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การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคม
เกมออนไลน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เนนการหาความสัมพันธเชิงเหตุ
และผล เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางอัตลักษณเสมือน
และการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน กับตัวผูเลนเกมออนไลน โดยมี
หัวขอการวิจัยดังตอไปนี้ 1) รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนเปนรูปแบบที่มีความหมายหลากหลาย
เชนเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในที่เปนอยูในโลกความเปนจริง 2) ผูเลนเกมออนไลน
จะสรางอัตลักษณเสมือนที่มีความแตกตางกับอัตลักษณที่แทจริง 3) การใชอัตลักษณเสมือนในการ
เลนเกมออนไลน กอใหเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน จึงสงผลกระทบ
ตอรูปแบบในชีวิตประจําวันของผูเลนเกมออนไลน โดยผูวิจัยไดทําการสํารวจกลุมประชากรเปาหมาย
จากในเครือขายสังคมออนไลน ดวยวิธีกําหนด Population and Samples ใชกลุมตัวอยางการ
สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ประกอบไปดวยกลุมนักเลนเกมออดิชั่น (Audition)
จํานวน 20 คน
ผลการวิจัยพบวา
1) รู ป แบบการสร า งอั ต ลั ก ษณ เ สมื อ นเป น รู ป แบบที่ มี ค วามหมายหลากหลาย
เชนเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในที่เปนอยูในโลกความเปนจริง แตในความหลากหลาย
ที่เกิดขึ้น ไมไดมีรูปแบบที่ตายตัว หรือมีกฎเกณฑที่บังคับการสรางตัวละครหรืออัตลักษณที่เกิดขึ้น

(4)
2) ผู เ ล น เกมอาจสร างอัต ลัก ษณ ที่มี ความเสมือ นหรือ มีค วามแตกตา งก็ ส ามารถ
เกิดขึ้นได เนื่องจากมีขอจํากัดในการสรางอัตลักษณภายในเกม ดูเหมือนผูเลนเกมเปนคนกําหนด
อัตลักษณเสมือน แตแทจริงแลวเกมเปนตัวควบคุมอัตลักษณของผูเลนเกม
3) การใช อัตลัก ษณเสมือนในการเลนเกมออนไลน กอใหเกิด การปฏิสัมพั นธทาง
สังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน ผานระบบการสื่อสารภายในเกม อัตลักษณเสมือนเปนตัวดึงดูด
การเริ่มตนความสัมพันธ ผูเลนมีการเลือกคูสนทนาและกําหนดความสัมพันธวาจะพัฒนาความสัมพันธ
ตอหรือยุติลงระหวางผูเลนเกมออนไลน
4) การปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน กอใหเกิดการรวมกลุม
ของผูเลนเกมในรูปแบบชุมชนยอยขึ้นมา และสงผลกระทบตอรูปแบบในชีวิตประจําวันของผูเลนเกม
ออนไลน โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น ไมไดหมายถึงผลกระทบในดานลบ แตมีผลตอความสัมพันธระหวาง
ผูเลนที่เรียกวามิตรภาพ
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“Effect of Virtual Identities in Online Game Social Network Interaction” is a
qualitative research which focuses on finding the logical relations in order to collect
the inclusive information and to be able to explain the relations between virtual
identity and the gamers’ social interaction in online-gaming social network. The
research is based on these hypotheses: 1) The patterns of creating virtual identity are
as various as the ways the gamers express themselves in the real world. 2) The online
gamers will create their virtual identity to be different from their real identity. 3)
Using the virtual identity in online games will generate the social interaction in
online-gaming social network. The researcher conducted the target population survey
in online social network by using the population and samples defining and in-depth
interviewing methods with 20 sample interviewees who play the online game called
Audition.
Research Findings
1) The patterns of creating virtual identity are as various as the ways
the gamers express themselves in the real world, but the varieties occurred with no
inflexible or strict regulations that would control their virtual identity creation.
2) The online gamers might create their virtual identity with similarity
or dissimilarity as there are some limitations in the game. It seems that the gamers

(6)
can define their virtual identity, but actually, their identities are controlled by the
game.
3) Using the virtual identity in online games can generate the social
interaction in online-gaming social network through its communication system. Virtual
identity is like a trigger starting gamers’ relationship. The gamers are able to choose
their interlocutor and are able to decide to continue or terminate the relationship
between them.
4) The interaction in online-gaming social network can cause an online
assembly in a pattern of subcommunity. This relation has the positive effects on the
gamers’ daily life. The effect is called friendship.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือ และความกรุณาเปนอยางสูงจาก
ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งทานไดสละเวลามาใหคําปรึกษาคอย
ตรวจสอบและใหคําแนะนํามาดวยดีโดยตลอด รศ.ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจิ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ผูใหแนวทาง โอกาส เคี่ยวเข็ญ และเปนกําลังใจมาโดยตลอด และ ดร.กําจร หลุยยะพงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่กรุณาสละเวลามาเปน กรรมการสอบวิทยานิพนธ
พรอมทั้งใหคําแนะนําดีๆ มากมายในการแกไขวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง
ถึงคณาจารยทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ ที่ชวยใหความรู ความเขาใจ และสามารถทําวิทยานิพนธเลมนี้
ลุลวงไปดวยดี
ขอขอบพระคุณ พี่วรัมพร สถาปนิกานนท (พี่ปู) ที่สละเวลามาชวยเหลือ ใหกําลังใจ ใหแงคิด
ใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูวิจัยในการทําวิทยานิพนธทุกๆ ขั้นตอน ขอขอบคุณ สุกัญญา ประสงค
(พลอย) เพื่อนที่ดีที่คอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือในทุกเวลาที่ตองการ ไมเคยที่จะปฏิเสธเลยสัก
ครั้ง ขอขอบคุณพี่เดียว พี่เอก พี่นัท พี่แจง พี่ไอซ และเพื่อน พี่ นอง ทุกคนในบริษัท Com7 ที่ยืน
เคียงขาง สนับสนุน ใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือผูวิจัยมาโดยตลอดในทุกๆ ดาน
ขอขอบคุณพี่ชิณสินธุ คลังทอง (นิเทศ นิดา ภาคพิเศษรุน 2) ที่เอื้อเฟอคําแนะนําขั้นตอน
วิธีการทําวิทยานิพนธเลมนี้ และขอบคุณพี่พัช พี่ออย พี่โอ พี่อัง พี่นิเทศ นิดา รุน 3 สําหรับพลังบวก
และแรงผลักดัน กระตุนใหนองอยากทําวิทยานิพนธเลมนี้ใหสําเร็จ ดวยคําพูดที่คอยใหกําลังใจ และ
บอกเสมอวา “เราจะรับปริญญาไปดวยกัน”
ขอขอบคุณ กลุมเกมเมอร ผูเลนเกมออดิชั่นทุกทาน ที่สละเวลาอันมีคาในการใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการทําวิจัย และขอบคุณผูบริหารและเพื่อนพนักงาน บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ทุกทานเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจและจุดกําเนินวิทยานิพนธเลมนี้
สุดทายนี้ผูวิจัยตองกราบขอบพระคุณ พอ แม พี่ชาย ที่เชื่อมั่นในตัวลูกพรอมทั้งมอบความรัก
คํา แนะนํ า และเป น กองสนับ สนุ น ที่ดีในเวลาที่ลูกคนนี้ทอ พรอมทั้งเปน ผูผ ลักดัน ใหลูกเดิน ไปใน
แนวทางที่ดีมาโดยตลอดชีวิต
ธัญญากร บุญมี
กันยายน 2560

สารบัญ
หนา
บทคัดยอ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 ปญหานําวิจัย
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.6 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ
2.2 แนวคิดเกมออนไลนกับระบบการสื่อสารภายในเกม
2.3 แนวคิดเครือขายสังคมออนไลน
2.4 แนวคิดอัตลักษณ
2.5 แนวคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลน
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

(3)
(5)
(7)
(8)
(10)
(11)
1
1
4
4
5
5
6
8
8
16
31
40
47
54
57
58

(9)
3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.3 สมมติฐานการวิจัย
3.4 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
3.5 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.8 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 สวนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ
4.2 สวนที่ 2 ลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น
4.3 สวนที่ 3 การสรางอัตลักษณในเกมออดิชั่น
4.4 สวนที่ 4 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่น
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ขอเสนอแนะ

60
60
60
61
63
63
63
64
64
65
70
77
101
101
105
107

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เกมออดิชั่น (Audition)
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณกลุมตัวอยาง : เกมออดิชั่น (Audition)
ประวัติผูเขียน

108
115
116
131
134

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 ตารางเปรียบเทียบประเภทของชุมชนเสมือนกับชุมชนโลกที่แทจริง

หนา
39

(11)

สารบัญภาพ
ภาพที่

หนา
2.1 กระบวนการเกิดแรงจูงใจ
2.2 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎีมาสโลว
2.3 ตัวอยางระบบชองการสื่อสาร (Chat) ในเกมออนไลน
2.4 ตัวอยางระบบ Friend List ในเกมออนไลน
2.5 ตัวอยางระบบปารตี้ (Party) ในเกมออนไลน
2.6 ตัวอยางระบบกลุมในเกมออนไลน
2.7 วงจรวัฒนธรรม
2.8 การปฏิสัมพันธบนเครือขายสังคมเกมแร็กนาร็อก
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.1 แผนภูมิแบบจําลองลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น (Audition)
4.2 การลงทะเบียนเกมออดิชั่น (Audition)
4.3 การเขาสูหนาลงทะเบียนเกมออดิชั่น (Audition)
4.4 การเขา Login เกมออดิชั่น (Audition)
4.5 ภาพแสดง Server & Channel
4.6 ภาพแสดงเมืองในเกมออดิชั่น (Audition Town)
4.7 กลุมตัวอยางผูเลนเกมออดิชั่น (Audition)
4.8 การสรางตัวละครเริ่มตนของผูเลนเกมออดิชั่น (Audition)
4.9 การอัพเกรดเครื่องแตงกายของผูเลนเกมออดิชั่น (Audition)
4.10 โปรโมชั่นประจําเดือนกันยายน 2017 ของเกมออดิชั่น (Audition)
4.11 แบบจําลองการสื่อสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิชั่น (Audition)
4.12 ปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออนไลนในสังคมเกมออนไลน
4.13 FAM Office เกมออดิชั่น (Audition)
4.14 หนาตางการสนทนาหนา Dancing Hall เกมออดิชั่น (Audition)
4.15 ตัวอยางระบบสงขอความ (Messenger)

10
13
26
27
28
29
43
53
59
66
66
67
68
69
69
72
73
74
76
77
78
80
81
82

(12)
4.16 ตัวอยางงานกิจกรรม
4.17 ตัวอยางงานกิจกรรม Online บน Facebook Fanpage Audition
4.18 แบบจําลองความสัมพันธระหวางชุมชนเสมือนจริงและชุมชนโลกความเปนจริง
4.19 โหมด Wedding Party
4.20 Audition Wedding Day แตงงานกันเถอะ
4.21 กิจกรรม Audition
4.22 Audition FAM OUTUNG
4.23 ผูเลนรวมกลุมทํากิจกรรม CSR
4.24 การแขงขันเกมออนไลนในงาน Playpark Fan Fest 2017
4.25 บรรยากาศการแขงขันเกมออดิชั่น

86
87
91
93
94
96
97
98
99
100

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มนุษยเปนสัตวสังคม ที่มีสมอง มีความรูสึกนึกคิด มีจินตนาการ และมีการรวมตัวอยูกันเปน
ชุมชนทางกายภาพสิ่งเหลานี้ทําใหมนุษยมีความแตกตางไปจากสัตวชนิดอื่นๆ สังคมมนุษยนั้นไมไดอยู
ในสภาพที่หยุดนิ่ง แตเปนสังคมที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มนุษยจึงจําเปนตองมีการติดตอสื่อสาร
และการปฏิสัมพันธกับบุคคลสังคมเดียวกันหรือแมแตสังคมอื่น
จากการปฏิสัมพันธที่มนุษยในสังคมมีตอมนุษยดวยกันเอง มนุษยจะพยายามแสดงไปตาม
อัตลักษณของตนเองตอบุคคลอื่น เพื่อจะใหความหมายของตนเองและเสนอความเปนตัวเองออกมา
ในสถานการณตางๆ แมวาอัตลักษณมีความซับซอนแตหัวใจสําคัญของอัตลักษณคือ จะถูกกอรูปถูกคง
รักษาและถูกเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม (Charon, 2004)
ในอดีต มนุษยมีการสื่อสารกันแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) แตในโลกปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ทั้งดานเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมแมแตเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารผ า นคอมพิ ว เตอร ก็ เ ข า มามี บ ทบาทต อ วิ ถี ชี วิ ต มนุ ษ ย โดยเฉพาะอิ น เตอร เ น็ ต
(Internet) ที่ มี แ นวโน ม ในการใช ง านขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ งจั ด เป น เครื อ ข า ยที่ ใ ช ป ระโยชน ไ ด
ครอบคลุมทุกดาน ไมวาจะเปน ดานการศึกษา ดานธุรกิจพาณิชย และดานความบันเทิง จะเห็นไดวา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเตอรเน็ต (Internet)
ทําใหการติดต อสื่อสารและการแลกเปลี่ย นขอมูล เปน ไปอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยปราศจาก
เงื่อนไขของเวลา (Time) และระยะทาง (Space)
ผลของความก า วหน า ของระบบอิ น เตอร เ น็ ต คอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
กอใหเกิดนวัตกรรมใหมในโลกทางสังคม อยางเครือขายสังคมออนไลนเปนเครือขายสังคมใหมที่มี
วัตถุประสงคเดียวกัน มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
สนใจรวมกัน อาทิชุมชนเสมือน (Virtual Community) เปนเครือขายสังคมออนไลนรูปแบบใหมที่
รูจักกันอยางแพรหลาย ผูติดตอสื่อสารจะตองใชเครื่องมือ คือ คอมพิวเตอรในการสื่อสาร (HumanMachine Assemblages) แทนการพูดคุยแบบเห็นหนาซึ่งกันและกัน เปนลักษณะที่บุคคลแตละคน
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แยกตัวกัน โดยไมมีการรวมกลุมทางกายภาพ แตเปนการรวมกลุมกันทางความคิด ซึ่งไมมีขอจํากัด
ทางเวลาและระยะทาง แต เป นบุ คคลที่มีความสนใจและเปาหมายตรงกัน (Commonality of
Interesting and Goals) (Licklider & Taylor, 1968) ชุมชนเสมือนเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
กอใหเกิดวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลนที่หลากหลาย อยาง เกมออนไลน (Game
Online) ที่กําลังเปนที่นิยมแพรหลายไปทั่วโลก
เกมออนไลนถือเปนสื่อบันเทิงยุคใหมที่สามารถพัฒนาการเรียนรูและเปนชองทางชวยเพิ่ม
จินตนาการที่ดีในปจจุบัน ดวยรูปแบบของเกมที่สมจริง จนทําใหผูเลนรูสึกเหมือนเปนสวนหนึ่งของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในเกมทั้งยังเปนสื่อในรูปแบบ 2 ทิศทาง เกิดปฏิกิริยาตอบโตระหวางผูสงและผูรับ
ตลอดเวลา ทําใหสามารถรับรูอัตลักษณบางอยางที่ผูเลนตองการนําเสนอ เชนเดียวกับสิ่งที่ Krueger
(1991) ไดกลาวไว เกี่ยวกับพื้นที่ทางอินเตอรเน็ตในแงของการลื่นไหลทางอัตลักษณของผูเลนวา
“พื้นที่ทางอินเตอรเน็ต ผูคนสามารถนิยามอัตลักษณของตนเอง ดวยการสรางรูปลักษณทางกายภาพ
(Physical Appearance) จําลองขึ้นมา ซึ่งรูปลักษณะที่สรางขึ้นจะสงผลตอการที่ผูอื่นจะปฏิบัติกับตัว
เรา และตัวเราปฏิบัติตอบกลับไป เชน การสรางตัวละครใหมีลักษณะดึงดูดใจ รูปรางหนาตาดี หรือ
การสรางตัวละครใหมีการแตงกายในลักษณะแปลกๆ จะสงผลใหเราปฏิบัติกับคนอื่นแตกตางกัน
ตามอั ต ลั ก ษณ ที่ พ บเห็ น คนอื่ น ที่ เ ข า มามี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ เราก็ จ ะต า งกั น ด ว ยของอั ต ลั ก ษณ ที่ เ รา
แสดงออกดวย
ซึ่งในปจจุบันการเลนเกมออนไลนยังไดรับความนิยมสูงมากจากกลุมผูเลน และเกมที่สามารถ
คลองใจผู เ ล น อย า งยาวนานกว า 10 ป และเป น เกมที่ มี ค อมมิ ว นิ ตี้ ม ากที่ สุ ด ในขณะนี้ คื อ เกม
"ออดิชั่น"หรือ ที่เรียกติดปากวา เกมเอยู (AU) ใหบริการโดย บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่นจํากัด
(มหาชน) เปนเกมที่สรางรายไดในประเทศไทยใหบริษัทมากที่สุดในขณะนี้ มีผูเลนตั้งแตระดับประถม
ปลายขึ้นไปจนถึงวัยทํางานมีผูลงทะเบียนเลนแลวมากกวา 20 ลานบัญชี (Audition.playpark.com,
2016) โดยเกมออดิชั่นเปนเกมลักษณะแนวแคชชวล (Casual) เนนคุณลักษณะในการปฏิสัมพันธกับ
คนในเกมถือเปนลักษณะเดนของเกมนอกจากนั้นเกมออดิชั่น ยังถูกออกแบบใหเปนตัวแทนลักษณะ
ของผูเลนเพื่อถายทอดอัตลักษณเสมือนของตนเองอีกดวย
เกมออนไลนเปนพื้นฐานใหคนสรางอัตลักษณในโลกชุมชนเสมือน (Online Identity) โดยมี
องคประกอบ 2 อยาง คือผลของการกระทํารายบุคคลและสังคมโดยรวมทั้งสองสิ่งไดใหคํานิยาม
เกี่ยวกับอัตลักษณของคนแตละคนองคประกอบเหลานี้ทําใหเกมออนไลนเปนชุมชนเสมือนที่ผูเลนตอง
นําตัวเองเขาไปอยู สามารถสรางตัวตนผานตัวละครที่ใชชีวิตอยูในโลกเสมือน เปนสิ่งที่ไมไดมีอยูตาม
ธรรมชาติ แตเกิดขึ้นผานบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับชุมชนเสมือนในเกม
ออนไลนนั้นผูเลนมีความอิสระในการเปนตัวของตัวเองมากกวา นอกจากนี้เกมออนไลนสวนใหญจะให
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ผูเลนเลือกวาตนจะเปนใครในสังคมจินตนาการบางเกมก็ใหเลือกอาชีพ เลือกความสามารถ และ
ทั้งหมดนี้จึงกอใหเกิดโลกที่มีความเอกเทศของแตละบุคคลตามที่ตนตองการ (McGonigal, 2010)
เกมออดิชั่น เปนออนไลนเกมหนึ่งที่มีความชัดเจนในเรื่องของการสรางอัตลักษณเสมือนภาย
ตัวละครขึ้นอันเปนรูปแบบของอัตลักษณที่ผูเลนพึงพอใจที่อยากแสดงออก เปนการเชื่อมโยงระหวาง
โลกที่ แ ท จ ริ ง กั บ โลกเสมื อ น เพื่ อ ที่ จ ะให ผู เ ล น ได ต อบสนองความต อ งการของตนเอง และสร า ง
ความรูสึกรวมของผูเลนที่มีตอเกมใหมากยิ่งขึ้น อาทิ การเลือกเพศ การเลือกลักษณะรูปรางหนาตา
(ทรงผม สีผิว การแตงกาย ฯลฯ) หรือแมแตการนําชุดศิลปนชื่อดังตางๆมาใสไวในเกม ซึ่งในชีวิตจริง
เราอาจที่จะไมสามารถใสชุดนั้นดํารงชีวิตตามปกติไดแตในโลกของชุมชนเสมือนเกมออนไลนสามารถ
ทําได รวมไปถึงการตั้งชื่อตัวละคร ขั้นตอนที่ไดกลาวไปขางตน สงผลใหผูเลนเกิดความรูสึกมีตัวตน
ใหม ซึ่งเปนสิ่งที่ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และยังเปนจุดเริ่มตนใหมบนเครือขายสังคมที่มีการ
ปฏิสัมพันธกันอยางเห็นไดชัด ผูเลนไมสามารถเลนเพียงลําพังบน Server ได
นอกจากจะเปนจุดเริ่มตนใหผูเลนไดเกิดการสรางปฏิสัมพันธระหวางกันในโลกของชุมชน
เสมือนแลว เกมออนไลนยังสามารถเชื่อมตอความสัมพันธในโลกความของความเปนจริงของผูเลนได
อีกดวย มีผูเลนหลากหลายเกมรวมกลุมกันอยางพึงพอใจเพื่อสานตอความสัมพันธและรวมตัวกันทํา
กิจกรรมตอยอด อาทิ นัดพบปะสังสรรค รวมกันทํากิจกรรมเพื่อสรางประโยชนตอสังคม แลกเปลี่ยน
เทคนิคหรือสิ่งของ รวมตัวประทวง รวมกันแขงขันตามงานออฟไลนตางๆ เพื่อลาเงินรางวัล เปนตน
โดยหลักๆ จะมีบริษัทผูใหบริการเกมเปนหัวหลักในการสารความสัมพันธ (Event) ซึ่งการรวมกลุมกัน
ในรูปแบบขางตน ก็ถือเปนการสรางเครือขายความสัมพัน ธของกลุมผูเลน อันเปนผลตอยอดจาก
เครือขายดังกลาว นอกจากนี้สิ่งที่นาสนใจของเครือขายสังคมเกมออนไลน คือกระบวนสื่อสารที่มีผล
ตอการสรางความสัมพันธและการอยูรวมกันในโลกชุมชนเสมือนและโลกที่แทจริง
เกมออดิชั่นเปนเกมที่จัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอทั้งในสวนของเกมและสวนของเว็บไซต ซึ่งใน
แตละครั้งมีผูเลนใหความสนใจเปนจํานวนมาก โดยแตละกิจกรรมจะมีของรางวัลตางๆมากมาย ทั้ง
ภายในเกม (Item) และนอกเกม (Premium) เปนกิจกรรมที่ใหผูเลนไดแสดงออกความสามารถที่
ไมใชแคในเกม แตเปนความสามารถที่เปนแบบอยางใหกับสังคมได รวมทั้งกิจกรรมสรางสรรคสังคมที่
ทางเกมไดจัดขึ้น อาทิ กิจกรรมเกมออดิชั่น รวมผูเลนทั้ง 10 FAM รวมปฏิบัติภารกิจ อาสาทําความดี
เพื่อสิ่งแวดลอม ปลูกปาชายเลน ที่คลองโคนชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม (News.playpark.com)
โดยผูใหบ ริการเกมออดิชั่นในประเทศไทยจัดกิจ กรรมใหกลุมผูเลน ไดมาทํากิจกรรมรว มกันอยาง
สนุกสนาน ถือเปนการสรางปฏิสัมพันธในโลกความเปนจริงที่ดี และตอยอดจากการเกิดปฏิสัมพันธบน
สังคมออนไลนในชุมชนโลกเสมือน ซึ่งกิจกรรมแตละครั้งจะมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ
ปจจุบัน เชน กิจกรรมวันวาเลนไทน กิจกรรมวันสงกรานต กิจกรรมวันแม เปนตน
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ในงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของปรากฏการณที่เกิดขึ้น ในการศึกษาที่มา
และปจจัยถึงการสรางอัตลักษณของผูเลน ที่ทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย
ของอัตลักษณตามบริบทสังคมที่ถูกกําหนดไวไมวาจะเปนอัตลักษณในโลกที่แทจริง อัตลักษณในโลก
ชุมชนเสมือน รวมไปถึงอัตลักษณในโลกที่แทจริงหลังจากเขาไปอยูในโลกชุมชนเสมือนแลว ลวนแต
เป น อั ต ลั ก ษณ ที่ แ สดงออกมาไม เ หมื อ นกั น จึ ง ทํ า ให ก ารศึ ก ษากลุ ม ผู เ ล น เกมออนไลน อ อดิ ชั่ น ใน
สังคมไทยมีความนาสนใจ
จากหลักการความคิดและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวิจัย และทําความ
เขาใจวาในโลกสังคมเกมออนไลน การสรางอัตลักษณเสมือนของผูเลนเกม มีกระบวนการและรูปแบบ
อยางไร รวมไปถึงการสรางอัตลักษณเสมือนจะสงผลอยางไรตอการการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบน
เครือขา ยสั งคมเกมออนไลน ของผูเลน เกมกับ ผูเลน คนอื่นๆ ที่เชื่อมตอออกมาสูโลกความเปนจริง
หรือไม อยางไรทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความเขาใจ หรือประโยชนเพิ่มมากขึ้นแกผูที่อยูในสังคมโลกเสมือน
และนําผลที่ไดไปใชในการอธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวของกับประเด็นการวิจัยที่
นาสนใจในอนาคต

1.2 ปญหานําวิจัย
1) รูปแบบการสรางอัตลักษณของผูเลนเกมออนไลนมีลักษณะอยางไร
2) กระบวนการสื่อสารในการสรางอัตลักษณเสมือนกอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเลน
เกมออนไลนอยางไร
3) ผลที่เกิดขึ้นเองของปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนภายใตรูปแบบ
การสรางอัตลักษณเสมือนเปนอยางไรและสงผลอยางไรตอการใชชีวิตในโลกความเปนจริง

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่อศึกษารูปแบบในการสรางอัตลักษณของผูเลนเกมออนไลน
2) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารในการสรางอัตลักษณเสมือนกอใหเกิดการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเลนเกมออนไลน
3) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นเองของปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนภายใต
รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนและผลตอการใชชีวิตในโลกความเปนจริง
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) เพื่อสรางความเขาใจ ความสัมพันธระหวางการสรางอัตลักษณของผูเลนเกมออนไลน กับ
การเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน
2) เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการสรางอัตลักษณเสมือนของผูเลน
เกมออนไลน กับการเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนและเปนแนวทางการ
ทํางานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต
3) เพื่อนําผลการวิจัยที่เกิดขึ้น ไปประยุกตใชในการสรางความเขาใจกลุมความสัมพันธของ
ชุมชนเครือขายสังคมเกมออนไลน ที่มีอยูในสังคมปจจุบันใหมากขึ้น

1.5 ขอบเขตการศึกษา
การวิจั ย เรื่อง“อั ตลั กษณ เ สมือนกับการสรางปฏิสัมพัน ธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม
ออนไลน”เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาคําตอบของคําถามการวิจัย แต
ดว ยข อจํา กั ดด านระยะเวลาการศึ กษาที่ใชในการวิจัย ในครั้งนี้ ผูวิจัย จึงกําหนดขอบเขตการวิจัย
ดังตอไปนี้
1.5.1 ขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตจํากัดดานระยะการศึกษาผูวิจัยจึงเลือกทําศึกษาในป
การศึกษาที่ 2558
1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยจะทําการศึกษา ผูเลนเกมออดิชั่น (Audition) ซึ่งเปนเกมที่มีการสรางอัตลักษณของ
ชุมชนสังคมเครือขายออนไลนที่ชัดเจนในสังคมไทย
1.5.3 ขอบเขตการเลือกวิธีการศึกษา
ผูวิจัยเลือกวิธีการการสัมภาษณเจาะลึก และกําหนดกลุมตัวอยางและกลุมประชากรแบบมี
โอกาสเลือกเทาๆ กัน เพราะวิธีดังกลาวสามารถอธิบายประเด็นปญหาของคําถามในระยะเวลาที่
กําหนด
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1.6 นิยามศัพท
อัตลักษณ หมายถึง ประกอบดวยคําวา อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึงตน หรือตัวเองกับ ลักษณ
ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว คําวา อัตลักษณ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Identity (อานวา ไอ-เด็น-ติตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทําใหสิ่งนั้นเปนที่รูจักหรือจําได เชน
นักรองกลุมนี้มีอัตลักษณทางดาน เสียงที่เดน มาก ใครไดยินก็จําไดทัน ที ซึ่งในที่นี้ผูวิจัย หมายถึง
คุณลักษณะ รูปราง หนาตา และสมบัติเฉพาะตัวของผูเลนเกมออนไลน
อัตลักษณเสมือน หมายถึง คุณลักษณะ รูปราง หนาตา และสมบัติเฉพาะตัวของผูเลนเกม
ออนไลนที่ผูเลนเกมสรางขึ้นมาเปนภาพเสมือน หรือ รางจําลองของผูเลนเกมออนไลน ซึ่งอัตลักษณ
เสมือน เปรียบเปนตัวแทนของผูเลนเกมออนไลนในขณะที่กําลังเลนเกม
เกมออนไลน หมายถึง การละเลนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความกาวหนาของเทคโนโลยีโดย
อาศัยความสามารถของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ตเปนการเชื่อมตอรูปแบบ
การเลนที่ทําใหผูเลนเกมสามารถรวมทํากิจกรรมใดใดภายในเกมเดียวกัน และชวงเวลาเดียวกันได
พรอมกันทั่วโลกโดยเกมชนิดนี้ จะมีรูปแบบการทํางานที่ตรงกันขามกับเกมออฟไลน (Offline Game)
ที่จะไมใชทรัพยากรเครือขายอินเตอรเน็ตในการเลนเกม
การปฏิสัมพันธทางสังคม 1) การปฏิสัมพันธในโลกที่แทจริงการสรางความสัมพันธระหวาง
บุ ค คล หรื อ กลุ ม คน ที่ ก อ ให เ กิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ ท างความคิ ด ความรู สึ ก และรู ป แบบการใช
ชีวิตประจําวัน จนกอเกิดเปนสังคมยอยๆ 2) การปฏิสัมพันธในโลกเสมือน หมายถึง การสราง
ความสัมพันธของผูเลนเกมในโลกออนไลนผานชองทางการติดตอสื่อสารของเกมออนไลน กอใหเกิด
การรวมกลุมของผูเลนเปนรูปแบบสังคมยอยขึ้นมา และผูเลนเกมออนไลนจะเลนรวมกับผูเลนคนอื่น
มากกวาที่จะเลนโดยลําพัง ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยเลือกศึกษาการปฏิสัมพันธในแฟม (FAM) ซึ่งเปนกลุมภาย
เกมออดิชั่น 3) การปฏิสัมพันธในโลกที่แทจริง หมายถึง การสรางความสัมพันธของผูเลนเกมออนไลน
เพื่อรวมกลุมกันหลังจากเขาไปอยูในโลกเสมือนอยางพึงพอใจที่ทํากิจกรรม ตอยอดในโลกพื้นที่จริง
อาทิ รวมกันทํากิจกรรมเพื่อสราง ประโยชนตอสังคม แลกเปลี่ยนเทคนิคหรือสิ่งของรวมกันแขงขัน
ตามงานออฟไลนตางๆ เพื่อลาเงินรางวัล เปนตน
เครือขายสังคมเกมออนไลน หมายถึง สังคมของผูเลนเกมออนไลนที่มีการเชื่อมโยงกันดวย
ความนิยมในการเลนเกมเหมือนกันจนเกิดเปนการสรางเครือขายในการตอบสนองความตองการของผู
เลนเกมออนไลน เพื่อใชในการถายทอดความคิดเห็น ความรูสึก และรวมทํากิจกรรมตางๆ รวมกันที่
นอกเหนือจากการเลนเกมออนไลน
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ระบบการสื่อสารภายในเกมออนไลน หมายถึง ระบบที่สรางขึ้นโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพื่อเอื้อประโยชนตอการสื่อสารภายในเกมออนไลน ในรูปแบบตางๆ โดยระบบการสื่อสารดังกลาว
สงผลตอการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนโดยผูวิจัยเลือกศึกษากลุม แฟม
(FAM) ซึ่งเปนหนึ่งในชองทางของระบบการสื่อสารในเกมออดิชั่น
ผลที่เ กิดขึ้น 1) ผลที่เกิด อัตลักษณในโลกเสมือน หมายถึง การเปลี่ย นแปลงทางดา น
พฤติกรรมและการแสดงออก รวมไปถึงความรูสึกนึกคิดตางๆ ที่ผูเลนตองการเปน แตในพื้นที่โลกที่
จริงไมสามารถแสดงออกได จึงจําเปนตองอาศัยพื้นโลกเกมออนไลน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ตนเอง 2) ผลที่เกิดอัตลักษณในโลกที่แทจริง หมายถึง การเลือกแสดงออกอัตลักษณที่ตนเองพึงพอใจ
ผานการรวมกลุมทํากิจกรรมรของผูเลนเกมออนไลนที่มีความสนใจมีความตองการและมีประโยชน
รวมกันในพื้นที่โลกความเปนจริง และยังเปนการตอยอดการความสัมพันธของผูเลนที่เกิดขึ้นจากโลก
เสมือนอีกดวย
MMORPG Game หมายถึง Massive Multi-Player Online Role Playing Game เกมที่ผู
เลนสามารถเขาไปสวมบทบาท เปนตัวละครในเรื่องราวที่เกมไดกําหนดความสัมพันธของตัวละครแต
ละตัวไว
Casual Game หมายถึง เกมประเภทหนึ่งที่ใชระยะเวลาการเลนในชวงเวลาสั้นๆ และ
สามารถเลนใหสิ้นสุดในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง ลักษณะของเกมประเภทนี้จะไมมีความตอเนื่อง
ผูเลนสามารถทราบผลคะแนนการเลนไดทันทีเมื่อการเลนสิ้นสุด
เซิรฟเวอร ความหมาย ตามพจนานุกรมคําศัพทคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องหลักในระบบเครือขาย (Network) หนึ่งๆ ทําหนาที่เปนตัวคุมคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ที่มา
เชื่อมตอในเครือขายเดียวกัน เปนที่เก็บขอมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอรในเครือขายจะมาเรียกไป
ใชได และในที่นี้ผูวิจัย หมายความวาผูใหบริการ พื้นที่ภายในเครือขาย (Network) ของเกมออนไลน
อันมีประสิทธิภาพสูง และมีความเสถียร ที่จะสามารถใหบริการแกผูใชไดเปนจํานวนมาก ภายใน
เซิรฟเวอรใหบริการไดดวยโปรแกรมบริการ ซึ่งทํางานอยูบนระบบปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดทฤษฏี ที่ใชในการศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบน
เครือขายสังคมเกมออนไลน” เปนการศึกษาดานเกม (Game Research) ในแขวงการศึกษาเกมดาน
เทคโนโลยี (Technology) และสั งคมศาสตร (Sociological) นอกจากนั้ น ได ผ นวกแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับเกม เขากับแนวคิดดานการสื่อสาร เพื่ออธิบายปรากฏการณเกี่ย วกับการสรางอัตลักษณ
เสมือน การสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนชุมชนเสมือน คุณสมบัติและองคประกอบของเกมออนไลน
โดยแนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ
2.2 แนวคิดเกมออนไลนกับระบบการสื่อสารภายในเกม
2.3 แนวคิดเครือขายสังคมออนไลน
2.4 แนวคิดอัตลักษณ
2.5 แนวคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลน
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ
“แรงจูงใจ” (Motivation) มาจากคํากริยาในภาษาลาตินวา “Mover” (Kidd, 1973,
p. 101) ซึ่งมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “To Move” อันมีความหมายวา “เปนสิ่งที่
โนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ” (To Move a Person to a Course of
Action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงไดรับความสนใจมากในทุกๆ วงการ
Lovell (1980, p. 109) ใหความหมายของแรงจูงใจวา “เปนกระบวนการที่ชักนําโนมนาวให
บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จ”
Domjan (1996, p. 199) อธิบายวา “การจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทํา
กิ จ กรรมของบุ ค คลโดยบุ ค คลจงใจกระทํ า พฤติ ก รรมนั้ น เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที่ ต อ งการ”
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Hanson (1996, p. 195) ใหความหมายของแรงจูงใจวา “สภาพภายในที่กระตุนใหมีการ
กระทํา หรือการเคลื่อนที่โดยมีชองทางและพฤติกรรมที่นําไปสูเปาหมาย”
สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรน
เพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมที่ไมใชเปน
เพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองสิ่งเราปกติคือการขาน
รับเมื่อไดยินเสียงเรียกแตการตอบสนองสิ่งเราจัดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเชนพนักงาน
ตั้งใจทํางานเพื่อหวังความดีความชองเปนกรณีพิเศษ
2.1.1 องคประกอบของแรงจูงใจ
แรงจูงใจประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการที่มีปฏิสัมพันธกันและความเกี่ยวของซึ่งกัน
และกัน (เทพพนม เมืองแมน, 2529, น. 20-21) คือ
1) ความตองการ (Needs) เปนสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันให
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสรางสมดุลใหตัวเอง เชน เมื่อรูสึกวาเหนื่อยลาก็จะนอนหรือนั่งพัก ความ
ตองการมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่
ตองการ นักจิตวิทยาแตละทานอธิบายเรื่องความตองการในรูปแบบตางๆกันซึ่งสามารถแบงความ
ตองการพื้นฐานของมนุษยไดเปน 2 ประเภททําใหเกิดแรงจูงใจ
(1) แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physical Motivation) เปนความตองการ
เกี่ยวกับอาหาร น้ํา การพักผอน การไดรับความคุมครอง ความปลอดภัย การไดรับความเพลิดเพลิน
การลดความเครงเคียด แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนตนและวัยผูใหญตอนปลายเนื่องจากเกิด
ความเสื่อมของรางกาย
(2) แรงจูงใจทางดานสังคม (Social Motivation) แรงจูงใจดานนี้สลับ ซับซอน
มากเปนความตองการที่มีผลมาจากดานชีววิทยาของมนุษยในความตองการอยูรวมกันกับครอบครัว
เพื่อนฝูงในโรงเรียน เพื่อนรวมงาน เปนความตองการสวนบุคคลที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมซึ่งในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลที่เขมแข็งและเหนียวแนนมาก
ความแตกตางของแรงจูงใจดานสังคมและแรงจู งใจดานรางกาย คือแรงจูงใจดาน
สังคม เกิดจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกดวยความตองการของตนเองมากกวา ผลตอบแทนจากวัตถุ
และสิ่งของ
2) แรงขับ (Drives) เปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเราจาก
ภายในตัวบุคคล ความตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการ
นั้นไปผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่เรียกวาเปนแรงขับ เชน ในการประชุมหนึ่งผูเขาประชุมทั้งหิว ทั้ง
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เหนื่ อ ย แทนที่ ก ารประชุ ม จะราบรื่ น ก็ อ าจจะเกิด การขั ด แยง หรื อ เพราะว า ทุ ก คนหิ ว ก็ รี บ สรุ ป
การประชุมซึ่งอาจจะทําใหขาดการไตรตรองที่ดีก็ได
3) เปาหมาย (Goals) เปาหมายที่ใชในวงจรการจูงใจหมายความถึงสิ่งหนึ่งที่จะเปน
อะไรก็ได ที่บ รรเทาความต องการและลดแรงขับ ใหนอยลงไดดังนั้น การไดรับ เปาหมายอันหนึ่งจะ
หมายความถึงการทําใหสภาพทางดานรางกายหรือจิตใจฟนสูสภาพที่มีความสมดุลและจะลดหรือขจัด
แรงขับใหหมดไปแรงจูงใจจึงเปนสวนสําคัญในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย
นักจิตวิทยาใหเหตุผลตามการแสดงพฤติกรรมแบงแรงจูงใจเปน 2 ประเภทคือแรงจูงใจภายในที่
หมายถึงการที่บุคคลมองเห็นคุณคาของกิจกรรมที่ทําดวยความเต็มใจโดยถือวาการบรรลุผลสําเร็จใน
กิจกรรมนั้นเปนรางวัลอยูแลวในตัวและแรงจูงใจภายนอกหมายถึงการกระทํากิจกรรมที่เกิดจากความ
มุงหวังผลจากสิ่งอื่นที่อยูนอกเหนือกิจกรรมนั้นไมไดกระทําเพื่อความสําเร็จในสิ่งนั้นเลย
Luthans (1922, pp. 146-147, อางถึงใน วิทยา ดานธํารงกูล, 2546, น. 270) กลาววา
กระบวนการเบื้องตนของการเกิดแรงจูงใจจะเกิดความตองการทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจเพื่อ
นําไปสูเปาหมาย

ภาพที่ 2.1 กระบวนการเกิดแรงจูงใจ
แหลงที่มา: วิทยา ดานธํารงกูล, 2546, น. 270.
2.1.2 แรงจูงใจตอพฤติกรรมของบุคคลในแตละสถานการณ
แรงจูงใจจะทําใหแตละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราที่เหมาะสมที่สุดในแต
ละสถานการณ ที่ แ ตกต า งกั น ออกไป พฤติ ก รรมที่ เ ลื อ กแสดงนี้ เป น ผลจากลั ก ษณะในตั ว บุ ค คล
สภาพแวดลอมดังนี้
1) ถาบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่จะทํา
กิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งพยายามทําใหเกิดผลเร็วที่สุด
2) ความตองการจะเปนแรงกระตุนที่ทําใหทํากิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการนั้น
3) ค า นิ ย มที่ เ ป น คุ ณ คา ของสิ่ง ตางๆ เชน คา นิย มทางเศรษฐกิจ สั งคม ความงาม
จริยธรรม วิชาการ เหลานี้จะเปนแรงกระตุนใหเกิดแรงขับของพฤติกรรมตามคานิยมนั้น
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4) ทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมนั้น เชน ถามีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางาน ก็จะทํางานดวยความทุมเท
5) ความมุงหวังที่ตางระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุนที่ตางระดับกันดวย คนที่ตั้งระดับ
ความมุงหวังไวสูงจะพยายามมากกวาผูที่ตั้งระดับความมุงหวังไวต่ํา
6) การแสดงออกของความต อ งการในแต ล ะสั ง คมจะแตกต า งกั น ออกไปตาม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณีและวั ฒนธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกวานั้น คนในสังคมเดีย วกัน ยังมี
พฤติกรรมในการแสดงความตองการที่ตางกันอีกดวยเพราะสิ่งเหลานี้เกิดจากการเรียนรูของตน
7) ความตองการอยางเดียวกัน ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันได
8) แรงจูงใจที่แตกตางกัน ทําใหการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได
9) พฤติกรรมอาจสนองความตองการไดหลายๆทางและมากกวาหนึ่งอยางในเวลา
เดียวกัน เชนตั้งใจทํางาน เพื่อไวขึ้นเงินเดือนและไดชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกยองและยอมรับจาก
ผูอื่น
2.1.3 ลักษณะแรงจูงใจ
ลักษณะของแรงจูงใจมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives)
แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิด
ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการ ฯลฯ สิ่งตางๆ ดังกลาวนี้มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวรเชนคนงานที่เห็นองคการคือสถานที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัว
เขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ และองคการบางแหงขาดทุนในการดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนที่
ดีแตดวยความผูกพันพนักงานก็รวมกันลดคาใชจายและชวยกันทํางานอยางเต็มที่
2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives)
แรงจู งใจภายนอกเปน สิ่งผลักดัน ภายนอกตัว บุคคลที่มากระตุน ใหเกิดพฤติกรรม
อาจจะเปนการไดรับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม หรือยกยอง แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่ตองการสิ่งตอบแทนเทานั้น
2.1.4 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว
มาสโลวเปนนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ไดเสนอทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย (A
Theory of Human Motivation) ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของคนจะถูกกําหนดและควบคุม
โดยแรงจูงใจตางๆ และแรงจูงใจเหลานี้ก็ยังมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละคน (Maslow, 1943,
pp. 370-396) ซึ่งไดตั้งสมมุติฐานพฤติกรรมมนุษยไวดังนี้
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1) คนทุ ก คนมี ค วามตอ งการ และความตอ งการนี้จ ะมีอ ยูต ลอดเวลาและไมมีที่
สิ้ น สุ ดข อสมมุติฐานดังกลาวก็คือ เปนขอเท็จจริงที่ชัดเจนวา คนทุกคนก็จะมีความตองการและความ
ตองการนี้จะไมมีทางสิ้นสุดนับตั้งแตเกิดจนถึงตาย
2) ความตองการที่ไดรับ การตอบสนองแลว ก็จ ะไมใช แรงจูงใจสําหรับพฤติกรรม
ตอไปอีก ตามความหมายนี้แสดงใหเห็นวา ความตองการที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจะตองเปนความ
ตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง ความตองการใดๆ ถาหากไดรับการตอบสนองเสร็จสิ้นไปแลว ก็
จะไมมีความหมายสําหรับบุคคลนั้น และความตองการลําดับตอไปที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้น
ที่จะมีอิทธิพลตอบุคคลดังกลาวได
3) ความตอ งการของคน จะมีล ัก ษณะเปน ลํ า ดับ จากต่ํ า ไปหาสูง ตามลํ า ดับ
ความสําคัญ ลักษณะดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวา ความตองการตางๆ จะมีลักษณะเปนลําดับขั้นตาม
ความสําคัญ ในขณะที่ความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการที่สูงขึ้นขั้นตอไปก็จะ
ตามมา
Maslow (1943) ไดสรุปลักษณะของการจูงใจไววา การจูงใจจะเปนไปตามลําดับของความ
ตองการอยางมีระเบียบ ลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs) ซึ่งเปนความตองการที่เปน
ลําดับขั้นจากต่ําไปสูงของมนุษยนี้จะมีลําดับขั้น มี 5 ประการ คือ
1) ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ความตองการขั้น นี้เปน
ความตองการพื้นฐานที่สําคัญที่สุด เพื่อใหดํารงชีวิตอยูไดเชน ความตองการปจจัยสี่ ความตองการ
ทางเพศ
2) ความตอ งการความปลอดภัย และความมั่น คง (Safety and Security
Needs) เมื่อไดรับ ตอบสนองความตองการทางรางกายจนเปนที่พอใจแลว ก็จะเกิดความตองการ
ความปลอดภัยและความมั่นคงตามมา ซึ่งเปนความปลอดภัยและมั่นคงทั้งทางรางกายเชน ตองการ
ไดรับความคุมครองปกปอง ตองการกฎระเบียบและกฎหมาย ตองการเปนอิสระสวนตน ตองการการ
ดูแลรักษาเมื่อเจ็บไขไดปวยเปนตน และความปลอดภัยและมั่นคงทางเศรษฐกิจเชนตองการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ตองการทํางานที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ตองการมีเสถียรภาพเปนตน
3) ความตองการสังคม (Social Needs) เริ่มแรกมาสโลวเสนอวาเปนความตองการ
ความรักและการมีสวนรวมในสังคม (Love and Belonging Needs) ตอมาไดรวมเอาความรูสึก
ตองการทางมิตรภาพ ตองการมีสัมพันธภาพกับเพื่อน กับสามีภรรยาและกับบุตรหลานเขามาดวย
ความตองการขั้นนี้เปนความตองการที่จะเปนทั้งผูใหและผูรับจากสังคม ถาไมไดรับความพึงพอใจจาก
ความตองการขั้นนี้ จะเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว อางวาง วาเหว ถูกตัดออกหรือถูกปฏิเสธจากสังคม
4) ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการเกียรติยศ
ชื่อเสียงและการยอมรับนับถือจากคนอื่น
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5) ความตองการความสําเร็จ สูงสุดแหงตน (Self-Actualization Needs) เปน
ความตองการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุดไดแสดงออกซึ่งทักษะและความเปนเลิศบางอยางที่ตน
มีระดับความตองการของมนุษยของมาสโลว จัดไดวาเปนแรงจูงใจภายในของคนเราเอง ตลอดชีวิต
ของคนเรานั้นจะดิ้นรนไปสูเปาหมายมากมาย ซึ่งการดิ้นรนก็มาจากแรงขับหรือ ความตองการภายใน
ซึ่งเปนตัวกําหนดการจูงใจนั่นเอง เปาหมายของแตละบุคคลจะแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย
แตก็จัดรวมไดในความตองการทั้ง 5 แบบที่ไดกลาวมาแลว
Maslow (1943) คาดประมาณวาโดยเฉลี่ย จะมีผูพึงพอใจเกี่ยวกับ ความตองการทาง
รางกายจํานวนรอยละ 85 ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคงรอยละ70 ความตองการ
สังคมรอยละ 50 ความต อ งการยอมรั บ นั บ ถื อ ร อ ยละ 40 และความต อ งการความสํา เร็ จ สู ง สุ ด
แห ง ตนร อ ยละ 10

ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎีมาสโลว
แหลงที่มา: ภราดร จํานงเวช, ม.ป.ป.
2.1.5 ทฤษฎีการจูงใจใฝสัมฤทธิ์ McClelland
นิตญา วิมุล (2554) ทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งความ
ตองการความสําเร็จมิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา ในชวงป ค.ศ. 1940 นักจิตวิทยา
ชื่อ David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบการรับรูของบุคคล (Thematic
Apperception Test: TAT) เพื่อวัดความตองการของมนุษย โดยแบบทดสอบTAT เปนเทคนิคการ
นํ า เสนอภาพต า งๆ แล ว ให บุ ค คลเขี ย นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ขาเห็ น จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของ
McClelland ไดสรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความตองการ 3 ประการที่ไดจาก
แบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้
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1) ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement: nAch) เปนความตองการ
ที่จะทําสิ่งตางๆใหเต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ จากการวิจัยของ McClelland พบวา บุคคลที่
ตองการความสําเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานที่ทาทาย และตองการไดรับ
ขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง
และกลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว
2) ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation: nAff) เปนความตองการการ
ยอมรับจากบุคคลอื่น ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่น บุคคลที่
ตองการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายาม
สรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
3) ความตองการอํานาจ (Need for Power: nPower) เปนความตองการอํานาจ
เพื่อมีอิทธิพลเหนือผูอื่น บุคคลที่มีความตองการอํานาจสูงจะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพล
เหนื อ บุ ค คลอื่ น ต อ งการให ผู อื่ น ยอมรั บ หรื อ ยกย อ ง ต อ งการความเป น ผู นํ า ต อ งการทํ า งานให
เหนือกวาบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
2.1.6 ทฤษฎีการจูงใจใฝสัมพันธ
Lussier (2005, p. 199) กลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมพันธวา ความตองการความอบอุนใจจากการ
มีสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธมักชอบการสนทนา ชอบงานเลี้ยง และมักจะใหความ
สนใจกับผูอื่น ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธสูงจะชอบการมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น เปนผูที่มีความตื่นตัว
ในการเขาสังคม ชอบชวยเหลือผูอื่นและชอบใหคําแนะนําผูอื่น
ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธสูงเปนผูที่ตองการไดรับความรัก และตองการใหความรักตอผูอื่น
ชอบการสังสรรค ชอบการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Guilford & Gray, 1970, p. 123)
นักจิตวิทยาสังคมไดกําหนดแนวทางในการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมพันธ 3 แนวทาง ดังนี้ (ศักดิ์
ไทย สุรกิจบวร, 2543, p. 178)
1) แรงจู ง ใจใฝ สั ม พั น ธ ข องมนุ ษ ย โ ดยทั่ ว ไป หมายถึ ง ความต อ งการทางสั ง คม
(Social Needs) หรือความตองการเขารวมกลุม ไดแก
(1) คนเรามีสัญชาตญาณในการรวมกลุมตั้งแตเกิด มนุษยแตละคนชวยตนเอง
ไมไดตั้งแตแรกเกิด จึงจําเปนที่จะตองรวมกลุม หรืออยูในกลุมเพื่อความอยูรอด
(2) การเรี ย นรู การรวมกลุ ม ทํา ให เกิ ด การเรี ย นรู ที่ จ ะชว ยใหด า นของความ
ตองการขั้นพื้นฐาน และความตองการบางอยางที่ไมสามารถชวยเหลือดวยตนเองได เชน ความรัก
ความอบอุน เปนตน
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2) แรงจู งใจใฝ สัมพัน ธที่เกิดจากสาเหตุ หรือสถานการณเฉพาะบางอยางที่ทํา ให
ตองการเขารวมกลุม เพื่อมีความสัมพันธกับคนอื่นๆ
(1) การแยกเดี่ยว การอยูโดดเดี่ยวทําใหบุคคลขาดความสัมพันธกับบุคคลอื่น
(2) ความกลัวกับการรวมกลุม ในบางสถานการณที่ทําใหบุคคลเกิดความกลัว
จะเปนแรงกระตุนใหบุคคลตองการที่จะอยูรวมกันเปนกลุม เพื่อลดความกลัว
3) แรงจูงใจใฝสัมพันธในลักษณะบุคลิกภาพ การมุงหมายความมีไมตรีจิตมากกวา
การมุงหมายการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
ความตองการความอบอุนใจจากการมีสัมพันธที่ดีกับผูอื่น และผูที่ชอบการสนทนา อาจนํามา
สูความสนใจตอการเลนเกมออนไลนเนื่องจากเกมออนไลนนั้นผูเลนสามารถสนทนากับผูเลนคนอื่นๆ
ไดโดยที่ไมรูจักกันมากอน
อยางไรก็ดี ประโยชนที่ไดรับจากทฤษฎีแรงจูงใจ ผูวิจัยสามารถกลาวสรุปไดวา ผูเลนเกม
ออนไลนถูกจูงใจจากสิ่งเราใหกระทําพฤติกรรมบางอยางเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งผู
เลนแตละคนก็มีเปาหมายความตองการที่แตกตางกันไป อาทิ ผูเลนบางคนมีเปาหมายความตองการ
ทางดานรางกาย กลาวคือ ความไมพึงพอใจในอัตลักษณของตนเอง ผูเลนจึงสรางอัตลักษณใหมขึ้นมา
โดยใชพื้นที่ในโลกเกมออนไลนเพื่อถายทอดอัตลักษณที่ตนเองพึงพอใจ ไมวาจะเปน รูปราง หนาตา
ทรงผม หรือแมกระทั่งชื่อและผูเลนบางคนตองการการยอมรับจากบุคคลอื่น ตองการเปนสวนหนึ่ง
ของกลุม ตองการสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอื่น ซึ่งการเลนเกมออนไลนจะสามารถตอบสนองความ
ตองการดังกลาวไดดี เพราะเกมออนไลนออกแบบมาใหผูเลนตองสรางปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอื่นๆ
ภายในเกม นอกจากนี้ผูเลนสวนใหญมีความตองการความสําเร็จในชีวิต บางคนในโลกที่แทจริงอาจ
ไมไดเปนคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต แตในโลกของเกมออนไลนเปดโอกาสใหผูเลนสามารถฝกฝน
และลงแขงขัน เพื่อหาชัยชนะและสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเอง เปนตน จากที่ผูวิจัยกลาวมา
ข า งต น ทํ า ให ท ราบว า ทฤษฏี แ รงจู ง ใจสามารถนํ า มาช ว ยอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ ข องผู เ ล น ได
เนื่องจากอัตลักษณ คือ สิ่งที่ผูอื่นมองวาเราเปนอยางไร แตที่แทจริงแลวเราอาจไมไดเปนอยางที่ผูอื่น
มองไว ดังนั้นผูเลนจึงอาศัยพื้นที่ในโลกเกมออนไลน เพื่อสรางอัตลักษณ และตอบสนองความตองการ
ตนเอง
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2.2 แนวคิดเกมออนไลนกับระบบการสื่อสารภายในเกม
สื่อ “เกม” ในปจจุบันถือเปนสื่อที่พบเห็นผูคนเลนเกมไดทั่วทุกแหง “เกม” มีการพัฒนา
มากกวา 50 ป จนถึงปจจุบัน และภายใตสื่อ “เกม” นั้น มี “เกมออนไลน” ซึ่งเปน “สื่อ” ที่มี
การศึกษาเปนอยางมากในตางประเทศ ในมุมมองการศึกษาเชิงสังคมศาสตร เชิงธุรกิจ และเชิง
นวัตกรรม เนื่องจากเกมออนไลน เปนภาพสะทอนที่ดีในการศึกษาพฤติกรรมบนโลกเสมือนออนไลน
เพราะองคประกอบและคุณสมบัติของเกมออนไลนมีการจําลองการใชชีวิตของมนุษย และระบบสังคม
ที่ใกลสังคมความเปนจริงของมนุษย (ชิณสินธุ คลังทอง, 2557) เพื่อทําความเขาใจงานวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยจึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเกมออนไลน
2.2.1 ประวัติเกมออนไลน
เกมออนไลน เปนสื่อที่มีคุณสมบัติเปนทั้ง “สื่อชนิดใหม (New Media)” และ “ตัวกลาง” ใน
เวลาเดียวกัน เกิดขึ้นครั้งแรกในชวงป ค.ศ. 1960 บนระบบปฏิบัติการ PLATO เปนผลงานของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอิลินอยด รัฐมิชิแกน เปนเกมที่สามารถเลนกันภายในมหาวิทยาลัย โดยรับผู
เล นสู งสุดได 32 คนพรอมกัน และใชเลนกัน ภายในมหาวิทยาลัย เอง นี่ถือเปน จุดกําเนิดของเกม
ออนไลนยุคตอๆ ไป
ชวงป ค.ศ. 1960 เกมยุคแรกของประเภทเกม เครื่องเลนสวนใหญจะเปนเกมคอนโซล ถูก
คิดคนและพัฒนาโดย Ralph H. Baer ไดเกิดแนวความคิดที่จะผสมผสานเกมคอนโซลเขากับโทรทัศน
ซึ่งจะเนนการเลนที่บานเปนหลักและสามารถเลนไดครั้งละหนึ่งหรือสองคน หรือที่เรียกวา “เกม
ออฟไลน”
ค.ศ. 1972 เกมดิจิตอลถูกผลิตขึ้นเปนเกมแรกของโลก มีลักษณะเปนตูเกมอาเขต (Arcade
Game) ชื่อวา Pong วิธีการเลนเกม จะเปนแทงสีเหลี่ยมกระแทกลูกบอลไปฝงตรงขาม และผูเลนตอง
รับลูกบอลใหไดทุกครั้ง ถารับลูกไมไดถือวาเปนฝายแพ รูปแบบเนื้อหา และกราฟกของเกม มีความ
เรียบงาย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนและเปนตนแบบของเกมที่นิยมเลนในปจจุบัน ในปเดียวกันมีผูคิดคนเกม
Dungeon & Dragon ขึ้น โดยเปนการเลนบนแผนกระดาน และใชลูกเตาในการเลน สามารถเลนได
ครั้งละหลายๆ คน แตละคนจะสวมบทบาทเปนตัวละครในเกมที่แตกตางกันไป แนวคิดดานรูปแบบ
และวิธีการเลนของเกมนี้ จัดเปนพื้นฐานของเกมในปจจุบันนี้ (ณัฐพงศ ฐิติมานะกุล, 2544, น. 7-18)
ณัฐพงศ ฐิติมานะกุล (2544) อธิบายตอวาชวงป ค.ศ. 1975 มีการผลิตเครื่อง Apple II ขึ้น
และมีการพัฒนาและผลิตเครื่องรุนอื่นๆ ตามาอยางตอเนื่อง ในชวงแรกเปนการพัฒนาอยางคอยเปน
คอยไป มีการใชกราฟกแบบเรียบงาย ไมซับซอน มีรูปแบบการเลนและการควบคุมงายๆ ขาดความ
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สมจริง เนื่องจาก ประสิทธิภาพของเครื่องและเทคโนโลยีตางๆ ยังไมกาวหนา แตมีหลายบริษัทให
ความสนใจในการผลิตเกมคอมพิวเตอรอยางจริงจัง ทําใหนักพัฒนาเกมเห็นชองทางในการขยายตลาด
เกม การพั ฒ นาเข า สู ต ลาดเกมคอมพิ ว เตอร ค รั้ ง นั้ น ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง สํ า คั ญ ของ
อุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร
ตอมาป ค.ศ. 1983 มีการผลิตเกม King’s Quest ภาคแรกขึ้น รูปแบบของการเลนเกมนี้ใช
วิธีการบังคับ โดยการพิมพคําสั่งลงไป แลวตัวละครก็จะแสดงทาทางตามคําสั่งที่พิมพ ผลจากการ
โหวตผานนิตยสารเกมหลายฉบับ คายเกมอื่นๆ จึงเริ่มสนใจในเรื่องของกราฟก และเนื้อเรื่องของเกม
มากยิ่งขึ้น
เมื่ อคอมพิ ว เตอร มีป ระสิ ทธิภาพที่สูงขึ้น และมีร าคาถูกลง จึงไดมีการพัฒนาเกมดาน PC
Game (Personal Computer Game) แบงการพัฒนาเกมออกเปน 2 ประเภท ไดแก การพัฒนาเกม
ประเภทออฟไลน (Offline Game Development) และการพัฒนาเกมประเภทออนไลน (Online
Game Development) โดยมีรายเอียดดังตอไปนี้ (ชิณสินธุ คลังทอง, 2557)
การพัฒนาเกมออฟไลน (Offline Game Development) คือ เกมที่สามารถเลนไดในบาน
โดยไมตองเชื่อมตอผานระบบอินเตอรเน็ต เกมประเภทออฟไลนเติบโตอยางจริงจังหลังจากการเกิดขึ้น
ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ในชวงป ค.ศ. 1987 เกมยุคแรกถูกผลิตออกมาในระบบกราฟกที่ต่ํา
หลังจากนั้นเกมก็ไดถูกพัฒนาเรื่อยมา ไมวาจะเปนในดานของเนื้อเรื่อง ระบบ และกราฟกที่สวยขึ้น
อยางที่เห็นไดในปจจุบัน
ในขณะที่ การพัฒนาเกมประเภทออนไลน ซึ่งเปนเกมที่เลนผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet
Connection) หรือ ระบบเครือขายภายในขนาดเล็กที่เรียกวา “LAN” เริ่มเนนการเลนแบบมัลติเพล
เยอร (Multiplayer) หรือ ที่สามารถเลนกันหลายๆคน ซึ่งกอใหเกิดความสนุกสนานกับคนจํานวน
มากขึ้น ทําใหมีแนวโนมการเกิดชุมชนเสมือน โดยเกมแรกๆที่เลนกัน นั้นจะเปนเกมแนว ActionShooting และเกมแนววางแผนตางๆ เชน เกม Warcaft, Doom เปนตน
เมื่ อกล า วถึ งเกมออนไลน (Online) ในงานวิจั ย ภายในประเทศไทยหลายเลม ไดอธิบ าย
เกี่ยวกับเกมออนไลน วามีตนกําเนิดของเกมออนไลนจากประเทศเกาหลี หรือประเทศเกาหลีทําให
อุต สาหกรรมเกมเติ บ โตขึ้น ซึ่ งเป น ความเชื่อที่ไมถูกตองเสมอไป แตที่จ ริงแลว เกมออนไลนในวง
วิชาการสากล เปนสื่อที่มุงเนนความสําคัญที่เทคโนโลยีกับการเชื่อมตอผูเลนจํานวนมากเขาดวยกัน
โดยประเทศแรกๆ ที่สรางตลาดของเกมออนไลน ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลี
โดยมีจุดประสงคตางกัน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สรางมาเพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเลน
เกม ประกอบกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไมสูง จึงทําใหผูเลนมีทัศนคติตอการเลนเกมออนไลน
เปนอีกหนึ่งทางเลือกเทานั้น
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ในด า นการผลิ ตเกมของประเทศเกาหลีจ ะแตกตางจากประเทศสหรัฐ อเมริกาอย างมาก
เพราะจํานวนการละเมิดลิขสิทธิ์ในเกาหลียังคงมีมาก ทําใหผูผลิตเกมในประเทศเกาหลีตองหันมาผลิต
เกมออนไลนเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผูเลนจะไมสามารถเลนได ถาไมมีการเชื่อมตอกับ
ระบบเซิรฟเวอรที่ผูผลิตที่เปดใหบริการไว ดวยเหตุนี้เอง สงผลใหประเทศเกาหลีเปนประเทศที่ผลิต
เกมออนไลนมากกวาทุกประเทศในโลก (เสรี วงศผดุงเกียรติ, 2547, น. 64-65)
2.2.2 ความหมายของเกมออนไลน
สวรรค บุ ญ เรื อง (2549) กล า วว า เกมออนไลนเ ปน โลกๆหนึ่ง ที่มีค วามหลากหลายของ
เผ า พั น ธุ (สามารถเลื อ กบุ ค ลิ ก ภาพและบทบาทของตั ว ละครได ) ระบบเศรษฐกิ จ พั น ธมิ ต ร
สถานการณจริงที่เต็มไปดวยรายละเอียด ความแมนยํา เสนหดึงดูดใจ ผูเลนสามารถปรับแตงตัวละคร
พูดคุยสื่อสารกับผูเลนคนอื่นๆ ได
จารวี ยั่งยืน (2549) กลาวถึงเกมออนไลนวา เกมออนไลน หมายถึง เกมที่ตองเลนผานระบบ
อินเตอรเน็ตเทานั้น ไมวาจะเปนที่บาน สถานศึกษา หรือแมกระทั่งรานใหบริการ ซึ่งเกมออนไลนนั้น
อาจเสียคาใชจายหรือไมก็ได และเกมออนไลนจะทําใหผูเลนมีสวนรวมไปกับการดําเนินเรื่องราวตางๆ
ในเกมเสมือนเปนตัวเอง
สยาม อุทัยบุญยะลาภา (2553) ไดกลาวไววา เกมออนไลน หมายถึง เกมคอมพิวเตอรที่ตอง
เลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีทั้งเกมที่ตองเสียคาใชจายและไมเสียคาใชจาย
ภูรินท ผสม (2556) เกมออนไลน คือ เกมที่ตองเลนผานระบบอินเตอรเน็ต โดยผูเลนจะตอง
ทําการลงโปรแกรม (Client) ลงในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองกอนและจะตองเลนเกมออนไลนผาน
Server โดยขอมูลตางๆของผูเลนจะตองถูกเก็บไวใน Server ซึ่งในการเลนเกมออนไลนนี้ ผูเลน
อาจจะตองเสียคาบริการเลนเกมตามอัตราที่ผูใหบริการกําหนดไว
เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต (2555) กลาวถึงการเลนเกมออนไลนในประเทศไทยนั้นวามีแนวโนม
การขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปจจัยที่สงผลใหตลาดเกมออนไลนขยายตัวมากนั้น เนื่องมาจาก
1) การเติบโตของอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีปจจุบันทําใหจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ตใน
ประเทศเติบโตอยางรวดเร็วดวยคาใชจายที่ถูกลงกับความเร็วที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทําใหคนมักเลน
อินเตอรเน็ตที่บานมากขึ้น และเลนตามรานอินเตอรเน็ตคาเฟ (Internet Café) นอยลง ปจจุบัน
ผูบริโภคสามารถใชอินเตอรเน็ตที่ความเร็ว 10 Mbps แบบรายเดือนไดในราคาเพียงเดือนละประมาณ
600 บาทเทานั้น
2) เครื่องคอมพิวเตอรที่มีราคาถูกลงและมีประภาพประมวลผลที่ดีขึ้น ในชวงหลายป
ที่ผานมา ดวยการแขงขันที่มีสูงในตลาดไอที สงผลใหเครื่องคอมพิวเตอร (PC) และคอมพิวเตอร
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โน ต บุ ก (Notebook) มี ร าคาที่ ถูกลงมา จึงเปน สาเหตุใหผูผ ลิตเกมหัน มาสนใจผลิตเกมออนไลน
ออกมาแขงขันกันมากขึ้น
3) รูปแบบการสรางเกมที่สรางสังคมออนไลนได สิ่งที่ทําใหเกมออนไลนแตกตางจาก
เกมประเภทอื่นๆ ไดอยางชัดเจน คือ การมี “สังคมเกมออนไลน” (Online Community)เกม
ประเภทอื่น ผูเลนอาจจะทําไดเพียงแคการสนุกกับเนื้อหาและการเลนเกมไปเรื่อยๆ จนกวาจะจบเกม
หรื อ เบื่ อ เกมนั้ น แต เ กมออนไลน เ ป น อะไรที่ แ ตกต า งกั น ออกไป ผู เ ล น แต ล ะคนสามารถที่ จ ะมี
ปฏิสัมพันธ (Interactive) กับผูเลนคนอื่นๆไดมากมายหลากหลายทาง อาทิ การพูดคุย (Chat) การ
รวมมือ (Party) การแลกเปลี่ยนและซื้อขาย (Trade) การรวมกลุมกันเปนสมาคม (Guild, Fam)และ
อื่นๆอีกมากมาย ดวยรูปแบบการปฏิสัมพันธที่หลากหลายนี้เอง ทําใหเกิดสังคมเสมือนในเกมขึ้น ผู
เลนมีจุดมุงหมายในการเลนที่แตกตางและมากกวาเกมทั่วๆไปไมเพียงเทานั้น รูปแบบสังคมในเกมยัง
ชวยใหอายุของเกม (Lift Cycle) ยาวนานกวาเกมอื่นๆ ทั่วไป
4) การปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไดอยางชัดเจน ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์คอนขางสูง จึงสงผลใหผูพัฒนาเกมไมนิยมมาขายซอฟตแวรเกมในประเทศไทย สําหรับ
ในโลกเกมออนไลนแล ว การก อปปกลับใหผลตรงกัน ขาม คือ ยิ่งกอปปเยอะยิ่งดี เหตุเพราะเกม
ออนไลนแมวาจะสามารถกอปปตัวเกมไดก็ตาม แตผูเลนยังจําเปนตองเชื่อมตอล็อกอิน (Login) เขา
เกมที่เครื่อง Server เสมอ ดังนั้นการกอปปจึงไมมีตอการเกมตนฉบับอีกทั้งรายไดจากเกมออนไลนไม
ไดมาจากการขายแผนเกม แตมาจากการเติมเวลา (Air Time) หรือการซื้อพรีเมียม (Premium) และ
ไอเทม (Item) ของผูเลนเปนหลัก
5) มีรูปแบบธุรกิจที่ทํารายไดอยางตอเนื่อง โดยทั่วไปแลวเกมปกติมักไดรายไดจาก
การขายตัวซอฟตแวรเกมเอง ทําใหรายไดที่ไดเปนแบบครั้งเดียว (One–Time Selling) เนื่องจากเมื่อ
ผูเลนซื้อเกมมาแลว ผูพัฒนาก็ไมสามารถที่จะเก็บเงินเพิ่มเติมอะไรไดจากผูเลนคนนั้นอีก ในขณะที่เกม
ออนไลนจะมีรูปแบบธุรกิจที่สรางรายไดไดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก 2 ชองทางใหญๆ คือ
(1) แบบเก็บคาเลนตามเวลา (Air Time) โดยวิธีนี้จะสามารถเก็บเงินจากผูเลนทุก
คนที่อยูในเกมไดอยางสม่ําเสมอหากผูเลนยังเลนเกมนั้นอยู อยางไรก็ดี ปจจุบันเกมออนไลนสวนใหญ
มักไมใชวิธีการเก็บเงินแลว และเปลี่ยนเปนการขายพรีเมียม (Premium) และไอเทม (Item) ใหกับผู
เลนเกมแทน เนื่องจากสามารถสรางรายไดที่ดีกวา
(2) แบบขายพรี เ มี ย ม (Premium) และไอเทม (Item) ให กั บ ผู เ ล น จะไม เ สี ย
คาบริการในการเลนเกม แตผูพัฒนาเกมจะมีการขายสินคาพิเศษ เชน เสื้อผา เครื่องแตงกาย บัตรเพิ่ม
คาพลัง อาวุธ หรือ อุปกรณอํานวยความสะดวกในเกมกับผูเลน
6) ตลาดมีการเติบโตอยางสูงและตอเนื่องทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ไมเพียงแต
ในประเทศไทยที่ตลาดเกมออนไลนมีการเติบโตอยางรวดเร็ว จากขอมูลของสํานักวิจัยระบุตลาดเกม
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวามูลคาตลาดเกมภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตใน 6 ประเทศ คือ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม และไทย ในชวงครึ่งปหลังของป 2553 ที่ผานมา
มีอัตราเติบโตถึง 405.7 ลานดอลลาร (หรือประมาณ 12,171 ลานบาท) และมีการคาดการณวาจะมีผู
เลนถึง 90 ลานคนภายในป 2557 โดยประเทศที่มีความนาสนใจมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย เวียดนาม
และไทย ซึ่งประเทศที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุดในอีก 2 ปขางหนาอยางไรก็ดี เกมออนไลนที่ใหบริการ
ในไทย สวนใหญลวนแลวแตเปนเกมที่นําเขามาจากตางประเทศแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการนําเขา
จากประเทศเกาหลี จีน ไตหวัน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ (เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต, 2555)
2.2.3 การแบงประเภทของเกมออนไลน
จากความหมายของเกมออนไลนขางตน สรุปไดวา เกมออนไลน คือ เกมที่ตองเลนผานระบบ
อินเตอรเน็ต โดยอาจจะเสียคาใชและไมมีคาใชจายในการเลนเกมนั้นขึ้นอยูกับบริษัทผูใหบริการเกม
นั้นๆ ผูเลนสามารถเลือกบทบาท หรือ ปรับแตงตัวละครได นอกจากนั้น ผูเลนรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
เกม รวมทั้งสามารถเกิดการปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอื่นๆ โดยรูปแบบการเลนเกมนั้นสามารถเลนไดทั้ง
ที่บานและเลนไดที่อินเตอรเน็ตคาเฟ (Internet Café) ที่ใหบริการ
การแบงประเภทของเกมออนไลนตามการอางอิงจากศูน ยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEX) ไดรวบรวมลักษณะการแบงประเภทตามลักษณะชนิดของเกม ซึ่ง
เปนการแบงประเภทของเกมตามลักษณะการเลนเกม การบังคับเกม และการเลาเรื่องเกม โดยแบง
ออกเปน 7ประเภท ดังตอไปนี้ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2547,
น. 24-25)
1) เกมประเภทแอ็คชั่น (Action Game) เกมประเภทนี้จะไดรับความนิยมสูงจากผู
เลนทั่วไปเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเปนเกมเลนงาย การดําเนินเรื่องไมซับซอน ใชการ
บังคับทิศทางและการกระทําของตัวละครในเกมเพื่อผานดานตางๆ มีเนื้อหาไมรุนแรง ขอดีคือ การฝก
ประสาทสัมผัสและการตัดสินใจเฉพาะหนา นอกจากนี้เกมประเภทแอ็คชั่น ยังแบงออกได 2 แขนง
ไดแก
(1) Simulation Action คือ เกมแอคชั่นที่สรางสถานการณขึ้นมาเพื่อใหผูเลนหา
ทางผานโดยใชการควบคุมที่มีอยู
(2) Platform Action เปนเกมแอ็คชั่นพื้นฐานที่วางฉากไวบนพื้นที่ขนาดหนึ่ง
และใหผูเลนผานเกมไปใหไดทีละดาน
2) เกมประเภทผจญภัย (Adventure Game) จะเนนเรื่องราวของเกม การแกปญหา
อย างเป น ขั้ น ตอน เกมประเภทนี้ จ ะไม เนน การเคลื่อนไหวที่ร วดเร็ว แตจ ะฝกใหผูเล น ตั้งสติและ
วิเคราะหโจทยอยางเปนระเบียบ ซึ่งจะตางจากเกม RPG ที่ไมมีการเพิ่มระดับของตัวละครไดและใน
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การเลนไมจําเปนตองใชการบังคับ แตสิ่งที่สําคัญ คือ การเปดเผยเรื่องราวที่ชวนติดตามไปจนถึงตอน
จบ
3) เกมประเภทเสมือนจริง (Simulation Game) หรือ เกมการจําลองสถานการณ
เป น เกมประเภทที่ จํ า ลองสถานการณ ต า งๆ ขึ้ น มา เพื่ อ ให ผู เ ล น ได ส วมบทบาทเป น ผู ที่ อ ยู ใ น
สถานการณนั้น เหตุการณตางๆ อาจจะนํามาจากสถานการณจริงหรือสมมติขึ้นเกมแนวนี้ แบงไดดังนี้
(1) Virtual Simulation จําลองการควบคุมเสมือนจริง เชน การขับเครื่องบิน
การขับรถไฟ การควบคุมรถยกของ เปนตน
(2) Situation Simulation จําลองสถานการณตางๆ ในชวงเวลาหนึ่งมาใหผูเลน
ไดเลนเปนตัวเองในสถานการณนั้น
(3) Creation Simulation จําลองใหผูเลนไดเปนเจาของกิจการอยางหนึ่ง และ
การทําการออกแบบพัฒนาไปจนถึงบริหารกิจการนั้นๆ ใหสําเร็จ
(4) Pet Simulation จําลองใหผูเลนไดเลี้ยงสัตวตางๆ เหมือนสัตวจริงๆ แตอยู
ในเกม สําหรับผูเลนบางคนที่อยากจะเลี้ยงแตไมสามารถเลี้ยงจริงได ก็สามารถมาลองเลี้ยงในเกมแทน
ได
4) เกมประเภทกลยุทธการวางแผนรบ (Real Time Strategies Game) เกม
ประเภทนี้ จะแยกมากจากเกมประเภท Simulation เนื่องจากในระยะหลังเกมประเภทนี้มีแนวทางที่
ชัดเจนขึ้น คือ รวมกันเลนไดหลายคน เนื้อเรื่องในเกมเกิดจากการจําลองสมรภูมิทางการทหาร ผูเลน
ตองศึ กษารู ปแบบแนวทางคุ ณสมบัติพิเศษของตัว ละครที่มีอยู เพื่อแกปญ หา หาวิธีเอาชนะ เกม
วางแผนการรบ แบงออกเปนสองประเภทตามการเลน คือ
(1) ประเภทการตอบสนองแบบทันกาล (Real Time) ผูเลนทุกฝายจะตองแขง
กับเวลา เนื่องจากการมีมีการหยุดพักระหวางรบ เกมจะดําเนินเวลาไปตลอด
(2) ประเภททีละรอบ (Turn Base) ประเภทนี้ผูเลนมีโอกาสคิดมากกวา เพราะ
จะใชวิธีผลัดกันสั่งการทหารของตัวเองคลายกับการเลนหมากรุก
5) เกมประเภทภาษา หรือ สวมบทบาทตัวละคร (Role Playing Game : RPG)
เนื่องจากในชวงแรกเกมประเภท RPG ที่ออกมาจะเปนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตามตนสังกัดการ
ผลิตของประเทศนั้นๆ จึงจําเปนตองใชความรูดานภาษาในการเลนเปนเกมที่ผูเลนจะถูกสมมติหรือ
เลือกสมบัติใหตัวเองมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งในเกม เพื่อคนหาสิ่งของหรือไขปริศนา มีฉากจบได
หลากหลายรูปแบบ โดยมีจุดเดนทางดานการพัฒนาระดับประสบการณของตัวละคร (Experience)
ตัวเกมไมเนนการบังคับแตจะใหผูเลนสัมผัสกับเรื่องราวภายในเกม เกมประเภท RPG ยังแยกประเภท
ออกเปนหลายหลายประเภท เชน
(1) Action RPG คือ เกม RPG ที่เพิ่มสวนของการบังคับแบบเกมแอคชั่นลงไป
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(2) Simulation RPG คือ เกม RPG ที่มีการเลนในแบบของการวางแผนการรบ
(3) MMO RPG (Massively Multiplayer Online) คือ เกม RPG ที่ไดรับความ
นิยมมากในปจจุบันนี้ เนื่องจากเปนการเลนเกมกับผูเลนที่เปนคนจริงๆ บนโลกที่สรางขึ้น หรือ ชุมชน
เสมื อ น และสามารถกํ า หนดการผจญภั ย ของตั ว เองได อ ย า งอิ ส ระ รวมทั้ ง มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ
ติดตอสื่อสารกับผูเลนคนอื่นๆ เกิดขึ้น
6) ประเภทเกมกีฬา (Sport Game) เปนเกมที่จําลองการเลนกีฬา หรือ จําลองการ
แขงขันกีฬาตางๆ โดยมีการใชกติกาเสมือนจริง ใหเลนกันในรูปแบบของวีดีโอเกม นิยมเลนกันในกลุม
เพื่อนเนื่องจากเขาใจงายปจจุบันมีเกมกีฬาออกมาหลายประเภท ตั้งแตเกมฟุตบอล เกมบาสเกตบอล
เกมกอลฟ เกมชกมวย ยกตัวอยาง เกมปงยา (PangYa) เปนเกมกีฬากอลฟออนไลนในรูปแบบแฟนตา
ซี จากจุดกําเนิดที่ประเทศเกาหลีใต และใหบริการในประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทยที่ไดรับความ
นิยมมาก
7) เกมประเภท Hybrid เกิดขึ้นเมื่อสายเกมตางๆ เริ่มอิ่มตัว ผูเลนตองการความ
หลากหลายในการเลนเกมมากยิ่งขึ้นทําใหเกิดความคิดที่จะผสมผสานรูปแบบของการเลนเกมแบบ
ตางๆ เขาดวยกัน
การแบงประเภทของเกมมีแนวโนมการแบงที่ยากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผูผลิตเกม
พยายามที่จะนําเทคนิคหลายๆ แบบมาผสมผสานกัน ใหผูเลนมีความสนุกและเกิดความสมจริงมาก
ขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยขอเพิ่มเติมประเภทของเกมออนไลนอีกประเภทหนึ่ง ที่ปจจุบันไดรับความนิยมมาก
ในตลาดเกมออนไลน และผูเลนออนไลน ไดแก
8) เกมประเภทการยิง (Shooting Game) เกมประเภทนี้จะเนนการยิงศัตรูเปนหลัก
ตัวผูเลนในเกมมักจะมีอุปกรณประเภทปน รถถัง เครื่องบิน ที่มีกระสุน ทําการฝาฟนอุปสรรคเพื่อไปสู
ดานตอไปหรือเพื่อชัยชนะ ดวยการนิงทําลายเปาหมายภายในเกม สมัยกอนเกมประเภทนี้มักจะพบใน
รูปแบบของยานอวกาศหรือเครื่องบินโดยความสนุกอยูที่การทําลายฝายตรงขามดวยอาวุธปนและใน
ขณะเดียวกันก็ตองคอยหลบกระสุนปนของฝายตรงขามดวย โดยเกมประเภทยิงสามารถแบงไดดังนี้
(1) First Person Shooting (FPS คือ เกมยิงที่ใชมุมมองแทนสายตา เกม
ประเภทนี้ไดรับความนิยมมากในผูเลน และมีการพัฒนาจากบริษัทผูใหบริการหลากหลายคายเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูเลน
(2) Third Person Shooting คือ เกมยิงประเภทจําลองภาพโดยรอบ เห็นตัว
ละครที่เราบังคับและฉากโดยรวม ผูเลนสามารถพบกับประสบการณการเลนเกมที่ตื่นเตน และเสมือน
จริงจากอนิเมชั่นตัวละครโดยการใชเทคนิค
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ปจจุบันประเภทของเกมออนไลนประกอบดวย 5 ประเภทใหญๆ ที่โดดเดน ดังตอไปนี้
1) MMORPG (Massively Multiplayer Role-Playing Game) คือ เกมที่เลนตาม
บทของเนื้อเรื่อง ซึ่งผูเลนสามารถสนทนาและทํากิจกรรมรวมกันได ลักษณะเดนของเกมประเภทนี้
คือ เปนเกมที่สามารถรองรับผูเลนไดเปนจํานวนมาก สามารถมีปฏิสัมพันธกับโลกของเกมไดพรอมกัน
ไมต างจากโลกแห งความเปน จริ ง ซึ่งเนื้อหาของเกมสวนใหญจะเกี่ย วกับการตอสูผ จญภัย เชน
Ragnarok, Dragon Nest, Cabal, Yulgang เปนตน
2) Casual Game คือ เกมแบบผอนคลาย เปนตัวการตูนนารักสีสันสดใส เกมที่ผูเลน
แขงขันภายใตกติกางายๆและไมจําเปนตองใชเวลา หรือทักษะพิเศษในการเลนมากนักมักเปนเกมที่
เลนงาย และเหมาะสําหรับเลนเพื่อผอนคลายหรือฆาเวลาเชน Audition เปนตน
3) RTS ( Real Time Strategy) คือ เกมแนววางแผนการรบ จุดหลักของเกมแนวนี้
คือ มีการสรางสิ่งกอสรางและควบคุมตัวละครหลายๆ ตัวพรอมกัน การเอาชนะเปาหมายที่วางไว และ
การบริหารทรัพยากรเชน StarCraft, Warcraft เปนตน ซึ่งจะตางจากเกมแนว MOBA ตรงที่ผูเลนจะ
สามารถคุมตัวละควรแคตัวเดียว โดยเลนกันเปนทีมทีมละ 5 คน
4) MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) คือ แนวเกมใหมที่แยกมาจาก
RTS (Real Time Strategy)เปนการผสมเกมแอ็คชั่นกับเกมวางแผนเรียลไทม เกมประเภทนี้เนนการ
เลนเปนทีม ผูเลนเลือกและควบคุม “ฮีโร” หนึ่งตัวเพื่อทําลายสิ่งกอสรางหลักของคูตอสูเชน DotA 2,
HON, LOL เปนตน
5) FPS (First-Person Shooter) คือ เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งซึ่งจัดวาเปนเกม
แอ็คชั่น ประเภทหนึ่งที่แยกออกมา จุดศูนยกลางของเกมอยูที่อาวุธปนและการโจมตีโดยใชอาวุธผาน
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง เชน Point Blank, Special Force เปนตน
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2.2.4 โครงสรางของเกมออนไลน
โครงสรางของเกมออนไลนจะมีองคประกอบดังตอไปนี้ (นพพันธ เลิศศุภวารี, 2551)
1) Story Creation คือ เกมตองมีการแตงเนื้อเรื่อง อาจแตงขึ้นใหม หรืออางอิง
จากนวนิยายประวัติศาสตรก็ได
2) Concept Art วาดภาพฉากเปนลายเสน ใสสี มีการออกแบบวาดภาพตัวละคร
และทําภาพฉาก ตัวละครที่จะใชเกมจริง
3) Character ตั ว ละคร และการดํ าเนิน การของเกมตั ว ละครของผู เ ลน สั ต ว
ประหลาด อาวุธ เสื้อผา สัตวเลี้ยง สิ่งของทุกชนิด และเงิน
4) Concept Design เกม MMORPG ผูเลนเกมจะตองตอสายเพื่อเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถตอดตอกับ Server ของผูใหบริการเกมออนไลน ลักษณะ
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ของเกมจึงออกแบบมาเพื่อใหผูเลนสามารถเลนไดทั้งแบบเปนกลุมและเลนคนเดียว ผูเลนเกมตองมี
โปรแกรมของเกมออนไลนเพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร อีกทั้งผูเลนตองมี ID และ Password เพื่อ
เขาไปเลนเกม โดยตัวโปรแกรมจะทําหนาที่เชื่อมตอกับ Server และบันทึกขอมูลผูเลน รวมทั้งสถานะ
ของการเลนเกม
5) ระบบ Web Server เพื่อเก็บ Database (ฐานขอมูล) ซึ่งจะมีอยูหลายตัว โดย
แยกกันทําหนาที่ คือ ตัวเก็บ Account ID, Billing, Web, Game ซึ่งขอมูลตางๆ ที่มีการ Update
ในฐานขอมูลจะถูก Replicate ไปที่ Central Database ดวย
6) ระบบสมาชิก ซึ่งผูเลนจะตองเขาไปทําการลงทะเบียน โดยจะตองกรอกประวัติ
สวนตัว เลขที่บัตรประชาชน นอกจากนั้นตั้งชื่อและรหัสผานเพื่อเขาเลน
7) การเติมเวลา ผูเลนจะตองซื้อบัตรเติมเวลา โดยบัตรทุกชนิด ทุกราคาจะมีอายุการ
ใชงาน 3 เดือน นับจากการเติมเงิน บัตรเติมเวลาเขาเลนเกม ซึ่งปจจุบันนี้เกมออนไลนสวนใหญไม
จําเปนตองใชบัตรเติมเวลาแลว เนื่องจากผูใหบริการเกมหลากหลายเจา ใหผูเลนสามารถเขาเลนฟรีไม
เสียคาใชจาย
2.2.5 ระบบการสื่อสารในเกมออนไลน
ลั กษณะการสื่ อ สารในเกมออนไลน เปน ลักษณะของการสื่อ สารผา นตัว กลางและระบบ
เครือขาย (Rheingold, 1993, p. 1) ใชการสื่อสารใน 2 ลักษณะที่เรียกวา 1) การสื่อสารผานตัวกลาง
คอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication: CMC) และ 2) การปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยและคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction: HCI) (Deterding, Dixon, Khaled &
Nacke, 2011) ซึ่ งทั้ งสองแนวคิ ดนี้ กล าวถึง การสื่อ สารที่ มีค อมพิ ว เตอรห รือ เครื่อ งมื ออยูใ น
กระบวนการของการสื่อสาร
การสื่อสารผานคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication: CMC) เปนการ
สื่อสารแบบสองทิศทาง โดยผูที่สื่อสารจะตองมีสวนรวม (Active Participation) มากกวาการเขามา
ใชสื่อมวลชนโดยทั่วไป นอกจากนั้น การสื่อสารแบบ CMC ยังสามารถเชื่อมตอขอมูลไปยังผูใชอื่นๆ
(Hypertext) ทําใหขอบเขตของพื้นที่สาธารณะนั้นสามารถขยายไดอยางกวางขวางโดยไรขอจํากัดทาง
กายภาพ
การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร (CMC) เกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 1970 - ค.ศ. 1980 โดย
เริ่มจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ถูกนํามาใชเพื่อการสื่อสารระหวางบุคคล หรือ กลุมบุคคลตางๆ
โดย Santoo ไดกลาวไววา การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรนี้เปนบริการที่สามารถอํานวยความ
สะดวกทางการสื่อสารใหกับบุคคลหรือกลุมไดโดยตรง และในการสื่อสารรูปแบบนี้ คอมพิวเตอรจะ
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เปนตัวกลางของการสื่อสารของผูเลน เชนเดียวกับเครือขายโทรศัพทที่เราใชกันอยูปจจุบัน (วิทวัส
เถื่อนทอ, 2543, น. 15)
ในงานวิจัยของ อุษา บิ้กกิ้นส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ (2551) ไดอธิบายเกี่ยวกับ การ
สื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร (CMC) ดังนี้
CMC เปนการสงขอความตามสายโทรศัพท โดยขอมูลจากตนทาง เหมือนกับขอมูลที่ไดรับ
ปลายทาง การสื่อสาผานคอมพิวเตอรเกี่ยวของกับ 3 ประเด็น คือ
1) เครือขาย (The Net) เปนคําที่ใชไมเปนทางการสําหรับเครือขายคอมพิวเตอรที่
เชื่อมโยงกัน และใชเทคโนโลยีการสื่อสารผานคอมพิวเตอรโดยมีการอภิปรายสาธารณะของประชาชน
ทั่วทุกมุมโลกผานทางคอมพิวเตอร
2) ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) เปนการรวมตัวทางสังคมที่เกิดจากการ
ใชอินเทอรเน็ตเมื่อคนกลุมหนึ่งใชคอมพิวเตอรเพื่อการอภิปรายในประเด็นตางๆ รวมกันหรือสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนเวลานานพอสมควรโดยบุคคลเหลานี้มีความรูสึกที่จะสรางเครือขายใน
กลุมผูใชไซเบอรเสปซ (Cyberspace)
3) ไซเบอรเสปซ (Cyberspace) เปนคําที่ William Gibson ตั้งขึ้นในนิยาย
วิทยาศาสตรชื่อวาNeuromancerซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่ผูใชเทคโนโลยีสื่อสารผานคอมพิวเตอรใชถอยคํา
ตางๆ สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและขอมูลความมั่งคั่งและอํานาจขึ้น
ในขณะที่การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (HCI) เปนลักษณะการสื่อสารกับ
คอมพิวเตอรโดยตรงซึ่งการเลนเกมออนไลนเปนการเลนที่มีการปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรโดยตรง
เชนกัน (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011) เชนการใชเมาสเพื่อบังคับตัวละคร การกด
Skill การคุยกับตัวละครในเกมที่ผูเลนไมไดเปนคนเลน ( Non Player Character: NPC) การบังคับ
( Artificial Intelligence: AI) ตลอดจนเนื้อเรื่องเกมที่มีการปฏิสัมพันธกับผูเลนผานระบบเกมดังนั้น
เมื่อผูเลนทําการเลนใดๆ กับตัวเกมก็ตามลวนแลวแตเกิด HCI ขึ้นทั้งสิ้น
เนื่องจากเกมออนไลนเปนลักษณะของแอพพลิเคชั่นชนิดหนึ่งบนระบบอินเทอรเน็ตและเปน
แอพพลิเคชั่นหนึ่งของคอมพิวเตอรการสื่อสารแบบ CMC จึงใชอธิบายลักษณะการสื่อสารที่เกิดขึ้นบน
ระบบเกมออนไลนระหวางผูเลนกับผูเลนสวน HCI ใชอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารที่ผูเลนสื่อสารกับ
ระบบเกม
ระบบภายในของเกมออนไลนโดยทั่วไปเมื่อแบงตามแนวคิดการแบงองคประกอบของเกม
ออนไลนพบวาในแนวคิดของ Reeve and Read (อางถึงใน ชิณสินธุ คลังทอง, 2557) “การสราง
ระบบสื่อสารที่ งายตอการใช งาน” เปนหนึ่งในคุณสมบัติที่จําเปนตองมีของเกมออนไลนซึ่งเกม
ออนไลนทุกเกมลวนมีระบบดังกลาวเปนพื้นฐานโดยระบบการสื่อสารของเกมมี 4 ระบบแตอาจ
มากกวาไดขึ้นอยูกับการออกแบบและพัฒนาเกมโดยระบบทั้ง 4 มีดังตอไปนี้
0

