัวเกมให้เข้าไปสอดคล้องกับตัวระบบปฏิบตั กิ ารทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั โดยรายละเอียดการ
สัมภาษณ์มดี งั ต่อไปนี้
เอเชียซอฟต์เองก็เข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเกม ซึ่งต่อ ไปจะเป็ นยุค
ของแพล็ตฟอร์ม ซึง่ เกมอย่าง MMORPG คนเล่น เริม่ เล่นน้อยลงด้วยตัวเกมทีอ่ าศัย
ความอดทนในการเล่ น และเวลาออนฯ เล่นนาน ซึ่งเมื่อ เมื่อ เทียบกับเกมรุ่นใหม่
อย่างเกมที่เล่ นบนโทรศัพท์มอื ถือ ที่ต อบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจทิ ลั ได้
ดีกว่า ดังนัน้ หลังจากนี้เกม MMORPG เองก็ต้องพัฒนา เข้าไปสู่ยุดแข่งขันด้วย
แพลตฟอร์มเช่นเดียวกัน” วิชยั ติรจรัส (สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2557)
ต่อไปมันจะเป็นยุคของการแข่งขันด้วยแพลตพอร์ม เกมก็ต้องขยายตัวเองเข้า
สู่แพลตพอร์มต่างๆ เกมต่อไปมันต้องเร็ว และเข้าถึงง่าย เกมที่ต้องลงโปรแกรมจะเริม่
น้อยลง แต่ไม่ได้หายไปนะ ลองไปดูตอนนี้เกมไลน์ อะไรอย่า งงี้ คนเล่นเยอะ แต่
เกมพวกไลน์ และเกมออนไลน์ บ นมือ ถือ มัน โตแน่ น อน สุท ธาสินี เลี่ย วไพโรจน์
(สัมภาษณ์, 13 พฤจิกายน 2557)
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งานวิจยั นี้มนั อาจจะช้าไปหน่ อย เพราะตอนนี้มนั เข้าสู่ยุคของแพลตฟอร์ม อย่างการี
น่ าเองก็ทาแพลตฟอร์มอย่าง BeeTalk อย่างทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ยุคต่อไปคือยุคของ
การต่อสูบ้ น มือถือ และแพลตฟอร์ม ใครมีแพลตฟอร์มทีค่ นใช้เยอะ มีกลุ่ มผูเ้ ล่นมาก
ก็จะชนะในเกมธุรกิจ กฤษพล ใจจงรักษ์ (สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2557)
จากการค้นคว้าเพิม่ เติมจากข้อเสนอดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การแข่งขันด้านเนื้อหา
ของเกมออนไลน์ เป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการทาเกมออนไลน์ในปจั จุบนั ซึง่ ในยุคต่อไป
จะเกมออนไลน์เอง จะมุ่งเข้าสู่การแข่งขันด้าน Platform มากขึน้ ผูท้ จ่ี ะทาเกมออนไลน์เอง
ตลอดจนผูส้ ร้าง Platform ควรเข้าใจข้อจากัด และการพัฒนาระบบให้เอื้อต่อการนาเกมเป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบเกมออนไลน์ดงั กล่าว

4.5 สรุปผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
จากการเก็บข้อมูลทัง้ หมดสามารถสรุปตามประเด็นอ้างอิงตามปญั หานาวิจยั ทัง้ 3
ข้อในกลุ่มคาถามเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.5.1 กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์
กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ เกิดขึน้ จากองค์ประกอบหลายด้านที่
สร้างให้เกิดชุมชนเสมือนดังกล่าวขึน้ โดยมีดว้ ยกันตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) องค์ประกอบของตัวเกม เป็ นองค์ประกอบหลักของตัวเกมออนไลน์ เนื่องจาก
เกมออนไลน์ เ กิด ขึ้น อยู่บ นการสร้า งขึ้น ระบบทางดิจ ิท ัล และเกิด เป็ น ระบบที่ห น้ า ที่ต่ า งๆ
ดังนัน้ องค์ประกอบเกมจึงเป็ นตัวกาหนด วิธกี ารเล่นของผูเ้ ล่น การสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่น รวม
ไปจนถึงการเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
หนึ่งในองค์ประกอบทีส่ าคัญของตัวเกมอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการสื่อสารแล้ว
ระบบในการสร้างอัตลักษณ์เสมือนบนเกมออนไลน์ เป็ นอีกสิง่ ทีส่ าคัญไม่แตกต่างกัน การเปิ ด
ในการสร้างอัตลักษณ์เสมือนของตัวเกมออนไลน์ ยิง่ เกมที่มกี ารเปิ ดให้สร้ างอัตลักษณ์ได้มาก
จะยิง่ ทาให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ผูกพันธ์กบั ตัวละครที่เขาสร้างบนออนไลน์ ราวกับเป็ นตัวตนจริงๆ ของ
เขาเอง ทาให้เขารูส้ กึ ผูกพันธ์กบั โลกนัน้ ประหนึ่งเป็นโลกแห่งความเป็นจริงไปด้วย
อีกสิง่ หนึ่งทีไ่ ด้เพิม่ เติมจากลักษณะของการสร้างเกมคือ เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้
โดยเส้นโค้งแห่งการเรียนรูน้ ้มี ผี ลต่อการเพิม่ จานวนการเล่นของผูเ้ ล่น เนื่องจากผูเ้ ล่นต้องอาศัย
เวลาในการเล่น และการสื่อสารกับผู้อ่นื เพื่อถามการเล่น รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
บางอย่างระหว่างผูเ้ ล่นด้วยกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของเกมทีเ่ ล่น
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2) การสื่อสารการตลาด กลายเป็ นสิง่ หนึ่งที่มคี วามสาคัญในการสร้างชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์ เนื่องจากตัวชุมชนเสมือนเองจาเป็ นต้องมีผู้เล่น และการได้มาซึ่งผู้เล่น
เป็นตัวบังคับให้บริผใู้ ห้บริการเกมออนไลน์ ใช้การสื่อสารการตลาดในการสร้างจานวนผูเ้ ล่นเข้า
สู่เกม แต่การสื่อสารการตลาดนัน้ ไม่ได้ทาหน้าทีอ่ ย่างอิสระ เนื่องจากยังคงต้องใช้ขอ้ มูล และ
ตัวกาหนดของรูปแบบเกม และการออกแบบเกม เป็นตัวกาหนดวิธกี ารสื่อสาร
ตัวอย่างหนึ่งในการสื่อสาร คือการสร้างบรรยากาศแห่งการแข่งให้เกิดขึน้ เมื่อ
เกิดการแข่งขันผูเ้ ล่น จาถูกกระตุน้ ให้ เก่งเร็วทีส่ ุด มีคนรูจ้ กั มากทีส่ ุด และมีรายได้ในเกมมาก
ที่สุ ด นัน้ เพื่อ การสร้างฐานอ านาจของตนเองในสัง คมเสมือ นเกมออนไลน์ ใ ห้เ ร็ว ที่สุ ด ซึ่ง
พฤติกรรมที่เกิดขึน้ เหล่านี้เอง เป็ นการตอบสนองการเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือนได้เร็วมากขึ้น
นันเอง
่
นอกจากนัน้ แล้วยังพบว่า พื้นที่อ อฟไลนนัน้ ส่งผลถึง ชุมชนเสมือนที่อ ยู่บน
ออนไลน์ เนื่องจากผูเ้ ล่นยังคงโหยหาการเชื่อมต่อทีไ่ ม่ผ่านการสื่อสารผ่านตัวการ เพื่อลดความ
ไม่แ น่ น อนระหว่ า งกัน ซึ่ง โลกออฟไลน์ นัน้ เป็ น เครื่อ งมือ ที่ข าดไม่ ไ ด้ใ นการสนับ สนุ น เกม
ออนไลน์ให้เติบโต
3) วัฎจักรของชุมชนเสมือน มีลกั ษณะการของการเจริญเติบโตไม่ต่างจากการ
เกิดขึน้ ของชุมชนเสมือนในโลกแห่งความเป็นจริง การรวมตัวของคน เมื่อผูค้ นรวมตัวกันมากขึน้
การพัฒ นาของชุม ชน จะเปลี่ย นแปลงไปตามสภาพของชุม ชน โดยระยะเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนเสมือน เกิดขึน้ จากหลากหลายตัวแปร ทัง้ เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ จานวน
ของผู้คนในชุมชนเสมือน การแข่งขัน ตลอดจนการพัฒนาของเนื้อหาของเกมออนไลน์ เอง
โดยชุมชนเสมือนมีวนั ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไปได้เช่นเดียวกับสภาพของโลก
4.5.2 สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
สภาพของชุมชนเสมือนเกิดขึ้น ตามวิธกี ารเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือน ในขัน้ ตอนของ
กระบวนการสร้างชุมชนเสมือน โดยรายละเอียดสามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
1) การก่ อ ตัว ของชุ ม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ เกิดขึ้น จากตัว ระบบของเกม
ออนไลน์ทส่ี ร้างระบบการสื่อสารและระบบสังคม เพื่อเอือ้ อานวยต่อการสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่ นของ
ตัวเกมนัน้ ๆ ยิง่ ตัวเกมเปิดโอกาสให้มกี ารเชื่อมต่อ และสานสัมพันธ์สูง ยิง่ เป็ นผลเชิงบวกต่อ
การเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือน
ในส่วนของอัตลักษณ์เสมือนภายในชุมชนเสมือน เป็ นอีกส่วนหนึ่งทีท่ าให้ผเู้ ล่น
สร้างอัตลักษณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแปลกแยกของตนเองจากกลุ่มผูเ้ ล่นอื่น ยิง่
เกมออนไลน์เปิดโอกาสให้ ผู้เล่นสามารถตัดแปลงตัวละครได้มากเท่าไหร่ ผูเ้ ล่นจะยิง่ มีความ
ผูกพันธ์กบั เกมและตัวละครมากขึน้ เท่านัน้
นอกจากนัน้ แล้ว เพศหญิงในเกมออนไลน์ นัน้ จะได้รบั การปฏิบตั ิท่แี ตกต่ า ง
ออกไปจากการเล่นตัวละครชาย ทาให้ผู้เล่ นชาย บางคนนิยมเล่นตัวละครเพศหญิงเพื่อให้
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ได้รบั สิทธิพเิ ศษดังกล่าว และยินดีท่จี ะแสดงตนเองในโลกออนไลน์ เป็ นเพศหญิง ในขณะที่
ตนเองไม่ได้เป็นเพศหญิง หรือมีพฤติกรรมเบีย่ งเบนทางเพศแต่อย่างใด
2) การออกแบบเกมออนไลน์ เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้ส ภาพชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์แตกต่างกันออกไปในแต่ละเกม การออกแบบนัน้ ไม่ได้หมายถึงการออกแบบภาพเพียง
อย่างเดียว แต่รวมถึงการออกแบบระบบ แนวคิด และภาพแสดงของเกมออนไลน์ ระบบ
ต่างๆ ของเกมมีทงั ้ ที่ช่วยสนับสนุ นในการเล่นเกม และรูปแบบของการเล่นเกม ล้วนมีผลต่อ
สภาพของเกมออนไลน์ ด้วยการเล่นทีแ่ ปรเปลีย่ นไปตามสภาพของระบบการเล่นด้วยนันเอง
่
3) การสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่น การสื่อสารระหว่างผู้เล่น เป็ นการสื่อสารในแบบ
ไม่เป็ นทางการ การสื่อสารนัน้ จะเกิดจากภาษาเฉพาะภายในตัว เกม ผู้เ ล่นจะสื่อสาร และ
เลือกสรรคาพิเศษจากระบบ หรือสิง่ ของทีจ่ าเป็ นต้องใช้บ่อยภายในเกมสร้างเป็ นภาษา เพื่อใช้
สื่อสารระหว่างกันโดยเฉพาะ เนื่องจากแต่ละเกมมีสงั คมทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังนัน้ การสื่อสาร
ให้ตรงกับการใช้ภาษาของผูเ้ ล่นจึงเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญ
4) การสื่อสารการตลาด นอกจากจะเป็ นปจั จัยทีส่ ร้างการรวมตัวของผูเ้ ล่นเกม
ออนไลน์ เข้าร่วมกันแล้ว การสื่อสารการตลาดยังช่วยสร้างสภาพทีเ่ หมาะสมแก่ชุมชนเสมือน
อีกด้วย การสื่อสารการตลาดแข่งการจัดแข่งขัน เพื่อก่อใหเกิดสภาพการแข่งขันภายในเกม
ออนไลน์ ไปจนถึงการจัดกิจกรรมงานเกมต่างๆ ที่หวังให้ผเู้ ล่นพบปะสังสรรค์กนั ล้วนเป็ น
การสร้างบรรยากาศผ่านการสื่อสารการตลาด
5) สภาพแวดล้อมรอบชุมชนเสมือน ทัง้ ที่อยู่ในโลกออนไลน์ และออฟไลน์ม ี
ส่ ว นที่ช่ว ยชุม ชนเสมือ นในเกมออนไลน์ ในการที่ผู้เ ล่ นจะสร้า งสัมพัน ธ์ระหว่ างกันบนโลก
ออนไลน์ นัน้ อาจไม่พ อส าหรับผู้เ ล่ น การขยายความสัมพันธ์เ ข้าสู่โ ลกออฟไลน์ จงึ เป็ นส่ ว น
ผลักดันสภาพทีด่ ขี องชุมชนเสมือนให้เพิม่ สูงขึน้ นอกจากนัน้
จากทัง้ 5 ประเด็นพบว่า สภาพชุมชนเสมือน เกิดจากปจั จัยต่ างๆ แบ่งออกเป็ น
ป จั จัย ภายนอกและป จั จัย ภายในของชุ ม เสมือ น ซึ่ง ทัง้ หมดล้ ว นเป็ น การสร้า งสภาพอัน
เอื้ออานวยของชุมชนเสมือนเพื่อรองรับการเจริญเติมโต และการสร้างรายได้ของชุมชนเสมือน
ต่อไป
4.5.3 การบริ หารจัดการชุมชนเสมือน
การบริหารจัดการชุมชนเสมือ นเป็ นตัว แปรหนึ่งที่มอี ิทธิพลต่อ การเกิดชุมชนเสมือ น
และมีอทิ ธิพลต่อสภาพของชุมชนเสมือน โดยหน้ าที่ของการบริหารจัดการของชุมชนเสมือน
เป็ นการช่วยในการสร้างกระบวนการของชุมชนเสมือนให้เกิดขึ้น อีกทัง้ เป็ นการสร้างสภาพ
ชุมชนที่เหมาะสม โดยรายละเอียดในการทาหน้าที่ของการจัดการชุมชนเสมือนสามารถสรุป
เป็นประเด็นดังต่อไปนี้

213
1) กฎ และการจัดการชุมชนเสมือน เป็ นสิง่ ทีส่ มั พันธ์กนั การอยู่ร่วมกันของ
ผูค้ นในสังคมจริง ยังต้องมีกฎหมายคอยกากับและลดข้อพิพาทระหว่างกัน ให้อยู่กนั ในสังคม
ได้อย่างสงบสุข ซึ่งไม่แตกต่างจากโลกเสมือนทีจ่ าเป็ นต้องมีกฎคอยควบคุมดูแลผูเ้ ล่น ไม่ให้
กระทบกระทังเช่
่ นเดียวกัน ดังนัน้ การมีกฎเพื่อช่วยบริหารจัดการชุมชนเสมือนจะช่วยกาหนด
รูปแบบของชุมชนเสมือนได้
2) เครือ่ งมือในการดูแลชุมชนเสมือน ไม่ได้มเี พียงแค่กฎเพียงอย่างเดียว กลุ่ม
ชุมชนของผูเ้ ล่น ผูน้ ากลุ่ม และนักเล่นเกม เป็ นอีกเครื่องมือหนึ่งของการจัดการชุมชนเสมือน
การสร้างกลุ่มผูเ้ ล่นพิเศษ ซึว่ เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูเ้ ล่นภายในชุมชนเสมือน เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ
อย่างหนึ่ง จากข้อมูล ได้มาพบว่า การสร้างกลุ่มนักแข่งขัน ส่งผลดีต่อสภาพชุม ชนเสมือ น
โดยกลุ่มผูเ้ ล่นเหล่านี้เป็นกลุ่มผูน้ าทางสังคม ซึง่ สามารถเป็ นหนึ่งในตัวแทนของผูเ้ ล่น และการ
สร้างความร่วมมือได้
3) ผูด้ ูแลชุมชนเสมือนต้องมีความรูค้ วามเข้าใจกับชุมชนเสมือนนัน้ ๆ ผู้ดูแล
ชุมชนเสมือนอย่างเกมมาสเตอร์ของเกม มีผลต่อสภาพชุมชนเสมือนทีด่ ี ในการสร้างพฤติกรรม
ทีผ่ เู้ ล่นรูส้ กึ ดีกบั ผูด้ แู ลเกม และการกากับดูแลชุมชนเสมือนราวกับเป็ นเพื่อนของผูเ้ ล่น เป็ นข้อ
หนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศ และสภาพที่เหมาะสมแก่ชุมชนเสมือน สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ แสดงว่า
บุคคลผูด้ แู ลชุมชนเสมือนดังกล่าวมีความสาคัญต่อพฤติกรรมการเล่นเกมของผูเ้ ล่น
อีกประการหนึ่งการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เกม และบริษัท ซึ่งเป็ น
วงจรหลักที่ขบั เคลื่อน ตัวเกมทัง้ ในแง่ของผู้เล่น และในแง่ของรายได้ ต้องสร้างองค์ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารจัดการชุมชนเสมือนมากขึน้ และสนองตอบต่อนโยบายการบริหาร
จัดการของบริษทั นอกจากนัน้ แล้ววิธกี ารบริหารจัดการชุมชนเสมือน ในการบริหารเรื่องชุมชน
เสมือนได้ขอ้ เสนอแนะจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของหน่ วยต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ลูกค้าในออนไลน์ รวมเป็ นกลุ่มฝา่ ยการบริหารจัดการชุมชน
4) การรักษาสมดุลของชุมชนเสมือน ในส่วนของการบริหารนัน้ ควรมีนโยบาย
และกฎสาหรับการอยูร่ ว่ มกันภายในชุมชน โดยการรักษากฎนัน้ ต้องเป็นกลาง ในขณะเดียวกัน
ผู้รกั ษากฎต้องไม่ยุ่งย่ามกับลักษณะของการเล่นของผู้เล่นโดยนโยบายดังกล่าวอาจให้ผู้เล่น
ร่วมกันจัดตัง้ ขึน้ มา การบริหารจัดการทีด่ ี และผู้ เล่นชอบนัน้ ไม่ได้มเี พียงแค่การยุ่งกับผูเ้ ล่น
น้อยลง แต่นนั ้ เป็นข้อสะท้อนถึงการต้องการมีส่วนร่วมกับตัวเกม และการบริหารจัดการชุมชน
เสมือนที่มากกขึ้น โดยเฉพาะการร่ว มมือ ร่วมใจกันสร้างชุมชนเสมือ นจากการที่บริษัทเป็ น
ผูส้ นับสนุนสินค้า หรือบริการให้แก่ผเู้ ล่นบางอย่างทีช่ ่วยผูเ้ ล่นสามารถเข้าถึงกันได้มากขึน้ เช่น
ไอเทมสนับสนุนสาหรับการไปมีตติง้ กิลด์ เป็นต้น
5) สภาพของผูเ้ ล่น มีผลต่อการดูแลชุมชนเสมือน เนื่องจากวิธกี ารดูแลชุมชน
เสมือนต้องแปรเปลีย่ นตามสภาพของผูเ้ ล่น
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6) การใช้ส่ ือ ในการจัด การชุ ม ชนเสมือ นเป็ น สิ่ง ส าคัญ จากการสัม ภาษณ์
ทัง้ หมด สภาพแวดล้อมของสื่อในการเกิดชุมชนเสมือน และการรักษาชุมชนเสมือนนัน้ เกิด
ขึ้นอยู่ใ นระบบนิเวศน์ ส่อื ออนไลน์ โดยสื่อที่ใ ช้เป็ นเครื่องมือส่วนใหญ่เป็ นสื่อออนไลน์ และ
มุ่งเน้นไปในการใช้ส่อื ประเภท Owned Media จาพวกเว็บไซต์ของเกม และหน้าแฟนเพจ
ของเกมออนไลน์นนั ้ ๆ ซึง่ มุ่งไปในทิศทางเดียวกับการสัมภาษณ์กลุ่มนักแข่งเกม ทีเ่ สนอการ
เลือ กสื่อ ประเภทสื่อ สังคมออนไลน์ ใ นการจัดสรรการบริการที่เ หมาะสมให้แก่ ผู้เ ล่ น และใช้
เว็บไซต์เกมเป็นหน้าบ้านในการแจงข่าวสาร นอกจากนัน้ ยังมีโอกาสในการสร้างกลุ่มของผูเ้ ล่น
ผ่านสื่อเหล่านี้ได้อกี ด้วย

บทที่ 5
ผลการวิจยั เชิงปริมาณ
งานวิจยั เรื่อ ง กระบวนการการสร้างชุมชนเสมือ นเกมออนไลน์ ใ นประเทศไทยเป็ น
การศึก ษาแบบผสมผสานนาโดยการศึกษาเชิงคุ ณภาพและใช้การศึกษาเชิงปริมาณในการ
ทดสอบข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการศึก ษาเชิง คุ ณ ภาพ เพื่อ น าข้อ มูล ศึก ษาต่ อ โดยมีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้

5.1 ข้อมูลสถิ ติเชิ งพรรณนา
การวิจยั ฉบับนี้ ได้ทาการเก็บตัวอย่างการวิจยั จานวน 400 ตัวอย่างผ่านการทาการ
ส ารวจออนไลน์ โดยผู้ต อบแบบสอบถามจะได้ร บั เป็ น ไอเทมตอบแทนในเกมจากการท า
แบบสอบถาม โดยแจกไอเทมของเกมโยวกัง และพอยต์ แบลงค์ ผ่านระบบการทาเก็บข้อมูล
ด้วยเอกสาร Google Sheet โดยรายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถามในครัง้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูท้ าแบบสอบถาม
ตารางที่ 5.1 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามแบ่งตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
322
78
400

ร้อยละ
80.5
19.5
100

จากตารางที่ 5.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายกว่า 322 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 80.5 ในขณะทีเ่ พศหญิงมีจานวนที่ 78 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.5
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ตารางที่ 5.2 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามแบ่งตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 13 ปี
13-17
18-22
23-27
28-32
มากกว่า 33 ปี
รวม

จานวน
7
88
141
85
40
39
400

ร้อยละ
1.8
22.0
35.3
21.3
10.0
9.8
100

จากตารางที่ 5.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นมีอายุท่ี 18-22 ปี เป็ น
จานวน 141 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 35.3 รองลงมาในกลุ่มอายุ 13-17 ปี ที่จานวน 88
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 22.0 ซึน้ ใกล้เคียงกับ ช่วงอายุ 23-27 ปี ที่จานวน 85 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 21.3
ตารางที่ 5.3 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามแบ่งตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
7
101
54
218
20
400

ร้อยละ
1.8
25.3
13.5
54.5
5.0
100

จากตารางที่ 5.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เป็ นจานวน 218 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 54.5 รองลงมาในกลุ่มที่กาลัง
ศึกษาอยู่ หรือสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 101 ตัวอย่าง คิดเป็ น
ร้อยละ 25.3 และตามด้วยกลุ่มที่กาลังศึกษาอยู่ หรือสาเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
จานวน 54 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.5
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ตารางที่ 5.4 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามแบ่งตามอาชีพ
ระดับการศึกษา
นักเรียน/นักศึกษา
รับข้าราชการ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รวม

จานวน
274
13
87
26
400

ร้อยละ
68.5
3.3
21.8
6.5
100

จากตารางที่ 5.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็ นนักเรียน/นักศึกษา
จานวน 274 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 68.5 รองลงมาในกลุ่มพนักงานบริษทั เอกชน จานวน
87 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.8
ตารางที่ 5.5 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามแบ่งตามรายได้
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
15,001-20,000
20,001-25,000
25,001-30,000
สูงกว่า 30,000
รวม

จานวน
101
117
56
32
53
14
27
400

ร้อยละ
25.3
29.3
14.0
8.0
13.3
3.5
6.8
100

จากตารางที่ 5.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ค่อนข้างกระจายตัว โดยกลุ่มที่
มีตวั อย่างสูงสุดอยูท่ ่ี 5ม001-10,000 บาท จานวน 117 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 29.3 ไล่เลีย่ กัน
กับกลุ่มรายได้ ต่ากว่า 5,000 ทีม่ จี านวน 101 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.3
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5.1.2 พฤติ กรรมการเล่นเกมออนไลน์
ตารางที่ 5.6 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ตามสถานที่
พฤติ กรรมการเล่น
บ้าน
ร้านเกม
รวม

จานวน
222
178
400

ร้อยละ
55.5
44.5
100

จากตารางที่ 5.6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ออนไลน์เข้าเกมออนไลน์ จาก
บ้า นจ านวน 222 ตัว อย่า ง คิดเป็ น ร้อ ยละ 55.5 มากกว่ า ร้า นเกม ที่ม ีจ านวน 178
ตัวอย่าง ร้อยละ 44.5
ตารางที่ 5.7 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ตามอุปกรณ์
เครื่องมือที่ ใช้เล่นเกม
เกมออนไลน์คอมพิวเตอร์
เกมออฟไลน์คอมพิวเตอร์
เกมโทรศัพท์มอื ถือ
เกมคอนโซล เช่น PS3, Nintendo Wii
เครือ่ งเล่นเกมแบบพกพา เช่น PS Vita,
DS
รวม

จานวน
368
92
158
38
25

ร้อยละ
92.0
23.0
39.5
9.5
6.3

681

170.3

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 5.7 พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ นิยมเล่นเกมออนไลน์ บน
คอมพิวเตอร์ กว่า 368 ตัวอย่าง คิดเป็ น ร้อยละ 92 ตามมาด้วยเกมโทรศัพท์มอื ถือ ที่
158 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 39.6
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ตารางที่ 5.8 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ประเภทต่างๆ
ประเภทของเกมออนไลน์
RPG
FPS
MOBA
Casual
Puzzle
Strategy
Simulation
Action
รวม

จานวน
238
194
223
145
33
32
7
7
879

ร้อยละ
59.5
48.5
55.8
36.3
8.3
8.0
1.8
1.8
219.8

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 5.8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมเล่นเกมออนไลน์ ประเภท
RPG มากทีส่ ุด ทีจ่ านวน 238 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 59.5 รองลงมาด้วยเกม MOBA
ด้วยจานวน 223 ตัวอย่าง คิดเป็ น ร้อยละ 55.8 และเกม FPS ทีจ่ านวน 194 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 48.5
ตารางที่ 5.9 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ตามเวลา
พฤติ กรรมการเล่นเกมออนไลน์ ตามเวลา
06.01-09.00 น.
09.01-12.00 น.
12.01-15.00 น.
15.01-18.00 น.
18.01-21.00 น.
21.01-24.00 น.
00.01-03.00 น.
03.01-06.00 น.
รวม
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
57
32
49
112
226
174
50
6
706

ร้อยละ
14.3
8.0
12.3
28.0
56.5
43.5
12.5
1.5
176.5
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จากตารางที่ 5.9 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ นิ ยมเล่ น เกมออนไลน์ ใ น
ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. ด้วยจานวน 226 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาเป็ นช่วงเวลา
21.01-24.00 น. ซึง่ มีผตู้ อบแบบสอบถามจานวน 174 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43.5
จานวนเวลาทีใ่ ช้ในการเล่นเกมออนไลน์ ต่อ 1 ครัง้
ตารางที่ 5.10 จานวนเวลาทีใ่ ช้ในการเล่นเกมออนไลน์ ต่อ 1 ครัง้
จานวนการเล่นเกมออนไลน์ ต่อ 1 ครัง้
น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
1-3 ชัวโมง
่
4-6 ชัวโมง
่
มากกว่า 6 ชัวโมง
่
รวม

จานวน
25
215
130
30
400

ร้อยละ
6.3
53.8
32.5
7.5
100

จากตารางที่ 5.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมเล่นเกมประมาณ 1-3
ชัวโมงต่
่
อ ครัง้ ด้ว ยจ านวน 215 ตัว อย่าง คิดเป็ น ร้อ ยละ 53.8 รองลงมาเป็ นการเล่ น
ประมาณ 4-6 ชัวโมงจ
่
านวน 130 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32.5
ตารางที่ 5.11 สาเหตุในการเลือกเล่นเกมออนไลน์ ต่อ 1 ครัง้
สาเหตุในการเลือกเล่นเกมออนไลน์ ต่อ 1 ครัง้
เพื่อนออนไลน์ชวน
เพื่อนในกลุ่มชวน
เห็นคนอื่นเล่น
เป็นแนวเกมทีช่ อบ
ชอบใน ภาพ
ทดลองเล่น
โฆษณา
ทดลองเล่น
การแข่งขัน
งานเกม เช่น BIG
รวม
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน
56
94
137
117
89
47
175
28
14
26
783

ร้อยละ
14.0
23.5
34.3
29.3
22.3
11.8
43.8
7.0
3.5
6.5
195.8
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จากตารางที่ 5.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัดสินใจเล่นเกมเมื่อพบเห็น
โฆษณาของเกมที่ 175 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 43.8 ตามด้วยการเห็นคนอื่นเล่นที่ 137
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 34.3
ตารางที่ 5.12 ทัศนคติทม่ี ตี ่อระบบของเกมออนไลน์
ทัศนคติ ที่มีต่อระบบของเกมออนไลน์
ระบบการสร้างตัวละครทีห่ ลากหลาย
ระบบช่วยเหลือการเล่น
ระบบเควส
ระบบเพื่อน
ระบบการพูดคุย/ระบบสื่อสาร เช่น
ช่องแช็ท
ระบบปาร์ต้ี
ระบบซือ้ ขาย
ระบบกิลด์ แคลน แฟม แฟค
ระบบเนื้อเรือ่ ง
ระบบชื่อเสียง
ระบบไอเทมมอลล์

S.D

4.25
3.97
3.90
3.94
4.04

.833
.936
.900
.821
.790

ความหมาย
สาคัญมาก
สาคัญ
สาคัญ
สาคัญ
สาคัญ

3.95
3.99
3.79
3.80
3.76
4.04

.891
.833
.971
1.162
1.151
.890

สาคัญ
สาคัญ
สาคัญ
สาคัญ
สาคัญ
สาคัญ

จากตารางที่ 5.12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าระบบการสร้างตัวละคร
ทีห่ ลากหลายเป็ นสิง่ ที่สาคัญมากในเกมออนไลน์ เนื่องจากมีค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.25 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ เห็นด้วยมากทีส่ ุด รองลงมาด้วยระบบ การพูดคุยสื่อสาร ทีค่ ่าเฉลีย่ เลขคณิต 4.04
เท่ากับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตในหัวข้อไอเทมมอลล์ ในขณะที่ระบบชื่อเสียงถูกมองว่าเป็ นระบบที่
ไม่จาเป็น โดยมีค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 3.76 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ทเ่ี ห็นความสาคัญในระดับมาก
5.1.3 พฤติ กรรมการปฏิ สมั พันธ์ภายในเกมออนไลน์
ตารางที่ 5.13 การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น ขณะเล่นเกม
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น
มีการปฏิสมั พันธ์
ไม่มกี ารปฏิสมั พันธ์
รวม

จานวน
343
57
783

ร้อยละ
85.8
14.3
195.8
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จากตารางที่ 5.13 พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามในการปฏิส ัมพันธ์ใ นเกม อยู่ท่ี 343
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 85.8 และผูเ้ ล่นทีไ่ ม่มกี ารปฏิสมั พันธ์เลยจานวน 57 ตัวอย่าง คิดเป็ น
ร้อยละ 14.3
ตารางที่ 5.14 รูปแบบการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น ขณะเล่นเกม
รูปแบบการปฏิ สมั พันธ์ระหว่างผู้เล่น
เป็นผูท้ กั ทาย
เป็นผูถ้ ูกทักทาย
ไม่ตอบ
รวม

จานวน
184
159
57
400

ร้อยละ
46.0
39.8
14.3
100

จากตารางที่ 5.14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการปฏิสมั พันธ์ในเกม เป็ น
ลักษณะของผู้ทกั ทายจานวน 184 ตัวอย่าง คิดเป็ น ร้อยละ 46.0 และเป็ นผู้ถูกทักทาย
จานวน 159 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 39.8 ในขณะทีม่ กี ลุ่มทีไ่ ม่ตอบคาถามดังกล่าวจานวน
57 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.3
ตารางที่ 5.15 สาเหตุของการปฏิสมั พันธ์ในเกมออนไลน์
สาเหตุของการปฏิ สมั พันธ์ในเกมออนไลน์
ทาเควส
ล่าบอส
เก็บเลเวล
สอบถามวิธกี ารเล่น
ค้าขายสินค้าในเกม
หาเพื่อนคุย
ตัวละครบางอาชีพ เช่น พระ แทงค์
ตัวละครสวย ไอเทมแจ่ม
ชื่อเสียงในเกม
ค้นหารับสมัคร กิลด์/แคลน

S.D

4.31
4.40
4.54
3.62
4.18
4.05
4.46
4.23
3.91
4.09

.884
.831
.684
1.271
.817
1.178
.733
1.089
1.221
.988

ความหมาย
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
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จากตารางที่ 5.15 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีสาเหตุการปฏิสมั พันธ์ในเกมตามตารางที่
5.14 ดังต่อ ไปนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้น้ าหนักไปที่การเก็บเลเวล มากที่สุดที่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ 4.54 รองลงมา คือ อาชีพบางประเภท เช่น พระ แทงค์ ในเกม มี
ค่ าเฉลี่ยเลขคณิต ที่ 4.46 และการล่ าบอสอยู่ท่ี 4.40 ส่ ว นข้อ ที่ผู้ต อบแบบสอบถาม ให้
น้าหนักในการปฏิสมั พันธ์น้อยทีส่ ุด คือ การสอบถามวิธเี ล่นอยูท่ ่ี 3.62
ตารางที่ 5.16 การสานสายสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น ขณะเล่นเกม
การสานสายสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น
ไม่มกี ารสานต่อสายสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น
มีการสานต่อสายสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น
ไม่ตอบ
รวม

จานวน
82
274
44
400

ร้อยละ
20.5
68.5
11.0
100

จากตารางที่ 5.16 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมีส ายสัม พัน ธ์ร ะหว่ างผู้เ ล่ น ในเกม
ต่อเนื่องหลังจากการเล่นเกมครัง้ แรก จานวน 274 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 68.5 โดยมีผู้ท่ี
ไม่สายสัมพันธ์ต่อ จานวน 82 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.5 และมีผไู้ ม่ตอบแบบสอบถามใน
ข้อดังกล่าว จานวน 44 ตัวอย่าง
ตารางที่ 5.17 จานวนเพื่อนในเกมออนไลน์
จานวนเพื่อนในเกม
ไม่ม ี
1-3 คน
4-6 คน
7-10 คน
มากกว่า 10 คน
ไม่ตอบคาถาม
รวม

จานวน
19
58
138
93
66
26
400

ร้อยละ
4.8
14.5
34.5
23.3
16.5
6.5
100
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จากตารางที่ 5.17 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีเพื่อนทีไ่ ด้จากในเกมเฉลีย่ อยู่ท่ี 4-6 คน
ด้วยจานวนการตอบทัง้ หมด 138 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 34.5 ตามด้วยจานวนเพื่อน ที่
7-10 คน ประมาณ 93 ตัวอย่าง
ตารางที่ 5.18 สื่อทีใ่ ช้ในการสานสัมพันธ์
สื่อที่ใช้ในการสานสัมพันธ์
ในเกมออนไลน์
เว็บไซต์เกมทีเ่ ล่น
เว็บบอร์ดเกมทีเ่ ล่น
เว็บบอร์ดเกมทัวไป
่
เว็บไซต์เกมทัวไป
่
ระบบแช็ท เช่น Garena Talk
แอพพริเคชันมื
่ อถือ เช่น Line
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
นัด Meeting ทีไ่ ม่ใช่งานเกม
งานเกมออนไลน์ เช่น TGS
โทรศัพท์คุยกัน
รวม

จานวน
327
104
81
43
18
26
66
83
89
47
66
950

ร้อยละ
92.1
29.3
22.8
12.1
5.1
7.3
18.6
23.4
25.1
13.2
18.6
267.6

จากตารางที่ 5.18 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมีใ ช้ ส่ือ ที่อ ยู่ใ นเกมออนไลน์ ใ นการ
ติดต่อสื่อสารที่ จานวน 327 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 92.1 ตามด้วยเว็บไซต์เกมทีเ่ ล่น จานวน
104 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.3 และนัด Meeting ที่ 89 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.1
ตารางที่ 5.19 ท่านได้เพื่อนจากการใช้การใช้ส่อื ในตารางที่ 5.18 หรือไม่
ท่านได้เพื่อนจากการใช้การใช้สื่อในตารางที่ 5.18
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ตอบ
รวม

จานวน
317
38
45
950

ร้อยละ
79.3
9.5
11.3
267.6
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จากตารางที่ 5.19 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีได้เพื่อนเพิม่ เติมจากการใช้ส่อื ในตารางที่
5.18 เป็ นจานวน 317 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 79.3 ในขณะที่มผี ู้ไม่ตอบแบบสอบถาม
จานวน 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.3
ตารางที่ 5.20 เพื่อนทีไ่ ด้จากตารางที่ 5.18 กับการเล่นเกมทีเ่ พิม่ ขึน้
เพื่อนที่ได้จากตารางที่ 5.18 กับการเล่นเกมที่เพิ่ มขึ้น จานวน
ใช่
292
ไม่ใช่
63
ไม่ตอบ
45
รวม
950

ร้อยละ
73.0
15.8
11.3
267.6

จากตารางที่ 5.20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นว่า เพื่อนที่ได้จาก
ตาราง 5.18 กับการเล่นเกมทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 292 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 73.0 และไม่เห็น
ด้วย จานวน 63 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 15.8 ในขณะที่มผี ู้ไม่ตอบแบบสอบถามจานวน
45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.3
ตารางที่ 5.21 ปจั จัยทีท่ าให้เลิกเล่นเกมออนไลน์
ปัจจัยที่ทาให้เลิ กเล่นเกมออนไลน์
1. ไม่มเี พื่อนทีร่ จู้ กั เล่นเกม
2. ไม่มเี พื่อนภายในเกม
3. คนเล่นน้อย
4. คนก่อกวนการเล่นเยอะ (เกรียน)
5. ไม่มกี ลิ ด์/แคลน
6. หาปาร์ตย้ี าก ไม่มคี นช่วยเหลือในการเล่น
7. ไม่มตี ลาดขายของ
8. ราคาสินค้าในเกมแพง
9. ตัวละครไม่สวย, ไม่มขี องประดับตัวละคร
10. ID ถูกแฮก/ถูกขโมยของ
11. พบบอท/โปรแกรมช่วยเล่น
12. เกมตัน ไม่อพั เดท
13. Bug ของเกมเยอะ
14. บริการไม่ด/ี GM ห่วย
15. ไม่มเี วลาเล่น / มีอย่างอื่นต้องทา
16. มีเกมใหม่ทด่ี กี ว่าเปิ ด

3.67
3.59
3.83
3.91
3.41
3.79
3.45
3.76
3.84
4.14
3.92
4.03
4.24
4.05
3.91
3.85

S.D
1.249
1.284
1.208
1.220
1.411
1.254
1.226
1.184
1.262
1.263
1.255
1.234
1.059
1.188
1.280
1.236

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 5.21 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ว่าตัวเกมที่
Bug ของเกมเยอะ จะทาให้ผเู้ ล่นเลิกเล่นเกมมากทีส่ ุด ทีค่ ่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.24 ตามด้วย
ID ถูกแฮก/ถูกขโมยของ ทีส่ ุด ทีค่ ่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.14 และบริการทีไ่ ม่ดี ทีส่ ุด ทีค่ ่าเฉลีย่
เลขคณิตที่ 4.05
5.1.4 ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 5.22 ปจั จัยด้านสินค้า (Product)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปัจจัยด้านสิ นค้า (Product)
ชนิดของเกม และประเภทของเกม
ความหลากหลายของเกม
ความทันสมัยของเกม
คุณภาพของเกม
การรับรองมาตรฐานของเกม
ชื่อเสียงของเกม
ระบบเกมทีเ่ ล่นง่ายไม่ซบั ซ้อน
การบริการของผูใ้ ห้บริการเกม

4.27
4.33
4.23
4.34
4.17
4.02
4.18
4.30

S.D
.724
.647
.744
.779
.924
.885
.856
.740

ความหมาย
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ

จากตารางที่ 5.22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วย
มากทีส่ ุดกับ คุณภาพของเกม ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.34 ตามด้วย ความหลากหลายของ
เกม ของเกม ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ 4.33 และการบริการของผู้ให้บริการเกม ที่ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตที่ 4.30
ตารางที่ 5.23 ปจั จัยด้านราคา (Price)
ปัจจัยด้านราคา (Price)
1. ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้าในเกม
2. ราคาสินค้าถูกกว่าเกมอื่น
3. ความหลากหลายในการชาระเงิน
4. ความปลอดภัยในการชาระเงิน
5. ราคาสินค้าชัดเจน 8. การบริการของผู้
ให้บริการเกม

4.25
4.13
4.03
4.21
4.16

S.D
.669
.674
.802
.710
.849

ความหมาย
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มากทีส่ ดุ
มาก
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จากตารางที่ 5.23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วย
มากทีส่ ุดกับ ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้าในเกม ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.25 ตามด้วย
ความปลอดภัยในการชาระเงิน ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.21 และราคาสินค้าชัดเจน 8. การ
บริการของผูใ้ ห้บริการเกม ทีค่ ่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.16
ตารางที่ 5.24 ปจั จัยด้านการจัดจาหน่ าย (Place)

1.
2.
3.
4.

ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ าย (Place)
การให้บริการ 24 ชัวโมง
่
เว็บไซต์มกี ารปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ช่องทางการซือ้ และการเติมเงินสะดวกสบาย
มีสทิ ธิเพิม่ ขึน้ เมือ่ เล่นทีร่ า้ นอินเทอร์เน็ต

4.34
4.40
4.27
4.25

S.D
.720
.681
.698
.769

ความหมาย
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 5.24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วย
มากที่สุดกับ เว็บไซต์มกี ารปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.40
ตามด้วย การให้บริการ 24 ชัวโมง
่
ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ 4.34 และช่องทางการซือ้ และ
การเติมเงินสะดวกสบาย ทีค่ ่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.27
ตารางที่ 5.25 ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
1. การใช้ส่อื โฆษณา เช่น สิง่ พิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ ในการประชาสัมพันธ์
2. การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต น่าสนใจช่วย
กระตุน้ ให้ซอ้ื สินค้า
3. การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารครบถ้วน
4. ความหลากหลายของโปรโมชัน่
5. การทาโปรโชันบ่
่ อยครัง้
6. ภาษาในการสื่อสารข้อมูลของสินค้า แก่ลกู ค้า

S.D

4.15

.752

ความหมาย
มาก

4.15

.726

มาก

4.15
4.21
4.15
4.22

.776
.792
.842
.776

มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 5.25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วย
มากที่สุดกับ ภาษาในการสื่อสารข้อมูลของสินค้า แก่ลูกค้า ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ 4.22
ตามด้วย ความหลากหลายของโปรโมชัน่ ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.21
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ตารางที่ 5.26 ปจั จัยด้านความเป็ นส่วนตัว (Privacy)
ปัจจัยด้านความเป็ นส่วนตัว (Privacy)
1. เก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับ
เช่น รายชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต
2. การเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล
3. การขออนุญาตลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร

S.D

4.08

.880

ความหมาย
มาก

4.12
4.14

859
.854

มาก
มาก

จากตารางที่ 5.26 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วย
มากทีส่ ุดกับ การขออนุ ญาตลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.12 ตาม
ด้วย การเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.12
ตารางที่ 5.27 ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization)
ปัจจัยด้านการให้บริ การส่วนบุคคล (Personalization)
1. เว็บไซต์มรี ะบบบันทึกข้อมูลสินค้าทีล่ กู ค้าเคยสังซื
่ อ้ หรือ
เคยดูขอ้ มูลสินค้า
2. เว็บไซต์มกี ารแนะนาสินค้าทีเ่ หมาะสมแก่ลกู ค้า
3. การให้คาแนะนา คาปรึกษา เกีย่ วกับข้อสงสัยต่างๆ

S.D

4.14

ความหมาย
.844
มาก

4.09
4.16

.821
.841

มาก
มาก

จากตารางที่ 5.27 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วย
มากทีส่ ุดกับ การขออนุญาตลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.12 ตามด้วย
การเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล ด้วยค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.12
ตารางที่ 5.28 ปจั จัยด้านชุมชนเสมือน (Virtual Community)
ปัจจัยด้านชุมชนเสมือน (Virtual Community)
1. เพื่อนจากในโลกจริงเล่นด้วยกับท่าน
2. เพื่อนจากในโลกออนไลน์เล่นด้วยกับท่าน
3. สังคมในเกมทีด่ /ี ความเป็ นมิตรภายในเกม
4. มีระบบการสื่อสารในเกมทีใ่ ช้ง่าย และสะดวก
5. การให้คาแนะนา คาปรึกษา เกีย่ วกับข้อสงสัย
ต่างๆ

S.D

4.13
4.02
4.09
4.12
4.02

.768
.800
.797
.801
.852

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5.28 (ต่อ)
ปัจจัยด้านชุมชนเสมือน (Virtual Community)
6. การเปิดโอกาสให้ปฏิสมั พันธ์กบั ผูด้ แู ล เช่น GM
7. มีส่อื /กลุ่มสังคมให้บริการ เช่น Webboard,
Fanpage
8. มีการจัดระเบียบ กฏ กติกา มารยาทระหว่าง
ผูเ้ ล่น
9. มีการจัดงาน และการแข่งขัน
10. ระบบมีการสนับสนุนกลุ่มผูเ้ ล่น เช่น
กิลด์ แคลน
11. มีสทิ ธิพเิ ศษเมือ่ รวมกลุ่มกัน

S.D

4.09
4.02

.901
.815

ความหมาย
มาก
มาก

4.16

.647

มาก

4.18
4.09

.688
.690

มาก
มาก

4.14

.647

มาก

จากตารางที่ 5.28 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นกับแต่ละข้อไม่ต่างกัน โดยข้อที่มคี ่าเฉลี่ยเลขคณิตมากที่สุดคือ การจัดงาน และการ
แข่งขัน มีต่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.18 ตามด้วย การจัดระเบียบ กฏ กติกา มารยาทระหว่างผูเ้ ล่น
มีค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.16 มีสทิ ธิพเิ ศษเมือ่ รวมกลุ่มกัน โดยมีค่าเฉลีย่ เลขคณิตที่ 4.14

5.2 ข้อมูลสถิ ติเชิ งอนุมาน
จากการศึกษาในครัง้ นี้ เพื่อทาความเข้าใจจากในพฤติกรรมเชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง จึง
ได้ทาการทดสอบด้วยสถิติ 2 ชนิด ในจุดประสงค์ทต่ี ่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สถิติ t-test ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปฏิสมั พันธ์
และจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร
2) สถิติ Pearson’s Correlation ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาด 6P และชุมชนเสมือน
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5.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิ สมั พันธ์ และจุดประสงค์ในการติ ดต่อสื่อสาร
ตารางที่ 5.29 ความสัมพันธ์จดุ ประสงค์ในการติดต่อสื่อสารและลักษณะการปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
ภาพรวมการทากิจกรรม
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N
183
151

S.D.
4.12
4.33

.755
.716

t

Sig

-2.657

.387

จากตารางที่ 5.29 พบว่า ในภาพรวมที่ผูเ้ ล่นที่มลี กั ษณะการปฏิสมั พันธ์มที แ่ี ตกต่างกัน
มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ จุ ด ประสงค์ใ นการสื่อ สารในเกมออนไลน์ ท่ีไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
ทางผู้วจิ ยั ได้ทาการวิจยั เพิม่ เติมในแต่ละประเด็น ว่ามีจุดประสงค์การสื่อสารข้อใดที่ผู้
เล่นที่มลี กั ษณะการปฏิสมั พันธ์มที แ่ี ตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยรายละเอียดมี
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.30 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์การทาเควส และลักษณะการปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
กิจกรรมการทาเควส
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N
183
151

S.D.
4.13
4.53

.961
.744

t
-4.427

Sig
.000*

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.30 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่างในจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารในการทาเควส ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี .05
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ตารางที่ 5.31 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในการล่าบอส และลักษณะการปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
จุดประสงค์ล่าบอส
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N
183
151

S.D.
4.28
4.61

.886
.684

t
-3.898

Sig
.000*

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.31 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่างในจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารในการล่าบอส ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี .05
ตารางที่ 5.32 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในการเก็บเลเวล และลักษณะการปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
จุดประสงค์เก็บเลเวล
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N
183
151

S.D.
4.57
4.57

.683
.632

t

Sig

.032

.424

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.32 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่างในจุดประสงค์ใ นการติดต่อ สื่อ สารในการเก็บเลเวล ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
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ตารางที่ 5.33 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในการสอบถามวิธกี ารเล่น และลักษณะการ
ปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
จุดประสงค์เก็บเลเวล
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N
183
151

3.69
3.56

S.D.

t

1.203
1.362

.920

Sig
.046*

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.33 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิด เห็น แตกต่ า งในจุด ประสงค์ใ นการติด ต่ อ สื่อ สารในการเก็บ เลเวล ที่แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
ตารางที่ 5.34 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในการค้าขายสินค้าภายในเกม และลักษณะการ
ปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
จุดประสงค์การค้าขายสินค้าภายในเกม
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N
183
151

4.11
4.25

S.D.

t

Sig

.857
.761

-1.154

.023*

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.34 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่างในจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารในการการค้าขายสินค้าภายในเกม ทีแ่ ตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
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ตารางที่ 5.35 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในการหาเพื่อนคุย และลักษณะการปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
จุดประสงค์หาเพื่อนคุย
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N
183
151

4.15
4.28

S.D.

t

1.495
1.038

-.983

Sig
.015*

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.35 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่างในจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารในการเพื่อนคุย ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี .05
ตารางที่ 5.36 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในการสื่อสารกับตัวละครบางอาชีพ เช่น พระ
แทงค์ และลักษณะการปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
จุดประสงค์กบั ตัวละครบางอาชีพ
เช่น พระ แทงค์
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N

183
151

S.D.

