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งานวิจั ยนี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อศึก ษาลัก ษณะประชากรของผู้เล่ นเกมโปเกม่ อน โกใน
สังคมไทย 2) เพื่อศึกษาความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและพฤติกรรมการเล่นของผูเ้ ล่นเกมโปเกม่อน โกใน
สังคมไทย 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติก รรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก ของผู้เล่นที่ มีลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกัน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน และพฤติกรรม
การเล่นของผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย โดยงานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก 30 คน และการวิจัยเชิงสารวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มผู้
เล่ น โปเกม่ อ น โก 400 คน โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ทั้ ง แบบสั ม ภาษณ์ ช นิ ด ไม่ มี โ ครงสร้ า งและ
แบบสอบถามชนิดปลายปิด
จากผลการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องต่อ
ความรู้สึก ถึงความเป็นชุ ม ชนของกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อน โกในทุ ก ด้าน โดยด้านที่ ผู้เล่นโปเกม่ อน โกมี
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนมากที่สุด คือด้านความเป็นสมาชิก รองลงมาคือด้านการแบ่งปันอารมณ์
ความรู้สึกร่วมกัน และด้านการร่วมเติม เต็ม ความต้องการต่อกันและกั น รองลงมาอีกคือด้านความมี
อิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
และจากผลการวิจัยการสารวจด้วยแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่
มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเป็นสมาชิก รองลงมาคือ ด้านความมี อิท ธิพลต่อกั น
ระหว่างผู้เล่น รองลงมาอีกคือ ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน และด้านการร่วมเติมเต็มความ
ต้องการต่อกันและกัน ตามลาดับ
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This study researches on Sense of Community case of Pokemon GO players
community in Thailand. This study used both qualitative research and quantitative
research. The study examples included 30 Pokemon GO players for deep Interview and
400 Pokemon GO players for questionnaires.
Results from deep interview indicate that overall, most players share the same
behavior similar to Sense of Community in four elements. Those four elements that
most players share with by descending order are Membership, Shared Emotional
Connection, Integration and Fulfillment of Needs and Influence.
And results from questionnaires also indicate that overall, most players share the
same behavior similar to Sense of Community at medium level. The elements that
most players share with by descending order are Membership, Influence, Shared
Emotional Connection and Integration and Fulfillment of Needs.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับ ตั้งแต่ที่ โลกของเราได้ก้ าวสู่ยุค ดิจิ ทัล ซึ่งเป็นยุคที่ มี เทคโนโลยีนวัตกรรมการสื่อสารที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดนและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับ
โทรศัพท์ Smartphone เสมือ นว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิตที่ ขาดไม่ได้ (ชานนท์ ศิริธร, 2559)
และเมื่อพูดถึงนวัตกรรมการสือ่ สารแล้ว หากจะไม่พูดถึงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเหมือนหัวใจสาคัญ
ที่ทาให้ผู้คนในยุคสมัยนี้หันมาใช้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้

ภาพจานวนชั่วโมงต่อวันในการใช้สมาร์ทโฟนในแต่ละประเทศ
แหล่งที่มา: (informatemi.com, 2015)
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แอปพลิเคชั่น คือซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ที่เราสามารถใช้งานได้บนนวัตกรรมการสื่อสาร ซึ่งหน้าที่
และวิธีก ารใช้ง านก็ มี ห ลากหลาย และขึ้นอยู่กั บ ว่าแอปพลิเคชั่นนั้น สามารถท าอะไรได้บ้าง บาง
แอปพลิ เคชั่นก็ ห น้าที่ เฉพาะของมั นอย่างเดียว เช่น เป็นแอปพลิ เคชั่นส าหรับ ติ ดต่อสื่อสารผ่าน
ข้อความ (Chat Message) เช่น LINE, Whatsapp เป็นแอปพลิเคชั่นส าหรับ ดูแผนที่ GPS ต่าง ๆ
เอาไว้กาหนดเป้าหมายในการเดินทาง หรือช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกมากขึ้น เช่น Google
Map ฯลฯ แม้กระทั่งแอปพลิเคชั่นที่เป็นเกมด้วยก็เช่นเดียวกัน
เกม ถือ เป็นกิ จกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งที่ อยู่คู่กับ มนุษย์ม าอย่างยาวนาน โดยถือเป็ น
กิ จ กรรมยามว่างที่ น อกจากจะช่วยให้ เกิ ดความพั ก ผ่อ นหย่ อนใจ และสร้างความบั น เทิ ง ความ
เพลิดเพลินให้กั บตัวผู้เล่นแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ ช่วยเสริม ทักษะทั้งทางด้านร่างกาย และความคิด
ให้กับตัวผู้เล่นเองด้วยเช่นกัน โดยรูปแบบของเกมนั้น แรกเริ่มอาจจะเป็นเพียงแค่เกมกระดาน ใช้
อุปกรณ์รอบ ๆ ตัวในการเล่น เช่น หมากรุก หมากฮอส หรือเป็นเกมไพ่เป็นต้น (นนทนาฏ, 2555)
ต่อมาเมื่อโลกได้เข้าสู่ยุคหลังสงครามโลก ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเริ่มก้าวไกลมากขึ้นอันเป็นผลพวงจาก
สงครามโลก ก็เริ่มมีการสร้างเกมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิดีโอเกมขึ้นมา ทาให้รูปแบบการเล่นมีความ
แปลกใหม่ หลากหลาย ท้าทาย และซับซ้อนมากขึ้นไปอีก ทาให้ผู้คนต่างมีความสนใจที่จะได้ลองเล่น
อะไรใหม่ๆ มากขึ้น
ประเด็นที่ น่าสนใจ คือ มีแอปพลิเคชั่นเกมหนึ่งที่ ได้กลายเป็นกระแสปรากฏการณ์ ขึ้นมา
ในช่วงกลางปี 2016 นั่นก็คือ เกม โปเกม่อน โก (Pokemon GO) เป็นเกมสมาร์ทโฟนที่เกิดจากการ
ร่วมกั น มื อ กั น 3 บริษั ท ได้แ ก่ The Pokemon Company, Niantics และ Nintendo เป็ น เกมที่
ดาวน์โหลดฟรี (Free to play) และมีการเสียเงินซื้ออุปกรณ์ในเกมต่าง ๆ จากในตัวแอพปพลิเคชั่น
(In-App Purchase) เปิดให้บริการให้เล่นครั้งแรกทั่วโลกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2016 และที่ญี่ปุ่นเมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2016 โดยเปิดให้เล่นทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (Bulbapedia , ไม่
ปรากฏปีที่พิมพ์)
โปเกม่อน โกเป็นแอปพลิเคชันเกมแนว “real world adventure” หรือแนวผจญภัยบนโลก
แห่งความเป็นจริง หมายถึง เป็นเกมที่ต้องใช้ระบบ GPS และ ระบบ AR (Augmented Reality) ใน