0
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1) ระบบชองการสื่อสาร (Chat Bar) หมายถึงระบบการสื่อสารเบื้องตนที่มีเปน
พื้นฐานของทุกเกมสวนใหญลักษณะของชองพิมพจะเปนชองพิมพบริเวณมุมดานลางของจอกอนจะ
พิมพเพื่อสื่อสารจะตองกด Enter กอนการพิมพหรือบางเกมใชการ Click เมาสหรือใชคําสั่งพิเศษ
หนาที่ของระบบชองการสื่อสารเพื่อทําการสื่อสารเบื้องตนสําหรับการสื่อสารระหวางบุคคลผูเลน

ภาพที่ 2.3 ตัวอยางระบบชองการสื่อสาร (Chat) ในเกมออนไลน
2) ระบบเพื่อน (Friend List) หมายถึงระบบการสื่อสารสําหรับเพื่อนในกลุมที่รูจัก
กันที่เกิดจากการเลนเกมหรือเพื่อนที่เปนเพื่อนกันอยูแลวลักษณะของระบบสื่อสารของระบบเพื่อนจะ
เปนลักษณะของระบบที่ติดตามตัวเพื่อนผูเลนเพื่อบอกวากําลังอยูในเกมหรือไมเพื่อสนับสนุนการ
ติดตอเพื่อสรางกลุมภายในเกมเมื่อตองการสื่อสารจะใชรูปแบบคลายกับการใชระบบแชทรูม (Chat
Room) บนอินเทอรเน็ตโดยมักแยกเปนชองสื่อสารพิเศษขึ้นอยูกับเกม
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ภาพที่ 2.4 ตัวอยางระบบ Friend List ในเกมออนไลน
3) ระบบปารตี้ (Party) หมายถึงลักษณะการรวมกลุมเพื่อจุดประสงคเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเลนเกมของผูเลนทําใหเลนเกมไดงายขึ้นเชนการเก็บเลเวลที่งายขึ้น การทําภารกิจ
ที่งายขึ้นรวมไปถึงการสูกับบอสที่ไมสามารถทําไดคนเดียวลักษณะการสื่อสารในเกมปารตี้ในทุกเกมจะ
มีช องทางการสื่ อสารเพิ่ มขึ้ นจากระบบปกติและระบบปารตี้ถือไดวาเปน จุดเริ่มตน ของระบบการ
รวมกลุมขนาดใหญ (อุษา บิ้กกิ้นส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ, 2551)
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2.2.3 เฟซบุก(Facebook)
2.2.3 เฟซบุก (Facebook)

ภาพที่ 2.5 ตัวอยางระบบปารตื้ (Party) ในเกมออนไลน
4) ระบบรวมกลุมขนาดใหญ (Guild / Clan / Fam) การรวมกลุมขนาดใหญในเกม
แตละชนิดมีการเรียกที่แตกตางกันเชนกิลด(Guild) แคลน (Clan) แฟคชั่น (Faction) แฟมมิลี่
(Family) เปนตนซึ่งขึ้นอยูกับผูพัฒนาเกมจะเลือกชื่อใหเหมาะสมกับเกมนั้นๆ ในบางเกมออนไลน
สามารถรองรับไดถึง 1,000 คนตอ 1 กลุมการรวมตัวเปนกลุมขนาดใหญเพื่อใหสามารถใชระบบพิเศษ
ของเกมบางระบบไดเชนการตีปราสาท การลาบอสพิเศษเปนตนดวยความใหญของกลุมผูพัฒนาเกม
จึงสรางรองรับการสื่อสารพิเศษสําหรับกลุมเหลานี้เพื่อตอบสนองตอการสื่อสารกับคนจํานวนมากใน
เวลาเดียวกัน
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ภาพที่ 2.6 ตัวอยางระบบกลุมในเกมออนไลน
จากแนวความคิดของ Marshall McLuhan แหงสํานัก Toronto 2 ประการ ที่นํามาใช
ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก
1) “เทคโนโลยี ทํ า หน าที่ เ ป น ตั ว กํ า หนดให ม นุ ษ ย ป ฏิ สั ม พั น ธกั น และการกํ า หนด
กระทําของมนุษย” (Communication Technology Determinism) (McLuhan, 1994, p. 9) ที่
สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณการสื่อสารของมนุษยที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีของสื่อที่กาวหนา
มากขึ้ น เช น เดี ย วกั บ เกมออนไลน ที่เปลี่ ย นการสื่อ สารของการเลน เกมเปน การเลน แขง ขัน ในเกม
อารเคตไปสูการเลนอยูบานกลุมยอยๆ จนถึงเกมออนไลนที่สามารถออนไลนพรอมๆ กันไดและเลน
เปนกลุมกับเพื่อนไดทั่วโลกในเวลาเดียวกันสงผลใหเกิดชุมชนโลกเสมือนขึ้นหลังจากการเกิดของเกม
ออนไลน
2) “ตัวกลางคือสาร” (Medium is Message) หมายถึง “สื่อ” ที่ใชในการสื่อสาร
ไมใชไดทําหนาที่แค “ตัวกลาง” ในการนําเนื้อหาสาระไปสูผูชมเทานั้นแต “สื่อ” มีความหมายแฝงที่ที่
สามารถทําใหผูรับเขาใจได
McLuhan (1994, อางถึงใน อภิญญา กาวิล, 2554) ไดยกตัวอยางสื่อเปรียบเทียบกับ
หลอดไฟวาตัวหลอดไฟเองไมไดบรรจุเนื้อหาอะไรอยูภายในแตมันมีผลตอสังคมในฐานะที่ทําใหคน
สามารถมี แสงสวางสํ าหรับ ประกอบกิจ กรรมใดๆในยามค่ําคืนแหงราตรีกาลได ซึ่งแนวคิดของ
McLuhan นี้ไดอธิบายถึงการเกิดขึ้นของ Visual Space ซึ่งเปนลักษณะพิเศษที่ใหความสําคัญกับการ
มองเห็นหรือการมองภาพเมื่อผูรับสารรับสารจะตองตกอยูในกฎและหลักไวยากรณกฎนั้นไดกําหนด
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วิธีการคิดของเราสิ่งตางๆ จึงเชื่อมโยงกันหากเราตองการที่จะเขาใจทุกสิ่งและสามารถเชื่อมโยงทุกสิ่ง
เขาดวยกันเราตองจําแนกองคประกอบตางๆออกจากกันหรืออาจกลาวไดวาตองเขาใจภาพ และพื้นไป
พรอมๆ กัน (อภิญญา กาวิล, 2554) เชนเดียวกับโลกของเกมออนไลนผูเลนตองเขาใจกฎสังคม
อานสัญญะของเกมและทําการสื่อสารกับผูเลนคนอื่นๆ ในเวลาเดียวกันซึ่งออกมาเปนลักษณะของสาร
ที่ผูเลนตองทําความเขาใจพิเศษ
“สื่อ” เปนตัวกําหนดที่สามารถทําใหคนจํานวนมากไดรับรูเรื่องราวตางๆ จากที่ไหนก็ได
พรอมกันภายในเวลาที่รวดเร็วเกมออนไลนเปนเกมในลักษณะที่เลนพรอมๆ กันไดหลายคนทั่วโลก
ผานระบบเครือขายอินเตอร โดยผูเลนแตละคนจะตองเลือกที่จะสวมบทบาทเปนตัวละครของเกม
นั้นๆ เพื่อที่จะไดสื่อสารกับผูเลนคนอื่นๆ ได เกมออนไลนก็เปนอีกสื่อหนึ่งที่จะสามารถทําใหผูเลน
เอาชนะขอจํากัดทางการสื่อสารในมิติของระยะทางและเวลา กลาวคือ เกมออนไลนนั้นเปนตัวกลางที่
จะชวยใหผูเลนติดตอสื่อสารกันได ถึงแมจะอยูกันตางพื้นที่ก็ตาม
“สื่อ” มีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยเนื่องจากการสื่อสารในปจจุบันมีเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทําใหสื่อ
เขาถึงคนทุกคนไดอยางทั่วถึงและมีอิทธิพลตอสังคมมนุษยเปนอยางมากจากคํากลาวของ McLuhan
ไดกลาวไวถึง “Global Village” วามนุษยในยุคนี้ไมสามารถอยูอยางสันโดษไดเนื่องจากชีวิตของ
มนุษยในยุคนี้ขึ้นอยูกับการติดตอสื่อสารผานสื่ออิเล็คโทรนิคส (Electronic Media) อยูเสมอและใน
ยุคสื่ออิเล็คโทรนิคสทําใหมนุษยนั้นกาวเขาสูยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) และการสื่อสาร
ของมนุษยนั้นจะเติบโตอยางกาวกระโดดและการสื่อสารนั้นจะรวดเร็วมากขึ้นมากจนไมสามารถวัดได
(West, 2010)
ในลักษณะของการสื่อสารในเกมออนไลนเป นการสื่อสารที่อยูในกระบวนการสื่อสารของ
Foulger เนื่องจากผูเลนเกมออนไลนใชเกมเปนสื่อกลางเพื่อสื่อสารระหวางผูเลนแลวในลักษณะของ
CMC ดังที่กลาวมาในขางตนตัวระบบการสื่อสารที่ผูพัฒนาเขียนใหเอื้ออํานวยความสะดวกในการ
สื่อสารของผูเลนเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของผูเลนในเกมออนไลนนั้นๆ ไดความสําคัญใน
การสื่อสารจึงเปนสวนสําคัญในการสรางการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนจนกอใหเกิดชุมชนเสมือนเกิดขึ้น
ในเกมออนไลนดังกลาว
สรุปการสรางระบบการสื่อสารที่ดีรวมไปถึงการสรางระบบเครือขายความสัมพันธที่เหมาะสม
จึงเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานที่ผูออกแบบเกมและผูใหบริการเกมตองใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ หาก
ระบบการสื่อสารไมสนับสนุนตอการสรางปจจัยพื้นฐานดานความสัมพันธเกมนั้นๆ จะไมสามารถเกิด
ชุ ม ชนเสมื อ นได ดั ง นั้ น การสื่ อ สารและที ม เป น สิ่ ง สํา คั ญ ที่ จ ะทํ า ใหเ กมออนไลน เหล า นั้ น ประสบ
ความสําเร็จนอกการใหความสําคัญเรื่องการสื่อสารและการสรางระบบเครือขายความสัมพันธแลวนั้น
สิ่งที่ตองคํานึงอีกอยางก็คือการทําใหใชไดงายและเหมาะสมกับผูเลนอีกดวย
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งานวิจัยนี้ จึงมุงเนนศึกษาระบบการสื่อสารในสวนของระบบแฟม (FAM) ซึ่งเปนระบบการ
สื่อสารที่สําคัญของเกมออดิชั่น เพื่อจะไดเขาใจถึงโครงสรางและลักษณะการสื่อสารของเกมออดิชั่นที่
อาจนําไปสูการสรางอัตลักษณเสมือนและการปฎิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน
ของผูเลนได

2.3 แนวคิดเครือขายสังคมออนไลน
“เครือขายสังคม” เปนคําที่ถูกนํามาใชแทนที่คําวา “ชุมชน” (Community) ทั้งในรูปแบบ
ชุมชนดั้งเดิมและชุมชนออนไลน โดยกลุมของนักวิชาการที่มาจากกลุมแนวคิดเครือขายสังคม (Social
Network Approach) และทํ า การศึก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห เ ครื อ ขา ยสัง คม กลุม ของ
นักวิชาการเหลานี้มองวา การรวมกลุมของผูคนที่ทําการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร ทํา
ใหเกิดความสัมพันธทางสังคมเชนเดียวกับชุมชน แตการใชคําวา “เครือขายสังคม” มาแทนที่คําวา
“ชุมชน” ทําใหขอจํากัดในดานพื้นที่ซึ่งชุมชนแบบเดิมมีนั้นหายไป (Wellman, 1996)
เมื่อกลาวถึงคําวา “ชุมชน” โดยทั่วไปเปนที่เขาใจวา หมายถึง ชุมชนที่มีลักษณะยึดติดกับ
พื้นที่ (Locality–Based Community) หรือชุมชนแบบที่อาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มี
ความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพที่คลายคลึงกัน มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน มีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
นิยามของคําวาชุมชนที่ไดใหไวโดยนักสังคมวิทยานั้นมีหลากหลาย (Hillery, 1955, อางถึงใน
พัน นิลพันธุ ฉัตรไชยยันต, 2555) ไดศึกษารวบรวมความหมายของคําวาชุมชนจาก 94 นิยามแลว
สรุปวา ชุมชน คือ “การรวมกลุมของบุคคลที่มีปฏิสัมพันธทางสังคม ในพื้นที่หนึ่ง และมีลักษณะที่
สอดคลองเชื่อมตอกันอยางนอยหนึ่งอยางหรือมากกวา” จากความหมายของชุมชนดังกลาว ชุมชน
จะตองประกอบไปดวย 1) ขอบเขตพื้นที่ 2) ปฏิสัมพันธทางสังคม และ 3) ปจจัยดานจิตวิทยา คือ
การมีคุณสมบัติหรือลักษณะรวมบางประการของคนในชุมชน
สังคมของมนุษยมีวิวัฒนาการมาโดยตลอดจากสังคมแบบเรียบงายสูสังคมที่สลับซับซอนขึ้น
และเมื่อวิวัฒนาการอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการคมนาคมที่เปดโอกาสใหผูคนสามารถเดินทางไป
มาหาสูกันงายขึ้น เกิดการขยายตัวของชุมชน ผนวกกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีการติดตอสื่ อสาร
เชน โทรศัพท จนกระทั่งถึงการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต ทําใหการติดตอกันของผูคนจึงไมจํากัดอยู
เฉพาะพื้นที่ หรือเพียงชุมชนพื้นที่ (กายภาพ) อีกตอไป พื้นที่และระยะทางไมใชขอจํากัดในการสราง
และสานตอความสั มพั น ธของผูคน สงผลใหแนวคิดความเปนชุมชนไดถูกปรับ เปลี่ย นตามไปดว ย
(Queralt, 1996, p. 227)
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เมื่อการใชคําวา “ชุมชน” มีขอจํากัดเนื่องดวยเปนคําที่สื่อความหมายยึดติดกับพื้นที่ใด พื้นที่
หนึ่ง (Wellman, 1988, อางถึงใน พัน นิลพันธุ ฉัตรไชยยันต, 2555) นักวิชาการกลุมแนวคิด
เครือขายสังคม ไดเสนอคําวา “เครือขายสังคม” เขามาใชแทนที่คําวา “ชุมชน” เนื่องจากเมื่อใชคําวา
เครือขายสังคม ทําใหการเปนชุมชนไมตองจํากัดอยูแคสภาพพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แตสามารถหมายความ
รวมถึง ความเกี่ยวของของผูคนจํานวนมากเทาไหรก็ไดที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง เชน มีความ
สนใจในสิ่งเดียวกัน มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน มากจากกลุมหรือองคกรเดียวกัน เปนตน (Queralt,
1996, p. 224)
นอกจากนี้ Van Dijk (2006) นําเสนอมุมมองที่วา มนุษยไดทําการสรางเครือขายสังคมมา
นานแลวตั้งแตอดีต อยางนอยตั้งแตการคิดคนภาษาพูดขึ้น เพราะปฏิสัมพันธดานการสื่อสารเปนสิ่งที่
เชื่อมตอผูคน กลุม องคกร หรือสังคมเขาไวดวยกัน และเมื่อเครือขายดานเทคโนโลยี (Technical
Networks) ที่มนุษยสรางขึ้น ถูกแตงเติมดวยสัญลักษณและขอมูลสารสนเทศตางๆ จนกลายเปน
เครือขายสื่อ (Media Networks) ที่เชื่อมโยงระหวางผูสงและผูรับสาร รูปแบบของ “สังคมเครือขาย”
จึงชัดเจนขึ้น
2.3.1 ความหมายกลยุทธการสื่อสาร
ความหมายของเครือขายนั้นแมไมไดมีการนิยามไวอยางชัดเจนแตก็มีผูใหความหมายของ
“เครือขาย” ไวอยางมากมายดังตอไปนี้
ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย (2549) นักสังคมวิทยา และนักเขียนที่มีผลงานที่ชื่อวา เครือขายทาง
สังคม (Social Community) ไดกลาว คุณสมบัติของเครือขายอินเตอรเน็ตกลุมนี้ คือ ผูใชที่มีสิทธิเทา
เทียมกัน ตองมีกิจกรรมที่สมาชิกมีความสัมพันธโดยตรงในระยะเวลายาวนาน การเกิดเครือขายนี้
จะตองสรางความสัมพันธ โดยขึ้นกับการจัดตั้งชองทางขอมูลและกรอบประสบการณรวมของผูใช
เครือขายนี้จะสามารถเขาสูปญหาและสนับสนุนความสัมพันธตอกัน
วิทยา จิตนุพงศ (2553) ไดใหความหมายโดยทั่วไปของคําวา “เครือขายสังคม” คือ รูปแบบ
ความสัมพันธทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปจเจกบุคคล (Individual) กลุม
(Group) และองค ก ร (Organization) ผ า นรู ป แบบของการปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คม (Social
Interaction) ในรู ป แบบต า งๆ เช น กิ จ กรรมการสื่ อ สาร ความร ว มมื อ การพึ่ ง พาอาศั ย การ
แลกเปลี่ ย น การเรี ย นรู ซึ่ ง เป น ปฏิ สั ม พั น ธ ที่ มี โ ครงสร า งและรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ตลอดจนมี
เปาหมายรวมกัน
เมื่อการสื่อสารผานคอมพิวเตอรมีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะดานการสรางความสัมพันธ
ของผูคนในรูปแบบของเครือขายสังคม ไดถูกใหความหมายไวโดย Wellman (1997, p. 179) วา เมื่อ
เครือขายคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับผูคนหรือหนวยงาน มันคือเครือขายสังคม คลายกับการที่เครือขาย
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คอมพิวเตอรเปนกลุมของเครื่องมือที่เชื่อมตอดวยกลุมของสายเคเบิล เครือขายสังคม คือ กลุมของ
ผูคน (หรือองคกร หรือหนวยของสังคมอื่น) ที่เชื่อมตอดวยกลุมของความสัมพันธที่มีความหมายทาง
สังคม
จากความหมายดั ง กล า ว มี ก ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ 1) การรวมกลุ ม ของคน และ 2)
ความสัมพันธทางสังคมที่พัฒนาขึ้นภายในเครือขาย โดยที่ความหมายแรกซึ่งเปนความหมายโดยทั่วไป
ของคําวาเครือขายสังคม ความสัมพันธทางสังคมนั้นเกิดจากสาเหตุการทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนการ
สื่อสาร แตในความหมายที่สอง เนนที่การสื่อสารผานคอมพิวเตอร
จากที่กลาวมาขางตน เขียนจึงสรุปไดวา เครือขายสังคม บนอินเตอรเน็ต คือ การรวมกลุมคน
ในทุ กระดั บ ตั้ งแต ห น ว ยที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด คือป จ เจก จนถึงระดับ กลุม องคกรและสังคมที่ใหญขึ้น ผา น
กระบวนการติดตอสื่อสารทางอินเตอรเน็ต เพื่อสรางและรักษาความสัมพันธทางสังคม
2.3.2 ความหมายของสังคมออนไลน หรือชุมชนออนไลน
เครือขายสังคมออนไลนหรือเรียกไดอีกอยางวาชุมชนออนไลน (Social Networking)
หมายถึง โปรแกรม หรื อเว็บ ไซต ที่ไดจัดทําขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลสามารถเขามา
ติดตอสื่อสารกันไดทั้งในรูปแบบการติดตอทางเดียว หรือการติดตอสองทางระหวางผูรับขอมูล และผู
สงขอมูล โดยที่ผูรับและผูสงขอมูลนั้น ไมจําเปนตองรูจักกันมากอนก็ได ทั้งนี้เว็บไซตเครือขายสังคม
ออนไลนในปจจุบันมีมากมายและหลากหลาย และแตละเครือขายจะมีลักษณะ หรือจุดเดนที่แตกตาง
กันออกไป บางเว็บไซตเนนเรื่องการสงขอความสั้นๆ เชน Twitter เปนตน หรือบางเว็บไซตเนนเรื่อง
การแบงปนรูปภาพ หรือวีดีโอเพื่อบอกเลาเรื่องราว เชน YouTube, Instargram, Socialcam
เปนต น หรื อบางเว็บไซต เนนในเรื่องของการแบงปน บทความ หรือขอมูล ในรูป แบบเอกสาร เชน
Blogger, Wordpress เปนตน และอีกรูปแบบของเครือขายสังคมออนไลนที่เปนที่นิยมในปจจุบัน คือ
สามารถนําเสนอแบงปนขอมูลไดหลากหลาย หรือแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงสามารถสงขอความ
แบบสามารถโตตอบทันทีได (Instant Message: IM) เชน Facebook เปนตน
Rheingold (1993) ใหความหมายของชุมชนออนไลนไววา เปนสังคมเสมือนที่เกิดจากการ
รวมตัวในสังคมอินเตอรเน็ต หรือ เกิดจากความสัมพันธของบุคคลในโลกไซเบอรสเปซ
Jones (1995, อางถึงใน พิสุทธินี บัวทรัพย, 2551) ไดกลาวถึง ชุมชนออนไลน วาเปนพื้นที่
ทางสังคมที่ใชในการถกเถียงประเด็นตางๆ ซึ่งผูมีสวนรวมยังคงไดพบปะและเผชิญหนากัน นอกจากนี้
ชุมชนออนไลนยั งเป น ศูน ย รวมของความเชื่อในสิ่งเดียวกัน และกิจ กรรมที่นําพาใหผูคนที่อยูตาง
สถานที่มารวมตัวกันได
Fernback and Thomson (1995, อางถึงใน พิสุทธินี บัวทรัพย, 2551) ไดนิยามความ
หมายของชุมชนออนไลนไววา ความสัมพันธทางสังคมที่ถูกหลอหลอมขึ้นในไซเบอรสเปซ ผานการ
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ติดตอสื่อสารกันอยางตอเนื่องภายในพรมแดนหรือสถานที่เฉพาะเจาะจง อยางเชน การประชุม และ
การสนทนาในหองสนทนาออนไลน (Chat Room) ซึ่งในเชิงสัญญะแลว เปนการจําแนกตามหัวขอ
การสนทนาตามความสนใจของแตละกลุม
อิสริยะ ไพรีพายฤทธิ์ (อางถึงใน อิทธิพล ปรีติประสงค, 2552) ไดจัดแบงประเภทของ
เครือขายสังคมออนไลนแบงออกเปน 5 กลุมใหญๆ คือ
1) Identity Network คือการแสดงตัวตนและภาพลักษณของตนเองรวมถึงผลงาน
ของตนเองเชน www.facebook.com, www.youtube.com เปนตน
2) Interested Network เปนการรวมตัวกันโดยอาศัย “ความสนใจ” ตรงกันเชน
Digg.com
3) Collaboration Network เปนกลุมเครือขายที่รวมกัน “ทํางาน” เชน
www.wigipedia.org, Google Maps เปนตน
4) Gaming/Virtual Reality หรือโลกเสมือนซึ่งจะปรากฏในลักษณะที่มีการสวม
บทบาทของผูเลนในชีวิตจริงกับตัวละครในเกมเหมือนวาผูเลนมีชีวิตอยูในเกมและชุมชนที่สรางขึ้น
และสามารถทํากิจกรรมตางๆ ได
5) Professional Network ใชงานในอาชีพ
Rheingold (1993) กลาววา ชุมชนออนไลน คือ “[…] การรวมกลุมที่เกิดจากอินเตอรเน็ต
เมื่อคนจํานวนมากพอทําการสื่อสารสาธารณะเปนระยะเวลายาวนานพอสมควรผสานกับความรูสึก
ของมนุษยอยางเพียงพอ เพื่อสรางสายใยแหงความสัมพันธในโลกไซเบอร”
นิยามของ Rheingold (1993) เนนความสําคัญของ 1) การสื่อสารอยางตอเนื่อง 2) ความ
รูสึกรวมของคนในชุมชน เพื่อสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นภายในชุมชนออนไลน (Wilbur, 1997,
p. 7)
จากนิยามชุมชนออนไลนขางตน การรักษาไวซึ่งความรูสึกมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเปน
สิ่งสําคัญเนื่องจากการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตเปนการสื่อสารแบบไมเห็นหนาคาตา และไมมีสถานที่
ทางกายภาพ ความอยูรอดของชุมชนออนไลนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการสื่อสารระหวางกันของคนใน
ชุมชน และจะตองเปนกระบวนการสื่อสารที่กระทําอยางตอเนื่อง สอดคลองกับคํากลาวที่วา “เมื่อ
ปราศจากการสื่อสารอยางตอเนื่องระหวางผูเขารวมชุมชนอาจสูญสลายไป” (Watson, 1997,
p. 104) และสอดคลองกับแนวคิดของ Baym (1995, p. 22) ที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรม
การสื่อสารภายในชุมชน (Communicative Practices) และมุมมองของ Jones (1995, p. 2) ที่
ชี้ใหเห็นวาการแบงปนขอมูลระหวางกันในชุมชนมีสวนชวยในการสรางชุมชนออนไลนใหเกิดขึ้น
ดังนั้ น ผู วิจั ยสามารถสรุปจากขอมูลขางตน ไดวาความหมายของชุมชนออนไลน คือ การ
รวมกลุมของผูคนที่เกิดขึ้นผานการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต โดยเงื่อนไขในการรักษาชุมชนออนไลนให
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คงอยู ประกอบไปดวย 1) กระบวนการติดตอสื่อสารระหวางกัน และ 2) ความรูสึกมีสวนรวมของผูคน
ในชุมชน เพื่อสรางใหเกิดความสัมพันธทางสังคม โดยมีอินเตอรเน็ตทําหนาที่เปนเครื่องมือสําคัญใน
การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกในชุมชน
จากขอมูลความหมายของเครือขายสังคมและชุมชนออนไลน จะเห็นไดวา ความหมายของคํา
ทั้งสองมีองคประกอบที่คลายกันคือ 1) เปนการรวมกลุมของคนในสังคม 2) มีปฏิสัมพันธทางการ
สื่อสารระหวางกันอยางตอเนื่องผานสื่ออินเตอรเน็ต และ 3) ผูคนเหลานั้นมีความสัมพันธทางสังคม
ระหวางกัน
ผลของเกิดเครือขายสังคมออนไลนสิ่งแรกคือเปนการเชื่อมโยงผูคนเขาดวยกันทําใหคนที่แม
จะอยูหางไกลกันสามารถที่จะแสดงตัวตนหรืออัตลักษณของตนเองออกมาโดยผานเนื้อหาไมวาจะเปน
การบอกเลาหรือผานรูปภาพวีดีโอจนทําใหสามารถปรากฏในโลกอินเตอรเน็ตไดทุกที่และการควบคุม
เนื้อหาของเครือขายสังคมออนไลนนั้นถูกจํากัดไดยากหรือยากตอการที่จะแทรกแซงจากหนวยงาน
ภาครัฐซึ่งตางจากทีวีหรือวิทยุที่งายตอการถูกจํากัดการเสนอขอมูลดังนั้นจึงเปนเครื่องมือหนึ่งในการ
ทํามาสูการแบงปนขอมูลการนําเสนอขอมูลซึ่งบางครั้งเปนการชวยกันตรวจสอบการดําเนินการของ
ภาครัฐใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในบางครั้งยังถูกนํามาเปนเครื่องมือในการหาเสียงทาง
การเมืองหรือการใหขอมูลในการดําเนินงานของภาครัฐที่สามารถตรงเขาไปยังตัวประชาชนไดโดยตรง
2.3.3 ความสัมพันธทางสังคมออนไลน
ความสัมพันธทางสังคมเปนสวนประกอบสําคัญในนิยามของคําวาเครือขายสังคมและชุมชน
ออนไลน นักวิชาการที่ศึกษาความสัมพันธทางสังคมที่เกิดในโลกออนไลน มีสองกลุม คือ 1) กลุม
แนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคม (Social Network Analysis) และ 2) กลุมแนวคิดการวิเคราะห
ความสัมพันธทางสังคม (Social Relationship Analysis) ซึ่งมีความแตกตางกันดังนี้
1) กลุมแนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคมเปนการศึกษาแบบวิเคราะหโครงสราง
(Structural Analysis) ของเครื อ ข า ยสั ง คมทั้ ง ระบบ โดยพิ จ ารณา “รู ป แบบความสั ม พั น ธ ”
(Patterns of Relations) ของคนในเครือขายแบบมองภาพกวางและเนนขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมุมมอง
ตอการศึกษาความสัมพันธทางสังคมของนักวิเคราะหเครือขายสังคมมีขอจํากัดอยูบาง เนื่องจากเปน
การศึกษาในภาพกวางของรูปแบบความสัมพันธ และใหขอมูลเชิงปริมาณ โดยไมสนใจบริบททาง
สังคม (Social Context) ที่ประกอบอยูในเครือขายและไมสามารถอธิบายสาเหตุการเกิดขึ้นของ
ความสัมพันธทางสังคมได (Wellman, 1997; Garton, 1999)
2) กลุ ม แนวคิ ด การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ท างสั ง คม ไม ไ ด ทํ า การศึ ก ษาความ
สัมพันธที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตในลักษณะการวิเคราะหโครงสราง เหมือนกับที่กลุม
นักการวิเคราะหเครือขายสังคมทําการศึกษา แตมีความเชื่อวาความสัมพันธ เกิดขึ้นจากปจจัยทาง
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สังคม ดังนั้นจึงมุงเนนศึกษาบริบททางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคคล การศึกษาจะมุงเนน
ศึกษาเนื้อหาเชิงคุณภาพ เชน สาเหตุการเกิดขึ้นของความสัมพันธออนไลน และปจจัยที่มีผลตอการ
พัฒนาความสัมพันธ เปนตน (Rheingold, 1993; Parks & Floyd, 1996; Turner, Grube, &
Meyers, 2001)
2.3.4 ลักษณะความสัมพันธทางสังคมในเครือขาย
เครือขายสังคม เปนคําที่มีความหมายกวางประกอบไปดวยระดับของความสัมพันธที่แตกตาง
กันของคนภายในเครือขาย รวมทั้งความแตกตางในผลของความสัมพันธนั้นดวย (Garton, 1999,
p. 76) สอดคล องกั บ ความคิ ดเห็ น ที่วา อิน เตอรเ น็ตสนั บ สนุน การสรางความสั มพัน ธ ทั้งแบบ
ความสัมพันธที่เกาะกันอยางเหนียวแนน และความสัมพันธที่เกาะกันอยางหลวมๆ (Wellman, 1996,
pp. 221-222)
เมื่อเปรียบเทียบระหวางคําวา “เครือขายสังคม” กับ “ความสัมพันธ” พบวาความสัมพันธ
เปนเพียงสวนหนึ่งของเครือขายสังคมเทานั้น เนื่องจากหากมองความหมายของเครือขายสังคมของ
นักวิชาการกลุมแนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคม นักวิเคราะหจะพิจารณาทั้ง “ความสัมพันธ”
และ “การแลกเปลี่ ย น”ระหว า งคนในเครื อ ข า ย โดยเป น ที่ เ ชื่ อ ว า การแลกเปลี่ ย นจะนํ า มาซึ่ ง
ความสัมพันธของคนในเครือขาย (Wellman, 1997, p. 181; Garton, 1999, p. 76)
แนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคมมองวา ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในเครือขาย มีลักษณะ
ซับซอนและเปนระดับชั้น โดยในเครือขายสังคมจะมีรูปแบบการรวมตัวของบุคคลแบบกระจายตัวและ
การมี ร ะดั บ ของความสั ม พั น ธ ที่ แ ตกต า งกั น ทั้ ง นี้ ส มาชิ ก ในเครื อ ข า ยสั ง คมอาจไม จํ า เป น ต อ งมี
ความสั ม พั น ธ ที่ เ หนี ย วแน น ต อ กั น และอาจตั ดสิ น ใจออกจากการเป น สมาชิก ได เมื่ อเวลาผ านไป
(Wellman, 1997, pp. 180-181; Garton, 1997)
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธภายในเครือขายกับความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในกลุม พบวา มี
ความแตกตางกัน เพราะกลุมมีรูปแบบความสัมพันธแบบใกลชิด และสมาชิกในกลุมมีการเชื่อมโยงหา
กันแบบตรงตัว (Wellman, 1997, p. 180; Garton, 1997) ทั้งนี้ กลุม เปนพียงประเภทหนึ่งของ
เครือขายสังคมเทานั้น การใชคําวา กลุม อาจทําใหมองขามความซับซอนของความสัมพันธทางสังคม
รวมไปถึงระดับชั้นของความสัมพันธไปได (Garton, 1997)
จากขอมูลขางตน จึงสรุปไดวา การใชคําวา เครือขายสังคมเพื่ออธิบายรูปแบบการรวมกลุม
ของคนผานอินเตอรเน็ต หรือ ชุมชนออนไลน จะสามารถสังเกตเห็นระดับของความสัมพันธที่แตกตาง
กันของคนในเครือขายได
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2.3.5 ชุมชนโลกเสมือน
“ชุมชนเสมือน” หรือ “ชุมชนไซเบอร” หรื อ “ชุมชนออนไลน” ชุมชนในยุคของความ
เจริญเติบโตของระบบอินเตอรเน็ตเปนชุมชนลักษณะพิเศษ คือ แมผูคนจะไมเคยพบเห็นกัน ไรซึ่ง
พื้นที่จริง แตเกิดการรวมตัวกันในจินตนาการดวยระบบอินเตอรเน็ต
พัน นิลพันธุ ฉัตรไชยยันต (2555) เสนอวา เปนการรวมตัวดวยความรูสึกอันอาจทําใหชุมชน
ลั ก ษณะนี้ มี ลั ก ษณะสร า งง า ย แต ทํ า ลายเร็ ว ต า งไปจากชุ ม ชนในอดี ต จึ ง จํ า เป น ต อ งอาศั ย การ
ติดตอสื่อสารอยางตอเนื่องและการสรางความรูสึกรวมกันตลอดเพื่อใหคงความสัมพันธกัน
Delanty (2003) อธิบายแนวคิดชุมชนแบบใหมทั้งหมดนี้โดยอางงานของ ฌองลุค นองซี
(Jean-Luc Nancy) และ มอรีซบลองโชท (Maurice Blanchot) วา การเกิดชุมชนแบบใหมมากจาก
ภาวะของการขาดและปรารถนาใหเกิดการเติมเต็ม แตภาวะของการขาดนั้นไมไดหมายความวาเปนสิ่ง
ที่สูญหายไป แตหมายถึงการขาดเพื่อน รวมถึงการเติมเต็มในสวนที่ไมเคยมีมา ชุมชนแบบใหมไมได
เกี่ยวกับพื้นที่แตเกี่ยวกับความสัมพันธในลักษณะการรวมกลุมเพื่อสรางอัตลักษณ
ชุมชนเสมือน (Virtual Community) เปนการมองการรวมตัวของผูคนผานระบบเครือขาย
เทคโนโลยีดิจิทัล อันทําใหตอบสนองความตองการของผูคนไดหลากหลาย ทั้งสวนตัวและการเมืองใน
ระดับชุมชน และนานาชาติ (Delanty, 2003; Blackshaw, 2010) เนื่องจากการศึกษาชุมชนเสมือนนี้
เน น มิ ติของเทคโนโลยี เ ป น สํ า คั ญ จึงมีแ นวโน มการมองสื่ อตามสํานัก โตรอนโต แตอย างไรก็ดี มี
นักวิชาการบางทานมองวา ชุมชนแบบนี้อาจใหมเฉพาะตัวสื่อ แตทวาเนื้อก็ไมตางจากเดิม เชน การ
เซี่ยงเชียมซี หรือ ลอยกระทงในอินเตอรเน็ต
กาญจนา แกวเทพ (2555) ชี้วา การเติบโตของสื่อใหม นั่นก็คือ ระบบอินเตอรเน็ตสงผลให
เกิดการสรางชุมชน (Creation of Community) ไดงาย ทั้งชุมชนการเรียนรู ชุมชมความบันเทิง
ชุมชนทางการเมือง ซึ่งตางไปจากขอกังวลของนักวิชาการบางทานวา สื่อใหมจะสรางสายสัมพันธ
เทียม (Fake Relationship) และมีความสัมพันธแบบบางเบา (Thin Relation) (พัชรินทร สิรสุนทร,
2556, น. 575)
กาญจนา แกวเทพ ยังไดยกงานของ Denis McQuail มาสนับสนุน โดย McQuail ให
คํา อธิ บายว า ในอดี ต การเติบ โตของสื่อมวลชนไมวาจะเปน หนังสือพิมพ โทรทัศน ตางไดรับการ
คาดหวังวาเปนสื่อที่สามารถสรางชุมชน แตก็มีปญหาตามมา เชน การบริโภคแบบตางคนตางบริโภค
การบริ ห ารจั ดการยุ งยากสลั บ ซั บ ซอ น บางทีตกอยูภ ายใตร ะบบทุน นิ ย ม แต เมื่อ เกิ ดสื่อ ใหม คื อ
อินเตอรเ น็ตกลับสรางผูคนใหติดตอกันไดงายขึ้น และกลายเปนชุมชนแบบใหมผานคอมพิว เตอร
(Computer-Mediated Communication: CMC) McQuail เสริมวา แนวคิดการรวมตัวนั้นมีมา
นานตั้งแตสํานักโตรอนโต โดย Marshall McLuhan เสนอเกี่ยวกับ โทรทัศนมีพลังการรวมผูคนใน
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ลักษณะ Retribalizingแตกลับไมเห็นเดนชัดจวบจนยุคปจจุบันการรวมตัวกลับเห็นชัดมากขึ้นผานสื่อ
ใหม ดังตัวอยางการรวมตัวของบรรดาแฟนคลับตางๆ
นอกจากนั้น แนวทางของ Patnum (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2555) สื่อใหมไดสราง
สายใยความสัมพันธ ทั้งในลักษณะการสานสัมพันธ (Bonding) กลุมคนที่มีลักษณะเหมือนๆกัน เพื่อ
ความแนนแฟน กับการรวมกลุมแบบเชื่อมโยง (Bridging) โดยที่เปนการรวมกลุมของคนที่แตกตางกัน
โดยสิ้น เชิง แตมีจุดรวมกัน ในความสนใจบางอยาง (Common Interest) ซึ่งสว นนี้จะสงผลตอ
อัตลักษณของกลุม
Delanty (2003) เสนอว า การศึ ก ษาชุ ม ชนในลั ก ษณะใหม นี้ น อกจากการมุ ง เน น ว า
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันชุมชน การสนองความตองการของชุมชนแลว ยังตองคํา
นึกถึงการมองโลกที่แทจริงกับโลกแหงจินตนาการที่เคยแยกจากกันอยางเด็ดขาดมาพิจารณาแบบ
ควบคู กั น ซึ่ งช ว ยสร า งคนเข า มารวมกลุม กัน ในจิน ตนาการในประเด็ น ที่นา สนใจร ว มกัน และใน
บางครั้งก็จะขยายออกไปทํากิจกรรมในโลกที่แทจริงดวยไมตางจากชุมชนแบบดั่งเดิม
ฮาวรดเรนโกลด เขียนหนังสือเรื่อง เดอะเวอรชัวร คอมมิวนิตี้ (The Virtual Community,
1993) และอาจถื อ ได ว า เป น นั ก วิ ช าการท า นแรกๆ ที่ ใ ห ค วามสนใจชุ ม ชนเสมื อ น เรนโกลด
(Rheingold) ระบุวาอินเตอรเน็ตยุคนี้มีลักษณะโดดเดนคือราคาไมแพงและมีการพัฒนาขึ้นกวาเดิม
มาก เขามองวาอินเตอรเน็ตชวยเสนอหนทางความเปนจริงแบบใหมซึ่งเปนทางเลือกใหกับผูคนและ
ผูคนก็สามารถหลบหนีไปจากโลกความจริงไดนอกจากนั้นเมื่อมองในดานการสื่อสารชุมชน เรนโกลดชี้
วา แมจะไมมีพื้นที่แตกลับเปนการสรางสายสัมพันธของผูคนขึ้นมาใหมที่ไมเคยปรากฏมากอน ดังนั้น
เราจึงเริ่มเห็นผูคนบางคนเริ่มจะเขาไปในโลกความจริงเสมือนและมีความสัมพันธเปนเครือขาย อัน
เปนการมองเทคโนโลยีในฐานะเชิงบวกคลายคลึงกับโลกยูโทเปย (Utopia) (Delanty, 2003, pp.
173-174)
นักวิชาการอีกทานที่ใหความสนใจศึกษาชุมชนเสมือนก็คือ มานูเอล คาสเทลส ถือเปนคน
แรกที่เสนอแนวคิดเรื่อง “ความเสมือนที่จริง” (Real Virtuality) ซึ่งมองวา มันคือระบบความจริง
แบบหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นมาไมไดเพียงแตอยูในจอเทานั้นแตกลับเปนประสบการณที่รับรูไดจริงไมใชเปน
เพียงของปลอม นอกจากนั้นเขายังใหความสนใจตอการใชสื่อเสมือนจริงของผูคนที่มีลักษณะเชื่อมโยง
กันและทําลายเสนพรมแดนที่เคยถูกสรางขึ้นในอดีต โดยมองวา อินเตอรเน็ตไดสรางปฏิสัมพันธทาง
สังคมเชิงบวกใหกับผูใช ทั้งการสรางประชาธิปไตยและทําใหผูคนสื่อสารกันมากขึ้น เชน การใชอีเมล
ชวยใหเกิดการพัฒนาการศึกษา การสรางเครือขายกับกลุมเพื่อนและญาติมิตร และที่สําคัญมันไมได
ทํ า ลายความสั ม พั น ธ ดั้ งเดิ มที่ มี มาของผู คน ดัง นั้ น สํ า หรั บ คาสเทลสแ ล ว โลกเสมื อ นนั้ น ยัง ต อ ง
ประกอบดวยสังคมที่จริงดวย (Delanty, 2003, pp. 175-177, อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ และ
กาญจนา แกวเทพ, 2554)
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คาสเทลส (อางถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2555) ยังเสนอเพิ่มดวยวา ชุมชนแบบใหมยังสรางอยู
บนเครือข า ย ซึ่ งเป นทั้ งป จเจก บุคคลครอบครั ว หรื อกลุ มสั งคม และชุ มชนนี้ จ ะมีลั กษณะ เพอร
สันนัลไลซด คอมมิวนิตี้ (Personalzed Communities) หรือชุมชนที่มีลักษณะปจเจกหรือ ตาม
ตองการของบุคคล ซึ่งยังคงทําหนาที่เหมือนที่ผานมาคือ การสนับสนุนเครือขาย การสรางความเปน
เจ าของ และอัตลักษณ อยา งไรก็ต ามเขายังตั้งขอสังเกตตอชุมชนในโลกเสมือนสว นใหญนั้นจะมี
ลักษณะผิวเผินไมถาวร (Ephemeral Communities) เพราะจะมุงเนนความตองการของปจเจก
บุคคลเสียมากกวา การตกอยูภายใตอําจานการครอบงําของผูเปนเจาของ เชน ในสังคมตะวันตก อีก
ทั้งยังมีชองวางทางการสื่อสารใหกับคนที่เขาไมถึงไดดวย
อยางไรก็ดี Delanty (2003, p. 182) ยังชี้ใหเห็นขอเดนของชุมชนแบบใหมนี้ ก็คือ การสราง
พลังใหกับผูคน เชน กลุมสตรี กลุมคนพิการ กลุมเด็กสามารถใชเครือขายการสื่อสารผานสื่อใหมนี้ทํา
ใหเกิดความเทาเทียมกันของการสื่อสารและพลังทางสังคม นอกจากนั้นยังสรางประชาธิปไตยทางการ
สื่อสารไดมากกวาสื่อประเภทอื่นๆ อีกทั้งการเคารพถึงอัตลักษณของคนที่จะสรางเนื้อหาและรูปแบบ
การสื่อสารใหมๆ ที่ผานมาไมอาจทําได
นอกจากนั้น Van Dijk ใหความหมายของชุมชนเสมือนวา เปนชุมชนที่ไมผูกติดอยูกับเงื่อนไข
ของเวลาและสถานที่ แตยังชวยตอบสนองความสนใจในสังคม วัฒนธรรมและจิตใจ ทั้งเรื่องทั่วไปและ
เรื่องเฉพาะเจาะจง Van Dijk กลาววา สังคมทุกที่มีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ มีสมาชิก มี
องคกรทางสังคม มีภาษาและรูปแบบการปฏิสัมพันธ มีวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบไดระหวางชุมชนเสมือนกับชุมชนโลกที่แทจริง ดังตารางตอไปนี้ (Jankowski, 2002)
ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบประเภทของชุมชนเสมือนกับชุมชนโลกที่แทจริง
คุณลักษณะ
1. องคประกอบและกิจกรรม
2. องคกรทางสังคม
3. ภาษาและปฏิสัมพันธ