4.43
4.52

.773
.692

t

1.209

Sig

.025*

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.36 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่างในจุดประสงค์ในการติดต่ อสื่อสารกับตัว ละครบางอาชีพ เช่น พระ แทงค์ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
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ตารางที่ 5.37 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับตัวละครสวย ไอเทมแจ่ม
และลักษณะการปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
จุดประสงค์กบั ตัวละครสวย ไอเทม
แจ่ม
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N

183
151

S.D.

4.13
4.48

1.141
.794

t

-3.355

Sig

.000*

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.37 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่างในจุดประสงค์ในการติดต่ อสื่อสารกับตัว ละครบางอาชีพ เช่น พระ แทงค์ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
ตารางที่ 5.38 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับผูม้ ชี ่อื เสียงในเกม และ
ลักษณะการปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
จุดประสงค์กบั ผูม้ ชี ่อื เสียงในเกม
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N
183
151

S.D.
3.82
4.13

1.207
1.107

t
-2.431

Sig
.161

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.38 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่างในจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับผูม้ ชี ่อื เสียงในเกม ทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
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ตารางที่ 5.39 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อค้นหารับสมัคร กิลด์/
แคลน และลักษณะการปฏิสมั พันธ์
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์
จุดประสงค์กบั ผูม้ ชี ่อื เสียงในเกม
1. ฝา่ ยเริม่ การปฏิสมั พันธ์
2. ฝา่ ยรับการปฏิสมั พันธ์

N
183
151

S.D.
3.89
4.38

1.053
.832

t
-4.769

Sig
.000

หมายเหตุ: ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
จากตารางที่ 5.39 พบว่ า ผู้เ ล่ นที่มลี ักษณะการปฏิสมั พันธ์มที ่ีแตกต่ า งกัน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่างในจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับผูม้ ชี ่อื เสียงในเกม ทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
เมือ่ สรุปรวมการทดสอบพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเด็นจะได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 5.40 รูปแบบความสัมพันธ์ของการปฏิสมั พันธ์ และจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร
ลักษณะการปฏิ สมั พันธ์ และจุดประสงค์การ
สื่อสาร
ทาเควส
ล่าบอส
เก็บเลเวล
สอบถามวิธกี ารเล่น
ค้าขายสินค้าในเกม
หาเพื่อนคุย
ตัวละครบางอาชีพ เช่น พระ แทงค์
ตัวละครสวย ไอเทมแจ่ม
ชื่อเสียงในเกม
ค้นหารับสมัคร กิลด์/แคลน

การทดสอบ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ

ดัง นั ้น เมื่อ แยกรายข้อ พบว่ า มีล ัก ษณะการปฏิส ัม พัน ธ์ ท่ีแ ตกต่ า งกัน ไม่ ม ีผ ลต่ อ
จุดประสงค์การสื่อสารด้านการเก็บเลเวล และชื่อเสียงในเกม โดยการออกแบบเกมให้เกิดชุมชน
เสมือนผ่านการประชาสัมพันธ์ โดยจุดประสงค์ในการสนทนาในเรื่องของชื่อเสียงตัวละคร และ
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การเก็บเลเวล เป็ นสิง่ ทีค่ วามสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน และผูเ้ ล่นส่วนใหญ่มองในทิศทางเดียวกัน
ว่าเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ แต่ประเด็นอื่นๆ ที่ใช้ในการสนทนาจะพบว่า ผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการสื่อสารเมื่อ
เล่นเกมออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อเรือ่ งดังกล่าวแตกต่างกัน
5.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด และชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์
เนื่ อ งจากการศึก ษาครัง้ นี้ ต้ อ งการศึก ษาให้เ ห็น ภาพในส่ ว นของส่ ว นประสมทาง
การตลาด มีความสัมพันธ์ในทิศทางใดต่อชุมชนเสมือน ซึง่ พบว่าในประเด็นของส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กบั ชุมชนเสมือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.41 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยด้านราคา และชุมชนเสมือน
ปัจจัย X * ปัจจัยด้านชุมชนเสมือน
ปจั จัยด้านสินค้า
ปจั จัยด้านราคา
ปจั จัยด้านการจัดจาหน่ าย
ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ปจั จัยด้านความเป็ นส่วนตัว
ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล

r
.824**
.899**
.875**
.852**
.867**
.874**

Sig (2-tails)
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

หมายเหตุ: * ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
** ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01
จากตารางที่ 5.41 พบว่า ทุกประเด็นที่ทาการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ชุมชนเสมือนที่
Sig = .000 ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 โดยรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
1) ปจั จัยด้านสินค้า และปจั จัยด้านชุมชนเสมือน มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่
Sig=.000 ในระดับความสัมพันธ์ ระดับสูงที่ r=.824
2) ปจั จัยด้านราคา และปจั จัยด้านชุมชนเสมือน มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่
Sig=.000 ในระดับความสัมพันธ์ ระดับสูงที่ r=.899
3) ปจั จัยด้านการจัด จาหน่ าย และปจั จัยด้านชุ ม ชนเสมือ น มีค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างกันที่ Sig=.000 ในระดับความสัมพันธ์ ระดับสูงที่ r=.875
4) ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปจั จัยด้านชุมชนเสมือน มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันที่ Sig=.000 ในระดับความสัมพันธ์ ระดับสูงที่ r=.852
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5) ปจั จัยด้านความเป็ นส่วนตัว และปจั จัยด้านชุมชนเสมือน มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันที่ Sig=.000 ในระดับความสัมพันธ์ ระดับสูงที่ r=.867
6) ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล และปจั จัยด้านชุมชนเสมือน มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันที่ Sig=.000 ในระดับความสัมพันธ์ ในระดับสูงที่ r=.874
จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในการเกิดและสภาพของชุมชนเสมือน
จาเป็ นต้องอาศัยส่วนประสมทางการตลาดเป็ นเครือ่ งมือสนับสนุ นในเกิดสภาวะดังกล่าว

5.3 สรุปผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
จากจานวนกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด สามารถสรุปข้อมูลได้ดงั ต่อไปนี้
5.3.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 18-22 ปี กาลังศึกษา
หรือสาเร็จการศึกษาในระดับปริญาตรี อาชีพเป็ นนักเรียนนักศึกษา โดยมีรายได้อยู่ท่ี 5,00010,000 บาท
5.3.2 พฤติ กรรมการเล่นเกมออนไลน์
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเล่นเกมออนไลน์จากที่บ้าน ส่วนใหญ่เล่นเกมออนไลน์
คอมพิวเตอร์และนิยมการเล่นเกม PG, MBA และ FPS ตามลาดับ เวลาทีเ่ ล่นมากทีส่ ุด
คือตัง้ แต่เวลา 18.00 น.-24.00 น.และจะเล่นเกมออนไลน์ เฉลีย่ ครัง้ ละ 1-3 ชัวโมงต่
่
อครัง้
โดยสาเหตุทเ่ี ลือกเล่นเกมออนไลน์ เนื่องจากการพบเห็นโฆษณา และการเห็นคนอื่นเล่น
นอกจากนัน้ ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบเกม ดังนี้ ระบบเกมทีส่ าคัญสาหรับเกมออนไลน์
ได้แก่ระบบการสร้างตัวละคร ตามด้วยการพูดคุยสื่อสาร และสิง่ ที่ให้ความเห็นน้อ ยที่สุดคือ
ระบบไอเทมมอลล์
5.3.3 พฤติ กรรมการปฏิ สมั พันธ์ภายในเกมออนไลน์
จากรายละเอียดกการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูเ้ ล่นส่วนใหญ่เมื่อ
เล่นเกมจะปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นอื่น โดยส่วนใหญ่มกั จะเป็ นทักทายก่อน เมื่อพบปะปฏิสมั พันธ์
โดยสาเหตุท่ที าให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าว คือ การเก็บเลเวล, ทักทายกับตัวละครบาง
อาชีพ
ภายหลังการปฏิสมั พันธ์แล้ว ผูเ้ ล่นส่วนใหญ่จะสานสัมพันธ์ต่อ ทาให้เกิดเพื่อนในเกม
ออนไลน์ โดยเฉลีย่ ที่ 4-6 คน โดยสื่อทีใ่ ช้ส่วนใหญ่เกิดจากการสนทนาภายในเกม เว็บไซต์
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เกมทีเ่ ล่น นัด Meeting และสื่อสังคมออนไลน์ และจากการใช้ส่อื ดังกล่าวนัน้ ผูเ้ ล่นมีแนวโน้ม
ที่จะได้เพื่อนเล่นเกมจากสื่อดังกล่าวอีกด้วย และส่วนใหญ่เห็นว่าเพื่อนที่ได้จากสื่อต่างๆ มี
ส่วนให้เล่นเกมออนไลน์เพิม่ มากขึน้ ส่วนของปจั จัยทีท่ าให้เลิกเล่นเกมออนไลน์นนั ้ ผูเ้ ล่นส่วน
ใหญ่มองทีต่ วั ผลิตเกม และการถูกกระทาจากกลุ่มผูเ้ ล่นด้วยกัน ได้แก่ Bug ของเกมเยอะ
ตามด้วย ID ถูกแฮก และการให้บริการทีไ่ ม่ดี
5.3.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์
1) ปจั จัยด้านสินค้า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองที่ คุณภาพของ
เกมเป็นหลัก ตามด้วยความหลากหลายของเกม และการบริการของผูใ้ ห้บริการเกม
2) ปจั จัยด้านราคา พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็นด้วยกับปจั จัย
ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้าภายในเกม, ความปลอดภัยในการชาระเงิน และราคาสินค้า
ชัดเจนเป็น 3 ปจั จัยหลักทีท่ าให้ผเู้ ล่นเลือกเล่นเกม
3) ปจั จัยด้านการจัดจาหน่ าย สามารถสรุปได้ดงั นี้ การปรับปรุงเว็บไซต์ให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ เป็นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดทีผ่ เู้ ล่นจะเลือกเล่นเกม ตามด้วยการให้บริการ 24 ชัวโมง
่
และช่องทางการซือ้ และการเติมเงินทีส่ ะดวกสบาย
4) ปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย สามารถสรุปได้ดงั นี้ ภาษาในการสื่อสาร
ข้อมูลของสินค้า เป็นส่วนทีท่ าให้ผเู้ ล่นเลือกเล่นเกม ตามด้วยความหลากหลายของโปรโมชัน่
5) ปจั จัยด้านความเป็ นส่วนตัว จากข้อมูลทัง้ หมดสามารถสรุปได้ว่า การขอ
อนุ ญาตลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร และการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล เป็ นสิง่ ที่สาคัญในการ
เลือกเล่นเกม
6) ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล พบว่า การให้คาแนะนา คาปรึกษา
เกีย่ วกับข้อสงสัยต่างๆ เป็นส่วนทีส่ าคัญทีส่ ุดสาหรับเกมออนไลน์
7) ปจั จัยด้านชุมชนเสมือน พบว่า การจัดงานแข่งขัน มีผลต่อการเลือกเล่น
เกมออนไลน์ ตามด้วยการจัดระเบียบ กฎ กติกา มารยาทสาหรับผูเ้ ล่น ตามด้วยสิทธิพเิ ศษ
เมือ่ รวมกลุ่มกัน
จากรายละเอียดทัง้ หมดสามารถสรุปความต้องการได้ว่า เกมออนไลน์ทผ่ี ู้เล่นจะเลือก
เล่นนัน้ เป็ นเกมที่ มีคุณ ภาพ ตัวเกมมีความหลากหลาย และการบริการของผู้ให้บริการเกม
ต้อ งอยู่ใ นระดับที่ดพี อ นอกจากนัน้ ราคาของสินค้าเกมต้อ งสมเหตุ ส มผล และห้ามลืมการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ใช้ภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าที่เหมาะสม
พร้อมกับโปรโมชันที
่ ่หลากหลาย พร้อมกับมีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยการขอ
อนุ ญาตในการส่งข่าว และการเข้ารหัสในข้อมูลต่างๆ และการให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับ
ข้อสงสัยต่างๆ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญอย่างยิง่ ในการบริหารจัดการเกม และสุดท้า ยนอกเกม การจัด
งานแข่งขัน และการจัดระเบียบ กฎ กติกา มารยาทสาหรับผู้เล่น พร้อมกับสิทธิพเิ ศษเมื่อ
รวมกลุ่มกัน เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ล่นต้องการ
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5.3.5 การทดสอบสมมติ ฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานสามารถแบ่งข้อค้นพบออกเป็น 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
1) ประเด็นด้านรูปแบบการปฏิสมั พันธ์และจุดประสงค์ในการฏิสมั พันธ์ พบว่า
รูปแบบการปฏิสมั พันธ์ทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อจุดประสงค์ในการติดต่อทีแ่ ตกต่างกัน ยกเว้น การ
เก็บเลเวล และชื่อเสียงในเกม ดังนัน้ ทาให้ 2 ประเด็นดังกล่าว ผู้พฒ
ั นาเกมไม่จาเป็ นต้องให้
ความสนใจในการประดิษ ฐ์ส ร้า งระบบมาก ควรน าไปพัฒ นาในเรื่อ งของการสื่อ สารเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่นื ๆ จะเหมาะสมกว่า
2) ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด 6P และชุมชน
เสมือน พบว่าทัง้ สองมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับสูง อยู่ระหว่าง .824 ถึง .899 ซึง่ แสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ในระดับที่เข้มข้นมาก แสดงให้เห็นว่าการใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่
เหมาะสม และการเกดิขน้ึ ของชุมชนเสมือนนัน้ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผู้ทาการตลาดเกม
ออนไลน์ จึงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญเรื่องชุมชนเสมือนเป็ นอันดับต้นๆ ในการทาตลาดเกม
ออนไลน์

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่อง กระบวนการการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ในประเทศไทย เป็ น
การศึกษาแบบผสมผสานนาโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ในขัน้ ตอนของการสรุปและอภิปรายผลนัน้
เป็ นขัน้ ตอนทีน่ าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ ในบทที่ 4 และการศึกษาเชิงปริมาณ
ในบทที่ 5 เข้ามาบูรณาการเพื่อเกิดองค์ความรูใ้ หม่ ซึง่ ในบทที่ 6 นี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 สรุปผลการวิ จยั
จากการบูรณการผลการศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเน้นแกน
หลักทีก่ ารศึกษาเชิงคุณภาพ ได้ขอ้ สรุปจากการศึกษาดังต่อไปนี้
6.1.1 กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์
กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ เกิดขึน้ จากองค์ประกอบหลายด้านที่
สร้างให้เกิดชุมชนเสมือนดังกล่าวขึน้ โดยมีดว้ ยกันตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) องค์ประกอบของตัวเกม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนเสมือนจริง เนื่องจาก
การเปรียบเทียบจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงปริมาณที่
สารวจเกี่ยวกับระบบทีเ่ กี่ยวข้องกับการเล่น /เลิกเล่นเกม พบว่าส่วนหนึ่งการทีช่ ุมชนเสมือนไม่
แข้งแรง เช่นเพื่อนเล่นเกมน้อย หรือระบบตัวเกมไม่ดี ส่งผลให้ผเู้ ล่นไม่ มที ศั นคติเกี่ยวกับการ
เล่นเกมดังกล่าวเปลีย่ นแปลงไป
2) การสื่อสารการตลาด กลายเป็ นสิง่ หนึ่งที่มคี วามสาคัญในการสร้างชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์ เนื่องจากตัวชุมชนเสมือนเองจาเป็นต้องมีผู้ซง่ึ สอดคล้องกับการทาวิจยั เชิง
ปริมาณที่การโฆษณามีส่วนที่ทาให้ผู้เล่นเกมเล่นเกมดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ผู้
เล่ นที่เ ป็ น เพื่อ นเล่ นเกมออนไลน์ มีส่ ว นทาให้ผู้เ ล่ น นัน้ ยังคงเล่ น เกมต่ อ หรือ เลิกเล่ นเกม
ออนไลน์
นอกจากนัน้ แล้วยังพบว่า พื้นที่อ อฟไลนนัน้ ส่งผลถึง ชุมชนเสมือนที่อ ยู่บน
ออนไลน์ ซึง่ ในส่วนดังกล่าวถูกสะท้อนออกมาในการทาการวิจยั เชิงปริมาณทีผ่ เู้ ล่นเกมออนไลน์
ยอมรับว่า การเล่นเกมส่วนหนึ่งเกิดจากเพื่อนทัง้ ในโลกออฟไลน์ และเกมออนไลน์มสี ่วนทาให้
เล่นเกมมากขึน้
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3) วัฎจักรของชุมชนเสมือน ส่วนหนึ่งมีการเร่งปฏิกริยาได้จากตัวระบบเกม
การที่ผู้เล่นเล่นเกมต่อหรือทาการเลิกเล่นเกมออนไลน์ ในการวิจยั เชิงปริมาณได้ให้ข้อมูลว่า
ระบบเกมมีส่วนในการทาให้ผู้เล่นเลิกเล่นนอกจากนัน้ การบริหารจัดการเกมออนไลน์เองมีส่วน
ทาให้ผเู้ ล่นเลิกเล่นเกม ซึง่ สะท้อนสู่วฎั จักรของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงได้เร็วขึน้
6.1.2 สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
เมื่อนาข้อมูลจากการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ เข้ารวมกันสามารถสรุป
ได้ดงั ต่อไปนี้ โดยรายละเอียดสามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
1) การก่ อ ตัว ของชุ ม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ เกิดขึ้น จากตัว ระบบของเกม
ออนไลน์ท่สี ร้างระบบการสื่อสารและระบบสังคม นอกจากนัน้ พฤติกรรมการเล่นเกมเองมีส่วน
ในการทาให้เกิดชุมชนเสมือน จากการศึกษาพบว่าผูเ้ ล่นส่วนใหญ่ เมื่อทาการเล่นออนไลน์ จะ
มีก ารปฏิส มั พันธ์ก ับผู้เ ล่ นอื่น โดยส่ ว นใหญ่ มกั เป็ น ฝ่ายรับการปฏิส มั พันธ์มากกว่ า เป็ น ผู้
ปฏิสมั พันธ์ก่อน ซึง่ แตกต่างกันไม่มาก
ในส่วนของอัตลักษณ์เสมือนภายในชุมชนเสมือน พบว่าไม่ได้เป็ นปจั จัยหลักใน
การติดต่อกับผู้เล่นอื่น ในแง่ของอาชีพและตัวละครที่เล่น แต่เมื่อเป็ นการตกแต่งตัวละครที่
แตกต่าง หรือการมีอาวุธทีแ่ ตกต่างจากผู้อ่นื พบว่ามีผลต่อการปฏิสมั พันธ์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
2) การออกแบบเกมออนไลน์ โดยเฉพาะระบบการเล่น และระบบการปฏิสมั พันธ์
ส่งผลให้เกิดชุมชนเสมือนทีม่ ากขึน้ นอกจากนัน้ ปจั จัยของตัวเกมเองทัง้ ในปจั จัยด้านการตลาด
6P มีส่วนในการทีท่ าให้ผเู้ ล่นเล่นเกมออนไลน์มากขึน้
3) การสื่อสารระหว่างผู้เล่น ระบบเกมเองมีส่วนที่ทาให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ใน
แต่ละครัง้ ให้เกิดขึน้ ตัวเกมเองมีส่วนที่สนับสนุ นให้เกิดขึน้ โดยผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็ นฝ่ายรับ
การปฏิสมั พันธ์มากกว่ากลุ่มทีเ่ ป็นผูเ้ ริม่ ปฏิสมั พันธ์ก่อน โดยปจั จัยทีจ่ ะทาให้เกิดการปฏิสมั พันธ์
จะมาจากการเล่นเกม เช่น การล่าบอส การเล็กเลเวลเป็นต้น
4) การสื่อสารการตลาด และปจั จัยด้านการตลาดมีผลต่อการเกิดขึน้ ของชุมชน
เสมือน รวมไปถึงการสร้างภาพของชุมชนเสมือนให้เด่นชัดขึน้ โดยปจั จัยที่ตวั ผลิตภัณฑ์เกม
เป็ นปจั จัยทีผ่ เู้ ล่นได้ให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ นอกจากนัน้ พบว่าปจั จัยด้านชุมชนเสมือน
เองมีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมต่ออีกด้วย
5) สภาพแวดล้อมรอบชุมชนเสมือน ทัง้ ที่อยู่ในโลกออนไลน์ และออฟไลน์ม ี
ส่วนทีช่ ่วยชุมชนเสมือนในเกมออนไลน์ ซึง่ จากการทาการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า ทัง้ 2 ส่วนมี
ผลระหว่างกัน ทาให้โลกออฟไลน์ผทู้ ท่ี าการวางแผนการตลาดต้องไม่ลมื เรือ่ งพืน้ ทีอ่ อฟไลน์ดว้ ย
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6.1.3 การบริ หารจัดการชุมชนเสมือน
การบริหารจัดการชุมชนเสมือนจากการศึกษาในเชิงคุณภาพ เมื่อนามาเปรียบเทียบกับ
การวิจยั เชิงปริมาณ พบว่าบางส่ ว นมีค วามคิดไปในทิศ ทางเดียวกัน และบางส่ ว นมีค วาม
คิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กฎ และการจัดการชุมชน ในส่วนของการบริหารนัน้ ควรมีนโยบาย และ
กฎสาหรับการอยูร่ ว่ มกันภายในชุมชน ซึง่ ในประเด็นดังกล่าวในการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า กฎ
ของเกมออนไลน์ทไ่ี ม่สามารถควบคุมปญั หาผู้เล่น และปญั หาเกี่ยวกับการแฮกตัวละครในเกม
ออนไลน์ ถือเป็ นปญั หาใหญ่ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ในตัวเกมออนไลน์ พบว่ามีผลในการ
เลือกเล่นเกมออนไลน์เช่นเดียวกัน
2) เครื่องมือในการดูแลชุมชนเสมือน สื่อที่หลากหลายเป็ นส่วนหนึงในการทา
ให้ผู้เล่นคงเล่น หรือเลิกเล่นเกมออนไลน์ดงั กล่าว การมีส่อื รองรับทีเ่ หมาะสมในการสร้างการ
ปฏิสมั พันธ์เพิม่ โอกาสให้ผเู้ ล่นปฏิสมั พันธ์กนั ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการทาวิจยั เชิงปริมาณทีผ่ ู้
เล่นส่วนใหญ่ มองหากเกมทีด่ แู ลชุมชนเสมือนได้ดที ส่ี ุดนันเอง
่
3) ผู้ดูแลชุมชนเสมือนต้องมีความรู้ค วามเข้าใจกับชุมชนเสมือนนัน้ ๆ ซึ่งข้อ
ดังกล่าวพบข้อมูลสนับสนุ นจากการวิจยั เชิงปริมาณ ในส่วนของการให้บริการที่ GM ของเกม
ออนไลน์ตอ้ งเข้าใจตัวเกมดังกล่าวดี และนอกจากนัน้ สื่อสาร และตอบสนองผูเ้ ล่นได้ ซึง่ ต้อง
ใช้ความร่วมมือจากส่วนบริหารตัวเกมออนไลน์อกี ด้วย

6.2 อภิ ปรายผลการวิ จยั
ชุ ม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ มีล ัก ษณะการเกิด ชุ ม ชนที่แ ตกต่ า งจากโลกออฟไลน์
เนื่อ งจากสภาพของโลกออนไลน์ เป็ นโลกที่ถู กสร้างสรรค์ด้ว ยระบบและกลไกต่ างๆ เป็ น
ตัวกาหนดทัง้ ภาพลักษณ์ วิธกี ารสื่อสาร จนไปถึงการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ทาให้การเกิด
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์มลี กั ษณะทีซ่ บั ซ้อนเฉพาะตัว ซีง่ รายละเอียกจากการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั พบข้อสังเกตเกีย่ วกับชุมชนเสมือน ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
6.2.1 ลักษณะการเกิ ดของชุมชนเสมือนบนโลกของเกมออนไลน์
การเกิดชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ จากการเก็บข้อมูลพบว่า การเกิดชุมชนเสมือนมี
ปจั จัยหลักด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบเกมออนไลน์ พื้นทีใ่ นโลกออฟไลน์ และ
การสื่อ สารการตลาด โดยทัง้ 3 ป จั จัย มีผ ลต่ อ ขุ ม ขนเสมือ นของผู้เ ล่ น ซึ่ง จากการศึก ษา
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
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6.2.1.1 ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์เป็นกระบวนการทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ
แบบสมบูรณ์
ความเชื่อเรือ่ งชุมชนเสมือนในสมัยก่อนและปจั จุบนั มีสภาพทีแ่ ตกต่างกันออกไป
เนื่องด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี และการแพร่กระจายของการใช้เทคโนโลยีท่แี ตกต่างกัน
ซึง่ ผู้คนเข้าใช้โลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าในปี ค.ศ. 1998 มากมายนัก การทีค่ นเริม่ ใช้อนิ เทอร์เน็ต
มากขึ้น ทาให้เ ห็นสภาพโลกเสมือ นที่แตกต่ างออกไป และสุ ดท้ายส่ งผลถึงชุมชนเสมือ นที่
แตกต่างกัน การรวมตัวกันของผูค้ นในสมัยก่อน ต้องเข้ามารวมตัวกันในร้านกาแฟ สวนสาธารณะ
ดังทีย่ งั เห็นได้ในปจั จุบนั ทีผ่ สู้ งู อายุจะมีกลุ่มกันในสวนสาธารณะอย่าง สวนลุมพินี ทีต่ อนเช้าจะ
มีผสู้ งู อายุเข้ามาราไทเก็ก เดินคุยกัน ในขณะทีค่ นรุ่นใหม่รวมตัวกันบนโลกของมือถือ เช้ามา
อัพเฟสบุค ดูความเป็นไปของเพื่อน และคนใกล้ตวั ซึง่ 2 โลกนี้ เป็ นโลกทีแ่ ตกต่างกัน แต่
มีความคล้ายคลึงกัน เกมออนไลน์ เป็ นตัวแทนที่ทาให้เห็นถึงความสาคัญของชุมชนเสมือน
เพราะไม่ได้มเี พียงแค่การพบปะเจอหน้าคาดตากันบนโลกไซเบอร์เท่านัน้ แต่เป็ นกลับมีการ
สร้างรายได้ และต่อยอดจากชุมชนเหล่านัน้ ได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาในส่วนขององค์ประกอบของเกมทีส่ าคัญต่อการเกิดชุมชนเสมือน
มีดว้ ยกัน 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่องค์ประกอบของ แนวคิดเกม (Game Concept) และ
องค์ประกอบด้านกลไกเกม (Game Mechanic) โดยเฉพาะในมิตขิ อง ระบบสื่อสารและสังคม
กฎของการแข่งขัน และแรงกระตุน้ จากนัน้ 3 องค์ประกอบดังกล่าวจะสะท้อนออกมายัง เนื้อหาเกม
(Game Content) ในด้านต่างๆ ทัง้ แบบจาลองตัวตน เนื้อเรื่อง การเล่าเรื่อง และสภาพแวดล้อม
ของเกม โดยแบบจาลองตัวตน มีผลถึงการสร้างตัวตนในโลกเกมออนไลน์ และเป็ นส่วนทีด่ งึ ผู้
เล่นเขาสู่เกมและสร้างอารมณ์ของความเป็ นเจ้าของตัวตน โดยทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาเป็ นตัวชี้วดั
ความสาเร็จของตัวเกมออนไลน์ ว่าจะมีผเู้ ล่นเข้าเกมจานวนมากหรือน้อย โดยทัง้ หมดสามารถ
เขียนเป็นกระบวนการได้ดงั ต่อไปนี้
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ภาพที่ 6.1 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเกมออนไลน์ และชุมชนเสมือน
องค์ประกอบของชุมชนเสมือนเกิดขึน้ จากโลกไซเบอร์ท่มี เี พียงความว่างเปล่า
ดังนัน้ ระบบเกมออนไลน์เองจึงเป็ นภาพสะท้อนของการวางแผนและกาหนดรูปแบบการสื่อสาร
ไว้ก่อนทีจ่ ะเริม่ มีผคู้ นเข้าเล่นเกมออนไลน์ เมือ่ ผูค้ นเริม่ เข้ามาเล่นในเกมออนไลน์ระบบจะเป็ นตัว
บังคับการปฏิสมั พันธ์ และรูปแบบของการพบปะจนถึงการสร้างสายสัมพันธ์ ซึง่ ตัวเกมออนไลน์
เป็นตัวกาหนดทัง้ สิน้ เมื่อตัวเกมเป็ นผูก้ าหนดรูปแบบการสื่อสารจึงทาให้ชุมชนเสมือนของเกม
ออนไลน์ เกิดขึน้ ผ่าน 2 ลักษณะ คือ เกิดขึน้ แบบผ่านระบบ และเกิดขึน้ แบบธรรมชาติ ในเวลา
เดียวกัน
ในการศึกษาด้านชุมชนเสมือนตัง้ แต่การศึกษาของ Rheingold (1998), Van
Dijk (1997), Schau et al, (2009) ได้กล่าวไปในทางเดียวกัน ชุมชนเสมือนเป็ นการรวมตัว
ของคนผ่ า นทางไซเบอร์ส เปซ และในงานเขีย นจะมุ่งไปในประเด็น ที่ว่ า ชุม ชนเสมือ นเป็ น
พฤติกรรมเชิงธรรมชาติของมนุ ษย์ในการแสวงหาการปฏิสมั พันธ์ แต่เมื่อทาการศึกษาในครัง้ นี้
พบว่าชุมชนเสมือน โดยเฉพาะชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เป็นชุมชนทีเ่ กิดจากการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ผสานเข้ากับการรวมตัวของผูค้ นผ่านโลกออนไลน์แบบธรรมชาติ เครื่องมือทีเ่ ป็ นปจั จัย
ในการสร้างชุมชนเสมือน คือ การสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาด กลายเป็ นเครื่องมือสาคัญในการสร้างชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์ โดยบริษัท เกมใช้เ ครื่อ งมือ ด้า นการสื่อ สารการตลาดในการรวบรวมผู้เ ล่ น จาก
หลากหลายแห่งเข้าด้วยกันในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์นนั ้ ๆ มากกว่านัน้ การสื่อสารการตลาด
ยังทาหน้ าที่ใ นหลายๆ ส่ ว นที่เ กี่ยวข้องกับชุมชนเสมือน เช่น การสร้างรายได้จากชุมชน
เสมือน การบริหารจัดการชุมชนเสมือน เป็นต้น
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การสื่อสารการตลาดไม่ได้ถูกนาเข้ามาเป็ นตัวแปรหนึ่งในการสร้างให้เกิดชุมชน
เสมือน จากเมือ่ ก่อนเชื่อว่าผูค้ นจะรวมตัวกันในโลกออนไลน์ได้เกิดจากการทีเ่ ขาเหล่านัน้ มีการ
ปฏิสมั พันธ์กนั ในโลกออนไลน์ เป็ นหลัก เนื่องจากผู้วจิ ยั และผู้เสนอแนวคิดมองว่าการเกิด
ชุมชนเสมือนเกิดจากการรวมตัวกันของคนบนโลกออนไลน์ และอาจมองประเด็นปจั จัยด้าน
ความสัมพันธ์บนโลกออฟไลน์ เป็ นเรื่องรองอาจจะเห็นได้จากคากล่าวที่คล้ายคลึงกันของทัง้
แนวคิดของผูเ้ สนอแนวคิดทัง้ 3 ท่าน ดังนี้ ชุมชนเสมือน เป็นลักษณะของการรวมตัวกันของ
กลุ่ ม คนบนโลกอิน เทอร์เ น็ ต เพื่แ ลกเปลี่ย นความคิด เห็น และทัศ นคติ ผ่ า นตัว กลาง
คอมพิวเตอร์บนกระดานข่าว และระบบเครือข่าย นัน่ หมายถึงในยุคก่อนผู้เสนอแนวคิดมุ่งไป
ในเรื่องของการติดต่อสื่อ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในยุคก่อนมองทีก่ ารสื่อสาร
ทัง้ หมดเกิดขึน้ ในโลกออนไลน์เป็นหลัก
ในการวิจ ยั ครัง้ นี้จ ากการสัมภาษณ์ เ ชิงลึกพบลักษณะของความสัม พันธ์ของ
ชุ ม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ และการสื่อ สารการตลาดโดยสามารถเขีย นเป็ น แผนภาพได้
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 6.2 กระบวนการ และความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดกับชุมชนเสมือน
จากกระบวนการดังกล่าวเป็ นการแสดงว่า องค์ประกอบของเกมออนไลน์ และ
ส่วนประสมการตลาดทาหน้าทีร่ ่วมกัน โดยการสื่อสารการตลาดส่งผลต่อตัวผูเ้ ล่นเกมออนไลน์
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และดึงผู้เล่นเข้าสู่โลกเกมออนไลน์ จากนัน้ องค์ประกอบเกมออนไลน์ทาหน้าที่ในการควบคุม
พฤติก รรมการสื่อ สาร และการสร้ างสัมพันธภาพบนเกมออนไลน์ และสุ ดท้ายการสื่อ สาร
การตลาดเข้ามาเร่งปฏิกริยาดังกล่าวในเร็วขึน้ โดยการเสนอการแข่งขันทาให้ผู้เล่นต้องรีบจับ
กลุ่มกันให้เร็วขึน้ ซึง่ ส่งผลต่อการเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือน
ในการสื่อสารการตลาดในการสร้างกระบวนการเกิดชุมชนเสมือนในประเทศไทย
ใช้การ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ในการเรียกผู้เล่นเข้าสู่เกมออนไลน์ ในปจั จุบนั กลยุทธ์
ทางการสื่อสารทีใ่ ช้ส่วนใหญ่เป็ นกลยุทธ์ของการ แข่งขัน และการจัดทัวร์นาเม้นท์ โดยมักใช้
คาว่า E-sport ในการสื่อสารในลักษณะดังกล่าวเป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ล่นสนใจ สัมภาษณ์กลุ่มนัก เล่นเกม
(8 มีนาคม 2558) และการตอบแบบสอบถาม มุ่งสอดรับกับความเชื่อ และแนวคิดการ
บริหารของผู้บริหารเกมออนไลน์ ทงั ้ 3 ท่าน โดยสุดท้ายการจัดทัวร์นาเม้นท์ เป็ นการเร่งผู้
เล่นให้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ซึ่งได้เป็ นผลประโยชน์ทางอ้อมของกลยุทธ์การสื่อสารดังกล่า ว
แต่การสื่อสารดังกล่าวมีขอ้ จากัดในความสาเร็จอีกเช่นกัน ในข้อจากัดของการสื่อสารการตลาด
ประเภททัวร์นาเม้นท์ มี 2 ลักษณะได้แก่ รางวัลของการแข่งขัน, ความบ่อยครัง้
(1) รางวัลของการแข่งขัน มีผลกับผู้เล่นคือ ผู้เล่นจะเล่นเกมที่มอบ
รางวัลที่คุ้มค่าต่อการเล่น และการลงทุนของเขา ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ คาว่า
ลงทุน ในความหมายของนักเล่นเกม คือ การลงทุนด้าน เวลาที่ใช้เล่น เวลาการฝึ กซ้อม
มิตรภาพ และความสนุ กที่ได้รบั ซึง่ ผู้เล่นมองสิง่ เหล่านี้เป็ นการลงทุน และจากข้อมูล ผู้เล่น
ส่วนใหญ่มองไปในเรื่องของ เวลา ซึ่งเวลาเหล่านัน้ ผู้เล่นมองเป็ นการลงทุน โดยรางวัลทีจ่ ะ
ได้ควรจะครอบคลุมสิง่ ทีล่ งทุนไป
(2) ความบ่อยครัง้ หมายถึงจานวนการจัดการแข่งขัน เวลามีการ
จัดการแข่งขัน เปรียบเสมือ นการเปิ ดโอกาสให้ผู้เ ล่ นรวมตัว กันนอกเหนือ จากพื้นที่ใ นโลก
ออนไลน์ ผูเ้ ล่นมักถือโอกาสดังกล่าวในการพบปะสังสรรค์ และได้ปฏิสมั พันธ์มากกว่าการเล่น
เกม โดยส่ ว นใหญ่ ใ ห้ข้อ เสนอถึงการจัด กิ จ กรรมควรจะจัด ในห้า ง เพื่อ ให้ม ีพ้ืนที่ใ ห้ไ ด้ท า
กิจกรรมอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยมากกว่าไปงานแล้วมุง่ แต่การเล่นเกม ความถี่ประมาณเดือนละ 1
ครัง้ เป็ นสิง่ ทีผ่ เู้ ล่นชอบ ซึง่ 1-2 ครัง้ ต่อปี แบบในปจั จุบนั ผูเ้ ล่นได้ให้ขอ้ เสนอว่าน้อยไป การ
จัดไตรมาสละ 1 ครัง้ น่ าจะเป็นจุดสมดุล
จากข้อ มูล ที่ไ ด้จากการศึก ษาก่ อ นหน้ านี้ไ ม่มงี านใดกล่ าวถึง ปจั จัยด้านการ
สื่อสารการตลาด เชื่อมโยงกับชุมชนเสมือนมาก่อน ซึง่ อาจเป็ นเพราะธุรกิจออนไลน์ในสมัยนัน้
ไม่ได้เติบโตมากเมื่อเทียบกับปจั จุบนั ที่บริษัทผลิตเกมออนไลน์ แอพพริเคชัน่ ต่างแย่งชิง
ส่วนแบ่งการตลาดจากผู้คนในโลกออฟไลน์ ซึ่งสุดท้ายผลคือการมีโฆษณาเกี่ยวกับแอพพริ
เคชัน่ ตามรถไฟฟ้า ป้ายโฆษณาต่างๆ อีกด้วย
ในกรณีของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ พบรูปแบบเฉพาะของการเกิดขึ้นของ
ชุมชนเสมือน คือการเกิดขึน้ จาก ร้านเกม ซึ่งร้านเกมนัน้ เป็ นส่วนหนึ่ งในห่วงโซ่อุปทานของ

247
ธุรกิจเกมออนไลน์ โดยจากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ร้านเกมเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชน
เสมือนอีกด้วย โดยการศึกษาพบว่า ผู้เล่นเกมท่าสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เริม่ เล่นเกมจากร้านเกม
และเห็นจากผูอ้ ่นื เล่นอยู่ในร้านเกม จึงทาให้อยากเล่นตาม ในบางครัก้ ารใช้เกมออนไลน์เป็ น
หัวข้อในการสนทนากับผูอ้ ่นื ในโลกออฟไลน์ ไม่ต่างจากการคุยเรือ่ งละครหลังข่าวระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน หรือกลุ่มแม่บา้ นในร้านเสริมสวย จากการศึกษาดังกล่าวเป็ นข้อตอกย้าถึงความสาคัญ
ของโลกออฟไลน์ทม่ี ผี ลต่อผูค้ นในพืน้ ทีอ่ อนไลน์
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิด O2O (Online to Offline) ในการทา
การตลาดดิจทิ ลั (Mindshare, 2015) ได้กล่าวว่า พืน้ ทีก่ ารสื่อสารบนออนไลน์สามารถถ่ายทอด
สู่โ ลกออฟไลน์ ไ ด้ และในขณะเดีย วกัน พื้น ที่บ นออฟไลน์ ส ามารถถ่ า ยทอดสู่ อ อนไลน์ ไ ด้
เช่นเดียวกัน ในการวิจยั ครัง้ นี้ค่อนข้างสนับสนุ นแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากพื้นทีข่ องออนไลน์
และออฟไลน์ มคี วามสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่อ ย่างแยกออกจากกันไม่ได้พ้นื ที่ทงั ้ 2 มีค วาม
เชื่อมโยงระหว่างกัน อันจะเห็นได้ว่า เพื่อนที่เป็ นเพื่อนของเราในโลกออฟไลน์ เราก็มกั จะมี
ความสัมพันธ์แบบเดียวกันในโลกออนไลน์ด้วย เช่น การมีไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค ซึง่ ไม่ต่างจาก
เกมออนไลน์ ท่ผี ู้เ ล่ นที่เ ป็ นเพื่อนกันในโลกออฟไลน์ ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นเพื่อ นที่รู้จกั กันในโลก
ออนไลน์ ในขณะที่เพื่อนที่เกิดขึน้ จากโลกออนไลน์ อาจกลายเป็ นเพื่อนบนโลกออฟไลน์ ได้
เช่นเดียวกัน
ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้เป็ นตัวสนับสนุ นแนวคิดของกลไกดังกล่าว โดยกระบวนการ
เกิดของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ พบว่า พื้นที่ออฟไลน์เข้ามามีส่วนในเรื่องของการดึงผู้คน
เข้าสู่โลกออนไลน์ เช่น การพูดคุย การแลกเปลี่ยนสิง่ ต่างๆ ไปจนถึงการผจญภัยในเกม
ออนไลน์ เกิดจากการที่ผู้เล่นการเห็นผู้อ่นื เล่นเกมในโลกออฟไลน์ เพื่อนชวนเล่นเกม หรือ
เห็นจากโปสเตอร์โฆษณา เป็นต้น

ภาพที่ 6.3 พืน้ ทีช่ ุมชนเสมือน
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นอกจากนัน้ ในการศึก ษาพบเพิ่ม เติมว่ า ไม่ใ ช่เ พียงการสื่อ สารการตลาดจะ
เกิดขึน้ เฉพาะในโลกออฟไลน์ ที่สามารถดึงผู้เล่นเข้าสู่เกมออนไลน์แล้ว กลับพบเพิม่ เติมว่า
แม้ก ระทัง่ ในการโฆษณาบนโลกออนไลน์ และในกลุ่ ม ชุ ม ชนเสมือ นในโลกออนไลน์ ต่ า งๆ
สามารถดึงผูค้ นเข้าสู่เกมออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน
ในการศึกษาเชิงปริมาณพบว่าผูเ้ ล่นส่วนหนึ่งเริม่ เล่นเกมจากเพื่อนออนไลน์ชวน
เล่น หรือการเห็นโฆษณาออนไลน์ ดังนัน้ ไม่ใช่เพียงแต่การลงโฆษณาในออฟไลน์จะได้ผล แต่
รวมไปถึงการโฆษณาในพืน้ ที่ออนไลน์ด้วย ซึ่งพื้นทีใ่ นโลกออนไลน์นนั ้ หมายถึงการเจาะเข้าสู่
กลุ่มชุมนเสมือนอื่นๆ ที่ม ีความใกล้เคียงกัน เช่น เป็ นชุมชนเสมือนของผู้เล่นเกออนไลน์
หรืออาจเรียกว่า เว็บไซต์พอร์ทลั (Portal Website) ทีเ่ กี่ยวกับเกม เพื่อเข้าถึงกลุ่มผูเ้ ล่นใน
พืน้ ทีต่ ่างๆ ได้อย่างทัวถึ
่ ง โดยลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเสมือนบนโลกออนไลน์
มีสภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 6.4 การเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเสมือนในโลกออนไลน์
หมายเหตุ: 1 หมายถึง ชุมชนเสมือนหมายเลข 1 แทนด้วยเกมออนไลน์ 1
2 หมายถึง ชุมชนเสมือนหมายเลข 2 แทนด้วยเว็บไซต์พอร์ทลั
3 หมายถึง ชุมชนเสมือนหมายเลข 3 แทนด้วยเกมออนไลน์ 2
ซึง่ ในโลกออนไลน์ทงั ้ หมดมีการเชื่อมโยงกันไปมา ระหว่างชุมชนเสมือนต่างๆ
และผู้เล่น ดังนัน้ ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ จึงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ชุมชนเสมือนของเกม
เดียวเท่านัน้ แต่รวมถึงสภาพแวดล้องหรือระบบนิเวศน์วทิ ยาของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ที่
พาดผ่านและเชื่อมโยงสู่ชุมชนอื่น ซึ่งสุดท้ายแล้วระบบนิเวศน์วทิ ยาเหล่านัน้ ก่อให้เกิดสภาพที่
เหมาะสมต่อการเติบโตของชุมชนเสมือนของเกมทีก่ าลังบริหารอยูไ่ ด้
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6.2.1.2 ออนไลน์ไม่ได้ตอบสนองมนุ ษย์ทงั ้ หมด พื้นที่ออฟไลน์มคี วามสาคัญ
มากเช่นกัน
เกมออนไลน์ เป็นสื่อทีภ่ มู ทิ ศั น์หลักอยูบ่ นโลกไซเบอร์ ดังนัน้ จึงมีความสัมพันธ์
กับสื่อออนไลน์อ่นื ๆ แต่จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า โลกออฟไลน์เองมีส่วนในการทาให้เกิด
ชุมชนเสมือนขึน้ องค์ประกอบของผูเ้ ล่นทีท่ าให้ผเู้ ล่นเล่นมากขึน้ คือการใช้ส่อื ออนไลน์ ผสม
ไปกับสื่อออฟไลน์ เช่นการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ โดยอ้างอิงจากการศึกษาครัง้ นี้
ทีพ่ บว่า การที่จะเกิดชุมชนเสมือนได้นัน้ มีองค์ประกอบจาก 2 ส่วนประกอบกัน ได้แก่
ปจั จัยด้านสายสัมพันธ์บนโลกออฟไลน์ และปจั จัยด้านการการใช้ส่อื บนออนไลน์ ซึง่ สอดคล้อง
ไปกับเนวคิดของ Van Dijk (2006) การเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือน ส่วนหนึ่งมาจากการ
ปฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิส้มพ้นธ์ท่มี รี ะบบแบบแผนในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเกม
ออนไลน์ มีระเบียบแบบแผนในการสื่อสาร คือ การที่ส่อื สารไปในทางเดียวกัน ซึ่งรู ปแบบ
เหล่านี้เป็ นลักษณะของการกาหนดการสื่อสารไปในตัว ดังนัน้ ผู้คนที่อ ยู่ในชุมชนเสมือ น มี
ความต้องการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เล่นอื่นๆ ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เพียงการติดต่อสื่อสารในเกม
เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง การติดต่อผ่านสื่ออื่นๆ อีกด้วย
การโหยหาความสัมพันธ์บนพืน้ ทีอ่ อฟไลน์ในความสัทมพันธ์ เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้
เห็นว่า โลกออนไลน์ไม่ได้ตอบสนองการปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ได้ทงั ้ หมด พืน้ ทีอ่ อนไลน์อาจให้
โอกาสในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว แต่พ้นื ฐานของมนุ ษย์ยงั คงต้องการการติดต่อสื่อสาร
แบบเห็นหน้า เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีแ่ น้นแฟ้นขึน้
ความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ บนโลกออนไลน์ เป็ นความสัมพันธ์ทส่ี ามารถทดแทนได้
เพียงช่วงหนึ่ง แต่ไ ม่ส ามารถทดแทนความต้อ งการปฏิสมั พันธ์ท่มี นุ ษย์ต้อ งการจริงๆ ได้
ทัง้ หมด ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ผูเ้ ล่นรูส้ กึ พึงพอใจทีจ่ ะได้มปี ฏิสมั พันธ์
ผ่านโลกออฟไลน์ บ้างถึงแม้จะพบกันทุกวันในเกมออนไลน์ จึงสนใจที่จะให้บริษทั ผู้ให้บริการ
เกมออนไลน์จดั กิจกรรมเกมออนไลน์ในโลกออฟไลน์ เช่น การจดเกมแฟร์ หรือการจัดแข่งขัน
ทัวร์นาเม้นท์ เป็นต้น เพื่อได้มโี อกาสในการพบปะสังสรรค์ระหว่างผูเ้ ล่นด้วยกัน และสร้างสาย
สันพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นกลุ่มผูเ้ ล่นในกิลด์/แคลนให้ดยี งิ่ ขึน้
ความต้องการในการปฏิสมั พันธ์ออฟไลน์ พบได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ งานวิจยั
เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์ผ่านห้องแช็ท ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ท่แี สวงหาคู่ในห้องแช็ทล้วนแล้ว
ในระยะสุดท้ายทีเ่ ป็นขัน้ ตอนทีย่ ากทีส่ ุด คือ การนัดพบกันในโลกออฟไลน์ ซึง่ ระยะเวลาทีเ่ รียก
พบกันมีตงั ้ แต่ 1 เดือน จนถึงระดับ 2 ปี เช่นเดียวกัน ซึง่ สุดท้ายการพบปะตัวจริงเท่ านัน้ จึงจะ
นาไปสู่การแต่งงานได้ นอกจากนัน้ ผูท้ ไ่ี ม่ประสงค์จะพบเจอหน้าบนโลกออฟไลน์เมื่อถึงจุด หนึ่ง
จะนาไปสู่ความสงสัยของผู้สนทนาและสุดท้ายนาไปสู่การหยุดติดต่อระหว่างกัน เพื่อลดความ
คลางแคลงใจผูค้ นจึงจะตัดสินใจพบกันบนโลกออฟไลน์
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อีกประเด็นหนึ่งทีต่ อ้ งพบปะกันในโลกออฟไลน์ เนื่องจากผูค้ นทีเ่ ล่นเกมออนไลน์
และอาศัยอยูใ่ นโลกออนไลน์ จะเข้าใจเรือ่ งการสร้างตัวตนออนไลน์ โดยตัวตนเหล่านัน้ อาจไม่ใช่
แม้แต่ตวั ตนจริงๆ ของผูเ้ ล่นก็ได้ การติดต่อสื่ออื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการใช้ไลน์ สไกป์ หรือ
แม้แต่การโทรศัพท์คุยกัน เป็นทางออกแรกเพื่อรักษาความสัมพันธ์เหล่านัน้ แต่กย็ งั ไม่ตอบสนอง
ได้ทงั ้ หมด แต่หากพบหน้าเป็นวิธกี ารหนึ่งทีเ่ ป็นทางลัดในการพบปะระหว่างกัน โดยเสียต้นทุน
น้อยทีส่ ุด และต้นทุนเหล่านัน้ คือ ความสัมพันธ์ และเวลา การลดความไม่แน่ นอนโดยอาศัย
การพบปะแบบเห็นหน้าจึงกาจัดข้อสงสัยเหล่านัน้ ได้ดที ส่ี ุด ซึง่ สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เหล่านัน้
ของผูเ้ ล่นจะแน่ นแฟ้นขึน้ เองผ่านกรรมวิธกี ารติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
นอกจากระบบที่การศึกษานี้ค้นพบแล้ว นัน้ จากการเก็บข้อ มูล ในการศึกษา
ทัง้ หมดพบว่า ไม่ได้แค่มเี รื่องระบบเกมเท่านัน้ ที่เป็ นส่วนในการก่อให้เกิดชุมชนเสมือน ยัง
พบว่าตัว แปรด้านสายสัมพันธ์ระหว่างบุค คลไม่ว่าจะออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ ที่มกี ่ อ นเกม
ให้บริการ และระหว่างเกมให้บริการล้วนมีผลต่อการเกิดชุมชนเสมือนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ จากการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณเป็ นข้อหนึ่งในการสนับสนุ นความคิด เป็ นส่วนหนึ่งที่
แสดงให้เ ห็นว่าโลกออฟไลน์ เป็ นส่ ว นในการพัฒนาพื้นที่ใ นโลกออนไลน์ ได้ โดยในชุมชน
เสมือนนัน้ จาเป็นต้องมีการบูรณาการสื่อทัง้ ในโลกของออนไลน์ และโลกของออฟไลน์เพื่อดึงให้
กลุ่มผูเ้ ล่นผูกพันกับตัวเกมมากขึน้ โดยสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดงั ต่อไปนี้
ชุมชนเสมือน