การจับ หรือฝึกฝนโปเกม่อน โดยที่ ระบบ AR นั้นจะทางานผ่านกล้องด้านหลังของสมาร์ทโฟนและ
แทบเล็ต เมื่ อ ส่ อ งเข้าไปในหน้ ากล้อง ก็ จ ะพบว่าเสมื อ นกั บ มี โ ปเกม่ อนอยู่ตรงนั้น จริง ๆ (Clem
Bastow, 2016)
โดยแนวคิด (concept) ของเกมโปเกม่ อน โก คือการที่ ผู้เล่ นสามารถจับ โปเกม่ อน สัต ว์
ประหลาดที่ อ ยู่ในเกมได้ในโลกแห่งความเป็นจริง จากบทสัมภาษณ์ของ John Hanke CEO ของ
บริษั ท Niantic Labs ได้ แรงบั น ดาลใจในการพั ฒ นาเกมนี้ ขึ้ นมาจาก Google Map: Pokemon
Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมเมษาหน้าโง่ (April Fools’ Day) ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2014 ที่
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ให้ผู้เล่นสามารถจับโปเกม่อนผ่านแอปพลิเคชั่น Google Map ได้ คือการเล่นเกมโปเกม่อนโดยใช้แผน
ที่โลกของ Google Map เป็นพื้นฐานในการเล่น ทาให้กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ได้รับความ
นิยมในหมู่ผู้เล่นอย่างมาก แม้ว่าจะสามารถเล่นได้เพียงแค่วันเดียวก็ตาม อันเนื่องมาจากกิจกรรมเมษา
หน้าโง่ (Independent, 2016)
เฉกเช่นเดียวกันกับตัวแอปพลิเคชันเกมโปเกม่อน โกเอง ก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้
เล่นสูงมากเช่นเดียวกัน สังเกตได้จากยอดจานวนดาวน์โหลดเกมที่มากกว่า 100 ล้านครั้ง ทาเงินไปได้
มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2559 หลังเกมโปเกม่อน โกเปิดเพียง
แค่หนึ่งเดือน (FlashFly, 2016) จนเมื่อช่วงเดือนเมษายน ปี 2017 มียอดผู้เล่นเพิ่มขึ้นสูงถึง 65 ล้าน
คนเลยทีเดียว (Gamespot, 2017) อีกทั้งยังได้รับรางวัลมามากมายอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น รางวัล
The Game Award 2016 สาขาเกมโทรศัพ ท์ มื อถื อ/ เกมเครื่องพกพายอดเยี่ยม และสาขาเกม
ครอบครัวยอดเยี่ย ม (Polygon, 2016) และยัง ได้รับ รางวัล BAFTA Games Award ส าหรับ เกม
โทรศัพท์มือถือและเกมเครื่องพกพา ปี 2017 อีกด้วย (Nintendo Power, 2017) อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในวงการสมาร์ทโฟนครั้งหนึ่ง

แหล่งที่มา: BGR.com (2017)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโปเกม่อน โกจะได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเปิดตัวใหม่ ๆ แต่หากสังเกต
จากแผนภาพดังกล่าวจะพบว่าความนิยมเริ่มลดลงเรื่อย ๆ อย่างมีนัยสาคัญ อันเนื่องมาจากการที่ตัว
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เกมมี content ที่น้อย เล่นแล้วจบเลย ตัวเกมมีการอัปเดต content ช้า และยังคงขาดระบบหลาย ๆ
อย่าง ที่ตัวเกมควรจะมี (MMOgames.com, 2016) ถึงแม้กระนั้น โปเกม่อน โก ก็ยังคงมีการอั ปเดต
content ใหม่ออกมาเรื่อย ๆ ทาให้ตัวเกมโปเกม่อน โกมีความน่าเล่นมากขึ้น มีระบบใหม่ ๆ มากขึ้น
แต่ผู้เล่นโดยรวมก็ยังไม่มากเท่ากับช่วงที่โปเกม่อน โกเปิดตัวใหม่ ๆ ได้อยู่ดี
แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีผู้เล่นอยู่จานวนหนึ่งที่ยังคงเล่นโปเกม่อน โกอยู่ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ว่า
ยัง มีคนเล่นโปเกม่ อ น โกมากถึง 65 ล้านคนต่อเดือนในช่วงเดือนเมษายน ปี 2017 (Gamespot,
2017) และยังมีผู้เล่นโปเกม่อน โกในญี่ปุ่นอยู่ถึง 4.4 ล้านคนต่อเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2017