ชุมชนโลกความเปนจริง
- รวมกลุมอยางเหนี่ยวแนน
- มีกิจกรรมมากมาย
ยึดติดกับเวลาและสถานที่
วัจนภาษาและอวัจนภาษา

4. วัฒนธรรมและคุณลักษณะ เปนเอกภาพ

ชุมชนเสมือน
- มีการรวมกลุมกันหลวมๆ
- มีกิจกรรมเฉพาะ
ไมยึดติดกับเวลาและสถานที่
วัจนภาษาและภาษาที่
หลากหลาย
เปนแบบแยกยอย

แหลงที่มา: Van Dijk (1998, p. 45, อางถึงใน อุษา บิ้กกิ้นส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ, 2551)
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อยางไรก็ตามชุมชนเสมือนจริงนั้น สามารถเสริมชุมชนโลกที่แทจริงได แตก็ยังไมสามารถ
แทนที่ชุมชนโลกที่แทจริงดังกลาวได
การเกิดชุมชนในจินตนาการนั้นแสดงใหเห็นถึงการรวมตัวของคนจํานวนหนึ่ง อาจจะมาก
หรือนอยก็ไดขึ้นอยูกับประเด็น ความสนของเรื่องนั้นๆ วามีผูสนใจ มีความคิด ความชอบ ในเรื่อง
เดียวกันนั้นเปนจํานวนเทาใด แตเมื่อมีการรวมตัวกันขึ้นมาเปนชุมชนแลว ถึงแมจะเปนชุมชนที่ไม
สามารถมองเห็ น ได แต ก็ เ ป น ชุ ม ชนที่ มีอยู จ ริง ในสั งคมแหง ขอมู ล ข าวสาร หรือ การสื่อสารในยุ ค
คอมพิวเตอร
สาเหตุสําคัญที่ทําใหมนุษยเรามีการรวมตัวกันเขาสูชุมชนเสมือนกันมากนั้น ก็เพื่อเปนการ
แสดงจุดยืน ของความรูสึกนึกคิดของตนเอง และเพื่อปลดปลอยภาวะทางอารมณตางๆ ที่ไมสามารถ
กระทําไดในโลกแหงความเปนจริง และการที่ไดรูวายังมีคนที่มีความรูสึกนึกคิดที่เหมือนกันอยูมากใน
โลกทําใหพวกเขาเกิดกําลังใจและมีความรูสึกวาตนเองมีเพื่อนและไมโดดเดี่ยวอีกตอไป มนุษยเ รา
ตองการที่ จะหลุ ดพ น ไปจากโลกของความเปน จริงสักระยะหนึ่ง เพื่อปลดปลอยสิ่งเหลานั้น และ
เทคโนโลยีสื่อก็เปนสิ่งที่ชวยทําใหมนุษยหลุดพนไปจากโลกของความเปนจริงได เทคโนโลยีสามารถ
สรางสภาพของความจริงเสมือน (Virtual Reality) ขึ้นมาใหมนุษยเราไดปลดปลอยตัวเอง สรางความ
ฝนที่เหมือนจับตองได สรางใหตัวเองไดเปนอะไรอยางที่อยากเปนได
จะเห็นไดวา การเกิดเครือขายสังคมออนไลนขึ้นนั้น สามารถเชื่อมโยงผูคนเขาหากันถึงแมจะ
อยูหางใกลกัน นอกจากนี้ยังสามารถเปนพื้นที่แสดงตัวตนหรือสรางอัตลักษณของตนเองออกมาผาน
ชองทางการสื่อสารตางๆ ที่ไดกลาวไปขางตน ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงจําเปนตองศึกษาความสัมพันธทาง
สั งคมที่ เ กิ ดขึ้ น ในโลกออนไลน โดยมุงเนน บริ บ ททางสั งคมที่ ส ง ผลต อพฤติ กรรมของบุ คคล และ
นํามาใชวิเคราะหกระบวนการสรางความสัมพันธในโลกชุมชนเสมือน เพื่อใหทราบถึงลักษณะการ
สรางความสัมพันธระหวางกลุมผูเลนและลักษณะเฉพาะในการรวมกลุมสังคมจนกลายเปนเครือขาย
สังคมเกมออนไลน

2.4 แนวคิดอัตลักษณ
นักจิตวิทยาหลายทานไดใหคํานิยามเกี่ยวกับ “อัตลักษณ” ไวดังนี้ (ชลวรรณ วงษอินทรี,
2548)
Conger สรุปวาอัตลักษณของตนเปนสภาวะที่บุคคลยอมรับวาตัวเองแตกตางจากผูอื่น ซึ่ง
ความแตกต า งนี้ เ ป น ผลมาจากการบู ร ณาการระหวางประสบการณ ในอดีตกั บ สภาวะปจ จุ บัน ใน
ลักษณะของความตอเนื่องกันไปอยางคงที่สม่ําเสมอ
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Mark Liechty กลาววาอัตลักษณคือความสํานึกของบุคคลวาตนอยูในขอบเขตของบทบาท
และแนวทางที่เปนอยูแบบใดในสังคม
Hodgson and Fischer กลาววาอัตลักษณเปนการพัฒนาการของการตระหนักรูของคนคน
หนึ่งของเขาวาเปนใครและเขาเปนอะไร
Barker (2000, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2543, น. 84-85) กลาววาอัตลักษณไมใชเรื่อง
ที่ติดตัวมากับธรรมชาติ (Anti-Essentialism) หากแตเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมา (Socially
Construction) และอัตลักษณนี้เกิดขึ้นไดจากการปฏิสัมพันธกับผูอื่นเชนเวลาที่มีใคร “บอก” วาเรา
เปนคนอยางไรหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาอัตลักษณเกิดมาจากการสั่งสมผลิตผลของวาทกรรม (Product
of Discourse)
นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องอัตลักษณ ในประเทศไทยอีกมากมาย และมีผูให
คํานิยามเกี่ยวกับอัตลักษณไวหลากหลาย ดังนี้
Charles (อางถึงใน อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543, น. 25-26) เชื่อวาสังคมและปจเจกบุคคล
เปนปรากฏการณที่ไมอาจแยกออกจากกันได สังคมเกิดจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิต (Mental
Selves) ของคนที่ มี ป ฏิ สั มพั น ธ ต อกั น ซึ่ ง ตัว ตนที่ พัฒ นามาจากความรูสึ กนี้ เ รีย กว า กระบวนการ
“ตัวตนในกระจกเงา” (The Looking Glass Self) ประกอบไปดวยภาพลักษณของเรา ที่เรามีตอ
ตนเอง และจิ น ตนาการเกี่ ย วกับ ความเห็น ของผูอื่น ที่มีตอภาพลักษณ ซึ่งจะหลอมหลวมกัน เปน
ความรูสึกที่เรามีตอตนเอง เชน ความรูสึกภาพภูมิใจ รูสึกต่ําตอย คูลียเห็นวา กลุมสังคมที่ใกลชิดกับ
ปจเจกมากที่สุด เชน กลุมปฐมภูมิ อันไดแก ครอบครัวและเพื่อนบาน จะเปนสิ่งแวดลอมที่สามารถดึง
เอาคุณสมบัติดานบวกตางๆ เชนมิตรภาพ และความสมานฉันท ออกมาจากปจเจกได
อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543, น. 26) ไดอธิบายแนวคิดเรื่อง อัตลักษณ (Identity) ในกรอบ
ทฤษฏีของจอรชเฮอรเบิรตมี้ด (George Herbert Maed) ไววาอัตลักษณเปนพัฒนาการที่ความรูสึก
เกี่ยวกับตัวตนคอยๆ กอกําเนิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ เขาเห็นวากลไกสําคัญของการสรางตัวตน
คือ การเรียนรูที่จะสวมบทบาท (Role-Taking) ของผูอื่น และหัวใจสําคัญในการเรียนรูนี้ก็คือ ภาษา
ซึ่งเปนชองทางถายทอดระบบสัญลักษณ และกฎเกณฑรวมของสังคมในวัยเด็ก การเรียนรูดังกลาวเกิด
จากการเลียนแบบบทบาทของผูใหญผานการเลนเชนเลนเปนพอแม หรือเปนครูคานิยมและกฎเกณฑ
ทางสังคมจะซึมซับเขามาผานบทบาทเหลานั้น เมื่อโตขึ้นอีกความสามารถในการสวมบทบาทจะกิน
ขยายขอบเขตกวางขึ้น
Maed ยังไดเปรียบเทียบการเรียนรูนี้กับการเลนเกมเบสบอล ความสําเร็จในการเลนเปนทีม
เขาไมเพียงสามารถสวมบทบาทของคนอื่นใกลตัว แตยังสามารถหลอมเอาทัศนคติของบุคคลทั่วไป
(Generalized Other) หรืออีกนัยหนึ่งคือซึมซับกฎเกณฑรวมของสังคมมาเปนสวนหนึ่งของเขาได
ดวยและครอบงําความรูสึกเปนตัวเราทั้งหมดนอกจากนั้น Maed ไดตระหนักถึงประเด็นนี้และ

42
พยายามสงวนอิสรภาพบางระดับใหกับปจเจกเขาเสนอแนวคิดวาตัวตนมีสองดานที่ปะทะสังสรรค
กันเองตลอดเวลาดานหนึ่งคือ (Me) อันเปนตัวตนที่เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธกับผูอื่นและ “I”
อันเปนสวนที่เปนลักษณะเฉพาะของเราเองอันที่จริงทั้ง (Me) และ (I) ตางก็สัมพันธกับโลกขางนอกทั้ง
คูเพียงแต (Me) เปนผลมาจากการประเมินและซึมซับทัศนะผูอื่นและ (I) เปนคําตอบและความ
พยายามที่จะประสาน (Me) ที่หลากหลายเขาดวยกัน (I) จึงเปนศักยภาพของความคิดริเริ่มสรางสรรค
การใหที่ทางแก (I) นี้จึงเทากับเปนการสงวนรักษาอิสรภาพในระดับหนึ่งของปจเจกเปนการชี้วาตัวตน
มิใชหุนเชิดของสังคม
อัตลักษณถูกสรางขึ้นมาได โดยผานกระบวนการสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในบุคคล
หนึ่งๆ ก็จะมีอัตลักษณที่หลากหลาย และเมื่อบุคคลยอมรับในอัตลักษณใดอัตลักษณหนึ่งในขณะเวลา
นั้น จะมีกระบวนการที่แตกตางกันในการแทนที่ ในขณะที่บุคคลทําการกําหนดตําแหนงของตนเอง
และถูกกําหนดตําแหนงในทางสังคมกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ไดคํานึงถึงจุดเนนที่ความแตกตาง ความ
หลากหลายในการสรางอัตลักษณที่เทาเทียมกับการตั้งคําถามวา อัตลักษณทั้งหลายนี้ไดเชื่อมโยงกับ
สังคมอยางไร การมุงเปาหมายไปที่ความสําคัญตอมุมมองทางสังคมของอัตลักษณจะนําเราไปสํารวจ
โครงสรางตางๆ โดยผานชีวิตของเราที่ถูกจัดการอัตลักษณตางๆ ของเรา ซึ่งถูกจัดเก็บไวเขาที่ดวย
โครงสรางตางๆทางสังคม และเราก็มีสวนรวมในการกอตัวของอัตลักษณของตัวเราเองดวยเชนกัน
(อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543)
อัตลักษณของแตละบุคคลอาจแตกตางกันออกไปจากอัตลักษณของสังคม หรือ ที่เรียกวา
Social Identity แตโดยรวมสังคมจะสรางใหมนุษยในสังคมมีอัตลักษณรวมกัน โดยผานพิธีกรรม
ตางๆ ในสังคม Cooley (อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ และกาญจนา แกวเทพ, 2554) สนใจวา การที่
มนุษยจะสรางเปนตัวตนไดนั้น เกิดจากการสื่อสารผานภาษาและการปฏิสัมพันธกับสังคม (Social
Interaction) โดยตัวตนจะปรากฏผานจินตนาการ หรือตัวตนในกระจก (Looking Glass Self) หรือ
จินตนาการวาจะแสดงตัวตนออกมาอยางไรในสายตาคนอื่น แลวคนอื่นจะมองเราอยางไร Mead เห็น
วาอัตลักษณมีสองสวน คือ อัตลักษณในสวนของ “ฉัน” (I) หรือลักษณะเฉพาะของตนเอง และอีก
สวนหนึ่งคือ อัตลักษณในสวนที่คนอื่นบอก (Me) และทั้งคูก็มีปฏิสัมพันธระหวางภายในและภายนอก
จิตใจและสรางเปนตัวตนขึ้นมา ผูเรียนรูผานประสบการณของการสวมบทบาท (Role) ตั้งแตเด็กจน
โตก็ยิ่งสวมบทบาทที่หลากหลายมากขึ้น
ฉลาดชาย รมิตานนท (2550) กลาววา อัตลักษณนั้นไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆตามธรรมชาติ แต
เปนสิ่งที่เกิดจากการสรางของวัฒนธรรมในชวงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมก็เปนสิ่งกอสรางทางสังคม
(Social Construct) นอกจากนี้ วัฒนธรรมก็ไมใชสิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแตรูปแบบเปนวงจรที่
เรียกวา “วงจรวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดังนั้น อัตลักษณทั้งหลายจึงมีกระบวนการถูกผลิต
(Produced) ใหเกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยูใน
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วัฒนธรรมเหลานั้น และทั้งนี้ยังมีการสรางความหมายตางๆ (Creating Meanings) ผานทางระบบ
ตางๆของการสรางภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ที่เกี่ยวกับตําแหนงที่
ตางๆ ทางอัตลักษณอันหลากหลายที่เราเลือกใช หรือ นําเอามาสรางเปนอัตลักษณของเรา

ภาพที่ 2.7 วงจรวัฒนธรรม
แหลงที่มา: Du Gay et al.,1997.
จากการพิจารณา วงจรวัฒนธรรม (Circuit of Culture) ทําใหเราเขาใจไดวาอัตลักษณ ไมใช
สิ่ ง ที่ เ กิ ด เกิ ด ขึ้ น มาลอยๆ ในการพิ จ ารณาอั ต ลั ก ษณ (Identity)จะพิ จ ารณาในรู ป แบบของ
กระบวนการอัตลักษณถูกสรางขึ้น (Production) ถูกบริโภค ถูกใช (Consumption) และถูกควบคุม
(Regulation) โดยทางวัฒนธรรมซึ่งเปนการทําใหมีความหมายผานระบบสัญลักษณของภาพตัวแทน
(Representation) (Du Gay et al., 1997)
นอกจากแนวคิดเรื่องอัตลักษณ ซึ่งเกี่ยวของกับวงจรทางวัฒนธรรมแลว ยังมีนักมานุษยวิทยา
ที่ อ ธิ บ ายเรื่ อ งของอั ต ลั ก ษณ ใ นทางวั ฒ นธรรม การดํ า รงชี วิ ต และการเปลี่ ย นแปลง (Identity,
Survival and Change) โดยการบงบอกอัตลักษณทางเชื้อชาติของกลุมชน ซึ่ง Cronbach (1974,
pp. 170-171) ไดอธิบายคําวา ฮีโรทางวัฒ นธรรม (Culture Heroes) วาเปนเรื่องที่แสดงถึง
ความสําคัญของสัญลักษณประจํากลุมและความภาคภูมิใจประจํากลุม เชน กลุมคนผิวดํา นักกีฬา
เปนตน
อัตลักษณแตกตางจากบุคลิกภาพในประเด็นที่สําคัญหลายประการมนุษยอาจมีบุคลิกภาพ
รวมกับบุคคลอื่นแตการมีอัตลักษณรวมมีนัยของการเกี่ยวพันกับการตื่นตัว (Active) บางอยางในตัว
เราเชนเราเลือกที่จะแสดงตัวตนกับกลุมหรืออัตลักษณที่เฉพาะซึ่งบางครั้งเราอาจมีตัวเลือกมากกวา
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คนอื่นและอัตลักษณตองการความตระหนัก (Awareness) บางอยางที่เกี่ยวของกับสวนที่เปนของเรา
บุคลิกภาพอธิบายลักษณะตางๆที่บุคคลทั่วไปนาจะมีเชนการเขาสังคมเกงหรืออาจเปนคุณลักษณะ
ภายในแตอัตลักษณตองการพื้นฐานบางอยางอาจถูกจัดประเภทดวยการมีลักษณะบุคลิกภาพ แตเรา
ตองแสดงตนเอง (นั้นคือการยอมรับอยางตั้งใจ) กับอัตลักษณความสําคัญของการแสดงตัวตน
(Making Oneself) คือ การมีอัตลักษณเหมือนกับกลุมหนึ่ง และมีความแตกตางกับอีกกลุมอื่นหาก
ลองคิดถึงสถานการณที่เราพบกับใครสักคนในครั้งแรก และเรากําลังพยายามคนหาวาเขาคือใครดวย
การตั้งคําถามวาเขามาจากไหนและเขาทําอะไรในสถานการณตางๆ สิ่งเหลานี้เปนการกําลังพยายาม
คนหาสิ่งที่เกี่ยวกับตัวของบุคคลนี้และสิ่งที่ทําใหเขาเหมือนกับเราดวย (สิ่งที่เรามีรวมกับเขา) และสิ่งที่
ทําใหเขาแตกตางจากเราหรือการพิจารณาถึงสถานการณการเดินทางไกลสถานที่ที่คุณจะไปคุณไดยิน
เสียงคนกลุมหนึ่งกําลังสนทนา และพูดภาษาเดียวกันกับคุณคุณจะรับรูดวยความรูสึกของการระลึกรู
(Recognition) และความเปนเจาของรวมกับกลุมนั้นการที่คุณมีบางอยางรวมนี้ไดนําเสนอชวงการ
ระลึกรู และการมีบางอยางรวมกับผูอื่นที่มีอัตลักษณรวมกับคุณอัตลักษณถูกแสดงออกใหเห็นดวยการ
คลายกันนั่นคือมันเกี่ยวกับบุคคลที่เหมือนเราและความแตกตางของบุคคลที่ไมเหมือนกับเรา
การสร า งอั ต ลั ก ษณ ใ นลั ก ษณะต า งๆ ดั ง กล า วข า งต น สั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย เชิ ง โครงสร า ง 4
ประการ ดังนี้ (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2543)
1) โครงสรางเวลาของกลุม มีผลตอศักยภาพในการสรางอัตลักษณ กลาวคือ เวลาที่
เพียงพอ เปนปจจัยสําคัญตอการกอรางสรางอัตลักษณ และการแสดงออกโดยอาศัยอัตลักษณที่สราง
ขึ้นของผูสื่อสาร
2) บริ บ ทภายนอก (External Contexts) และวั ตถุป ระสงค ของกลุม (Group
Purposes) มีผลตอการสรางอัตลักษณ
3) ป จ จั ย โครงสร า งพื้น ฐานของระบบคอมพิ ว เตอร มี ผ ลต อ การใช “Signature
File” วา จะทํ าไดหรื อไม หากทํ าไมไดอัตลักษณะก็จะมีรายละเอียดนอย หรือคงสภาพเงื่อนงํา
(Anonymous) เอาไวคอนขางมาก
4) ลักษณะของผูสื่อสารสัมพันธกับอัตลักษณที่ถูกสรางใน CMC ทั้งนี้โดยอาศัย
บุคลิกภาพ เชน สํานวนภาษาที่ชอบพูดในชีวิตประจําวัน ผูสื่อสารจะสามารถสรางอัตลักษณขึ้นมา
ใหม ซึ่งอาจมีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากเดิม หรือแตกตางไปจากเดิมบาง หรือแตกตางอยางสิ้นเชิงก็
อาจเปนไปได
วิระดา สมสวัสดิ์ (2545, น. 77) แบงอัตลักษณเปน 3 ประเภท คือ 1) อัตลักษณหรือตัวตน
สวนตัว (Personal or Self Identity) ตนเปนปจเจกชน สามารถที่จะมีสวนรวมในการกอรูป หรือ
สรางอัตลักษณของตนขึ้นมาได 2) อัตลักษณสวนรวม (Collective Identity)หมายถึง อัตลักษณที่
เป น ป จเจกชนจํ า นวนหนึ่ งมี ร ว มกั น ทั้งทางดานที่เปน อัตลักษณสว นตัว และอัตลักษณทางสังคม
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3) อัตลักษณทางสังคม (Social Identity) หมายถึง อัตลักษณที่คนอื่นๆ มอบใหกับปจเจกชน กลาว
อีกนัยหนึ่ง หมายความวา ปจเจกชนคนหนึ่งอาจถูกกําหนดนิยามในทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับอาชีพ
ศาสนา ภูมิหลังทางชาติพันธุ หรืออาจจะเปนประเภททางสังคมใดๆ ก็ได
สรุปองคประกอบการพัฒนาการของอัตลักษณมี 3 ลักษณะคือ
1) แตละคนยอมรับรูวาตนเองมีความเหมือนและความตอเนื่องภายในตน
2) ผูอื่นในสังคมมองอยางเดียวกับที่เรามองตนเอง
3) บุคคลจะมีความเชื่อมั่นและติดตอสัมพันธระหวางโลกภายในและภายนอกและ
ยอมรับผลสะทอนกลับที่เกิดขึ้นได
2.4.1 อัตลักษณเสมือน
อัตลักษณ คือ ความรูสึกนึกคิดที่มีตอตนเอง เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธระหวางตนเองกับคน
อื่น อัตลักษณจึงเกิดขึ้นเมื่อมองตัวเองและเมื่อคนอื่นมองเรา แตในสังคมโลกเสมือน อัตลักษณไมใช
ภาพลักษณที่ไดจากการมีปฏิสัมพันธในสังคม แตเปนตัวแทน (Representation) ที่บุคคลสรางขึ้นเมื่อ
เล นเกมคอมพิ วเตอรผ านตัว ละครที่ใชชีวิตอยูในโลกเสมือน ในชุมชนเสมือนที่อยูในเกมออนไลน
อัตลักษณเสมือนนี้เปนตัวแทนของผูเลน อาจจะอยูในรูปของตัวละคร 2 มิติ หรือ 3 มิติก็ได และอยูใน
ชุมชนออนไลน และมีรูปรางหนาตาตัวตนชัดเจน (Embodiment)
Donath (อางถึงใน ดารินทร สวัสดิ์เสวี, 2545) Donath จาก MIT Media Lab กลาววา ใน
โลกแหงความเปนจริง เรามีนิยามตัวตนชัดเจน บรรทัดฐานคือ “หนึ่งราง หนึ่งอัตลักษณ” แตในโลก
ชุมชนเสมือนนั้น แตกตางกันไมมีกฎเกณฑใดๆ บุคคลหนึ่งสามารถแตกรางออกเปนหลายๆ ราง (One
Body, Many Identities) แลวแตความสามารถวาบุคคลนั้นจะมีเวลาและพลังงานในการสรางขึ้นแค
ไหนและคนที่อยูในโลกนี้ ก็มีแนวโนมที่จะปดบัง ซอนเรนตัวตนที่แทจริงไว แตจะสรางตัวตนใหม
ขึ้นมา ซึ่งตัวตนเสมือนนี้ (Virtual Identity) ก็จะคอนขางเปดเผย เนื่องจากเมื่อเขามาอยูในสังคม
“Online” เราไมไดมีการสนทนาแบบ “Face-to-Face” ไมไดเห็นปฏิกิริยาของคูสนทนา ดังนั้น คนที่
เขามาเลนในโลกออนไลนจึงมักจะปกปดตัวตนที่แทจริง และแปลงเปนบุคคลในแบบที่เขาอยากเปน
หรือ แบบที่เขาเห็นวาคนอื่นคิดวาเขาควรจะเปน
กิตติ กันภัย (2543, น. 131) ไดอธิบาย การสื่อสารผานคอมพิวเตอรเกิดขึ้นในบริบทที่วา
เกิ ด การสร า งอัตลั กษณ ที่ เ รี ย กว า ตัว ตนออนไลน (Online Identity) ขึ้น มาได การสื่อสารให
ความสําคัญกับคําถามที่วา ผูใชสื่อคอมพิวเตอรปกปดเพศ บุคลิกภาพ รสนิยมทางเพศ และลักษณะ
ตัวตนที่แทจริง รวมทั้งการแสดงตัวตนซอนขึ้นได (Multiple Identity) ดังนั้นจึงถูกนําไปเพื่อสราง
ทางเลือกเปนตัวตนของบุคคล รวมทั้งเขาไปสัมพันธกับรูปแบบการปฏิสัมพันธที่ไมเคยมีมากอน
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ญาดา ศรีชัย (2547) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณเสมือนบนเกมคอมพิวเตอรออนไลน
จากการวิจัยพบวา ผูเลนเกมมีพฤติกรรมการแสดงออกโดยแปรความหมายของการเลนเกมเหมือน
ชีวิตจริง และแปรลักษณะพฤติกรรมของชีวิตจริงมาใชในการเลนเกม ทําใหผูเลนเกมนําตัวตนของ
ตัวเองแฝงอยูในตัวละคร หรือในเกมที่เลนเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ชีวิตจริงตนเองขาดหาย ไมวาจะเปนสิ่งของ
กลุมสังคม และการยอมรับจากผูอื่น นอกจากนี้ยังพบวาผูเลนเกมที่ทัศนคติที่ดีตอเกมและมีพฤติกรรม
ทางสังคมตางๆ ที่สามารถใชในชีวิตจริง ซึ่งผูเลนนํามาใชในเกมได ทําใหเกิดมาซึ่งสังคมที่มีความคลาย
กับสังคมแหงความเปนจริง
ในการศึกษาของ Rodrigues and Mustaro (2007) ไดกลาววาโดยธรรมชาติของเกม
ออนไลนจะสนับสนุนใหผูเลนสรางอัตลักษณเสมือนขึ้นโดยอัตลักษณเสมือนจะอธิบายถึงลักษณะที่
ผูสรางอัตลักษณสรางตัวตนโดยอาศัยความคิดวาเขาอยากเปนเหมือนใคร เขาจะมีหนาที่ใดในชุมชน
ตํ า แหน ง และอํ า นาจในชุ ม ชนตลอดจนบทบาทที่ จ ะเล น ในชุ ม ชนนั้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
ของวรรณรัตน รัตนวรางค (2548) ที่กลาววาอัตลักษณเสมือน (Online Identity) ที่แสดงผานตัว
ละครออนไลน (Avatar) เปนสิ่งที่ไมไดมีอยูตามธรรมชาติแตเกิดขึ้นผานบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเทคโนโลยีและความไมมีตัวตนที่แทจริงในการสื่อสาร
ของอัตลักษณเสมือนจริงในชุมชนออนไลน (Online Community) นาจะทําใหเกิดรูปแบบการ
สื่ อ สารขึ้ น เช น เดี ย วกั บ โลกที่ แ ท จ ริ ง อธิ บ ายได โ ดยอาศั ย แนวคิ ด ของการสื่ อ สารระหว า งบุ ค คล
(Interpersonal Communication) ที่เนนการสื่อสารวาดวยเรื่องอัตลักษณ (Communication
Theory of Identify) โดย Hecht et al. (as cited in Littlejohn, 2008)
อัตลักษณเสมือน ที่แสดงผานตัวละครออนไลน (Avatar) เปนสิ่งที่ไมไดมีอยูตามธรรมชาติ
แตเกิดขึ้นผานบริบททางสังคม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เทคโนโลยีและความ
ไมมีตัวตนที่แทจริงในการสื่อสารของอัตลักษณเสมือน ในชุมชนออนไลนทําใหเกิดรูปแบบการสื่อสาร
ขึ้นเชนเดียวกับโลกของความเปนจริง (Hecht et al., as cited in Littlejohn, 2008)
ดังนั้น ชุมชนโลกเสมือนบนโลกเกมออนไลนเกิดจากแบบจําลองตัวตนที่มีอัตลักษณเฉพาะตัว
โดยอัตลักษณเหลานั้น ถูกกําหนดโดยเนื้อหาของเกม และระบบที่เอื้ออํานวยใหเกิดความแตกตางของ
เกม จํานวนมากอยูรวมกัน ซึ่งคลายกับการรวมตัวของมนุษยในสังคมจริง ลักษณะของอัตลักษณที่
รวมตัวกันสงผลตอสภาพของชุมชนโลกเสมือนเกมออนไลนที่เกิดขึ้น
ผูวิจัยใชเรื่องการมีอยูของอัตลักษณ และปจจัยการสรางอัตลักษณเสมือน เพื่อนํามาอธิบาย
ถึง ความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของอัตลักษณตามบริบทสังคมที่ถูกกําหนดไวของผูลนเกม
ออนไลนออดิชั่ น ไม วา จะเป นอั ตลักษณในโลกที่แทจริง ,อัตลักษณในโลกชุมชนเสมือน รวมไปถึง
อัตลักษณในโลกที่แทจริงหลังจากเขาไปอยูในโลกชุมชนเสมือนแลว ลวนแตเปนอัตลักษณที่แสดง
ออกมาไมเหมือนกัน เชน การเลือกเพศ การเลือกลักษณะรูปรางหนาตา (ทรงผม สีผิว การแตงกาย
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ฯลฯ) รวมไปถึงการตั้งชื่อตัวละคร ในอีกดานหนึ่งอัตลักษณก็ยังเกี่ยวของกับเรื่องของอํานาจในการ
ตอรอง เนื่องจากบุคคลภายนอกอาจจะมองผูเลนเกมออนไลนออดิชั่นในแงลบ เปนเกมที่เรื่องไรสาระ
ไมมีประโยชนตอสังคม แตงานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถพิสูจนใหเห็นวา เกมออนไลนสามารถเปนพื้นที่ใหผู
เลนไดแสดงอัตลักษณของตนเอง ซึ่งในโลกที่แทจริงผูเลนอาจจะไมเคยมีอํานาจเปลี่ยนแปลงตัวเอง
แตในพื้นที่โลกของเกมออดิชั่นสามารถสรางอัตลักษณใหมซึ่งเกมออนไลนอื่นๆ ยังไมสามารถทําได
ขนาดนี้ในดานสังคมก็สามารถตอรองใหเห็นวา เกมออนไลนไมไดกอเกิดโทษอยางเดียว แตผูเลนเกม
ออนไลนไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอีกดวย

2.5 แนวคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลน
O’Keefe and Berger (1998) กลาววา ปฏิสัมพันธ หมายถึง การมีผลกระทบตอกันและกัน
ของการรูสึก กระทําและคิด เปนความสัมพันธที่เปนเหตุและเกิดผลที่เปนเหตุสงผลตอกันไปอีก
การปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) หมายถึงการกระทําของบุคคลที่มีผลอยาง
หนึ่งตอความคิดหรือการกระทําของบุคคลอีกคนหนึ่งไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน
หรือเปนการกระทําทั้งสองฝายจะสังเกตเห็นไดวาการปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นตองมีการใชสัญลักษณ
เพื่อสื่อความหมายระหวางกันเชนการใชภาษาสงความหมายกันหรือกริยาทาทางเปนตนดังนั้นการ
ปฏิสัมพันธทางสังคมจึงตองเปนการปฏิสัมพันธสัญลักษณดวย
การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรถือเปนเปนสวนผสมผสานระหวางการสื่อสารสวนบุคคล
ที่ใหญที่สุดและการสื่อสารมวลชนระดับเล็กที่สุด ซึ่งจากลักษณะเดนของสื่อประเภทนี้ทําใหเกิดความ
ยืดหยุนในการสื่อสารบุคคลและการสื่อสารระดับกลุม โดยการปฏิสัมพันธจนเกิดกลุมจากการใชสื่อ
ดังกลาวขึ้นอยูกับปจจัยผูนําทางปญญา (Guru) ที่สามารถสงสารที่มีคุณภาพจนมีผูสนใจอยากเขารวม
สนทนาและเขารวมกิจกรรม รวมทั้งตัดสินใจเปนสวนหนึ่งของกลุม ทั้งนี้ในการสื่อสารผานสื่อกลาง
คอมพิวเตอรใดที่ไมมีการสื่อสารแบบ “ปฏิสัมพันธ” ก็จะไมมีกลุมเกิดขึ้น โดยมักจะมีแตผูใชใน
ลักษณะคอนขางโดดเดี่ยวและชั่วคราว (พีระ ลิ่วลม, 2542)
การปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลนเปนการใชการสื่อสารดวยตัวอักษรเปนหลัก โดยอาศัยการ
เขียน–อานอยางตอเนื่อง ซึ่งจัดวาเปนการปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนารูปแบบหนึ่งไดเชนเดียวกับการ
สื่อสารแบบใชเสียงโดยการพูด–ฟงผานโทรศัพท เพียงแตกระบวนการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางสังคมผานการเขียนมีอัตราที่ชากวาเทานั้น (Rafaeli & Sudweek, 1997, อางถึงใน พีระ ลิ่วลม,
2542)
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เครือขายสังคมเกิดจากการปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลในลักษณะใยแมงมุม ซึ่งเรียกวา
“ความสัมพันธทางสังคมแบบใยแมงมุม” (Calhoun, et al., 1994, อางถึงใน พีระ ลิ่วลม, 2542)
เกิดขึ้นไดหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในปฏิสัมพันธในลักษณะสัญลักษณ เชน การจับมือ
ทักทาย หรือ ในรูปแบบการดํารงชีวิตที่สามารถกําหนดบทบาทของแตละคน
จากกเหตุผลของการเพิ่มปฏิสัมพันธ จนมีการพัฒนารูปแบบในการปฏิสัมพันธและบริการ
อื่นๆ ผานทางเครือขายสังคมออนไลน สามารถแบงประเภทการบริการดังกลาวไดตามเกณฑของผูสง
และผูรับสารเปนหลัก ซึงสามารถแบงรูปแบบการสื่อสารผานทางสังคมออนไลนไว 4 ประเภท
ดังตอไปนี้ (ปรเมศวร รัมยากูร, 2546)
1) การสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคลไมพรอมกัน (One-to-One Asynchronous
Communication) คือ การที่ผูสงสารสงสารผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยังผูรับสารเพียงคนเดียว
และชวงเวลาที่ปฏิสัมพันธนั้น ไมเปนไปในลักษณะทันทีทันใด ผูรับสารอาจจะตองใชเวลาในการรับ
สารที่สงมา ตัวอยางการบริการประเภทนี้ไดแก อีเมล
2) การสื่ อ สารระหว า งบุ ค คล กั บ กลุ ม บุ ค คล ไม พ ร อ มกั น (One-to-Many
Asynchronous Communication) คือผูสงสารผานคอมพิวเตอรโดยสารดังกลาวจะสามารถรับได
โดยผูรับสารหลายๆ คน ทั้งนี้ชวงเวลาในการปฏิสัมพันธก็ยังคงไมทันทีทันใด เชน การเขียนขอความ
ทิ้งไวในกระดานขาว ที่ผูใชบริการรายอื่นๆ สามารถเขามาอานขอความนั้นไดทุกคน แตจะมีไมกี่คนที่
เขียนโตตอบ (Feedback) กับขอความนั้น
3) การสื่อสารแบบไปในคาวเดียวกัน (Synchronous Communication) คือ การ
สงสารที่ผูสงสารสามารถดําเนินกระบวนการสื่อสารไปไดในแบบทันทีทันใด ซึ่งรวมทั้งแบบบุคคลกับ
บุคคล (One-to-One) และบุคคลกับกลุม (One-to-Many) ดวย ตัวอยางเชน การใชหองสนทนา
(Chat Room) ที่ผูสงสารสามารถพิมพขอความพูดคุยกับผูใชรายอื่นๆ ไดทั้งในแบบการคุยเปนการ
สวนตัว และคุยกันหลายคน
4) การสื่อสารแบบไมไปในคราวเดียวกัน (Asynchronous Communication) คือ
การสื่อสารที่ผูสงสาร และผูรับสารสามารถดําเนินกระบวนการสื่อสารไปไมไดแบบทันทีทันใด ซึ่ง
รวมทั้งแบบบุคคลกับบุคคล (One-to-One) บุคคลกับกลุม (One-to-Many) และกลุมกับบุคคล
(Many-to-One) การใหบริการขอมูลทางเว็บไซตเปนตัวอยางที่ดีที่สุดสําหรับการสื่อสารประเภทนี้
กลาวคือ เมื่อเว็บ ไซตบริการขอมูล (Sender) ผูใชบ ริการอาจเขามาดูขอมูลดังกลาวเมื่อใดก็ได
(Receiver) และผูที่เขามาดูขอมูลดังกลาวอาจมีหลายรายพรอมกัน (One-to-Many)
นอกจากนั้นนักสังคมวิทยายังไดแบงแยกการปฏิสัมพันธสัญลักษณ (Symbolic Interaction)
ออกจากการปฏิสัมพันธทางพฤติกรรม (Behavioral Interaction) โดยการปฏิสัมพันธสัญลักษณมี
การถายทอดความคิดดวยสวนการปฏิสัมพันธทางพฤติกรรม (Behavioral Interaction) ไมมีการ
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ถ ายทอดความคิ ดการเข า ใจกั น ระหวา งคูสัมพัน ธจ ะอาศัย พฤติก รรมที่แสดงภายนอก (Overt
Behaviors) เทานั้นดังนั้นการปฏิสัมพันธทางพฤติกรรมเปนการปฏิสัมพันธกันของสัตวโลกโดยทั่วไป
ขณะที่การกระทําระหวางกันทางสัญลักษณเปนของมนุษยแตสําหรับมนุษยแลวใชการปฏิสัมพันธทั้ง
สองผสมผสานกันเพื่อความเขาใจโดยอาศัยพฤติกรรมที่แสดงออกเปนสื่อในการรู ความหมายของคู
สัมพันธ (กานดา ผรณเกียรติ์, ม.ป.ป.)
Charon (2004) อธิบายถึง 5 สิ่งสําคัญของการปฏิสัมพันธสัญลักษณ ดังนี้
1) การปฏิสัมพันธทางสังคมมุงไปที่การปฏิสัมพันธทางสังคมของมนุษยพลวัตรและ
กิจกรรมทางสังคมที่กําลังแสดงอยูระหวางผูกระทําในการมุงประเด็นไปที่พลวัตรตางๆนั้นทําใหเห็นถึง
ภาพพจนของความกระฉับกระเฉงของมนุษยและปฏิเสธภาพพจนอันเฉื่อยชาของมนุษยซึ่งสะทอนให
เห็นความมีชีวิตชีวาของมนุษยกิจกรรมตางๆ นั้นดําเนินการไปอยางตอเนื่องมนุษยจะนําการกระทํา
ของบุคคลอื่นเก็บมาพิจารณาแลวกระทําตอบไปนั่นคือการกระทําของใครก็ตามจะมีอิทธิพลตออีกคน
หนึ่งตลอดเวลาดังนั้นการกระทําของมนุษยเปนการแสดงออกที่โตตอบการกระทําของอีกฝายหนึ่ง
มากกวาเปนการตอบสนองตามธรรมชาติ
2) ความคิดการกระทําของมนุษยไมไดเกิดขึ้นโดยการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ
บุคคลเทานั้นแตมีการปฏิสัมพันธภายในตนเองดวยเชนกันซึ่งความคิดเปนกระบวนการที่สําคัญและ
เกิดขึ้นตลอดเวลาและมักจะกระทําตามความคิดของตนเองเสมอแมวาจะถูกกําหนดขอบเขตไวดวย
คานิยมก็ตาม
3) การใหความหมายตามแนวคิดของ Mead (as cited in Charon, 2004) วา
มนุ ษย จ ะไม รู สึ กอะไรกั บ สิ่ ง แวดล อมรอบตัว โดยตรงแตมนุษย ตองใหความหมายกับ สถานการณ
เหลานั้นกอนมนุษยจะกระทําตามที่ไดใหความหมายสถานการณนั้นๆ การใหความหมายไมไดใหกัน
อยางสุมๆ งายๆ เนื่องจากความหมายนั้นเปนผลมาจากทั้งการปฏิสัมพันธทางสังคมและการคิดดังที่
เราปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและภายในตนเองและความหมายนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งเสริมใน
ทิศทางเดิมใหชัดเจนขึ้น หรือหักลางกับ ความหมายเดิมที่มีอยูโ ดยการปฏิสัมพัน ธนั่นเองเมื่อไดให
ความหมายกับสถานการณแลวเราก็จะตัดสินใจกระทําในสถานการณนั้นสําหรับความหมายตางๆ ที่
ไดใหความหมายนั้นแทที่จริงแลวอาจจะไมเปนไปตามสภาพความเปนจริงแตความหมายนั้นเปนผลมา
จากการตัดสินใจเลือกสรรใหเปนไปตามที่เราตองการดังที่ Blumer (อางถึงใน พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ,
2527) ไดเสนอแนวคิดที่เปนรากฐานของการปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณเอาไว 3 ประการดังนี้ ประการ
แรกคือ มนุษยกระทําสิ่งตางๆ จากพื้นฐานความหมายที่สิ่งเหลานั้นมีตอตัวเขา ประการที่สองคือ
ความหมายของสิ่งตางๆ ไดมาจากหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการการปฏิสัมพันธทางสังคมที่เกิดขึ้น
ระหวางบุคคลนั้นกับบุคคลอื่นๆ และประการสุดทายคือผูกระทําเลือกสรรตรวจสอบหยุดยั้งจัดกลุม
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ใหมและปรับเปลี่ยนความหมายตางๆ ตามสถานการณที่เขาเผชิญและตามทิศทางในการกระทําของ
เขา
4) การแสดงออกสาเหตุที่ทําใหมีการแสดงออกคือการปฏิสัมพันธความคิดและการ
ใหความหมายการที่เราสิ้นสุดการกระทําอะไรก็ตามขึ้นอยูกับวาเราจะใหความหมายกับสถานการณ
นั้นอยางไรใหความหมายกับการกระทําขณะนั้นอยางไรการแสดงนั้นเปนสาเหตุของความเขาใจ
5) ความกระฉับกระเฉงของมนุษยเห็นไดชัดวาการใชคําอธิบายมนุษยในมุมมองนี้
บอกเปนนัยวามนุษยสวมบทบาทกระฉับกระเฉงมากกวาเฉื่อยชานักปฏิสัมพันธสัญลักษณนิยมอธิบาย
วาผูกระทําเปนสิ่งมีชีวิตซึ่งปฏิสัมพันธคิดใหความหมายประยุกตอดีตที่ผานมาและทําการตัดสินใจใน
ปจจัยปจจุบันในสถานการณที่กะทันหันในความเปนจริงเราใชสภาพแวดลอมมาชวยในการคัดสรร
ความหมายมากกวาจะตอบสนองสภาพแวดลอมโดยตรง
สัญญา สัญญาวิวัฒน (2550) กลาววาสัญลักษณจะมีความหมายไดหลายอยางขึ้นอยูกับ
ชวงเวลาและสถานการณโดยที่การจะสามารถเขาใจความหมายของสัญลักษณไดจึงจําเปนตองตีความ
ตามบริ บ ทสถานการณ ต ามบุ ค ลิ ก ภาพของผู ใ ช ร วมทั้ ง ประสบการณ ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งคู
ความสัมพันธดังนั้นตามทฤษฎีปฏิสัมพันธสัญลักษณการที่เราจะรูความหมายจึงไมใชเรื่องงาย แตตอง
พิจารณาจากจากองคประกอบหลายอยางดังที่กลาวมาซึ่งในทางปฏิบัติหรือในชีวิตประจําวันก็ไมใช
ของยากที่จะสามารถเขาใจและเรียนรูความหมายของสัญลักษณที่ใชในขณะนั้นได
2.5.1 การปฏิสัมพันธทางสังคมสรางอัตลักษณ
คุ ณ ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ เ ราได พั ฒ นามาโดยตลอดเวลาคื อ อั ต ลั ก ษณ ข องแต ล ะ
บุคคลอัตลักษณ คือกระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องที่จะใหความหมายแกตัวเองและเสนอ
ความเปนตัวเองออกมาในสถานการณตางๆ อัตลักษณของเรานั้นมีความสําคัญตอสิ่งที่เราทํามี
ความสําคัญตอสิ่งที่พยามจะสื่อสารกับบุคคลอื่นและก็มีความสําคัญตอบุคคลอื่นๆ แมวาอัตลักษณมี
ความซับซอนอยางสูงแตหัวใจสําคัญของอัตลักษณคือจะถูกกอรูป ถูกคงรักษาและถูกเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมซึ่งมันสําคัญตอการทําความเขาใจเนื่องจากกระบวนการสรางอัต
ลักษณขึ้นเพื่อเปนขั้นตอนการตอรองกับผูอื่นในลักษณะที่เราเปนในขั้นตอนการตอรองนี้ผูกระทํา
กําลังทําสองสิ่งในเวลาเดียวกันสิ่งแรกคือการตีตราคนอื่นๆและใหอัตลักษณ ผูอื่นอยางตอเนื่องสิ่งที่
สองคือการประกาศตอคนอื่นถึงอัตลักษณที่ตนเปนอยางตอเนื่องนอกเหนือจากขั้นตอนที่ดําเนินไปนี้,
อัตลักษณของบุคคลปรากฏขึ้นและถูกยืนยันขึ้นใหมมันผานการกระทําของบุคคลอื่นที่เราไดตระหนัก
แลว (Charon, 2004)
เมื่อตองปฏิสัมพันธกับผูอื่นบุคคลพยายามที่จะแสดงไปตามอัตลักษณของเราเองกลาวคือ
“การแสดงของอัตลักษณตอบุคคลอื่น” อาจจะประกาศอัตลักษณของเราในวิธีที่เดนชัดหรือวิธีที่บอก
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เปนนัยเชนการแตงตัวของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญสําหรับที่จะบอกหรือประกาศใหคนอื่นทราบอัตลักษณ
ของเราภาพลักษณการแตงกายเปนตัวแทนสําหรับการกระทําที่ผานมาและในปจจุบันและยังคงบอก
คนอื่นวาอะไรก็ตามที่คนอื่นคาดหวังจากเราเชนเสื้อผานั้นบอกเกี่ยวกับแนวทางของเราได
เมื่อเราปฏิสัมพันธเรารูจักวาสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําใหแตกตางไปจากผูอื่นนั้นไดแสดงภาพของ
เราออกมาอยางแทจริงและแสดงทาทีตอเราตามนั้นเนื่องจากเราพยายามที่จะผลิตการกระทําที่มี
อิทธิพลบุคคลอื่นในความจริงนั้นการกระทําก็คือเวทีที่ใชเพื่อแสดงสิ่งตางๆที่เราไดเลือกที่จะนําเสนอ
ตอผูอื่นหรืออีกความหมายก็คือเราสวมบทบาทอยางกระฉับกระเฉงในการแสดงเปนผูอื่นและเราได
ควบคุมการกระทําตางๆของเราเนื่องดวยผลผลิตของภาพพจนซึ่งเราตองการมันอยูในความสนใจของ
เราเอง “ที่จะควบคุมการกระทําของผูอื่น” ในการปฏิสัมพันธโดยเฉพาะอยางยิ่งที่วาผูอื่นแสดงทาที
ต อเราอย างไร “การควบคุ มนี้ จ ะถูก ทํา ให สํา เร็ จ อยา งมากโดยการที่มี อิท ธิพ ลต อการตีค วาม
สถานการณซึ่งบุคคลอื่นๆเขามาเพื่อที่จะกําหนดกฎเกณฑ” เหลานั้น คือบางเหตุผลเพื่อที่จะระดม
และควบคุมการกระทําของเราดวยตัวเอง “ดังนั้นมันจะแสดงตรานั้นตอบุคคลอื่น” นั่นคือสิ่งที่เรา
ปรารถนาที่จะแสดง
การปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นมีความสําคัญในขณะนี้อยางมากไมไดเปนเพียงแคพื้นฐานของ
ธรรมชาติมนุษยเทานั้นและมันก็ไมใชเพียงแคกอรูปการกระทําในแตละสถานการณเทานั้น แตมันเปน
ขั้นตอนการตอรองในการสรางอัตลักษณตางๆ ของบุคคลหนึ่ง (Charon, 2004)
2.5.2 การปฏิสัมพันธทางสังคมเกมออนไลน
การเลนเกมจําเปนตองมีการปฏิสัมพันธ หรือ การตอบโตกันไมวาจะใชเพื่อการสื่อสารหรือ
การทํากิจกรรมอื่นๆเพื่อใหเกมสามารถดําเนินตอไปไดเกมจะทําการตอบโตผูใชไดหลายแบบเชนเสียง
รูปภาพขอความวีดีโอหรือแมแตการสั่นดังนั้น เกมทุกเกมไมวาจะอยูบนคอมพิวเตอรหรือบนอุปกรณ
เคลื่อนที่จะตองเลือกหรือออกแบบการปฏิสัมพันธใหเหมาะสมกับอุปกรณที่จะนําเกมนั้นไปเลน
การปฏิสัมพันธสําหรับผูเลนกับเกมนั้นในปจจุบันจะสามารถเขาถึงผูเลนไดมากกวาในอดีตใน
อดีตนั้นการกดปุมอินพุตบนเครื่องมือรับอินพุตถือเปนปฏิสัมพันธหลักที่ผูเลนจะสามารถควบคุมเกม
ไดแตในปจจุบันนั้นมีการเพิ่มความสามารถของปฏิสัมพันธชนิดอื่นเขาไปเชนการปฏิสัมพันธดวยเสียง
หรือการเคลื่อนไหวเปนตน
วัชรินทร ภิญโญศาสตร (2550) ไดกลาวถึง รูปแบบการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางผูเลนเกมออนไลน สามารถแบงได ดังนี้ การใชภาษาเขียน การใชสัญลักษณตางๆ และการใช
ศัพทเฉพาะ นอกจากนี้พฤติกรรมการสื่อสารของผูเลนเกมออนไลน การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนใน
สังคมเกมออนไลน กอใหเกิดการรวมกลุมของผูเลนเปนรูปแบบชุมชนยอยหรือองคกรขึ้นมา และผูเลน
เกมออนไลนจะนิยมเลนรวมกับผูเลนคนอื่นมากกวาที่จะเลนโดยลําพัง
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การปฏิสัมพันธ (Interaction) จะมีอยูหลายรูปแบบซึ่งแตละรูปแบบจะมีการใชงานที่
แตกตางกันออกไปในขั้นตอนสรางหรือพัฒนาเกมผูทําการพัฒนาจําเปนที่จะตองเลือกรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธของเกมโดยอาจจะเปน การใชการปฏิสัมพันธเพียงอยางเดียวหรือหลายอยางก็ไดหลัง
จากนั้นผูทําการพัฒนาจะตองออกแบบการปฏิสัมพันธนั้นใหเกิดประโยชนตอการใชงานสูงสุดโดย
อาจจะแสดงออกมาในรูป ของการพัฒนาเกมที่ส ามารถทําไดงายขึ้น หรือจะเปนการลดระยะเวลา
สําหรับการพัฒนาเกมใหนอยลงแตยังคงความมีคุณภาพไวเชนเดิม
เกมเปรียบเสมือนโลกๆ หนึ่ง ผูพัฒนาเกมออนไลนทั่วๆ ไปจะสราง “ฉากใหญ” ขึ้นฉากหนึ่ง
โดยมีฉากยอยหลายฉากประกอบกันเพื่อไมใหผูเลนรูสึกจําเจ ยกตัวอยางเกม MMORPG (Massive
Multi-Player Online Role-Playing Game) นิยมสรางฉากเมือง ในเมืองมีฉากยอย เชน ตลาดและ
ย า นการค า ออกนอกเมื องไปจะเปน ฉากในปา ทะเลทราย และที่กัน ดาร เปาหมายการเลน เกม
ประเภท MMORPG คือใหผูเลนพัฒนาตนเองไปสูระดับสูงสุดที่จะทําได โดยสราง Character ของ
ตัวเองขึ้นมา 1 ตัว เลือกอาชีพที่ชอบ เชน อัศวิน นักยิงธนู นักดนตรี พอมด หรือพอคา แลวพยายาม
พัฒนา character (พัฒนาตัวเอง) ใหเกงในวิชาชีพนั้นๆ เมื่อผูเลนเดินทางไปพบอุปสรรค เชน อสูร
รายในเรื่อง ตองรูจักฝกปองกันตัวเองเพื่อความอยูรอด และเมื่อคนพบของมีคาตองเก็บไวเพื่อนําไป
แลกเปลี่ยนเปนเสื้อผาหรือของใชที่ตนกําลังขาดแคลน ซึ่งจะเปนการเพิ่มพลังชีวิตและทําใหผูเลนเกม
สามารถผานเขาสูเกมระดับสูงขึ้น เห็นไดวาเปาหมายของเกมประเภท MMORPG ไมไดอยูที่การแพ
หรือชนะเหมือนเกมคอมพิวเตอรทั่วไป ความสนุกอยูที่การไดเขามาเปนตัวละครตัวหนึ่งในเมืองๆ หนึ่ง
ไดพัฒนาตัวเองไปพรอมกับตัวละครตัวอื่น (ผูเลนคนอื่น) สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและสิ่งของ
ซึ่งกันและกันโดยการ Chat เกิดเปนการติดตอทางสังคมในเกมอยางไมมีพรหมแดน ผูเลนจึงรูสึก
เหมือนเปนสวนหนึ่งของชุมชนโลก (วารสาร ตื่นเถิด ฉบับวันที่ 8 มกราคม 2546) ยกตัวอยางเชน
เกม Pangya ที่เปดใหบริการในเมืองไทยขณะนี้ บางวันมีผูเขามาเลนใน Server ในเวลาเดียวกันถึง
50,000 คน (www.pangya.in.th) นั้นหมายความวาผูเลนคนใดที่เลนอยูใน Server เดียวกันสามารถ
ทักทายทําความรูจักผูเลนคนอื่นๆเปนจํานวนถึง 49,999 คน (พวงเพชร อภิธนาคุณ, 2549)
อุ ษ า บิ้ ก กิ้ น ส และอมรรั ต น อุ ด มเรื อ งเกี ย รติ (2551) ได ย กตั ว อย า ง เกมแร็ ก นาร็ อ ก
(Ragnarok) เปนเกมแนว MMORPG (Massive Multi-players Online Role Playing Game) เปน
เกมออนไลนเกมหนึ่งที่มีความชัดเจนในเรื่องของการดํารงชีวิตรวมกันในเครือขายสังคมเกมออนไลน
อันเปนรูปแบบของสังคมชุมชนเสมือนที่ผูเลนจะมีบทบาทเปนประชาชนคนหนึ่งที่ตองอาศัยอยูรวมกัน
ในสังคมเกมกับผูเลนคนอื่นๆ มีการดํารงชีวิตรวมกันในหลากหลายรูปแบบ คลายกับการดํารงชีวิตใน
สังคมจริง โดยผูเลนจะตองมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะทําใหตนสามารถดํารงชีวิตอยูรอด
ในสังคมเกมได
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ภาพที่ 2.8 การปฏิสัมพันธบนเครือขายสังคมเกมแร็กนาร็อก
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541) ไดใหคําจํากัดความวัฒนธรรมวาเปนวิถีชีวิต คือ สวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมของคนในสังคมที่หลอหลอมจนผานการปฏิสัมพันธ หรือไดรับการถายทอดจากบริบท
แวดลอม กลายเปนแบบแผนในความคิด การกระทําของคนในสังคมสวนใหญและมีลักษณะเปนกลาง
สามารถนํามาซึ่งความเจริญงอกงามหรือความเสื่อมแกสังคม สรุปไดวา วิถีชีวิต คือสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมที่มนุษยเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือผลิตสรางขึ้นเพื่อความเจริญงอกงาม สามารถถายทอด
กันได เลียนแบบกันได เอาอยางกันได เปนผลผลิตสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรู จากการไดเห็น ภาษา
ความเชื่อ ระเบียบ ประเพณี จนหลอหลอมเปนวัฒนธรรม
เกมออนไลนเปนเกมในลักษณะที่เลนพรอมๆ กันไดหลายคนทั่วโลกผานระบบเครือขาย
อินเตอร โดยผูเลนแตละคนจะตองเลือกที่จะสวมบทบาทเปนตัวละครของเกมนั้นๆ เพื่อที่จะไดสื่อสาร
กับผูเลนคนอื่นๆ ได เกมออนไลนก็เปนอีกสื่อหนึ่งที่จะสามารถทําใหผูเลนเอาชนะขอจํากัดทางการ
สื่ อ สารในมิ ติ ข องระยะทางและเวลา กล า วคื อ เกมออนไลน นั้ น เป น ตั ว กลางที่ จ ะช ว ยให ผู เ ล น
ติดตอสื่อสารกันได ถึงแมจะอยูกันตางพื้นที่ก็ตาม
ฉะนั้นเกมออนไลนจึงไมไดเปนเพียงแคเกมที่ผูเลนเลนเพื่อความสนุกสนานหรือบันเทิงเทานั้น
แตยังเปนตัวสื่อถึงสารตางๆที่ แฝงอยูในตัวเกมอีกดวย คําวา “สาร” ในที่นี้ จึงหมายถึง สารของสื่อ
หรือเทคโนโลยี ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและนําเสนอรูปแบบประสบการณใหมๆ ที่ตางไปจาก
ประสบการณ เ ดิ ม ที่ เ คยรู จั ก ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการสร า งชุ ม ชนเสมื อ น (Virtual
Community) นอกจากเกิดการติดตอสื่อสารที่ไรขอจํากัดในดานของพื้นที่ (Space) และเวลา (Time)
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บนโลกชุมชนเสมือนแลว เทคโนโลยีการสื่อสารยังสงผลใหเกิด Community บนโลกพื้นที่จริง (Real
World) อีกดวยซึ่งงานวิจัยนี้จะไดทําการศึกษาตอไป

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อุษา บิ้กกิ้นส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ (2551) ไดทาการศึกษาเกี่ยวกับการสรางชุมชน
เสมือนจริงในเกมออนไลนกับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
การศึกษาแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กับกลุมตัวอยางที่เลนเกมออนไลนแร็ค
นาร็อคพบวาลักษณะของชุมชนเสมือนเกมออนไลนมี 2 รูปแบบไดแกแบบปารตี้และแบบกิลด ดาน
พฤติกรรมการสรางชุมชนเสมือนในเกมออนไลน เปนการสนทนาทั่วไปการสนทนาในปารตี้และการ
สนทนาในกิลดสวนดีที่เกิดขึ้นจากการเลนเกมคือทําใหการพิมพเร็วขึ้น เรียนรูภาษาอังกฤษมีรายได
เพิ่มมีเพื่อนใหมสวนผลเสียที่เกิดขึ้นคือเสียเงิน เสียเวลา เสียคนรัก เสียสุขภาพทําใหเห็นแกตัว
ในผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย หลักที่กอใหเกิดการติดเกมคือการไดผ จญภัย ในดิน แดนตางๆ
พรอมกับเลนไปพรอมกับเพื่อนหลายๆคนไดในเวลาเดียวกันและการแขงขันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ธิดารัตน ไรวิบูลย (2552) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ การสรางอัตลักษณและกระบวนการสราง
ความสัมพันธผาน www.bloggang.com เปนการวิจัยคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
การสรางอัตลักษณและเพื่อศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธในชุมชนเสมือนของกลุมบล็อกกระทู
พันทิป โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม รวมถึงการ
วิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกออนไลนของเว็บไซต www.bloggang.com
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบอัตลักษณที่ปรากฏในบันทึกออนไลน มาจากการสรางเนื้อหาที่
วัจนภาษาและอวั จนภาษา สามารถบงบอกถึงอัตลักษณและสามารถเห็นตัวตนของผูเขียนบันทึก
ออนไลนไดงายที่สุด ประกอบไปดวย อัตลักษณทางเพศ อัตลักษณบุคลิกภาพ อัตลักษณทาง
สถานภาพ นอกจากนี้ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางความสัมพันธของกลุมบล็อกกระทูพันทิป
พบวา วิธีการเขาสูกระบวนการสรางความสัมพันธของกลุมมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การเขาสูเว็บไซต
เปนขั้นตอนของการลงทะเบียนเพื่อเปนสมาชิก 2) การกําหนดอัตลักษณ เพื่อใชทําการติดตอสื่อสาร
กับเพื่อนสมาชิกอื่นถายในเว็บไซต 3) การเขาสูชุมชนเสมือน 4) การสรางความสัมพันธ ทําความรูจัก
กับเพื่อนสมาชิกในเว็บไซต
โอห ม สุ ข ศรี (2550) ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การสื่ อ สารผ า นเว็ บ ไซต กั บ การสร า ง
อัตลักษณและสัญญะของกลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศ กรณีศึกษา: เรดอารมีแฟนคลับ พบวา
กลุมเรดอารมีแฟนคลับเกิดจากการรวมตัวของบุคคลซึ่งสนใจในเรื่องของฟุตบอลที่เกี่ยวของกับสโมสร
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แมนยูไนเต็ด โดยมีการติอตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติตางๆ ตลอดจนทํากิจกรรม
รวมกัน มีการจัดตั้งเว็บไซต www.redarmyfc.com เพื่อใชเปนการประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพร
เนื้อหา ขาวสารตางๆ และใชเว็บบอรดสําหรับเปนศูนยรวมการติดตอสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยน
ทัศนคติตางๆ รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟุตบอลและสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด และเรื่อง
อื่นๆ ภายใตกฎ กติกาที่กําหนดขึ้นโดยผูบริการเว็บบอรด สัญญะที่สมาชิกเรดอาร มีแฟนคลับใชการ
สื่ อสารในเว็ บ บอร ดนั้ น ส ว นมากจะมาจากภาษาที่สื่อ มวลชนใช สื่อ สารกัน อยู แลว และยั งมี การ
ใชสัญญะที่เปนรูปภาพ นักฟุตบอล โลโกสโมสร และภาพการแขงขัน ของทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด
เพื่อใหเขาใจภายในกลุมสมาชิกแฟนคลับ นอกจากนั้นในเว็บบอรดตางแสดงอัตลักษณรวมที่บงบอก
ถึงความรัก ความศรัทธาเกี่ยวกับสโมสรและนักฟุตบอล ในประเด็นตางๆ แสดงใหเห็นความเปนตัวตน
ของกลุม ภายใตอัตลักษณเดียวกัน คือ การแสดงออกบนความภาคภูมิใจกับความสําเร็จของสโมสร
แมนเชสเตอรยูไนเต็ดผานทางภาษา และสัญญะตางๆ เชน รูปภาพ และเนื้อหาในเว็บบอรด รวมทั้ง
นานแฝงที่สมาชิกใช โดยมีสํานึกของความเปนพวกเดียวกันและรูสึกเปนพวกเดียวกัน
จากงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ทํ า ให ผู วิจัย ไดทราบถึงรู ป แบการสื่อสารที่มีลัก ษณะเฉพาะกลุมและมี
อัตลักษณรวมกันภายในกลุม ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้น โดยผานกระบวนการติดตอสื่อสารกันในแบบตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชนเสมือนแหงนี้ ผูวิจัยจึงนํามาเปนขอมูลเพื่อใชศึกษาถึงรูปแบบของการสรางอัตลักษณ
และการสรางความสัมพันธในชุมชนเสมือนตอไป
วาสุพร คงใหญ (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางอัตลักษณวัฒนธรรมยอยของกลุม
ผูนิยมตุกตาบลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณของกลุมผูนิยมตุกตาบลายและภาพสะทอน
การเปนวัฒนธรรมยอย รวมถึงศึกษาบทบาทของรสนิยมสาธารณที่มีตอปรากฏการณนี้ การเลือก
ตัวอยางใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงผูนิยมตุกตาบลายธจํานวน 7 คน ที่เปนสมาชิกใน
เว็บไซตลายธไทยแลนด เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวน
รวมและไมมีสวนรวม และการสนทนากลุม
ผลการวิจัยพบวา การสรางอัตลักษณของกลุมปรากฏทางลักษณะภายนอก ไมวาจะเปนการ
พกพาตุ กตาบลายธ ติดตั ว ข า วของเครื่องใช ประดิษฐกรรมตางๆ และการรวมกลุมพบปะมีทติ้ ง
รู ป แบบการประพฤติ ป ฏิ บั ติตัว ภาษาของกลุมเกิดจากการผสมผสานภาษาที่วัย รุน ทั่ว ไปนิย มใช
ดัดแปลงสรางคํา เพื่อสื่อความหมายที่เขาใจกันในกลุม การดําเนินชีวิตและคานิยมของกลุมผูนิยม
ตุกตาบลายนั้นไมแตกตางจากคนทั่วไปมากนัก อยางไรก็ตามกลุมผูนิยมตุกตาบลายนั้นสะทอนการ
เปนวัฒนธรรมยอยเพียงสวนหนึ่งเพราะในสังคมไทยยังไมคอยยอมรับและมีขอจํากัดทางพื้นที่ทาง
กายภาพในการแสดงออกที่ไมมากนัก การรวมตัวกันเพื่อพบปะมีลักษณะของการรวมกลุมตามวาระ
สังสรรคมากกวาการเปนแบบแผนที่ปฏิบัติเปนประจํา และมีเปาหมาย คือ ดํารงกลุมใหยั่งยืนตอไป
เพื่อใหวัฒนธรรมยอยของกลุมยังคงอยูตอไป กลไกที่สําคัญที่ทําใหเกิดการรวมกลุมนี้ คือ การจัดมีท
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ติ้ง โดยกลุมผูนิยมมีความกระตือรือรนในการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับตุกตาบลาย โดยใชอินเตอรเน็ต
เปนแหลงขอมูลหลัก
วัชรินทร ภิญโญศาสตร (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อสราง
สัมพันธภาพ และการสรางตัวตนในเกมออนไลนของวัยรุนไทยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค
4 ประการ คือ 1) เพื่อทราบถึงกระบวนการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลน
แตละประเภท 2) เพื่อทราบถึงรูปแบบการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลน
แตละประเภท 3) เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการสื่อสารของผูเลนเกมออนไลนแตละประเภท และ 4)
เพื่อทราบถึงการสรางตัวตนของผูเลนเกมออนไลนแตละประเภท โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา การ
สังเกตการณอยางมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนเครื่องมือในการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลนมี
ดังนี้ การเลือกเกมออนไลน การเขาสูเกมออนไลน การสรางตัวตน การเลือกคูสนทนา การสนทนา
และการพัฒนาสัมพันธภาพ โดยสังคมเกมออนไลนเปนสังคมขนาดใหญ เมื่อผูเลนไดทําความรูจักกัน
แล ว ภายในเกม ถา ผู เล น มีความพอใจซึ่งกันและกัน จะมีการขออีเมล เพื่อใชสําหรับ สนทนาผาน
โปรแกรมสนทนา หรือ ไฮ5 (Hi5) เปนการเพิ่มความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น 2) รูปแบบการสื่อสารใน
การสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลน สามารถแบงได ดังนี้ การใชภาษาเขียน การใช
สัญลั กษณ ตา งๆ และการใช ศัพท เฉพาะ 3) พฤติกรรมการสื่อสารของผูเลน เกมออนไลน การ
ปฏิสัมพันธระหวางผูเลนในสังคมเกมออนไลน กอใหเกิดการรวมกลุมของผูเลนเปนรูปแบบชุมชนยอย
หรือองคกรขึ้นมา และผูเลนเกมออนไลนจะนิยมเลนรวมกับผูเลนคนอื่นมากกวาที่จะเลนโดยลําพัง 4)
การสรางตัวตนของผูเลนเกมออนไลน ผูเลนมีการตั้งชื่อทั้งที่ปกปดขอมูลที่แทจริงสวนตัว และการตั้ง
ชื่อที่มีลักษณะสอดคลองกับตัวตนที่แทจริง นอกจากนี้ยังมีการใชสัญลักษณ เพื่อบงบอกวาตนเองอยู
ในองคกร หรือสังกัดใด เปนการสรางตัวตนรวมอีกดวย

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคม
เกมออนไลน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เนนการหาความสัมพันธเชิงเหตุ
และผล เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางอัตลักษณเสมือน
และการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน กับตัวผูเลนเกมออนไลน โดยใช
เครื่องมือ ดังนี้
1) การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนการวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏบน
เกมออนไลนที่ไดคัดเลือกมา เพื่อทราบถึงรูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือน การสรางปฏิสัมพันธ รวม
ไปถึงผลที่เกิดขึ้นตามมาทั้งในโลกเกมออนไลน และในโลกความจริง สําหรับการสรางอัตลักษณเสมือน
จะใชการวิเคราะหเนื้อหาทางดานประชากรศาสตร (Demographic) อันไดแก เพศ อายุ การศึกษา
รวมทั้งการใชการสัมภาษณถึงลักษณะพื้นฐานตามเกณฑที่ไดระบุไวเพื่อวิเคราะหรูปแบบการสราง
อัตลักษณเสมือนที่ปรากฏอยูในเกมออนไลน ใหเห็นลักษณะตัวตนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2) การสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Partictipant Observation) ผูวิจัยทําการเขา
ไปเปนสมาชิกในเกมออนไลน และเขาไปสรางปฏิสัมพันธกับผูเลนเกมคนอื่นๆ ภายในเกม
3) การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยการวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการ
เก็ บ ข อ มู ล รู ป แบบการแจกแบบสั มภาษณ เ พื่อ สั มภาษณ เ ชิง ลึ กกั บ ผู เล น เกมออนไลน เพื่ อศึ ก ษา
ความสําคัญของการใชอัตลักษณเสมือนที่เกิดขึ้นในชวงกอนเลนเกม ระหวางเลนเกม และหลังการเลน
เกม พรอมกับใชรูปแบบการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) กับนักวิชาการผูเชี่ยวชาญใน
วงการเกม เพื่ อทราบถึ ง ทั ศนะของนั ก วิ ช าการในด า นการสร า งอั ตลั ก ษณ เ สมื อน และการสร า ง
ปฏิสัมพันธในสังคมเกมออนไลน
ขอมูลที่นํามาทําการวิจัย จึงถือวาเปนวาขอมูลในระดับชั้นขอเท็จจริง ที่เกิดจากการรวบรวม
ข อ มู ล เพื่ อ การวิ เ คราะห ม ากกว า เอกสารเพื่ อ การวิ จ ารณ แ ละแสดงทั ศ นะ ในขั้ น แรกผู วิ จั ย ได
ทํ า การศึ ก ษาเอกสาร ซึ่ งประกอบดว ย ขาว บทความ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัย ที่ เกี่ย วขอ ง
บทความวิเคราะห ทั้งทางวัฒนธรรม สังคมและทางเศรษฐกิจ และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสราง
ฐานข อ มู ล ในการเป น ดั ช นี ชี้ วั ด ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป น ข อ มู ล อั น สามารถยื น ยั น ตามหลั ก ทฤษฏี
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เบื้องตนของการเตรียมขอมูลเพื่อการวิจัย และนําผลที่ไดจากการประมวล มาวิเคราะห ประกอบ
ทฤษฎี และฐานความรูเพื่อเปรียบเทียบความเปนจริงที่เกิดขึ้นกับสมมติฐานที่ไดตั้งไวในการหาคําตอบ
ของการวิจัยในครั้งนี้
โดยระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เรื่ อ ง “อั ต ลั ก ษณเ สมื อ นกั บ การสร า งปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมบน
เครือขายเกมออนไลน” แบงออกเปน 8 ขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
3.3 สมมติฐานการวิจัย
3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.5 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.8 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม
ออนไลน” มีขั้นตอนการสรางกรอบแนวความคิดดังตอไปนี้
1) การศึ ก ษาเอกสาร ตํ า รา งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง และศึ ก ษารายละเอี ย ด โดย
การศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดบูรณาการ เชื่อมโยงองคความรูทั้งหมดเพื่อสรางกรอบแนวความคิด
2) สร า งกรอบแนวคิ ด ผู วิ จั ย ทํ า การเชื่ อ มโยงและร า งกรอบแนวคิ ด ตามพื้ น
ฐานความรูที่ไดจากผลการศึกษาในขอที่ 1
3) การทบทวน (Verification) ของกรอบแนวคิด ผูวิจัย จะใชวิธีการพิจารณา
ความสัมพันธรวมระหวางกรอบแนวคิดซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวของตามลําดับ
4) การตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ กรอบแนวคิดที่ไดจากขอที่ 3
5) จัดทํารางรูปแบบ ผูวิจัยกําหนดรางรูปแบบ โดยการวิเคราะหและสังเคราะหจาก
เอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ ไ ด ศึ ก ษา และกํ า หนดเป น ร า งรู ป แบบ ภายใต ก รอบ
แนวความคิดที่ผานการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิในขอที่ 4
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•
•
•
•
•

เกมออนไลน
ลักษณะของเกม
ความถี่ในการเลน
เวลาที่ใชในการเลน
จํานวนเงินที่ใชในการเลน
ระยะเวลาในการเลนตอครั้ง

อัตลักษณที่สรางขึ้น
การปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นทางสังคมเกม
ออฟไลน

โลกแหงความเปนจริง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

•
•
•
•
•

เกมออฟไลน
ลักษณะของเกม
ความถี่ในการเลน
เวลาที่ใชในการเลน
จํานวนเงินที่ใชในการเลน
ระยะเวลาในการเลนตอครั้ง
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คุณลักษณะพื้นฐานผูเลน
• ชื่อ
• เพศ
• อาชีพ
• รายได
• รูปราง หนาตา
• อุปนิสัย
• สีที่ชอบ

โลกแหงความเปนจริง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม

การปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นทางสังคมเกม
ออนไลน

โลกแหงความเปนจริง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม
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3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคม
เกมออนไลน” ไดกําหนดกลุมตัวแปรออกเปนดังนี้
1) ตัวแปรตน
(1) ชื่อ
(2) เพศ
(3) อาชีพ
(4) รายได
(5) รูปรางหนาตา
(6) อุปนิสัย
(7) สีที่ชอบ
2) ตัวแปรตาม
ปจจัยทางสังคม
3) ตัวแปรควบคุม
ลักษณะเกม

3.3 สมมติฐานการวิจัย
1) รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนเปนรูปแบบที่มีความหมายหลากหลายเชนเดียวกับการ
กับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในที่เปนอยูในโลกความเปนจริง
2) ผูเลนเกมออนไลน จะสรางอัตลักษณเสมือนที่มีความแตกตางกับอัตลักษณที่แทจริง
3) การใชอัตลักษณเสมือนในการเลนเกมออนไลน กอใหเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคมบน
เครือขายสังคมเกมออนไลน จึงสงผลกระทบตอรูปแบบในชีวิตประจําวันของผูเลนเกมออนไลน

3.4 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
3.4.1 กลุมประชากร
การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขาย สังคม
เกมออนไลน” ผูวิจัยไดทําการสํารวจกลุมประชากรทั้งหมด ตามจํานวนบัญชีผูเลนที่ลงทะเบียนเกม
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ออดิชั่น (Audition) ในประเทศไทยมีมากกวา 20 ลานบัญชีโ ดยบัญชีของบริษัทเอเชียซอฟต
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่มีการเคลื่อนไหวประมาณ 1,000,000 บัญชีและมีกลุมประชากร
เปาหมายในเครือขายสังคมออนไลนประมาณ 70,000 บัญชี (Audition, บริษัทเอเชียซอฟตคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559)
3

3.4.2 กลุมตัวอยาง
การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม
ออนไลน” ผูศึกษาทําการกําหนด ขั้นตอน รูปแบบการดําเนินงาน และกลุมประชากรตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา ไวดังนี้
กําหนด Population and Samples อันไดแก กลุมตัวอยางการสัมภาษณเจาะลึก (InDepth Interview) ประกอบไปดวย กลุมนักเลนเกมออดิชั่น (Audition) จํานวน 20 คน
3.4.3 วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยเลือกใชการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ดังนี้
กลุ ม นั กเล น เกม (Gamer) ผู วิจั ย จะเลื อ กกลุ ม นัก เล น เกมออนไลน ต องเป น เกมออดิ ชั่ น
(Audition) ที่บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูใหบริการ ที่มีอายุระหวาง 15 30 ป และกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปจนถึงระดับวัยทํางานจํานวน 20 คน โดย
แบงเปนดังนี้
1) เปนผูเลนที่ความชํานาญ 10 คน
2) เปนผูเลนทั่วไปที่มีปฏิสัมพันธเชื่อมตอในโลกความเปนจริง 10 คน

3.5 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยการ
เตรียมคําถามที่เหมาะสม ครอบคลุม และสอดคลองกับคําถามนําวิจัย เพื่อใหสามารถควบคุมการ
สนทนาใหเปนไปตามความตองการ นอกจากนั้น ผูวิจัยยังใชการศึกษาขอมูลจากเอกสารและเว็บไซต
ตางๆ (Documentary Research) เพื่อเปนขอมูลเสริม เพื่อใหทราบถึง ขอมูลเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณ กิจกรรมความเคลื่อนไหว เปนตนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

62
3.5.1 เครื่องมือการแจกแบบสัมภาษณเพื่อสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview)
ผูวิจัยจะใชวิธีการสนทนาผานโปรแกรมสนทนา การสนทนาภายในเกม และกรสนทนาแบบ
สัมภาษณโดยตรงกับผูเลนเกมออนไลน จํานวน 20 คน โดยเตรียมคําถามที่เหมาะสม ครอบคลุม และ
สอดคลองกับคําถามนําวิจัย เพื่อใหไดขอมูลการวิจัยที่ตองการศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงคโดยมี
แนวคําถามแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สวนที่ 2 : พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน
(คําถามปลายปด) ระยะเวลาที่ผูเลนเริ่มเลนเกม ความถี่ในการเลนเกมตอสัปดาห คาใชจาย
ในการเลนเกม สถานที่ที่ใชเลนเกม
(คําถามปลายเปด) เหตุใดผูเลนจึงเลือกเลนเกมออดิชั่น เริ่มเลนเกมออดิชั่น ตอนอายุเทาไหร
และเลนมาเปนระยะนานเทาไหร จุดเดนของเกมออดิชั่นคืออะไร ที่ทําใหทานตองเลนตอเนื่อง หาก
จุดเดนของเกม มีความสัมพันธระหวางผูเลน ทานคิดวาอะไรคือตัวแปรที่ทําใหเกิดความสัมพันธนั้น
ขึ้นมา ลักษณะตัวละครในเกมสงผลตอความสัมพันธในโลกเสมือนหรือไม ทานสรางตัวละครแบบไหน
ตัวละครของเพื่อนหรือผูเลน เกมคนอื่นๆ ที่ทานคิดวาทําใหอยากผูกมิ ตรดวย สวนใหญมีลักษณะ
อยางไร ชวยยกตัวอยางกระบวนการการผูกมิตรหรือสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคนอื่นๆ ภายในเกม
โดยสวนใหญทานไดรับมิตรภาพกลับจากในเกมออดิชั่นมากนอยแคไหน ความสัมพันธของทานกับ
เพื่อนในเกมมีความตอเนื่องมากนอยแคไหน ทานเคยนัดพบหรือพบปะสังสรรคกับเพื่อนในเกมมาก
นอยแคไหน ปจจุบันทานคิดวา ทานมีเพื่อนใหมจากการใชชีวิตประจําวันมากหรือนอยกวาเพื่อนใน
เกม นอกจากเลนเกม เวลาวางสวนใหญทานทําอะไร ความสัมพันธกับคนในครอบครัวทานคิดวา มี
ความสนิทสนม มากนอยแคไหน ทานเคยโดนตําหนิ เรื่องการเลนเกม จากบุคคลรอบขางหรือไม
ทานคิดวาทานไดรับสิ่งใดจากการเลนเกมนอกจากความเพลิดเพลิน ทานคิดวาพัฒนาการตอไปของ
เกมนี้ควรจะมีลักษณะแบบไหน และทานคิดวา ทานจะเลิกเลนเกมนี้หรือไมเพราะอะไร หากวันหนึ่ง
ทานเลิกเลนเกมนี้ ทานคิดวา ความสัมพันธของทาน กับเพื่อนในเกม จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
เพราะเหตุใด
3.5.2 การสังเกตการณภาคสนาม (Field Research)
เพื่อสังเกตการณกระบวนการสรางอัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบน
เครือขายสังคมเกมออนไลน โดยใชวิธีการสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation) ในเกม
ออดิชั่น (Audition)
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3.5.3 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
เปนการวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏอยูในเกมออนไลน แลวจนบันทึก เพื่อใหทราบถึงรูปแบบ
การปฏิ สั มพั น ธ ว า มี กี่ รู ป แบบ ในการแยกแยะขอความสนทนา เพื่ อแบ งระดับ ความสัม พัน ธ เป น
ความสัมพันธแบบเพื่อน หรือคนรัก นอกจากนี้จะมีการเก็บขอมูล ถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงหรือ
ระยะเวลาของความสัมพันธที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปศึกษาผลที่เกิดขึ้นเองของการปฏิสัมพันธทางสังคมเกม
ออนไลน

3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูทําวิจัยทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการ อางอิงเครื่องมือการสัมภาษณ
จากเอกสารงานวิจัยตางๆ ประกอบกับการนําทฤษฎี จากนั้นสรางชุดคําถาม และปรึกษากับอาจารยที่
ปรึกษาในการสรางชุดคําถามในการสัมภาษณ มาปรับใชเพื่อสรางคําถามในเครื่องมือการสัมภาษณได
อยางชัดเจน

3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 3 วิธีการหลักๆ คือ สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
สอบถาม พูดคุย เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมบุคคลที่คัดเลือกไว การศึกษาขอมูลจากเอกสาร บทความ
วิทยานิพนธตางๆ ที่เกี่ยวของ และเว็บไซต บทความ กระทูตางๆ (Documentary Research)

3.8 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ เพื่อใหเปนกรอบในการวิเคราะห และอธิบายถึงรูปแบบในการสรางอัตลักษณเสมือนและ การ
สรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน โดยมีการวิเคราะหขอมูลแตละประเภท ไม
วาจะเปนดานเนื้อหา หรือ การสัมภาษณเชิงลึก คือ การนําเทปการสัมภาษณทั้งหมด ถอดเทป และ
จัดระบบบนกระดานลงรหัส (Coding Sheet) จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหตามทฤษฎีตอไป

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม
ออนไลน” ไดเก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอมูลจากการเก็บแบบ
สัมภาษณ ประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลุม
นักเลนเกม (Gamer) และ ผูวิจัยจะเลือกกลุมนักเลนเกมออนไลน ตองเปนเกมออดิชั่น (Audition) ซึ่ง
สามารถแบงการแสดงผลการวิเคราะหออกเปนแตละสวนดังตอไปนี้
4.1 สวนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ
4.2 สวนที่ 2 ลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น
4.3 สวนที่ 3 การสรางอัตลักษณในเกมออดิชั่น
4.4 สวนที่ 4 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่น
จากการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทาง
สังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน” ไดเก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช
ขอมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ ประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลุมนักเลนเกม (Gamer) จํานวน 20 ชุด