การใช้ส่อื ออนไลน์

โลกออฟไลน์

ภาพที่ 6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเสมือน การใช้ส่อื ออนไลน์ และโลกออฟไลน์
ซึง่ สุดท้ายแล้วการพบปะในโลกออฟไลน์ เป็ นสิง่ ทีผ่ เู้ ล่นเกมต้องการให้ม ี โดย
การนัดมีตติ้งตามทีต่ ่างๆ เป็ นส่วนหนึ่ง แต่การมีกจิ กรรมทีเ่ ป็ นทางการ ทางผูเ้ ล่นรูส้ กึ พอใจ
มากกว่า ประกอบกับการนัดเจอภายในงาน พวกกลุ่มผู้เ ล่ นรู้สกึ ไม่ได้เ สียเวลาจากในโลก
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ออนไลน์ โดยใช่เหตุ การมีตติง้ นอกงานอาจเป็นการเสียเวลา และนอกจากนัน้ ในการสัมภาษณ์
กลุ่มพบว่า การมีกจิ กรรมบ่อยครัง้ ถือว่าดี แต่ควรจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ต่อเดือน และเน้นการ
แข่งขัน จะได้ผลกับกลุ่มผูเ้ ล่นเป็ นอย่างมาก โดยความสัมพันธ์ของสื่อเกมออนไลน์ และการ
เกิดชุมชนเสมือนพบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมาก เนื่องจากการผู้เล่นที่ตอบแบบสอบถาม
ได้เพื่อนในการเล่นเกมเพิม่ ขึน้ จากการใช้ส่อื ออนไลน์ต่างๆ ในขณะทีก่ ารสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ล่นมี
ทิศทางไปในทางเดียวกัน แต่ในกลุ่มของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กล่าวว่า การจัดอีเวนท์และการแข่งขัน
ส่งผลให้การเกิดการปฏิสมั พันธ์ภายนอกเกมอีกด้วย และการปฏิสมั พันธ์ต่างๆ ไม่ว่าจากทีใ่ ดมี
ส่วนทาให้ผเู้ ล่นเกมเล่นเกมมากขึน้
โดยสรุปผู้บริก ารจัดการเกมออนไลน์ และผู้อ อกแบบเกมออนไลน์ ต้อ งให้
ความสาคัญเรื่องการผสานหลากหลายสื่อเข้าด้วยกัน โดยการใช้การตลาดแบบบูรณาการเพื่อ
สร้างการเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้ต่างๆ นอกจากนัน้ การจัดกิจกรรมในโลกออฟไลน์ และออนไลน์ เป็ น
ผลที่ช่วยในการให้ผู้เล่นได้ปฏิสมั พันธ์บนโลกออฟไลน์ นอกจากนัน้ อาจใช้กจิ กรรมแบบที่ไม่
เป็นทางการก็สามารถช่วยในการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นได้อกี เช่นเดียวกัน
6.2.1.3 เทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนดการสื่อสารและพฤติกรรมของมนุ ษย์ในโลก
ออนไลน์
ในโลกออนไลน์ เป็ นโลกที่ถู กเขียนขึ้นบนระบบคอมพิวเตอร์ และทุกอย่าง
ระบบของดิจทิ ลั เป็นตัวกาหนดรูปแบบการสื่อสารทีเ่ กิดขึน้ บนสื่อดิจทิ ลั ในทุกรูปแบบถูกบังคับให้
เป็นไปตามลักษณะของระบบดังตัวอย่าง ในระบบสื่อสังคมออนไลน์ ทวิตเตอร์ ผูใ้ ช้จะสื่อสารได้
ภายในตัวอักษรเพียง 140 ตัวอักษร เช่นเดียวกับลักษณะของการสื่อสารในเกมออนไลน์ ซึ่ง
ถูกจากัดด้วยเงือ่ นไขของระบบ เช่น บางเกมจะไม่สามารถสื่อสารกับผูเ้ ล่นอื่นได้ หากไม่สาเร็จ
เควสบางเควส ในขณะทีบ่ างเกมไม่สามารถตะโกน (Shout) ไปยังผูเ้ ล่นอื่นๆ ได้หากไม่ซอ้ื ไอเทม
บางอย่าง หรือการพิมพ์คาหยาบในเกม เมื่อพิมพ์จะกลายเป็ นคาอื่นๆ หรือสัญลักษณ์อ่นื ๆ
เป็นต้น ซึง่ เป็นหนึ่งในลักษณะของการสื่อสารในเกมออนไลน์ โดยการสื่อสารดังกล่าวเป็ นการ
กาหนดพฤติกรรมการสื่อสารทีเ่ กิดขึน้ ในเกมออนไลน์
รูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ภายในเกมออนไลน์ ตามลักษณะ
ของรูปแบบการสื่อสารของ Foulger (2004) ซึง่ สามารถอธิบายการสื่อสารแบบ CMC ได้
ชัดเจนขึน้ จากการวิเคราะห์การสื่อสารในตัวเกมออนไลน์ จึงสามารถสร้างเป็ นแบบจาลองได้
ดังต่อไปนี้

252

ภาพที่ 6.6 แบบจาลองการสื่อสารแบบ CMC ผ่านเกมออนไลน์
องค์ประกอบของการสื่อสารบนเกมออนไลน์ ประกอบไปด้วยผูส้ ่งสาร และผูร้ บั สาร
สาร และสื่อกลาง ซึง่ คือ โปรแกรมเกมออนไลน์ ทีว่ างอยูบ่ นสื่อคอมพิวเตอร์
1) ผูเ้ ล่น 1 หมายถึง ผูส้ ่อื สาร
2) สาร 1 หมายถึง สาร หรือข้อความทีผ่ เู้ ล่น 1 ต้องการสื่อสารไป
ยังผูเ้ ล่น 2
3) คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องมือที่ส่อื สารระหว่างผู้เล่น 1 และ
ผูเ้ ล่น 2
4) เกมออนไลน์ หมายถึง โปรแกรมสาเร็จรูปอยู่บนเครื่องมือสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ โดยทาหน้าทีเ่ ป็นตัวกาหนดเนื้อหา ข้อความ และเงือ่ นไขการสื่อสารต่างๆ
5) สาร 2 หมายถึง สารทีผ่ รู้ บั สารจะได้รบั หลังจากทีผ่ เู้ ล่น 1 ส่ง
สารออกไป ในบางกรณี สาร 1 และ สาร 2 เป็ นเนื้อ ความเดียวกัน แต่ใ นบางครัง้ จะ
แตกต่างกัน ตามการกาหนดของระบบเกม ทีเ่ ป็นจุดเชื่อมต่อตรงกลาง
อ้างอิงจากแนวคิดของ มาร์แชล แมคลูฮาน ในประเด็นของการเปลี่ยนของ
เทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อผู้คนในสังคม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเห็นได้ชดั เจนและเป็ นรูปธรรม
มากขึ้นในยุคสื่อดิจทิ ลั เนื่อ งจากการสื่อ สารผ่านสื่อดิจทิ ลั มีล กั ษณะบังคับพิเ ศษ เรียกว่า
ไวยากรณ์ดจิ ทิ ลั เป็ นผูค้ วบคุมรูปแบบการสื่อสารภายในสื่อดิจทิ ลั นัน้ ๆ เช่น ตัวอย่างของทวิต
เตอร์ท่ไี ด้กล่าวไปในข้างต้น ไวยากรณ์เหล่านี้เป็ นตัวกาหนดทัง้ รูปแบบ และพฤติกรรมการ
ปฏิสมั พันธ์ของผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นโลกออนไลน์ ซึง่ สุดท้ายแล้วการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันบนโลก
ออนไลน์ ไม่สามารถทาได้อย่างอิสระ เนื่องด้วยการกาหนดของระบบและภาษาของโปรแกรม
ทีเ่ ขียนขึน้
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ซึง่ จากการศึกษาพบว่า เกมออนไลน์ ทีแ่ ตกต่างกันมีไวยากรณ์ดจิ ทิ ลั ทีแ่ ตกต่าง
กันเช่นเดียวกัน ไวยากรณ์ ดจิ ทิ ลั ของเกมออนไลน์ จะส่ งผลถึงถึงวิธ ีการสื่อสาร และวิธกี าร
ปฏิส ัมพันธ์ของผู้เ ล่ น ซึ่งไวยากรณ์ เ หล่ านัน้ แทรกและถ่ ายทอดผ่ า นองค์ประกอบของเกม
ยกตัวอย่างจากเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ไวยากรณ์ของเกมจะมุ่งเน้นให้ผเู้ ล่นปฏิสมั พันธ์
กันให้มากทีส่ ุด จึงเกมการลงโปรแกรมก่อให้เกิดระบบทางสังคมและการสื่อสารของตัวเกมเพิม่
สูงขึน้ ในขณะทีไ่ วยากรณ์ของเกม FPS มุ่งเน้นให้ผเู้ ล่นมีสมาธิกบั ตัวเกม จึงลดทอนระบบ
การสื่อสารและมุ่งเน้ นการให้ประสบการณ์ ระหว่างการเล่นให้มากที่สุด ในขณะที่เกม MOBA
มุ่งเน้นทัง้ การสื่อสาร และการให้ประสบการณ์ระหว่างการเล่น แนวทางการสื่อสารจึงมุ่งไปใน
การใช้เสียงในการสื่อสารแทน เป็นต้น
องค์ประกอบของเกมออนไลน์ สามารถแบ่งได้ตามตารางที่ 2.3 ในการสรุป
องค์ประกอบของเกมออนไลน์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) Game Contents หมายถึง องค์ประกอบของเกมทีเ่ ป็ นในส่วนของ
การออกแบบ และเนื้อหาของเกม ที่ผู้เล่นสามารถสัมผัสและจับต้องได้ โดยประกอบด้ว ย
แบบจาลองตัวตน (Avatar), เนื้อเรือ่ ง (Story), การเล่าเรือ่ ง (Narrative), สภาพแวดล้อมของเกม
(Game Environment)
2) Game Concepts หมายถึง องค์ประกอบทีเ่ ป็ นวิธกี ารเล่น และ
ข้อกาหนดและข้อห้ามต่างๆ ของเกมออนไลน์ โดยประกอบด้วย กฎ (Rules)
3) Game Mechanics หมายถึง องค์ประกอบด้านกลไกของเกมออนไลน์
โดยแบ่งออก เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ระบบการแสดงผล, ระบบสังคมและการสื่อสาร, ระบบแรง
กระตุน้
โดยทัง้ 3 ระบบที่ได้กล่าวเป็ นตัวกาหนดวิธกี ารสื่อสาร และการสร้างชุมชน
เสมือนของผูเ้ ล่นทัง้ สิน้ โดยแต่ละองค์ประกอบมีผลกระทบต่อผูเ้ ล่นดังนี้
1) ด้าน Game Contents เป็นองค์ประกอบทีผ่ เู้ ล่นสามารถเห็นและ
สัมผัสได้ ซึง่ องค์ประกอบย่อยทีส่ าคัญและมีผลต่อการเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือน มีดงั นี้
แบบจาลองตัวตน เป็ นสิง่ สาคัญในการสร้างอัตลักษณ์เสมือนในเกม
ออนไลน์ ยิง่ เปิ ดโอกาสให้ผู้เล่น ดัดแปลงมากยิง่ ก่อให้เกิดการผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกม และ
แบบจาลองมากขึน้
สภาพแวดล้อมของเกม เป็ นสิง่ ทีท่ าให้ผู้เล่นรูส้ กึ เหมือนเข้าสู่โลกของ
เกมออนไลน์ และกระโดดเข้าสู่โลกเกมออนไลน์อย่างจริงจัง โลกที่ผู้เล่นสมารถแสดงตัวตน
เป็นอะไรก็ได้ และเปลีย่ นตัวเองเป็นอะไรก็ได้บนโลกนัน้ มีส่วนทาให้ชุมชนเสมือนเกิดได้อย่าง
สมบูรณ์มากขึน้
สภาพแวดล้อมของตัวเกมเป็ นสิง่ ที่ผู้เล่นสัมผัสได้ในขณะเล่นเกม ทัง้
อารมณ์ ภาพ และเสียงประกอบล้ว นสร้างประสบการณ์การเล่ นเกมให้แก่ ผู้เ ล่นเกม การ
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ออกแบบสภาพแวดล้อมของตัวเกม คล้ายกับองค์ประกอบอื่นๆ ของภาพยนตร์ ทัง้ ภาพ เสียง
อารมณ์ของภาพยนตร์ ทีส่ ่อื และสร้างอารมณ์รว่ มไปกับการชมภาพยนตร์นนั ้ ๆ ซึง่ องค์ประกอบ
ด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นการสร้างอารมณ์ร่วมของผู้เล่น และก่อให้เกิดการเล่นเกมที่มากขึน้ เป็ น
การสร้างอารมณ์ในรูปแบบของงานวรรณกรรม ทีก่ ่อให้เกิดสุนทรียภาพในการเล่นเกม ยิง่ เกม
สร้างให้นุ่มลึกมากขึน้ ผูเ้ ล่นมีแนวโน้มจะติดในตัวเกมมากขึน้
อย่างในปีพ.ศ. 2556 เกมอย่าง Bioshock Infinite เป็ นหลักฐานว่า
เพลงที่ใช้ในเกมสามารถทาให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมมากขึน้ ได้ เช่นเดียวกับเนื้อเรื่อง
และวิธกี ารเล่นเกม จากเกม Bioshock Infinite ได้ใช้เพลง “Will the circle be unbroken”
ซึง่ เพลงดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่ดงั ในกลุ่มของผูเ้ ล่นเกม แต่ยงั ขยายเข้าสู่กลุ่มอื่นๆ อีกด้วย
2) ด้าน Game Concept เป็ นองค์ประกอบทีผ่ เู้ ล่นไม่ได้เห็นและสัมผัส
โดยตรง แต่รบั รู้ผ่ านวิธกี ารเล่น และเงื่อนไขของเกมออนไลน์ จากการศึกษาในครัง้ นี้พบ
ลักษณะจาเพาะของกฎในเกมออนไลน์ และสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ กฎ
ในการบังคับกฎในการแข่งขัน และกฎในชื่อเสียง โดยกฎที่มผี ลต่อการเกิดของชุมชนเสมือน
ได้แก่
เกมทุกเกม ไม่ว่าจะเป็ นเกมกีฬา เกมกระดาน เกมออฟไลน์ หรือ
เกมออนไลน์เอง ล้วนมีกฎในการเล่นด้วยกันทัง้ สิน้ กฎ เหล่านัน้ ถุกตัง้ ขึน้ เพื่อใช้ในการตัดสิน
การแพ้ชนะของเกมต่างๆ แต่ไม่ใช่แค่นนั ้ จากการอ้างอิงถึง Anand (2012) ได้ให้ขอเสนอว่า
กฎเป็ น ส่ ว นที่ท าให้เ กมนั น้ มีค วามสนุ ก ในการเล่ น มากขึ้น ยิ่ง กฎนั น้ เร่ ง ให้ผู้เ ล่ น เกิด การ
ปฏิสมั พันธ์กบั ตัวเกมทีม่ ากขึน้ ประกอบไปกับการเรียนรูก้ บั ตัวเกมทีม่ ากขึน้
กฎ เปรียบเสมือนเงือ่ นไขในการเอาชนะ เกมใดเกมหนึ่ง ยกตัวอย่าง
เช่น การเล่นเกมหมากรุก ตัวหมากรุกแต่ละตัวมีเงื่อนไขในการเคลื่อนทีใ่ นตาราง ทีแ่ ตกต่าง
กันในแต่ละตัว การเอาชนะคือการทีฝ่ ่ายใดฝ่ายหนึ่งกาจัดตัวพระราชาของอีกฝ่ายได้ก่อน จะ
เป็ นผู้ชนะในเกมนัน้ เงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลถึงเู้ ล่นต้องใช้ความคิดความอ่าน และสมาธิในการ
อ่านแผน และวางแผนตัวเกมเพื่อเอาชนะตัวเกมนัน้ พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดความรู้สกึ
ผูกพันกับเกมทีเ่ ล่นอยูน่ นั ้ ๆ และมีความสนุกในการวางแผนเพื่อเอาชนะเกมเหล่านัน้
เกมออนไลน์ นอกจากจะใช้กฎ เป็ นเครื่องมือในการสร้างความผูก
สัมพันธ์กบั ตัวเกมมากขึน้ และเกมยังใช้ กฎเหล่านัน้ เป็ นตัวบังคับวิธกี ารเล่น และพฤติกรรม
ของผูเ้ ล่นได้อกี ด้วย โดยเกมได้ถ่ายทอด “กฎ” เหล่านัน้ ออกมาในรูปแบบของระบบต่างๆ
และวิธกี ารเล่นของเกม โดยนากฎเหล่านัน้ ประกอบกับองค์ประกอบอื่นๆ ของเกม และถ่ายทอด
ออกเป็นภาพเกมพร้อมการเล่นต่างๆ
กฎ ในการเอาชนะ ในการเล่นเกมโดยปกติจะมีฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะที่
ชัดเจน ซึง่ เกมแต่ละเกมจะมีลกั ษณะของการเอาชนะทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ทาลายฝ่าย
ตรงข้าม การถึงเป้าหมายก่อน เป็ นต้น นอกจากนัน้ เกมยังสร้างกติกาการเล่น และกรอบของ
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ความท้าทายเข้ามาเพิม่ ในเกม เพื่อให้ผเู ล่น สนุก และอยากเอาชนะตัวเกม หรือเอาชนะผู้เล่น
อื่นให้ได้ โดยแรงกระตุ้นในการเอาชนะ เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของ “การสร้างความสาเร็จ ”
ซึง่ เป็ นปจั จัยสร้างแรงกระตุ้นในการทาให้ผเู้ ล่นเล่นเกมมากขึน้ ตามแนวคิดของ Yee (2006)
นอกจากนัน้ กฎในการเล่นเอง เกมทีม่ กี ารแข่งขันสูงสร้างโอกาสในความท้าทายให้ผเู้ ล่น โดย
ธรรมชาติมนุ ษ ย์ช่นื ชอบการแข่งขัน เพราะการแข่งขันเป็ นส่ว นหนึ่งที่ช่ว ยให้มนุ ษ ย์พฒ
ั นา
ศักยภาพในการเอาชีวติ รอดในโลกแห่งธรรมชาติ นอกจากนัน้ การแข่งขันยังช่วยให้มนุ ษ ย์
ตอบสนองความต้องการตามหลักมาสโลว์ในขัน้ ยอดสุดของปิรามิดขัน้ สุดท้าย คือ การประจักษ์
ถึงคุณค่าในตน (Self-actualization) เมื่อเราชนะเกมที่ยาก หรือผู้เล่นที่เก่งกว่าเราจะรูส้ กึ ถึง
ความเก่ งของตัว เอง และเป็ นความภูมฝิ าส่ว นตัว ของตนเอง ซึ่งการสร้างเกมสามารถใช้ใ น
ประเด็นดังกล่าวสร้างเกมทีท่ า้ ทายต่อผู้เล่น
กฎ ในการสร้างชื่อเสียง ของเกมออนไลน์ เป็ นสิง่ ทีพ่ บเห็นได้ใน 3
เกมทีท่ าการศึกษา เนื่องจากชื่อเสียงเป็ นหนึ่งในลักษณะของการสร้างตัวเองให้แปลกแยกออก
จากผู้เล่นอื่นๆ ชื่อเสียงในเกมเข้ามามีส่วนในการเล่น เช่น การประกาศผู้นาพรรค การอวด
ไอเทมแรร์ ชุดสวยงาม ตัวละครแปลกประหลาด เป็ นต้น ซึง่ Hiltz and Wellman (1997)
ได้กล่าวไว้ ว่า สมาชิกในชุมชนเสมือนจะมีลกั ษณะทางพฤติกรรมต่างกัน (Heterogeneous)
แต่จะมีความเหมือนกัน (Homogeneous) ในด้านทัศนคติ ซึง่ ส่งผลถึงพฤติกรรมของผูเ้ ล่น
เกมที่ต้องการตกแต่ง ตัวละครให้ไม่เหมือนใคร แต่ต้องการให้ตวั ละครเก่งเท่าเทียม หรือเก่ง
กว่าผู้อ่นื ที่เ ล่นเกมในกลุ่มสังคมเดียวกัน ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่น่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมบนชุมชนเสมือน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น ชื่อเสียงเหล่านี้เป็ นลักษณะของ
ความต้องการอย่างหนึ่งของมนุ ษย์ เพื่อเติมเต็มความรู้ส ึกนัน้ ผู้คนเข้าสู่เ กมออนไลน์ เพื่อ
ตอบสนอง และชดเชยในสิง่ ทีข่ าดหายไปในโลกแห่งความเป็ นจริง ในส่วนของกฎในชื่อเสียง
ชื่อเสียงเป็ นอีกหนึ่งในความต้องการหนึ่งของมนุ ษย์ ในความต้องการของมาสโลว์ในขัน้ ที่ 4
ความต้องการด้านชื่อเสียง ชื่อเสียงในเกมนัน้ เปรียบเสมือนการสร้างฐานอานาจในโลกของเกม
ผู้เ ล่ นต้อ งการย้ายเข้าสู่เ กมเพื่อสร้างความเป็ นเจ้าของของพื้นที่ใ นเกมเหล่านัน้ เกมที่เ ปิ ด
โอกาสในผู้เล่นได้สร้างชื่อเสียง ส่วนใหญ่มกั สร้างผ่านการแข่งขัน และการเอาชนะ ยิง่ เปิ ด
โอกาสมากผู้เล่นจะยิง่ ผู้สมั พันกับตัวเกมออนไลน์มากขึ้น และชุมชนเสมือนนัน้ จะมีผู้เข้าเล่น
มากขึน้
ในลักษณะของทัง้ 3 เกมที่ศึกษามีความแตกต่างกันในการใช้ระบบ
ชื่อเสียง โดยชื่อเสียงเหล่านัน้ มีทงั ้ แบบทีเ่ ป็ นทางการ (Official) และไม่เป็ นทางการ (Unofficial)
แบบทีเ่ ป็นทางการ เป็นลักษณะของระบบทีม่ ปี ระกาศ ลงบันทึกอย่างชัดเจน ในขณะทีแ่ บบไม่
เป็นางการคือเกิดจากการทีผ่ เู้ ล่นรูจ้ กั ชื่อเสียงในแบบปากต่อปาก
3) ด้าน Game Mechanics เป็ นองค์ประกอบด้านระบบของเกม มุ่งที่
การวางระบบต่างๆ ของเกม ซึ่งเป็ นระบบทีว่ างให้ผู้เล่นเล่น สื่อสารกัน และการเข้าเล่นเกม
อย่างต่อเนื่อง โดยระบบต่างๆ เกีย่ วกับการสร้างชุมชนเสมือนดังต่อไปนี้
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ระบบการแสดงผล เป็นระบบทีเ่ ป็นรากฐานในการออกแบบสภาพแวดล้อม
ของเกมออนไลน์ โดยตัว ระบบเป็ น เป็ น กลุ่ ม บัง คับ ว่ า การออกแบบสภาพแวดล้อ มต้อ ง
ตอบสนองอะไรบ้าง เปรียบเหมือนหน้าของมนุษย์ กับหน้ากากทีต่ อ้ งออกแบบให้สอดคล้องกัน
ซึง่ จากการศึกษาพบว่าระบบการแสดงผลต่างๆ ทีอ่ อกแบบง่าย และผูเ้ ล่นสามารถใช้ได้แบบ
ไม่ยงุ่ ยากสามารถทาให้ผเู้ ล่นเกมสามารถเล่นเกมได้ดขี น้ึ และสร้างการเล่นทีส่ นุกขึน้ ได้
การใช้งานองค์ประกอบด้านระบบการแสดงผล (User Interface) สิง่
หนึ่งทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องคือลักษณะการออกแบบเชิง Gamification ซึง่ เป็ นลักษณะของการสร้าง
ระบบให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ผูกสัมพันธ์ไปกับการเล่นเกมผ่านกรอบการออกแบบดังกล่าว การออกแบบที่
สาคัญควรจะ ง่ายต่อการใช้ และมองเห็นได้ชดั เจน
เข้ามามีส่ ว นสาคัญ ในองค์ประกอบของเกมในด้านนี้ การออกแบบ
องค์ประกอบภพที่ง่าย และอ่นได้ชดั เจน มีผลทาให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมได้ดมี ากขึน้ และ
นอกจากนัน้ การมีระบบรองรับทีด่ ยี งั ส่งผลให้ผเู้ ล่นสามารถเข้าถึงเนื้อหา และระบบต่างๆ ของ
เกมได้มากขึน้ อ้างอิงจากแนวคิด Gamification พบว่าการแสดงผล มีส่วนในการดึงดูดในผู้
เล่นผูกสัมพันกับตัวเกมมากขึน้ เนื่องจากการออกแบบและระบบของตัวเกม ดึงดูดให้ผู้เล่น
เพิม่ เวลาการเล่นรวมถึงการเข้าถึงเนื้อหาของเกมมากขึน้ ยิง่ เข้าถึงเนื้อหามากขึน้ ทาให้ผเู้ ล่น
เกมยิง่ กว้างขึน้ และแนวโน้มในการเกิดชุมชนเสมือนมากขึน้
ระบบสังคมและการสื่อสาร เป็ นระบบที่สาคัญในการทาให้เกิดชุมชน
เสมือน เนื่องจากระบบทางสังคม และการสื่อสารเป็ นระบบที่สร้างกรอบในการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูเ้ ล่นในเกมออนไลน์ ผูเ้ ล่นจะติดต่อสื่อสารระหว่างกันต้องขึน้ กับวิธกี ารติดต่อสื่อสารที่
ระบบเกมเอือ้ อานวยให้ ซึง่ จากการศึกษาพบว่าเกมทีม่ รี ะบบสังคมและการสื่อสารทีส่ นับสนุ นให้
ผูเ้ ล่นติดต่อกันภายในเกมมีผลต่อการเล่นและการเกิดชุมชนเสมือนของผู้เน ยิง่ สนับสนุ นมาก
เกมมีแนวโน้มทีจ่ ามีอายุนานกว่าเกมทีไ่ ม่ได้มองในเรือ่ งดังกล่าว
ระบบสร้างแรงกระตุน้ เป็นระบบทีส่ นับสนุนในการให้ผเู้ ล่นเข้าเล่นเกม
มากขึ้น โดยอาจให้เป็ นรางวัลตอบแทน หรือการสร้างความเป็ นให้ผู้เล่นต้องเข้าเกมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งระบบดังกล่าวเป็ นลักษณะของการรักษาผู้เล่นให้เข้าสู่เกมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
และป้องกันไม่ให้ตวั เกมร้างผู้เล่น ซึ่งจากการศึกษา ระบบสร้างแรงกระตุ้น มีทงั ้ ในลักษณะ
ทางตรงและทางอ้อม โดยสิง่ หนึ่งทีเ่ ป็นตัวกระตุน้ ให้ผเู้ ล่นเข้าเล่นเกมคือตัวชุมชนเสมือนนันเอง
่
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ตารางที่ 6.1 องค์ประกอบของเกม และผลต่อชุมชนเสมือน
องค์ประกอบหลัก

Game Contents

Game Concepts

องค์ประกอบย่อย
แบบจาลองตัวตน
เนื้อเรื่อง
การเล่าเรื่อง
สภาพแวดล้อมของเกม

กฎ
- กฎในการบังคับ
- กฎในการแข่งขัน
- กฎในชื่อเสียง

Game Mechanics ระบบการแสดงผล
ระบบสังคมและการสือ่ สาร
ระบบสร้างแรงกระตุน้

ผลต่อชุมชนเสมือน
ใช้ในการสร้างอัตลักษณ์และตัวตนเสมือน
ทาให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของเกม และสร้าง
รูปแบบของชุมชนเสมือนทีผ่ เู้ ล่นต้องการเป็ นส่วน
หนึ่งในสังคม
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการเพิม่ ปริมาณการเล่น
เกม
ตอบสนองการสร้างตัวตน ตอบสนองด้านการ
แข่งขันและการสร้าง การประจักษ์ถงึ คุณค่าในตน
ตอบสนองการสร้างตัวตน ตอบสนองเรื่องความ
ต้องการชื่อเสียงของผูเ้ ล่
เป็ นรากฐานในการออกแบบสภาพแวดลอมของตัว
เกม
เป็ นกลุ่มระบบสังคมของผูเ้ ล่น และกาหนดการ
สือ่ สารของผูเ้ ล่น
ระบบในการสร้างความจูงใจในการเล่นในลักษณะ
ต่างๆ

ซึ่งทัง้ หมดแล้วองค์ประกอบของเกมที่ได้จากการสัมภาษณ์ และจากการทา
แบบสอบถาม ให้ผลไปในทางเดียวกัน ที่โดยการสัมภาษณ์พบว่าประเภทของเกมส่งผลต่อ
สภาพของชุมชนเสมือน และเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์กลุ่มทีพ่ บว่าเกมทีแ่ ตกต่างกันมีวธิ กี าร
สื่อสารที่แตกต่างกัน เกม FPS รูปแบบของการสื่อสารที่รวดเร็ว และน้อย ในขณะทีเ่ กม
อย่าง MMORPG เน้นการสื่อสารทีเ่ ยอะ ระบบทีม่ ากเพื่อสนับสนุ นการเกิดชุมชนเสมือน ในขณะที่
MOBA จะเป็นกึง่ กลางของเกมทัง้ 2 แบบ โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดงั นี้
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ภาพที่ 6.7 ความสัมพันธ์ของการสื่อสาร และระบบสนับสนุน
ค าว่า เทคโนโลยีเ ป็ น ตัว ก าหนด ในพื้นฐานของการสื่อ สารดิจ ิทลั ได้เ รียกว่ า
แพลตฟอร์มเหล่านัน้ ของสื่อมี ไวยากรณ์ดจิ ทิ ลั ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลถึงการเกิดชุมชนเสมือน
ทัง้ 3 เกมทีแ่ ตกต่าง ด้วยองค์ประกอบของเกมทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ ด้าน Game Content,
Game Concept และ Game Mechanic ทาให้ลกั ษณะของผูค้ นทีเ่ ล่น และภูมสิ ภาพการรองรับ
การเกิดชุมชนเสมือนแตกต่างกันออกไป
6.2.1.4 ชุ ม ชนเสมือ นเป็ น กระบวนการที่ม ีว งจรวัฎ จัก ร ซึ่ง ต้อ งเรีย นรู้แ ละ
บริหารอย่างเหมาะสม
ชุ ม ชนเสมือ นเป็ น กระบวนการอย่ า งหนึ่ ง ของการรวมตัว กัน ของผู้ค นใน
ออนไลน์ การรวมตัวเหล่านัน้ ไม่ได้เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติทงั ้ หมด แต่เกิดขึน้ จาก
การใช้กระบวนการต่างๆ ทัง้ ระบบของเกม ไปจนถึงการสื่อสารการตลาดดังที่ได้กล่าวไป
ตอนต้น แต่กระบวนการทีม่ กี ารเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือนนัน้ สามารถเกิดกระบวนการล่มสลาย
ของชุมชนเสมือนได้ในทางเดียวกัน
การบวนการในการเกิดชุมชนเสมือนเป็ นกระบวนการที่เป็ นวงจรวัฎจักร ซึ่งมี
การเกิดขึน้ และการดับไปของชุมชนเสมือนต่างๆ ของเกมออนไลน์ โดยทีเ่ กมออนไลน์ทอ่ี ยู่
ได้นาน เกิดจากการทีผ่ ู้เล่นในเกมทีเ่ กาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่ น พร้อมกับมีรายได้ทไ่ี ด้จาก
เกมอย่างเหมาะสม ในขณะที่เกมออนไลน์ท่ตี ้องปิ ดตัวลง ถึงเกมออนไลน์ผู้ล่นนัน้ จะเหนียว
แน่ น แต่ตวั เกมออนไลน์กลับไม่ก่อให้เกิดรายได้เท่าที่ควร จากการศึกษาพบว่าลักษณะของ
กระบวนการารเกิดชุมชนเสมือ น และการแตกดับของชุมชนเสมือนนัน้ เป็ นกระบวนการที่ม ี
รูปแบบแตกต่างจากกระบวนกการเกิดชุมชนเสมือนประเภทอื่นๆ ตามแนวคิดของ Rheingold
(2010) จากการเก็บข้อมูล และศึกษาในครัง้ นี้พบว่า ชุมชนเสมือนภายในเกมออนไลน์ นัน้
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ไม่ได้พบการระยะกระจายตัว แต่เป็นลักษณะของการหดตัวลง เนื่องจากเกมออนไลน์นนั ้ เมื่อผู้
เล่นเข้ามาเล่น สามารถก่อตัง้ ปาร์ต้ี และกิลด์ ซึ่งเป็ นชุมชนเสมือนย่อยตัง้ แต่ในระยะก่อตัง้
ดังนัน้ การแตกตัวของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์จงึ ไม่ได้เกิดขึน้ หลังจากที่ชุมชนเสมือนเติบโต
เต็มที่ แต่พบว่าในระยะแตกตัวของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เป็ นระยะทีผ่ เู้ ล่นเข้าเกมน้อยลง
และผูบ้ ริหารเกมออนไลน์จะเริม่ ทการอัพเดทเกม เพื่อกระตุ้นให้เกมออนไลน์กลับไปอยู่ในระยะ
ก่อตัง้ ซึง่ หาการกระทาดังกล่าวไม่สามารถดึงให้ผเู้ ล่นกลับมาได้ ชุมชนเสมือนนัน้ ก็จะตายลง
นอกจากปจั จัยที่เกี่ยวกับผู้คนในเกมออนไลน์แล้วนัน้ ยังพบว่ารายได้ของเกม
เป็ นอีกตัวแปรหนึ่งทีท่ าให้ชุมชนเสมือนตายลงได้อย่างรวดเร็ว ยิง่ เกมออนไลน์ขาดรายได้เพื่อ
หล่อเลีย้ งตัวเกม เกมออนไลน์นนั ้ จะหดตัว และแตกดับเร็วขึน้ ในขณะทีเ่ กมออนไลน์ทม่ี ุ่งเน้น
เรื่องรายได้มาก กลับเป็ นการทาให้ผู้เล่ นตัดสินใจยากขึน้ ในการเติมเงิน และสุดท้ายจะขาด
รายได้ และตายลงเช่นเดียว ผู้เล่นต้องการการเล่นที่สนุ ก และสินค้าในราคาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มสังคมของเขาเหล่านัน้ ตามที่กล่าวไปแล้วผู้เล่นไม่ได้รสู้ กึ ลบกับการมีระบบไอเทมมอลล์
ตราบใดทีไ่ ม่เป็ นการบังคับให้เขาเหล่ านัน้ ต้องเติมเงิน เนื่องจากผูเ้ ล่นมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็ น
การลงทุ น ซึ่ง การที่จ ะได้ค วามคุ้ม ค่ า หมายถึง ตัว เกมต้อ งตอบแทน ทุ น เหล่ า นัน้ อย่า ง
เหมาะสม ตัง้ แต่ประโยชน์ ความพึงพอใจ ไปจนถึงประโยชน์ในการใช้สอย โดยจุดคุม้ ทุน ของ
ผูเ้ ล่นนัน้ สามารถเขียนเป็นภาพได้ดงั นี้

ภาพที่ 6.8 จุดราคาทีเ่ หมาะสม
จากภาพดัง กล่าวสามารถอธิบายตามหลักการของการยอมรับนวัตกรรม ว่า
นวัตกรรมที่จะได้รบั การยอมรับต้อง มีประโยชน์ ซึ่งประโยชน์ ในการเล่นเป็ นหนึ่งในปจั จัยที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกซือ้ สินค้าเกมออนไลน์ เนื่องจากผูเ้ ล่นมุ่งความต้องการประโยชน์จากไอเทม
ในเกมทีซ่ อ้ื เช่น ซือ้ ไว้เพิม่ พลังอาวุธ ซือ้ ไว้เพื่อทาให้เก็บเลเวลง่ายขึน้ ซึง่ ในการศึกษานี้ไม่ได้
มุง่ ในเรือ่ งดังกล่าว
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นอกจากนัน้ ในการศึก ษาพบว่ า ชุ ม ชนเสมือ นเองมีล ัก ษณะการเจริญ เติบ โต
เป็ นวัฎจักร มีเกิด และมีดบั ซึ่งในช่วงเวลาของชุมชนเสมือนแต่ละช่วงจะมีพฤติกรรมของ
ชุมชนเสมือนทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทาให้การบริหารจัดการชุมชนเสมือนต้องพัฒนาในเหมาะสม
ตามช่วงการเจริญ เติบโตของชุมชนเสมือน โดยนาข้อ มูล ที่ได้จากการศึกษานาไปเทียบกับ
แนวคิดของ Rheingold (2010) โดยประเด็นด้านระบบของเกมออนไลน์ มีส่วนในการ
ก่อให้เกิดวัฏจักรของชุมชนเสมือน เมื่อดูจากองค์ประกอบด้านระบบของเกมออนไลน์ พบว่า
ตัวเกมออนไลน์ ใช้ระบบการสื่อสารและสังคม เป็ นตัวสร้างการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เล่น แต่
ระบบดังกล่าวไม่ได้ทางานอย่างอิสระ ผู้เล่นยังคงสามารถใช้ ระบบดังกล่าวเมื่อบรรลุเงื่อนไข
ของเกมต่ างๆ ทาให้ก ารเกิดชุมชนเสมือ นไม่ได้เป็ นไปตามลักษณะแนวคิดของ Howard
แบบทัง้ หมด โดยได้ขอ้ เปรียบเทียบในแต่ละระยะมีดงั ต่อไปนี้
1) ระยะก่อตัว อ้างอิงตาม Rheingold (2010) พบว่า เป็ นได้มองผู้
เข้าสู่ชุมชนเสมือนว่าเป็นกลุ่ม กลุ่มผูร้ บั นวัตกรรมได้เร็ว และกลุ่มผูค้ ลังไคล้
่
ซึง่ 2 กลุ่ม และ
มองสถานะของชุมชนเป็นชุมชนทีม่ สี ภาวะอ่อนแอ แต่ในเกมออนไลน์กลุ่มผูเ้ ริม่ เล่นเกมในระยะ
ทีเ่ ปิดเกมนัน้ เป็น 2 กลุ่มเช่นเดียวกับที่ Rheingold (2010) เสนอ แต่พบว่าในระยะนี้มผี เู้ ล่น
เกมทีต่ ้องการลองเกมใหม่ๆ เสมอเพิม่ เข้ามาด้วย และนอกจากนัน้ จะมีกลุ่มที่ชกั ชวนกันเข้า
เล่นเกมอีกด้วย อีกประการหนึ่งหากมองในเรื่องของสภาวะชุมชน พบว่า ชุมชนอ่อนแอ แต่
อ่อนแอในแง่ของวิธกี ารเล่นของผูเ้ ล่น ซึง่ เส้นโค้งการเรียนรูเ้ ข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ยิง่ เกม
มีเส้นโค้งการเรียนรูท้ ช่ี นั ทาให้ผเู้ ล่นต้องอาศัยการศึกษาตัวเกมมาก และทาให้การเล่นพัฒนาได้
ช้า ในขณะทีเ่ กมทีม่ เี ส้นโค้งการเรียนรูท้ ช่ี นั น้อยกว่าจะทาให้ผเู้ ล่นเข้าถึงระบบต่างๆ ได้เร็วกว่า
แต่อาจเสีย่ งกับอาการเบื่อเกมของผูเ้ ล่นทีเ่ ร็วขึน้
นอกจากนัน้ ลักษณะของเกมออนไลน์เอง ผู้เล่นจะเริม่ หากลุ่มเพื่อเข้า
ร่วมระหว่างกันในเกมออนไลน์ ซึ่งในระยะเดียวกันผู้เล่นจะเริม่ ใช้ส่อื อื่นๆ ของเกมออนไลน์
นัน้ ๆ ในการหาข้อมูล ยกตัวอย่าง จากการอัพเดทข้อมูลแพทช์ใหม่ของเกมโยวกัง จะพบว่า
ผูเ้ ล่นจะเข้าถาม GM ในกระดานข่าวของตัวเกม หรืออ่านข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ ดังนัน้ ใน
ระยะนี้ผู้เล่นมีการใช้มากกว่า 1 สื่อในการประกอบการเล่นเกมออนไลน์ (จะนาเสนอข้อมูล
ดังกล่าวต่อไป) ได้แก่ การเล่นตัวเกมออนไลน์ และสื่อออนไลน์อ่นื ๆ ในการประกอบการเล่น
2) ระยะก่อตัง้ เมื่อ อ้างอิงจากการแนวคิดของ Rheingold (2010)
ได้กล่าวว่า ผูเ้ ล่นจะเริม่ จับสร้างเครือข่ายสังคมภายในชุมชนเสมือนระหว่างผู้เชียวชาญ หรือ
ผู้นาในกลุ่ม กับสมาชิก และสมาชิกกับสมาชิก นอกจากนัน้ เริม่ ขยายตัวแบบชีวภาพ หาก
มองในบริบทของเกมออนไลน์นนั ้ จะพบว่าระยะก่อตัง้ คือระยะทีเ่ ริม่ มีการสร้างกิลด์ และเริม่ มีผู้
เล่นทีเ่ ล่นเร็วเลเวลสูง หรือเล่นเกมได้เก่ง ซึง่ บางเกมอาจจะถึงระยะเวลานี้ได้ไม่นาน เช่น 3-7
วันเป็ นต้น เนื่องจากตัวแปรเส้นโค้งแห่งการเรียนรูไ้ ม่สูงมาก นอกจากนัน้ เครือข่ายของผู้เล่น
ในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ มีลกั ษณะทีไ่ ม่แน่ชดั เท่ากับชุมชนเสมือนอื่นๆ เนื่องจากผูเ้ ล่นจะ
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มีการใช้ส่อื มากกว่า 1 สื่อ (ข้อมูลทีไ่ ด้สมั ภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม (8 มีนาคม 2558) ซึ่งจะ
กล่าวต่อไป) ซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวเกมออนไลน์เพียงอย่างเดียว และนอกจากนัน้ ผู้เล่นเกมใช้
วิธกี ารเชิญชวนในการเล่นเกมจากหลากหลายเส้นทางทัง้ ออฟไลน์ และออนไลน์ นอกจากนัน้
ผูเ้ ชีย่ วชาญของเกมนัน้ ๆ อาจจะไม่ได้ให้ขอ้ มูลในเกม หรือในเว็บไซต์ของเกม แต่กลับไปให้
ข้อมูลอยูใ่ นกลุ่มเว็บไซต์อ่นื ๆ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ร่วมด้วย
3) ระยะเติบโตเต็มที่ จากแนวคิดของ Rheingold (2010) เป็ นระยะ
ของการสร้างสายสัมพัน ธ์ระหว่างผู้เ ล่ น ใช้ก ารสร้างเนื้อ หา และการสร้างการปฏิสมั พัน ธ์
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ สร้างหัวข้อทีเ่ ข้มข้น พร้อมกับสร้างความท้าทายหรือประสบการณ์
ใหม่ๆ สาหรับผู้ท่อี ยู่ในกลุ่มผู้นาชุมชน หากมองในบริบทของเกมออนไลน์พบว่า ในระยนี้
และระยะก่อตัง้ มีลกั ษณะที่คล้ายกันจนสามารถเป็ นระยะเดียวกันได้ เนื่องจากเกมออนไลน์นัน้
ต้องมีการอัพเดทข้อมูลอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างพฤติกรรมอยากรูอ้ ยากเห็นของผูเ้ ล่น
อยู่ตลอดเวลา ซึง่ หมายถึงการเพิม่ ความชันของเส้นโค้งการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ทาให้ชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์มกี ารพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับลักษณะของชุมชนเสมือนแบบอื่น
ทีค่ ่อนข้างนิ่งกว่า
อีกแนวคิดหนึ่งในบริบทของเกมออนไลน์เช่นเดียวกับแนวคิดก่อนหน้า
มองได้ว่าระยะเติบโตเต็มที่ของเกมออนไลน์เป็ นระยะที่ไม่มกี ารอัพเดทเกม แต่เมื่อใดก็ตามที่
การอัพเดทเกมนัน้ จะทาให้ชุมชนกลับไปอยู่ในสภาวะระยะก่อตัง้ และหลังจากนัน้ เข้าสู่ระยะ
เติบโตเต็มทีอ่ กี ครัง้ กลายเป็นวัฏจักรของเกมออนไลน์ไป
4) ระยะแตกตัว ในระยะนี้ Rheingold (2010) เสนอว่า ระยะนี้จะ
เริม่ เต็มไปด้วยผูค้ น จนเริม่ ควบคุมไม่ได้ เนื่องจากผูค้ นมีจานวนมาก และมีความต้องการที่
หลากหลาย ซึง่ ในบริบทของเกมออนไลน์นนั ้ มีลกั ษณะดังกล่าวได้ลกั ษณะเดียวคือการเพิม่ เซิฟ
เวอร์ แต่ในเกมออนไลน์ปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะมีระบบเกมทีก่ นั ไม่ให้ผเู้ ล่นเป็ นจานวนมากกระจุก
ตัวอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึ่งในเกมมากเกินไป โดยการใช้ระบบแชนแนล ในการจาแนกกลุ่มต่างผู้
เล่นภายใน 1 เซิฟเวอร์ หากมองในแง่ของกลุ่มสังคม จากการศึกษาพบว่า ภายในโลกของ
เกมออนไลน์มกี ารแยกกลุ่มชุมชน โดยสร้างขึน้ ในระบบสังคมและการสื่อสาร ทีผ่ ู้เล่นเมื่อเข้า
เกมสามารถสร้างทัง้ ปาร์ต้ี เพื่อน และกิลด์/แคลน ได้ตแั ้ ต่วงแรกๆ ของเกม
จากการศึก ษาในข้อมูล ดังกล่าวในระยะแตกตัว อาจใช้ เป็ นระยะหดตัว แทน
เมื่อมองตัวเกมออนไลน์ จะมีการลดจานวนของผู้เล่นเมื่อเกมผ่านจุดสูงสุดของตัวเกม ทาให้
ชุมชนเสมือนของตัวเกมเข้าสู่สภาพประคองทัง้ ตัวผู้เล่น และปริมาณคนที่ เข้าเล่นเกมออนไลน์
ไปด่วยกัน ซึง่ ทัง้ หมดนัน้ เกิดจากการผระยุกต์จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารเกมออนไลน์ ในย่อ
หน้าถัดไป
โดยเมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบกันพบว่า ชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์เป็ นชุมชนเสมือนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ประกอบ
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กับการที่ผู้เล่ นมีพ ฤติก รรมใช้มากกว่า 1 สื่อ ออนไลน์ ทาให้ว ฏั จักรของชุมชนเสมือ นเกม
ออนไลน์แตกต่างออกไปจากชุมชนเสมือนประเภทอื่นๆ ทาให้วงวัฏจักรของเกมออนไลน์จะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะก่ อ ตัว กับระยะเติบโตเต็มที่ และในขณะเดียวกันระยะแตกตัว
กลายเป็ นระยะหดตัว สาหรับชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถ
อธิบายเป็นแผนภูมไิ ด้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 6.9 การพัฒนาของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
ซึ่งรายละเอียดในแต่ ละช่วงวัฏจักรของชุมชนเสมือ น จะพบได้ถึงการพัฒนา
ของอัต ลัก ษณ์ เ สมือ นควบคู่ก ันไปด้ว ย โดยแต่ ล ะระยะการเติบโตพฤติกรรมของอัต ลักษณ์
เสมือน ตลอดจนผูเ้ ล่นมีความเปลีย่ นแปลงไป โดยสามารถสรุปได้เป็นตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6.2 อัตลักษณ์เสมือน และสภาพของชุมชนเสมือน ในแต่ระยะการเติบโต
ระยะการเติ บโต
ของชุมชนเสมือน
ระยะก่อตัว