เช่นเดียวกันโดยที่เว็บไซต์ข่าวญี่ปุ่นชื่อดัง (Nikkei, 2017) ได้เปิดเผยตัวเลขจากบริษัทวิจัย Values ใน
โตเกียวว่าตอนที่ โปเกม่อน โกเปิดตัวใหม่ ๆ มี ผู้เล่นในญี่ปุ่นสูงถึง 11 ล้านคน ตอนนี้ลดลงมาเหลือ
ประมาณ 4.42 ล้านคนต่อเดือน สิ่งที่ น่าสนใจคือตัวเลขนี้ค่อนข้างคงตัวมา 8 เดือนแล้ว นับตั้งแต่ที่
โปเกม่อน โกได้เปิดตัวขึ้นและเกิดเป็นกระแสขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วและน่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่
เกมมี ก ารอั ป เดตเนื้อ หา (content) หรือระบบ (feature) ใหม่ ๆ อย่าง Raid Battle เพิ่ ม เข้ามา
นอกจากนี้ เกมโปเกม่อน โกยังมีคนเล่นวันละ 5 ล้านคนและครองตาแหน่งเกมสมาร์ทโฟนที่มีคนเล่น
มากที่ สุดในโลกและยังเป็นเกมมื อถือที่ได้รับ ความนิยมและทารายได้มากที่สุดในโลก ในช่วงเดือน
กรกฎาคม ปีเดียวกันนั้นเอง (Blognone, 2017)
ส่วนประเทศไทยเอง ก็ยังคงมีผู้เล่นโปเกม่อน โกอยู่เช่นกัน ดังเช่นในช่วงเดือนกรกฎาคมปี
เดียวกัน สืบเนื่องจากการอั ปเดตระบบ Raid Battle ในเกมโปเกม่อน โก ดังที่ได้กล่าวไป ทาให้เกิด
ปรากฏการณ์ รวมผู้เล่นโปเกม่อนขึ้นมาเป็นกลุ่มกัน 10–20 คน ณ บางจุดตามห้างสรรพสินค้า วัด
ศาลเจ้าและจุดต่าง ๆ กระจายไปทั่วประเทศไทย โดยที่ ทุ กคนล้วนก้ มหน้าเอานิ้วแตะหน้าจอบน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนพร้อม ๆ กัน เพื่อลองเล่นระบบใหม่ของเกมโปเกม่อน โกนั่นเอง (Digital Age,
2017)
นอกจากนี้จากการที่ผู้วิจัยได้ลองสังเกตการณ์กลุ่ม ใน Facebook ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมผู้เล่น
โปเกม่อน โกเมื่อเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2561 พบว่ากลุ่ม Pokémon GO Thai สังคมสาธารณะ (ครบ
วงจร) มีสมาชิกมากกว่า 65,000 คน และกลุ่ม Pokemon Go Thailand Fanclub มีสมาชิกมากถึง
37,000 คน โดยที่ทั้งสองกลุ่มนี้ ยังเป็นกลุ่มที่มีการอัปเดต มีการพูดคุยตลอดเวลา และนอกจากนี้ยังมี
กลุ่ ม โปเกม่ อ น โกอื่ น ๆ อี ก มากมายที่ แยกย่ อยไปตามพื้ น ที่ ต่าง ๆ เช่ น กลุ่ ม Pokémon Go @
Lopburi กลุ่ม Pokémon Go Saraburi (สระบุรี) กลุ่ม คนรักโปเกม่อนโซนลาชาล-ปากน้า-บางปู
กลุ่มโปเกม่อน บางแสน 108 เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาจากเกมโปเก
ม่อน โก พบว่ามี งานศึก ษาเกี่ยวกั บ โปเกม่ อน โกในต่างประเทศอยู่ห ลายงานเช่นกั น ตัวอย่างเช่น
งานวิจัยของ P Rasche, A Schlomann, A Mertens (2017) ที่ ศึกษาเรื่อง ยังมีผู้ เล่นโปเกม่อน โก
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อยู่หรือไม่ โดยเป็นการศึกษาที่เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
จากกลุ่มตัวอย่าง 199 คน ผลการวิจัยพบว่า ยังมีผู้เล่นโปเกม่อน โกอยู่ 81 คน มีผู้ที่เคยเล่น แต่เลิก
เล่นแล้ว 56 คน และไม่เคยเล่น 62 คน เมื่อมีการถามว่าได้เคยการออกไปทากิจกรรมนอกบ้านบ่อย
หรือไม่ ผู้ที่ยังเล่นอยู่บอกว่า พวกเขาออกไปทากิจกรรมนอกบ้านน้อยกว่าผู้ที่เคยเล่น หรือผู้ที่ไม่เคย
เล่นเสียอีก แต่เป็นเพราะตัวเกมโปเกม่อน โกที่จะต้องมีการเล่นนอกสถานที่ ทาให้ผู้ที่ยังเล่นอยู่มีแรง
บันดาลใจในการออกไปเล่น ออกไปทากิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น เพื่อที่จะเล่นเกมโปเกม่อน โก โดย
แรงบันดาลใจดังกล่าว เหล่าผู้ที่ยังเล่นเกมโปเกม่อน โกอยู่บอกว่าล้วนเกี่ยวข้องกับตัวโปเกม่อนในเกม