4.1 สวนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ
1) เพศ นักเลนเกม (Gamer) กลุมเปาหมาย ที่เลนเกมออดิชั่น (Audition) จํานวน 20 คน
โดยสามารถแบงเปน เพศชายจํานวน 11 คนของจํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมด และเปนเพศหญิง
จํานวน 9 คนของจํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมด
2) อายุ นักเลนเกม (Gamer) กลุมเปาหมาย ที่เลนเกมออดิชั่น (Audition) ที่มีชวงอายุ
ระหวาง 15 – 30 ป โดยสามารถแบงเปน อายุต่ํากวา 25 ป 16 คนของจํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมด
มีอายุ 25 – 35 ป 2 คนของจํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมด และ มีอายุมากกวา 35 ป 2 คนของจํานวน
กลุมเปาหมายทั้งหมด
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3) ระดับการศึกษา นักเลนเกม (Gamer) ที่เลนเกมออดิชั่น (Audition) กลุมเปาหมายกําลัง
ศึกษาจํานวน 10 คน มีสําเร็จการศึกษาจํานวน 9 คน และจบศึกษาเพียงมัธยมปลาย ไมไดศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยตอจํานวน 1 คน ผูเลนสวนใหญเลนเกมออดิชั่น (Audition) เลนเกมตอเนื่องมา
เปนระยะเวลามากกวา 1 ปขึ้นไป
4) สถานภาพทางเศรษฐกิ จ นัก เลน เกม (Gamer) กลุม เปาหมาย ที่เลน เกมออดิชั่ น
(Audition) โดยระยะความถี่ในการใชเวลาในการเลมเกม ขึ้นอยูกับการใชเวลาวางของแตละคน ซึ่ง
ทุกคนที่เลนเกมยอมรับวา การเลมเกมดังกลาวมีความจําเปนตองมีคาใชจายในการเลนเกมโดยเฉลี่ย
500 - 1,000 บาท ตอสัปดาห และสถานที่ ที่ผูเลนเกมใชในการเลนเกมสวนใหญ คือบานพักอาศัย
เปนอันดับแรก และรานอินเตอรเน็ตอันดับรองลงมา นอกจากนี้ยังไมรวมในสวนของการเติมเงินเพื่อ
ซื้อไอเทมภายในเกม
5) สถานภาพทางครอบครัวและคนรอบขาง นักเลนเกม (Gamer) กลุมเปาหมาย ที่เลนเกม
ออดิชั่น (Audition) สวนใหญ มีความเห็นวา ภาพรวมของความสัมพันธกับครอบครัว เพื่อน คนรอบ
ข าง การเรี ย น หรื อ การทํ า งาน ไม ได รับ ผลกระทบจากการเลน เกมจนทํ าใหเ กิด ผลเสี ย เพราะ
นอกจากการเลนเกม ผูเลนเกมยังมีกิจกรรมอื่นๆ ในการใชเวลาวาง หรือการใชเวลาในชีวิตประจําวัน
และนักเลนเกมบางสวนยังสามารถหารายไดเสริมจากการขายของในเกม “ครอบครัวสนับสนุน เพราะ
ผมขายของในเกมมันมีรายไดมันไดเงินแตตอนแรกๆ ก็เคยโดนตําหนิ เพราะเราไมรูจักวิธีการหาเงิน
เลย แมก็วาเราก็แอบเลน แตมีชวงหนึ่งเราหยุดเลนไปเพราะเขาวงดนตรีแลวก็เรียนหนัก พอทุกอยาง
มันลงตัวก็กลับมาเลนใหม” (กุลบุตร เดชสอน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “หนูขายของใน
เกมดวยมันมีรายได ครอบครัวเห็นวาเราหาประโยชนจากมันไดเขาก็ไมไดวาอะไร” (นองอน (นาม
สมมติ), สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)

4.2 สวนที่ 2 ลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น
เกมออดิชั่น (Audition) มีจุดกําเนิดมาจากประเทศเกาหลีใต และไดขยายไปยังหลายภูมิภาค
และหลายประเทศอาทิ ประเทศฮองกง ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศเวียดนาม ประเทศ
ฟลิปปนส ประเทศบลาซิล ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย เปนตน เปนเกมออนไลนที่ได
ความนิยมจากกลุมผูเลนเกมจํานวนมากทั่วโลกและผูเลนเกมในประเทศไทย
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเกมออดิชั่น พบวาโลกชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่นเปนโลก
แหงจิตนาการ มีตัวละครเปนตัวการตูนนารักสดใส ที่ผูเลนสามารถสวมบทบาทเพื่อแทนตัวเอง
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ภาพที่ 4.1 แผนภูมิแบบจําลองลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น (Audition)
จากแผนภูมิแบบจําลองลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น สามารถสรุปไดวา เมื่อผูเลน
ตัดสินใจวาจะเลนเกมออดิชั่นแลว ผูเลนเกมตองทําการลงทะเบียนหรือสมัครเปนสมาชิกกับทางบริษัท
ผูใหบริการ ตามเงื่อนไขที่กําหนดกอน จึงจะสามารถเขาสูเกมได โดยการลงทะเบียนผานหนาเว็บไซต
http://audition.playpark.com/th/Index

ภาพที่ 4.2 การลงทะเบียนเกมออดิชั่น (Audition)
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2557.
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ภาพที่ 4.3 การเขาสูหนาลงทะเบียนเกมออดิชั่น (Audition)
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2557.
การเขาสูเกมออดิชั่น (Audition) ผูเลนตองทําการสมัคร PlayID กอน โดยสามารถสมัครผาน
หมายเลขโทรศัพท หรืออีเมลก็ได หลังจากนั้นผูเลนจะไดรับการยืนยันสิทธิ์การสมัครผานทาง SMS
หรืออีเมลที่ใชในการสมัคร จากนั้นคลิกเพื่อยืนยันการเปนสมาชิก เปนการเสร็จสิ้นการสมัคร PlayID
ในการเขาสูเกมครั้งแรกของผูเลนเกมออดิชั่น (Audition) หลังจากที่ไดส มัครเปนสมาชิก
เรี ย บร อ ยแล ว ผู เ ล น เกมสามารถเลื อ กเข า เกมได 2 วิ ธี คื อ 1) การเข า ผ า นเว็ บ ไซต audition
.playpark.com ดวย Internet Explorer เทานั้น หรือ วิธีที่ 2) การดาวนโหลดเกมจากเว็บไซตและ
ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว
เมื่อเขาเกมมาแลว หนาแรกผูเลนเกมจะพบกับหนาตาง Login โดยผูเลนเกมจะตองทําการ
Login PlayID ของตนเอง เพื่อเขาเลนเกม
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ภาพที่ 4.4 การเขา Login เกมออดิชั่น (Audition)
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2559ก.
จากการลงทะเบียนของเกมออดิชั่น (Audition) สามารถวิเคราะหไดวา การลงทะเบียนทําให
ผูเลนเกมมีความมั่นใจและรูสึกปลอดภัยกับขอมูลสวนตัวมากขึ้น ซึ่งสงผลตอความรูสึกระหวางเลน
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธภายในเกมกับผูเลนคนอื่นๆ
เมื่อสมัครเสร็จแลว ก็ตองสรางตัวละครภายในเกมขึ้นมากอนเริ่มเลน โดยตัวละคร จะใหผู
เลนกําหนด ชื่อ เพศ สีผิว หนาตา ทรงผม และเครื่องแตงกาย ซึ่งผูเลนเกมมือใหม การสรางตัวละคร
ยังมีขอกําจัดอยู การแตงกายไมไดมีใหเลือกหลากหลาย ผูเลนตองอาศัยประสบการณในการเลนเกม
เพื่อเก็บเลเวล (Level) และไอเทม มาอัพเกรดตัวละครของตนเองอีกครั้ง
หลังจากที่ผูเลนทําการสรางตัวละครใหมขึ้นมาเรียบรอยแลว ก็สามารถเริ่มเขาสูเกม โดยผู
เลนตองทําการเลือก Server & Channel ซึ่งจะประกอบไดดวยหองเตนตางๆ ดังนี้ Beginner 1
เหมาะสําหรับผูเลนมือใหม เพิ่งเริ่มตน Level 1-5 เทานั้น Beginner 2, Couple, FreeServer,
FreeServer 2 และ ATC 2017 เปนหองเฉพาะสําหรับการแขงขัน ในแตละ Server จะประกอบดวย
หองยอยๆ อีกหลายหอง เมื่อเลือกหองไดแลว ก็จะพบกับเมืองออดิชั่น
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ภาพที่ 4.5 ภาพแสดง Server & Channel

ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงเมืองในเกมออดิชั่น (Audition Town)
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ภายในเมืองออดิชั่น จะประกอบไปดวย Shopping Mall แหลงศูนยรวมเครื่องแตงกาย
เสื้อผา ใบหนา ทรงผม รองเทา เครื่องประดับ สัตวเลี้ยง ที่ผูเลนสามารถเขาไปเลือกซื้อไดตามตองการ
ผานเงินภายในเกม เดน (Den) หรือจากการเติมเงินจากบัตร แคช (Cash) นอกจากนี้ยังมีในสวนของ
FAM Office ที่เปรียบเสมือนชุมชนยอยภายในเกมของผูเลน Dancing Hall หองที่ผูเลมเขามาเตน
และสนุกกับเกมในโหมดการเตนในรูปแบบตางๆ Ranking การจัดอันดับการเตนของผูเลนเกม และ
Audition Studio หองฝกซอมการเตน เพื่อเพิ่มเทคนิคใหตัวละครมีทาเตนแปลกๆ ไมซ้ําผูเลนคนอื่น
นอกจากความสนุกสนานจากการเลนเกมแลว ผูเลนยังเพลิดเพลินกับการกําหนดอัตลักษณ
ผานการสรางตัวละครขึ้นมาใหม ความโดดเดนอีกอยางของเกมออดิชั่น คือการปฏิสัมพันธระหวางผู
เลน ภายในเกม ดวยระบบของเกมที่เอื้อตอการสื่อสาร สงผลใหผู เล นเกมยิ่งมีอารมณรวมกับ เกม
ออดิ ชั่ น เพิ่ ม มากขึ้ น “เพลงที่ เ พราะ แลว ก็ เป น สัง คมที่ ก วา ง มี เ สื้อ ผ าที่ ส วย มีตั ว ละครที่ น ารั ก ”
(กุลบุตร เดชสอน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “ไดเพื่อน ไดสนุก ไดแขงกับตัวเองและคนรอบ
ขางดวย ไดรูจักเพื่อนตางๆ มีเพื่อนใหมๆ” (ปยวรรณ พุทธวารินทร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน
2559) “คงเปนเรื่องชุดการแตงตัว ไอเทมของมัน ความสนุก เพื่อนมันคือสิ่งแปลกใหมคะ” (อลิษา
รัตนชวางกูร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “จุดเดนของเกมออดิชั่น คือ เกมเตนผสมผสานไป
ดวยความหลากหลายของรูปแบบ ไมวาจะเปนเรื่องเสื้อผา ตัวละคร หรือแมแตเพลงเองก็ตามใน
ความคิดของหนูนะ” (สุพรรษา บัวนําพร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “คงเปนเรื่องของไอเทม
และก็ รู ป แบบการเล น เกม มั น มี ความแปลกใหมนาสนใจ อีกอยางมีเพื่อนดว ย เพลงก็มีสว นนะ”
(มงคล มวงคุม, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
จากการสัมภาษณกลุมนักเลนเกม พบวาเกมออดิชั่นถือเปนเกมที่ไดรับความสนใจจากผูเลน
อยางตอเนื่องเปนเวลา 11 ป เนื่องจากตัวเกมมีความสนุนสนานกับการเลน และรูสึกผอนคลายจาก
เสียงเพลงภายในเกม รวมไปถึงไอเทม เครื่องแตงกายตางๆ นอกจากนี้ มิตรภาพจากเพื่อนภายในเกม
ยังเปนเหตุผลหลักๆ ที่ทําใหผูเลนยังคงเลนอยูจนถึงปจจุบัน

4.3 สวนที่ 3 การสรางอัตลักษณในเกมออดิชั่น
ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกการศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคม
บนเครือขายสังคมเกมออนไลน” ไดเก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูล
จากการเก็บแบบสัมภาษณ ประกอบกับขอมูลจากการสังเกตการณเกี่ยวกับกลุมนักเลนเกม (Gamer)
และ ผูวิจัยจะเลือกกลุมนักเลนเกมออนไลน ตองเปนเกมออดิชั่น (Audition) โดยสามารถสรุปไดดังนี้
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4.3.1 อัตลักษณของผูเลน
อัตลักษณ คือ ความรูสึกนึกคิดตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ
ระหวางตนเองกับผูอื่น โดยผานการมองตัวเองและผูอื่นมองเราในขณะนั้น แตในโลกของเกมออนไลน
แลว อัตลักษณไมใชภาพลักษณที่เกิดจากการปฏิสัมพันธทางสังคม แตเปนตัวแทน ที่ผูเลนสรางขึ้นมา
ผานตัวละครภายในเกม ซึ่งอัตลักษณเสมือนนี้ เปนสิ่งที่ไมไดมีอยูจริงตามธรรมชาติ แตเกิดผานบริบท
ทางเวลา พื้นที่ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
เกมออดิชั่นเปนเกมออนไลนที่มีความโดดเดนเรื่องการสรางอัตลักษณเสมือน เนื่องจากตัวเกม
กําหนดใหผูเลนใหมตองสรางตัวแทนตนเองขึ้นมา ในรูปแบบของตัวละครภายในเกม ผูเลนจะสามารถ
กําหนดตัวตนไดตามที่ระบบของเกมกําหนดมาให
จากการสอบถามและสังเกตการณกลุมตัวอยางผูเลนเกม (Gamer) บางสวน ทําใหทราบวาผู
เลนสวนใหญ ใหความสําคัญกับการสรางอัตลักษณเสมือนขึ้นมา จากการแตงกายของตัวละครที่เลน
ตองมีความโดดเดน ไมซ้ําใคร และตอบสนองความตองการของตนเองในขณะนั้น ทั้งการสรางที่มา
จากขอมูลจริง และขอมูลที่สรางขึ้นมาใหม เพื่อปดบังตัวตน อาทิเชน ผูเลนเกมคนหนึ่งในกลุมตัวอยาง
ภายนอก หากมองจากการแตงกาย จะแตงตัวออกแนวเซ็กซี่ รางกายมีลอยสัก แตตัวละครภายในเกม
จากการพูดคุยกับผูเลนแลว ผูเลนเลือกการแตงกายออกแนวนารัก สดใส ซึ่งแตกตางจากบุคคลิกภาพ
ภายนอกของผูเลนเอง นอกจากนี้ยังมีผูเลนเกมจากกลุมตัวอยาง บุคลิกภาพนอกเปนเพศชาย แตง
กายแบบผูชาย แตตัวละครภายในเกม ผูเลนเลือกอัตลักษณเสมือนที่เปนเพศหญิง และการแตงกาย
แบบเซ็กซี่ เปนตน จากการสังเกตการณทําใหทราบไดวา ผูเลนเกมออดิชั่นสามารถเลือกอตลักษณที่
ตนเองตองการได โดยอัตลักษณนั้นไมไดเปนการกําหนดจากบุคคลภายนอก
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ภาพที่ 4.7 กลุมตัวอยางผูเลนเกมออดิชั่น (Audition)
นอกจากนี้ในบทความของ สุชีพ กรรณสูต (2552) ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญของอัตลักษณ
เพิ่มเติมวา ยังเปนเรื่องของการใช สัญลักษณ (Symbol) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธตางๆ
จะกระทําโดยผานระบบสัญลักษณที่หลายรูป แบบในอีกดานหนึ่งอัตลักษณก็ยัง เกี่ย วของกับ มิติ
“ภายใน” ของความเป น ตั ว เราอย า งมากทั้ ง ในด า นของอารมณ ความรู สึ ก เรา เพราะมนุ ษ ย ใ ห
ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเอง มีการจัดแบงประเภทของอัตลักษณเปน 2
ระดับ คือ ระดับอัตลักษณสวนบุคคล (Personal Identity) และอัตลักษณทางสังคม (Social
Identity) ที่จะใชแสดงตน เชน การที่สังคมกําหนดบทบาทหนาที่ และระบบคุณคาที่ติดตัวมา ความ
เปนพอ ความเปนเพื่อนความเปนสามีภรรยา เข็มโรงเรียน ผาที่พันคอของทีม ภาษาหรือบางที่อาจ
เห็นไดจากเสื้อผาที่ใส สัญลักษณและการสรางภาพแทนความจริง (Representation) เปนสิ่งสําคัญ
ในการแสดงใหเห็นแนวทางหรือที่เรามีอัตลักษณรวมกับบุคคลบาง คนและการแยกแยะตัวเราดวย
การสร า งความต า งจากคนอื่ น ในความเขาใจนี้เองแมวาในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับ ใน
อัตลักษณตางๆ อยางตั้งใจ อัตลักษณเหลานั้นยังเปนผลผลิตที่สําคัญของสังคมที่เราอาศัยอยูและ
ความ สัมพันธระหวางตัวเรากับคนอื่น อัตลักษณจึงไดจัดเตรียมการเชื่อมโยงระหวางบุคคลกับโลกที่
เขาอาศัยอยู นอกจากนี้อัตลักษณยังรวม ถึงเรื่องวา "ฉันมองตัวฉันเองอยางไร และคนอื่นมองฉัน
อยางไร" มันเขาไปเกี่ยวกันตัวตน (Self ) และสิ่งที่อยูภายใน มันเปนการกําหนดตําแหนงจากสังคม
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ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่คนอื่นรับรูดวยไมใชแคเรารับรูเทานั้น อยางไรก็ตามการที่เรามองตัวเราอยางไร
และคนอื่นมองเราอยางไรมันอาจไมสอด คลองกันเสมอไป
4.3.2 การกําหนดตัวละคร
หลังจากที่ผูเลนเกมทําการ Login เขาสูเกมเรียบรอยแลว ผูเลนจะตองมีการสรางตัวละคร
กอน โดยตัวละครภายในเกมออดิชั่นจะเปนการตูนที่มีลักษณะคลายกับทาทางของมนุษย มีการตั้งชื่อ
กําหนดเพศ สีผิว เสื้อผาและเครื่องแตงกาย ตามลําดับ
เกมออดิชั่น (Audition) เปนเกมออนไลนที่มีความชัดเจนมากในการสรางตัวละครจําลองผู
เลน เนื่องจากระบบมีการกําหนดไวใหผูเลนเกม สรางตัวตนใหมขึ้นมา เชน เพศ สีผิว ทรงผม สีผม
ลักษณะหนาตา เครื่องแตงกาย เปนตน นอกจากนี้ยังสามรถเปลี่ยนแปลงทรงผม และเครื่องแตงกาย
ของตั ว ละครเดิ ม ก อนหน า นี้ ให มี ความแตกต า ง และสวยงามตามความต อ งการของผู เ ล น ได ใ น
หลากหลายรูปแบบอีกดวย

ภาพที่ 4.8 การสรางตัวละครเริ่มตนของผูเลนเกมออดิชั่น (Audition)
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2559ก.
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ภาพที่ 4.9 การอัพเกรดเครื่องแตงกายของผูเลนเกมออดิชั่น (Audition)
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2557.
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวากลุมนักเลนเกม (Gamer) ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
การกํ า หนดตั ว ละครทางด า นกายภาพแตกตางกัน ไป ตามความชอบสว นตัว และสิ่งใกลที่เกิดขึ้ น
นอกจากนี้ ยั ง สามารถแต ง ตั ว ละครได ห ลากหลายกว า ผู เ ล น มื อ ใหม เนื่ อ งจากมี ค วามชํ า นาญ
ประสบการณ และรูจักระบบเกมมากกวา จึงทําใหสามารถซื้อ ขาย เครื่องแตงกาย รวมถึงการรวม
สนุกเพื่อรับไอเทม (Item) พิเศษจากบริษัทผูใหบริการ “ตัวละครก็จะออกแนวสวยๆ นารักๆ คะ”
(ธนวรรณ พะยอมหอม, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560) “ตามความตองการครับ บางทีคือมันไมมี
รูปแบบตายตัวเปลี่ยนไปเรื่อยครับ” (มงคล มวงคุม, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “สรางตาม
ความตองการของตัวเอง เติมนี่นิด เติมนี่หนอย แตไมเปลี่ยนตัวนะ” (พันธกานต อธิวาส, สัมภาษณ,
28 พฤศจิกายน 2559) “ออกแนวเซ็กซี่หนอยๆคะ” (อลิษา รัตนชวางกูร, สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน
2559) “ตามอารมณ ณ ขณะนั้นเลยผมมีหลายตัวนะครับ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย”(นิพนธ บุญเกิด,
สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
ในการสรางตัวละครของกลุมนักเลนเกม (Gamer) มีทั้งการสรางเพื่อปกปดความเปนตัวเองที่
แทจริง และมีการสรางตัวละครที่มีลักษณะสอดคลองกับตัว เอง นอกจากนี้ยังมีการสรางตัวละคร
มากกวา 1 ตัวขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีการแตงกายตามสิ่งที่ตนเองชอบหรือสิ่งที่ตนเองสนใจ
มากกวาแตงตัวตามกระแสนิยมในตอนนั้น
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4.3.3 การตั้งชื่อในเกมออดิชั่น (Audition)
การกําหนดชื่อภายในเกม เปนสิ่งแรกของการสรางอัตลักษณ โดยชื่อที่ผูเลนตั้งขึ้นมานั้นจะมี
ความแตกตางกันออกไปตามความตองการสวนตัว โดยสามารถตั้งชื่อเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หรือการผสมระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได
1) ตัวอยางชื่อภาษาไทยเกมออดิชั่น: นายจริงใจ, นมอัดเม็ด, ผูสาวขาเลาะ, เจา
หญิง, ปากริมไขเตา, เจาชายเย็นชา, โสดอยูนะรูยัง, ตนหอม, เมียวจีน ~๐*ยอดมะพราว*๐~, ๐๐ตน
กลา๐๐, ฉันรักเธอ เปนตน
2) ตัวอยางชื่อภาษาอังกฤษเกมออดิชั่น: —‘๏n€…Kiss•— (one kiss), Mike
Hawk, Hugh Jazz, DeezNuts, miniTeddy, IN2IT, iZecyCooly, MonkeyJam เปนตน
3) ตัวอยางชื่อภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษ : รักToEy, llouดูเธอ (แอบดูเธอ), `วัuสุ
๑n ๅe“(วันสุดทาย), •`คุง€ๅ€บ๏ง`• (คุณยายบอง), ``บุlsงu๏ง‘‘•๛ (บุเรงนอง), •|nw•ตัวนO€“๛
(เทพตัวนอย) เปนตน
ในเกมออนไลนผูเลนสามารถตั้งชื่อแปลกๆ ไดตามใจชอบ ซึ่งในโลกของความเปนจริงแลว
อาจจะเปนไปไดยากที่ผูเลนจะสามารถใชชื่อนั้นได
4.3.4 อัตลักษณที่แสดงออกโดยอํานาจของเกมออดิชั่น
ในสังคมมีโครงสรางที่กําหนดความรูสึกนึกคิดและการกระทําของบุคคล ซึ่งเปนผลิตผลของ
กระบวนการหลอหลอมทางสังคมตั้งแตชวงแรกๆ ของชีวิต ดวยการปลูกฝงเรื่องตางๆ เชน เงื่อนไข
ทางสังคม กฎระเบียบ ความเชื่อ คานิยม ความรู ความคิด ความเชื่อ ฯลฯ ใหซึมซับไปในรางกายและ
จิตใจของบุคคล โครงสรางดังกลาวกําหนดขอบเขตของการกระทําและสรางชุดการรับรูและประเมิน
คุณคาที่สอดคลองกับโครงสรางนั้น แลวแสดงออกในรูปของการปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่สม่ําเสมอ
(ที่เรียกวาการผลิตซ้ํา - Reproduction) โครงสรางจึงถูกประกอบดวยการปฏิบัติตางๆ ที่ถูกกําหนด
มากอน และถูกกําหนดดวยโครงสรางที่อยูภายนอกอีกทีหนึ่ง (ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550, 74,
85-95) “โครงสรางที่เปนทั้งผูกําหนดและผูถูกกําหนด” นี้เปนที่มาของการครอบครอง “ทุน”
(Capital) โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ทุนทางสัญลักษณ” และแนนอนวาผูที่ครอบครองทุนทางสัญลักษณก็
ยอมเปนผูที่มี “อํานาจเชิงสัญลักษณ” (Symbolic Power) ดวย
แตในเกมออดิชั่น (Audition) อัตลักษณเสมือนที่เกิดจากการสรางตัวละครของผูเลนก็ไมได
เปดกวางอยางที่คิด เนื่องดวยโครงสรางของเกมเปนผูกําหนดอัตลักษณของผูเลน สังเกตไดจาก ผูเลน
ใหม จ ะสามารถสร า งอั ต ลั ก ษณ เ สมื อ นได เ พี ย งแค เ ริ่ ม ต น เท า นั้ น ไม ไ ด โ ดดเด น กว า ผู เ ล น ที่ มี
ประสบการณมานาน หากไมพึงพอใจกับอัตลักษณเสมือนเบื้องตนที่โครงสรางของเกมกําหนดมา ผู
เลนสามารถเปลี่ยนแปลงอัตลักษณเสมือนที่ตนเองตองการผานกระบวนการตางๆ ที่บริษัทผูดูแล
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กําหนด อาทิเชน การเติมเงิน Cash เพื่อซื้อไอเทม (Item) หรือ สินคาตางๆ ภายในเกม สวนใหญ
ประกอบดวยเครื่องแตงกายทั่วไป สัตวเลี้ยง และออฟชั่นพิเศษตางๆ โดยสามารถเลือกซื้อสินคาที่มี
ระยะเวลาหรือแบบถาวรก็ได ซึ่งราคาจะขึ้นอยูกับระยะเวลาของสินคาแตละประเภท เปนตน ในเกม
ออดิชั่น (Audition) มีลักษณะของการแขงขันทางอัตลักษณเสมือนระหวางผูเลน ตองการมีความโดด
เดนของตัวละครกวาผูเลนคนอื่นๆ จึงเปนเหตุผลใหผูเลนตองเติมเงิน Cash เพื่อซื้อไอเทม (Item)
ตางๆ
นอกจากนี้ ท างผู บ ริ ษั ท ผู ดู แ ล ยั ง มี ก ารทํ า การตลาดเพื่ อ กระตุ น ยอดขายไอเทม (Item)
โดยตรงตอกลุมผูเลน เชน การจัดโปรโมชั่นพิเศษในแตละเดือน, การทํากิจกรรมออนไลนตามเงื่อนไข
ที่บริษัทกําหนด การแจกไอเทมพิเศษเฉพาะผูที่เติมเงิน การลดราคาไอเทมตามงานอีเวนตางๆ เปนตน

ภาพที่ 4.10 โปรโมชั่นประจําเดือนกันยายน 2017 ของเกมออดิชั่น (Audition)
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ข.
หากวิเคราะหอัตลักษณที่แสดงออกโดยอํานาจของเกมออดิชั่น ทําใหพบวา อัตลักษณเสมือน
ของผูเลนเกมสามารถปรับเปลี่ยนไดอยูเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากการถูกกําหนดดวยโครงสรางของทุนนิยม
บริษัทผูดูแล และ Judith S. Donath จาก MIT Media Lab (อางถึงใน ดารินทร สวัสดิ์เสวี, 2545)
กลาววา ในโลกแหงความเปนจริง เรามีนิยามตัวตนที่ชัดเจน “หนึ่งราง หนึ่งอัตลักษณ” (One Body,
One Identity) แตในโลกของชุมชนเสมือนนั้นแตกตางกัน ไมมีกฎเกณฑใดๆ บุคคลหนึ่งสามารถแตก
รางออกเปนหลายๆ รางได (One Body, Many Identities) แตแลวแตความสามารถวาบุคคลนั้นจะมี
เวลาและพลังงานในการสรางขึ้นมาแคไหน และคนที่อยูในโลกนี้ ก็มีแนวโนมที่จะปดบังซอนเรนตวตน
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ที่แทจริงไว แตจะสรางตัวตนใหมขึ้นมา ซึ่งตัวตนเสมือนนี้ (Virtual Identity) ก็คอนขางเปดเผย
เนื่องจากเมื่อเขามาอยูในสังคมออนไลนแลว เราไมไดมีการปฏิสัมพันธแบบ Face to Face ก็ไมตอง
สนใจวาคนจะคิดอยางไรกับเรา ดังนั้น ผูเลนเกมออดิชั่นที่มีการสรางตัวละครหลากหลายตัว ก็เพื่อ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณเสมือนในรูปแบบที่ตองการ เชน ผูเลนเพศหญิง แตเมื่อเขาสูเกมแลว ผูเลน
สามารถตัวละครเปนเพศชายก็ได เปนตน

4.4 สวนที่ 4 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่น
การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคม
เกมออนไลน” ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเพื่อจะนําไปตอบคําถามปญหานําการวิจัยในขอที่ 3 เรื่อง การ
ปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนที่เกิดขึ้นรหวางผูเลนเกมออดิชั่นวามีรูปแบบ
อยางไร และสงผลตอการใชชีวิตในโลกความเปนจริงดานใดบาง โดยสามารถวิเคราะหออกเปนหัวขอ
สําคัญ ไดดังตอไปนี้
4.4.1 รูปแบบการสื่อสารชุมชนเสมือนเกมออดิชั่น
เกมออดิชั่นถือวาเปนชุมชนเสมือนจริงอีกชุมชนหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารผานคอมพิวเตอร
ภายในโลกเสมือนแหงนี้ ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากหลากหลายที่ ที่มีความสนใจตอเกมออดิชั่น
เหมื อนกั น ทํ า ให ชี วิ ตในชุ มชนเสมือนนี้จ ะมีความสุขกวาโลกความเปน จริ ง เพราะผูเลน ที่เขามา
ปฏิสัมพันธกันในชุมชนนี้ มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยสาเหตุที่ทําใหผูเลนเกมมีการรวมตัวกันอยู
ในชุมชนเสมื อน ก็ เ พื่อต องการแสดงจุดยืน ของความรูสึกนึกคิดของตัว เอง และปลดปลอยความ
ตองการที่ไมสามารถกระทําไดในโลกความเปนจริง
การสื่ อ สารระหว า งผู เ ล น เกมออดิ ชั่ น จะเป น การสื่ อ สารสองทาง (Two-Way
Communication) คือ ผูเลนทําหนาที่เปนทั้งผูสงและผูรับในเวลาเดียวกัน โดยใชชองทางการสื่อสาร
ภายในเกมเปนตัวสงขอความหาผูเลนคนอื่นๆ

ภาพที่ 4.11 แบบจําลองการสื่อสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิชั่น (Audition)
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แบบจําลองการสื่อสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิชั่น เปนแบบเดียวกับที่ ชิตาภา สุขพลํา,
2548 ไดกลาวไววา ทั้งผูสงสารและผูรับสารจะตองมีประสบการณรวมในเรื่องที่ไดทําการสื่อสาร ซึ่ง
ประสบการณรวมของเกมออดิชั่น คือ วิธีเลน รายละเอียดตางๆภายในเกม โดยรูปแบบการสื่อสาร
ระหวางบุคคลจะสามารถถายทอดไดทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาซึ่งผูสงสารและผูรับสารสามารถ
มองเห็ น สี ห น า และลั กษณะท า ทางของกัน และกัน ได ซึ่ งมีความแตกตางจากการสื่อ สารผ านเกม
ออนไลน ที่สามารถรับรูไดจากอัตลักษณเสมือนของตัวละครผูเลน นอกจากนี้การสื่อสารในโลกชุมชน
เสมือนยังอิสระกวาการสื่อสารในโลกของความเปนจริง
4.4.2 ชองทางการสื่อสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิชั่น
ผู วิ จั ย ได วิ เ คราะห ขอ มู ล จากการสัม ภาษณ กลุ มนั กเลน เกม (Gamer) และการเข าไป
สังเกตการณถึงพฤติกรรมในการมีปฏิสัมพันธของผูเลนเกมออดิชั่นวามีลักษณะอยางไรบาง โดยใช
แนวคิดเครือขายสังคมออนไลน และแนวคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลนมาเปนแนวทางในการ
วิเคราะห

ภาพที่ 4.12 ปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออนไลนในสังคมเกมออนไลน
แหลงที่มา: วัชรินทร ภิญโญศาสตร, 2553, น. 213.
เกมออดิชั่น (Audition) เปนเกมเตนแนวแคชชวล (Casual) เปนเกมสีขาว ที่มีการนําเสนอ
อยางเหมาะสม และเปน เกมที่ถูกแนะนําวาเหมาะสําหรับทุกวัย ปลอดภัย สําหรับ เยาวชน มีการ
ดําเนินเนื้อหาและเรื่องราว เปรียบเสมือนผูเลนมีตัวตนในโลกชุมชนเกมออนไลน มีระบบการเลนทั้ง
แบบเดี่ยว คือ การเลนรวมกันกับผูเลนคนอื่นๆ แตจะมีผูชนะเพียงแคคนเดียว และการเลนแบบทีม
สงผลใหเปนสิ่งที่สนับสนุนใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนขึ้น
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พบวาการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนในเกมออดิชั่นกอใหเกิดการรวมกลุมเปนสังคมยอยขึ้นมา
ที่เรียกวา FAM Office เปนสังคมที่เกิดขึ้นมาเพื่อเปนศูนยรวมของผูเลนเกมในการติดตอซึ่งกันและกัน
ไดตลอดเวลาที่เลนเกมอยู
ในงานวิจัยของ นาตยา สังขเที่ยง (2553, น. 33) ไดกลาวถึงระบบ FAM Office ไววาคือ
ระบบส ง เสริ ม การรวมกลุ มในเกมออดิชั่ น (Audition) โดยยอ จากคํ าว า “Family” ที่ แปลว า
ครอบครัว หรือที่เรียกวา บาน ระบบนี้จะชวยใหผูเลนเกมสามารถสื่อสารกันไดงายขึ้น และเสริมสราง
สังคมที่ดีในเกม อีกทั้งยังชวยเพิ่มเประทธิภาพในการหาเพื่อนไดสะดวกและรวดเร็วกวาเดิมอีกดวย
นอกจากนี้ยังไดกลาวตออีกวา ผูเลนเกมที่มี FAM จะสามารถคุยกับผูเลนคนอื่นๆ ใน FAM
เดียวกันไดอยางงายดวยชองสําหรับพูดคุยใน FAM โดยเฉพาะ มีบานของ FAM เอาไวโชวผูเลนคนอื่น
ใหอิจฉาเลน เนื่องจากชื่อของ FAM ที่เราอยู จะปรากฏอยูดานบนตรงชื่อของตัวละคร และผูเลนยัง
สามารถเลนโหมด FAM Battle (โหมดการแขงขันระหวาง FAM) เพื่อเก็บ FAM Point ไดอีกดวย
วิธีการสราง FAMกอนที่ผูเลนจะสราง FAM ขึ้นมาได ผูเลนตองมีเลเวล (Level) 21 ขึ้นไป
และ ตองมีเงินภายในเกม (Den) เริ่มตนเพื่อซื้อบาน 1,000,000 Den เมื่อสรางบานไดแลว จะ
สามารถรับผูเลนคนอื่นๆ ในเกมเขามารวมอยูในบานหลังนี้ไดดวย ซึ่งมีระบบ FAM Point และ
สามารถทํากิจกรรมรวมกันได
1) เขาไปที่ FAM Office ซึ่งอยูดานซายของ Dancing Station จะเขาสูหนา FAM
Center จะแสดงรายชื่อของ FAM ที่มีอยูทั้งหมด
2) จากนั้นเมื่อเขาไปที่ FAM Office แลว ใหกดที่ “FAM” เพื่อสราง FAM โดยจะมี
ขอความแสดงเพื่อยืนยันการสราง FAM หากตองการสรางตอใหกด "O" การสราง FAM จะตองมี
เลเวล21 ขึ้นไป
3) การสราง FAM สามารถตั้งชื่อ FAM ไดสูงสุด 12 ตัวอักษร
4) เมื่อใสชื่อ FAM ไดแลว สามารถใส คําแนะนําตัวและ ใสคําแนะนํา FAM ได โดย
สามารถเปลี่ยนแปลงขอความไดในภายหลัง จากนั้นใหกด ตกลง
5) ระบบจะแจงเงื่อนไขในการสราง FAM ซึ่งก็คือจะตองใชเงินจํานวน 1 ลาน Den
ในการสราง FAM ครั้งแรก
6) เมื่อกดตกลง ก็จะมีขอความวาไดสราง FAM เรียบรอยแลว
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ภาพที่ 4.13 FAM Ofiice เกมออดิชั่น (Audition)
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ก.
หลังจากที่ผูเลนทําการสราง FAM เรียบรอยแลว ผูเลนจะไดบานระดับเริ่มตน Basic ซึ่ง
สามารถรองรับสมาชิก FAM ไดทั้งหมด 10 คน โดยที่จะสามารถเพิ่มจํานวนสําหรับรับคนเพิ่มได
ภายหลังจากการซื้อบาน ผูเลนสามารถตกแตงบานของตนเองได โดยใชเงินจาก FAM Bank ซึ่งเปน
ธนาคารกองกลางที่ผูเลนทุกคนใน FAM จะตองชวยกันบริจาคเงิน Den เขา FAM Bank
ผูเลนสามารถเขารวม FAM ที่ตองการไดทันที ไมจํากัดระดับเลเวล (Level) เพียงไปที่ FAM
Office แลวใสชื่อ FAM ที่ตองการ พรอมกดสมัครแลวรอการตอบรับจากหัวหนา FAM
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวากลุมนักเลนเกม (Gamer) สวนใหญมีการเขารวม FAM
และผูเลนบางคนเปน หัว หนา FAM อีกดว ย ระบบ FAM จึงถือเปน จุดเดน ของการเชื่อมตอ
ความสัมพันธหรือสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคนอื่นๆ ภายในเกม
“นาจะเปนระบบบาน FAM คือบานหลังหนึ่งมีคน 100 คน พวกเราก็จะเริ่มรูจักกันพอรูจัก
มันก็จะเชื่อมไปอีกบานหนึ่ง มันก็จะมีความแปลกใหมหลากหลายขึ้น อยากคุยดวยจังคนนี้อะไรแบบ
นี้” (ศักดิ์สิทธิ์ จินะเฟอย, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“อยางหนึ่งมันมีกลุมมีลูกกลุมยอยๆ มีเพื่อนพี่นองไดคุยกันนัดกันไปเลนมันมีทีมมันเหมือนมี
ที่ปรึกษาอะไรแบบนี้” (เบญญา ลาวัณยวิสุทธิ์, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
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“คือมันจะมีคลับ มีแฟมมิลี่ มีเพื่อนเยอะๆ มันทําใหเราไดคุยกัน” (ณัฐ นรี เพชรคนชม,
สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“มันจะมีสังคมที่เรียกวาแฟมมิลี่ ก็จะรูจักเพื่อน รูจักอะไรเยอะ บางที่ยังเลนอยูก็เพราะเพื่อน
นี่แหละ”(จตุวิทย เอมรื่น, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
นอกจากระบบ FAM Office แลว ผูเลนยังสามารถเลือกชองทางการสื่อสารภายในเกม
ออดิชั่นไดอีกหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสื่อสารผานหนา Dancing Hall ซึ่งการสื่อสาร
ชองทางนี้ จะเปนการสื่อสารแบบเปดเผย ไมเปนสวนตัว ผูเลนคนอื่นๆ ที่อยูใน Dancing Hall
เดียวกันก็สามารถมองเห็นขอความนั้นได