สภาพชุมชนเสมือน

สภาพอัตลักษณ์เสมือน

1) จับตัวกันอย่างหลวมๆ
2) เกิดผูน้ าของชุมชนเสมือน
3) วัฒนธรรม และกฎระเบียบของ

1) เป็นการรวมตัวของกลุ่มผูร้ บั

ชุมชนเสมือนไม่ชดั เจน
4) เกิดการขยายตัวในรูปแบบชีวภาพ
และกลไก

นวัตกรรมได้เร็ว และกลุ่มผูค้ ลังไคล้
่
2) การผูกสัมพันธ์ต่า
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ)
ระยะการเติ บโต
ของชุมชนเสมือน
ระยะก่อตัง้

ระยะเติบโตเต็มที่

ระยะหดตัว

สภาพชุมชนเสมือน

สภาพอัตลักษณ์เสมือน

1) เกิดกลุ่มผูน้ าชุมชนเสมือน
2) เกิดเครือข่าย และความสัมพันธ์
3) เริม่ มีวฒั นธรรม และภาษาของ

1)
2)
3)
4)

ชุมชน ใช้ในกลุม่ ย่อย เกิดตลาด และ
การแลกเปลีย่ น
4) เริม่ พบการจับกลุ่มของผูเ้ ล่น
5) การสือ่ สารและการเข้าเล่นเพิม่ สูงขึน้
1) ชุมนเสมือนภายในเกมเริม่ อยู่ตวั
2) ลักษณะการสือ่ สารและการเข้าเล่น
เกมคงที่
3) วัฒนธรรมการเล่นเกมและภาษาทีใ่ ช้
เหมือนกันเป็ นวงกว้างภายในเกม
1) ชุมนเสมือนภายในเกมเริม่ ลดลง
2) ลักษณะการสือ่ สารและการเข้าเล่น
เกมลดลง
3) ลักษณะการเล่นหยุดนิ่ง

การผูกสัมพันธ์สงู กว่าระยะก่อตัว
เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น
ใช้สอ่ื ภายนอกเกมมากขึน้
เริม่ จับจ่ายใช้สอบกับตัวเกม

1) ผูเ้ ล่นเริม่ มีกจิ วัตรในการเล่นเกม
2) ลักษณะการซือ้ เป็นปกติไม่เพิม่ ไม่ลด
3) ปริมาณทีใ่ ช้ในการเล่นเริม่ อยู่ตวั
1) ผูเ้ ล่นลดลง
2) ปริมาณทีใ่ ช้ในการเล่นเริม่ ลดลง

นอกจากนัน้ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเสมือนในระยะที่แตกต่างกันย่อมส่งผล
ถึงการวางแผนและการบริหารจัดการชุมชนเสมือน โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไป
เปรียบเทียบกับแนวคิดของ Community Maturity Model พบความไม่สอดคล้องกัน อยู่ 3
ประการ เนื่องด้วยลักษณะของตัวกระบวนการเดิม มองในลักษณะของชุมชนเสมือนที่เป็ น
เว็บไซต์ ในขณะที่เ กมออนไลน์ มรี ูปแบบทางสังคมที่แตกต่ า งออกไป โดยข้อ แตกต่ าง 3
ประการดังกล่าวได้แก่ 1) กฎกติกา 2) ความต้องการการมีส่วนร่วม 3) ภาษาทีใ่ ช้ในชุมชน
เสมือน
ซึง่ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวพัฒนากระบวนการของ Community Maturity Model
เพื่อให้เหมาะสมกับชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 6.10 กระบวนการบริหารจัดการชุมชนเสมือน
หมายเหตุ: กรอบสีแดง คือ ประเด็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเมื่อเทียบกับ Community Maturity
Model
โดยรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
1) ระยะก่อตัว เป็ นระยะทีช่ ุมชนเสมือนเริม่ สร้างขึน้ ในช่วงดังกล่าว
จะมีอายุราวๆ 1-3 เดือนแรกของการเปิ ดให้ผู้เล่นเข้าสู่เกม อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้เล่น
พบว่า ระยะดังกล่าวในเรื่องของกลยุทธ์ต้องให้ไปในการ ฟงั เสียงสังคมมากทีส่ ุดเพื่อศึกษา
พฤติกรรมของผู้เล่นที่เหมาะสม ในด้านภาวะผู้นาต้องใช้การควบคุมดูแลในระยะแรกให้มาก
โดยใช้ก ฎการดูแ ลแบบกึ่งแบบแผน ในเรื่อ งวัฒนธรรมของชุมชนเสมือ น จะมุ่งเน้ นที่การ
ปฏิสมั พันธ์ จากนัน้ วิธกี ารบริหารจัด การให้มุ่งเน้ นเรื่องการก่อสร้างชุมชนเสมือนให้มาก ใน
ด้านเนื้อหาและระบบมุ่งเน้นที่การให้รบั รูป้ ระโยชน์ต่างๆ เครื่องมือเน้นที่เครื่องมือของผู้เล่น
เป็นหลัก สุดท้ายทีก่ ารชีว้ ดั ใช้การชีว้ ดั เกีย่ วกับบุคคลในชุมชนเสมือน
2) ระยะก่ อ ตัง้ เป็ นระยะที่ชุมชนเสมือ นเริม่ มีอ ายุมากขึ้น ในช่ว ง
เวลานี้ จะอยู่ประมาณ 3-5 เดือนหลังจากการเปิ ดเกม โดยจากการศึกษาเอกสาร และการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ในช่วงเวลาดังกล่าวกลยุทธ์ควรไปในทิศทางการให้
ความร่วมมือมากขึน้ การสร้างให้ผเู้ ล่นจะก่อให้เกิดลักษณะของผู้นาที่เปลี่ยนไปโดยใช้การฟงั
เสียงส่วนใหญ่ และการบริหารจัดการวัฒนาธรรมไปในรูปแบบของการสนับสนุ นมากขึน้ เช่น
การสนับสนุนไอเทมในการทีผ่ เู้ ล่นพบปะสังสรรค์กนั ซึง่ จะสะท้อนเข้าสู่การบริหารจัดการทีเ่ น้น
การมีส่วนร่วม และผสานความร่วมมือ สาหรับเนื้อหาและระบบในช่วงนี้ เป็ นลักษณะของการ
สร้างสายสัมพันธ์ โดยกฏกติกาเริม่ ปรับให้เข้ากับชุมชนเสมือนมากขึน้ ซึง่ ยืดหยุ่นกว่าเดิม ส่วน
เครือ่ งมือจะมุง่ เน้นเหมือนกับระยะก่อตัว ส่วนเครือ่ งมือชีว้ ดั มองในเรือ่ งของกิจกรรมมากขึน้
3) ระยะเติบโตเต็มที่ เป็ นระยะที่กินเวลามากที่สุดสาหรับช่ วงอายุ
ของชุมชนเสมือน ระยะดังกล่าวกลยุทธ์ควรจะมุง่ เน้นไปในการบูรณาการ จากการฟงั และการมี
ส่วนร่วม เพื่อทาให้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เกมไปในทิศทางทีผ่ เู้ ล่นต้องการมากขึน้ ในระยะนี้ผนู้ าลด
บทบาทตนเองสู่การเป็ นผู้สร้างความร่วมมือมากขึน้ การเข้าไปอยู่กบั ผู้เล่น ทัง้ การฟงั และ
สนทนา เป็ นการสร้างความร่วมมือที่ดี นอกจากนัน้ ในระยะนี้วฒ
ั นธรรมของชุมชนเสมือนจะ
เริม่ หลอมรวมกัน เกิดภาษาทีใ่ ช้เฉพาะ และวัฒนธรรมเฉพาะของเกมออนไลน์นนั ้ ๆ ส่งผลให้
การบริหารจัดการชุมชนเสมือน บริษทั ต้องเริม่ ลดบทบาท เพื่อให้ผู้เล่นรูส้ กึ เป็ นโลกของผูเ้ ล่น
มากขึ้น ส่ ว นด้า นเนื้ อ หาและระบบ จะเป็ น การพัฒ นาเพื่อ สร้า งระบบที่เ หมาะสมกับ เกม
ออนไลน์ ส่วนเครือ่ งมือยังคงเป็นเครือ่ งมือของผูบ้ ริโภคเช่นเดิม ส่วนการชีว้ ดั ควรมองเรื่องการ
ปฏิสมั พันธ์เป็นหลัก เพื่อเตรียมพร้อมชุมชนเสมือนเมือ่ เข้าสู่ระยะหดตัว
4) ระยะหดตัว เป็ นระยะที่เกิดขึ้นหลังชุมชนเสมือนถึงจุดสูงสุด ผู้
เล่ นจะเริม่ หายไปจากตัว เกมออนไลน์ ซึ่งในระยะนี้เ กมออนไลน์ จะเกิด 2 ลักษณะได้แ ก่
ชุมชนเสมือนตาย หรือย้อนกลับไปสู่ระยะก่อตัวอีกครัง้ หนึ่ง ระยะหดตัวเป็ นระยะที่ผู้บริหาร
ชุมชนเสมือนต้องยดหยุ่นมากทีส่ ุดเพื่อรักษาฐานผูเ้ ล่นเดิม และในขณะเดียวกันต้องสร้างผูเ้ ล่น
เพื่อทดแทนผูเ้ ล่นทีเ่ สียไป ทาให้กลยุทธ์ในช่วงนี้เป็ นการเน้นการบูรณาการ ในขณะทีผ่ นู้ าและ
กฏจะมุ่งเน้นที่การส่งผ่านอานาจ และปรับเปลีย่ นตามสภาพของชุมชน ในการบริหารจัดการ
ชุมชนมุ่งไปในการสร้าง และการปฏิสมั พันธ์ ตลอดจการชี้วดั เช่นเดียวกับระยะก่อตัว แต่
ต้องทาอย่างเชิงรุกมากขึน้ ในส่วนของเนื้อหาและระบบเน้นการสร้างเนื้อหาใหม่
6.2.1.5 ชุมชนเสมือน กับ Gamification
ในการสร้างเกมออนไลน์ หรือเกมใดๆ ก็ตามมีแนวคิดที่สามารถอธิบายถึง
หลักการสร้างเกมขึน้ ได้แก่แนวคิด Gamification โดยแนวคิดดังกล่าว เป็ นการมองเกมเป็ น
ลักษณะของการสื่อสารทีม่ กี ลไกชัดเจน และสามารถสร้างการผูกสัมพันธระหว่างผูเ้ ล่น และตัว
เกมให้เพิม่ ขึน้ ได้ โดยหลักการคือการให้ผชู้ มรูส้ กึ ท้าทายในการเล่น และเพิม่ พฤติกรรมการใช้
สื่อมากขึน้ ด้วยตัวเอง โดยอาศัยวิธกี ารสื่อสารผ่านการเล่นเกม โดยการเล่นเกมมีด้วยกัน 4
ปจั จัยหลัก ได้แก่ ความท้าทาย (Challenge) ความสนุ ก (Enjoyment) การเรียนรู้ (Learning)
และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ซึง่ ทัง้ หมด เกมเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างเสริมให้ผรู้ บั สารสามารถ
สร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ขึน้ มาได้
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จากการศึกษาเรื่ององค์ประกอบ และแนวคิดในการออกแบบเกมออนไลน์ พบว่า
การคิดย้อนกลับในแนวคิด Gamification พบว่าทฤษฎีมองข้ามในเรื่องของการสื่อสารระหว่าง
บุคคลไป โดยมองทีต่ วั เกมเป็ นเครื่องมือในการสื่อสารถึงผูเ้ ล่น แต่ไม่ได้มองถึงการพัฒนาของ
ผูเ้ ล่น ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้เล่นต้องการหาข้อมูล หรือแสดงความสามารถดังกล่าวต่อผู้เล่นหมู่
มากด้วย ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล และชุมชนเสมือน มีผลต่อการ
ออกแบบด้วยเช่นเดียวกัน
ชุมชนเสมือนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากตัวเกมออนไลน์เป็ นเกมที่เน้ นการ
สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น และสายสัมพันธ์เหล่านัน้ เกิดขึน้ อยู่บนการเชื่อมต่อ และการ
อนุญาตของตัวเกม ทาให้เกมออนไลน์มกี ารสื่อสารระหว่างกันเป็ นจานวนมาก จากการสื่อสาร
เหล่านัน้ พบว่า ส่วนหนึ่งของการสื่อสารคือการแลกเปลี่ยนวิธกี ารเล่น การฝึ กซ้อมการเล่น
ตลอดจนการนัดพบปะสังสรรค์ ซึ่งทัง้ หมดเป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครัง้ นี้ ทาให้เมื่อผู้
เล่นเล่นไปจนถึงระดับหนึ่งที่ไม่สามารถทากิจกรรมได้ด้วยตนเอง ผู้เล่นจะถูกตัว เกมกดดัน
และสุดท้ายโดนบีบให้ต้องสื่อสารกับผูเ้ ล่นอื่นๆ ซึง่ ในแนวคิด Gamification ก่อนหน้านี้ไม่ได้
กล่าวถึงประเด็นทีต่ อ้ งมีการถูกบังคับให้ส่อื สารลงไปในแนวคิดดังกล่าว ซึง่ สุดท้ายแสดงให้เห็น
ว่าแนวคิดของเกมออนไลน์ และ Gamification เป็นเรือ่ งทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นกันได้
ในส่ ว นแรกขององค์ป ระกอบของเกมออนไลน์ ม ีส่ ว นที่ส ามารถเชื่อ มโยงกับ
แนวคิด Gamification ดังนัน้ ในการออกแบบเกม หรือการใช้กลยุทธ์ Gamification ในการ
สื่อสาร สามารถเปรียบเทียบกันได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6.3 องค์ประกอบของเกม และแนวคิด Gamification
องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อย
Game Contents แบบจาลองตัวตน
เนื้อเรื่อง
การเล่าเรื่อง
สภาพแวดล้อมของเกม
Game Concepts กฎ
Game Mechanics ระบบการแสดงผล
ระบบสังคมและการสือ่ สาร
ระบบสร้างแรงกระตุน้

เทียบแนวคิ ด Gamification
การออกแบบหน้าตาระบบ
(Interface Design)

การออกแบบแนวคิด (Method Design)
การออกแบบระบบ (System Design)

ในการออกแบบเกมตามแนวคิด Gamification พบว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องการสื่อสาร
อยู่ภายในแนวคิดดังกล่าว ซึง่ ในความเป็ นจริงการเล่นเกมออนไลน์ หรือการสื่อสารการตลาดเอง
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มัก จะมีเ สียงในโลกออนไลน์ เ กิดขึ้นเสมอ ซึ่งเกิดจากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของคนซึ่ง
สุดท้ายการสื่อสารดังกล่าว และชุมชนเสมือนมีส่วนในการทาให้ Gamification ทาได้อย่าง
สาเร็จและตรงจุดมากขึน้ เนื่องจากเกมในปจั จุบนั ไม่ได้เล่นเพียงคนเดียว แต่เล่นกันเป็ นชุมชน
เสมือน และผูค้ นจะสื่อสารกันเมือ่ พบความยาก และความท้าทายใหม่ๆ ในการเล่น โดยสามารถ
เขียนเป็นกระบวนการได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 6.11 การเพิม่ ชุมชนเสมือนเข้าสู่กระบวนการเกม
นอกจากนัน้ รูป แบบองค์ป ระกอบเกมที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลให้เ กิด ผู้เ ล่ น เกมที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อสภาพของชุมชนเสมือนที่แตกต่างกัน ด้วยภาพและการออกแบบเกม
รวมถึงการเล่น ตัวเกมอย่าง MMORPG เป็นเกมทีม่ อี งค์ประกอบของเกม ทีต่ วั เกมต้องอาศัย
ความอดทนในการเล่นซึง่ ผูเ้ ล่นส่วนใหญ่จงึ มีอายุ ทส่ี ูงกว่า เมื่อเทียบกับเกม MOBA ทีผ่ เู้ ล่น
ค่อนข้างจะครอบคลุมหลายกลุ่ม เพราะมีลกั ษณะการเล่นที่คล้าย MMORPG และ FPS
ผสมกัน ด้วยการเล่นเกมที่เร็วเหมือน FPS และการปฏิสมั พันธ์กบั ตัวเกมไม่สูงมากเท่ากับ
MMORPG ในขณะทีร่ ปู แบบของการสื่อสาร เป็ นลักษณะการผสมระหว่าง MMORPG และ
FPS ทาให้เกมมีผเู้ ล่นทีว่ งกว้างจากนัน้ หลักการของการออกแบบเกมในลักษณะตามที่ Anand
(2012) ได้นาเสนอไว้นนั ้ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า แผนภูม ิ
ดังกล่าว ต้องมีการเพิม่ ชุมชนเสมือนเข้าไปด้วย หากเกมนัน้ เป็ นเกมออนไลน์ ในขณะที่เกม
ออฟไลน์อาจจะไม่จาเป็นดังกล่าว
การทีต่ อ้ งเพิม่ แนวคิดของชุมชนเสมือนลงไปนัน้ มีดว้ ยกัน 2 เหตุผล ดังต่อไปนี้
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1) เมื่อผูเ้ ล่นทาการเล่นเข้าสู่เกม ผูเ้ ล่นไม่ได้สมั ผัสประสบการณ์การ
เล่นเกมนัน้ เพียงลาพัง ผูเ้ ล่นจะแลกเปลีย่ นความรูส้ กึ ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ดงั กล่าวด้วย ผูเ้ ล่นเมือ่ เข้าเล่นเกมตัวเกมจะบังคับให้ผเู้ ล่นต้องทาการสื่อสาร กับ
ผูเ้ ล่นอื่นๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผูเ้ ล่นต้องทาการปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นอื่นๆ
2) เกมเป็ นสื่อที่ส่อื สารผ่านประสบการณ์ เมื่อผู้เล่นมีประสบการณ์
หรือทักษะไม่เพียงพอต่อการเล่น ผู้เล่นจะเข้าสู่กระบวนการหาข่าวสาร โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ หรือสอบถามจากผู้ท่ีมปี ระสบการณ์มากกว่าในการเล่น หรือ หาข่าวสารที่ผู้
สัมผัสประสบการณ์ดงั กล่าวมาแล้วได้ให้ขอ้ มูลเอาไว้ ซึง่ ทัง้ หมดจะกล่าวต่อไปในเรื่องเส้นโค้ง
การเรียนรู้
ทัง้ 2 ข้อทีก่ ล่าวมาเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ต่อเนื่องจากการเล่นเกม ซึง่ สามารถ
นาไปเปรียบเทียบกับแนวคิดของ Gamification ในการออกแบบลักษณะกฎการเล่นของเกม
ทีส่ ุดท้ายต้องเผื่อพืน้ ทีส่ าหรับให้ผเู้ ล่นแลกเปลีย่ น และรวมตัวเป็นชุมชนเสมือน เช่น การผลิต
เกม และการบริหารจัดการเกมออนไลน์ทต่ี ้องเผื่อพืน้ ทีส่ าหรับการสื่อสาร และการเกิดขึน้ ของ
ชุมชนเสมือนบนทีต่ ่างๆ ในโลกออนไลน์ หากนาไปใช้ในการทากิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัด
แคมเปญจน์ ต้องเผื่อ พื้นที่บนโลกเสมือนออนไลน์ ให้รองรับกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จา
เกิดขึน้ เมือ่ ใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบ Gamification
6.2.1.6 เส้นโค้งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กบั ชุมชนเสมือน
จากประเด็นในเรื่องขององค์ประกอบเกมออนไลน์ และ Gamification จาก
การศึกษาพบว่าเกมที่มเี ส้นโค้งการเรียนรู้สูงจะยิง่ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์การเล่นมาก มีการ
เข้าถึงในหลายสื่อ มีผคู้ นพูดถึงมาก และมีแนวโน้มจะเป็ นเกมที่มชี ุมชนเสมือนที่เข้มแข็งกว่า
เนื่อ งจากเกมที่เ ล่ นได้ง่าย ผู้เ ล่ นไม่จาเป็ นต้อ งพึ่งพากันในระหว่างที่เ ล่ นเกม และสะท้อ น
ออกมาในแง่ของชุมชนเสมือนทีไ่ ม่แข็งแกร่งมากนัก ในขณะทีเ่ กมทีม่ คี วามยากและมีเรื่องราว
ให้ต้องเรียนรู้กลับ สร้างการพูดถึงระหว่างผู้เล่นได้ดกี ว่า เนื่องจากผู้จาเป็ นต้องแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละสอบถามวิธเี ล่นและรายละเอียดจากอยู่เล่นอื่นๆ ซึง่ สุดท้ายจะก่อให้เกิดการรวมตัว
เป็นกลุ่มทัง้ ภายในเกม และภายนอกเกมออนไลน์อกี ด้วย
ในเกมทีท่ าการศึกษา เป็นกลุ่มเกมออนไลน์ทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 9 ปี 7 ปี และ 2 ปี
ซึง่ ลักษณะของชุมชนเสมือนภายในเกมทัง้ 3 แตกต่างกันออกไปอย่างสิน้ เชิง ในเกมทีอ่ ยู่นาน
ถึงแม้ผเู้ ล่นจะลดลง แต่ลกั ษณะของชุมชนเสมีอน ทัง้ การพูดคุยและปฏิสมั พันธ์กนั อยู่ ซึง่ เป็ น
ข้อสังเกตได้เมือ่ เทียบกับเกมออนไลน์ในยุคเดียวกันทีม่ กี ารพูดถึงต่ ากว่าและหลายเกมปิดตัวลง
แสดงให้เห็นว่าการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ เล่น และชุมชนเสมือนเกมออนไลน์สาคัญในการทาให้
อายุของตัวเกมออนไลน์เพิม่ ขึน้ ด้วยการอาศัยอยู่ของผู้คนในเกมออนไลน์ ยิง่ ชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์ แข็งแกร่งขึน้ เท่าไหร่ เกมจะมีอายุยดื ยาวขึน้
นอกจากนัน้ แล้วเกมออนไลน์ เป็นสื่อและผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้ประสบการณ์ใหม่กับผู้
เล่น และผูเ้ ล่นแต่ละคนอาจสัมผัสประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป ทาให้สามารถมองย้อนกลับ
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ไปถึงตัวแนวคิดของ Gamificationที่ไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเส้น
โค้งการเรียนรู้ และ Gamification แต่ผู้วจิ ยั ได้อ่าน และศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับเกม และ
Gamification พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างการเรียนรูผ้ ่านวิธกี าร Gamification โดย
กรณีศกึ ษาทีน่ ่ าสนใจคือ การใช้ Gamification ในการสอนพนักงานในการรับมือลูกค้าของ
แมคโดนัลประเทศอังกฤษ (Whybrow, 2015) โดยตัวเกมถูกออกแบบเป็ นสถานการณ์จาลอง
ในการรับรองลูกค้าในร้านแมคโดนัล โดยใช้การกดดันผู้เล่นด้วย เวลา ความถูกต้อง และ
ความพึงพอใจของลูกค้า เมือ่ ผูเ้ ล่นเล่นเป้าหมายคือต้องทาให้ไวทีส่ ุด ถูกต้อง และได้ความพึง
พอใจของลูกค้าสูงทีส่ ุด โดยผูเ้ ล่นจะได้รบั เป็ นคะแนน และคะแนนดังกล่ าวสามารถนามาแสดง
บนหน้าเว็บพนักงานของแมคโดนัล เพื่อให้ผอู้ ่นื ได้ลองท้าทาย จากเกมดังกล่าว

ภาพที่ 6.12 ภาพการใช้ Gamification ของแมคโดนัล ประเทศอังกฤษ
แหล่งที่มา: Kineo, n.d.
ในประเด็นดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้เป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นชุมชน
เสมือน และประเด็นเส้นโค้งการเรียนรู้ โดยประเด็นชุมชนเสมือนนัน่ เป็ นข้อสนับสนุ นการทีเ่ กม
ออนไลน์ และชุมชนเสมือนมีความสัมพันธ์กนั เนื่องจากเกมดังก่าวยังต้องมีการล่นและแชร์กนั
ภายในองค์กร ส่วนประเด็นด้านเส้นโค้งการเรียนรู้ ตัวเกมมีการสร้างการท้าทาย และสิง่ ที่ผู้
เล่นต้องทาคือการศึกษาตัวเกมเพื่อ ทาให้ได้คะแนนทีส่ ูงกว่าผูอ้ ่นื ทีเ่ ล่นเกมเดียวกัน ดังนัน้ ผู้
เล่นจะมีการพัฒนาด้านการเล่น และการใช้งานให้เก่งมากขึน้ และสุดท้ายได้องค์ความรูใ้ นการ
บริการจากตัวเกมซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ กบั การทางานในองค์กรสาหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อีก
ด้วย เนื่องจาก สื่อเกมกลายเป็ นสื่อทีก่ ว้างขวางกว่าแต่ก่อน เด็กส่วนใหญ่เคยชินกับการเล่ น
เกม การสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้ผเู้ รียน ตลอดจนผูค้ นในองค์กรรูส้ กึ สนุ กสนานไปกับสิง่
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ท้าทายเหล่านัน้ จะก่อให้เกิดกลุ่มชุ มชนเสมือนย่อยๆ ภายใน และชุมชนเหล่านี้นาไปสู่การ
แลกเปลีย่ นซึง่ องค์ความรู้ ความเข้าใจ จนไปถึงการแลกเปลีย่ นนวัตกรรมระหว่างกัน
6.2.1.7 เพื่อน การเรียนรู้ ความสนุ ก และความสาเร็จ เป็ นกับดักให้ผคู้ นผูก
สัมพันธ์กบั เกมออนไลน์
ในการศึก ษาครัง้ นี้พบว่า เพื่อ นที่ได้จากการเล่นเกม เพื่อนในโลกออฟไลน์
รูปแบบการเล่น และความสาเร็จจากการเล่นเกม เป็ นสิง่ ทีเ่ พิม่ ลักษณะของความผูกสัมพันธ์ใน
ตัว เกมออนไลน์ ให้เ พิม่ ขึ้นได้ ซึ่งจากการเก็บข้อ มูลพบว่าผู้เล่ นให้ค วามคิดเห็นไปในทาง
เดียวกันว่า เพื่อ นที่ได้จากการเล่นเกมออนไลน์ มีแนวโน้ มที่ทาให้พวกเขาเล่นเกมมากขึ้น
และมีโอกาสได้ตดิ ต่อกับผูอ้ ่นื มากขึน้ และจากทีไ่ ด้อภิปรายในส่วนของพืน้ ทีอ่ อฟไลน์ มีส่วนใน
การทาให้ผคู้ นเล่นเกมเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน
จากข้ออภิปรายดังกล่าว สอดคล้องกับแนวความคิดของ Lu and Wang (2008)
ซึง่ ได้กล่าวว่า พืน้ ที่ชุมชนเสมือน ประกอบกับตัวเกมออนไลน์ทเ่ี ล่นสนุ ก ส่งผลให้ผู้เล่นเกิด
พฤติกรรมเพิม่ ปริมาณการเล่นเกมเพิม่ มากขึน้ และสามารถอธิบายเพิม่ เติมได้กบั แนวความคิด
ของ Gamification ที่การสร้างแนวคิดของเกมนัน้ จุดหมายปลายทางเพื่อการสร้างการปฏิสมั พันธ์
สูงสุดกับผูเ้ ล่น และสร้างการรับรูค้ วามสนุ ก และสุดท้ายผลทีไ่ ด้มาจึงเป็ นการเพิม่ ปริมาณการ
ใช้มากขึน้
นอกจากนั ้น ยัง พบว่ า การเรีย นรู้ ในประเด็น เส้น โค้ง การเรีย นรู้ พบว่ า
สอดคล้องกับ การเพิม่ ปริมาณการเล่นของผูเ้ ล่นอีกเช่นเดียวกัน จากทีไ่ ด้กล่าวไปในหัวข้อเส้น
โค้งการเรียนรู้ จะพบว่า ในขัน้ ตอนของการเรียนรู้ เป็ นขัน้ ตอนทีจ่ ะก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์และความรูท้ ่ไี ด้จากตัวเกม โดยผู้ท่แี ชร์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลนัน้ เป็ นลักษณะ
ของการแย่งกันให้ขอ้ มูลด้วยซ้าในบางครัง้ โดยสังเกตได้ ตามกระดานข่าวของเกมแต่ละเกม
หรือกระทังยู
่ ทูป จะมีผู้แย่งกันให้ข้อมูล เกี่ยวกับเกมแต่ละเกม เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้นัน้
เป็ นสิง่ หนึ่งทีไ่ ด้จากการออกแบบเกมแต่ในแนวคิด Gamification ไม่ได้กล่าวไว้อย่างเต็มที่ ซึง่
ควรจะนาเข้าไปเพิม่ เติมในกรอบของกระบวนอีกด้วย
ส่วนในเรื่องของความสาเร็จ และความสนุ ก มีผู้ให้คาอธิบายไว้อยู่ด้วยกัน 2
ท่าน ได้แก่ (Yee, 2006) และ (Lu & Wang, 2008) ที่กล่าวว่าผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ มี
แนวโน้มที่จะเพิม่ ปริมาณการเล่นเกมออนไลน์ เนื่องจากเกมออนไลน์ สามารถตอบสนองเรื่อง
ความสาเร็จ และความสนุก ต่อตัวผูเ้ ล่นได้อย่างทันทีทนั ใด และนอกจากนัน้ ตัวเกมเองมีระบบ
สังคมซึ่งทาให้ผู้เล่นไม่รู้สกึ เหงาระหว่าง และยังได้มโี อกาสในการแสดงออกถึงชื่อเสียงของ
ตนเองผ่านทางออนไลน์ได้ การตอบสนองด้านความสาเร็จ และความสนุ กนัน้ เป็ นสิง่ พืน้ ฐาน
ทีม่ นุ ษย์ต้องการซึ่งเกมสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่ความสาเร็จในโลกแห่ง
ความเป็ นจริงนัน้ ต้องเกิดจากการรอคอย และความทุ่มเท ซึง่ ผูค้ นยุคหลังทีเ่ กิดพร้อมกับสื่อ
ดิจทิ ลั จึงมีความอดทนการรอในความสาเร็จทีล่ ดลง ด้วยความทีท่ ุกคนต้องการในการตอบสนอง
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แบบทันที นอกจากนัน้ ยังพบเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนความรูท้ าให้ทุกอย่าง
เหมือนกับสาเร็จรูปมาโดยตลอด ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึน้ อยู่ภายในชุมชนเสมือนของเกม
ออนไลน์ ทีส่ ะท้อนภาพของพฤติกรรมผูเ้ ล่นในปจั จุบนั ได้เป็ นอย่างดี เหมือนทีส่ ่อื เกมออนไลน์
สามารถให้กบั คนกลุ่มนี้ได้นนั ่ เอง
เมือ่ นาประเด็นต่างๆ รวมเข้าด้วยกัน จะสามารถอธิบายได้ว่า สื่อเกม เป็ นสื่อ
ทีเ่ รียกว่าสื่อ และผลิตภัณฑ์ท่มี ชี วิ ติ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประกอบไปด้วยชุมชนเสมือน
และผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่ในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นจานวนมาก และด้วยชุมชนเสมือนนัน้
กลายเป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทัง้ ตัวเกม และเศรษฐกิจของเกม ตลอดจนรายได้ของ
บริษัทเกม โดยตัวเกมออนไลน์ทาหน้ าที่คล้ายกับดักผู้เล่นให้เพิม่ ปริมาณการเล่นให้มากขึ้น
โดยอาศัยกับดักของชุมชนเสมือน คือ เมื่อผูเ้ ล่นเล่นเกมจะได้รบั การตอบสนองเรื่องความสนุ ก
และสาเร็จ ในขณะเดียวกันผูเ้ ล่นจะได้ประสบการณ์อ่นื ๆ ร่วมกับผูเ้ ล่นทีอ่ ยู่ภายในชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์ ทัง้ ในกลุ่มใหญ่ และในกลุ่มชุมชนย่อยๆ ของเกมออนไลน์ นัน้ ๆ โดยสามารถ
อธิบายเป็นแผนภาพได้ดงั นี้

ภาพที่ 6.13 กระบวนการกับดักของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
จากกระบวนการดังกล่าว หมายถึง ผูเ้ ล่นเป็ นผู้ท่เี ข้าไปเล่นเกมออนไลน์ แต่
เริม่ รับรูค้ วามสนุ กของเกม และจากภาพของเกมทีแ่ สดงออกไป เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าให้ผเู้ ล่นนัน้
ติดกับกับการเล่นเกม แต่ปจั จัยที่เป็ นตัวกระตุ้นอีก 1 ปจั จัย คือปจั จัยสายสัมพันธ์ในชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์ ซึง่ ทัง้ 3 ปจั จัยเป็ น ปจั จัยทีต่ อบสนองความสนุ ก และสายสัมพันธ์ทาง
สังคม แก่ผเู้ ล่นทาให้ผเู้ ล่นเพิม่ ปริมาณการเล่นเกมออนไลน์มากขึน้ เอง เปรียบเทียบได้กบั การ
นัดทานอาหารค่ า หากไปคนเดียวเรามีแนวโน้มทีจ่ ะสังอาหารน้
่
อย และการใช้เวลาทานน้อย
แต่เมือ่ มีเพื่อนไปด้วย จะมีแนวโน้มทีส่ งอาหารเพิ
ั่
ม่ มากขึน้ และใช้เวลาในร้านอาหารเพิม่ ขึน้
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ในการออกแบบเกมออนไลน์ และผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ ในการวิเคราะห์ระบบ
เกมออนไลน์ และการวางแผนการตลาดเกมออนไลน์นนั ้ ๆ ต้องแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3
ส่วนได้แก่ ระบบเกม พฤติกรรมผู้เล่น และชุมชนเสมือน โดยแต่ละประเด็นต้องมุ่งในเรื่องที่
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
1) ระบบเกม ควรจะวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเกม โดยมองทีร่ ะบบสังคม
และการสื่อสาร ระบบการหารายได้ และสุดท้ายทีร่ ะบบของกฎการเล่น โดยทัง้ 3 ระบบ มี
ประเด็นทีค่ วรมองดังต่อไปนี้
ในประเด็นที่ 1 เรื่องของระบบสังคมและการสื่อสาร เป็ นการมองว่า
เกมมีการเอือ้ อานวยในการติดต่อสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่น และการจับตัวของกลุ่มสังคมทีเ่ หมาะสม
กับเกมบนพืน้ ทีส่ ่อื นัน้ ๆ เนื่องจากการศึกษาพบว่า การทีผ่ คู้ นจะรวมกลุ่มกันภายในเกมได้นนั ้
ส่วนหนึ่งเกิดขึน้ จากระบบของตัวเกมเอื้ออานวยให้ผู้เล่นนัน้ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมาก
หรือน้อย เกมทีเ่ ปิดโอกาสให้มกี ารติดต่อระหว่างกันมาก มีแนวโน้มทีเ่ กมนัน้ จะมีชุมชนเสมือน
ที่แข็งแกร่งกว่า เกมที่เปิ ดโอกาสการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนัน้ ในประเด็นนี้เ อง
นอกจากระบบสังคมและการสื่อสารของตัวเกแล้ว การใช้ส่อื ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมทางการ
ตลาดล้ว นมีผ ลต่ อ การคงอยู่ของชุมชนเสมือ นด้ว ยกันทัง้ สิ้น ซึ่งนัน่ หมายถึงการบูรณาการ
ระหว่างสื่อเป็นสิง่ สาคัญด้วยเช่นเดียวกัน
ในประเด็นที่ 2 ไวยากรณ์ดจิ ทิ ลั ทีแ่ ตกต่างกัน เกมทีต่ ่างประเภทกัน
ซึ่งเป็ นตัวกาหนดลักษณะและวิธกี ารสื่อสาร ทาให้ลกั ษณะของชุมชนเสมือนนัน้ แตกต่างกัน
ออกไป เช่น เกมโทรศัพท์มอื ถือ เกมคอมพิวเตอร์ จะมีรปู แบบทีต่ ่างออกไป ซึง่ จากการศึกษา
พบว่าในเกมคอมพิวเตอร์เอง ทีเ่ ป็นเกมต่างประเภทกัน เช่น MMORPG, FPS และ MOBA
มีลกษณะการสื่อสารที่เฉพาะตัวและแตกต่างกันออกไป ซึ่งการสื่อสารเหล่านัน้ จะสามารถ
พยากรณ์ ก ลุ่ ม ชุ ม ชนเสมือ นที่จ ะเกิด ขึ้น บนชุ ม ชนเสมือ นได้ และสุ ด ท้า ยสามารถน าการ
พยากรณ์ดงั กล่าวในการคัดเลือกเกมออนไลน์ท่กี ่อให้เกิดชุมชนเสมือนและคาดการณ์รายได้ได้
อย่างแม่นยาขึน้
ในประเด็นที่ 3 ระบบการหารายได้ของตัวเกม เกมทีม่ คี วามพร้อมใน
ด้านไอเทม และตัวเกมทีส่ นุกรวมไปถึงกลุ่มผูเ้ ล่นยินดีจะจ่ายเงินเพื่อซือ้ สินค้าทีเ่ หมาะสมกับตัว
เกม จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในบทที่ 5 พบว่าผูเ้ ล่น มีทศั นคติเชิงบวก ต่อการมีสนิ ค้า
ขายในเกมออนไลน์ มีผู้เ สนอแนะว่ า ถ้ า มีส ิน ค้า สวยงาม และของตกแต่ ง ก็จ ะซื้อ เก็บ ไว้
นอกจากนัน้ ยังสามารถอภิปรายเพิม่ เติมจากการเก็บข้อมูลว่า การทีเ่ กมออนไลน์ใช้วธิ กี ารขาย
สินค้าแบบระบบไอเทมมอลล์ และให้เปิดเล่นฟรี ส่งผลให้ผเู้ ล่นสามารถเลือกได้เองทีจ่ ะเติมเงิน
กับเกมดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งไม่เป็ นการบังคับผู้เล่นจนเกินไป ทาให้ผเู้ ล่นไม่มที ศั นคติในแง่ลบ
กับระบบดังกล่าว
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2) พฤติกรรมผู้เล่น เป็ นการวิเคราะห์สภาพของผู้เล่น ณ ขณะนัน้
มีพฤติกรรมการใช้ส่อื และการสื่อสารแบบใด ซึง่ จากการสัมภาษณ์จะพบว่า ผูเ้ ล่นในปจั จุบนั
ต้องการ เฟสบุคเพจ มากกว่าการใช้เว็บไซต์ เป็ นต้น ทีใ่ ดที่ผเู้ ล่นนิยมใช้บริษทั ควรอยู่ทน่ี ัน่
และต้อ งทาการสร้างกลุ่ มผู้เ ล่ นนอกชุมชนเสมือ นในเกมออนไลน์ อีกด้ว ย ซึ่งต้อ งอาศัยการ
บริห ารจัดการชุมชนต่ อ ไป โดยประเด็นพฤติกรรมผู้เ ล่ น สามารถอภิปารายย่อ ยได้อีก 2
ประเด็นดังนี้
ในประเด็นที่ 1 ความนิยมของผู้เล่นในเวลาดังกล่าว เกมต่างๆ ที่
ให้บริการเหมาะสมกับเวลา และความต้องการของผู้เล่นล้วนเป็ นสิง่ ที่ดแี ละเหมาะสม การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก่อให้เกิดแนวโน้ มใหม่ๆ ของเกมออนไลน์ ตัวอย่าง ในช่วงปี
พ.ศ. 2547 นับเป็ นช่วงของเกมออนไลน์คอมพิวเตอร์อย่างแร็คนาร็อค แต่ในช่วงเวลา พ.ศ.
2557-2559 เป็นช่วงเวลาของเกมออนไลน์ประเภทเล่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเกมออนไลน์
ประเภทคอมพิวเตอร์มแี นวโน้มการเล่นทีล่ ดลง ดังนัน้ ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์มแี นวโน้มจะเปลีย่ น
วิธกี ารเล่นเกมไปตามสื่อทีน่ ิยมใช้
ในประเด็นที่ 2 ลักษณะของกลุ่มผูเ้ ล่นของเกมนัน้ ๆ เกมต่างประเภท
กันผูเ้ ล่นทีเ่ ข้าเล่นเกมจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน ถ้าเกมประเภท MMORPG จากการศึกษา
พบว่าผูเ้ ล่นเกมจะมีอายุเฉลีย่ สูงว่าเกมประเภทอื่น ทาให้การสื่อสาร และวิธกี ารเล่นของเกมจะ
มีความซับซ้อนและอาศัยเวลาการเล่น ในขณะทีก่ ารศึกษาพบว่าในเกม FPS ผูเ้ ล่นมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะมีอายุทน่ี ้อยกว่า ทาให้การสื่อสารเกี่ยวกับตัวเกมจะเป็ นเรื่องการเล่นมากกว่า และระบบ
ไม่ตอ้ งซับซ้อนมาก
3) ชุมชนเสมือน หมายถึง ชุมชนเสมือนทัง้ ภายนอกและภายในเกม
รูปแบบในการทีช่ ุมชนเสมือนนัน้ ๆ จะก่อตัวขึน้ พฤติกรรมผูเ้ ล่น และสภาพของผูเ้ ล่นเกมนัน้
จะมีพฤติกรรมอย่างไร และมากไปกว่านัน้
ในประเด็นที่ 1 ชุมชนเสมือนภายนอกเกม ชุมชนเสมือนภายนอก
เกม หมายถึง ชุมชนเสมือนทีม่ อี ยู่แล้ว หรือเกิดขึน้ อยู่ภายนอกเกม เช่น ตามกระดานข่าว
หรือเว็บไซต์ต่างๆ เป็ นพื้นที่ท่ตี ้องทาการศึกษาก่อนการเปิ ดเกมใหม่ เพื่อให้เข้าใจรูปแบบ
ของพฤติกรรมผูเ้ ล่น และความคาดหวังต่อตัวเกมออนไลน์ ก่อนการเปิดให้เล่นจริง ซึง่ ควรทา
อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากผู้เล่น ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมออนไลน์ และสร้ าง
ชุมชนทีพ่ วกเขาต้องการ อีกประการหนึ่งหนึ่งชุมชนเสมือนภายนอกเกมอาจรวมถึงการจัดพืน้ ที่
ให้ผเู้ ล่นได้เข้ามาพบปะสังสรค์และทากิจกรรมร่วมกัน ทัง้ ในโลกออนไลน์ และออฟไลน์ได้อกี ด้วย
ในประเด็นที่ 2 ชุมชนเสมือนภายในเกม ลักษณะของชุมชนเสมือน
ในเกมออนไลน์ ในการคาดการณ์เพื่อพยากรณ์เกมต้องทาความเข้าใจกับกลุ่มผู้เล่น ว่าเกม
ประเภทใดเหมาะกับผู้เล่นประเภทใด การคาดการณ์เพื่อทาให้สามารถดูแนวโน้ ม และช่วย
วางแผนตัวเกม และการจัดการชุมชนเสมือนได้อย่างชัดเจนมากขึน้
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ดัง นั น้ เมื่อ สรุ ป ในเรื่อ งของลัก ษณะของเกมออนไลน์ เกิด ขึ้น ด้ว ยกัน 4
ประการ ได้แก่ ระบบของเกม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ พื้นที่ออฟไลน์ และพื้นที่ชุมชน
เสมือนอื่นๆ ซึ่งทัง้ 4 ประการเป็ นสิง่ ที่ผู้พฒ
ั นาเกมออนไลน์ และผู้ให้บริการเกมออนไลน์
ต้องให้ความสนใจเป็ นสิง่ แรก จากนัน้ ต้องพัฒนาในเรื่องการหารายได้ของตัวเกม และการ
สนับสนุนการเล่นทีเ่ หมาะสม
6.2.2 สภาพของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ภายหลังจากการเกิ ดชุมชนเสมือน
สภาพของชุมชนเสมือนเป็ นสิง่ ทีง่ านวิจยั ฉบับนี้ต้องการศึกษาเพื่อให้ทาให้ผพู้ ฒ
ั นาเกม
และผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาผู้เล่น และเป็ นแนวทางในการ
วางแผนนโยบายการกากับดูแลชุมชนเสมือนได้อกี ด้วย โดยศึกษาต่อจากขัน้ ตอนการเกิดขึน้
ของชุมชนเสมือน
6.2.2.1 ลัก ษณะของประชากรในชุ ม ชนเสมือ น มีผ ลต่ อ สภาพของชุ ม ชนที่
เกิดขึน้
จากการเก็บข้อ มูล ทัง้ หมดพบว่าผู้ท าแบบสอบถามพบว่า ระบบการสื่อ สาร
ภายในเกมเป็ นหนึ่งในระบบทีผ่ เู้ ล่นคิดว่าเป็ นระบบทีส่ าคัญ เป็ นอันดับที่ 4 ซึง่ ระบบดังกล่าว
เป็ นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างให้เกิดชุมชนเสมือนขึน้ ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ ยังพบว่าผู้
เล่นส่วนใหญ่มกั เป็ นผู้ท่ที กั ทายก่อนในการปฏิสมั พันธ์ท่เี กิดขึ้น โดยตัวระบบเกมนัน้ เป็ นตัว
บังคับ ซึ่งสอดคล้องไปกับการสัมภาษณ์ท่ผี ู้เล่นบางกลุ่มจะเป็ นผู้เล่นที่ มอี ิทธิพลให้ผู้เล่นอื่น
ทักทาย ซึง่ สามารถอธิบายผ่านงานวิจยั ของ Kozinets (1999 as cited in Misra, Mukherjee, &
Peterson, 2008) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูเ้ ล่นทีอ่ ยู่ในชุมชนเสมือน สามารถแบ่งออกได้เป็ น
4 กลุ่ม โดยวัดจาก 2 ปจั จัย เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่วม (Consumption of Activitiy)
และระดับความลึกของความสัมพันธ์ (Intensity of relationships) โดยทัง้ 4 กลุ่มพฤติกรรม
ดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มนักท่องเทีย่ ว (Tourist), กลุ่มนักสังคม (Mingle), กลุ่มผูท้ ุ่มเท (Devotee)
และกลุ่มวงใน (Insider) ซึง่ ผลทีไ่ ด้ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มผูเ้ ข้าเล่นออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยวัด
จากการเริม่ ในการปฏิสมั พันธ์ ได้แก่ กลุ่มทีเ่ ป็ นตัวเริม่ ในการปฏิสมั พันธ์ (Active Users)
และกลุ่มตัง้ รับในการปฏิสมั พันธ์ (Passive Users) ซึง่ ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็ น กลุ่มที่
เป็นตัวเริม่ ในการปฏิสมั พันธ์ และจะเริม่ ปฏิสมั พันธ์เมื่อมีการกระตุ้นด้วย สถานการณ์ข องเกม
ได้แก่ การเก็บเลเวล และอาชีพบางประเภท เช่น พระ แทงค์ แสดงให้เห็นว่า การออกแบบ
สถานการณ์นนั ้ มีผลต่อการเล่นเกม รวมไปถึงการออกแบบเกมให้มตี วั ละครทีแ่ ตกต่างกันและมี
ทักษะบางอย่างที่แ ตกต่าง สามารถก่อ ให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันภายในเกมได้ ซึ่ง
สามารถอ้างอิงได้ว่า การออกแบบเกมมีส่วนต่อการเล่นเกม ตามหลักของ Gamification ที่
ได้กล่าวว่าการออกแบบเกมให้เกิดองค์ประกอบของการเล่นที่แต่ละด้านทีแ่ ตกต่างกันส่งผลให้
เกิดรูปแบบการเล่นทีแ่ ตกต่าง (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011)
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ในการศึกษาของ Community Roundtable (2013) พบว่า ผูค้ นในชุมชน
เสมือนมีพฤติกรรมการปฏิสมั พันธ์ท่แี ตกต่างกัน โดยสามารถจาแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม โดย
เรียกว่า หลักการ 55/30/15 (55/30/15 Rules) หมายถึงในยุคปจั จุบนั มีผทู้ เ่ี ป็ นกลุ่มผูใ้ ช้
อย่างหนักอยู่ประมาณ 15% และผูใ้ ห้ความร่วมมือในบางโอกาสอีก 30% และผูเ้ ข้าชมทัวไป
่
อีกประมาณ 55% เมือ่ เปรียบเทียบกับแนวความคิดของ Kozinet ในการแบ่งประเภทของคน
ในชุมชนเสมือนจะพบว่า ผูค้ นประมาณ 55% เป็นกลุ่มนักท่องเทีย่ ว ในขณะที่ 30% จะเป็ น
กลุ่มผูท้ ุ่มเท และนักสังคมอีก 15% จะเป็นกลุ่มวงใน

ภาพที่ 6.14 หลักการ 55/30/15 ของ Community Roundtable
เมือ่ นาแนวคิดเกีย่ วกับการแบ่งประเภทของผูค้ นในชุมชนเสมือน และ หลักการ
55/30/15 นามาอธิบายเกีย่ วกับพฤติกรรมของอัตลักษณ์เสมือนบนโลกเสมือน แสดงให้เห็นว่า
ผู้ค นในโลกออนไลน์ ต่ า งมีพ ฤติก รรมที่แตกต่ า งกัน ไปไม่ต่ า งจากโลกจริงที่ม ีผู้เ ป็ นผู้น าทาง
ความคิด และผู้ต าม โดยทัง้ หมดนัน้ เป็ น การถ่ า ยทอดพฤติก รรมที่ผู้เ ล่ น ต้อ งการจะเป็ น
นอกจากนัน้ จะแสดงวิธกี ารสื่อสารผ่าน การเลือกตัวละคร อาชีพ เช่น ผูท้ เ่ี ป็ นผูน้ ามักจะเลือก
เล่นอาชีพทีเ่ ป็นตัวนา ในขณะกลุ่มทีไ่ ม่เป็นผูน้ า จะมีแนวโน้มเลือกอาชีพสนับสนุ น หรืออาชีพ
อื่นๆ หรือผูค้ นทีช่ อบการเล่นแบบสันโดด มีแนวโน้มจะเลือกตัวละครทีส่ ามารถลุยเดีย่ วได้เอง
และลักษณะเหล่านี้จะสะท้อนไปยังลักษณะของการสื่อสารอีกด้วย ซึ่งสุดท้ายจะสะท้อนไปศู่
รูปแบบการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมภายในเกมออนไลน์
การเกิดกลุ่มผูเ้ ล่นทีแ่ ตกต่างกันทัง้ 4 กลุ่มนี้ ส่งผลให้ลกั ษณะของสภาพชุมชน
เสมือนต่างกันออกไป เกมออนไลน์ท่ศี กึ ษาทัง้ 3 เกม จะมีการจานวนผู้เล่นในแต่ละกลุ่มที่
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แตกต่างกัน แต่สงิ่ ทีพ่ บจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ คือ เกมออนไลน์ทงั ้
3 เกมมีกลุ่มที่เป็ น กลุ่มวงใน จานวนไม่มากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นภายในเกมเดียวกัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับแนวคิดอัตราส่วนของประชากรภายในชุมชนเสมือรทีเ่ หมาะสม คือ 15/30/55
นัน้ อาจจะเป็ นสัดส่วนที่เหมาะสมจริง ซึ่งต้องทาการศึกษาเพิม่ เติมต่อไป ซึ่งสภาพของผู้คน
เหล่านี้จาเป็นต่อสภาพของชุมชนเสมือนทีเ่ หมาะสมแก่การหารายได้ของเกมออนไลน์ต่อไป
นอกจากนัน้ ในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้คน้ พบข้อแตกต่างจากหลักการ 55/30/15
เพียงเล็กน้อย พบว่าการสื่อสารในพืน้ ที่ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มกั เป็ นฝ่ายเริม่ การ
ปฏิสมั พันธ์ก่อน ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่เป็ นผู้รบั การปฏิสมั พันธ์เพียงเล็กน้อย ดังนัน้ กลุ่มที่ได้จาก
การศึกษาครัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับแนวความคิดของ Kozinets (2010) และหลักการ 55/30/15
จะได้ว่า กลุ่มที่เป็ นนักท่องเที่ยวยังคมมีจานวนมากกว่า 50% และที่เหลือคือการรวมกันของ
กลุ่มนักสังคม ผูท้ ุ่มเท และกลุ่มวงในอีกจานวนครึง่ หนึ่งทีเ่ หลือ
6.2.2.2 ชุมชนเสมือนภายในเกม และชุมชนเสมือนภายนอกเกม คนละโลก
เดียวกัน
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์เอง มีชุมชนเสมือนหลักคือพื้นทีภ่ ายในเกมออนไลน์
แต่ขณะเดียวกัน มีพ้นื ทีท่เี กิดขึ้นภานอกตัวเกมออนไลน์ ด้วย ได้แก่พ้นื ที่ชุมชนเสมือนอื่นๆ
บนโลกออนไลน์ และมีพ้นื ที่อยู่ในโลกแห่งความเป็ นจริงเทียบเคียงอีกด้วย ซึ่งพื้นที่ดงั กล่าว
เป็ นพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่ชุมชนเสมือนในที่ต่างกันเหล่านี้ เป็ นสิง่ ที่ช่วยเกื้อหนุ นซึ่งกันและกัน
ในการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทเ่ี หมาะสม
ชุมชนเสมือนต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันหมดทัง้ โลกออนไลน์ ในเกมออนไลน์
และโลกออฟไลน์ จากการอภิปรายในประเด็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกออนไลน์ และออฟไลน์
ในการศึกษาพบว่า ผูเ้ ล่นมีการสื่อสารระหว่างกันหลากหลายรูปแบบ มากกว่าทีท่ างบริษทั เกม
คาดการณ์ไว้ ซึ่งการสื่อสารเหล่านัน้ เป็ นการสื่อสารระหว่างผู้เล่นเกมด้วยกันเอง ซึ่งหลาย
ครัง้ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั เกมออนไลน์ ซึง่ ผูบ้ ริหารเกมออนไลน์จาเป็ นต้องเข้า ใจ
ช่องทางการสื่อสารของผูเ้ ล่น เช่น การสร้างแฟนเพจเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และต้องเพิม่ ช่อง
ทางการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงผู้เล่นมากขึน้ และเปิ ดพื้นที่เฉพาะเพื่อควบคุมการสื่อสารเหล่านัน้
นกจากนัน้ แล้วการติดต่อสื่อสารดังกล่ าว เป็ นผลในเชิงบวกและลบกับชุมชนเสมื อนได้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดสภาวะของชุมชนทีเ่ หมาะสม
นอกจากนัน้ แล้วการสื่อสารที่อยู่ภายนอกเกมออนไลน์ และการสื่อสารที่อยู่ ใน
เกมออนไลน์ เป็ นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ในขณะที่ภายในเกมออนไลน์ผู้
เล่นสามารถสร้างบรรยากาศดังกล่าวได้ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้พบเจอกับคนของบริษทั
ให้มากขึน้ โดยรายละเอียดจะนาไปอภิปรายในหัวข้อการบริหารจัดการชุมชนเสมือน
จากการศึกษาในการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า พืน้ ที่ของทัง้ 2 โลกมีความสัมพันธ์
ต่อการเกิดชุมชนเสมือน ทัง้ การสนับสนุนให้ชุมชนเสมือนเกิดขึน้ แล้ว พบว่าเป็ นตัวทีส่ ร้างสาย
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สัมพันธ์ให้ชุมชนเสมือนแข็งแกร่งขึน้ ได้อกี ด้วย เนื่องจากผูเ้ ล่นจะเข้าเล่นเกมออนไลน์ผ่านจาก
เพื่อนและคนรู้จกั ในโลกออฟไลน์ แล้วเหวี่ยงเข้าสู่โลกออนไลน์ ในพื่นที่นัน้ ผู้เล่นจะมีโอกาส
เปิดรับการปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นอื่นๆ มากขึน้ ทาให้เกิดสายสัมพันธ์ใหม่ๆ จนนาไปสู่การสร้าง
กลุ่มใหม่บนเกมออนไลน์ และสุดท้ายกลายเป็ นชุมชนเสมือน โดยสามารถเขียนเป็ นกระบวนการได้
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 6.15 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์บนพืน้ ทีอ่ อนไลน์ และออฟไลน์
ในการวิจยั เชิงปริมาณได้ขอ้ สนับสนุ นแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากผูเ้ ล่นส่วนใหญ่
ได้เริม่ เข้าเล่นเกมผ่านการสื่อสารการตลาดในรูปแบบทีห่ ลากหลาย รวมไปถึงเพื่อนสนิทต่างๆ
อีกด้วย โดยมีผรู้ บั สื่อเหล่านัน้ แล้วเข้าเล่นเกมกว่า 20% ของกลุ่มตัวอย่าง
6.2.2.3 ตัวตนออนไลน์ แบบจาลองตัวตน 2 สิง่ ทีส่ าคัญต่อผูเ้ ล่น
ผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั มีการใช้ CMC ในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลายทัวโลก
่
ทัง้
ห้องแช็ท, แอพพริเคชัน่ ไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์ และสุดท้ายเข้าไปสู่ชุมชนเสมือนโดยไม่
รูต้ วั ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ในยุคปจั จุบนั ชุมชนเสมือน เปรียบเสมือนร้านกาแฟบนโลก
แห่งอินเทอร์เน็ต (Misra, Mukherjee, & Peterson, 2008) ทีผ่ คู้ นรวมตัวกันบนสังคมหนึ่ง
บนอินเทอร์เน็ต การบริหารจัดการชุมชนเสมือนจึงมีความสาคัญมากขึน้ ตามไป เนื่องจากผูค้ น
ในชุมชนเสมือนเพิม่ ตัวสูงขึน้ หากไม่มกี ารบริหารจัดการทีด่ ี จะส่งผลให้ชุมชนเสมือนเกิดความ
ยุ่งเหยิง เปรียบกับสังคมที่ไร้การบริหารจัดการ และยังส่งผลต่อการสร้างรายได้จากชุมชน
เสมือนเหล่านัน้ ด้วย แต่ตวั ตัวทีเ่ ราเจอเหล่านัน้ ไม่ใช่ตวั คนจริงๆ แต่เ ป็ นเพียงส่วนประกอบ
ของระบบเท่านัน้
ในโลกของเกมออนไลน์ รวมไปถึงสื่อออนไลน์อ่นื ๆ เป็ นโลกซึ่งไร้หน้ า ไร้
ตัวตน และไร้ซ่งึ รูปแบบ จนเมื่อผูเ้ ขียนโปรแกรมลงไป เพื่อแสดงให้เห็นภาพและเสียง รวม
ไปถึงลัก ษณะการใช้งานอื่นๆ เมื่อ โลกดังกล่ าวเป็ นโลกไร้หน้ า ผู้ส ร้า งระบบจึงสร้างภาพ
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จาลองตัวแทนให้เกิดขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของผู้เล่น และผู้ใช้งานบนโลกเสมือน ซึ่งตัวแทน
เหล่านัน้ สามารถออกมาในรูปแบบของภาพส่วนตัว บางครัง้ ออกมาในรูปของภาพการ์ตูน และ
บางครัง้ ออกมาในรูปของตัวละครภายในเกม แบบจาลองตัวเป็ นเป็ นลักษณะของการเชื่อมต่อ
ตัวของผู้เล่น เข้าไปสู่โลกเสมือน ซึ่งเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ รวมไปถึงการสร้างตัวตนเป็ น
สัญลักษณ์แทนตัวผูเ้ ล่นเหล่านัน้ ให้สามารถทาในสิง่ ทีต่ นเองไม่สามารถทาได้ หรือตอบสนอง
ความต้องการเชิงลึกของผูเ้ ล่นเหล่านัน้ สามารถเปรียบเทียบได้เหมือนภาพยนตร์เรื่อง อวาต้า
(Avatar) ทีต่ วั เอกของเรือ่ งเป็นชายพิการไม่สามารถเดินได้ ซึง่ ในเรื่องนัน้ นักวิทยาศาสตร์ได้
สร้างเครือ่ งทีเ่ ขาสามารถแบ่งร่างจาลองกลายเป็ นลิงสีฟ้า ทีส่ ามารถยืนเดิน ทาให้เขาสามารถ
มองเห็นโลกในวิธที เ่ี ขาไม่เคยทามาก่อน
ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ สิง่ หนึ่งทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นักเล่นเกม คือการทีพ่ วก
เขาจะห่วงเรือ่ งชื่อตัวละคร และเรือ่ งการสร้างตัวละครมาก เนื่องจากพวกเขาต้องการสร้างสิง่ ที่
เป็นตัวแทนของพวกเขาบนโลกออนไลน์ ซึง่ นันคื
่ อภาพลักษณ์ และหน้าตาของพวกเขาบนโลก
ออนไลน์ ซึง่ ตัวละครเหล่านัน้ เป็ นบทบาทที่ผู้เล่นจะซ่อนตัวเข้าไปใต้หน้ากากบนโลกออนไลน์
เรือ่ งนี้สามารถอธิบายได้ในปรากฏการณ์ของตัวตนออนไลน์ ทีค่ นในโลกออนไลน์มกั มีตวั ตนที่
แตกต่ างกับตัว ตนบนโลกจริง เช่น โลกจริง อาจจะเป็ นคนที่ดูเ รียบร้อ ย แต่ เ มื่อ เข้า สู่โลก
ออนไลน์กลายเป็ นคนทีด่ ูเกรีย้ วกราด พฤติกรรมเหล่านี้เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมทีต่ ่างกัน ผูค้ นสบายใจทีจ่ ะเปิดเผยตัวตนมากขึน้ เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์ และมี
แนวโน้มพฤติกรรมคล้ายอาการคนสองบุคลิก (Bipollar) ยิง่ ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตมากยิง่ มีแนวโน้ม
ในการสร้างตัวตนมาก โดยการศึกษาของ (Young, 1998) ได้ให้แนวคิดเดียวกับเรื่องดังกล่าวว่า
การใช้อนิ เทอร์เน็ตทีม่ ากขึน้ จะทาให้ผใู้ ช้มพี ฤติกรรมทีซ่ บั ซ้อน รวมไปถึงอาการซึมเศร้าได้ดว้ ย
แต่หากมองในแง่ของธุรกิจ การที่ผู้เล่นชื่นชอบที่จะมีตวั ตน และอัตลักษณ์ท่ี
แตกต่างจากผู้อ่นื นัน้ ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจ และรูปแบบการสร้างรายได้ท่สี บื เนื่องจากการ
สร้างอัตลักษณ์ของผู้เล่น เช่น ของตกแต่ง การสร้างรูปแบบหน้าตาของตัวละคร ตลอดจน
ระบบการเลือกชื่อ เป็นต้น ด้วยความทีผ่ เู้ ล่นจาเป็ นต้องจาแลงตนให้โดดเด่นกว่าผูอ้ ่นื ในโลก
เกมออนไลน์เดียวกันดังนัน้ ระบบดังกล่าวจึงจาเป็น เพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะทีผ่ เู้ ล่นต้องการ
การเข้าร่วมการแข่งขัน เป็ นอีกหนทางหนึ่งที่ได้มาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับ
จากผูเ้ ล่นอื่น ซึง่ การแข่งขันเป็นเครือ่ งหมายบ่งบอกว่าตัวตนของเขานัน้ แตกต่างจากผูอ้ ่นื และ
เครื่องหมายในการรับรองว่า ขาเก่งกว่าผู้อ่นื อีกด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็ นประเด็นรองจากการ
แข่ง ขัน เพื่อ รางวัล แสดงให้เ ห็น ถึง ประโยชน์ ข องการจดการแข่ง ขัน ส าหรับ เกมออนไลน์
นอกเหนือจากการได้กลุ่มผูเ้ ล่นที่ต้องการล่ารางวัล การสร้างเสียงของผูเ้ ล่น และการสร้างอัต
ลักษณ์เป็นอีกสิง่ หนึ่งทีก่ ารจัดการแข่งขันมอบให้แก่ผเู้ ล่นอีกด้วย
นอกจากนัน้ การในการศึกษาพบว่า ตัวตนเสมือน เป็นสิง่ ผูเ้ ล่นสร้างและมีความ
ต้องการใช้ชวี ติ เช่นนัน้ แต่การเล่นตัวละครผูห้ ญิงของผูช้ ายในเกมออนไลน์ ไม่ได้หมายความ
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ว่าเขาอยากจะเป็ นผู้ห ญิง แต่อ ยากได้ส ิทธิพิเศษ และอ านาจของเพศหญิงในการเล่ นเกม
ออนไลน์ ทีก่ ารศึกษาครัง้ นี้พบ 2 ประการด้วยกัน คือ เพศทีแ่ ตกต่างกันมีส่วนในการใช้ส่อื ที่
แตกต่างกันออกไป จากการสัมภาษณ์พบว่าเพศหญิงมีแนวโน้ม ใช้ส่อื ทัง้ เกม และสื่อสังคม
ออนไลน์ไปพร้อมๆ กัน และมักจะเกิดการผูกพัน ใน 2 พืน้ ที่ ในขณะทีเ่ พศชาย ไม่ได้ใช้
สื่อพร้อมกัน และเมื่อเล่นเกมจบ จึงไปใช้อกี สื่อหนึ่ง การใช้ส่อื ทีพ่ ร้อมกับการเล่นเกมพบเห็น
กับโปรแกรม Team, Speak ในเกม Point Blank มากทีส่ ุด ในขณะทีเ่ กม MMORPG ผู้
เล่นมักจะมีเวลาเยอะจึงมีการใช้ส่อื อื่นด้วย ซึง่ ผ็เล่นเหล่านี้ผเู้ ล่นชายจะมีแนวโน้มทีจ่ ะดูแลและ
ช่ว ยเหลือมากกว่าผู้เ ล่ นที่เ ป็ นผู้ชาย นอกจากนัน้ พบว่า ผู้ชาย มีแนวโน้ มจะเล่นตัวละคร
ผูห้ ญิงเพื่อการได้มาซึง่ สิทธิเศษแบบผูห้ ญิง ซึง่ ในการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั พบว่าผูช้ ายมีแนวโน้มที่
จะเล่นตัวละครหญิง เพื่อตอบสนองความเซ็กซี่ของตัวละคร และการเล่นเพื่อสิทธิประโยชน์
ของผูห้ ญิง เช่น การขอสิง่ ของ การขอช่วยเล่นเกม เป็ นต้น ทาให้ตวั ละครเพศหญิงได้เปรียบ
ในการเล่นเกมกว่าตัวละครเพศชาย ทาให้เกมทีค่ าดว่าเพศชายจะเล่นเยอะ ไม่ได้หมายความ
ว่าไอเทม และตัว ละครเพศชายจะขายดีเสมอไป ซึ่งทัง้ หมดต้อ งดูจากสภาพแวดล้อมอื่นๆ
อรีกด้วย เพื่อทาให้การวางแผนการตลาดตรงเป้าหมายมากขึน้
นอกจากนัน้ การสื่อสารบนโลกออนไลน์ เป็นการสื่อสารทีง่ ่ายกว่าการตอบสนอง
แบบออฟไลน์ ประกอบกับตัวเกมออนไลน์ มีภาพแทนตัวหรือ ภาพอัตลักษณ์ เช่น ตัวละคร
ในเกม หรือ แม้แ ต่ รูป ลัก ษณ์ ต่ า งๆ ท าให้ค นกลุ่ ม หนึ่ ง เลือ กที่จ ะปฏิส ัม พัน ธ์ท างออนไลน์
มากกว่า การปฏิสมั พันธ์ออฟไลน์ นอกจากนัน้ ในงานวิจยั ของ (กุลทิพย์ ศาสตระรุจ ิ และ
ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2557) เป็ นข้อหนึ่งทีเ่ ห็นว่านอกจากในสื่อเกมแล้ว สื่อชนิดอื่นทีเ่ ป็ นสื่อ
ดิจทิ ลั เช่นเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะทาให้ผใู้ ช้งาน เพิม่ การใช้งานด้วยความสนุ ก การออกแบบ
อินเตอร์เฟสที่สวย และการปฏิสมั พันธ์ผ่านชุมชนเสมือน เนื่องจาก 3 สิง่ นัน้ เป็ นตัวดึงให้ผู้
เล่ น เข้า ใช้ไ ด้ง่า ย สวย สนุ ก และตอบสนองตัว ตนของคนเหล่ า นัน้ ได้อีก ด้ว ย ด้ว ยการ
อภิปรายดังนี้ เป็นตัวอธิบายภาพของ นวัตกรรมการสื่อสารทีเ่ ปลีย่ นจากการสื่อสารแบบเดิมที่
เป็ นการสื่อสารแบบตัว ต่อตัว จนมาเป็ นการสื่อสารมวลชน กลายเป็ นการสื่อสารกับชุมชน
เฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ทร่ี กั รถ จะรวมกันที่ห้องรัชดา เว็บไซต์ออโต้สปิ น ซึ่งเป็ นเวลาทีส่ ่อื สาร
กับคนเหล่านี้ต้องตรงมากขึน้ และสร้างให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงความคิดเห็น และตัวตนออกมา
เหมือนลักษณะของการเล่นเกมจะทาให้คนเหล่านี้ส่อื สารมากขึน้ และสามารถนาไปใช้ในการทา
การสื่อสารการตลาดได้อกี ด้วย
หากมองในมิติ ข องผู้ ท่ี เ ล่ น เกมมากขึ้น จนถึ ง ขัน้ ติ ด เกม และโหยหาแต่
ความสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ หากอ้างอิงตามแนวคิดของ Yee (2006) จะพบว่า คนเหล่านี้
ต้องการหลีกหนีจากชีวติ ในโลกแห่งความเป็ นจริงทีโ่ หดร้าย และโลกอุดมคติ (Eutopia) ใน
โลกเกมออนไลน์นัน้ สามารถเติมเต็มส่วนของชีวติ พวกเขาได้อย่างเต็มที่มากกว่า ทาให้เขา
รูส้ กึ ความเป็ นเจ้าส่วนหนึ่งของสังคมนัน้ มากกว่า และตัง้ ใจที่จะอาศัยอยู่ในนัน้ ซึ่งกลายเป็ น
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โลกทางออก ดังนัน้ การที่ผู้เล่นเกิดการติดเกมและต้องการเล่นเกมมากขึ้นอาจจะเป็ นความ
ต้ อ งการหลีก หนี จ ากโลกแห่ ง ความเป็ น จริง ซึ่ง สุ ด ท้า ยผู้ผ ลิต เกมออนไลน์ ความสร้ า ง
สภาพแวดล้อ มที่เ หมาะสม และการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เล่ นที่ทาให้กลายเป็ นพื้นที่ท่พี วกเขชา
สามารถหลีกหนีจากความเป็ นจริงได้ โดยการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ อย่างสมดุล และ
มุง่ ทีก่ ารสร้างสังคม จะทาให้ผเ้ ล่นมีแนวโน้มทีจ่ ะเล่นเกมมากขึน้
6.2.2.4 ชุมชนเสมือนภาษาเฉพาะในการสื่อสาร
นอกจากเรื่องอัตลักษณ์เสมือนจะเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับชุมชนเสมือนภายในเกม
ออนไลน์แล้ว การสื่อสารภายในชุมชนเสมือนเอง เป็ นการสื่อสารเฉพาะแล้วแต่ชุมชน คล้ายกับ
กลุ่มคนที่แตกต่างกันในประเทศ เช่น กลุ่มคนเหนือจะมีการสื่อสารและภาษาที่ ใช้เป็ นภาษา
เหนือ ในขณะทีค่ นใต้ก็จะมีภาษาเฉพาะ เช่นเดียวกับ ภายในชุมชนเสมือน ที่ชุมชนเสมือน
ในแต่ละเกมจะมีศพั ท์บางอย่างที่ผเู้ ล่นเกมนัน้ ๆ เข้าใจ แต่ในขณะเดียวก็จะมีภาษาที่นักเล่น
เกมไม่ว่าจะเกมใดก็เข้าใจ เช่นเดียวกัน
ภาษาเฉพาะที่เกิดขึ้น คล้ายกับลัก ษณะของการเกิดศัพท์เทคนิค หรือศัพท์
เฉพาะที่ใช้ภายในองค์กร ไปจนถึงภาษาถิ่น โดยภาษาดังกล่าวเกิดขึ้นจากลักษณะของตัว
ละบบ และวิธกี ารเล่น ไปจนถึงไอเทม เป็ นต้น ทีเ่ กิดภาษาเหล่านี้ขน้ึ นับเป็ นสิง่ ทีด่ เี นื่องจาก
ภาษาเหล่ า นี้เ ป็ น สัญ ญาณของการผูกสัม พัน ธ์รหว่า งผู้เ ล่ นและตัว เกมมีม ากกว่ า เกมที่ไ ม่ม ี
ลักษณะการพูดโดยใช้ภาษาเฉพาะ จากตัวอย่างในการศึกษาพบว่า เกมทัง้ 3 ที่เป็ นผู้นา
ตลาดในเกมออนไลน์แต่ละประเภท จะมีคาศัพท์เฉพาะของเกมมากกว่า 10 คาขึน้ ไป ซึ่งการศึกษา
ในรายละเอียดดังกล่าวต้องทาการศึกษาต่อไป เพื่อทาให้เข้าใจสภาพของการใช้ภาษาเฉพาะ
และความนิยมของเกมออนไลน์
6.2.2.5 ชุมชนเสมือนก็มกี ลุ่มผูน้ าทางความคิดเช่นเดียวกับโลกแห่งความเป็นจริง
กลุ่ มผู้นาทางความคิดในชุมชนเสมือ นออนไลน์ เป็ นกลุ่ มที่มคี วามสาคัญ ต่ อ
สภาพของชุ ม ชนเสมือ น ลองเปรีย บเทีย บได้จ าก การปกครองในประเทศที่ต้อ งมี ผู้น า
ครอบครัว ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน นายอาเภอ ไปจนถึง นายกรัฐมนตรี ซึ่งลักษณะดังก่า
วสามารถพบได้ในชุมชนเสมือนออนไลน์เช่นเดียวกัน เพียงแต่ลกั ษณะไม่ซบั ซ้อนเท่ากับสังคม
ในโลกออฟไลน์
จากการศึกษาพบว่า ในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ นัน้ จะประกอบไปด้วยกลุ่ม
สังคมย่อยๆ ในรูปแบบของกิลด์ ปาร์ต้ี และเพื่อนในเกม ซึง่ เป็ นลักษณะสังคมทีไ่ ม่แตกต่าง
จากโลกภายนอกเกมออนไลน์ สภาพหนึ่งที่เห็นได้ คือ มีตงั ้ แต่ระบบหัวหน้ าปาร์ต้ี ระบบ
หัวหน้ากิลด์ ไปจนถึงหัวหน้าประเทศในบางเกม ทาให้การจัดการต้องมีการควบคุมทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป ซึง่ จะนาประเด็นนี้อภิปรายต่อไปในประเด็นการบริหารจัดการชุมชนเสมือน
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ประกอบไปด้วยกลุ่มชุมชนเล็กๆ ย่อยๆ เป็นจานวนมาก
เนื่องด้วยลักษณะของเกมออนไลน์ มีระบบสังคมและการสื่อสาร ที่ให้ผู้เล่นทาการปฏิสมั พันธ์
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ระหว่างกัน เป็นชุมชนเสมือนย่อยๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ โดยชุมชนเสมือน
ย่อยๆ เหล่านี้ ประกอบไปด้วย ผูน้ าชุมชน และผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ทวไป
ั่
ในประเด็นของผูน้ าชุมชนนัน้ ในแต่ละชุมชนเสมือนย่อยๆ จะมีกฎของตนเอง
ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งผู้เป็ นผู้นาของชุมชนนัน้ ๆ เกิดจากการที่ผู้เล่นนัน้ ตัง้ ใจในการเป็ นผู้นา
และสร้างชุมชนเหล่านัน้ ขึน้ ผู้เล่นเหล่านัน้ จะสร้างบรรยากาศของชุมชนเสมือนของตัวเองขึน้
พร้อ มกับสร้างกฎต่ างๆ ขึ้นมาเพื่อ จัดการชุมชนของตนเอง แต่ นอกจากนัน้ ตัว ระบบเกม
ออนไลน์ เอง จะเป็ นตัวกาหนดภาพการกระทบกระทังของชุ
่
มชนเสมือนด้วย ว่าเป็ นชุมชน
เสมือนทีเ่ น้นการแข่งขัน เน้นการครอบครองพืน้ ที่ หรือเน้นการอยู่อาศัยและปฏิสมั พันธ์ ซึง่ จะ
เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงการปฏิสมั พันธ์ระหว่างชุมชนเสมือนย่อยๆ ภายในเกมออนไลน์ ในเกม
พอยต์แบลงค์การปฏิสมั พันธ์ระหว่างชุมชนเสมือนภายในเกม จะเป็ นกลางไม่รุนแรง ซึ่งตรง
ข้ามกับเกมออนไลน์อย่างฮอนทีภ่ าษาที่ใช้ในการสื่อสารรุนแรง และหยาบคายกว่า แต่ในเกม
โยวกังผูเ้ ล่นจะติดต่อระหว่างกันค่อนข้างปกติ ยกเว้นช่วงเวลามีสมครามทีจ่ ะรุนแรงมากขึน้ ใน
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวระบบเกมเป็นตัวกาหนดลักษณะของชุมชนเสมือนภายในเกม
ออนไลน์ดว้ ย ซึง่ ผูน้ าชุมชนในเกมออนไลน์ต่างๆ มีส่วนในการเร่งปฏิกริยา หรือช่วยให้ความ
รุนแรงเกิดขึน้ ได้
เมื่อสรุปจากทุกประเด็น จะเห็นว่าสภาพของชุมชนเสมือนบนเกมออนไลน์ เป็ น
ชุมชนที่ผู้เล่นรวมตัวและจับตัวกันตัง้ แต่ จับตัวแบบหลวม จนถึงแน่ นแฟ้น ขึน้ อยู่กบั ปจั จัย
ของลักษณะของการสื่อสารของเกม การปฏิสมั พันธ์ เส้นโค้งการเรียนรู้ และพฤติกรรมของผู้
เล่นซึ่งเป็ นสิง่ ที่สาคัญมากและเป็ นตัวแปรที่จะทาให้ชุมชนเสมือนอยู่ได้หรือไม่ นอกจากนัน้
ปจั จัยทีช่ ่วยรวมตัวผูเ้ ล่นเข้าด้วยกัน คือ ปจั จัยด้านการสื่อสารการตลาดทีเ่ ป็ นตัวดึงผูเ้ ล่นเข้าสู่
สภาพแวดล้อมของการเป็ นชุมชนเสมือนให้เกิดขึน้ ประกอบกับการสื่อสารต่างๆ บนระบบ
เกมออนไลน์ เป็ นสร้างสภาวะแวดล้อมให้ผู้คนเข้ามารวมตัวกันบนโลกออนไลน์ โดยสามารถ
เขียนเป็นกระบวนการได้ดงั ต่อไปนี้
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ภาพที่ 6.16 ความสัมพันธ์ในการเกิดสภาพของชุมชนเสมือน
6.2.3 รูปแบบการบริ หารจัดการชุมชนเสมือนที่เหมาะสม
การบริหารจัดการชุมชนเสมือนออนไลน์ เป็ นสิง่ ทีง่ านวิจยั ฉบับนี้มุ่งในการตอบคาถาม
เพื่อสร้างแผนการจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ท่เี หมาะสม และสร้างรายได้ต่อบริษทั เกม
ออนไลน์ท่เี หมาะสม ซึง่ ในงานวิจยั ฉบับนี้พบ วิธกี ารจัดการชุมชนเสมือนที่เหมาะสมสาหรับ
เกมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
6.2.3.1 กฎและกติก าการเล่ นที่เ หมาะสมส าหรับ การดูแ ลชุ ม ชนเสมือ นเกม
ออนไลน์
จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า เกมทุกเกมมีกฎกติกาการเล่นทีป่ ระกาศไว้ทางหน้า
เว็บไซต์แต่การสื่อสารเรื่อง กฎ กติกา แต่ผเู้ ล่นไม่ได้รสู้ กึ ว่าสาคัญ ถึงมีกฏมากมายแต่ผเู้ ล่น
ยินยอมทีจ่ ะละเมิดกฏเหล่านัน้ เนื่องจากความไม่สนใจ
ในช่วงทีผ่ ่านมามีประเด็นทางสังคมทีส่ ามารถนามาอ้างอิงได้ คือ กรณีของน้อง
ปีใหม่ ทีม่ บี ญ
ั ชีบนสื่อสังคมออนไลน์อนิ สตาแกรม ในประเด็นข่าวการถูกลบอินสตาแกรม เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ทัง้ ที่อินสตาแกรมได้มกี ฎการใช้ร่วมกัน ซึ่ งประเด็น
ดังกล่าวทาให้เห็นถึงผูเ้ ล่น ในทีน่ ้คี อื ผู้ใช้งานยินดีทจ่ี ะไม่ปฏิบตั ติ ามกฎได้เสมอ แต่ในหลักการ
บริหารจัดการชุมชนเสมือนเมื่อเทียบกับแนวคิดของ Community Roundtable เรื่องใช้งาน
ต้องมีกฎในการบริหารจัดการชุมชนเสมือนที่ถูกต้อง ซึ่งเป็ นกฎที่สามารถใช้ ได้กบั ทุกสังคม
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และไม่ละเมิดกฏหมายต่างๆ ทีถ่ ูกครรลองครองธรรมอีกด้วย แต่ในงานเขียนดังกล่าวได้เสนอว่า
การมีส่วนร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ช้บริการเป็นสิง่ สาคัญเช่นเดียวกัน
ดัง นัน้ สุ ดท้า ยแล้ว การที่มกี ฎและกติก า กลายเป็ น ลักษณะความร่ว มมือ กัน
ระหว่างผูใ้ ห้บริการ และผูค้ นทีใ่ ช้บริการเกมออนไลน์ในฐานะผูเ้ ล่น สามารถเปรียบได้กบั การ
เข้า เล่ น ในสวนสนุ ก พื้น ที่แ ละเครื่อ งเล่ นต่ า งๆ เปรีย บเสมือ นพื้น ที่ของเกมออนไลน์ ท่ีผู้
ให้บริการเกมออนไลน์อนุ ญาตให้ผใู้ ช้บริการเข้าเล่น ส่วนผูท้ ใ่ี ช้บริการสวนสนุ กเปรียบเสมือนผู้
เล่นเกม ซึ่งต้องทาตามกฏการให้บริการของสวนสนุ ก เพื่อความปลอดภัย และการรักษา
ระเบียบเรียบร้อยภายในสวนสนุ ก ซึง่ ย่อมจะมีผฝู้ ่าฝื นกฏดังกล่าวอยู่เสมอ ซึง่ กฏเหล่านัน้ เป็ น
กฏการปฏิบตั หิ น้าที่ของผู้บริหารชุมชนเสมือน ให้บงั คับใช้กฏต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งกฏเหล่านัน้
อ้างอิงตามกฏหมายของประเทศอีกขัน้ หนึ่ง ในกรณีของสวนสนุ กจะอ้างอิงตาม พรบ.สถาน
บริการ สาหรับในประเทศไทยไม่มกี ฏหมายที่บงั คับใช้เกี่ยวกับการให้บริการดิจทิ ลั อย่างเต็ม
รูปแบบ มีเพียง พรบ.คอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้ครอบคลุมเรือ่ งดังกล่าว แต่สุดท้ายไม่ใช่การมีกฎ
แล้วชุมชนเสมือนจะอยู่อย่างสันติ สุดท้ายแล้วปจั จัยสาคัญคือ วัฒนธรรม ความเข้าใจกฏและ
สิทธิ จิต ส านึก สาธารณะ และการรู้เ ท่าทัน สื่อ ดิจทิ ลั อีกด้ว ย ซึ่งสุ ดท้า ยแล้ว แนวความคิด
ดังกล่ าวต้อ งถู กนาเข้าไปทาแบบเรียน เพื่อ ให้เ ข้าใจวิธกี ารใช้งานสื่อดิจทิ ลั ที่ถู กต้อ ง และ
ผลกระทบจากการใช้งานทัง้ ในสื่อเกมออนไลน์เอง และสื่อดิจทิ ลั อื่นๆ ที่จะต้องมีกฏในการ
ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเกมออนไลน์ หรือสื่อออนไลน์นนั ้ ๆ
ซึง่ ในประเด็นดังกล่าวสามารถแตกประเด็นย่อยทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ชุมชนเสมือน ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการ ผูบ้ ริหารชุมชนเสมือน ผูเ้ ล่น สื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วม
ซึง่ จะนาไปอภิปรายต่อไป
6.2.3.2 ผู้ใ ห้บริก ารเกมออนไลน์ และผู้บริหารชุมชนเสมือ นเกมออนไลน์ ท่ี
เหมาะสม
คาว่าจากการนิยามศัพท์ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ หมายถึง ผู้
ที่อาจจะเป็ นผู้พฒ
ั นาเกมออนไลน์ หรือเป็ นผู้ซ้อื ลิขสิทธิ ์เกมออนไลน์ ก็ตาม เปิ ดพื้นที่เสมือน
สาหรับผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ เข้าเล่นและใช้จา่ ยกับตัวเกมออนไลน์ โดยมีหน้าทีด่ แู ลและให้บริการ
เกมออนไลน์ เพื่อให้เกิดกาไรสูงสุด ในขณะที่ ผูบ้ ริหารชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ หมายถึง
บุคคลในองค์ก รของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ท่ที าหน้าที่โดยตรงในการให้บริการแก่ผู้เล่นเกม
ออนไลน์ และควบคุ มดูแ ลตลอดจนใช้กฏในการบังคับผู้เ ล่ น เพื่อ ให้เ กมออนไลน์ ดงั กล่ าว
ดาเนินการบริก ารได้อ ย่างราบรื่น โดยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการเกมออนไลน์ และ
ผูบ้ ริหารชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เป็ นความสัมพันธ์ภายในองค์กร ซึง่ ผูบ้ ริหารชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์ เป็ นลูกจ้างขององค์กรเกมออนไลน์ ซึ่งจาเป็ นต้องดาเนินแผนการบริหารตาม
นโยบายของบริษทั เกมออนไลน์
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ในการเก็บข้อมูลพบว่า ผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ และผูบ้ ริหารชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์เป็ นส่วนสาคัญในการบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ นอกจากกฏและกติกา
ในการให้บริการเกมออนไลน์ทเ่ี ป็นเครือ่ งมือหนึ่งในการบริหารจัดการชุมชนเสมือน พบว่าผูเ้ ล่น
มักเล็งเห็นว่า ผูบ้ ริหารชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ มีความสาคัญในการทาเกมให้สนุ กขึน้ โดย
ผูบ้ ริหารชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ นัน้ ผูเ้ ล่นหมายถึง เกมมาสเตอร์
เกมมาสเตอร์ หรือ GM จากการนิยามศัพท์ในงานวิจยั ฉบับนี้หมายถึง ตาแหน่ ง
งานหนึ่งในการบริห ารจัดการชุมชนเสมือ นเกมออนไลน์ ทาหน้ าที่ค ล้ายพนักงานให้บริการ
โดยจะมีพน้ื ทีก่ ารให้บริการทัง้ ภายในเกมและภายนอกเกม เช่น สื่อออนไลน์ทบ่ี ริษทั ผูใ้ ห้บริการ
เกมจัดไว้ จากหน้ าที่ดงั กล่าวผู้เล่ นมักจะปฏิสมั พันธ์กบั เกมมาสเตอร์ ในฐานะตัวแทนของ
บริษทั เกมออนไลน์ ดังนัน้ ในประเด็นของผูบ้ ริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในงานวิจยั
ฉบับนี้ จะหมายถึงเกมมาสเตอร์เป็นส่วนใหญ่
ในการบริหารชุมชนเสมือน เกมมาสเตอร์ กลายเป็ นกุญแจสาคัญในการบริหาร
จัดการ เนื่องจากผู้เล่นจะมีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั เกมมาสเตอร์มากกว่าผู้อ่นื ดังนัน้ เวลาส่วน
ใหญ่ผู้เล่นมักต้องการปฏิสมั พันธ์ และสร้างสายสัมพันธ์กบั เกมมาสเตอร์ เนื่องด้วยผู้เล่นมอง
เกมมาสเตอร์ว่าเป็ นผู้มอี านาจเหนือผู้เล่นในเกมออนไลน์ ทัง้ ในแง่ของการผลิตไอเทม การมี
อานาจในการบล็อกและแบนผูเ้ ล่น จากมุมมองดังกล่าวทาให้ผเู้ ล่นต้องการทีจ่ ะเป็ น เพื่อน กับ
เกมมาสเตอร์ ดังนัน้ ในแผนของการบริหารจัดการชุมชนเสมือน จึงต้ องทาการบริหารจัดการ
กลุ่มเกมมาสเตอร์ก่อน
การบริหารจัดการเกมมาสเตอร์นัน้ ต้องทาอย่างมีระบบ ในมุมมองของการ
บริหารจัดการชุมชนเสมือน คนกลุ่มนี้คอื ผูม้ อี ทิ ธิพลต่อชุมชนเสมือนเกมออนไลน์สูง ในขณะที่
โลกออฟไลน์อาจจะไม่ได้ยงิ่ ใหญ่ โดยนอกจากจะมีกฏ ต่างๆ เป็ นข้อ กาหนดในการให้บริการ
(Code of Conduct) แล้วเรือ่ งจรรยาบรรณเป็นอีกสิง่ หนึ่งทีต่ อ้ งสร้างให้กบั คนกลุ่มนี้
แบบแผนในการสร้าง เกมมาสเตอร์ ทีด่ ตี ่อเกมออนไลน์ควรมีขนั ้ ตอนดังนี้
1) นโยบายด้านการจัดการชุมชนเสมือน
บริษทั ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ต้องมีแนวคิดและแผนนโยบายในการ
ดูแ ลชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ อย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อ ให้ผู้ดาเนินการบริหารจัดการชุมชน
เสมือ นสามารถดาเนินการได้อ ย่างมีข นั ้ ตอน และสะดวกต่ อ การตัดสินใจ หากบริษัทไม่ม ี
นโยบายจัดการชุมชนเสมือนนัน้ ก่อให้เกิดความยุง่ ยาก ทัง้ เรือ่ งของอานาจในการตัดสินใจ และ
แนวทางในการเยียวยาเมือ่ เกิดปญั หาในชุมชนเสมือน
จากนัน้ นาแผนนโยบายดังกล่าวร่างเป็นข้อบังคับและการบริหารจัดการ
ชุมชนเสมือนของแต่ละเกม โดยให้ผทู้ ต่ี ้องทาหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการชุมชนเสมือนเป็ นผูร้ ่างขึน้
ซึง่ ต้องทาแยกย่อยเฉพาะในแต่ละเกมออนไลน์ เนื่องจากเกมที่ ต่างกันจะมีระบบทีแ่ ตกต่างกัน
ไม่ควรทาเป็นแผนแบบเดียวแล้วใช้ทุกเกม เนื่องจากระบบเกมทีต่ ่างย่อมทาให้เกิดรูปแบบของ
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกันออกไปอีกด้วย
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โดยในแผนการบริหารจัดการดังกล่าวควรมีรูปแบบการสื่อสาร และ
วิธกี ารสื่อสารของเกมมาสเตอร์ กับผูเ้ ล่ น อารมณ์ และภาพลักษณ์ของเกมต้องอีกส่วนหนึ่งที่
เพิม่ เติมเข้ามาด้วย โดยใช้หลักการการสื่อสารการตลาดเข้าผนวกในเรือ่ งดังกล่าว
2) การคัดเลือกบุคคลากร และการวางแผนอบรมบุคคลากร
เมือ่ มีแผนและนโยบายแล้วอีกประการหนึ่งคือ การคัดเลือกบุคคลากร
เข้าดูแลชุมชนเสมือนต้องมีคุณสมบัตทิ เ่ี ฉพาะ และเหมาะสมกับชุมชนนัน้ ๆ ทีด่ ูแล อย่างเกม
ทีด่ ูเป็ นผูช้ าย มากควรใช้เกมมาสเตอร์ท่มี ลี กั ษณะคล้าย และชื่นชอบในเกมประเภทดังกล่าว
หรือเป็นผูท้ ช่ี ่นื ชอบเกมประเภทนัน้ ๆ นอกจากนัน้ จะต้องวิเคราะห์ถงึ อุปนิสยั และลักษณะการ
สนทนาบนออนไลน์ของคนเหล่านัน้ ด้วย
การวางแผนอบรมบุคคลากร ในการดูแลชุมชนเสมือนเกมออนไลน์นนั ้
ต้องแบ่งการอบรมออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ การอบรมเกี่ยวกับเรื่องเกมออนไลน์ท่ดี ูแล การ
อบรมเกี่ย วกับ ชุ ม ชนเสมือ น การอบรมเกี่ย วกับ การท างาน และ การอบรมเกี่ย วกับ
จรรยาบรรณและบทลงโทษ ทัง้ 4 เรื่อง นัน้ มีความสาคัญในแต่ละเรื่องทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ในการอบรมเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ท่ดี ูแล เป็ นการอบรมเกี่ยวกับวิธกี ารเล่นเกม ระบบเกม
ออนไลน์ ในการอบรมเกี่ยวกับชุมชนเสมือน เป็ นการอบรมเพื่อให้เข้าใจรูปแบบและวิธกี าร
บริหารชุมชนเสมือน การอบรมเกี่ยวกับการทางาน เพื่ออบรมถึงวิธกี ารทางานการรับมือลูกค้า
และสุ ด ท้า ยการอบรมเกี่ย วกับจรรยาบรรณและบทลงโทษ เพื่อ ท าให้เ ข้า ใจถึง หน้ า ที่แ ละ
หลักการปฏิบตั ติ ่างๆ ในการดูแลชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทถ่ี ูกต้อง
3) การเรียนรูช้ ุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทด่ี แู ล
การเรียนรูช้ ุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทด่ี ูแล เป็ นสิง่ ทีเ่ กมมาสเตอร์ควร
ทราบ ถึงพฤติกรรมของผูเ้ ล่นในชุมชนเสมือนของตนเอง ทัง้ การรับมือ วิธกี ารสื่อสารกับผูค้ น
ในชุมชนเสมือน รวมไปถึงการดูแลชุมชนเสมือนทีเ่ ป็ น Owned Media ของเกมนัน้ ทัง้ หมด
เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม และสภาพของผู้ คนในชุมชนเสมือนของเกมที่เกมมาสเตอร์ผู้นัน้ ต้อง
ดูแล
4) การรายงานความคืบหน้า
เกมมาสเตอร์และผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ต้องมีการรายงานความคืบหน้า
ระหว่างกันทัง้ เรือ่ งข้อมูล แนวโน้มการพูดถึง ลักษณะของเสียงสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว รวม
ไปถึงปญั หาที่เกิดขึน้ ภายในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารเกมออนไลน์สามารถ
ปรับปรุงและแก้ไขแผนการตลาด รวมถึงการติดต่อกับผูพ้ ฒ
ั นาเกมออนไลน์ต่อไปเพื่อแก้ปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนเสมือน และทาให้ปญั หาเหล่านัน้ เบาบางลง
5) การมีส่วนร่วมระหว่างเกมมาสเตอร์ และผูเ้ ล่น
เกมมาสเตอร์จ ะต้อ งมมีก ารเข้า เกมเพื่อ สายสัม พัน ธ์แ ละสร้า งการ
ร่วมมือกับผูเ้ ล่นเป็ นระยะ ไม่ใช่เพียงแค่การเข้าสู่เกมเพื่อจัดกิจกรรม แต่เป็ นการเข้าไปอยู่ใน
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เกมเพื่อฟงั เสียงจากชุมชนเสมือน และสร้างสายสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ ยิง่ สายสัมพันธ์
ชัดและแข็งแกร่งขึน้ จะยิง่ สร้างชุมชนเสมือนของเกมออนไลน์ทแ่ี ข็งแกร่งได้
ซึ่ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง ผู้เ ล่ น ผู้บ ริห ารเกมออนไลน์ และเกม
มาสเตอร์ เป็นสิง่ ทีข่ าดกันไม่ได้ เนื่องจากทัง้ 3 เป็นสิง่ ทีส่ มั พันธ์ระหว่างกัน โดยความสัมพันธ์
สามารถเขียนเป็นแบบจาลองได้ดงั ต่อไปนี้
ผู้บริ หารเกมออนไลน์