ภาพที่ 4.14 หนาตางการสนทนาหนา Dancing Hall เกมออดิชั่น (Audition)
อีกหนึ่งชองทางที่ผูเลนเกมออดิชั่นสามารถเกิดการปฏิสัมพันธกัน นั้นคือระบบสงขอความ
(Messenger) ระบบนี้จ ะใชไดก็ตอเมื่อผูเลนไดเขาไปในเซิรฟเวอร และเตรียมพรอมที่จะเลนแลว
นอกจากจะสามารถพูดคุยระหวางรอเลนเกม หรือระหวางเลนเกมดวยการแชท (Chat) กันแลว ทาง
เกมออดิชั่น ยังมีระบบฝากขอความหรือเช็คขอความไดอีกดวย และยังสามารถเพิ่มผูเลนคนอื่นๆมา
เปนเพื่อนไดอีกดวย โดยระบบจะทําการบันทึกไว โดยจะสามารถตรวจสอบไดวาเพื่อนคนไหนของเรา
กําลังออนไลนอยูบาง
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ภาพที่ 4.15 ตัวอยางระบบสงขอความ (Messenger)
4.4.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่น
การสื่ อ สารที่ ก อ ให เ กิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู เ ล น เกมออนไลน เป น การสื่ อ สารผ า น
คอมพิวเตอรที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแลว ผูเลนเกมสามารถเขาสูสังคมเกมออนไลนเพื่อเลนเกมกับผูเลน
คนอื่นๆ รวมถึงการสนทนาพูดคุยกันอยางเปดกวาง
เมื่อผูเลนเกมมีการกําหนดอัตลักษณของตนเองผานตัวละคร และเขาสูเกมออดิชั่นแลว ผูเลน
จะมีการเลือกคูสนทนา (ผูเลนคนอื่นๆ) เนื่องดวยตัวเกมมีความเอื้อใหผูเลนมีการติดตอสื่อสารกัน
ภายในเกมไดหลากหลายชองทาง ไมวาจะเปนหนาหลัก (Dancing Hall) ในหองเตน (Dancing
Room) รวมไปถึงการทักสวนตัว (Messenger) โดยผูวิจัยนําแนวคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมเกม
ออนไลน ที่ วา ด ว ยการปฏิ สั มพัน ธ (Interaction) จะมีอยูห ลากหลายรูปแบบตามวิถีชีวิต มาชว ย
วิเคราะหการเริ่มตนสื่อสารภายในเกมออดิชั่นระหวาง ดังตอไปนี้
1) ความดึงดูดทางอัตลักษณ เนื่องจากเกมออดิชั่นเปนเกมที่มีการสรางอัตลักษณ
ของตัวละครอยางชัดเจน ผูเลนจะไมสามารถเห็นรูปรางหนาตาที่แทจริงได แตจะเห็นผานตัวละครที่ผู
เล น คนอื่ น สร า งขึ้ น มาแทนตั ว ตน เช น กาแต ง กายแปลกๆ หรื อ การแต ง กายที่ บ ง บอกระดั บ
ความสามารถของผูเลน เปนตน
“การแตงกายดวยชุดไอเทมอะไรพวกนี้ก็มีสวนอยางเมื่อกอนถาเลเวล (Level) นอยๆ
แตงตัวเกรียนก็จะถูกเตะ เพราะคิดวาตองใชโปรแกรมชวยเลนอะไรแบบนี้” (ศักดิ์สิทธิ์ จินะเฟอย,
สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
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“มีผลคนสวนใหญ50% แบงแยกกันดวยเครื่องแตงกายคนแตงกายสวยแตงกายดีก็จะ
ดูดีแตคนที่แตงกายแยบางคนก็ถูกตัดสินวาเปนคนที่แยไปเลย” (กุลบุตร เดชสอน, สัมภาษณ, 28
พฤศจิกายน 2559)
“บางคนใสชุดนี้มาแตงมาดีเลย เขาก็อาจจะคิดวาคนนี้ตองเกงแนๆ เราตองไปแขงกับ
เขา ตองชนะเขาใหไดอะไรแบบนี้” (จุตวิทย เอมรื่น: สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2559)
2) ความสามารถในการเลน ผูเลนเกมออดิชั่นที่มีความสามารถในการเตนที่โดดเดน
หมายถึง ทักษะการเลน โดยมีตัวชี้วัดในความสามารถ อาทิ ความเร็วของเพลง ความยากของโหมด
การเลน เทคนิคการกด ผลคะแนน รวมไปถึงอันดับในแตละระดับ (Level) เปนตน มักจะเปนที่สนใจ
และจะไดรับความนิยมจากผูเลนคนอื่นๆ โดยเฉพาะผูเลนมือใหม
“การแตงตัวของตัวละครคงมีบาง แตก็ไมเยอะนะคะ มันขึ้นอยูกับฝมือลวนๆ”(อลิษา
รัตนชวางกูร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“มันขึ้นอยูกับฝมือของเราลวนๆเลยคะ ที่สําคัญตองมีสมาธิที่ดีดวยถึงจะชนะคะ”
(อนันตญา ชูสี, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560)
3) ความคลายคลึงกัน กอนที่ผูเลนจะเลือกคูสนทนา ผูเลนอาจสังเกตจากตัวละครที่
มีลักษณะความชอบคลายคลึงกัน เชน โทนสีการแตงตัว, ไลฟสไตลการแตงกายไปในทิศทางเดียวกัน
ชื่อ ไอเทมเสริม ของตกแตงเปนตน เพื่อเริ่มตนความสัมพันธนั้น งายตอการสนทนา โตตอบถูกคอ
หรือใกลเคียงกัน ซึ่งมักจะเปนการแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกัน จนทําใหเกิดการปฏิสัมพันธได
อยางตอเนื่อง
“มันคือการพูดคุยการสนใจในเรื่องเดียวกัน จากไมรูจักกันก็ทําใหรูจักกัน” (ภารกร
แพรดํา, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“คงเปนการเริ่มการชอบอะไรคลายๆกัน ก็เลยเริ่มคุยแหละคะ ถาถูกคอเขากันไดมัน
ก็เกิดความสั มพั นธขึ้นมา มี คนไดแฟนในนี้เยอะนะคะ” (อลิษา รัตนชวางกูร , สัมภาษณ 28
พฤศจิกายน 2559)
4) มนุษยสัมพันธ การมีมนุษยสัมพันธถือเปนกระบวนการการเชื่อมตอความสัมพันธ
หรือการเริ่มสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคนอื่นๆ ภายในเกม
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“แรกๆก็ไปเตนกับเคา ชวนคุยบางก็เริ่มสรางความสัมพันธขึ้นมาคะ” (ปยวรรณ พุทธ
วารินทร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“มันก็จะเปนแบบเราไปทักเขากอนเขามาทักเราบางก็มีคะ” (ณัฐ นรี เพชรคนชม,
สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“มันตองเริ่มมาจากการคุย กันกอนมันจึงจะเปนการสานตอความสัมพันธกับเพื่อน
ขึ้นมาไดนะ” (จตุวิทย เอมรื่น, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“ก็เอาแบบงายๆ ก็แคไปขอแขงกับเคา เมื่อเราแพเราก็ขอคําปรึกษาชวนคุยเทานี้มัน
ก็เริ่มสารตอความสัมพันธมันก็เริ่มรูจักกันแลวคะ” (ศศิธร สุขศรี, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“เราก็เขาไปทักทายเขากอน ชวนเคาคุย ชวนเลนดวยแลวแตวิธีของแตละคนรูปแบบ
มันก็แตกตางกันออกไป” (อนันตญา ชูสี, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560)
4.4.4 หัวขอการสื่อสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิชั่น
จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมและสังเกตการณภายในเกมออดิชั่น (Audition) ประเด็น
หัวขอที่ผูเลนเกมเกิดการปฏิสัมพันธระหวางกันมากที่สุด สามารถแบงออกได 4 ขอ ดังนี้
1) ไอเทม (Item): ถื อ เป น การแสดงออกทางกายภาพ เนื่ อ งจากไอเทม (Item)
ภายในเกมออดิชั่น สวนใหญจะเปนเครื่องประดับตกแตงตัวผูเลน อาทิ เสื้อผา หนาตา ทรงผม ชุดเซต
รองเทา สัตวเลี้ยง สัญลักษณตางๆ ของที่มีมูลคาสูง สิ่งของที่แปลกหรือหายาก สิ่งเหลานี้จะเปนตัว
แปรที่ทําใหผูเลนคนอื่นๆ สนใจ และอยากทําความรูจัก อยากเปนเพื่อนดวย
“ก็นาจะเปนไอเทมโคต (Item Code) เลยอยากจะคุยกับเพื่อน นาจะเปนระบบของ
เกมคือมันมี FAM มีกลุมคือมันมีเพื่อนมันจึงเกิดความสัมพันธกันขึ้นมา” (ศักดิ์สิทธิ์ จินะเฟอย,
สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“สวนมากอาจจะหลงใหลในตัวละครจากที่ผมสังเกตการณพูดคุยมันเปนแคสวนหนึ่ง
นะการแตงตัวละครใหดูดีมันนาจะเปนตัวแปรอยูนะ” (เทพ (นามสมมติ), สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน
2559)
2) แลกเปลี่ยนเทคนิคการเลน: ผูเลนเกมบางคนอาจไมไดสนใจในสวนของอัตลักษณ
ภายนอกที่ผูเลนเกมสรางขึ้นมา เพื่อยกระดับตัวละคร แตความสามารถทางดานการเลน เทคนิคที่
เหนือชั้น การฝกฝน กลับเปนสิ่งที่ทําใหผูเลนอื่นๆอยากทําความรูจัก เพื่อขอคําปรึกษาและแนะนํา
เนื่องจากเกมออดิชั่น เปนเกมที่ตองอาศัยสมาธิ และทักษะการเลนเฉพาะตัว ผูเลนที่มีเลเวท (Level)
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สูงๆ คือผูเลนที่มีประสบการณ ดวยเหตุนี้เลยทําใหมีผูเลนคนอื่นๆ อยากทําความรูจัก และทักทายเขา
มากอนอยูเสมอ
“ความสนุกการอยากเอาชนะวาเราตองกดใหชนะเคาใหไดนะถาแพก็เอาใหมไมยอม
มันจึงเริ่มที่จะรูจักกันจนกลายมาเปนเพื่อนแบงปนเทคนิคกันอะไรประมาณนี้” (ปยวรรณ พุทธวา
รินทร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“มันคงจะเปนมิตรภาพระหวางผูเลนดวยกันนะคะ เชน ถาเราไดเลนกับคนที่เกงกวา
เราก็สามารถเริ่มทําความรูจัก และขอคําแนะนําจากเคา หรือเกมนี้มันมีกลุมที่เรียกวา FAM เราก็
ปรึกษาคนในกลุมมีอะไรก็คุยกัน” (ศศิธร สุขศรี, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“คงเปนการอยากรูจัก คือ อยากคุยดวยยิ่งที่ดังๆ เดนๆ ก็ยิ่งอยากรูจัก อยากเปน
เพื่อนดวย เพราะอยากไดเทคนิคในการเลนใหมๆ” (อลิษา รัตนชวางกูร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน
2559)
3) อยากมี เ พื่ อ นเพิ่ ม ขึ้ น: ในชุ ม ชนโลกเสมือ น การมี เ พื่อ นใหม เ กิด ขึ้ น ได ไม ย าก
เพราะผูเลนทําการสรางอัตลักษณใหมขึ้นมา ซึ่งอาจเปนอัตลักษณที่แตกตางจากโลกความเปนจริง
การเริ่มทําความรูจักกับผูเลนคนอื่นกอน การพูดคุยดวยภาษาที่สุภาพ การชวยเหลือกัน การชวนเลน
เกม เปนตน
“สวนใหญ 80% เลนเพราะเพื่อน เพราะวาเรามีเพื่อนอยูที่นั้นเราไดเลนกับเพื่อนคุย
กับเพื่อนเราไดมีเพื่อนมากขึ้น ไมใชมีอยูแคในหองเรียนของเราเปนเพื่อนที่เราไดเปดกวางมากขึ้นที่
ไมใชแคในกรอบ” (กุลบุตร เดชสอน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“ความสัมพันธระหวางผูเลนดวยกันนั้นถามันจะเกิดขึ้นมันไมตองมีตัวแปรอะไรมันก็
เกิ ด ขึ้ น ได ถ า เขาอยากจะเล น ด ว ยกั น อยากคุ ย ด ว ย อยากจะรู จั ก กั น ค ะ ” (สุ พ รรษา บั ว นํ า พร,
สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“การพูดคุยกันคะ เวลาเราแชทคุยกันถามเรื่องราวตางๆของเกมหรือแลวแตวาจะคุย
อะไรกั น บางที การได แข งกั น มั น ก็ คือตั ว แปรคือจุดเริ่มตน ของการรูจักกัน นะคะ ” (อนัน ตญา ชูสี ,
สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560)
4) การพิชิตของรางวัล: เกมออดิชั่นถือเปนเกมที่มีคอมมูนิตี้ชัดเจน ทั้งภายในเกม
และภายนอกเกม กลาวคือ ในทุกๆเดือน ทางบริษัทผูดูแลจะมีกิจกรรมทั้ง Online และ Offline ใหผู
เลนไดรวมสนุก เพื่อลุนรับไอเทมหายาก เนื่องจาก ไอเทมบางตัวถูกออกแบบมาเฉพาะการรวมสนุกใน
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ชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเรื่องทั่วไประหวางผูเลนดวยกันเอง หรือผูเลนกับ
ทางบริษัทผูดูแล ผานชองทางการ Live Facebook, การสตรีมผาน YouTube, งาน Event ตางๆ
เปนตน

ภาพที่ 4.16 ตัวอยางงานกิจกรรม
แหลงที่มา: Audition Thailand, 2560.
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ภาพที่ 4.17 ตัวอยางงานกิจกรรม Online บน Facebook Fanpage Audition
แหลงที่มา: Audition Thailand, 2560.
4.4.5 ผลที่เกิดขึ้นของการปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนและโลก
ความเปนจริง
เมื่ อ ผู เ ล น นํ า ตั ว เองเข า ไปอยู ใ นชุ ม ชนโลกเสมื อ น เกมออดิ ชั่ น (Audition) และเกิ ด การ
ปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอื่นขึ้น ถาหากมีความพึงพอใจในการสารตอความสัมพันธนั้น ก็มักจะมีการ
พัฒนาความสัมพันธใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ไมวาเปนการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนภายในเกม และ
การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนภายนอกเกม (โลกความเปนจริง)
4.4.5.1 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนภายในเกม
หลังจากที่ผูเลนเกมมีการพูดคุยกันในครั้งแรก ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจะเปนตัวแปร
กํ า หนดของการปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู เ ล น ภายในเกม ว า จะมี ก ารสารต อ สั ม พั น ธ นั้ น หรื อ ยุ ติ
ความสัมพันธลง ในสังคมเกมออนไลน การทําความรูจักกับคนแปลกหนาทําไดไมยาก เพราะผูเลนไม
จําเปนตองเปดเผยตัวตนที่แทจริง ผูเลนจึงสามารถกําหนดอัตลักษณที่ตนเองตองการแสดงออกมาได
อยางเต็มที่ ผูเลนบางคนในชีวิตจริงอาจจะมีเพื่อนไมมาก แตในโลกของสังคมเกมออนไลน กลับเปนที่
รูจักดีในกลุมผูเลนเกม
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ผูวิจัยทําการศึกษาจากคูมือของเกมออดิชั่น และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการ
ปฏิ สั มพั น ธ ภ ายในเกมทํ า ให พบว า การสร างปฏิสั มพัน ธสั มพัน ธของผู เลน เกมสามารถเกิดขึ้ น ได
หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถวิเคราะหออกเปนหัวขอสําคัญหลักๆ ได 2 หัวขอ ดังนี้
1) การใชสัญญะในการสื่อสารระหวางผูเลน: จากการวิจัยพบกวาสัญญะที่
เกี่ยวของกับความสัมพันธ เปนสัญญะที่บุคคลนั้นจะแสดงตอบุคคลอื่นๆ ในบริบทตางๆ
(1) น้ําเสียง: ที่แสดงผานตัวอักษรภายในเกมแลวใหความรูสึกเปนกันเอง
แสดงอารมณรวมในการสนทนา โดยสามารถใชไดทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสัญลักษณ ดังนี้
ภาษาไทย : หวัดดีครา/หวัดดีคราบ, ดีจา, โยววววๆ, งายยย เปนตน
ภาษาอังกฤษ : Hi!, WHAT’S UP?, Yo! เปนตน
สัญลักษณ
: ^^ ยิ้มเฉย ๆ, ^-^ ยิ้มแบบมีปาก, ^o^ ยิ้มหรือ
หัวเราะเล็ก ๆ แบบมีมารยาท, ^////^ ยิ้มไปเขินไป >///< เขินโคตร ๆ แทบมุดหนา, T_T เศราแบบ
เบสิก, T^T กระซิก จมูกฟด ๆ, - -* หรือ = =* โกรธแบบไมมีปาก, O_O ตกใจในระดับหนึ่ง, *-*
ปง ๆ สงสายตาปงเธอ เปนตน
(2) การแสดงความสุขภาพ: เปนการใชภาษาที่เหมาะสม ใหเกียรติผูเลน
คนอื่นๆ เชนการกลาวคําทักทายกอนเสมอ การใชหางเสียงมีคําลงทายวา ครับ/คะ
(3) การใชภาษาที่สอถึงความหมายถึงการหยอกลอ: เปนการใชภาษาที่
ไมเปนทางการ เรียบงาย เกิดคําผิดเพี้ยนในการสนทนา เชน ยูหนายยยอะ?? (อยูไหน), เซออารัยหรา
(ชื่ออะไรหรอ) ตะมุตะมิ (นารักจัง) บะบุย (บะบาย) รับเปนเพิ่ลดวยจิ (รับเปนเพื่อนดวยนะ) เปยตน
นอกจากนี้หากผูเลนพิมพคําหยาบคาย ระบบภายในเกมจะปรับคําอัตโนมัติ เชน ไอสัส มึงอยูหองไหน
(ไอ*** ****อยูหองไหน) หากตองการใหคําปรากฏขึ้น ผูเลนตองเปลี่ยนรูปการพิมพ และการเวนวรรค
“ไอ สา ดด เ มิ งง อยูหองไหน” เปนตน
2) การใชศัพทเฉพาะ: ในเกมออดิชั่น มักจะมีคําใหมๆ เกิดขึ้นมาเสมอ เพื่อ
ใชสื่อสารระหวางผูเลนดวยกัน ซึ่งจะเปนคําที่เขาใจกันเฉพาะผูเลนเกมดวยกันเทานั้น เชน
(1) เมพ เปนคําศัพทที่ผิดเพี้ยนมาจากคําวา เทพ ใชเพื่อเปรียบเทียบผู
เลนที่มีความโดดเดนเหนือกวาผูเลนคนอื่น หรือ ดีเลิศ ดั่งเทพ
(2) เกรียน เปนคําฮิตติดปากของผูเลนเกมออนไลน เปนศัพทสแลงแทน
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีพฤติกรรมกาวราว กอกวน ไรเหตุผล หรือคิดวาตัวเองเปนศูนยกลางของ
สังคมอินเทอรเน็ต บุคคลกลุมนี้จะใชอารมณมากกวาเหตุผลหรือการวิเคราะหไตรตรอง
(3) กาก มีความหมายวาสิ่งเหลือ สิ่งที่ไมมีประโยชน ขยะ แตถานํามา
ประยุกตใชกับเกมออนไลน จะใชเปนคํา วา หรือ ดา ผูอื่นตามที่ตนตองการ โดยที่การกระทํา หรือ
การแสดงออกของบุคคลนั้นไมไดดั่งใจที่ตนเองตองการ หรือขัดขวางประโยชนของตน รวมไปถึงการที่
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ผูเลนนั้นแสดงออกถึงพฤติกรรมการเลนเกม หรือการกระทําที่ไมดี บางอยางออกมาใหผูเลนอื่นได
รับรู
(4) แลค เหตุการณในเกมเกิดชากวาที่สั่งไว หรือขาดหายไป จึงทําให
การแสดงผลของเกมออนไลนไมราบรื่น ภาพกระตุกไปมา
(5) หลุด เปนอาการของการขาดการเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ต
(6) เพอ ยอมาจากคําวา เพอรเฟค ที่แปลวา สมบรูณแบบ แตในเกม
ออดิชั่น คําวาเพอไวเรียก การกดใหมีคะแนนสูงสุด
(7) เวล มาจากคํ า ว า เลเวล (Level) ซึ่ ง ในเกมออดิ ชั่ น เลเวลเป น
ตัวกําหนดชนชั้นของผูเลน ผูเลนที่มีเลเวลสูงๆ นั้นแสดงถึง ประสบการณ และคาความเกงในการเลน
(8) ฟาม หรือ แฟม เปนคําศัทพที่ใชเรียกชุมชนยอยภายในเกมออดิชั่น
เทานั้น ภายในเกมออดิชั่น ผูเลนที่มีฟาม หรือ แฟม แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนภายในเกมอีก
ดวย
(9) เควสต เปนคําศัพทเฉพาะในสังคมเสมือน ที่หมายถึง เปนภารกิจ
เป น สิ่ งที่ มีความจํ า เป น และมี ความสํา คัญ ที่ผูเลน จะตองทํ า เนื่องจากเควสตบ างเควสตมีความ
เกี่ยวของกับระบบของเกม หากผูเลนไมทําก็จะไมสามารถดําเนินบทบาทของเกมตอไปได
จากการสร า งปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู เ ล น เกมออดิ ชั่ น โดยผ า นรู ป แบบต า งๆ ผู เ ล น
สามารถรับรู และถายทอดสารไดตรงกัน เนื่องจากผูเลนมีความเขาใจมาจากการสนทนาโปรแกรมภาย
ของเกมออดิ ชั่ น เหมื อ นกั น แต สํ า หรั บ การใช ศั พ ท เ ฉพาะภายในเกม ผู เ ล น ใหม ยั ง ต อ งอาศั ย
ประสบการณการเลนและเรียนรูคําศัทพเฉพาะกลุมตอไป
จากแนวคิดการสื่อสารผานสื่อคอมพิวเตอร Bakhtin (1986, อางถึงใน วัชรินทร
ภิญโญศาสตร, 2550) เสนอวาในขณะที่กลุมมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา กลุมก็จะสราง
ความหมายเฉพาะกลุม (Group-Specific Meanings) ขึ้นมา และในที่สุดรูปแบบใหมของการใช
ถอยคํา (Ferms of Speech) หรือ ประเภทของการใชถอยคําสื่อสาร (Genres) ก็จะมีลักษณะ
เฉพาะตัว เปนคุณสมบัติเฉพาะของชุมชนหรือกลุมนั้น
จากการวิ จั ย พบว า ภาษาที่ใชสื่ อสารกัน ภายในเกมออดิชั่น จะมีลักษณะภาษาพู ด
มากกวาภาษาเขียน ไมเนนการเขียนที่ถูกตอง แตเนนการดัดแปลงคําใหเปนไปตามกระแสนิยม การ
สื่อสารภายในเกม เปนการพูดคุยแบบเปดกวาง เนื่องจากระบบการแชทภายในเกม เปนระบบเปด
กว า งอิ ส ระ แต ทั้ ง นี้ หากผู เ ล น ใช คํ า ที่ ไ ม สุ ภ าพ ภาษาก็ จ ะถู ก บล็ อ ก ไว ด ว ยระบบของเกมทั น ที
ลั ก ษณะชุ ม ชนเสมื อ นของเกมอออดิ ชั่ น นอกจากที่ ผู เ ล น จะมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู เ ล น ได
ตลอดเวลาแลว ยังกอใหเกิดการรวมกลุมของผูเลนเปนรูปแบบชุมชนยอยขึ้นมา ที่เรียกวา Fam ที่
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สร างขึ้ นมาเพื่ อเป นศู นย ร วมของสมาชิกในกลุม เมื่อผูเลน ตัดสินใจที่จ ะพัฒ นาความสัมพัน ธ การ
ปฏิสัมพันธจึงดําเนินตอไปเรื่อยๆ มีหัวขอในการสนทนา อาทิ มีการนัดหมายการเลนในครั้งตอไป มี
การพูดคุยถึงเรื่องทั่วไป รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัว มีการขอ Line Facebook หรือ เบอร
โทรศัพท เพื่อไวสําหรับเปนชองทางในการสื่อสาร
จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมนักเลนเกม (Gamer) พบวา นักเลมเกมออดิชั่นสวนใหญ
มีเพื่อนในเกมมากวาเพื่อนในโลกความเปนจริง และเขาสูเกมเพื่อตองการสนทนากับผูเลนคนอื่นๆ
มากกวาการเขาไปเลนเกมอยางเดียว
“เทียบจริงๆ แลวเพื่อนในเกมเยอะกวา เพราะวาดวยความที่เราเจอเพื่อนในเกมมา
กอน กอนที่เราจะเจอเพื่อนขางนอก เจอเพื่อนมหาลัย เราเรียนมหาลัยมาแค 3 ป แตเราเลนเกมมา
7-8 ปแลวมันก็เปนธรรมดาที่เราจะมีเพื่อนในเกมมากกวา มันก็มีเพื่อนเพิ่มพูนมาเรื่อยๆ” (กุลบุตร
เดชสอน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“เพื่อนในเกมมีมากกวาในปจจุบันนะ เพื่อนสนิทสวนใหญก็มาจากในเกม เพื่อนขาง
นอกก็มี แตแคในเกมมีมากกวา” (ทนงศักดิ์ สิงหรัตน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“ผมไดรับมิตรภาพจากเกมออดิชั่นเยอะมากครับ ทุกวันนี้เพื่อนที่มีไมใชเพื่อนที่เรียนมี
แตเพื่อนในสังคมเกมทั้งนั้นเลยครับ” (ภาสกร แพรดํา, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“เพื่อนในเกมมีมากกวา เพื่อนใหมก็มาจากในเกม” (เบญญา ลาวัณยวิสุทธิ์, สัมภาษณ
, 28 พฤศจิกายน 2559)
“ปจจุบันเพื่อนจากเกมมีมากกวาเพื่อนขางนอก เพราะเราเปนคนชอบเลนเกมสวน
ใหญเลยมีแตเพื่อนในเกม” (พันธกานต อธิวาส, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“เพื่อนจากเกมมีมากกวาคะ เพราะเพื่อนที่ไมไดเลนเกมเวลาเลาใหฟงพวกเขาไมเขาใจ
ที่หนูพูด ก็จะหันมาหาคนคอเดียวกันสิคะ มันก็เลยสนิทกวาคะ” (สุพรรษา บัวนําพร, สัมภาษณ, 28
พฤศจิกายน 2559)
“มีเรื่อยๆ คะ ชีวิตเรามันอยูกับเกมคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนหนูไมวาจะที่ทํางานหรือใน
เกมมันก็คือเพื่อนจากเกมออดิชั่นนะ” (ธนวรรณ พะยอมหอม, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560)
“มีทั้งเพื่อนใหม และเพื่อนเกา เพื่อนของเพื่อนแนะนํากันตอ พี่เลนเกมตั้งแตเปดตัว
แรกๆ ออนเกมทุกวัน สวนใหญก็จะมีแตเพื่อนในเกมคะ” (อนันตญา ชูสี, สัมภาษณ, 15 มกราคม
2560)
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4.4.5.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนภายนอกเกม (โลกความเปนจริง)
ปจจุบันนี้ความสัมพันธระหวางชุมชนโลกเสมือนกับชุมชนโลกความเปนจริงมีความ
คลายคลีงกันแทบจะแยกไมออก ทั้งสองสวนถูกทับซอน โดยชุมชนโลกเสมือนจริงจะทับซอนโลก
ความเปนจริงอยู
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นพบวา ชุมชนโลกเสมือนมีวิวัฒนาการมาตามลําดับของการ
เติบโตทางดานเทคโนโลยี บุคคลจํานวนมากนําตัวเองเขาไปอยูในโลกชุมชนเสมือน โดยเฉพาะชุมชน
เสมือนของเกมออนไลน ซึ่งผูเลนที่หลงเขาไปในเกมออนไลน จะสามารถกําหนดบทบาท และสิ่งที่
ตัวเองตองการไดอยางเต็มที่ โดยสามารถสรุปเปนแบบจําลองความสัมพันธระหวางชุมชนเสมือนจริง
และชุมชนโลกความเปนจริงไดดังนี้

ภาพที่ 4.18 แบบจําลองความสัมพันธระหวางชุมชนเสมือนจริงและชุมชนโลกความเปนจริง
เมื่อความสัมพันธในโลกออนไลนเกิดขึ้น ผูเลนมีความพึงพอใจตอความสัมพันธ สงผล
ให มี การเชื่ อ มต อ ความสั ม พั น ธ จ ากชุม ชนโลกเสมื อนในเกมออนไลนสู โ ลกความเป น จริ ง อีก ด ว ย
ดังตอไปนี้
1) การตอยอดความสัมพันธในโลกความเปนจริง
ความสัมพันธระหวางผูเลนหลังจากออกมาสูโลกความเปนจริงแลว มีความ
คาดหวัง และไววางใจตอกันมากขึ้น มีการเพิ่มชองทางทางการสื่อสาร อาทิ เบอรโทรศัพท, Line,
Facebook, Instargram เปนตน เพื่อเปดโอกาสใหผูเลนอีกฝายรูจักตัวตนมากขึ้น เนื่องจากในโลก
ของเกมออนไลน ผูเลนจะรูจักกันเพียงแคผิวเผินเปนอัตลักษณที่ผูเลนแสดงออก ซึ่งในความเปนจริง
อาจจะขั ด แย งกั น ก็ ได แต เ มื่ อความสัม พัน ธถู กสานต อ ผูเ ลน จึ งต องเป ด ใจซึ่ง กัน และกัน เพื่อ ให
ความสัมพันธดําเนินตอไปได
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“มันมีความตอเนื่องมันกลายเปนมิตรภาพ มันอยูที่วาเราจะรักษามิตรภาพ
เหลานั้นไดนานแคไหน” (ทะนงศักดิ์ สิงหรัตน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“ก็เยอะอยูเหมือนกัน จากพี่ที่เคยรูจักกันในเกมอยู FAM เดียวกันก็มาคุยกัน
ใน Facebook มาเจอกันในเกมแลวก็ยังคุยกันเรื่อยๆ ตลอดถึงหนูจะออกจาก FAM นั้นมาแลวแตเรา
ก็ยังติดตอกันอยู” (ปยวรรณ พุทธวารินทร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“ตอเนื่องเพราะวาบางคนเลิกเลนไปแตเราก็ยังติดตอกันก็ยังเปนเพื่อนในชีวิต
จริงกันอยู” (นองอน (นามสมมติ), สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“ทุกวันนี้ยังคบกันอยูเลย ความตอเนื่องมันมีอยูถามันเกิดคําวาเพื่อนขึ้นมานะ
ครับ” (มงคล มวงคุม, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)
“เรารูจักกันมานานคะ ความสนิทมันก็มากขึ้นมันกลายเปนเพื่อนสนิทคนหนึ่ง
เลยคะ ไปไหนก็ไปกันเที่ยวดวยกันก็มี” (อนันตญา ชูสี, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560)
2) จากเพื่อนในเกมออนไลน สูคูรักในโลกความเปนจริง
เนื่องดวยตัวเกมออดิชั่นถูกออกแบบมาใหผูเลนเกิดการปฏิสัมพันธซึ่งกันและ
กันไมใชเรื่องยากหากความสัมพันธที่เกิดขึ้นจะมากกวาเพื่อนทั้งภายในเกมและภายนอกเกม ผูเลน
หลายคู พ บรั ก กั น บางคู ถึ ง ขั้ น แต ง งานกั น ตั ว เกมออดิ ชั่ น จะมี โ หมดเฉพาะสํ า หรั บ คู รั ก เรี ย กว า
Wedding Party ที่พรอมตกลงปลงใจจะแตงงานกัน ซึ่งเงื่อนไขกอนที่จะสามารถแตงงานกันได คูรัก
จะตองเลนโหมด Couple Dance, Ballroom Dance หรือ Club Dance และมีการเตนคูกันจน
สามารถสะสม Sync Hearts หรือเตน Perfect พรอมกันไดหัวใจ 5 ดวงขึ้นไป ซึ่งหากทําเงื่อนไข
สําเร็จหลังจบเพลงจะมีปุมใหฝายชายกดขอแตงงานไปยังฝายหญิงได โดยเมื่อขอแตงงานกันแลว ทั้งคู
จะต องกดสงจูบใหกันจนหัว ใจครบ 5 ดวง ซึ่งทั้งสองคนตองออนไลนพรอมกัน และกดปุมสงจูบ ที่
หนาล็อบบี้ โดยสามารถกดสงจูบไดแควันละ 1 ครั้งเทานั้น
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ภาพที่ 4.19 โหมด Wedding Party
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2559ข.
ในทุ กวั น ที่ 8 ของเดื อน ทางบริ ษัท เอเชี ย ซอฟท คอรป อเรชั่ น จํ ากั ด
(มหาชน) บริษัทผูดูแล มีการจัดกิจกรรมพิเศษ“Audition Wedding Day แตงงานกันเถอะ” สําหรับ
คูรักที่มาจากเกมออดิชั่นและสรางทะเบียนสมรสออนไลน เพื่อรับไอเทม (Item) ชุดแตงงานภายใน
เกม
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ภาพที่ 4.20 Audition Wedding Day แตงงานกันเถอะ
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2559ข.
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“รูจักกันผานเกม Audition และคบหากันมานานถึง 2 ปแลวคะ ซึ่งเมื่อกอน
เวลาเลนเกม เราก็มักจะไดรับกําลังใจจากเคาให สูๆ อยูเสมอ ซึ่งเดียรก็ชอบแซววา เรากดกาก เคาก็
ตองบอกให สูๆ พรอมยังชอบเคยหยอดคําหวานไววา ในเกมมีคนอยูหลายรูปแบบ แตผมมาเจอคนดีๆ
แบบนี้ ผมโคตรโชคดี” (ศุภภรณ บังจันทร, สัมภาษณ, 17 กุมภาพันธ 2560)
3) พบปะสังสรรค (FAM Meeting)
หลังจากที่เกมออดิชั่นมีการพัฒนาระบบ FAM (แฟม) เขามาอยูภายในเกม
ทําใหเกิดชุมชนยอยขึ้นมามากมาย ซึ่งมีสมาชิกภายใน FAM ไมนอยกวา 100 ผูเลน มีปฏิสัมพันธซึ่ง
กันและกันภายในแฟม รวมถึงนอกแฟมดวย มีการดูแล ชวยเหลือกันซึ่งกันและกันทั้งเรื่องภายในเกม
และเรื่องภายนอกเกม ถือเปนอีกหนึ่งสังคมเสมือนที่มีอยูในโลกความเปนจริง ในแตละแฟม เจาของ
บานหรือผูดูแลจะมีการตั้งกฎ เพื่อสรางความเรียบรอยในการอยูรวมกัน มีการนัดเจอพบปะสังสรรค
กั น ของสมาชิ ก ภายในแฟม นอกเหนื อ จากการจั ด กิ จ กรรมของบริ ษั ท ผู ดู แ ล อาทิ ชวนกั น ไป
รับประทานอาหาร นัดดูหนัง นัดไปเที่ยวตางจังหวัด เปนตน โดยคาใชจายจะมาจากการหารรวมกัน
ของสมาชิก
“พบปะกั น เจอกั น นั ด กั น ถ า ไม มี ง านเราก็ นั ด มี ต ติ้ ง กั น ในแฟมอยู แ ล ว
ประมาณวาเดือนหนึ่งจัดสักครั้งหนึ่งมารวมตัวกันถาวางก็เจอกัน” (ศักดิ์สิทธิ์ จินะเฟอย, สัมภาษณ,
28 พฤศิจกายน 2559)
“นัดพบกันเดือนหนึ่งตก 2-3 ครั้งแลวแตโอกาส ปดเทอมก็นัดเจอกันมีงาน
เกมก็จะเตรียมพรอมมานอนดวยกันไปดวยกันกลับดวยกัน” (กุลบุตร เดชสอน, สัมภาษณ, 28
พฤศจิกายน 2559)
“มันมีมีตติ้งในแฟมก็บอยอยู ก็เจอกันนัดกัน” (น องหยง (นามสมมติ),
สัมภาษณ, 28 พฤศิจกายน 2559)
“ก็บอยนะ ถามีงานเกมก็เจอตามงานมีตติ้งก็มี เราก็จ ะจัดกันเองในกลุม ”
(พันธกานต อธิวาส, สัมภาษณ, 28 พฤศิจกายน 2559)
“สังสรรคกันก็มีนะคะ ไปดูหนังกันบาง ไปเที่ยวดวยกันบาง ตามแตโอกาส
วางตรงกัน ก็ นั ดเจอกั น เราไปกั น เปน กลุมไปไหนไปกัน” (อลิษา รัตนชวางกูร , สัมภาษณ , 28
พฤศจิกายน 2559)
3

3

3

3

3
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นอกจากนี้ทางบริษัทผูดูแลยังมีการจัดกิจกรรม Audition FAM Outing เพื่อ
เชื่อมตอสัมพันธภาพระหวางแฟม ในรูปแบบงาน Event ตางๆ อีกดวย

ภาพที่ 4.21 กิจกรรม Audition
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ค.
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ภาพที่ 4.22 Audition FAM OUTUNG
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ง.
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4) รวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม
สังคมภายนอก มักมองเกมออนไลนเปนภัยรายตอสังคม ปญหาเด็กติดเกม
เปนที่กังวลและถูกพูดถึงเปนอยางมาก ดานลบของเกมถูกเนนย้ําใหเห็นมากกวาดานบวกมาโดยตลอด
ถึงแมวาจะเปนที่รับรูกันวาเกมก็มีประโยชนในการสรางการเรียนรู และฝกทักษะตางๆ ใหกับผูเลนได
หากใชอยางเหมาะสม แตประโยชนเหลานี้ดูเหมือนนอยนิด เมื่อเทียบกับผลดานลบอันเลวรายที่เรา
รับรูจากสื่อผูวิจัยทําการศึกษาหาขอมูลเพื่อหาประโยชนของเกมออดิชั่น และพบวาผูเลนเกมออดิชั่นมี
การรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่องโดยตลอด อาทิ การ
รวมกลุมบริจาคสิ่งของใหกับนองๆ ตามมูลนิธิ การปลูกปาชายเลน การสอนคอมพิวเตอรเบื้องตน
ใหกับนองๆ ในชุมชน เปนตน

ภาพที่ 4.23 ผูเลนรวมกลุมทํากิจกรรม CSR
แหลงที่มา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ง.
5) การเขารวมแขงขัน เพื่อพิชิตรางวัล
ปจจุบันประเทศไทยไดมีการเปดกวางกับคําวา E-Sport หรือการแขงขันเกม
ออนไลน การเลนเกมในประเทศไทยมีผลตอบแทนกันมากขึ้น ผูเลนเกม (Gamer) ในประเทศไทยมี
รายไดจากการแขงเกม ผูวิจัยมีการติดตามขาวสารวงการเกมในไทยและตางประเทศอยูเปนประจํา ก็
พบวาเกมที่ไดรับความนิยมและมีการแขงขัน E-Sport บอยครั้งในบานเรานั้นมักจะมีความแตกตาง
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จากสากลโลกไปพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยที่แตกตางกันไป อาทิ นโยบายผูใหบริการในประเทศ
ไทย ผลกําไรที่จะนํามาซึ่งการจัดกิจกรรมตอบแทน ไมมีผูใหบริการและจัดจําหนายอยางเปนทางการ
รสนิยมและทัศนคติตอเกมของคนไทย เปนตน
เกมออดิชั่ นมีการจั ดการแขงขันมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 และไดรับความนิยมจากผูเลนปน
จํานวนมาก เนื่องจากผูเลนตองการลาของรางวัล อาทิ เงินรางวัล ถวย เหรียญ หรือพรีเมียม รวมไป
ถึงการมีชื่อเสียง และไดรับการยอมรับจากผูเลนคนอื่น เพื่อน ครอบครัว และบุคคลในโลกของความ
เปนจริง

ภาพที่ 4.24 การแขงขันเกมออนไลนในงาน Playpark Fan Fest 2017
แหลงที่มา: บริษัท เพลยพารค จํากัด, 2560.
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ภาพที่ 4.25 บรรยากาศการแขงขันเกมออดิชั่น
แหลงที่มา: บริษัท เพลยพารค จํากัด, 2560.
จากการศึกษา “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม
ออนไลน” พบวาความสัมพันธในโลกชุมชนเสมือนที่เกิดขึ้น ผูเลนเปนคนกําหนดความสัมพันธวาจะ
สานตอ หรือยุติ หากผูเลนมีความพึงใจในความสัมพันธที่เกิด ก็สงผลเชื่อมโยงถึงโลกความเปนจริง มี
ทั้งความสัมพันธแบบเพื่อน และคนรัก มีการชวนทํากิจกรรมรวมกัน นอกจากนี้ยังพบวาผูเลนเกม
ออนไลน ยังใชเวลาในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมอีกดวย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม
ออนไลน”เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีผลสรุปทางการศึกษา อภิปราย และ
ขอเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 คุณลักษณะพื้นฐานของผูเลนเกมออดิชั่น
กลุมนักเลนเกม (Gamer) ตัวอยางที่เลนเกมออดิชั่น (Audition) เปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิง จากกการสํารวจของกลุมเปาหมายทั้งหมดซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ย ต่ํากวา 25 ป และกําลังอยูในวัย
ศึกษา มีคาใชจายขั้นต่ําในการเลนเกมโดยเฉลี่ยประมาณ 500 บาท ตอสัปดาห สถานที่เลนสวนใหญ
เปนที่บาน และไมมีผลกระทบกับครอบครัวและคนรอบขาง
5.1.2 ลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น
จากการวิจัย พบวาโลกชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่นเปนโลกแหงจิตนาการ มีตัวละครเปนตัว
การตูนนารักสดใส ที่ผูเลนสามารถสวมบทบาทเพื่อแทนตัวเอง สามารถอธิบายลักษณะชุมชนเสมือน
ของเกมออดิชั่น ไดดังนี้
1) การเขาสูเกมออดิชั่น ผูเลนตองทําการสมัคร PlayID เพื่อลงทะเบียนกอนเขาสู
เกม หลังจากเปนสมาชิกเรียบรอยแลวผูเลนสามารถเลิอกเขาเกมออดิชั่นได 2 วิธี คือ การ เขาผาน
หน า เว็ บ ไซต และ การดาวน โ หลดเกมจากเว็ บ ไซต แ ละติ ด ตั้ ง ลงเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ส ว นตั ว
2
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2) การสรางตัวละครภายในเกมขึ้นมากอนเริ่มเลน โดยตัวละคร จะใหผูเลนกําหนด
ชื่อ เพศ สีผิว หนาตา ทรงผม และเครื่องแตงกาย ซึ่งผูเลนเกมมือใหม การสรางตัวละครยังมีขอกําจัด
อยู การแตงกายไมไดมีใหเลือกหลากหลาย ผูเลนตองอาศัยประสบการณในการเลนเกมเพื่อเก็บเลเวล
(Level) และไอเทม มาอัพเกรดตัวละครของตนเองอีกครั้ง
3) การเขาสูเกม เปนการเลือก Server & Channel ซึ่งจะประกอบไดดวยหองเตน
ตางๆ ดังนี้ Beginner 1 เหมาะสําหรับผูเลนมือใหม เพิ่งเริ่มตน Level 1-5 เทานั้น Beginner 2,
Couple, FreeServer, FreeServer 2 และ ATC 2017 เปนหองเฉพาะสําหรับการแขงขัน ในแตละ
Server จะประกอบดวยหองยอยๆ อีกหลายหอง เมื่อเลือกหองไดแลว ก็จะพบกับเมืองออดิชั่น
4) ภายในเมืองออดิชั่น จะประกอบไปดวย Shopping Mall แหลงศูนยรวมเครื่อง
แตงกาย เสื้อผา ใบหนา ทรงผม รองเทา เครื่องประดับ สัตวเลี้ยง ที่ผูเลนสามารถเขาไปเลือกซื้อได
ตามตองการผานเงินภายในเกม เดน (Den) หรือจากการเติมเงินจากบัตร แคช (Cash) นอกจากนี้ยังมี
ในสวนของ FAM Office ที่เปรียบเสมือนชุมชนยอยภายในเกมของผูเลน, Dancing Hall หองที่ผูเลม
เขามาเตน และสนุกกับเกมในโหมดการเตนในรูปแบบตางๆ, Ranking การจัดอันดับการเตนของผูเลน
เกม และ Audition Studio หองฝกซอมการเตน เพื่อเพิ่มเทคนิคใหตัวละครมีทาเตนแปลกๆ ไมซ้ําผู
เลนคนอื่น
5.1.3 การสรางอัตลักษณในเกมออดิชั่น
เกมออดิชั่นเปนเกมออนไลนที่มีความโดดเดนเรื่องการสรางอัตลักษณเสมือน เนื่องจากตัวเกม
กําหนดใหผูเลนใหมตองสรางตัวแทนตนเองขึ้นมา ในรูปแบบของตัวละครภายในเกม ผูเลนจะสามารถ
กําหนดตัวตนไดตามที่ระบบของเกมกําหนดมาให การแตงกายของตัวละครที่เลน ตองมีความโดดเดน
ไมซ้ําใคร และตอบสนองความตองการของตนเองในขณะนั้น ทั้งการสรางที่มาจากขอมูลจริง และ
ขอมูลที่สรางขึ้นมาใหม เพื่อปดบังตัวตน
การใชสัญลักษณ เพื่อบอกวาตนเองอยูในสังกัด หรือชุมชนยอยใด เปนการสรางอัตลักษณ
รวม เพื่อเปนจุดศูนยรวมของผูเลนภายในกลุม
การสรางตัวละครจําลองผูเลน ระบบมีการกําหนดไวใหผูเลนเกม สรางตัวตนใหมขึ้นมา เชน
เพศ สีผิว ทรงผม สีผม ลักษณะหนาตา เครื่องแตงกาย เปนตน นอกจากนี้ยังสามรถเปลี่ยนแปลงทรง
ผม และเครื่องแตงกายของตัวละครเดิมกอนหนานี้ ใหมีความแตกตาง และสวยงามตามความตองการ
ของผูเลนไดในหลากหลายรูปแบบ
ในการสรางตัวละครของกลุมนักเลนเกม (Gamer) มีทั้งการสรางเพื่อปกปดความเปนตัวเองที่
แทจริง และมีการสรางตัวละครที่มีลักษณะสอดคลองกับตัว เอง นอกจากนี้ยังมีการสรางตัวละคร
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มากกวา 1 ตัวขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีการแตงกายตามสิ่งที่ตนเองชอบหรือสิ่งที่ตนเองสนใจ
มากกวาแตงตัวตามกระแสนิยมในตอนนั้น
การกําหนดชื่อภายในเกม เปนสิ่งแรกของการสรางอัตลักษณ โดยชื่อที่ผูเลนตั้งขึ้นมานั้นจะมี
ความแตกตางกันออกไปตามความตองการสวนตัว โดยสามารถตั้งชื่อเปนภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
หรือการผสมระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได
ในเกมออดิชั่น (Audition) อัตลักษณเสมือนที่เกิดจากการสรางตัวละครของผูเลนก็ไมไดเปด
กวางอยางที่คิด เนื่องดวยโครงสรางของเกมเปนผูกําหนดอัตลักษณของผูเลน สังเกตไดจาก ผูเลนใหม
จะสามารถสรางอัตลักษณเสมือนไดเพียงแคเริ่มตนเทานั้น ไมไดโดดเดนกวาผูเลนที่มีประสบการณมา
นาน หากไม พึงพอใจกั บ อั ตลั กษณเสมือ นเบื้องต น ที่โ ครงสรางของเกมกําหนดมา ผูเล น สามารถ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณเสมือนที่ตนเองตองการผานกระบวนการตางๆ ที่บริษัทผูดูแลกําหนด ในเกม
ออดิชั่น (Audition) มีลักษณะของการแขงขันทางอัตลักษณเสมือนระหวางผูเลน ตองการมีความโดด
เดนของตัวละครกวาผูเลนคนอื่นๆ จึงเปนเหตุผลใหผูเลนตองเติมเงิน Cash เพื่อซื้อไอเทม (Item)
ตางๆ
ผูเลนเกมออดิชั่นที่มีการสรางตัวละครหลากหลายตัว สามารถแตกรางออกเปนหลายๆ ราง
ได ก็เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตลักษณเสมือนในรูปแบบที่ตองการ
5.1.4 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่น
ผลการวิจัยสามารถสรุปการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่นภายในโลกชุมชนเสมือน
และผลที่เกิดขึ้นเองของการปฏิสัมพันธทางสังคมที่เชื่อมโยงกับชุมชนโลกความเปนจริงได ดังนี้
1) รูปแบบการสื่อสารชุมชนเสมือนเกมออดิชั่น
การสื่ อ สารระหว า งผู เ ล น เกมออดิ ชั่ น จะเป น การสื่ อ สารสองทาง (Two-Way
Communication) คือ ผูเลนทําหนาที่เปนทั้งผูสงและผูรับในเวลาเดียวกัน โดยใชชองทางการสื่อสาร
ภายในเกมเปนตัวสงขอความหาผูเลนคนอื่นๆ
2) ชองทางการสื่อสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิชั่น
ตั ว เกมออดิ ชั่ น มี ช อ งทางที่ เ อื้ อ ให ผู เ ล น ติ ด ต อ หากั น ได ห ลากหลายช อ งทาง การ
ปฏิสัมพันธระหวางผูเลนกอใหเกิดการรวมกลุมเปนสังคมยอยขึ้นมา ที่เรียกวา FAM Office เปนสังคม
ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเปนศูนยรวมของผูเลนเกมในการติดตอซึ่งกันและกันไดตลอดเวลาที่เลนเกมอยู เปน
ระบบส ง เสริ ม การรวมกลุ มในเกมออดิชั่ น (Audition) โดยยอ จากคํ าว า “Family” ที่ แปลว า
ครอบครัว หรือที่เรียกวา บาน ระบบนี้จะชวยใหผูเลนเกมสามารถสื่อสารกันไดงายขึ้น และเสริมสราง
สังคมที่ดีในเกม อีกทั้งยังชวยเพิ่มเประสิทธิภาพในการหาเพื่อนไดสะดวกและรวดเร็วกวาเดิมอีกดวย
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นอกจากระบบ FAM Office แลว ผูเลนยังสามารถเลือกชองทางการสื่อสารผานหนา
Dancing Hall ซึ่งการสื่อสารชองทางนี้ จะเปนการสื่อสารแบบเปดเผย ไมเปนสวนตัว ผูเลนคนอื่นๆที่
อยูใน Dancing Hall เดียวกันก็สามารถมองเห็นขอความนั้นได
อีกหนึ่งชองทางที่ผูเลนเกมออดิชั่นสามารถเกิดการปฏิสัมพัน ธกัน นั้นคือระบบสง
ขอความ (Messenger) ระบบนี้จะใชไดก็ตอเมื่อผูเลนไดเขาไปในเซิรฟเวอร และเตรียมพรอมที่จะเลน
แลว นอกจากจะสามารถพูดคุยระหวางรอเลนเกม หรือระหวางเลนเกมดวยการแชท (Chat) กันแลว
ทางเกมออดิชั่น ยังมีระบบฝากขอความหรือเช็คขอความไดอีกดวย และยังสามารถเพิ่มผูเลนคนอื่นๆ
มาเปนเพื่อนไดอีกดวย โดยระบบจะทําการบันทึกไว โดยจะสามารถตรวจสอบไดวาเพื่อนคนไหนของ
เรากําลังออนไลนอยูบาง
3) การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่น
การมีปฏิสัมพันธกับผูเลนภายในเกม กอนที่ผูเลนจะเกิดความสัมพันธกับผูเลนคนอื่น
ผูเลนตองมีเกณฑในการกําหนดความสัมพันธของตนเองในการเลือกคูสนทนา โดยผูเลนจะวัดไดจาก
ความดึงดูดทางอัตลักษณของผูเลนคนอื่นที่อยากจะเชื่อมความสันพันธดวย, ความสามารถในการเลน,
ความคลายคลึงใกลเคียงตนเองหลังจากที่ผูเลนคัดกรองคูส นทนาแลว ผูเลนจะเริ่มการปฏิสัพัน ธ
ระหวางผูเลนดวยกัน และเกิดเปนความสัมพันธใหมในโลกชุมชนเสมือน และเกิดเปนชุมชนยอยใน
โลกชุมชนเสมือนอีกดวย
หัวขอของการเริ่มสนทนา สวนใหญจะเปนเรื่องที่ตนเองสนใจจากผูเลนคนอื่น ไมวา
เปนเรื่องไอเทม (Item) การขอแลกเปลี่ยนเทคนิคการเลน การพิชิตของรางวัลตางๆ รวมไปถึงการ
อยากมีเพื่อนเพิ่มขึ้น
4) ผลที่เกิดขึ้นของการปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนและโลก
ความเปนจริง
พบว า ผู เ ล น เกมออดิ ชั่ น นํ า ตั ว เองเข า ไปสู ใ นโลกของเกมออนไลน จะเกิ ด การ
ปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอื่นๆ หากมีความพึงพอใจซึ่งกันและกัน ผูเลนจะมีการสานตอความสัมพันธ
เกิดขึ้น และมีการพัฒนาความสัมพันธนั้น ทั้งภายในเกม และสูโลกภายนอกเกม (โลกความเปนจริง)
เชน มีการเพิ่มชองการการติดตอสื่อสารที่มากกวาการติดตอภายในเกม ไมวาเปน Line, Facebook
หรือแมแตการใหเบอรโทรศัพท มีการพัฒนาความสัมพันธจากเพื่อนในเกมสูเพื่อนในชีวิตจริง รวมถึง
คนรักอีกดวย มีการนัดเจอนอกจากภายในเกม พบปะสังสรรคกันนอกรอบ รวมกิจกรรมตางๆที่ทาง
บริษัทผูดูแลจัดขึ้น หรือแมกระทั่งการเขารวมการแขงขันเกม เพื่อลาเงินรางวัล ผูเลนบางคนยึดการ
แขงขันเกมเปนอาชีพเสริมเพื่อหารายไดพิเศษ
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษาอั ตลั กษณ เ สมือนกับการสรางปฏิสัมพัน ธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม
ออนไลน มีหลายปจจัยที่สงผลตอการสรางอัตลักษณ ไมวาจะเปนรูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือน
ซึ่งเปนรูปแบบที่มีความหมายหลากหลาย เชนเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองที่เปนอยูใน
โลกความเปนจริง แตในความหลากหลายที่เกิดขึ้น ไมไดมีรูปแบบที่ตายตัว หรือมีกฎเกณฑจากการ
สราง ผลการวิจัยภายใตกรอบแนวคิดหัวขอรูปแบบ การสรางอัตลักษณ การกําหนดตัวละคร (การ
สรางตัวละคร) ที่แสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย ในการแสดงออกผานรูปแบบการสรางอัตลักษณ
เสมือน และการสรางดังกลาวนี้ ก็ไมมีขอกําหนดเฉพาะ หรือรูปแบบตายตัว รวมถึงไมสามารถสราง
แบบแผนที่สงผลตอการตัดสินใจที่แทจริง ทั้งนี้หากสังเกตจากการตอบคําถามในเรื่องการสรางตัว
ละคร สวนใหญจะเนนความพอใจสวนตัวของผูเลน หรือแรงบันดาลใจ ณ ขณะที่สรางตัวละคร วามี
เปาหมายเพื่อสิ่งใด เชน ความสวยงาม ความแข็งแกรงของตัวละคร เปนตน
รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนเปนรูปแบบที่มีความหมายหลากหลายเชนเดียวกับการกับ
การแสดงออกถึ งตั ว ตนของตนเองในที่เปน อยูในโลกความเปน จริง วาเปน จริงและการพิสูจ นผ ล
การศึกษาจากคําถามวิจัยก็ตรงตาม ผลงานวิจัยของ ธิดารัตน ไรวิบูลย (2552) ที่ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับ การสรางอัตลักษณและกระบวนการสรางความสัมพันธ ผาน www.bloggang.com เปน
การวิจัยที่ผลการวิจัยพบวา รูปแบบอัตลักษณที่ปรากฏในบันทึกออนไลน มาจากการสรางเนื้อหาที่วัจ
นภาษาและอวั จ นภาษา สามารถบ ง บอกถึ งอั ต ลั กษณ แ ละสามารถเห็น ตั ว ตนของผู เ ขี ย นบั น ทึ ก
ออนไลนไดงายที่สุด ประกอบไปดวย อัตลักษณทางเพศ อัตลักษณบุคลิกภาพ อัตลักษณทาง
สถานภาพ นอกจากนี้ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสรางความสัมพันธของกลุมบล็อกกระทูพันทิป
และ ตรงกับองคประกอบของแรงจูงใจแรงจูงใจประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการที่มีปฏิสัมพันธ
กันและความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน (เทพพนม เมืองแมน, 2529, น. 20-21) คือ 1) ความตองการ
(Needs) เปนสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสรางสมดุล
ใหตัวเอง 2) แรงขับ (Drives) เปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเราจากภายใน
ตัวบุคคล ความตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการนั้นไป
ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่เรียกวาเปนแรงขับ 3) เปาหมาย (Goals) เปาหมายที่ใชในวงจรการจูงใจ
หมายความถึงสิ่งหนึ่งที่จะเปนอะไรก็ไดที่บรรเทาความตองการ
นอกจากนี้การสรางอัตลักษณเสมือนของผูเลนเกมออนไลน อาจสรางอัตลักษณเสมือนที่มีดู
เหมือนจะแตกตางกับอัตลักษณที่แทจริงขอเท็จจริง เนื่องจากมีขอจํากัดในการสรางอัตลักษณภายใน
เกมเปนตัวควบคุม ดานรูปลักษณภายนอก หรือบุคลิกภายนอกของผูเลนในชีวิตจริง ไมไดสงผลตอ