ผู้เล่น

เกมมาสเตอร์

ภาพที่ 6.17 ความสัมพันธ์ของผูเ้ ล่นเกม ผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ เกมมาสเตอร์
6.2.3.3 ไม่ม ี ผูเ้ ล่น เท่ากับ ไม่มชี ุมชนเสมือน
ผูเ้ ล่น เป็ นปจั จัยสาคัญในการเกิดเป็ นชุมชนเสมือนที่เหนียวแน่ น หรือเกาะ
กลุ่มกันอย่างหลวมๆ หากเกมใดไม่มผี ู้เล่นเกมออนไลน์นัน้ ไม่เกิดขึน้ เป็ นชุมชนเสมือนอย่าง
แน่นอน เพราะมีผเู้ ล่น จึงมีชุมชนเสมือน และสุดท้ายจึงมีรายได้จากเกมออนไลน์เกิดขึน้
ผูเ้ ล่น เป็ นหน่ วยหนึ่งในชุมชนเสมือนทีส่ าคัญมาก สามารถเปรียบเทียบได้กบั
ผู้เ ข้า ใช้บ ริก ารสวนนสนุ ก สวนสนุ ก จะท าก าไรหรือ ไม่ นั ้น ขึ้น อยู่กับ ปริม าณผู้เ ล่ น ยิ่ง มี
ผูใ้ ช้บริการในสวนสนุกมาก โอกาสทีจ่ ะได้รายได้จากผูเ้ ล่นจึงมีสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกับเกม
ออนไลน์เมือ่ ผูเ้ ล่นน้อยลงโอกาสทีจ่ ะได้มาซึง่ รายได้กจ็ ะน้อยตามลงไป
จากการศึก ษาพบว่า ผู้เล่ น นัน้ จะเล่ นเกมที่ต อบสนองความสนุ กกับเขาได้
และใช้จ่ า ยเงิน กับ เกมออนไลน์ ท่ีเ ขารู้ ส ึก ว่ า สนุ ก และไม่เ น้ น ขายกับ ตัว พวกเขาจนเกิน ไป
นอกจากนัน้ ในการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ผูเ้ ล่นรูส้ กึ ว่าระบบไอเทมมอลล์เป็ นระบบทีส่ าคัญต่อ
เกมออนไลน์ อีก ด้ว ย ข้อ แสดงหนึ่งคือ พฤติกรรมการซื้อ ของของผู้เ ล่ น เป็ นไปในลักษณะ
แลกเปลีย่ นเพื่อ ลงทุน และซือ้ เพื่อความพึงพอใจมากกว่า
สิง่ หนึ่งทีใ่ นการบริหารชุมชนเสมือนจาเป็ นต้องทาคือการฟงั เสียงชุมชน (Social
Voice/Listening) เนื่องจากการบริหารชุมชนเสมือนให้ตรงตามทีผ่ ู้เล่นต้องการ และพร้อมกับ
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ประสานในสิง่ บริษัทต้อ งการ การฟ งั เสียงชุมชนดังกล่ าวเป็ นสิง่ ที่สาคัญอย่างยิง่ ส่วนหนึ่ ง
บริษทั สามารถฟงั เสียงเหล่านัน้ ได้จากการโพส ตามที่ต่างๆ หรือฝ่านทางเกมมาสเตอร์ของ
เกมนัน้ ๆ แต่วธิ กี ารที่ดที ่สี ุดคือการเข้าไปอยู่ภายในชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ และเล่นไป
พร้อมกับผูเ้ ล่น วิธดี งั กล่าวเป็นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุดทีผ่ บู้ ริหารเกมออนไลน์ควรทา
6.2.3.4 สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะ สื่อสังคมออนไลน์ คือ เครื่องมือ สาคัญใน
การบริหารจัดการชุมชนเสมือน
จากการเก็บข้อมูลพบว่า สื่อออนไลน์ เป็ นสื่อที่นักเล่นเกมใช้มากที่สุด และ
การสัมภาษณ์ เ ชิงลึก ได้ข้อ เสนอแนะไปในทางเดียวกัน ซึ่งผู้สมั ภาษณ์ ได้ใ ห้ข้อ คิดเห็นว่า
ผูบ้ ริหารเกมออนไลน์ควรใช้ส่อื อย่าง สื่อสังคมออนไลน์ ในการดูแลผูเ้ ล่นเกมมากกว่าการใช้ส่อื
ออนไลน์อย่างเว็บบอร์ด หรือเว็บไซต์ เนื่องจากเข้าถึงได้งา่ ย และรวดเร็วกว่าสื่อประเภทอื่นๆ
เป็ นสิง่ หนึ่งทีท่ าให้เห็นว่าการสื่อสารในโลกยุคใหม่เปลี่ยนไป ผูเ้ ล่นต้องการได้รบั ข่าวสารที่ไว
มากขึน้ และในขณะเดียวกันใกล้ชดิ กับกลุ่มพวกเขามากขึน้ ดังนัน้ สื่อจาพวกสื่อสังคมออนไลน์
จึงกลายเป็นสื่อทีก่ ลุ่มผูเ้ ล่นในสมัยนี้คุน้ เคยเป็นอย่างดี
ดังทีก่ ล่าวไปแล้วในตอนต้น การบริหารจัดการชุมชนเสมือนนัน้ ไม่ได้หมายถึง
การจัดการเพียงภายในตัวชุมชนเสมือนของเกมตนเองเท่านัน้ แต่หมายถึง การจัดการชุมชน
เสมือนต่างๆ ทีเ่ ชื่อมกับตัวเกมออนไลน์ทด่ี แู ลอยู่ เช่น พืน้ อย่างสื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด
เฉพาะกลุ่ม และเว็บไซตืเฉพาะ ซึ่งการบริหารจัดการควรจะเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ เหล่านัน้ ให้
มากทีส่ ุด แล้วทาการฟงั เสียงสังคม ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อทาให้เป็ นการสื่อสารแบบ 2 ทาง จะทาให้
การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
6.2.3.5 การมีส่วนร่วมจาเป็นต่อการจัดการชุมชนเสมือน
จากการสัมภาษณ์ทงั ้ เชิงลึก และสัมภาษณ์กลุ่ม พบว่า การมีส่วนร่วมเป็ นสิง่ ที่
ผูเ้ ล่นต้องการจากชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทพ่ี วกเขาเล่นอยู่ การมีส่วนร่วมในทีน่ ้ีหมายความว่า
การที่ผู้เล่นสามารถเข้าเสนอความคิดเห็น และการร่วมมือในการบริหารจัดการชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์ , การที่ผู้ให้บริการเกมออนไลน์เปิ ดโอกาสให้ผู้เล่นดู แลและกากับตัวเอง โดยผู้
ให้บริการไม่ตอ้ งเข้าไปจัดการกับตัวชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ซึง่ สอดคล้องกับแนวความคิดที่
กล่าวว่า การทีส่ ร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสภาพแวดล้อมของเกมออนไลน์ มีแนวโน้มที่
จะทาให้เกมออนไลน์ บริหารจัดการด้านรายได้อย่างยังยื
่ น (MacInnes & Hu, 2006) จุดหนึ่ง
ทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งคือธรรมาภิบาลระหว่างผู้ให้บริการและผูเ้ ล่น ซึ่งเป็ นปจั จัยที่สาคัญใน
การบริหารจัดการชุมชนเสมือนอย่างเหมาะสม
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ภาพที่ 6.18 แบบจาลองการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
แหล่งที่มา: MacInnes & Hu, 2006.
1) การที่ผเู้ ล่นสามารถเข้าเสนอความคิดเห็น และการร่วมมือในการ
บริหารจัดการชุมชนเสมือน เป็ นวิธกี ารทีบ่ ริษทั เกมออนไลน์ยอมให้ผเู้ ล่นเข้ามีส่วนร่วมกับการ
บริหารเกมออนไลน์ เช่นการตัง้ สภาของผูเ้ ล่นทีท่ ากันมากในต่างประเทศ ซึง่ ในประเทศไทยมี
น้ อยมากที่จะมีก ารจัดความร่ว มมือในลักษณะดังกล่ าว การทาเปิ ดโอกาสให้ผู้เล่ นได้มสี ่ว น
ร่ว มกับการสร้างสรรค์ในเกมออนไลน์ และการดูแลผู้เ ล่นเองนับเป็ นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผูเ้ ล่นและบริษทั ประโยชน์อกี ประการหนึ่งคือการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารเกม
ออนไลน์ และผูเ้ ล่น โดยไม่จาเป็ นต้องผ่านทางเกมมาสเตอร์เสมอไป ซึ่งเป็ นการลดช่องว่าง
ดังกล่าวอีกด้วย และผลทีไ่ ด้คอื การออกแผนการตลาดทีต่ รงและเหมาะกับผูเ้ ล่นนัน้ มากขึน้
2) การที่ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ เ ปิ ดโอกาสให้ผู้เล่นดูแลและกากับ
ตัวเอง ในประเด็นที่เป็ นการแสดงการลดอานาจของตนเองลง และปล่อยให้ผู้เล่นกากับดูแล
กันเอง โดยบริษทั เกมออนไลน์ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) มากกว่าเป็ น
ผูค้ วบคุมดูแล และมีอานาจเหนือผูเ้ ล่นตลอดเวลา โดยการจะทาลักษณะนี้ได้ ต้องขึน้ กับการ
เปิ ดให้ผู้เล่นมีส่วนร่วม และระยะการเติบโตของชุม ชนเสมือนอีกด้วย การทาดังกล่าวในช่วง
ชุมชนเสมือนเติบโตผูว้ จิ ยั คาดว่ายังไม่เหมาะสม แต่จ ะเหมาะสมมากกว่าในช่วงทีช่ ุมชนเสมือน
ดังกล่าวเติบโตเต็มทีแ่ ล้ว
นอกจากนัน้ ในการบริหารจัดการชุมชนเสมือนปญั หาข้อ ขัด แย้ง ดัง กล่ าวเป็ น
ปญั หาของการดาเนินการบริหารชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เมื่อสุดท้ายการได้มาซึง่ รายได้ของ
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เกมออนไลน์นนั ้ จาเป็ นต้องมีชุมชนเสมือนนการรองรับผูเ้ ล่น และสร้างรายได้จากชุมชนเสมือน
นัน้ ๆ ซึ่งการบริหารจัดการชุมชนเสมือนควรจะรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของทัง้ สอง
ฝ่า ย และสร้า งเป็ น ข้อ ตกลงร่ ว มระหว่ างกันซึ่ง จะน าไปอภิป รายในประเด็นดัง กล่ า วต่ อ ไป
ลักษณะของความสมดุลทีก่ ล่าวมาสามารถเขียนเป็นแบบจาลองได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 6.19 การสร้างสมดุลโดยนโยบายการจัดการชุมชนเสมือน
รายได้ของชุมชนเสมือนออนไลน์ ในเชิงทีเ่ ป็นผลตอบตอบแทนต่อชุมชนเสมือน
ที่มาในรูปแบบของผลตอบแทนที่มมี ูลค่ าทางการตลาด เป็ นผลตอบแทนที่ผู้ใ ห้บริการเกม
ออนไลน์ล้วนต้องการให้เกิดขึ้น การสร้างรายได้จากชุมชนเสมือนนัน้ เป็ นสิง่ ที่สามารถทาได้
โดยอาศัยการสื่อสารการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างระบบต่างๆ ในการหารายได้
จากตัวเกม นอกจากนัน้ พฤติกรรมของผูเ้ ล่น จากทีก่ ล่าวไปในหัวข้อการบริหารจัดการชุมชน
เสมือน และสภาพของชุมชนเสมือน พบว่าทัง้ 2 ประเด็นดังกล่าวมีผลอย่างมากต่อรายได้
ของเกมออนไลน์ เนื่องจากผูเ้ ล่นเมื่อรูส้ กึ ว่าเกมไม่สนุกอีกต่อไป พวกเขาจะหยุดเติมเงิน ฟยุด
ซือ้ สินค้าในไอเทมมอลล์ และไม่เล่นเกมต่อ ส่งผลให้เกิดสภาพของชุมชนเสมือนในระยะหดตัว
เกิดขึน้
เพื่อสรุปในประเด็นการบริหารจัดการชุมชนเสมือนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ เป็ นสิง่
ทีส่ ามารถทาได้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการชุมชนเสมือน และการสื่อสารการตลาด โดยจุด
สมดุล นัน้ ขึ้นอยู่ก ับการมีส่ ว นร่ว มของผู้ท่อี ยู่ใ นชุมชนเสมือ นเหล่ านัน้ เป็ นตัว ถ่ ว งดุล และ
พฤติกรรมของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป โดยทัง้ หมดสามารถเขียนเป็ นกระบวนการ
ได้ดงั ต่อไปนี้
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ภาพที่ 6.20 การสร้างรายได้จากชุมชนเสมือน
หากลองเปรียบเทียบกับโลกภายนอกจะพบว่า ในปจั จุบนั ผู้ค นในชุมชนจริง
ต้องการการมีส่วนร่วมระหว่างผู้คนเช่นเดียวกัน ผูค้ นต้องการใช้สทิ ธิ ์และอานาจของตนเองใน
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่พวกเขามีส่วนได้ส่วนเสีย พวกเขาอยากมีส่วนร่วมกับเรื่อง
เหล่านัน้ เช่นเดียวกัน ในการโฆษณาตราสินค้าเองต้องเปิดโอกาสใหผูบ้ ริโภคมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
สิน ค้า ของเขาด้ว ยเช่ น เดีย วกัน การมีส่ือ สัง คมออนไลน์ ช่ ว ยให้ผู้บ ริห ารตราสิน ค้า ต่ า งๆ
สามารถฟงั เสียงจากผูบ้ ริโภคได้ดมี ากขึน้
หากมองในมุม ของการตลาด ป จั จุ บ ัน มองผู้บ ริโ ภคเป็ น กลุ่ ม ที่เ รีย กว่ า การ
แบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภค (Segmentation) ซึง่ เป็ นการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามเพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้ เนื่องจากนักการตลาดต้องการเจาะกลุ่มผูบ้ ริโภคทีต่ ่างกัน และสร้างสินค้าและ
บริการทีต่ อบโจทย์กบั คนเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นการแบ่งตามลักษณะทางการตลาดแบบ Kotler ซึง่
ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่า สินค้าและบริการเหล่านัน้ สามารถเปลี่ยนจากการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
ตามชุมชนเสมือนทีก่ ลุ่มคนเหล่านัน้ อยู่ (Virtual Community) ได้เช่นเดียวกัน
ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ผูค้ นทีเ่ ป็ นรักและชอบการเล่นเกมเหมือนกัน และอยู่
ในสื่อ ชุม ชนเสมือ นเดียวกัน มีล กั ษณะทางความคิดค่ อ นข้า งคล้ายกัน และแบบแผนที่ไ ม่
แตกต่างกันมาก เช่น คนทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มนักแข่งเกม จะมีพฤติกรรม และการซือ้ สินค้าในลักษณะ
ของนักแข่งเกม ในขณะทีผ่ เู้ ล่นทีเ่ ล่นเกมโดยทัวไปจะมี
่
แนวโน้มในการซือ้ สินค้าทีค่ ล้ายคลึงกัน
นอกจากนัน้ ผูค้ นในชุมชนเสมือนเดียวกัน แต่ต่างกันทีป่ จั จัยทางกายภาพอื่นๆ พบว่า ลักษณะ
กลับไม่แตกต่างกัน ซึง่ เป็ นการต่อยอดจากวิธกี ารแบ่งแบบไลฟ์สไตล์ เพิม่ ได้อกี เช่นเดียวกัน
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6.2.3.6 การผสานการจัดการชุมชนเสมือน สู่โลกแห่งความเป็ นจริง
สุดท้ายในการบรหารจัดการชุมชนเสมือนที่เหมาะสม คือ ชุมชนเสมือนเกม
ออนไลน์ ดงั กล่ าวต้องสะท้อ นอยู่บนพื้นที่อ อฟไลน์ ด้วย โดยการสนับสนุ นให้ชุมชนเสมือนมี
กิจ กรรมต่ อ เนื่ อ งในโลกออฟไลน์ นอกจากการจัดกิจ กรรมแข่ง ขันเกมออนไลน์ แ ล้ว การ
สนับสนุ นให้กลุ่มผู้เล่น สามารถสร้างสายสัมพันธ์ในกลุ่มชุมชนเสมือนของตนเองที่อยู่ภายใน
เกมออนไลน์ของผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ได้จะส่งผลให้เกมออนไลน์มแี นวโน้มทีจ่ ะอยู่ได้นานขึน้
โดยอาศัยสายสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นบนโลกออฟไลน์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้จากการสัมภาษณ์
คุณวิชยั ติรจรัส ทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลเยวกับกิจกรรมของเกมโยวกังทีม่ กี ารสนับสนุ นไอเทมแก่ผู้เล่น
เมื่อทาการรวมตัวกัน และจากลักษณะดังกล่าวยังส่งผลให้เกมโยวกังเป็ นเกมออนไลน์ทม่ี อี ายุ
กว่า 9 ปีได้
การผสานโลกออนไลน์ แ ละออฟไลน์ อ าจเกิด จากการสร้า งของผู้บริห ารเกม
ออนไลน์ เช่นการสนับสนุ นสินค้าให้ผู้เล่นในการจัดการชุมชนเสมือนของตนเองการจัดการ
บริหารชุมชนเสมือนในทิศทางดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเกิดชุมชนเสมือนทีเ่ ข้มแข็ง
อ้ า งอิง จากข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการศึก ษาเอกสาร และการเก็บ ข้อ มูล ด้ว ยการ
สัมภาษณ์กลุ่มพบว่า ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ นิยมใช้การใช้ส่อื อนไลน์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเล่น
เกมออนไลน์ เช่น การใช้เว็บบอร์ดเพื่อพูดคุยเรื่องเกม หรือใช้เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดการ
เล่น รวมไปถึงการใช้ส่อื ออนไลน์อ่นื ๆ เพื่อแจ้งปญั หาการเล่น ซึง่ จะนาไปกล่าวในส่วนต่อไป
พฤติกรรมการใช้ส่อื ที่หลากหลายดังกล่ าวก่ อ ให้เ กิดสภาพนิเ วศน์ ข องสื่อ ออนไลน์ (Online
Media Ecosystem) กับชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ โดยมีลกั ษณะดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 6.21 ความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ ทีอ่ อนไลน์และออฟไลน์
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ซึ่งลักษณะของสภาพนิเวศน์ของสื่อออนไลน์ ของเกมออนไลน์ นัน้ จะมีพ้นื ที่
ใหญ่อยูบ่ นโลกออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ แต่เมือ่ การสื่อสารในเกมออนไลน์มากพอจะทาให้เกิด
การรวมตัวกันในงานเกมแฟร์ต่างๆ และสุดท้ายสะท้อนเข้าสู่การขยายตัวของชุมชนเสมือนบน
โลกออนไลน์ นอกจากนัน้ แล้ว กระบวนการดังกล่าวยังเป็ นการสนับสนุ นในความคิดเกี่ยวกับ
โลกออฟไลน์ กับชุมชนเสมือนมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งการเชื่อมกันระหว่าง 2 พื้นที่
ของโลกออนไลน์ และออฟไลน์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการสายสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ แล้วข้าม
เข้าสู่โลกออฟไลน์ นอกจากนัน้ ยังพบตัวแปรเกี่ยวการสื่อสารการตลาดที่ทาให้ผคู้ นรวมตัวกัน
อยูบ่ นทัง้ 2 พืน้ ที่
6.2.4 การสร้างรายได้จากชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
การสร้างรายได้ของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ในงานวิจยั ฉบับนี้ได้ต่อยอดจากวิธกี าร
จัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ทเ่ี หมาะสม การสร้างรายได้จากชุมชนเสมือนเป็ นสิง่ ทีน่ ักการ
ตลาดในปจั จุบนั มุ่งที่จะทา เช่น การสร้างแฟนเพจบนเฟสบุค เพื่อให้ผใู้ ช้สนิ ค้าเข้าเป็ นส่วน
หนึ่งของชุมชนเสมือน จากนัน้ สร้างรายได้จากพืน้ ทีด่ งั กล่าว สุดท้ายแล้วจึงเกิดคาถามต่อไป
ในเรื่องความคุม้ ค่าและความเหมาะสมในการบริหารจัดการชุมชนเสมือนให้เกิดความเหมาะสม
ในเชิงการตลาด ซึ่งในงานวิจยั ฉบับนี้ได้พบเห็นประโยชน์ และวิธ ีการบริหารชุมชนเสมือ น
ก่อให้เกิดรายได้ และมีตวั ชีว้ ดั ในการบริหารจัดการชุมชนเสมือน
6.2.4.1 ทีใ่ ดมี ชุมชนเสมือน ทีน่ นมี
ั ่ รายได้
ทีใ่ ดมี Community ทีน่ นั ่ มีเงิน เป็ นคาทีผ่ วู้ จิ ยั สังเคราะห์ได้จากการทาวิจยั ใน
ครัง้ นี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อย่างเกมออนไลน์นนั ้ สามารถสร้างรายได้เป็ นกอบเป็ นกาจากการ
ทาเกมออนไลน์ ที่มชี ุมชนเสมือนอยู่ภายในนัน้ ซึ่งสามารถขยายขอบเขตไปยังสื่อออนไลน์
ประเภทอื่นๆ ได้อกี ด้วย องค์ความรูน้ ้ีกลับไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่กลับกลายเป็ นการพัฒนาต่อ
ยอดจากองค์ความรูใ้ นโลกออฟไลน์ทม่ี มี าแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในการสร้างรายได้จากชุมชนเสมือนเมือ่ เปรียบเทียบจากแบบจาลองของ Misra,
Mukherjee, and Peterson (2008) พบว่า มูลค่าของชุมชนเสมือนนัน้ มีทงั ้ ทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทน
เป็ นมูลค่าทางการตลาด และผลตอบแทนในรูปแบบทีไ่ ม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าทางการตลาด ซึ่ง
ในส่วนของผลตอบแทนทีม่ าในรูปของมูลค่าทางการตลาดนัน้ จะนาเสนอในหัวข้อต่อไป ในส่วน
ของมูลค่าทีไ่ ม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปแบบมูลค่าทางการตลาดนัน้ ประเด็นของผลตอบแทน
ในรูปของกิจกรรม สามารถอธิบายได้ว่า กิจกรรมก่อให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่น ซึง่
ส่งผลให้ชุมชนเสมือนแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ประเด็นเนื้อหา ผู้เล่นจะเป็ นผู้สร้างเนื้อหาเอง
ยกตัวอย่างเช่นภาษาที่ใช้ภายในเกม การสร้างเนื้อหาอธิบายการเล่น ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ผู้เล่นต่อ
ยอดจากสิง่ ทีไ่ ด้จากการเล่นและประสบการณ์อ่นื ๆ ของผูเ้ ล่น ทีท่ าให้ผเู้ ล่นสร้างเนื้อหา เพื่อ
รวมตัวกัน นอกจากนัน้ ประเด็นการสร้างเนื้อหา เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์เสมือน
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ออนไลน์เนื่องจากผู้เล่นต้องการเป็ นคนสาคัญในโลกออนไลน์ การสร้างเนื้อหา เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ความเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในเกมนัน้ ๆ หรือในอีกกรณีหนึ่งผูเ้ ล่นมีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นตัวเอง
จากนักเล่นเกมธรรมดา กลายเป็ นกลุ่มนักแข่งเกม เพื่อสร้างอัตลักษณ์เสมือนบนโลกออนไลน์
และเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้เล่นอื่นๆ อีกด้วย โดยเขียนเป็ นรูปแบบของแบบจาลองจาก
การพัฒนาตามแนวคิดของ Misra, Mukherjee, and Peterson (2008) ในส่วนของผลตอบแทน
ของชุมชนเสมือนในรูปแบบทีไ่ ม่ใช่ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั เป็นมูลค่าทางการตลาดได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 6.22 ผลตอบแทนจากชุมชนเสมือนในด้านกิจกรรมและด้านเนื้อหา
ในบางครัง้ การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ความต้องการสูงสุดคอ
การได้มาซึ่งรายได้ แต่กระบวนการการสร้าง และการบริหารจัดการชุมชนเสมือนนัน้ โดย
เมือ่ อิบายเพื่อการนาไปใช้จริงนัน้ สามารถอธิบายได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6.4 การชีว้ ดั ผลตอบแทนของชุมชนเสมือน
มิ ติของรายได้จากชุมชนเสมือน
มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ

ตัวชี้วดั
1) วัดรายได้จากการใช้สตู ร ARPU
2) วัดจากยอดซือ้ สินค้า
3) วัดจากค่าโฆษณา
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ตารางที่ 6.4 (ต่อ)
มิ ติของรายได้จากชุมชนเสมือน
มิตดิ า้ นเนื้อหา

มิตดิ า้ นกิจกรรม

1)
2)
3)
1)

ตัวชี้วดั
วัดจากการเข้าถึงเนื้อหาตามสือ่ ต่างๆ
วัดจากทัศนคติของผูค้ นทีม่ ตี ่อตัวเกม
วัดจากการเข้าเล่นของผูเ้ ล่น
วัดจากผูเ้ ข้าถึงกิจกรรม

ในประเด็นของผลตอบแทนจากชุมชนเสมือน ในงานเขียนของ Misra, Mukherjee,
and Peterson (2008) พบว่า นอกจากผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากชุมชนเสมือนทีไ่ ด้รบั ในรูปที่
ไม่ไ ด้เป็ นผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้เ ชิงการตลาดแล้ว ผลตอบแทนที่ได้รบั จากการ
ชุมชนเสมือนนัน้ สามารถสร้างผมตอบแทนในรูปของรายได้ทางการตลาดได้อกี ด้วย โดยรายะ
เอียดจากการเก็บข้อมูลมีดงั ต่อไปนี้
รายได้ จ ากชุ ม ชนเสมือ นเป็ น สิ่ง ที่ส ามารถชี้ว ัด ได้ โดยได้ ข้อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์ผใู้ ห้บริการเกมออนไลน์ทงั ้ 3 ท่านได้คาตอบไปในลักษณะเดียวกันคือ การทีเ่ กมมี
จานวนผูเ้ ล่นมากขึน้ ยิง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะทาให้รายได้ของเกมสูงขึน้ เนื่องจากผูเ้ ล่นยิง่ เพิม่ ตัวสูง
และมีอ ัต ราเติม เงิน ของผู้เ ล่ นต่ อ หัว ยิ่ง มากยิ่ง ท าให้เ กมออนไลน์ มรี ายได้ม าก ซึ่งลัก ษณะ
ดังกล่าวในธุรกิจเกมออนไลน์ และสื่อดิจทิ ลั เรียกว่า ARPU (Average Revenue Per
User) หมายถึง รายได้เติมต่อหัวผูเ้ ล่น โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้
รายได้ของเกมทัง้ หมด
จานวนผูเ้ ล่นเกมทัง้ หมด

= ARPU

ARPU เป็นหนึ่งในค่าทีใ่ ช้ชว้ี ดั รายได้เฉลีย่ ต่อหัวผูเ้ ล่น 1 คน ยิง่ ARPU สูง
และผูเ้ ล่นมีจานวนมาก แนวโน้มการหารายได้ของเกมยิง่ มีมากขึน้ ในขณะที่ ARPU ต่ าแต่ม ี
ผูเ้ ล่นจานวนมากก็ยงั คงสร้างรายได้ได้เช่นเดียวกัน ในขณะทีเ่ กมบางเกมมี ARPU ทีส่ ูง แต่
ผูเ้ ล่นทีน่ ้อยจะมีรายได้ทไ่ี ม่มนคงเท่
ั่
ากับเกมทีม่ ผี เู้ ดิมเงิน ARPU เป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถปรับ
ประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการชุมชนเสมือนได้ เช่นการวัดรายได้ต่อหัวจากผูเ้ ล่น และนาไป
ชีว้ ดั และแสดงออกในการวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงรายได้ทางการตลาด
นอกจาก ARPU จะเป็ นส่วนหนึ่งในการชีว้ ดั แล้ว ในงานวิจยั ของ MacInnes
and Hu (2006) ได้ให้ลกั ษณะกระบวนการของการสร้างรายได้ของเกมออนไลน์ทน่ี ่ าสนใจว่า
กระบวนการของสินค้าประเภทเกมออนไลน์นัน้ เป็ นลักษณะเดียวกับสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีท่ี
เริม่ จาก ด้านเทคนิค นาไปสู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากนัน้ จึงเกิดเป็ นรายได้ และเข้าสู่
สภาพการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น โดยสามารถเขียนเป็นกระบวนการได้ดงั ต่อไปนี้
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ภาพที่ 6.23 กรอบแนวคิดกระบวนการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
แหล่งที่มา: MacInnes & Hu, 2006.
กระบวนการดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนเสมือนของ
โมเดลการสร้างรายได้จากชุมชนเสมือน (Misra, Mukherjee, & Peterson, 2008) โดยการ
สร้างชุมชเสมือ นให้น่าอยู่ และเหมาะสมทัง้ ด้านกิจกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เ ล่ น
ตลอดจนรายได้ จะสร้างให้เกิดชุมชนเสมือนทีย่ งยื
ั ่ นได้
6.2.4.2 ผูน้ าชุมชนเสมือน มีความสัมพันธ์กบั รายได้
จากการเก็บข้อมูลในการทาวิจยั ครัง้ นี้ พบสิง่ ทีน่ ่ าสนใจ คือ รายได้ของชุมชน
เสมือน กับกลุ่มทีเ่ ป็นผูน้ าชุมชนเสมือน และรายได้ของเกม มีผลต่อกันและกัน
สัมภาษณ์กลุ่มนักเล่นเกม (8 มีนาคม 2558) ผู้เล่น และผู้บริหารบริษทั เกม
ออนไลน์ พบว่าการที่มพี วกแข่งขันในเกมออนไลน์ เล่นอยู่ในเกมทาให้เ กมมีผู้เล่ นมากขึ้น
และเนื้อหาทีค่ นกลุ่มนี้ช่วยทาขึน้ ส่งผลต่ อยอดขายของปืนในเกม พอยต์ แบลงค์ ซึง่ กรณีของ
พอยต์ แบลงค์ เป็ นหนึ่งในกรณีศกึ ษาทีด่ เี กี่ยวกับการที่เกมสามารถสร้างผูเ้ ล่นพิเศษ ที่มผี ล
ต่อการสร้างรายได้ของเกมได้
คนกลุ่ ม นี้ โ ดยรวมเรีย กว่ า ผู้น าทางความคิด ของชุ ม ชนออนไลน์ (Online
Influencer) โดยผูน้ าที่ดี คือ ผูน้ าที่อาศัยอยู่ในชุมชนนัน้ ๆ จริงๆ การใช้ดารา และนักแสดง แต่
ไม่ได้เล่นเกม อาจจะไม่ได้เหวีย่ งผูเ้ ล่นเข้าสู่เกมได้มากเท่ากับการสร้างจากผูเ้ ล่นจริง และผูใ้ ช้
จริง ดังนัน้ คนกลุ่มนี้มแี นวโน้มที่จะเป็ นผู้ดงึ ชุม ชนไว้ได้ อย่างกรณีของเกมพอยต์ แบลงค์
เป็นเกมทีใ่ ช้กลุ่มมนักแข่ง สร้างเนื้อหา รีววิ พวกปืน จากนัน้ นาปืนนัน้ ออกมาขาย เป็นต้น
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6.2.4.3 การตลาดออนไลน์ ฃุมฃนเสมือน และปจั จัยทางการตลาด
องค์ความรูท้ างการตลาดเดิม เช่น 4P (Product, Price, Place, Promotion)
จนเข้าสู่การตลาดออนไลน์ทเ่ี พิม่ อีก 2 ปจั จัย ได้แก่ Personalization และ Privacy รวม
เรียกกันว่า 6P เป็นแนวคิดของการทาการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ในยุคสมัยหนึ่ง แต่จาก
การศึกษาในครัง้ นี้ พบว่ามีชุมชนเสมือนมีความสัมพันธ์กบั ส่วนประสมทางการตลาดในรูปแบบ
ของ 6P ซึง่ ผลดังกล่าวได้จากการทาวิจยั เชิงปริมาณ ควบคุ่กบั ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาด้วย
วิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการศึก ษาเชิง ปริม าณพบว่ า การศึก ษาทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ
พบว่ายังไม่มกี ารศึกษาโดยนาตัวแปรทัง้ 2 กลุ่มจับคู่ในการศึกษา ซึง่ ผลทีไ่ ด้พบว่า ตัวแปร
ของชุมชนเสมือน มีความสัมพันธ์กบั ปจั จัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์ระหว่างกันตามสถิติ
Pearson Corelation ในระดับทีส่ ูง นอกจากนัน้ สัมพันธ์ในระดับสูงที่ ค่า Sig = .000 ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ซึง่ เป็นสิง่ ทีค่ วรทาการศึกษาต่อไป
ในการศึกษาเชิงคุณภาพช่วยสนับสนุ นแนวคิดดังกล่าว เกมทีม่ ชี ุมชนเสมือนที่
เหนียวแน่ น จะมีแนวโน้ มในการสร้างรายได้ท่ยี งยิ
ั ่ นกับตัวเกมมากขึ้น หากมองในเชิงธุรกิจ
พบว่า ชุมชนเสมือนส่งผลให้นกั การตลาดทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยข้อมูลทาง
พฤติกรรม ระยะเวลาการเข้าใช้สนิ ค้าต่างๆ โดยข้อมูลทัง้ หมดถูกบันทึกในรูปแบบของดาต้า
ข้อมูลขนาดใหญ่
นักการตลาดในยุคดิจทิ ลั จึงจาเป็ นต้องเปลี่ยนไปแนวคิดในการทาการสื่อสาร
ตลาดดิจทิ ลั สอดคล้องกันแนวคิดของ Jensen (2013) สนับสนุ นว่า การตลาดและการโฆษณา
ในยุคต่อไปต้องละเอียดมากขึน้ และมุ่งไปที่ขอ้ มูลของลูก ค้ามากขึน้ และต้องใจชุมชนเสมือน
ของผู้ใ ช้ส ิน ค้า อย่า งจริง จัง นอกจากนัน้ ผู้ว ิจ ยั มีข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ ประเด็น ดัง กล่ า วว่ า
ปจั จุบนั ผู้คนในยุคต่อไปจะยิง่ อยู่ในกลุ่มทีเ่ ล็กลง ผูค้ นจะเริม่ รวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อนเล็กลงบน
แพลตฟอร์มต่างๆ และจะเป็ นการใช้ความสนใจเฉพาะอย่างแท้จริง สื่อสังคมออนไลน์ในยุค
ต่อไปจะยิง่ เล็กลง และเข้าสู่เป้าหมายมากขึ้น การถ่ายเทคนจะโยกไปมาอย่างอิสระมากขึ้น
ระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ ซึง่ ในยุคต่อไปการตลาดแบบชุมชนเสมือนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับชีวติ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ เกมออนไลน์ ท่ีม ีล ัก ษณะพิเ ศษ คือ เกมออนไลน์ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์มชี วี ติ ซึง่ มีการเติบโตเป็ นวัฎจักรดังที่ได้กล่าวไปแล้ว จากการศึกษาพบปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P) มีผลสัมพันธ์กบั ชุมชนเสมือนในทางบวก นอกจากนัน้ ใน
การศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ผู้เล่นพึงประสงค์ท่จี ะเล่นเกมออนไลน์ท่มี เี พื่อนในโลกออฟไลน์
เล่นด้วย ซึ่งนัน้ หมายถึงว่าโลกออฟไลน์ มีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ จนเข้าเล่นเกม
ออนไลน์ นอกจากนัน้ แล้วยังพบว่าการส่งเสริมให้ผู้เ ล่นได้ปฏิสมั พันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ อ่นื ๆ
เป็ นอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุ นการเกิดขึน้ ของชุมชนเสมือนได้อกี ด้วย ซึง่ พบเห็นได้จากการ
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ทาการวิจยั เชิงปริมาณที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ให้คาตอบไปในทิศทางเดียวกันที่ การมีเพื่อนเล่น
เกม ไม่ว่าจะเพื่อนทีไ่ ด้จากสื่อใด ล้วนมีผลให้เกิดการเล่นเกมทีม่ ากขึน้ ซึง่ เป็ นหลักฐานหนึ่งที่
ทาให้เห็นว่า ปจั จัยด้านชุมชนเสมือนจะมีส่วนเสริมในการสร้างผลทางการตลาดเพิม่ ขึน้ ได้
เมื่อสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการชึฃุมชนเสมือนออนไลน์ ผู้วจิ ยั ขอเสนอแนวคิดที่
เรีย กว่ า แบบจ าลองการสร้า งชุ ม ชนเสมือ น ซึ่ง เป็ น แบบจ าลองที่ใ ช้ส ร้า งชุ ม ชนเสมือ นที่
ก่อให้เกิดรายได้

ภาพที่ 6.24 แบบจาลองการสร้างชุมชนเสมือนทีก่ ่อให้เกิดรายได้
ในแบบจาลองดังกล่าวสามารถอธิบายเพิม่ เติมได้ดงั ต่อไปนี้
1) ฐานของแบบจาลองประกอบด้วย 2 ประเด็น ซึ่งเปรียบเสมือน
รากฐานของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ และชุมชนเสมือนออนไลน์อ่นื ๆ
(1) Easy Access and Approachable (เข้าถึงง่าย) ในยุค
ดิจทิ ลั การเข้าถึงง่ายเป็ นการตอบสนองผูเ้ ล่น และผูใ้ ช้งานชุมชนเสมือนได้ดที ส่ี ุด ดังนัน้ จึงพบ
แอพพริเคชันต่
่ างๆ เพื่ออานวยความสะดวกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อจั ฉริยะ การเข้าถึงที่ง่าย
ลูกค้าจะมีการผูกสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหารชุมชนเสมือนดังกล่าวมากขึน้ และทาให้ผู้เข้าเข้ามาเป็ น
ส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนได้ง่าย จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ พบว่าเกมทีเ่ ข้าถึงง่าย และเล่น
ง่ายนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะทาให้ผเู้ ล่นเข้าเล่นเกมได้ง่าย และเกิดการขยายตัวของชุมชนเสมือนได้ไว
กว่าเกมที่เข้าถึงยาก โดยการเข้าถึงในปจั จุบนั จะพบได้จากการทาแบบสอบถามเชิงปริมาณที่
การมีโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ หรือการเข้าถึงกลุ่มผูเ้ ล่นในเกมต่างๆ แล้วชักชวนมาเล่น
เกมใหม่นนั ้ สามารถทาได้อย่างง่ายดาย
(2) Digital Database (ฐานข้อมูลดิจทิ ลั ) เนื่องจากการสื่อสาร
ในยุคดิจทิ ลั เป็ นการสื่อสารด้วยข้อมูล (Data) ทุกอย่างในโลกดังกล่าวจึงเป็ นฐานข้อมูลขนาด
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ใหญ่ทผ่ี บู้ ริหารจัดการชุมชนเสมือนต้องมี เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า และพฤติกรรมการใช้
งานของผู้เล่น หรือผู้เล่นที่อยู่ในชุมชนเสมือน จากการศึกษาในการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการเกม
ออนไลน์พบว่าผูบ้ ริหารเกมออนไลน์จาเป็นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ ในพฤติกรรมและฐานข้อมูล
ของลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการวางแผนทีด่ บี ริหารจัดการเกมทีด่ ตี ่อไป
2) ส่ ว นของเสาหลัก ของชุ ม ชนเสมือ นมีด้ว ยกัน 4 เสา ซึ่ง แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ เครื่องมือในการสร้างผูเ้ ล่นและผูเ้ ข้าสู่ชุมชนเสมือน กับเครื่องมือใน
การบริหารจัดการชุมชนเสมือน โดยทัง้ 2 สามารถอธิบายเพิม่ เติมได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เครื่อ งมือ ในการสร้า งผู้เ ล่ น และผู้เ ข้า สู่ ชุ ม ชนเสมือ น ใน
เครือ่ งมือดังกล่าวประกอบไปด้วยเครือ่ งมือ 2 ชนิด ดังนี้
ก) Social Listening (การเสียงชุมชน) การฟงั เสียงชุมชน
เป็ นสิง่ หนึ่งที่เป็ นเครื่องมือทีส่ ร้างขึน้ เพื่อฟงั เสียงชุมชน โดยการฟงั เสียงชุมชนสามารถทาได้
หลากหลายวิธ ี ทัง้ การฟงั เสียจากเครื่องมือ การลงเข้าไปอยู่กบั ชุมชน การแสดงความคิดเห็น
เป็ นต้น เพื่อรูพ้ ฤติกรรมของผูท้ ่อี ยู่ในชุมชนเสมือน โดยการฟงั เสียงชุมชน มีขน้ึ เพื่อสนับสนุ น
ในส่วนของฐานข้อมูลของพฤติกรรมผูเ้ ล่นแบบเรียลไทม์ (Real Time) ซึง่ ทาให้สามารถจัดการ
บริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที
ข) Advertising and Event (โฆษณาและกิจกรรม) การ
เรียกคนเข้าชุมชนเสมือนต้องใช้การสนับสนุ น ด้วยการฆษณา และการจัดกิจกรรมกับผู้อยู่ใน
ชุมชนเสมือย เพื่อสร้างความผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมออนไลน์ หรือชุมชนเสมือน จากการศึกษา
ครัง้ นี้พบว่าการสื่อสารการตลาดเป็นสิง่ ทีส่ าคัญต่อการสร้างชุมชนเสมือน ดังนัน้ เรื่องดังกล่าวจึง
ขาดไม่ได้ นอกจากนัน้ เป็ นการสร้างให้ชุ มชนเสมือนมีการหมุนเวียน และเติมผู้เล่นใหม่เข้าสู่
ชุมชนเสมือนมากขึน้
(2) เครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนเสมือน เป็ นเครื่องมือที่
แบ่งออกเป็ น 2 เครื่องมือ ตามการศึกษาเรื่องพื้นที่ออฟไลน์มผี ลต่อพื้นที่ออนไลน์ ดังนัน้
เครือ่ งมือการบริหารจัดการชุมชนเสมือน จึงแบ่งออกเป็น 2 เครือ่ งมือดังนัน้
ก) Virtual Community Management (การบริหารจัดการ
ชุมชนเสมือ น) ซึ่งเป็ นการบริห ารจัดการที่อ ยู่ใ นโลกออนไลน์ โดยดูแลผู้ค นที่อ ยู่บ นพื้น ที่
ออนไลน์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรม และสร้างเนื้อหาบนพื้นที่ออนไลน์ โดยอาศัยการทางาน
ควบคู่ไปกับการฟงั เสียงชุมชน และระบบฐานข้อมูลลูกค้า จากนัน้ บริหาร โดยวางหลักเกณฑ์
และจุดประสงค์ของการบริหารจัดการชุมชนเสมือน เช่น ต้องการให้เกิดสุขภาพของชุมชนที่ดี
จึงส่งผลให้การบริหารจดการจะมุ่งเน้นเรื่องการทากิจกรรม หรือหากต้องการเรื่องเศรษฐศาสตร์
การบริหารชุมชนจะเน้นเรือ่ งการสร้างรายได้ เป็นต้น
ข) Community Management (การบริหารจัดการชุมชน
ออฟไลน์ ) เป้นการบริหารจัด การที่มุ่งเน้ นด้านพื้นที่ออฟไลน์ ซึ่งมุ่งเน้ นการจัดกิจกรรมบน
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ออฟไลน์ การพบปะลูกค้ในโลกออฟไลน์ เป้าหมายเพื่อทาให้ชุมชนเสมือนในพื้นที่ออฟไลน์
เติบโต ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ไม่สามารถใช้การบริหารจัดการ
ชุมชนเสมือนเพียงแค่โลกออนไลน์ ได้ แต่ต้องมีการสนับสนุ นจากโลกออฟไลน์ อกี ด้วย เพื่อ
สนับสนุ นการเติบโตของชุมชนออนไลน์ โดยต้องจัดการให้ สอดคล้องไปกับจุดประสงค์ของโลก
ออหไลน์ดว้ ย
3) Community Driven (กลยุทธ์การใช้ชุมชนเสมือน) เป็ นการสร้าง
ชุมชนเสมือนให้เป็ นพืน้ ทีข่ องการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
ที่ต้องพัฒนาจากรูปแบบเดิมเข้าสู่การให้บริการแบบชุมชนเสมือน โดยการบริการมุ่งเน้ น 3
ประการได้แก่ เนื้อหา กิจกรรม และสื่อทีใ่ ช้ โดยมุ่งให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นภายใน
ชุมชนเสมือน โดยผูบ้ ริหารจัดการชุมชนเสมือน รวมไปถึงผูอ้ อกแบบเกมออนไลน์ ต้องสร้างให้
เกิดสภาพแวดล้อม หรือการสร้างสถานการณ์ให้ผเู้ ล่นต่างๆ เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันทัง้ ใน
เชิงบวก หรือเชิงลบก็ได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารจัดการชุมชนเสมือนสามารถ
ควบคุม
4) Community to Sale (กลยุทธ์การขายผ่านชุมชนเสมือน) เป้าหมาย
สูงสุดคือการเปลีย่ นชุมชนเสมือนของบริษทั ให้กลายเป็ นตลาดขายสินค้า ตามทีไ่ ด้ศกึ ษาในครัง้
นี้พบว่าชุมชนเสมือนทีส่ ามารถนาสู่รายได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบของกลุ่มผูน้ าชุมชน โดยผูน้ า
ชุมชนเช่นกลุ่มนักแข่งเกม มีผลต่อการซือ้ สินค้าของผูเ้ ล่นอื่นๆ หรือการทีผ่ เู้ ล่นทีเ่ ป็ นนักแข่งเกม
ย้ายเกม ผู้เล่ นอื่นๆ มีแนวโน้ มที่จะตามบุคคลเหล่านี้ไปด้ วยเช่นเดียวกัน ดังนัน้ การจัดการ
ชุมชนเสมือนทีเ่ หมาะสม การบริหารจัดการกลุ่มผูน้ าชุมชนออนไลน์จงึ กลายเป็นจุดหนึ่งทีส่ าคัญ

6.3 ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรือ่ ง กระบวนการเกิดชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทย สามารถ
นาการอภิปรายในข้างต้นสามารถสร้างเป็ นข้อเสนอแนะในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 มิติ
ดังต่อไปนี้
6.3.1 ข้อเสนอแนะด้านการนาไปใช้ด้านการออกแบบตัวเกมออนไลน์
จากการวิจยั ในครัง้ นี้มขี ้อ ค้นพบที่สามารถนาไปปรับใช้จริงในการออกแบบได้หลาย
ประการ ด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิตขิ องผูพ้ ฒ
ั นาเกมออนไลน์ และมิตขิ องผู้
ให้บริการเกมออนไลน์
ในมิติของผู้พฒ
ั นาเกมออนไลน์ ซึ่งถือเป็ นผู้ออกแบบโลกเสมือนทัง้ หมด รวมไปถึง
การเล่นเกมและองค์ประกอบต่างๆ ของเกมออนไลน์ นอกจากนัน้ หากมองถึงเรื่องของระบบ
ต่างๆ ที่มผี ลในการสร้างและดาเนินธุรกิจเกมออนไลน์ ต้องเข้าใจชุมชนเสมือนเกมออนไลน์