106
รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนในโลกแหงการเลนเกม แตความรูสึก ความตองการ และแรงจูงใจ
เฉพาะหนาบางประการ เชน เสื้อผาของตัวละครที่สวยงาม ความสามารถบางประการของเครื่องแตง
กาย บางประเภทที่ทําใหรูปแบบการเลนเกงขึ้น ดีขึ้น สะดวกกวาการใชรูปแบบการสรางการตัวละคร
ในแบบอื่นๆ ไว และสามารถอธิบายพฤติกรรมหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดจาก ขอเท็จจริงตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจ “แรงจูงใจ” (Motivation) (Kidd, 1973, p. 101) ซึ่งมีความหมายตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา “To Move” อันมีความหมายวา “เปนสิ่งที่โนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการ
กระทําหรือปฏิบัติการ” (To Move a Person to a Course of Action) ดังนั้น แรงจูงใจจึงไดรับ
ความสนใจมากในทุกๆ วงการ และ Hanson (1996, p. 195) ใหความหมายของแรงจูงใจวา “สภาพ
ภายในที่กระตุนใหมีการกระทํา หรือการเคลื่อนที่โดยมีชองทางและพฤติกรรมที่นําไปสูเปาหมาย”
นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ ดารินทร สวัสดิ์เสวี (2545) กลาวถึงในโลกความเปนจริง เรามีการนิยาม
ตัวเองชัดเจน บรรทัดฐาน “หนึ่งราง หนึ่งอัตลักษณ” แตในโลกของชุมชนเสมือนนั้น ผูเลนสามารถ
สรางอัตลักษณใหมไดหลายๆ ราง โดยการสรางตัวละครใหมขึ้นมา ขึ้นอยูกับเวลาและความตองการ
และพลังงานของผูเลนในการสรางขึ้นมา และผูเลนในโลกชุมชนเสมือน ก็มีแนวโนมที่ดูเหมือนจะ
ปดบังตัวตนที่แทจริง แตก็จะมีการสรางตัวละครใหมขึ้นมาแบบเปดเผย เนื่องจากผูเลนตองการมี
ปฏิสัมพันธรวมกับผูเลนคนอื่นๆ รวมไปถึงการเขารวมชุมชนยอย
การศึ กษาครั้ งนี้ ยั งพบว า การใชอัตลักษณเสมือนในการเล น เกมออนไลน กอใหเกิดการ
ปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน กระบวนการสื่อสารที่กอใหเกิดการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเลนเกมออดิชั่น สวนใหญเกิดจาการที่ผูเลนมีการเลือกคูสนทนา ผานกระบวนการกรอง
กอนที่จะเกิดการปฏิสัมพันธ ซึ่งอัตลักษณเสมือนมีสวนในการดึงดูดการเริ่มตนความสัมพันธใหอยาก
สนทนา เริ่มพูดคุยกัน โดยการพูดคุยดังกลาว สรางมิตรภาพในโลกออนไลนจนเกิดความสัมพันธใน
รูปแบบตางๆ ตามมา การปฎิสัมพันธระหวางผูเลนในสังคมเกมออนไลนแสดงใหเห็นวา รูปแบบการ
เลนเกมที่มีความจําเปนตองติดตอ พูดคุย ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงรูปแบบการแขงขัน หรือ
เครื่องมือภายในเกมที่สะดวกสบาย เปนการสงเสริมที่กอใหเกิดมิตรภาพทั้งในรูปแบบเพื่อน หรือ
คูแขง และพัฒนาความสัมพันธระหวางผูเลนในสังคมเกมออนไลน สามารถอธิบายพฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดจาก ขอเท็จจริงตาม ทฤษฎีการจูงใจใฝสัมพันธ Lussier (2005, p. 199)
กล าวถึ งแรงจู งใจใฝ สั มพั น ธ ว า ความตอ งการความอบอุ น ใจจากการมี สั มพั น ธที่ ดีกั บ ผูอื่ น ผู ที่ มี
แรงจูงใจใฝสัมพันธมักชอบการสนทนา ชอบงานเลี้ยง และมักจะใหความสนใจกับผูอื่น ผูที่มีแรงจูงใจ
ใฝ สั ม พั น ธ สู งจะชอบการมี ความสั ม พัน ธที่ ดี กับ ผู อื่น เป น ผู ที่ มีค วามตื่น ตั ว ในการเข าสั งคม ชอบ
ชวยเหลือผูอื่นและชอบใหคําแนะนําผูอื่นผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธสูงเปนผูที่ตองการไดรับความรัก
และตองการใหความรักตอผูอื่นชอบการสังสรรค ชอบการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Guilford &
Gray, 1970, p. 123) และยังสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ วัชรินทร ภิญโญศาสตร (2550) ได
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กลาวถึง รูปแบบการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลน สามารถแบงได ดังนี้
การใชภาษาเขียน การใชสัญลักษณตางๆ และการใชศัพทเฉพาะ นอกจากนี้พฤติกรรมการสื่อสารของ
ผูเลนเกมออนไลน การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนในสังคมเกมออนไลน กอใหเกิดการรวมกลุมของผูเลน
เปนรูปแบบชุมชนยอยหรือองคกรขึ้นมาและผูเลนเกมออนไลนจะนิยมเลนรวมกับผูเลนคนอื่นมากกวา
ที่จะเลนโดยลําพังการปฏิสัมพันธ (Interaction) จะมีอยูหลายรูปแบบซึ่งแตละรูปแบบจะมีการใชงาน
ที่แตกตางกันออกไปในขั้นตอนสรางหรือพัฒนาเกมผูทําการพัฒนาจําเปนที่จะตองเลือกรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธของเกมโดยอาจจะเปน การใชการปฏิสัมพันธเพียงอยางเดียวหรือหลายอยางก็ไดหลัง
จากนั้นผูทําการพัฒนาจะตองออกแบบการปฏิสัมพันธนั้นใหเกิดประโยชนตอการใชงานสูงสุดโดย
อาจจะแสดงออกมาในรูป ของการพัฒนาเกมที่ส ามารถทําไดงายขึ้น หรือจะเปนการลดระยะเวลา
สําหรับการพัฒนาเกมใหนอยลงแตยังคงความมีคุณภาพไวเชนเดิม
อาจกลาวไดวาผูเลนเกมออนไลนตองการมีปฏิสัมพันธผูเลนคนอื่นๆ อยูเสมือ แตในโลกของ
ความเปนจริงแลว ความสัมพันธที่เกิดขึ้นมา ผูเลนอาจไมไดพึงพอใจหรือมีความสนุกสนานเหมือนใน
โลกชุมชนเสมือน ซึ่งภายในโลกชุมชนเสมือน ผูเลนมีอิสระตอการเลือก และมีตัวเลือกเยอะมากกวา
ในโลกของความเปนจริง ผูเลนเกมสามารถเปนคนกําหนดความสัมพันธ และสงผลใหความสัมพันธนั้น
ถูกตอยอดมาสูโลกความเปนจริงอีกดวย

5.3 ขอเสนอแนะ
1) ในการการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาดานบวกของเกมออนไลน ประโยชนที่ผูเลน
จะไดรับ รวมไปถึงประโยชนทางดานสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม วาเกมออนไลนสงผลทางดานบวกใน
เรื่องใดบาง
2) การศึกษาดังกลาวเนื่องจากเปนการศึกษาตามขอบเขตเวลาที่กําหนด จึงเปนการศึกษา
ของนักเลนเกม (Gamer) กลุมเปาหมาย ที่เลนเกมออดิชั่น (Audition) เทานั้น ควรมีการศึกษาในเกม
อื่นๆ อีกในครั้งตอไป
3) ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาการยอมรับและการเติบโตของวงการ E-Sport ใน
ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยกําลังใหความสําคัญกับวงการ E-Sport โดยมีการจัดตั้งเปนหลักสูตร
หนึ่งในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการตอยอดไปถึงอาชีพในอนาคตอีกดวย
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ภาคผนวก ก
เกมออดิชั่น (Audition)
เกมออนไลน “ออดิชั่น” หรือ ออดิชั่นออนไลนแดนซแบตเทิล (Audition Online Dance
Battle) ผลิตและพัฒนาโดยบริษัท T3 Entertainment ครั้งแรกที่ประเทศเกาหลี สําหรับประเทศ
ไทยบริษัทที่ใหบริการ คือ บริษัทเอเชียซอฟทคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยเกมออนไลนออดิชั่น
เปนเกมแนวแคชชวล (Casual) ใหบริการครั้งแรกในชวง Close Beta ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2549 และเปดใหบริการ Open Beta ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2549 ซึ่งเวอรชั่นปจจุบันของเกม
ออดิชั่น คือ Audition Season 4
ออดิชั่นเปนเกมที่ใชระบบ Item Selling คือ ใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย และเปนเกมที่มี
Interface ที่สีสันสดใสผูเลนสามารถสรางตัวละครเกม โดยมีเสื้อผา ทรงผม รวมไปถึงเครื่องประดับ
ตางๆใหผูเลนไดเลือกซื้อเกมนี้จึงเหมาะสําหรับผูเลนทุกเพศทุกวัยโดยวัดจากการจัดเรตติ้ง อยูในเรต
All หรือ 6+ ของบริษัทเอเซียซอฟท เพราะในเกมไมเนนในเรื่องความรุนแรง การตอสู และการรบรา
ฆาฟนกัน
1) วิธีการเลน
เกมจะกําหนดแถบชุดลูกศรมาให (อาจมี 1, 2 หรือ 3 แถบแลวแตโหมดการเลน)พรอมกับ
แถบที่ มีลู กแก ว เคลื่ อนที่ จากทางซ า ยไปทางขวาในลักษณะวนซ้ําโดยการเคลื่อนที่ของลูกแกว จะ
สัมพันธกับระดับความเร็วของเพลงซึ่งกําหนดเปนครั้งตอนาที (Beat Per Minute) หรือ BPM โดย
จังหวะแรกของหองเพลงนั้นๆ จะพอดีกับการที่ลูกแกวเคลื่อนที่ผานแถบสีขาวในแถบลูกแกว
ผูเลนตองทําการเลือกกดแถบชุดลูกศรนั้น โดยเลือกมาแถบเดียวใหหมดกอนที่ลูกแกวจะ
เคลื่อนที่ไปสุดแถบ (กอนขึ้นหองเพลงใหมนั้นเอง) และเมื่อกดชุดลูกศรหมดแลวจึงกด Space Bar ให
พอดี กับ จั งหวะที่ ลู กแก ว วิ่ งผ า นกลางแถบสีขาวพอดีเกมจะแสดงแอนิเมชัน ตัว ละครเตน และรั บ
คะแนนและเกมจะกําหนดชุดลูกศรมาใหมในลักษณะที่มีจํานวนลูกศรใหผูเลนกดมากขึ้น (สังเกตได
จากตัวเลข Level ที่เพิ่มขึ้น) หากผูเลนไมสามารถกดลูกศรไดทันเกมจะแสดงแอนิเมชันตัวละครแสดง
ทาทางพลาด (ทําทาใชเทาเขี่ยพื้น) ลดระดับชุดลูกศรใหงายขึ้นในชุดลูกศรตอไป
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ภาพที่ ก1 วิธีการเลนเกมออดิชั่น
ผูเลนสามารถสรางหองแลวเลือกเพลงเพื่อใชเตนหรือเราอาจจะเขาไปยังหองที่ผูอื่นตั้งไวก็ได
แลวเลือกเพลงที่ตองการและโหมด รอผูเลนคนอื่นกด Ready แลวใหหัวหนาหองกด Start

ภาพที่ ก2 ตัวอยางระหวางรอเตน
นอกจากนี้ เกมออดิชั่นยังมีระบบการสอบเตนเพื่อใหผานไปเลเวลถัดไปซึ่งการสอบจะเริ่ม
จากเลเวล5 เปนตนไปโดยการสอบนั้นก็จะมีเงื่อนไขตางๆใหทําใหไดตามที่กําหนดถาสอบไมผานก็ถือ
วายังไมไดผานเลเวลนั้น ตองมาสอบใหมอีกครั้ง
2) ระบบภายในเกมออดิชั่น
ภายในเกมจะมีหองฝกเลนสําหรับผูที่สมัครเขามาเลนใหมทุกคน โดยจะมีการสอนการเลน
เบื้องตน โดยการเลนเกมออดิชั่นจะมีการกดลูกศร 2 แบบ คือ
(1) การเตนแบบฟรีสไตล (Free Style)
การเตนแบบฟรีสไตลแบบการเตนทาอะไรก็ได ตามทาทั้งหมดที่เกมกําหนดไว การเตน
แบบนี้จะไมมีลูกศรการเตนแสดงขึ้นมา แตผูเลนตองกดทาเตนเสียกอน โดยเมื่อหนาจอแสดงขึ้นมา
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ใหกดลูกศรใดลูกศรหนึ่ง ชุดทาเตนจะแสดงขึ้นมา ผูเตนจึงสามารถกดใหครบและกดสเปซบารใหตรง
จังหวะได
(2) การเตนแบบนอรมอลแดนซ (Normal Dance)
การเตนพื้นฐาน เปนการกดทาเตนตามที่ทาแสดงขึ้นมาบนหนาจอโดยใชปุมทิศทางบน
คียบอรด กดใหครบตามจํานวนลูกศรที่ปรากฏแลวใหกดสเปซบาร (Spacebar) เมื่อลูกแลววิ่งไปยัง
ตําแหนงที่สวางที่สุด
เมื่อดําเนินการล็อกอินแลว จะเขาสูตัวเกมโดยเขาสูสวนที่เรียกวา ออดิชั่น ทาวน (Audition
Town)

ภาพที่ ก3 ตัวอยางภาพออดิชั่น ทาวน (Audition Town)
3) โหมดของเกมออดิชั่น
สําหรับผูเลนที่เขามาเตน โดยมีหองใหเลือกเตนตามโหมดตางๆ ซึ่งแบงออกเปน 10 โหมด
ใหญๆ ดังนี้
(1) การเตน Normal Mode
(1.1) การเตน Normal แบบเดี่ยว สามารถแบงออกเปน 16 แบบ ไดแก
(1.1.1) Practice Mode คือ โหมดการเลนที่เหมาะสมสําหรับผูเริ่มตน โดย
จะมีวิธีการสอนเลนอยูภายในโหมดนี้ ผูเลนจะตองมีเลเวล 1-5 เทานั้นถึงจะสามารถเลนโหมดนี้ได
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(1.1.2) Dance Competition คือ โหมดการเลนที่เหมาะสําหรับผูรูหลักการ
เตนแลว เปนการเตนแบบไตระดับทาเตนและมีทาจบ (Finish Move)
(1.1.3) Dance Competition 8 คือ โหมดการเตนที่เหมาะสําหรับผูเลนที่
ชํานาญในการเตนแลว โดยการเตนจะเหมือนกับโหมด Dance Competition แตตองใช 8 ปุม (key)
ในการเลน
(1.1.4) Dance Advance คือ โหมดการเตนระดับผูเชี่ยวชาญ โดยเริ่มที่
เลเวล 6 และบังคับใหใช 8 ปุม (key) ในการเลน
(1.1.5) Freestyle คือ โหมดการเตนแบบอิสระ ผูเลนสามารถเลือกทาเตน
ไดอยางอิสระ (เหมาะสําหรับผูเลนที่ขอบเตนทายากๆ)
(1.1.6) Normal Dance คือ โหมดการเตนที่ในชวงแรกจะเลนแบบไตตาม
เลเวลความยากงายของทาเตน แตจะพิเศษกวาโหมดอื่นก็คือ สามารถเลือกกดไดตามความถนัด ซึ่งจะ
มี 3 แบบใหเลือก จากนั้น เมื่อถึงระดับความยากที่กําหนด จะเปลี่ยนเปนโหมด Freestyle ใหเตน
แบบอิสระ
(1.1.7) Dynamic
4 คื อ โหมดการเต น ที่ ผ สานการเต น ทั้ ง รู ป แบบ
Competition และ Freestyle เขาดวยกัน โดยจะผลัดกันออกมาโชวทาเตนในชวงฟรีสไตล สามารถ
เตนในทาแบบ 8 ปุม (key) ได
(1.1.8) Dynamic 8 คือ โหมดการเตนที่เหมาะสําหรับผูที่มีเทคนิคการเตน
ระดับสูง ที่ตองการเตนแบบ 8 ปุม (key) และปุมแดง (ตองกดปุมตรงขามกับลูกศรที่ปรากฏ) รูปแบบ
ผสมชองโหมด Competition และ Freestyle
(1.1.9) Crazy Dance 4คือ โหมดการเตนแตแตกตางไปจากโหมดอื่นๆ
เนื่องจากเกมจะเริ่มการเตนในเลเวลที่ 6 และมีทาจบ (Finish Move) หลังจากนั้นเกมจะเริ่มใหมใน
โหมดเลเวลที่ 9 แลวก็จะเขาสูชวงโหมด Crazy Dance ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตเลเวล 10-11 นอกจากนั้น
จะมีแถบ Crazy เพื่อใหผูเลนเรงเก็บคะแนนพิเศษอีกดวย
(1.1.10) Crazy Dance 8คือ โหมดการเตนสําหรับผูที่ชํานาญ วิธีการเลนจะ
เหมือนกับโหมด Crazy Dance 4 แตบังคับใหใช8 ปุม (key) ในการเลน
(1.1.11) Crazy Dance 9คือ โหมดการเตนสําหรับผูที่ชํานาญวิธีการเลนจะ
เหมือนกับโหมด Crazy Dance 8 แตจะพิเศษกวาตรงที่จะใหผูเลนกดปุมเลข 5 เปนทิศที่ 9
(1.1.12) Dynamic Crazy 4 คือ โหมดการเตนที่ผสานการเตนในรูปแบบ
ของ Crazy Dance และ Dynamic Dance โดยจะมีการเตนแบบFreestyle ใหกดในเลเวล 10-11
และจะมีแถบ Dynamic เพื่อเก็บคะแนนพิเศษจากการกดคีย ใน Freestyle
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(1.1.13) Dynamic Crazy 8 คือโหมดการเตนสําหรับผูที่ชํานาญ วิธีการเลน
จะเหมือนกับโหมด Dynamic Crazy 4 แตบังคับใหใช8 ปุม (key) ในการเลน
(1.1.14) Space Pang Pang คือ โหมดการเตนที่ใหกด Space Bar ตาม
ลูกศรที่ไหลมา
(1.1.15) Easy Battle-4 Key คือ โหมดการตนที่มีการเลนเหมือนการเตน
แบบโหมดDance Competition4 แตจะมีแถบตอไปใหดูกอนที่จะกดในแถบถัดไป
(1.1.16) Easy Battle-8 Key คือ โหมดการเตนสําหรับผูที่ชํานาญ วิธีการ
เลนจะเหมือนกับโหมด Dance Competition8 แตจะมีแถบตอไปใหดูกอนที่จะกดในแถบถัดไป
(1.2) การเตน Normal แบบทีม สามารถแบงออกเปน 9 แบบ ไดแก
(1.2.1) Normal Team คือ โหมดการเตนแบบสลับกันเตนภายในทีม ถามีผู
เลนภายในทีมเตนพลาดก็จะถือวาพลาดทั้งทีม วิธีการเลนจะคลายกับโหมด Normal Dance
(1.2.2) Dance Competition 4 คือ โหมดการเตนที่เหมาะสําหรับผูที่รู
หลักการเตนแลว เปนการเตนแบบไตระดับทาเตน มีทาจบ (Finish Move)
(1.2.3) Dance Competition 8 คือ โหมดการเตนแบบทีมที่เหมาะสําหรับ
ผูที่ชํานาญในการเลนแลว โดยการเลนจะเหมือนกับโหมด Dance Competition แตตองใช 8 ปุม
(key)
(1.2.4) Dance Battle คือ โหมดการเตนที่ผูเลนในทีมตองเตนทาเดียวกัน
ในรูปแบบการเตน Freestyle ถาคนใดคนหนึ่งในทีมเตนคนละทา ถือวาเตนพลาด
(1.2.5) B-Boy Battle 4 คือ โหมดการเตนแบบ B Boy เหมาะสําหรับนัก
เตนที่ตองการความทาทาย เพราะการเตนเปนแบบทีมที่ตองเตนตามทาเตนของฝายตรงขามใหได
โดยที่ผูเลนจะตองจําทาเตนของฝายตรงขามที่แสดงขึ้นมาเพียงชั่วครู และจากนั้นผูเลนจะตองเตน
ตาม
(1.2.6) B-Boy Battle 8 คือ โหมดการเตนในรูปแบบเดียวกับ B-Boy
Battle 4แตตองใช 8 ปุม (key)
(1.2.7) Couple Dance คือ โหมดการเตนแบบคูรัก โดยแบงเปน 2 ทีม ใน
การเตน จะจํากัดใหเขาเลนได 4 คน ตอ 1 หอง ทั้งนี้การเตนแบบคูรักจะตองเปนการเตนคูชายหญิง
เทานั้น
(1.2.8) Couple Dance Advanced คือ โหมดการเตนที่เหมือนกับโหมด
Couple Dance แตแตกตางกันตรงที่ ตองใช 8 ปุม (key) ในการบังคับ
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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(1.2.9) Night Danceคือ โหมดการเตนคือ โหมดการเตนที่เริ่มตนจากการ
เตนแบบ Dance Competition เมื่อผานระดับความยากที่กําหนด จะมีขอความ Dance All Night
จากนั้นจะเปนการเตนแบบ Freestyle ถึงแมวาผูเลนจะเตนพลาด ก็ยังสามารถเตนในทาตอไปได
1

ภาพที่ ก4 ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด Normal
(2) การเตน Battle Partyเปน โหมดการเตน ที่จ ะตองแขงขัน กับ NPC (Non
Personal Computer) ของเกมออดิชั่น ซึ่ง NPC แตละตัวจะมีความสามารถแตกตางกันออกไป โดย
การเตนในโหมดนี้ จะตองเสียเงินเดน (Den คาเงินในเกมออดิชั่น) 300 เดน และผูเลนจะตองมีเลเวล
6 ขึ้นไป โดยตองมีผูเลนใหองครบ 5 คน จึงจะเลนเกมได หากชนะก็จะไดรับรางวัลตามที่กําหนดไป

ภาพที่ ก5 ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด Battle Party
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(3) การเตน Couple Battle Party เปนโหมดการเตนคูชายหญิง 2 คู เพื่อทําการ
แขงขันกับคูรักของ NPC โดยสามารถเลือกคูของ NPC ที่ตองการเตนดวย ความยากงายของคูเตน
NPC จะมีคารางวัลเปนตํากําหนด ยิ่งคารางวัลมาก แสดงวา NPC ก็ยิ่งเกงมากเชนกัน

ภาพที่ ก6 ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด Couple Battle Party
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(4) การเตน One Two Party เปนโหมดการเตนทีมี NPC เปนคนเตนนํา โดยผูเลน
จะตองจําทาเตนของ NPC ใหได นอกจากนั้นยังตองจําจังหวะใหไดดวย โดยคะแนนที่เตนไดจะเปน
การคิดคะแนนของผูเลนเทานั้น

ภาพที่ ก7 ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด One Two Party
(5) การเตน Beat Up เปนโหมดการเตนที่ตองฟงจังหวะกลองและเสียงเพลงเพื่อจับ
จังหวะการเตน

ภาพที่ ก8 ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Beat Up
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(6) การเตน Story Mode เปนโหมดการเลนคนเดียว วิธีการเลนคลายๆการทําภารกิจ
(Quest) ในเกมอื่นๆ ซึ่งจะมีเนื้อเรื่องและภารกิจที่สามารถทําไปไดดวย โดยตองเลนไปตามลําดับ ไม
สามารถเลนขามได โดยมีทั้งหมด 40 ภารกิจ

ภาพที่ ก9 ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด Story Mode
(7) การเตน Wedding Party เปนการเตนสําหรับคูรัก โดยผูเลนทั้งสองคนจะตองทํา
การเตนในโหมด Couple Dance และทําหัวใจให Perfect ใหได 5 ดวงขึ้นไป จึงจะสามารถมีสิทธิ์
ทดสอบเพื่อแตงงานได โดยตองคอยสงจูบใหกันวันละครั้งเปนระยะเวลา 5 วัน โดยการสงจูบนั้น ทั้ง
สองคนจะตองออนไลนพรอมกัน การสงจูบครั้งตอไปจะตองนับเวลาไป 24 ชั่วโมง หลังจากการสงจูบ
เมื่อผูเลนสงจูบจนครบ 5 วันแลว ฝายตัวละครผูชายจะตองเปนฝายจัดงานแตงงาน ซึ่งจะตองใชบัตร
แตงงาน Wedding Ticket ราคา 2,900 @Cash (29 บาท) ซึ่งไอเทมนี้จะสามารถซื้อไดก็ตอเมื่อ
ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขขางตน เมื่อซื้อไปแลวจะใชไดเพียง 3 ครั้ง เมื่อฝายตัวละครผูชายขอแตงงาน
แลวจะมีการเตนทดสอบ เมื่อผานจะสามารถแตงงานได หลังจากแตงงานกันเสร็จแลว จะไดใบ
ประกาศ และบนศีรษะของตัวละครจะมีรูปแหวนสองวงขึ้นมา เพื่อเปนสัญลักษณแทนวาทั้งคูได
แตงงานกันเปนที่เรียบรอยแลว
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ภาพที่ ก10 ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Wedding Party
(8) การเตน Ballroom Dance เปนโหมดการเตนที่คลายกับโหมดคูรัก ผูเลนจะตอง
จับคูเตนชายหญิง โดยสามารถเลนไดสูงสุดจํานวน 3 คู และแบงเปน 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ํา
เงิน ระบบการเลนของโหมดนี้จะไมเหมือนโหมดอื่นๆ คือ จะไมคิดผลการแพชนะ จากคะแนน แตจะ
คิดจาก Synchronic Perfect แทน กลาวคือ คูไหนได Perfect มากที่สุดเปนผูชนะ นอกจากนั้น
เพลงในโหมดนี้จะเปนเพลงเฉพาะสําหรับโหมดนี้เทานั้น

ภาพที่ ก11 ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Ballroom Dance
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(9) การเตน Special B-Boyเปนโหมดการเตนที่เนนความสมจริงของทาเตน B-Boy โดย
จะแบงเปนลีดเดอร กับลูกทีม ผูเลนที่เปนลีดเดอรจะไดเตนทาที่ยากกวาลูกทีม

ภาพที่ ก12 ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Special B-Boy
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(10) การเตน Union Battle Party เปนโหมดการเตนที่แขงขันกับทีมของ NPC แบบ
3 ตอ 3 ซึ่งผูเลนจะตองมีเลเวล6 ขึ้นไป จึงจะสามารถสรางหอง Union Battle Party หรือเขารวมใน
การเลนได และจะตองใชเงินในการเขาหองคนละ 1,000 เดน (DEN)

ภาพที่ ก13 ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Union Battle Party
4) Fashion Mall
เปรียบเสมือนหางสรรพสินคาของเกมออดิชั่น ภายใน Fashion Mall จะมีเสื้อผา สัตวเลี้ยง
และไอเทมตางๆ ในเกมใหไดเลือกซื้อ รายการสินคาที่สามารถเลือกซื้อไดจะประกอบไปดวย หนาตา,
ทรงผม, เสื้อผา, กางเกง, รองเทา, สัตวเลี้ยง และไอเทมพิเศษ โดยผูเลนใหมที่เพิ่งสมัครก็จะตองมา
สรางตัวละครจําลองเปนตนเองกอน ผูเลนสามารถเลือกอัตลักษณเสมือนที่ตนเองอยากเปนไดเพื่อใช
ดํารงชีวิตอยูในเกมออดิชั่น
โดยเกมออดิชั่นออนไลนเปนการเชื่อมโยงระหวางโลกที่แทจริงกับโลกเสมือน เพื่อที่จะใหผู
เลนไดตอบสนองความตองการของตนเอง และสรางความรูสึกรวมของผูเลนที่มีตอเกมใหมากยิ่งขึ้น
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อาทิ การนํ า ชุ ด ศิ ล ป น ชื่ อ ดั ง ต า งๆมาขายในเกม ซึ่ง ในชี วิต จริง เราอาจที่ จ ะไม ส ามารถใส ชุด นั้ น
ดํารงชีวิตตามปกติได แตในโลกของชุมชนเสมือนเกมออนไลนสามารถทําได นอกาจากนี้ ยังมีการขาย
ไอเทมเฉพาะถิ่น เชน ชุดเนตรนารี ชุดไทยสี่ภาค หรือไอเทมสัตวทองถิ่น อยาง ชาง เปนตน

ภาพที่ ก14 ตัวอยางภาพ Fashion Mall

ภาพที่ ก15 ตัวอยางภาพภายในFashion Mall
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5) ระบบ FAM Office
ระบบ FAM เปนเหมือนบานที่อยูภายในเกม ซึ่งสามารถออมเงิน และตกแตงบานได การ
สราง FAM นั้นผูเลนจะตองมีเลเวล 21 ขึ้นไป และจะตองมีเงินเริ่มตนเพื่อซื้อบาน 1,000,000 เดน
(DEN) เมื่อสรางบานไดแลว จะสามารถรับเพื่อนๆในเกมเขามารวมอยูในบานหลังนี้ไดดวย ซึ่งมีระบบ
FAM Point และสามารถทํากิจกรรมรวมกันได

ภาพที่ ก16 ตัวอยางระบบ FAM

ภาพที่ ก17 ตัวอยางการตกแตงระบบ FAM
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6) ระบบสงขอความ (Messenger)
ระบบนี้จะใชไดก็ตอเมื่อผูเลนไดเขาไปในเซิรฟเวอร และเตรียมพรอมที่จะเลนแลว นอกจาก
จะสามารถพู ดคุ ย ระหว า งรอเล นเกม หรือระหวางเลน เกมดว ยการแชท (Chat) กันแลว ทางเกม
ออดิชั่นออนไลน ยังมีระบบฝากขอความหรือเช็คขอความไดอีกดวย และยังสามารถเพิ่มผูเลนคนอื่นๆ
มาเปนเพื่อนไดอีกดวย โดยระบบจะทําการบันทึกไว โดยจะสามารถตรวจสอบไดวาเพื่อนคนไหนของ
เรากําลังออนไลนอยูบาง

ภาพที่ ก18 ตัวอยางระบบสงขอความ (Messenger)
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณกลุม ตัวอยาง : เกมออดิชั่น (Audition)
สวนที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สวนที่ 2 : พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน
(คําถามปลายปด) ระยะเวลาที่ผูเลนเริ่มเลนเกม, ความถี่ในการเลนเกมตอสัปดาห, คาใชจาย
ในการเลนเกม, สถานที่ที่ใชเลนเกม
(คํ า ถามปลายเป ด) เหตุ ใดผูเลนจึงเลือกเลน เกมออดิชั่น , เริ่มเลน เกมออดิชั่น ตอนอายุ
เท าไหร และเล น มาเป น ระยะนานเทาไหร,จุ ดเดน ของเกมออดิชั่ น คืออะไร ที่ทํา ใหท านตอ งเล น
ตอเนื่อง, หากจุดเดนของเกม มีความสัมพันธระหวางผูเลน ทานคิดวาอะไรคือตัวแปรที่ทําใหเกิด
ความสัมพันธนั้นขึ้นมา, ลักษณะตัวละครในเกมสงผลตอความสัมพันธในโลกเสมือนหรือไม, ทานสราง
ตัวละครแบบไหน, ตัวละครของเพื่อนหรือผูเลนเกมคนอื่นๆ ที่ทานคิดวาทําใหอยากผูกมิตรดวย สวน
ใหญมีลักษณะอยางไร, ชวยยกตัวอยางกระบวนการการผูกมิตรหรือสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคน
อื่ น ๆภายในเกม, โดยส ว นใหญ ท า นได รั บ มิ ต รภาพกลั บ จากในเกมออดิ ชั่ น มากน อ ยแค ไ หน,
ความสัมพันธของทานกับเพื่อนในเกมมีความตอเนื่องมากนอยแคไหน, ทานเคยนัดพบหรือพบปะ
สังสรรคกับเพื่อนในเกมมากนอยแคไหน, ปจจุบันทานคิดวา ทานมีเพื่อนใหมจากการใชชีวิตประจําวัน
มากหรือนอยกวาเพื่อนในเกม, นอกจากเลนเกม เวลาวางสวนใหญทานทําอะไร, ความสัมพันธกับคน
ในครอบครัวทานคิดวา มีความสนิทสนม มากนอยแคไหน, ทานเคยโดนตําหนิ เรื่องการเลนเกม จาก
บุคคลรอบขางหรือไม, ทานคิดวาทานไดรับสิ่งใดจากการเลนเกมนอกจากความเพลิดเพลิน, ทานคิด
วาพัฒนาการตอไปของเกมนี้ควรจะมีลักษณะแบบไหน และทานคิดวา ทานจะเลิกเลนเกมนี้หรือไม
เพราะอะไร, หากวันหนึ่งทานเลิกเลนเกมนี้ ทานคิดวา ความสัมพันธของทาน กับเพื่อนในเกม จะมี
การเปลี่ยนแปลงหรือไมเพราะเหตุใด
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สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
1. เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ............................ป
3. ระดับการศึกษา
( ) กําลังศึกษา

( ) จบปริญญาตรี

สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน
4. ระยะเวลาที่ทานเริ่มเลนเกม
( ) ไมเกิน 3 เดือน
( ) มากกวา 3 เดือน – ไมเกิน 6 เดือน
( ) มากกวา 6 เดือน – ไมเกิน 1 ป
( ) มากกวา 1 ป ขึ้นไป
5. ความถี่ในการเลนเกมออนไลนตอสัปดาห
( ) 1 - 2 วันตอสัปดาห
( ) 3 – 4 วันตอสัปดาห
( ) 5 – 6 วันตอสัปดาห
( ) ทุกวัน
6. ผูเลนคิดวา มีคาใชจายในการเลนเกมหรือไม
( ) มี
( ) ไมมี (ขามไปขอ 8)
7. คาใชจายในการเลนเกมออนไลนตอสัปดาห
( ) นอยกวา 100 บาท
( ) 101 – 300 บาท
( ) 301 – 500 บาท
( ) มากกวา 500 บาท
8. สถานที่ที่ทานใชเลนเกมออนไลน
( ) บาน
( ) หอพัก
( ) รานอินเทอรเน็ตคาเฟ
( ) อื่นๆ...............................................
9. เหตุใดผูเลนจึงเลือกเลนเกมออดิชั่น
10. ทานเริ่มเลนเกมออดิชั่น ตอนอายุเทาไหร และเลนมาเปนระยะนานเทาไหร
11. ทานคิดวาจุดเดนของเกมออดิชั่นคืออะไร ที่ทําใหทานตองเลนตอเนื่อง
12. หากจุ ดเดน ของเกม มี ความสัมพัน ธร ะหวางผูเลน ทานคิดวาอะไรคือตัว แปรที่ทําใหเกิด
ความสัมพันธนั้นขึ้นมา
13. ทานคิดวาลักษณะตัวละครในเกมสงผลตอความสัมพันธในโลกของการเลนเกมหรือไม
14. ทานสรางตัวละครแบบไหน
15. ตัวละครของเพื่อนหรือผูเลนเกมคนอื่นๆ ที่ทานคิดวาทําใหอยากเชื่อมตอความสัมพันธดวย
สวนใหญมีลักษณะอยางไร
16. ชวยยกตัวอยางกระบวนการการเชื่อมตอความสัมพันธหรือสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคนอื่นๆ
ภายในเกม
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17. โดยสวนใหญทานไดรับมิตรภาพกลับจากในเกมออดิชั่นมากนอยแคไหน
18. ความสัมพันธของทานกับเพื่อนในเกมมีความตอเนื่องมากนอยแคไหน
19. ทานเคยนัดพบหรือพบปะสังสรรคกับเพื่อนในเกมมากนอยแคไหน
20. ปจจุบันทานคิดวา ทานมีเพื่อนใหมจากการใชชีวิตประจําวันมากหรือนอยกวาเพื่อนในเกม
21. นอกจากเลนเกม เวลาวางสวนใหญทานทําอะไร
22. ความสัมพันธกับคนในครอบครัวทานคิดวา มีความสนิทสนม มากนอยแคไหน
23. ทานเคยโดนตําหนิ เรื่องการเลนเกม จากบุคคลรอบขางหรือไม
24. ทานคิดวาทานไดรับสิ่งใดจากการเลนเกมนอกจากความเพลิดเพลิน
25. ทานคิดวาพัฒนาการตอไปของเกมนี้ควรจะมีลักษณะแบบไหน และทานคิดวา ทานจะเลิก
เลนเกมนี้หรือไมเพราะอะไร
26. หากวันหนึ่งทานเลิกเลนเกมนี้ ทานคิดวา ความสัมพันธของทาน กับเพื่อนในเกม จะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไมเพราะเหตุใด

ประวัติผูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวธัญญากร บุญมี

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555

ประสบการณการทํางาน

พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน
Event Coordinator
แผนก Marketing Communication
บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - 2559
Event Marketing
แผนก Marketing Communication
บริษัท เลอรนบาลานซ จํากัด
พ.ศ. 2555 - 2558
Activation แผนก Marketing Executive
บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