300
เปรียบเสมือนรายได้หลักของตัวเกม เนื่องจากเกมจาเป็นต้องมีผเู้ ล่นเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้
เกิดขึน้ ซึ่งจากการศึกษาในครัง้ นี้พบว่าการออกแบบเกมออนไลน์ต้องให้ความสาคัญในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1) การให้ความสาคัญในฐานองค์ประกอบด้าน Game Mechanic และ Game
Concept เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสาคัญมาก เนื่องจากการจะเกิดชุมชนเสมือนขึน้ ได้ ตัว Game
Mechanic ซึ่งเป็ นฐานทัง้ หมดของตัวเกมจะต้องสนับสนุ น ทัง้ การสื่อสาร การปฏิสมั พันธ์
เนื้อหา การออกแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการออกแบบแนวคิด Game Concept ซึง่ ต้องวาง
แนวคิดให้ชดั เจน กฎ วิธ ีก ารเล่ น รวมถึงการสร้างชื่อ เสียงของผู้เ ล่ น ล้ว นเป็ นสิ่งสาคัญ
สาหรับเกมออนไลน์
2) การเปิดอิสระในการสร้างแบบจาลอง (Avatar System) ในองค์ประกอบ
ของด้าน Game Content การทีเ่ กมเปิดให้ผเู้ ล่นสามารถแบบจาลองตัวตนทีห่ ลากหลาย ยิ่ง
เปิ ดให้แ ต่ ง ให้แ ตกต่ า งมากยิง่ ก่ อ ให้เ กิดรายได้ของตัว เกมที่เ พิ่มสูงขึ้น เนื่อ งจากผู้เ ล่ นต่ า ง
อยากจะแตกต่างจากผูเ้ ล่นอื่นๆ ในโลกออนไลน์ ซึง่ สุดท้ายการสร้างแบบจาลองตัวตน อาจ
ตอบแทนออกมาในเชิงธุรกิจก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็ นการประยุกต์จากแนวคิดของ Holmes
(1997) ทีก่ ล่าวว่าผู้คนทีอ่ ยู่ชุมชนเสมือนมีความต้องการทีจ่ ะเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องการตัวตนทีแ่ ตกต่างออกจากผูอ้ ่นื ซึง่ แนวคิดดังกล่าวสามารถตอบเรือ่ งความต้องการระบบ
การสร้างแบบจาลองตัวตนของเกมทีต่ ้องเปิ ดให้ผู้เล่นสามารถดัดแปลงรายละเอียดต่างๆ ได้
อย่างอิสระ
นอกจากเรื่องการออกแบบแล้ว ในการสร้างรายได้ให้กบั เกมออนไลน์อย่างยังยื
่ นได้
ปจั จัยที่สาคัญ ประกอบไปด้วย 3 ประการดังต่อไปนี้ การสร้างระบบการสื่อสารและระบบ
สังคม ที่คลอบคลุมและเหมาะสม รวมไปถึงง่ายต่อการใช้ , ระบบกิจกรรม ที่สนับสนุ นให้ผู้
เล่นพบปะเล่นพูดคุยกัน, และการมีระบบทีย่ ดื หยุน่ ต่อการพัฒนา โดยรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี้
1) การสร้า งระบบการสื่อ สารและระบบสัง คม ที่ค ลอบคลุ ม และเหมาะสม
เนื่องจากระบบการสื่อสารเป็ นส่วนสาคัญทีท่ าให้ผเู้ ล่นพบปะพูดคุยกัน รวมไปถึงระบบสังคมที่
สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ เ ล่น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าระบบการสื่อสารมีค วามสัมพันธ์กับ
โอกาสที่ผู้เล่นจะติดต่อ และสานสัมพันธ์กบั ผู้เล่ นอื่นๆ เพื่อทาให้ชุมชนเสมือนแข็งแกร่งขึ้น
ดังนัน้ การออกแบบระบบการสื่อสารที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เช่น
ง่าย สะดวก มีประโยชน์ จะเป็ นส่วนหนึ่งในการทาให้เกมออนไลน์มอี ายุยาวนานขึน้ ระบบที่
การสื่อ สารที่จาเป็ นต้องมี พบว่า เกมที่อ านวยความสะดวกห้ามารถใช้เสียงในการสื่อสาร
ระหว่างทีมได้ เป็ นส่วนผสมทีด่ ใี นการทาเกมออนไลน์ นอกจากนัน้ ระบบ Chat Bar ปาร์ต้ี
และกิลด์ ถือเป็ นระบบที่สาคัญ โดยผู้พฒ
ั นาเกมออนไลน์ อาจเพิม่ ผลตอบแทนที่ได้จากการ
เข้าร่วมหรือใช้ระบบสังคมให้เพิม่ ขึน้ เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ ล่นจับกลุ่มกันง่ายขึน้
2) ระบบกิจกรรม ที่ส นับสนุ นให้ผู้เ ล่ นพบปะเล่นพูดคุ ยกัน เกมออนไลน์ ท่ี
พัฒนาขึน้ ต้องมีระบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการพบปะของผูเ้ ล่น จากการเก็บข้อมูลจากการ
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สัมภาษณ์ผเู้ ล่น และแบบสอบถาม พบว่ากิจกรรม และเพื่อนทีเ่ ล่นด้วยกันมีผลต่อการเล่นเกม
ทีม่ ากขึน้ เพื่อทาให้เกิดประสบการณ์ดงั กล่าว ผูพ้ ฒ
ั นาเกมสามารถสร้างประสบการณ์เพื่อให้ผู้
เล่นพบปะสังสรรค์กนั ผ่านระบบกิจกรรมภายในเกมออนไลน์ อ้างอิงตาม (Misra, Mukherjee,
& Peterson, 2008) พบว่า ผู้พฒ
ั นาเกมสามารถใช้เนื้อหาเกมออนไลน์ดา้ นกิจกรรมเสริมใน
การสร้างมูลค่าของตัวเกมออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน โดยความเหมาะสมทีค่ วรจะจัดกิจกรรมคือ
อย่างน้อยเดือนละครัง้ แต่อย่าทามากจนเกินไป ซึง่ จะทาให้กลายเป็นน่าเบื่อไป
3) การมีระบบทีย่ ดื หยุ่นต่อการพัฒนา ในการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
ให้เกิดขึน้ ตัวระบบเกมออนไลน์เอง ต้องมีความยืดหยุน่ เพื่อให้เกิดช่องนการพัฒนาตัวเกมให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เล่น จากตัวอย่างเกมออนไลน์ทท่ี าการศึกษาจานวน 3 เกม พบว่า เกม
ทัง้ 3 มีความคล้ายคลึงกันในส่วนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ถูกจริตผู้เล่นในประเทศไทย
ซึง่ เป็นส่วนสนับสนุนให้เกมมีอายุทย่ี าวนานยิง่ ขึน้
หากมองในมิตขิ องผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์ ซึง่ เป็ นผูท้ าการตลาดตัวเกมออนไลน์นนั ้ ๆ
ให้ดี และสร้างผลกาไรต่อบริษทั เรื่องชุ มชนเสมือนเกมออนไลน์ เป็ นองค์ความรูท้ ่สี าคัญที่
ผูบ้ ริหารจัดการเกมออนไลน์ตอ้ งทาความเข้าใจ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของบริษทั โดยชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์เข้ามามีบทบาทตัง้ แต่กระบวนการเลือกสรรเกม จนถึงกระบวนการดูแล
ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กระบวนการเลือกสรรเกมออนไลน์ เมื่อมองในปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์จะเห็นว่า
มีความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากเกมออนไลน์และชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ เมื่อเกมออนไลน์
ทีม่ รี ะบบชุมชนเสมือนทีด่ มี แี นวโน้มว่าเกมออนไลน์ดงั กล่าวจะทารายได้ได้ดกี ว่า และมีอายุเกม
ทีย่ าวนาน ดังนัน้ ปจั จัยหนึ่งทีผ่ คู้ ดั เลือกเกมต้องพิจารณา คือ ระบบสื่อสาร และระบบสังคม
ของตัวเกมออนไลน์ จากนัน้ จึงมองทีก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านอื่นๆ
2) กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการเกมออนไลน์สามารถใช้
ความรูเ้ รือ่ งชุมชนเสมือน ในการฟงั เสียงจากผูเ้ ล่น ประกอบกับความรูด้ า้ นระบบชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์ ในการแนะนาให้กบั ทางผูพ้ ฒ
ั นาเกมออนไลน์ ในการพัฒนา และปรับปรุงระบบ
เกมออนไลน์ ให้สนุ ก และผูกสัมพันธ์กบั ผู้เล่นมากขึ้น ไปจนถึงการพัฒนาระบบการสื่อสาร
และระบบสังคมให้เหมาะสมกับเกมออนไลน์ในแต่ละประเทศ
3) กระบวนการให้บริการ ผู้ใ ห้บ ริก ารเกมออนไลน์ ส ามารถใช้ค วามรู้เ รื่อ ง
ชุมชนเสมือน เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ เช่น การสร้างระบบ Plug In เชื่อมต่อกับตัว
เกมออนไลน์ เพื่อให้ผเู้ ล่นไม่จาเป็ นต้องทิง้ หน้าจอของเกมออนไลน์ เพื่อใช้ส่อื เหล่านัน้ ยิง่ ลด
การกระโดดจากแพลตฟอร์มมากเท่าไร ยิง่ ทาให้ผใู้ ช้จะอยูใ่ นเกมออนไลน์มากขึน้ เท่านัน้
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6.3.2 ข้อเสนอแนะด้านการบริ หารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์
การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเป็ นสิง่ สาคัญและจาเป็ นไม่ต่างจากการอยู่ร่วมในสังคม
ในโลกแห่งความเป็ นจริง ที่ต้องมีกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อ
ผูค้ นต่างอยูร่ ว่ มกันได้ และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้ว จึงเกิดแหล่งของการสร้างรายได้ให้
เกิดขึ้นรายได้ดงั กล่าวจะได้มาจากชุมชนเสมือน จากการผลิตภัณฑ์ท่ผี ู้คนในชุมชนเสมือ น
ต้องการ รายได้ดงั กล่าวจะสะท้อนกลับออกมาในรูปของตัวเงิน เช่น ARPU และอัตราของ
รายได้
ในส่ ว นของการบริห ารจัด การชุม ชนเสมือ นเกมออนไลน์ ผู้บริหารจัดการเป็ นผู้ใ ห้
บริการเกมออนไลน์ท่ตี ้องรับบทบาทดังกล่าว แต่แต่เริม่ ให้บริการเกมใดเกมหนึ่ง ผูใ้ ห้บริการ
เกมออนไลน์สามารถใช้ความรูเ้ รื่องชุมชนเสมือน ตัง้ แต่กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ไปจนถึงกระบวนการบริหารหลังการขาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ บริษทั ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ควร
เปลีย่ นวิธกี ารมองเกมจากมองเป็น ผลิตภัณฑ์ ปรับเปลีย่ นเป็นการมองเกมออนไลน์ เป็ น สื่อ
ทีม่ ชี วี ติ เนื่องจากตัวสื่อเกมออนไลน์เอง เป็นสื่อทีม่ วี ฏั จักร ของตัวตัง้ แต่ระยะก่อตัง้ ไปจนถึง
ระยะหดตัว โดยในระยะการพัฒนาตัวของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ มีชุมชนเสมือนเป็ นตัว
หล่อเลีย้ งรายได้ของเกมออนไลน์
เมือ่ ปรับการมองเป็ นสื่อมีชวี ติ แล้ว การฟงั เสียงชุมชน และการสร้างการเชื่อมต่อ
ระหว่างผู้บริหารชุมชนเสมือน ซึ่งต้องอาศัย การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเสมือ น
เพื่อให้เกิดการผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมออนไลน์ ซึง่ จากการวิจยั จะพบว่า ผูค้ นเปลีย่ นการเล่นเกม
ตามเพื่อน ดังนัน้ การปรับกลยุทธ์ โดยการสร้างความผูกพันของตั วเกมให้เพิม่ มากขึน้ และ
เปลีย่ นการผูกพันนัน้ อยูใ่ นชุมชนเสมือนของตัวเกม จะทาให้ผเู้ ล่นหนีจากเกมไปได้ยาก
ซึง่ ทัง้ หมดตัวบริษทั ผู้ให้บริการเกมออนไลน์เอง เริม่ ได้โอย การเชิญผู้เล่นเข้า
มาพูดคุยกับผูบ้ ริหารจัดการเกม และเชื่อมสายสัมพันธ์ ประกอบกับการรักษาสายสัมพันธ์กบั ผู้
เล่นกลุ่มนี้ไว้ แล้วดาเนินการปรับนโยบายการดูแลเกม เป็ น 1 เกม 1 กฎ เพื่อปรับให้ตาม
สังคมเกมที่แตกต่างกัน ต่อด้วยการปรับการเลือกใช้ส่อื ออนไลน์ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
ลดการใช้ส่อื ทีไ่ ม่จาเป็นลง จากนัน้ ปรับแผน IMC ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยการบูรณาการ
ระหว่างสื่อทีเ่ ป็นออนไลน์ และกิจกรรมทีเ่ ป็นออฟไลน์มากขึน้
2) กระบวนการทางการตลาด กระบวนการทางการตลาดทีเ่ หมาะสมต่อตลาด
เกมออนไลน์ในประเทศไทย คือ การพัฒนาความแข็งแกร่งของชุมชนเสมือน ในส่วนของผู้
เล่นออนไลน์ให้มากขึน้ โดยการบูรณาการสื่อทัง้ ออนไลน์ และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้
พืน้ ทีอ่ อนไลน์และออฟไลน์ เพิม่ ประสบการณ์และสร้างความผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมออนไลน์
ในประเทศไทย ลักษณะการตลาดออฟไลน์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ใ น
ชุมชนเสมือ น คือ การมีกิจกรรมทัวร์นาเม้นท์ ซึ่งเป็ นการสร้างการผูกสัมพันธ์กบั ตัว เกม
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ออนไลน์ ได้เป็ นอย่างดี การจัดกิจกรรมทัวร์นาเม้นท์ ประมาณ ไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ น
ปริมาณทีเ่ หมาะสมในการสร้างการผูกสัมพันธ์กบั ตัวเกมออนไลน์ โดยอาจจะมีการแข่งขันเล็กๆ
เดือนละ 1 ครัง้ ก็ได้
ในส่ ว นของการสื่อ สารการตลาดเกมออนไลน์ ใช้ก ารฟ งั เสียงชุ มชนเสมือ น
ประกอบกับการสร้างพื้นทีใ่ ห้ผู้เล่น เล่นเกมออนไลน์ได้ สื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน โดยใช้การโฆษณา และการสร้างการผูกสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นไปด้วย ซึง่ ต้องใช้ความรู้
ด้านการตลาดเนื้อหาเข้าเป็นส่วนประกอบ
3) การบริการหลังการขาย ทางผูว้ จิ ยั เสนอว่า เพื่อให้การบริหารจัดการชุมชน
เสมือ นที่เ หมาะสม ควรพัฒนาการให้บริการเป็ นเชิงรุกมากขึ้น โดยอาศัยจากแนวคิดการ
ให้บริการลูกค้า แบบเดิม จากนัน้ เพิม่ ศักยภาพขึ้น จากการรวมตัว กันของ 3 ฝ่าย ได้แ ก่
ฝ่ายดูแลลูกค้า (Customer Service) ผ่านสื่อสังคม (Social Media) และผูด้ ูแลด้านการ
สื่อสารการตลาด (Marketing Communication) รวมกลุ่มไว้ดว้ ยกันกลายเป็ นฝ่าย การจัดการ
ชุมชน (Community Management) ซึง่ ไม่ได้ดูเรื่องชุมชน เพียงแค่ออนไลน์ แต่รวมถึงการ
ดูแลไปยังโลกออฟไลน์อกี ด้วย เพื่อสร้างการเข้าถึงลูกค้าได้ดขี น้ึ และการให้บริการเชิงรุกมากขึน้
โดยฝา่ ยดังกล่าวมีภาระหน้าทีใ่ นการรับรองลูกค้าจากทุกช่องทาง ศึกษาและเข้าถึงลูกค้า และ
สร้างการผูกสัมพันธ์กบั ลูกค้าในเวลาเดียวกัน
6.3.3 ข้อเสนอแนะการบริ หารชุมชนเสมือนในสื่อดิ จิทลั อื่นๆ
ในภาคธุรกิจทัวไป
่ ใช้ได้จากข้อเสนอเรื่องการจัดตัง้ ฝ่าย Community Management
กับองค์กรที่เริม่ จะมีกลุ่มสื่อดิจทิ ลั โดยรวมตัว 3 ฝ่าย ที่ต้องดาเนินงานใกล้ชดิ กับลูกค้าซึ่ง
อาจรวมถึงฝ่ายขายก็สามารถเข้ามารวมได้เช่นเดียวกัน ดังทีไ่ ด้นาเสนอไปก่อนหน้านี้ ในการ
ทางานของฝ่ายดังกล่าวมีหน้ าที่ในการบริหารจัดการลูกค้าทัง้ ที่อยู่ในออนไลน์ และออฟไลน์
ให้เกิดความผูกพันกับตัวบริษทั หรือตราสินค้าเพิม่ มากขึน้ โดยการมองชุมชนในเฟสบุค เป็ น
ชุมชนที่มรี ายได้ต่อหัว เช่น การเปลี่ยนคนเหล่านัน้ ให้ซ้อื สินค้าได้อย่างไร ต้องซื้ อเท่าไหร่
โดยใช้วธิ กี ารคานวณ ARPU เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ นอกจากนัน้ ในฝ่ายดังกล่าว ต้องมี
เครื่องมือจาพวกการฟงั เสียงสังคม ในการฟงั เสียงของลูกค้า ทัง้ ในแง่ของชื่นชม และต่อว่า
เพื่อพัฒนาการดูแลลูกค้าให้ดที ส่ี ุดได้อกี ด้วย
การบริหารจัดการชุมชเสมือนต้องอาศัยแนวคิด การตลาดเชิงบูรณาการเข้ามาประกอบ
เพื่อทาให้ การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเป็นไปได้อย่างแข็งแรงมากขึน้ และเข้าถึงลูกค้ามาก
ขึน้ ในเวลาเดียวกัน นอกจากนัน้ อีก 1 องค์ประกอบคือที่สาคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริหารจัดการชุมชนเสมือน และลูกค้า ทีต่ อ้ งสร้างความสัมพันธ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในภาคธุรกิจโฆษณา กลุ่มดิจทิ ลั คาว่า Community Management ในโลกจริงกาลัง
จะเปลีย่ นไป ในภาคโฆษณาควรรีบปรับตัว และวิธกี ารใช้ส่อื ลักษณะของการทาไวรัล จะเริม่
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เปลีย่ นไป เพราะผูค้ นเริม่ เข้าสู่ชุมชนเสมือน ซึง่ เล็กลง และเล็กลง และหาตัวจับได้ยากขึน้ ซึ่ง
ส่งผลด้านดีในกลุ่มที่ทาพวกการฟงั เสียงชุมชนที่สามารถค้นหาเสียงเหล่านัน้ ได้ ซึง่ เทรนใน 2 ปี น้ี
การฟงั เสียงชุมชนจะถูกพูดถึงมากขึน้
6.3.4 ข้อเสนอแนะการวิ จยั ศึกษาด้านเกมออนไลน์ ของประเทศไทย
ในหลายปีทผ่ี ่านมาการศึกษาด้านเกมออนไลน์ในประเทศมักมุ่งการศึกษา ในประเด็น
การติดเกมเป็ นหลัก น้ อยครัง้ ที่จะพบการศศึกษาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกม และการพัฒนา
แนวคิดด้านเกมออนไลน์ ใ นประเทศไทย ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มปี ระเด็นหลายประเด็นที่
น่าสนใจศึกษาเพิม่ เติม โดยจะขออธิบายดังนี้
1) ในประเด็นทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้ เป็นการศึกษาเฉพาะเกมออนไลน์ประเภททีเ่ ล่น
จากคอมพิวเตอร์ ซึง่ แนวโน้ม เริม่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มในปจั จุบนั เป็ นยุคของเกม
ออนไลนที่เล่นจากโทรศัพท์มอื ถือ ซึ่งลักษณะของชุมชนเสมือนในเกมดังกล่าว ยัง ไม่ชดั เจน
ซึง่ การศึกษาชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาที่เกมออนไลน์ประเภทที่เล่นจาก
โทรศัพท์มอื ถือ จะทาให้มองตลาดทีเ่ ป็ นปจั จุบนั กว่าได้เป็ นอย่างดี
2) ในการวิจยั ฉบับนี้มงุ่ ศึกษาเกมออนไลน์ในภาพกว้าง ทาให้ได้ขอ้ มูลจากเกม
ออนไลน์ในเกมใดเกมหนึ่งไม่ลกึ ซึน้ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรการศึกษาเจาะลึกลงไปใน
1 เกม หรือเกม 1 ประเภท ซึง่ จะได้ภาพของชุมนเสมือนเกมออนไลน์ดงั กล่าวในเชิงลึก แต่
ควรเพิม่ กลุ่มสัมภาษณ์ และจานวนผูต้ อบแบบสอบถามให้เยอะขึน้
3) จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า Gamification เป็ นตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจใน
การศึกษาด้านการออกแบบเกม จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า Gamification กับชุมชนเสมือน มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปสามารถใช้ตวั แปร 2 กลุ่ม หาความสัมพันธ์
ระหว่างกันได้เช่นเดียวกัน
4) การศึกษาในครัง้ นี้ไม่ได้มุ่งศึกษาเชิงปริมาณ โดยวัดความสัมพันธ์ตวั แปร
ด้านชุมชนเสมือน และปจั จัยทางการตลาดอื่นๆ โดยสามารถใช้การศึกษาเชิงปริมาณในการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ และปจั จัยทางการตลาดอื่นๆ ได้ดว้ ย
6.3.5 ข้อเสนอแนะการวิ จยั ศึกษาอื่นๆ
การศึกษาฉบับนี้นับเป็ นการศึกษาเชิงปจั จัยของชุมชนเสมือน และการบริหารจัดการ
ชุ ม ชนเสมือ น ซึ่ง มีก ารวิจ ยั ในประเทศไทยค่ อ นข้า งน้ อ ย และการวิจ ยั ครัง้ นี้ เ ป็ น การวาง
การศึกษาประเด็นดังกล่าว ครัง้ แรกในประเทศไทยซึ่งการวิจยั สามารถนาไปต่อยอดหรือสร้าง
งานวิจยั อื่นๆ ได้ดงั นี้
1) การศึกษาในประเด็น ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเสมือน และการตลาด
พบว่า ในงานวิจยั ฉบับนี้นัน้ หยิบยกออกมาได้บ้าง ซึ่งได้ค วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2
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ตัวอย่างหยาบๆ ซึ่งทาให้ประเด็นของชุมชนเสมือน และการสื่อสารการตลาด ไม่สามารถ
สรุปได้ในการศึกษาเชิงปริมาณ แต่ได้แต่เพียงข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งการศึกษาต่อไปควรนา
เรือ่ งดังกล่าวรวมเข้าไปศึกษาด้วย
2) เรื่องการตัดสินใจของผู้บริโภคออนไลน์ สามารถใช้ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเปิดรับของผูบ้ ริโภคออนไลน์ เช่น ZMOT (Zero Moment of Truth) เข้ามา
ใช้ได้ ซึง่ อาจจะตอบโจทย์ได้ดกี ว่าการใช้ 6P ในงานวิจยั ฉบับนี้
3) ประเด็นของการสื่อสารผ่านผูม้ อี ทิ ธิพลออนไลน์ (Online Influencer) ซึง่
พบว่าในยุคการตลาดตลาดเชิง Community เข้ามามีความสัมพันธ์มากยิง่ ขึน้ โดยความสัมพันธ์
ของการซืส้ นิ ค้าออนไลน์ และ Online Influencer เป็ นอีกสิง่ หนึ่งทีน่ ่ าศึกษา นอกจากนัน้ ใน
ประเด็นของการใช้การตลาดเชิง Community กับการใช้ผมู้ อี ทิ ธิพลออนไลน์ ในการสร้างการ
ผูกสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ ควรเป็นอีกประเด็นทีส่ ามารถนามาศึกษาได้อกี เช่นเดียวกัน
4) ในเรื่องการพัฒนาวิธกี ารสื่อสารดิจทิ ลั ซึ่งเป็ นเรื่องที่กาลังได้รบั ความนิยม
ในต่างประเทศในช่วงนี้ คือ ชุมชนเสมือนและการพัฒนาโลกออฟไลน์ รวมไปถึงพวกการ
สื่อสารอย่างไรให้ตรง Community เป็ นอีกสิง่ หนึ่งทีน่ ักการศึกษาการตลาดควรมีองค์ความรู้
เพื่อไว้ใช้พฒ
ั นาไอเดียในการสื่อสารรูปแบบใหม่
5) นอกจากนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้พบประเด็นใหม่ๆ ที่น่าศึกษาในส่ ว นการ
สื่อ สารดิจทิ ลั ได้แ ก่ โลกดิจทิ ลั กับชุ มชนเสมือ นเป็ นสิ่ง ที่แ ยกกันได้ยาก ยิง่ ในปจั จุบนั คน
กลับมาอยู่ในชุมชนเสมือนกันมากขึ้น การศึกษาในเชิงวิพากษ์ กับชุมชนเสมือนจึงเป็ นสิง่ ที่
น่ าสนใจเป็ นอย่างยิง่ หรือ ประเด็น ไซเบอร์ โซไซตี้ท่เี พิม่ ขึ้น จากงานวิจยั ฉบับนี้สามารถ
พัฒนาเข้าสู่ การศึกษาสภาพทางสังคมบนโลกไซเบอร์ ทัง้ ในเชิงสังคมวิทยาไซเบอร์ และใน
แง่ของการสื่อสารด้วยโลกของไซเบอร์ ในประเทศไทยนัน้ ยังมีการทาวิจยั อยูใ่ นระดับที่ต่าอยูม่ าก
6) ประเด็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเสมือน และปจั จัยทางการตลาด
เป็นสิง่ สาคัญทีน่ ่าศึกษาถึงความสัมพันธ์ดงั กล่าวให้ชดั เจนขึน้
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
แบบสอบถามโครงการวิจยั “กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ ” โดยนาย
ชิณสินธุ์ คลังทอง นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คาอธิ บาย: โดยกรุณาทําเครือ่ งหมาย √ ลง ในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
มากทีส่ ุด
ตอนที่ 1: ข้อมูลด้านประชากร
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ






 13-17 ปี
 23-27 ปี
 33-37 ปี

ตํ่ากว่า 13 ปี
18-22 ปี
28-32 ปี
มากกว่า 33 ปี

3. ระดับการศึกษา (หากศึกษาอยูใ่ ห้เลือกระดับการศึกษาทีศ่ กึ ษาอยู่)
 ตํ่ากว่ามัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 อาชีวศึกษา
 มหาวิทยาลัย
4. อาชีพหลัก
 นักเรียน / นักศึกษา
 พนักงานบริษทั เอกชน
 เจ้าของร้านเกม

 รับราชการ
 ธุรกิจส่วนตัว
 ทํางานในอุตสาหกรรมเกม
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5. รายได้ส่วนตัว





ตํ่ากว่า 5,000 บาท
10,001-15,000 บาท
20,001-25,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

 5,001-10,000 บาท
 15,001-20,000 บาท
 25,001-30,000 บาท

ตอนที่ 2: พฤติ กรรมการเล่นเกมออนไลน์
1. ปกติท่านเล่นเกมจากทีใ่ ด

 บ้าน

2. วันทีม่ กั จะเล่นเกมเล่นเกมเป็นประจํา
 วันธรรมดา

 ร้านเกม  อื่นๆ .........................

 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

3. เวลาทีท่ ่านเล่นเกมส่วนใหญ่มกั เล่นเวลาใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 06.00-09.00 น.
 09.01-12.00 น.
 12.01-15.00 น.
 15.01-18.00 น.
 18.01-21.00 น.
 21.01-24.00 น.
 00.01-03.00 น.
 03.01-06.00 น.
4. ปกติท่านใช้เวลาเล่นนานเท่าใดต่อ 1 ครัง้
 น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
 4-6 ชัวโมง
่

 1-3 ชัวโมง
่
 มากกว่า 6 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป

5. ประเภทของเครือ่ งมือการเกมทีท่ ่านเล่น (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เกมออนไลน์คอมพิวเตอร์
 เกมออฟไลน์คอมพิวเตอร์
 เกมโทรศัพท์มอื ถือ
 เกมคอนโซล เช่น PS3,
Nintendo Wii
 เครือ่ งเล่นเกมแบบพกพา เช่น PS Vita, DS
6. ประเภทของเกมออนไลน์ทท่ี ่านเล่น (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 Role-Playing Game: RPG เช่น Ragnarok, DC Universe,
Yulgang
 First Person Shooter: FPS เช่น Special Force, Point Blank
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Mutiplayer Online Battle Arena: MOBA เช่น HoN, LoL, DotA
Casual เช่น Audition, Love Beat, Everybody Mable
Puzzle เช่น Line Pop, Candy Crush
Strategy เช่น Starcraft 2, Red Alert
Simulation เช่น Secondlife, imvu, Sim Free Life
Action เช่น Getamp, Lost Saga

8. สาเหตุทท่ี ่านเลือกเล่นเกมดังกล่าวในตอนแรกเกิดจาก
 โฆษณาเกม, ข่าวเกม
 เพื่อนชวนเล่น
 เห็นคนอื่นเล่น
 เป็นแนวเกมทีช่ อบ
 งานเกม เช่น BIG, TGS
 ภาพ, ตัวละคร และเนื้อเรือ่ ง
น่าสนใจ
 แข่งขันทัวร์นาเม้นท์
 เกมแปลกใหม่/ทดลองเล่น
 อื่นๆ ระบุ ...............................................
9. ท่านเคยพูดคุย ปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นอื่นในเกมหรือไม่
(ข้ามไปข้อ 13)

 เคย

 ไม่เคย

10. ในการปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นเกมท่านอื่น ท่านมักเป็ นฝา่ ย  ทักทายก่อน  เป็ นผูถ้ ูกทัก
11. อะไรเป็ นสาเหตุให้ท่านเริม่ พูดคุย หรือถูกทักจากผูเ้ ล่นอื่น
ท่านติ ดต่อ/ถูกติ ดต่อด้วยสาเหตุ
เห็นด้วย
ที่สุด
ทําเควส
ล่าบอส
เก็บเลเวล
ตัวละครบางอาชีพทีต่ อ้ งการ เช่น
พระ, แทงค์
ตัวละครสวย/เท่ห/์ ไอเทมเจ่ม
ชื่อเสียง
ค้าขายสินค้า

ระดับความเห็นด้วย
เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยที่สุด
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ท่านติ ดต่อ/ถูกติ ดต่อด้วยสาเหตุ
เห็นด้วย
ที่สุด

ระดับความเห็นด้วย
เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยที่สุด

สอบถามปญั หาการเล่น
หาเพื่อน, พูดคุยเล่น
ค้นหาและรับสมัคร กิลด์/แคลน

12. หลังจากการปฏิสมั พันธ์แล้วท่านเคยสานสัมพันธ์เหล่านัน้ ต่อหรือไม่ เช่น การเชิญเพื่อน,
การพูดคุย
 เคย
 ไม่เคย
13. ท่านคิดว่าของระบบต่างๆ ของเกมออนไลน์มคี วามสําคัญแค่ไหน
สาคัญมาก
ที่สุด

สาคัญมาก

สาคัญ

ไม่สาคัญ

ไม่สาคัญ
ที่สุด

ระบบการสร้างตัวละคร
ระบบช่วยเหลือการเล่น
ระบบเควส
ระบบเพื่อน
ระบบการพูดคุย
ระบบปาร์ต้ี
ระบบซือ้ ขาย
ระบบกิลด์ แคลน แฟม แฟค
ระบบเนื้อเรื่อง
ระบบชื่อเสียง

14. ท่านเคยใช้ส่อื อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องนอกเหนือจากในเกมออนไลน์ในการสื่อสารกับผูเ้ ล่นอื่น
เช่น เว็บบอร์ดเกม, เว็บไซต์เกม หรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
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15. สื่ออะไรทีท่ ่านใช้บา้ ง
 เว็บไซต์เกมทีเ่ ล่น
 นิตยสารเกม
 เว็บบอร์ดเกมอื่นๆ
 แอพฯ มือถือLine / Bee Talk

 เว็บบอร์ดเกมทีเ่ ล่น
 เว็บไซต์เกมทีไ่ ม่ใช่เว็บไซต์เกม
ทีเ่ ล่น
 สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)
 โทรศัพท์คุยกัน

16. ท่านเคยได้เพื่อนเล่นเกมจากสื่อเหล่านัน้ หรือไม่

 ใช่

 ไม่ใช่

17. เพื่อนทีไ่ ด้จากสื่ออื่นมีส่วนทําให้ท่านเล่นเกม ใช่หรือไม่

 ใช่

 ไม่ใช่

18. ท่านจะเลิกเล่นเกมออนไลน์แต่ละเกมจากสาเหตุใด (ไม่เข้าเกมอีกต่อไป, ย้ายเกมเล่น
เป็นต้น)
สาคัญ
มากที่สุด
ไม่มเี พื่อนเล่นด้วย (นอกเกม)
ไม่มกี ลิ ด์/แคลน
ไม่มเี พื่อนในเกม
ไม่มตี ลาดขายของ
บอท/โปรแกรมช่วยเล่น
ถูกแฮ็ก/ถูกขโมยของ
ตัวละครไม่สวย ไม่มขี องประดับ
ราคาสินค้าแพง
บริการไม่ดี
ไม่มเี วลาเล่น/มีอย่างอื่นสําคัญทํา
เกมตัน ไม่อพั เดท
บัคของเกมเยอะ
ไม่มคี นช่วยในเกมเลย
คนก่อกวนการเล่นเยอะ

สาคัญ
มาก

สาคัญ

ไม่สาคัญ

ไม่สาคัญ
ที่สุด
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ส่วนที่ 3: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ ผต้ ู อบแบบสอบถาม
ท่านคิดว่าปจั จัยดังต่อไปนี้ มีผลต่อการเลือกเล่นเกมของท่านมากน้อยเพียงใด โดย
กรุณาทําเครือ่ งหมาย √ ลง ในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อเดียว
มาก
ที่สุด
ปัจจัยด้านสิ นค้า (Product)
1. ชนิดของเกม และประเภทของเกม
2. ความหลากหลายของเกม
3. ความทันสมัยทันสมัย
4. คุณภาพของของเกม
5. การรับรองมาตรฐานเกม
6. ชื่อเสียงของเกม
7. ระบบเกมทีเ่ ล่นง่ายไม่ซบั อ้ น
8. การบริการของผูใ้ ห้บริการเกม
ปัจจัยด้านราคา (Price)
1. ความสมเหตุสมผลของราคาสินค้า
2. ราคาสินค้าถูกกวาการซือ้ ด้วยวิธอี ่นื
3. ความหลากหลายของวิธกี ารชําระเงิน
4. ระบบความปลอดภัยของการชําระเงิน
5. ความชัดเจนในการแสดงราคาสินค้า
ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ าย (Place)
1. การให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
2. เว็บไซต์มกี ารปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ (Update)
3. ช่องทางการซือ้ และการเติมเงิน
สะดวกสบาย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1. ใช้สอ่ื โฆษณา เช่น สิง่ พิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
2. การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต น่าสนใจช่วย
กระตุน้ การตัดสินใจซือ้ สินค้า
3. การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสาร อย่าง
ทัวถึ
่ ง

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

4. ความหลากหลายของโปรโมชัน่ เช่น
การสะสมแต้ม การให้สว่ นลด การให้ของแถม
เป็ นต้น
5. การทําโปรโมชันบ่
่ อยครัง้
6. การสือ่ สารข้อมูลของสินค้าแก่ลกู ค้า
โดยเฉพาะโปรโมชันต่
่ างๆ
7. ความเป็ นมืออาชีพของ GM ทีค่ อยให้
คําปรึกษาต่างๆ
8. การนําเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง
ปัจจัยด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว (Privacy)
1. การเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็ น
ความลับ เช่นรายชื่อลูกค้า หมายเลขบัตร
เครดิต ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลล์
เป็ นต้น
2. การเข้ารหัสข้อมูลในการรับ - ส่งข้อมูล
3. การขออนุญาตลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร
ไปยังอีเมลล์ของลูกค้า
ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization)
1. เว็บไซต์มรี ะบบบันทึกข้อมูลสินค้าทีล่ กู ค้า
เคยสังซื
่ อ้ หรือเคยดูขอ้ มูลสินค้า
2. เว็บไซต์มกี ารแนะนําสินค้าทีเ่ หมาะสมแก่
ลูกค้า
3. การให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา เกีย่ วกับข้อ
สงสัยต่างๆ ให้กบั ลูกค้ารายบุคคลผ่าน
เว็บไซต์

ส่วนที่ 4: ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่ านที่ ให้ความร่วมมือ
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ข้อมูลเกมโยวกัง
เกม Yulgang เป็ นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG โดยมีผพู้ ฒ
ั นาเกมคือ บริษทั
Mgame โดยมีช่อื ภาษาไทยว่า ยุทธภพครบสลึง เป็ นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG จาก
ประเทศเกาหลีใต้ บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาเกม (Game Developer) คือ KRG Soft และบริษทั ผูจ้ ดั
จําหน่าย และเผยแพร่โดย บริษทั Mgame
ในประเทศไทย ซือ้ ลิขสิทธิ ์และนําเข้าโดย เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2549 ประมาณ 3 ปีหลังจากเกมแร็คนาร็อค เกม
ออนไลน์เกมนี้เป็ นเกมทีเ่ ล่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเปิดให้บริการแบบจัดหารายได้ในวันที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ปจั จุบนั เกมโยวกังจัดเป็ นเกม MMORPG ทีม่ ผี เู้ ล่นมากทีส่ ุด
ของไทย โดยมีรายได้มากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี
ปจั จุบนั ทีมบริหารเกมโยวกังเป็ นทีม ของ คุณวิชยั ติรจรัส ภายใต้การควบคุมดูแล
ของคุณ ซึง่ บริหารจัดการเกมออนไลน์ของบริษทั เอเซียอฟต์
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ข้อมูลเกมพอยต์ แบลงค์
เกม Point Blank เป็ นเกมทีผ่ ลิตโดยค่ายเกม Zeppetto ประเทศเกาหลี ยําเข้า
ประเทศไทยโดยบริษทั NcTrue ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมทุนระหว่าง NCSoft ประเทศเกาหลี กับ
บริษทั True Corporation โดยเกม Point Blank เป็ นเกมที่ 3 ของค่าย NCTrue ทีเ่ ปิด
ให้บริการภายในประเทศไทย นับตัง้ แต่การเปิ ดให้บริการเกมจนถึงปจั จุบนั ประมาณ 7 ปี
จากนัน้ ในปี 2556 ทางบริษทั Zeppeto ผูพ้ ฒ
ั นาเกมออนไลน์พอยต์ แบลงค์ ได้ขายลิขสิทธิ ์
ให้แก่ผจู้ ดั จําหน่ ายเกมในประเทศไทย รายใหม่ คือ บริษทั การีน่า (จํากัด) ทําให้เกิดการ
เปลีย่ นมือของผูใ้ ห้บริการเกม จากบริษทั NcTrue เป็ นบริษทั การีน่า จํากัด เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2556 โดยนําข้อมูลและฐานลูกค้าเดิมของทีเ่ ล่นอยู่ในเซิฟเวอร์ของทาง NcTrue
ย้ายไปสู่เซิฟเวอร์ใหม่ของทางการีน่า
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ข้อมูลเกมฮอน
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 นักออกแบบเกม Alan ได้บอกว่าเกมนี้จะใช้เวลาพัฒนา
34 เดือน โดยพัฒนาระบบใน 13 เดือนแรก และอีก 21 เดือนใช้ในการพัฒนาส่วนทีเ่ หลือ
คือ แผนที่ ตัวละคร กราฟิ กต่างๆ อุปกรณ์จะมีการปรับสมดุล ของตัวละครและอุปกรณ์
ต่างๆ ในทุกๆ แพทซ์ ตัวละครหลายๆตัวในฮีโรออฟนิวเอิรธ์ มีลกั ษณะคล้ายดีเฟนซ์ออฟ
ดิแอนเชียนส์ แต่มขี อ้ แตกต่าง คือ มีการบันทึกสถิตขิ องผูเ้ ล่น ในขณะเล่นสามารถสื่อสารกัน
ได้ด้วยเสียง หน้ าจอการเลือ กตัว สามารถกลับเข้ามาเล่ นได้อีกแม้อินเทอร์เ น็ ตจะหลุ ดไป
ชัวขณะหนึ
่
่ง การปรับสมดุลของผู้เล่นทัง้ สองทีม มีบทลงโทษสําหรับผู้เล่นที่ออกจากการเล่น
ก่ อ นที่เ กมจะจบ มีร ายละเอีย ดของความสามารถของตัว ละครแต่ ล ะตัว และมีก ารพัฒ นา
สมํ่าเสมอ สามารถเข้าชมการเล่นของเพื่อนได้มกี ารบันทึกรายชื่อเพื่อน
ฮีโรออฟนิวเอิรธ์ ได้เปิดให้ทดลองเมื่อ 24 เมษายน 2552 จนถึง 12 พฤษภาคม 2553
ในช่วงเวลานี้มผี สู้ มัครเข้าร่วมทดลองถึง 3,000,000 คนทัวโลก
่
S2 Games ใช้เฟซบุ๊กและ
การบอกเล่าปากต่อปาก ทําให้ผคู้ นรูจ้ กั เกมนี้
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กฎการให้บริการเกมออนไลน์ ของเอเซียซอฟต์
ข้อตกลงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม Yulgang
ในการติดตัง้ ซอฟต์แวร์น้ี ไม่ว่าโดยวิธใี ดๆ ก็ตาม ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม
Yulgang (ซึง่ ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผูใ้ ช้โปรแกรม") จะต้องยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
หากผูใ้ ช้โปรแกรมไม่ยอมรับเงือ่ นไขตามข้อตกลง กรุณายกเลิกการติดตัง้ ซอฟต์แวร์น้ี และผูใ้ ช้
โปรแกรมจะไม่ได้รบั สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์
ข้อตกลงนี้เป็ นข้อตกลงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซง่ึ ผูใ้ ช้โปรแกรมได้ให้ไว้แก่บริษทั
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "เอเชียซอฟท์")
เกีย่ วกับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เกม Yulgang ซึง่ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์เกม Yulgang
สื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ เอกสารออนไลน์ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ รวมตลอดถึงงานอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับซอฟต์แวร์น้ี (ซึง่ ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "เกมYulgang")
ผูใ้ ช้โปรแกรมได้ให้ขอ้ ตกลงไว้แก่เอเชียซอฟท์มขี อ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1) วัตถุประสงค์ของข้อตกลง ข้อตกลงฉบับนี้ได้ระบุถงึ สิทธิ และความรับผิดชอบ
ของผูใ้ ช้โปรแกรมในการเล่นเกม Yulgang ดังนัน้ ผูใ้ ช้โปรแกรมจําเป็ นต้องอ่านข้อตกลงฉบับนี้
ให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อคุม้ ครองสิทธิในการเล่นเกมของผูใ้ ช้โปรแกรมเอง ผูใ้ ช้โปรแกรมตกลง
ใช้โปรแกรมตกลงใช้โปรแกรมเกม Yulgang เพื่อความบันเทิงเป็นการส่วนตัวเท่านัน้
ข้อ 2) ผลทางกฎหมายของข้อ ตกลง และการเปลี่ยนแปลง เมื่อ เลือ กปุ่ม ยอมรับ
หมายถึงผู้ใช้โปรแกรมเห็นด้วยในการใช้บริการของเอเชียซอฟท์ พร้อมทัง้ ยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบของข้อตกลงฉบับนี้ กฎระเบียบสมาชิก กฎกติกา บทลงโทษ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หากผูใ้ ช้โปรแกรมไม่ยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ โปรดเลื อกปุ่มไม่ยอมรับ
เพื่อออกจากการติดตัง้ เกม
เนื้อความในข้อตกลงฉบับนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ทุกเวลา โดยเอเชียซอฟท์
ไม่จาํ ต้องแจ้งให้ผใู้ ช้โปรแกรมทราบล่วงหน้า และผูใ้ ช้โปรแกรมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ (ทีเ่ กิดขึน้ ) จากเอเชียซอฟท์ และ/หรือ mgame นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบ
ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆ ขึ้น เนื่องจากการละเมิดหรือฝ่าฝื น
เงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้โปรแกรมจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบแต่เ พียงผู้เ ดียวโดยไม่เ กี่ยวข้องกับ
เอเชียซอฟท์ และ/หรือ mgame แต่ประการใด ดังนัน้ ขอให้ผเู้ ล่นตรวจสอบจากประกาศใน
Official Website: yulgang.playpark.com
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ข้อ 3) การให้ขอ้ มูลส่วนตัว ผูใ้ ช้โปรแกรมยินยอมให้ขอ้ มูลส่วนตัวอย่างละเอียด (รวมถึง
ชื่อสกุล และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆทีเ่ ป็ นความจริง ) เพื่อใช้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นสมาชิกใหม่ พร้อม
ทัง้ แจ้งให้เอเชียซอฟท์ทราบทันทีกรณีมกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูล หากพบว่าข้อมูลทีใ่ ห้เป็ น
เท็จ เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิก และสิทธิในการรับการบริการทุกรายการ
จากเอเชียซอฟท์ทนั ที
ข้อ 4) การแก้ไขข้อตกลง เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ ์ในการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ หาก
มีการแก้ไขใดๆ จะประกาศให้ทราบใน yulgang.playpark.com
กรณีผู้ใ ช้โปรแกรมไม่เ ห็นด้ว ยกับเนื้อ หาของข้อ ตกลงหลังการแก้ไข ขอให้หยุดใช้
บริก ารของเอเชียซอฟท์ หากผู้ใ ช้โปรแกรมยังใช้บริการของเอเชียซอฟท์ต่ อไป ถือ ว่าผู้ใ ช้
โปรแกรมยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงทีม่ กี ารแก้ไขนัน้ ๆ
ข้อ 5) สิทธิของผู้ใช้โปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมมีสทิ ธิในการใช้โปรแกรมดังระบุต่อไปนี้
หากผู้ใช้โปรแกรมปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้ อหนึ่งหรือหลายข้อ เอเชียซอฟท์ขอสงวน
สิทธิ ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ผใู้ ช้โปรแกรมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.1) ผูใ้ ช้โปรแกรมมีสทิ ธิใช้เกม Yulgang
5.2) ผูใ้ ช้โปรแกรมมีสทิ ธิใช้เกม Yulgang เพื่อความบันเทิงเป็ นการส่วนตัว
เท่านัน้ โดยผู้ใช้โปรแกรมไม่มสี ทิ ธิกระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
เกม Yulgang ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย หรือเครื่องหมายการค้า Yulgang เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตจากเอเชียซอฟท์
5.3) ผู้ใช้โปรแกรมรับทราบและยอมรับว่า ชื่อสมาชิก (Account, ID) และ
รหัสผ่าน (Password) เกมYulgang เป็ นทรัพย์สนิ ของเอเชียซอฟท์ ผูใ้ ช้โปรแกรมยินยอมให้
เอเชียซอฟท์เรียกคืน และ/หรือ ระงับการให้บริการชื่อสมาชิก (Account, ID) และ รหัสผ่าน
(Password) เกม Yulgang ได้ทุกเมือ่ โดยไม่มขี อ้ โต้แย้งใดๆ
5.4) ผู้ใ ช้โ ปรแกรมไม่ ส ามารถดํา เนิ น การวิศ วกรรมย้อ นกลับ (Reverse
Engineering) เกม Yulgang ได้
5.5) เอเชียซอฟท์อนุ ญาตให้ผใู้ ช้โปรแกรมใช้เกม Yulgang ผ่านช่องทางการ
เชื่อมต่อที่เอเชียซอฟท์กําหนดใช้ หรือจะได้กําหนดใช้เพิม่ เติมในอนาคต ในขอบเขตที่จาํ กัด
และเป็นการส่วนตัว แต่ผใู้ ช้โปรแกรมจะไม่ได้สทิ ธิในการกระทําดังนี้
5.5.1) ทําการติดตัง้ เซิรฟ์ เวอร์ Yulgang ไม่ว่าด้วยวิธกี ารใดๆ ก็ตาม
5.5.2) ทําการโจมตีเซิรฟ์ เวอร์ Yulgang หรือทําลายช่องทางการเชื่อมต่อ
เซิรฟ์ เวอร์ Yulgang
5.5.3) รังควาน, คุกคาม, ติดตาม, ขัดขวาง หรือรบกวนผูใ้ ช้โปรแกรม
อื่นบนเซิรฟ์ เวอร์ Yulgang ซึง่ รวมถึงการโกงหรือเอาเปรียบผูใ้ ช้โปรแกรมอื่นไม่ว่าโดยวิธใี ดๆ
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5.5.4) ส่ง หรือประกาศภาพ ข้อความ หรือสื่อโดยวิธกี ารอื่นใด ที่ไม่
เหมาะสมต่างๆ รวมถึงไม่พาดพิงถึงการเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรืออื่นๆ อัน
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5.5.5) กระทําการใดอันเป็ นการขัดขวาง ก่อกวนการสื่อสารตามปกติใน
เกม Yulgang
5.5.6) ประกาศโฆษณาชวนเชื่อ, การกระจายข่าวลือ หรือจดหมายลูกโซ่
5.5.7) เชื่อมต่อเซิรฟ์ เวอร์ Yulgang ด้วยวิธกี ารใดๆ นอกเหนือจาก
วิธกี ารเชื่อมต่อตามปกติทก่ี ําหนดไว้ในเกม Yulgang
5.6) ผูใ้ ช้โปรแกรมขอรับรองว่าจะไม่ลบ ทําลาย ทําให้เสียหาย หรือทําให้ไม่
ชัดเจน ซึง่ เครือ่ งหมาย หรือสัญลักษณ์แสดงความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ หรือเครือ่ งหมายการค้า
ของเจ้าของลิขสิทธิ ์ และเอเชียซอฟท์ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม
5.7) ผูใ้ ช้โปรแกรมจะต้องเคารพกฎกติกา การเล่นเกมออนไลน์ ดังเช่นบุคคล
ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ทวไปพึ
ั ่ งกระทํา
5.8) ผู้ใช้โปรแกรมตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เกม Yulgang
ตามที่เอเชียซอฟท์ได้กําหนดไว้ หรือจะได้ม ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมขึน้ ใหม่ใน
ภายหลัง
5.9) ผู้ใ ช้โปรแกรมยอมรับ และเข้าใจข้อ ตกลงการใช้บริการเกม Yulgang
ฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้โปรแกรมตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจ
เกิดขึน้ จากทีมงานเกม Yulgang หรือเอเชียซอฟท์ ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้โปรแกรมถูกระงับการใช้งาน
ชื่อสมาชิก (Account, ID) เกม Yulgang
5.10) ผูใ้ ช้โปรแกรมยอมรับและเข้าใจว่าสิง่ ของทุกชนิดในเกม (items) รวมถึง
เงินในเกม เป็ นทรัพย์สนิ ของเอเชียซอฟท์ ไม่ใช่ของผู้ใช้โปรแกรม ทัง้ นี้ผู้ใช้โปรแกรมเป็ น
เพียงผูม้ สี ทิ ธิครอบครองและใช้ประโยชน์จาก สิง่ ของทุกชนิดในเกม (items) รวมถึงเงินในเกม
เท่านัน้ โดยผู้ใ ช้โปรแกรมตกลงจะไม่นําสิง่ ของดังกล่าวข้างต้นไปแสวงหาประโยชน์ ในทาง
การค้า หากกรณีทเ่ี กิดปญั หาเกี่ยวกับ สิง่ ของทุกชนิดในเกม (items) รวมถึงเงินในเกม ที่
ผูใ้ ช้โปรแกรมครอบครองอยู่สูญหาย หรือได้รบั ความเสียหายใดๆ หากผูใ้ ช้โปรแกรมประสงค์
ให้เอเชียซอฟท์ดาํ เนินการตรวจสอบ ผูใ้ ช้โปรแกรมจะต้องไปดําเนินการแจ้งความ ร้องทุกข์ต่อ
เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มอี ํานาจเสียก่อน และให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดังกล่า วมีหนังสือแจ้งมายังเอเชีย
ซอฟท์ ทางเอเชีย ซอฟท์จงึ จะดํา เนิ น การตรวจสอบและให้ข้อ มูล กับ เจ้า หน้ า ที่ตํา รวจเพื่อ
ดําเนิ นการต่ อ ไป ทัง้ นี้ หากผู้ใ ช้โ ปรแกรมแจ้ง ความเท็จ เอเชีย ซอฟท์ข อสงวนสิทธิท์ ่จี ะ
ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูใ้ ช้โปรแกรม
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ข้อ 6) การรักษาความลับทางการค้า ผู้ใ ช้โปรแกรมจะไม่เ ปิ ดเผยข้อมูล หรือเทคนิค
เกี่ยวกับเกม Yulgang ซึง่ ผูใ้ ช้โปรแกรมรู้ หรือควรรูว้ ่าเป็ นความลับทางการค้าของ mgame
และเอเชียซอฟท์ให้บุคคลอื่นทราบ
ข้อ 7) ชื่อสมาชิก (Account, ID) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากลงทะเบียน ผูใ้ ช้
โปรแกรมจะได้รบั ชื่อสมาชิก (Account, ID) และรหัสผ่าน (Password) โดยผูใ้ ช้โปรแกรมไม่
สามารถเปลีย่ นแปลงชื่อสมาชิก (Account, ID) แต่สามารถเปลีย่ นรหัสผ่าน (Password) ได้
นอกจากนัน้ ขณะทีผ่ ใู้ ช้โปรแกรมจะเข้าเกมจะต้องตัง้ รหัสผ่าน (Password) ทีส่ องขึน้ มาอีกหนึ่ง
หมายเลข
ในการติดต่อกับเอเชียซอฟท์ พนักงานของเอเชียซอฟท์จะไม่ถามรหัสผ่าน (Password)
และรหัสผ่าน (Password) ที่สองของผู้ใช้โปรแกรม ดังนัน้ ผู้ใช้โปรแกรมมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ
เก็บรักษาชื่อสมาชิก (Account, ID) และรหัสผ่าน(Password) ของตนเอง โดยการไม่ยนิ ยอมให้
ผูอ้ ่นื นําหรือยืม ชื่อสมาชิก (Account, ID) และ รหัสผ่าน (Password) ไปใช้
หากผูใ้ ช้โปรแกรมพบว่าชื่อสมาชิก (Account, ID) และ รหัสผ่าน (Password) ของ
ตนถูกผูอ้ ่นื ขโมยใช้ หรือได้รบั ความเสียหายใดๆ จะต้องแจ้งให้กบั ทางเอเชียซอฟท์ทราบ และ
ในกรณีความสูญหาย หรือเสียหายดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผูใ้ ช้โปรแกรมเอง
จนเป็ นเหตุให้ตวั ละครของตนถูกผูอ้ ่นื นํ าไปใช้โดยไม่ถูกต้อง เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
รับผิดชอบในการช่วยดําเนินการใดๆ ทัง้ สิน้
ข้อ 8) ข้อกําหนดเรือ่ งความรับผิดชอบ
8.1) เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั รองความมีเสถียรภาพของการบริการใน
ทุกกรณี โดยผูใ้ ช้โปรแกรมยินยอมรับผิดชอบต่อความเสีย่ งในการใช้บริการ ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้
อาจเกิดความเสียหายใดๆ ขึน้ เพียงลําพังโดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์แต่ประการใด อาทิ
เช่น เนื่องจากคุณภาพในการเชื่อมต่อกับ ISP ทีไ่ ม่มคี ุณภาพส่งผลให้เกิดการกระตุก (Lag)
ในขณะเล่นเกม และ/หรือ ทําให้สงิ่ ของภายในเกม (items) รวมถึงเงินในเกม เสียหายหรือ
สูญหาย หรือต้องทําการ Roll Back ข้อมูลของผูใ้ ช้โปรแกรม ผูใ้ ช้โปรแกรมตกลงทีจ่ ะไม่
ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเอเชียซอฟท์ทงั ้ สิน้ ทัง้ นี้ เอเชียซอฟท์ขอสงวน
สิทธิ ์ที่จะชดเชย หรือชดใช้ หรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ใช้โปรแกรมหรือไม่ประการใด
ด้วยดุลยพินิจของเอเชียซอฟท์แต่เพียงผูเ้ ดียว
8.2) หากผูใ้ ช้โปรแกรมนําสิง่ ของทุกชนิดในเกม (items), ชื่อสมาชิก (Account,
ID) ตัวละคร (Characters) หรืออุปกรณ์ใดๆ ในเกม Yulgang มาแลกเปลีย่ น หรือค้าขาย
กันกับผูอ้ ่นื ในชีวติ จริงจนเกิดกรณีพพิ าทขึน้ เอเชียซอฟท์จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
8.3) กรณีภยั ทางธรรมชาติ หรือบุคคลอื่นๆ เป็ นสาเหตุให้เกิดความเสียหายขึน้
เอเชียซอฟท์ไม่มหี น้าทีใ่ นการรับผิดชอบต่อความเสียหายในส่วนนี้
8.4) ผู้ใช้โปรแกรมรับทราบและยอมรับว่า บัตรเล่นเกมที่ผู้ใช้โปรแกรมเลือก
ซือ้ นัน้ ผูเ้ ล่นไม่สามารถโอนPoint ทีส่ ะสมในหมายเลขชื่อสมาชิก (Account, ID) ของตนแล้ว
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ให้กบั บุคคลอื่นได้ หากมีการโอนดังกล่าวเกิดขึน้ เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่ดําเนินการ
ใดๆ เพื่อคืน point ในบัตรให้แก่ผใู้ ช้โปรแกรม รวมทัง้ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่ดําเนินการคืนเงิน
ค่าซือ้ บัตรเล่นเกมให้กบั ผูใ้ ช้โปรแกรม
8.5) กรณีทเ่ี กิดปญั หาการให้บริการเกมไม่ว่ากรณีใดๆ เอเชียซอฟท์ขอสงวน
สิทธิ ์ในการพิจารณาการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ใช้โปรแกรมแต่เพียงผู้เดียว ทัง้ นี้ ผู้ใช้
โปรแกรมตกลงทีจ่ ะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเอเชียซอฟท์ทงั ้ สิน้
ข้อ 9) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎหมาย
9.1) ผูใ้ ช้โปรแกรมยินยอมรับผิดชอบต่อเนื้อหาทัง้ หมดของเกม Yulgang ที่
ผูใ้ ช้โปรแกรมได้ประกาศ หรืออาศัยเกม Yulgang ในการถ่ายทอดออกไป
9.2) ผูใ้ ช้โปรแกรมยินยอมปฏิบตั ติ ามกฎหมายภายในประเทศไทย, ประเทศที่
เกีย่ วข้อง และกฎหมายระหว่างประเทศเกีย่ วกับการใช้อนิ เตอร์เน็ต
9.3) ผูใ้ ช้โปรแกรมยินยอม และรับรองว่าจะไม่ประกาศ หรือใช้วธิ กี ารถ่ายทอด
ข่าวสารใดๆ ในขณะเล่นเกมYulgang ในลักษณะทีเ่ ป็ นการใส่รา้ ยป้ายสี ขู่ คุกคาม ลามก
อนาจาร ผิดกฎหมาย หรือเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาต่อผูอ้ ่นื
9.4) ผูใ้ ช้โปรแกรมตกลงจะไม่ใช้เกม Yulgang ในการประกาศเรือ่ งต่างๆ หรือ
ค้าขายสินค้า/บริการใดๆ
9.5) ผูใ้ ช้โปรแกรมตกลงปฏิบตั ติ ามเนื้อหาใน FAQ ของแผนก Customer
Service ทีป่ รากฏใน Official Website
9.6) เอเชีย ซอฟท์ม ีอํ า นาจในการตัด สิน ว่ า พฤติก รรมของผู้ ใ ช้ โ ปรแกรม
สอดคล้องกับข้อตกลงหรือไม่ หากเอเชียซอฟท์ตดั สินว่าพฤติก รรมของผูใ้ ช้โปรแกรมฝ่าฝื นต่อ
กฎหมาย หรือละเมิดกฎของเอเชียซอฟท์ ผูเ้ ล่นยินยอมให้เอเชียซอฟท์หยุดการให้บริการชื่อ
สมาชิก (Account, ID) ของผูใ้ ช้โปรแกรม
ข้อ 10) กฎระเบียบในการควบคุมเกม
10.1) หากผูใ้ ช้โปรแกรมไม่ได้ใช้บริการเกม Yulgang เป็ นเวลา 90 วันขึน้ ไป
จะถูกยกเลิกชื่อสมาชิก (Account, ID) นัน้ ๆ
10.2) ผูใ้ ช้โปรแกรมสามารถใช้ตวั อักษรภาษาไทย, อังกฤษ และตัวเลขใน
การตัง้ ชื่อชื่อสมาชิก (Account, ID), ตัวละคร หากตัง้ ชื่อนอกเหนือจากตัวอักษรเหล่านี้จะถูก
ยกเลิกชื่อสมาชิก (Account, ID), ชื่อตัวละครนัน้
10.3) หากผูใ้ ช้โปรแกรมตัง้ ชื่อชื่อสมาชิก (Account, ID), ชื่อตัวละคร หรือ
นามแฝงตัวละครไม่สุภาพ หรือใช้ช่อื ที่อาจนํ ามาซึ่งข้อพิพาททางกฎหมาย เอเชียซอฟท์ม ี
อํานาจในการขอให้ผใู้ ช้โปรแกรมเปลีย่ นชื่อใหม่ หรือยกเลิกชื่อสมาชิก (Account, ID), ชื่อตัว
ละครทีไ่ ม่เหมาะสมนัน้
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10.4) หากตรวจพบว่าผูใ้ ช้โปรแกรมใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆ หรือวิธกี ารเล่น
อื่นๆ จนเป็ นเหตุ ให้ส่งผลต่ อการทํางานโดยปกติของเครื่อ งเซิฟเวอร์ ผู้ใช้โปรแกรมจะถู ก
ยกเลิกชื่อสมาชิก (Account, ID) ดังกล่าวทันที
10.5) เอเชียซอฟท์มอี ํานาจในการดําเนินการกับชื่อสมาชิก (Account, ID)
ของผู้ใช้โปรแกรมที่ใช้วธิ กี ารต่างๆเพื่อขัดขวางการเล่นเกมของผู้ใช้โปรแกรมอื่นๆให้เป็ นไป
ตามปกติ หรือผูใ้ ช้โปรแกรมทีอ่ าศัยช่องโหว่ของโปรแกรมในการเล่นเกม
ข้อ 11) การเลิกสัญญา หากผู้ใ ช้โปรแกรมไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อ นไขต่ างๆ ใน
ข้อตกลงนี้ เอเชียซอฟท์สามารถยุตกิ ารเชื่อมต่อเซิรฟ์ เวอร์ Yulgang หรือเลิกข้อตกลงนี้ได้
ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
(ทีเ่ กิดขึน้ ) จากเอเชียซอฟท์ และ/หรือ mgame
ข้อ 12) การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อตกลง เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การแก้ไ ขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อ นไขต่างๆ ในเวลาใดๆ โดยไม่จําต้อ งบอกกล่ าว
ล่วงหน้า และผูใ้ ช้โปรแกรมไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ทีเ่ กิดขึน้ ) จากเอเชียซอฟท์
และ/หรือ mgame นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา รวมถึง
ความเสียหายใดๆ ขึน้ เนื่องจากการละเมิด หรือฝา่ ฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผูใ้ ช้โปรแกรมจะ
เป็ นผู้รบั ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์ และ/หรือ mgame แต่
ประการใด
ข้อ 13) การยุตกิ ารเชื่อมต่อเซิรฟ์ เวอร์ Yulgang ในกรณีมคี วามจําเป็ นใดๆ หรือเกิด
เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เอเชียซอฟท์ไม่สามารถให้บริการเซิรฟ์ เวอร์ Yulgang ได้
เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิ ์ในการยุตกิ ารให้บริการเซิรฟ์ เวอร์ Yulgang โดยฝ่ายเดียว เมื่อพ้น
ระยะเวลานับแต่วนั ทีเ่ อเชียซอฟท์ได้แจ้งให้ผใู้ ช้โปรแกรมทราบ โดยผูใ้ ช้โปรแกรมตกลงทีจ่ ะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเอเชียซอฟท์ทงั ้ สิน้
ข้อ 14) การนําเกม Yulgang ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมด
ของเกม Yulgang จะต้องได้รบั อนุญาตจากเอเชียซอฟท์ก่อน
ผูใ้ ช้โปรแกรมได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว และตกลงว่าการ
ติดตัง้ เกม Yulgangเป็นการยอมรับและผูกพันตามเงือ่ นไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้
สงวนลิขสิทธิ ์ (C) พ.ศ. 2557 โดย Mgame Corporation
สงวนลิขสิทธิ ์ (C) พ.ศ. 2557 โดย บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กฎ และ กติกา เกม Yulgang ข้อบังคับในการเล่นเกม Yulgang ทีผ่ เู้ ล่นทุกคนต้อง
ปฏิบตั ติ าม หากฝ่าฝื นจะได้รบั การลงโทษตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดของกฎ-กติกา และ
บทลงโทษของเกม Yulgang มีดงั ต่อไปนี้
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ข้อ

กฏ และ กติ กา

1. ห้ามใช้คาํ ไม่สภุ าพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือ
ประกาศข้อความซึง่ เป็ นการรบกวนผูอ้ ่นื เช่น การประกาศขายหรือ
ซือ้ สินค้า ซํ้าๆ หลายๆ ครัง้ (Flood Message)
2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม

3. ห้ามใช้ภาษาทีส่ อ่ ถึงความหมายไม่สภุ าพหรือหยาบคาย หรือไม่
4.
5.

6.
7.
7.1
8.
9.
10.
11.
12.

บทลงโทษสาหรับเกม
ในเครือเอเชียซอฟท์
ระงับการใช้งานไอดี
10 วัน
ระงับการใช้งานถาวร
ระงับการใช้งานถาวร

เหมาะสมในการกําหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Party),
ชื่อสมาคม (Guild)
ห้ามเสนอซือ้ ขายไอดีเกม และห้ามเสนอซือ้ ขายสิง่ ของอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่
ระงับการใช้งานถาวร
Item ในเกมตามปกติทงั ้ ในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง
ทัง้ AP
* รวมไปถึงการส่อเจตนาทีจ่ ะกระทําการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ทีไ่ ม่ใช่
ระงับการใช้งานถาวร
Client ซึง่ มาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านัน้ รวมถึงโปรแกรมแก้ไข
ทัง้ AP
ข้อมูลต่างๆ ทีส่ ามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้
* รวมไปถึงการส่อเจตนาทีจ่ ะกระทําการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ห้ามอ้างตัวเป็ น GM หรือ Asiasoft Staff หรืออ้างมีความเกีย่ วพัน
ระงับการใช้งานถาวร
กับทีมงาน Asiasoft
* รวมไปถึงการส่อเจตนาทีจ่ ะกระทําการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ
ระงับการใช้งาน 30 วัน
* รวมไปถึงการส่อเจตนาทีจ่ ะกระทําการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
และลบไอเทมทีเ่ กีย่ วข้อง
หาก Bug นัน้ ๆ ทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็ นบัคทีร่ า้ ยแรง ส่งผล ระงับการใช้งานถาวร
เสียให้แก่ระบบเกมและสังคมภายในเกมส์
ทัง้ AP
ห้ามกระทําใดๆ ทีเ่ ข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น การปลอมชือ่ ตัว
ระงับการใช้งานถาวร
ละครให้คล้ายผูอ้ ่นื ) เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลใดๆ สิง่ ของ หรือไอเทม
ของผูเ้ ล่นอื่นๆ
ห้ามการกระทําใดๆ ทีเ่ ข้าข่ายการพนัน
ระงับการใช้งานไอดี
* รวมไปถึงการส่อเจตนาทีจ่ ะกระทําการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
7 วัน
ห้ามขัดขวางการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทางทีมงาน
ระงับการใช้งานไอดี
3 วัน
ห้ามทําการเสนอซือ้ ขายแลกเปลีย่ นเงินภายในเกมส์ในรูปแบบของเงิน ระงับการใช้งานถาวร
จริง
ทัง้ AP
* รวมไปถึงการส่อเจตนาทีจ่ ะกระทําการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
ผูเ้ ล่นทีร่ บั ผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ
ระงับการใช้งานถาวร
จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้
ทัง้ AP
โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ทีไ่ ม่ใช่ Client ซึง่ มาจาก เอเชีย
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กฏ และ กติ กา

ซอฟท์ เท่านัน้ รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ทีส่ ามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้
* รวมไปถึงการส่อเจตนาทีจ่ ะกระทําการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *
13. การหลอกลวงในการทําการแลกเปลีย่ นซือ้ ขาย Item เช่น การตัง้
ราคาสูงกว่ากําหนดหรือการจ่ายไม่ครบตามจํานวน ห้ามตัง้ ราคา
สินค้าสูงกว่าราคาที่ NPC ตัง้ ขายโดยไม่เหมาะสม
* รวมไปถึงการส่อเจตนาทีจ่ ะกระทําการดังกล่าวในทุกๆ กรณี *

บทลงโทษสาหรับเกม
ในเครือเอเชียซอฟท์

ระงับการใช้งานถาวร
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ภาคผนวก ฉ
กฎการให้บริการเกมออนไลน์ ของการีน่า
ข้อกําหนดและนโยบายการใช้งานซึ่งถูกแปลมาเป็ นภาษาไทยนี้ใช้เพื่อเป็ นการอ้างอิง
เท่ า นั น้ หากจํา เป็ น ต้อ งตีค วามความหมายต่ า งๆ ให้ย ึด ต้ น ฉบับ ภาษาอัง กฤษเป็ น หลัก
http://www.garena.in.th/privacy/ โดยฉบับภาษาไทยไม่อาจนํามายืนยันเป็ นข้อต่อสูเ้ รียกร้อง
ใดๆ ได้
ขอต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ garena.com (จากนี้ไปจะเรียกว่า "Site"). กรุณาอ่านข้อตกลง
การใช้บริการให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนจะใช้บริการของ Site นี้หรือสมัครชื่อบัญชีของ garena.com
(จากนี้ไปจะเรียกว่า "Account") เพื่อทีผ่ ใู้ ช้บริการจะได้รบั รูส้ ทิ ธ์ ข้อจํากัด และกฏระเบียบใน
การใช้งานบริการของ Garena และองค์ประกอบอื่นๆ (จากนี้ไปจะเรียกว่า, "เรา," "พวกเรา,"
หรือ "Garena") การให้บริการของเรารวมถึง
(a) เว็บไซต์
(b) การให้บริการจากเว็บไซต์ และจาก Client ของ Garena ทีม่ ใี ห้ดาวน์โหลด
ผ่านเว็บไซต์
(c) ข้อมูลต่างๆ ข้อความ รูปภาพ รูปถ่าย กราฟฟิค เพลง เสียงประกอบ
วีดโี อ แถบข้อความ รายละเอียด โปรแกรม ซอฟท์แวร์ หรืออะไรก็ตามทีอ่ ยูใ่ นส่วนประกอบ
ของเว็บไซต์ตามข้อตกลง
ในการใช้งานหรือสมัครบัญชี,คุณจะต้องยอมรับและตกลงใน ข้อตกลงในการใช้บริการ
นี้เสียก่อน หากผูป้ ระสงค์ใช้งานมีอายุต่าํ กว่า 18 ปี , ก็ตอ้ งได้รบั การยินยอมจากบุพการีหรือ
ผูป้ กครองในการเปิดใช้ช่อื บัญชีของเรา ภายใต้เงือ่ นไขของข้อตกลงนี้
Garena มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะดัดแปลง แก้ไข ข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า,
ผูใ้ ช้งานบริการของเว็บไซต์ หรือผูส้ มัครใช้บญ
ั ชีช่อื จะต้องยอมรับการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ม ี
เงือ่ นไข
Garena สามารถเปลีย่ น ดัดแปลง ยกเลิก หรือเพิม่ เติม ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือองค์ประกอบ
ทัง้ หมดเมือ่ ใดก็ได้ตามสมควร.Garena สามารถปรับข้อจํากัด หรือส่วนประกอบ หรือห้ามการ
เข้าถึงในส่วนเฉพาะ ห้ามการใช้งานหรือระงับบัญชีของคุณ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Garena มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะระงับ ยกเลิก ปฏิเสธการสมัครขอใช้งานได้ในทุกกรณี
ข้อกําหนดความเป็ นส่วนตัว
ความเป็ นส่วนตัวของคุณเป็นสิง่ สําคัญทีส่ ุดสําหรับ Garena
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เพื่อปกป้องสิทธ์ของคุณ เราได้จดั ทํากฎสําหรับใช้งานมาเพื่ออธิบายให้คุณได้เข้าใจใน
รายละเอียด
ข้อจํากัดของใบอนุญาต
Garena ให้คุณได้จาํ กัดพืน้ ทีก่ ารเข้าถึงข้อมูล และใช้บริการภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง
เพื่อ การใช้ง านอย่างเป็ นส่ ว นตัว เท่ านัน้ ใบอนุ ญ าตนี้ไ ม่อ นุ ญ าตให้ใ ช้ใ นด้า นการค้า หรือ
แสวงหาผลกําไร ไม่ว่าจะเป็ นส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมด ในการขอใช้บริการ หรือเข้าถึงเนื้อหา
สําคัญในสัญญาข้อตกลงทีค่ ุณได้ยอมรับ รวมถึงลิขสิทธิ ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการ
บริการ ล้วนอยู่ใต้การคุมครองของกฎหมายลิขสิทธ์ , คุณไม่สามารถนําทรัพย์สนิ ของเว็บ ไซต์
ไปทําซํ้า ดัดแปลง แจกจ่าย จัดแสดงต่อสาธารณะ ขาย หรือเช่า หรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้าได้
คุณ สามารถใช้ล ิงค์เ พื่อ เชื่อ มโยงมายังเว็บไซต์ได้จากเว็บไซต์ส่ว นตัวของคุณแต่ ไม่
สามารถอ้างอิงได้ว่าคุณมีส่วนเกีย่ วข้องกับทาง Garena ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม
คุณต้องจําไว้ว่าการให้บริการของ Garena อาจจะปิดให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งสําหรับ
คุณได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บัญชี และการรักษาความปลอดภัย
ระบบของเราบางส่วนต้องการให้ใช้ช่อื เฉพาะในการใช้งาน ("User ID") กับรหัสผ่าน,
และข้อมูลส่วนตัวของคุณบางส่วน
หากคุณใช้ช่อื ไอดีทท่ี าง Garena เห็นว่าไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือเป็ นชื่อทีเ่ ข้า
ข่ายการดูหมิน่ สถาบันใดๆ ก็ตาม ไอดีของคุณจะถูกระงับการใช้งาน หรือถูกลบในทันที ใน
ข้อตกลงคุณต้องปฏิบตั สิ งิ่ ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
(a) เก็บรหัสผ่านเป็ นความลับใช้สาํ หรับส่วนตัวเท่านัน้
(b) เมือ่ ใช้งานเสร็จสิน้ ควรจะออกจากระบบทุกครัง้ เพื่อความปลอดภัย
(c) หากพบว่ามีผอู้ ่นื ใช้งานไอดี หรือรหัสผ่านของคุณกรุณาติดต่อ Garena ทันที
Garena จะไม่ชดเชยความเสียหายใดๆ ก็ตามทีเ่ กิดจากการให้ผอู้ ่ืนใช้งานไอดี และ
รหัสผ่านของคุณ
ในการใช้งานคุณได้ยอมรับข้อตกลงทีร่ ะบุถงึ การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลทีส่ าม
รับรูห้ ากไอดีของคุณมีการใช้งานโดยบุคคลที่สาม จะถูกลบหรือยกเลิกในทันที ไม่สามารถใช้
งานบริการของ Garena ได้อกี ต่อไป
การระงับไอดีจะทําในเงือ่ นไขดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงสาเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน จะถูกระงับไอดีชวคราว
ั่
(2) ฝา่ ฝืนกฎข้อตกลง แต่ไม่รา้ ยแรง จะถูกระงับไอดีชวคราว
ั่
(3) ล่วงละเมิดทางเพศ กระทําการหยาบคาย หรือลบหลู่ผอู้ ่นื อย่างรุนแรง จะ
ถูกระงับไอดีถาวร
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(4) การกระทําทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื บุคคลทีส่ อบ หรือทําให้เกิด
ความเสียหายต่อ Garena
ใช้ไอดีทําผิดกฎหมาย หรือล่อลวงผู้อ่นื ให้ทําธุรกรรมทางกฎหมาย จะถูกระงับไอดี
ถาวร และดําเนินการทางกฎหมายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่ วงหน้าใดๆ ทัง้ สิ้น หากคุณต้องการ
ฟ้องร้อง Garena หรือฟ้องร้องสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับทาง Garena อาจส่งผลให้ไอดีของคุณถูก
ระงับได้
หากไอดีของคุณยังคงถูกระงับ ซึ่งแปลว่าคุณไม่สามารถเข้ามาใช้บญ
ั ชีของคุณได้นาน
กว่า 6 เดือน ทาง Garena มีสทิ ธ์ในการลบ หรือ ระงับไอดีของคุณถาวร ส่งผลให้ Shells
ทีเ่ หลืออยูใ่ นไอดีของคุณถูกลบไปด้วย
หากไอดีของคุณถูกระงับ Shells ของคุณจะมีการนับอายุใช้งาน 1 ปีหลังจากการ
เติมครัง้ สุดท้าย ตัวอย่าง หากคุณเติม 10 Shells เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 Shells
ของคุณจะคงอยูใ่ นไอดีของคุณไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ถ้าคุณไม่เติมเงินหรือมีการใช้
งานไอดีหลังจากนัน้ Shells ทีค่ ุณมีอยู่จะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ หากคุณเติม Shells เข้า
ระบบในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 Shells ทัง้ หมดของคุณจะมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 12
ตุลาคม 2555
หากต้องการสมัครบัญชีเพื่อเปิ ดใช้บริการของเรา คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงเหล่านี้
ทัง้ หมด.การทักท้วง การระงับบริการทัง้ หมดจะไม่มกี ารแจ้งเตือนล่วงหน้า การทักท้วงการ
ตัดสิน หรือ การกระทําของ GARENA
หรือสื่อต่างๆ ทําได้ภายใต้เงื่อนไข และตาม
กฎหมาย ในด้านของทัก ท้วงคุ ณภาพ การตลาด ข้อขัดแย้ง หรือความเหมาะสมในกรณี
ต่างๆ และอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนด และกฎหมายทางการค้า Garena อยู่ภายใต้กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง, เว็บไซต์น้ี อยูภ่ ายใต้การทํางานของระบบ ซึง่ เปิดเผยข้อมูล ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้ การ
ปกป้องข้อมูล เราไม่รบกวนความเป็ นส่วนตัว เรามีระบบปฏิบตั ิการณ์ เบ็ดเสร็จที่จะป้องกัน
ข้อผิดพลาด ไวรัส วอร์ม หรือการปิ ดกัน้ ซอฟท์แวร์ ป้องกันไม่ให้ระบบล่ม รวมถึงป้องกัน
โทรจัน การเจาะข้อมูล การดักข้อมูล หรือการเข้ารหัสทีเ่ ป็ นอันตรายต่างๆ รวมถึงคําแนะนํา
ในการใช้โปรแกรมหรือส่วนประกอบต่างๆ คุณต้องยอมรับความเสีย่ งทีจ่ ะใช้บริการต่างๆ และ
ทัง้ หมดในการให้บริการของเรา อยูภ่ ายใต้ขอบเขตของกฎหมาย การฟ้องร้องต่างๆ ไม่สามารถ
ทําได้โดยปราศจากหมายศาล กระบวนการทัง้ หมดจะอยูภ่ ายใต้การทํางานของกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องร้องไม่มอี ํานาจเหนือกระบวนการตรวจสอบ
ข้อจํากัดของความรับผิดชอบ
ตามข้อสัญญาของ Garena หมายค้น และ หมายศาล การฟ้องร้องสินค้า หรือการ
ให้บริการ หรือ สิง่ อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็ นความเสียหายแบบ
พิเศษหรือซับซ้อน(รวมถึงข้อจํากัดในการสูญเสีย ข้อมูล การรบกวนบริการ ความเสียหาย
ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อเี ล็กโทรนิคต่างๆ) ทีผ่ ฟู้ ้ องร้องได้รบั จากเว็บไซต์น้ี รวมถึงการ

336
เสนอข้อแนะนํ าที่มคี วามเป็ นไปได้ท่จี ะก่อให้เกิดความเสียหาย. คุณมีสทิ ธ์ท่จี ะร้องเรียนเรื่อง
การบริการที่ไม่เป็ นที่น่าพอใจ หรือทักท้วง สอบถามสาเหตุท่ที ําให้ไอดีของคุ ณถูกระงับ ใน
กรณีคุณอาจจะไม่สามารถเรียกร้อง หรือฟ้องร้องได้ โดยขึน้ อยูก่ บั สาเหตุของความเสียหาย
การเชื่อมลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลทีส่ าม
การเชื่อมโยนผ่านเว็บไซต์ดงั กล่าวจะทําให้คุณออกจากระบบโดยอัตโนมัติ. ลิงค์เหล่านี้
จะไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับ Garena หากเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตามจะไม่สามารถเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องได้ Garena จะไม่รบั ผิดชอบในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่นื รวมถึงการเปลีย่ นแปลง
หรืออัพเดทไปยังเว็บไซต์อ่นื Garena จะให้ความสะดวกในการเชื่อมต่อจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หรือ
หุน้ ส่วน ในสินค้าหรือบริการของ Garena เท่านัน้
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อตกลงนี้มผี ลจนกว่าเว็บไซต์จะปิดให้บริการ ผลของข้อตกลงจะสิน้ สุดลงต่อเมื่อมีการ
ล่วงละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ คุณไม่สามารถทําตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ต่อไปได้ หากเกิด
เรือ่ งเช่นนี้ Garena จะไม่แจ้งให้ทราบ ในการระงับบัญชีของท่านล่วงหน้า
เนื้อหาของข้อตกลง:
ข้อตกลงนี้มผี ลจนกว่าเว็บไซต์จะปิดให้บริการ ผลของข้อตกลงจะสิน้ สุดลงต่อเมื่อมีการ
ล่วงละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ คุณไม่สามารถทําตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ต่อไปได้ หากเกิด
เรื่องเช่นนี้ Garena
จะไม่แจ้งให้ทราบ ในการระงับบัญชีของท่านล่วงหน้า เนื้อหาของ
ข้อตกลง คุณจะต้องไม่ใช้งานการอัพโหลด ตัง้ กระทู้ ใช้อเี มล์ หรือสิง่ อื่นอันก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือละเมิดซึ่งกฎหมาย ห้ามกระทําการข่มขู่ รีดไถ ล่วงเกิน ทําให้ผู้อ่นื บาดเจ็บ
ล่วงละเมิดสิทธ์ส่วนบุคคล ห้ามใช้วาจาจาบจ้วงหริอหยาบคาย ห้ามทําให้ผอู้ ่นื อับอาย ห้ามกีด
กันผู้อ่ ืน หรือการกระทําอื่นๆที่จะส่งผลเสียต่ อผู้อ่นื และสังคม ห้ามใช้เว็บไซต์น้ีกระทําการ
ล่อลวงผูอ้ ่ ืน หลอกลวง หรือกระทําชําเรา ห้ามตัง้ หัวข้อบิดเบือนข้อมูลอันจะทําให้เกิดความ
เสียหายในเว็บไซต์ ห้า มลบข้อ ความทางการของเว็บ ไซต์ ห้ามทําซํ้า ดัดแปลง หรือ ใช้
โปรแกรมดัดแปลงผลงานในรูป แบบใดๆ ทัง้ สิ้น ห้า มแปลภาษาของเว็บ ไซต์ไ ปใช้ใ นการ
ประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้ขออนุ ญาตจาก Garena ห้ามใช้เป็ นที่ขายสินค้า โฆษณา หรือ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่นื ๆ ในทางการค้า ห้ามใช้เว็บไซต์ไปใช้ในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเป็ น
พยายามหลอกลวง แอบอ้างเป็ นพนักงาน แก้ไขระบบ หรือแฮ็คเว็บไซต์ , หรือล่วงละเมิด
ระบบรักษาความปลอดภัยของ Garena ห้ามใช้พน้ื ทีข่ อง Garena ในเชิงปลุกระดมหรือหลบ
หลู่สถาบันกษัตริย์ ทางการเมือง และศาสนา; ห้ามแสวงหาผลประโยชน์จากผูอ้ ่นื ทีใ่ ช้บริการ
ของ Garena, รวมถึงห้ามจํากัดการใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลของผูอ้ ่นื ไม่ว่าจะเป็ นการอัพ
โหลด ตัง้ กระทู้ ตอบกระทู้ ประกาศอีเมล์ของผูอ้ ่นื ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกมทีย่ งั ไม่ได้รบั การ
เปิ ด เผยอย่างเป็ นทางการ ข้อ บัง คับ นี้ อ ยู่ภายใต้ก ฎหมายลิข สิทธิ ์ (ยกตัว อย่างเช่ น ห้า ม
เปิ ดเผยข่าวใหม่ ข้อ มูล วงใน ข้อ มูล อย่า งไม่เ ป็ นทางการ หรือ แอบอ้างความสัมพันธ์กับ
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เจ้าหน้าทีพ่ นักงานของ Garena) การกระทํานี้เป็ นการผิดต่อพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยกฎหมาย
คุม้ ครองลิขสิทธิ ์ ในการใช้งานเครื่องหมายการค้าอย่างไม่ถูกต้อง ห้ามส่งเมล์ขยะ จดหมาย
ลูกโซ่ ตัง้ วงแชร์ลกู โซ่ โฆษณาขายตรง หรือโฆษณาการค้ารูปแบบอื่นๆ ห้ามปล่อยไวรัส ใน
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์แนบหรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมทีไ่ ปขัดขวางการทํางาน
ของโปรแกรมอื่น ไม่ว่าจะเป็นการทําลาย หรือจํากัดการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ห้ามใช้
โปรแกรมอํานวยความสะดวกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นโปรแกรมเร่งความเร็ว ในการเลื่อ น
หน้ า จอ หรือ โปรแกรมอื่น ๆที่ส่ งผลอํ านวยความสะดวก และอยู่เ หนือ ความส ามารถของ
ผู้ใช้งาน จะทําให้การทํางานของระบบติดขัด และก่อความเดือดร้อน การใช้งานที่ไม่ว่าจะ
เจตนาหรือไม่ เป็ นการฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้วยการก่อกวนความสงบ และเป็ นการเอาเปรียบ
ผูอ้ ่นื ซึง่ มีระบุไว้ในกฎหมายของทุกชาติ และในกฎหมายสากล นอกจากจะถูกระงับไอดีแล้ว
จะส่ งผลให้คุ ณ ถู ก ดําเนิน การทางกฎหมายโดยไม่ต้อ งแจ้ง ให้ท ราบล่ ว งหน้ า ห้ามเผยแพร่
ข้อมูล หรือ องค์ประกอบของข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากเจ้าของผลงาน ตามกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ ์มาตราที่ 219 ซึง่ ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและมี
ผลบังคับใช้ทวโลก;
ั่
ห้ามใช้พน้ื ทีข่ องเว็บไซต์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผูอ้ ่นื หากกระทํา
เช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการรัวไหลของข้
่
อมูล และเกิดผลเสียหายขึ้นได้ทงั ้ ต่อคุณเองและผู้อ่นื
ดังนัน้ จึงไม่ค วรจะทํา ทัง้ การโพสต์ในที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่ วนตัวก็ต าม ไอดีกั บรหัส ผ่าน
เป็ นของผู้ใช้เพียง 1 คนเท่านัน้ นัน่ จึงแปลว่าคุณต้องรับผิดชอบข้อมูลของตัวเอง ทาง Garena
จะไม่รบั ผิดชอบการโพสข้อมูลหรืออัพโหลดสิง่ ต่างๆในเว็บไซต์ทงั ้ สิน้
Garena จะไม่ควบคุมสิง่ ต่างๆ และไม่รบั ผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อตัวผูล้ ง
ข้อมูล. คุณต้องยอมรับสิทธ์ของ Garena ในการจัดการ ลบข้อมูลทีจ่ ะทําให้เกิดความเสียหาย
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณารอบคอบในการใช้งาน และไตร่ตรองให้รอบคอบทุกครัง้
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา ล้วนมีเนื้อหาสําคัญดังนี้ (a) ไม่ฝ่าฝื นกฎหมาย (b) เน้นยํ้าความสําคัญ
ของข้อตกลง (c) ตอบสนองและป้องกันความเสียหายจากบุคคลที่ 3 (d) ตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้บริการของผูเ้ ล่น (e) ปกป้องทรัพย์สนิ และสมบัตขิ อง Garena ผูใ้ ช้บริการ และ
สาธารณะ
ส่วนร่วมของคุณในการบริการ
โดยการส่งการยอมรับข้อตกลง คุณจะได้การรับประกันในการรับบริการจาก Garena.
คุณต้องยอมรับ และรับผิดชอบในการกระทํา สิง่ ทีค่ ุณโพสต์ ในระบบบริการของเราแต่เพียงผู้
เดียว เราจะไม่กีดกัน ตีกรอบบังคับ คุณมีสทิ ธ์ทําอะไรก็ได้ ตราบเท่าที่ไม่เป็ นการฝ่าฝื น
ข้อตกลงการใช้งาน และไม่เป็ นการฝ่าฝื นกฎหมาย คุณจะได้รบั บริการจาก Garena และ
บริษทั ในเครือโดยไม่แบ่งแยก และไม่มคี ่าใช้จ่าย จากผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้อง ไม่ว่าจะ
เป็นการคัดลอง เผยแพร่ ดัดแปลง หรือการประกาศเรือ่ งต่างๆ การจัดแสดงในพืน้ ทีส่ าธารณะ
หากเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ละเมิดข้อตกลง และกฎหมาย สามารถกระทําได้โดยไร้ขอ้ จํากัด ไม่ว่าจะเป็ น
การจัดแสดง หรือนําเสนอในรูปแบบใดก็ตาม
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การอนุ ญาตนี้จะสิน้ สุดลงเมื่อทางคุณยกเลิกการเป็ นสมาชิกหรือ Garena ระงับบัญชี
สมาชิกของคุณ ขอให้เข้าใจและยอมรับด้วยว่า ข้อมูลที่คุณได้โพสต์ไว้ในระบบของ Garena
อาจจะถู ก นํ า ไปใช้ใ นเครือ ข่ า ยอื่น และอาจถู ก ดัด แปลงแก้ ไ ข ไม่ ว่ า จะถู ก นํ า ไปใช้เ พื่อ
พัฒนาการบริการของ Garena หรือ ถูกนําไปใช้โดยบุคคลอื่น เนื่องจากเราเปิดให้บริการ
บอร์ดข้อมูลสาธารณะ เข้าถึงง่าย และเป็ นที่แพร่ หลาย คุณได้ตกลง และยอมรับว่า Garena
และ/หรือ บุคคลที่ 3 มีสทิ ธ์ทจ่ี ะพัฒนาซอฟท์แวร์ แอ็ปพลิเคชัน่ อินเตอร์เฟส ผลิตภัณฑ์หรือ
สิง่ ต่างๆ ในองค์ประกอบของเว็บไซต์, โดยอาจจะมีการใช้โค๊ด หรือตัวละคร หรือแนวความคิด
ของคุณไปใช้งาน
ส่วนร่วมในการใช้บริการของบริษทั บุคคลทีส่ าม
ผู้ข อใช้บ ริก ารในส่ ว นของข้อ มูล ข้อ ความ ภาพ เสีย ง วีดีโ อ ซอฟท์แ วร์ แล ะ
องค์ประกอบอื่นๆ ต้องรับผิดชอบในการกระทํา และให้ความเคารพลิขสิทธิ ์ สิทธ์การใช้งาน
กฎหมาย และระเบียบข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ทาง Garena จะไม่รบั ผิดชอบ หรือตรวจสอบ
การกระทํา นอกเหนือจากข้อตกลง แต่จะดําเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทางบุคคลที่สามทีข่ อใช้บริการกับเรา สามารถใช้ link ไปยังเว็บไซต์ท่ตี ้องการได้
ภายใต้เงื่อนไข และผ่านการขออนุ ญาตใช้งาน รวมถึงลิงค์ท่จี ะเชื่อมต่อไปดาวน์โหลดข้อมูล
แอปพลิเ คชัน่ ซอฟท์แ วร์ หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ในเว็บ ไซต์ข องผู้ข อใช้บ ริก าร จะไม่ม ีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับ Garena หากเกิดความเสียหาย เจ้าของไฟล์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
แอปพลิเคชันซอฟท์
่
แวร์ หรือ โปรแกรมอื่นๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ถือเป็ นทรัพย์สนิ
ของเจ้าของลิงค์ และอยู่ใ นการควบคุ มดูแ ลของกฎหมายลิขสิทธิแ์ ละทรัพ ย์ส ินทางปญั ญา
Garena จะไม่ทาํ การนําเสนอ หรือแสดงความรับผิดชอบในการทํางาน ความปลอดภัย บริการ
ข้อตกลงใดๆทีม่ าจากการกระทําของบุคคลทีส่ าม ก่อนใช้งานควรจะอ่านข้อตกลงในเว็บไซต์ของ
บุคคลทีส่ ามโดยละเอียดในการใช้งาน คุณจะต้องรับทราบเรื่องที่ Garena ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชันของบุ
่
ค คลที่สามในทุกกรณี และหากโปรแกรมแอปพลิเคชัน่
ดังกล่าวมีเนื้อหา หรือทํางานเข้าข่ายละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงของ Garena เราจะลบลิงค์
ดังกล่าวทันที
การกระทําทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝื นข้อตกลง
หากคุณเชื่อว่ามีผใู้ ช้งานในเว็บไซต์ของเราทําผิดข้อตกลงในการใช้บริการ กรุณาติดต่อ
help@playinter.com
การร้องเรียนเรือ่ งปญั หาลิขสิทธิ ์
หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณ (ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของเรา)ถูกคัดลอก นํ าไปจัด
แสดง หรืองานเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธ์ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายลิขสิทธิ ์ของเราทันที การ
ร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ ์ สามารถทําได้ในรูปแบบดังต่อไปนี้ (a) คุณมีหลักฐานว่าเป็ นเจ้าของ
อย่างแท้จริงของทรัพย์สนิ ที่ถูกคัดลองหรือดัด แปลง ไม่ว่าจะเป็ นหลักฐานวัตถุหรือข้อมูลก็
ตาม (b) มีขอ้ มูลอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือได้ว่า ผลงานทีถ่ ูกนําไปแก้ไขดัดแปลง มีทม่ี าจากผลงานของ
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คุณ (c) มีช่อื หรือรูปแบบใกล้เคียงกับผลงานของคุณ และเป็ นสิง่ ที่ถูกนําไปใช้แอบอ้างใน
เครือข่ายของ Garena (d) วิธตี ดิ ต่อกลับไปหาคุณทีใ่ ช้งานได้จริง เพื่อทีท่ าง Garena จะ
ประสานงานกับคุณต่อไป เช่นบ้านเลขที่ โทรศัพท์บา้ น โทรศัพท์มอื ถือ หรือ email ทีใ่ ช้งาน
ได้จริง (e) มีหลักฐานอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือได้ว่า มีการนําผลงานของผูอ้ ่นื มาแอบอ้าง โดยมีขอ้ มูล
ของต้นฉบับแนบมาด้วยอย่างชัดเจน (f) คุณมีหลักฐานแสดงตนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการปกป้อง
ผลประโยชน์ ของเจ้าของผลงาน และรับหน้ าที่มาจัดการแก้ไขปญั หาแทนเจ้าของผลงานได้
อย่างเต็มที่ และถูกต้องตามกฎหมาย
สามารถติดต่อผูด้ แู ลลิขสิทธิ ์ของ Garena ได้ท่ี email: help@playinter.com
ผูด้ แู ลลิขสิทธิ ์จะดูแลเรือ่ งการตรวจสอบผลงานทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีละเมิดลิขสิทธิ ์ทัง้ หมด
การยืนยันและการยอมรับของคุณ คุณยืนยันที่จะยอมรับข้อตกลงว่า :คุณจะเคารพ
กฎหมาย และข้อตกลงในการใช้บริการของเว็บไซต์ คุณจะใช้งานเว็บไซต์ภายใต้กฎหมายและ
ข้อตกลงเท่านัน้ คุณจะใช้งานเว็บไซต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
อื่นๆ เมือ่ ได้รบั การยินยอมให้ใช้งานโดยเจ้าของอุปกรณ์เท่านัน้
การป้องกัน
คุณยินยอมทีจ่ ะให้ความร่วมมือในการปกป้อง Garena และทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล ตลอดจนถึง
ตัวองค์กร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผูร้ ่วมทุน และหุน้ ส่วน, หากมีการเรียกร้องความเสียหาย
จากการกระทํา กระบวนการจัดการ และสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ จะเป็ นไปตามกระบวนการศาล
ยุตธิ รรม โดยไม่มกี ารยอมความ จากทนายความทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบในค่าใช้จ่ายทีม่ เี หตุผล
เพื่อปกป้องคุณ และพวกเรา จากความไม่เป็ นธรรม ภายใต้กฎหมาย และข้อตกลงนี้
การแบ่งแยก
หากพบว่ามีข้อ ตกลงที่ไ ม่เ ป็ นธรรม และล่ ว งละเมิดกฎหมาย จะเปลี่ยนไปใช้การ
พิจารณาตามความเหมาะสม และอยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมาย และอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลโดยละเอียดจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฏหมาย
รายละเอียดปลีกย่อย
Garena สงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงข้อตกลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า Garena มี
สิทธิ ์เปลีย่ นแปลงข้อตกลงได้ตลอดเวลา และจะประกาศข้อตกลงใหม่ในเว็บไซต์น้ี. หากคุณใช้
งานเว็บไซต์น้ตี ่อไปจะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงโดยไร้เงื่อนไข คุณไม่สามารถแก้ต่างในการทํา
ผิดข้อตกลงได้ในทุกกรณี ข้อตกลงนี้ไม่ใช่ขอ้ ผูกมัดในการเป็ นหุ้นส่วนทางการค้าของคุณกับ
Garena หาก Garena กระทําสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดในแง่มุมใดก็ตาม จะมีการประกาศแจ้งเรื่องการ
แก้ไข เพื่อปรับปรุง ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสิงค์โปรเป็ นหลัก โดยจะปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมทางกฎหมายเท่านัน้ ทาง Garena จะไม่รบั ผิดชอบการร้องเรียนทางด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์ของการใช้งานนอกพืน้ ทีใ่ ห้บริการของ Garena การดําเนินคดีทางกฎหมาย
จะถือว่าคําตัดสินของศาลทีท่ าํ การพิจารณาคดีเป็นทีส่ ุดโดยไม่มกี ารผ่อนปรนใดๆ ทัง้ สิน้
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พ.ศ. 2557 - ปจั จุบนั
Senior Social Media Specialist
บริษทั VOCANIC PTE (WPP)
พ.ศ. 2556 - 2557
Business Development Executive
บริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์
(ทรู คอร์ปปอเรชัน)
่
พ.ศ. 2555 - 2556
Business Development Executive
บริษทั เอ็นซี ทรู จํากัด (ทรู คอร์ปปอเรชัน)
่
พ.ศ. 2553 - 2555
Product Strategic Planner
บริษทั เอเซียซอฟต์ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - 2553
Trainee Officer
บริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์
(ทรู คอร์ปปอเรชัน)
่