ทั้งสิ้น พวกเขาต้องการสะสมโปเกม่อนให้ครบหมดทุกตัว ต้องการที่จะพัฒนาความสามารถของโปเก
ม่ อนให้เก่ งยิ่ง ขึ้นไปอี ก ในขณะที่ ผู้ที่ เคยเล่นอยู่ เคยมี แรงบันดาลใจจากการเล่นเกมเพี ยงเพราะ
ต้องการลองระบบการเล่นรูปแบบใหม่อย่าง Augmented Reality ที่มีความท้าทายสาหรับพวกเขา
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า บุคลิกไม่ได้ส่งผลต่อการเล่น หรือเลิกเล่นเกมโปเกม่อน โกแต่อย่างใด
จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ผู้วิจัยพบว่างานศึกษาโปเกม่อน โกในประเทศไทยนั้นยังมีไม่
มากนัก และยังไม่มีใครที่สนใจศึกษาในเรื่องความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
อันก่อให้เกิดชุมชนผู้เล่นโปเกม่อน โกขึ้นมา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี ความสนใจ และต้องการที่จะศึ กษาถึงลักษณะของประชากร ความรู้สึกถึง
ความเป็นชุมชนและพฤติกรรมที่แตกต่างกั นของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย เพื่อท าความ
เข้าใจว่า เพราะเหตุใดจึงมีผู้นิยมเล่นโปเกม่อน โกกันมากในสังคมไทย ดังจะเห็นได้จากการมีกลุ่มต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปเกม่อน โก ไทยบนสื่อออนไลน์ Facebook ที่มีสมาชิกไม่ต่ากว่า 5 หมื่นคน โดย
วิเคราะห์ผ่านการใช้แนวคิดความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
รูปแบบการเล่นเกมใหม่ ๆ และนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจต่อไป

1.2 ปัญหานาการวิจัย
1) กลุ่มผู้เล่น โปเกม่อน โก มีพฤติกรรมในการเล่นเกม โปเกม่อน โกอย่างไร
2) กลุ่มผู้เล่น โปเกม่อน โก มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนคนที่เล่นเกม โปเกม่อน โกอย่างไร
3) กลุ่มผู้เล่น โปเกม่อ น โก มี ความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่ อน โก
อย่างไร
4) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทยมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โกในสังคมไทย
2) เพื่อศึกษาความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โก
ในสังคมไทย
3) เพื่ อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก ของผู้เล่นที่มีลัก ษณะ
ประชากรที่แตกต่างกัน
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่น
โปเกม่อน โกในสังคมไทย

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายใน
เกมเพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้เล่น และเพื่อให้ตัวผู้เล่นสามารถได้รับประสบการณ์จากการเล่มเกมที่ดี
ยิ่งขึ้น ผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจการส่งเสริม
การท่องเที่ยว หรือธุรกิจการค้าขายอื่น ๆ ได้
3) เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของกลุ่มผู้เล่นโปเก
ม่อน โก

1.5 ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน ที่มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
รวมกัน โดยมุ่งเน้นศึกษาเรื่องความรูส้ ึกถึงความเป็นชุมชนของกลุม่ ผูเ้ ล่นเกมโปเกม่อน โกในสังคมไทย
ผ่านการเรียนรู้ความหมายและที่ ม าของเกม ข้อมู ล ทั่ วไปของเกมโปเกม่ อน โก และแนวคิดเรื่อง
ความรู้สึก ถึงความเป็นชุม ชน โดยใช้วิธีการเก็บ ข้อมู ล ทั้งแบบสอบถาม และทั้ งการสัมภาษณ์ก ลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่ม Facebook Pokemon GO Thai สังคมสาธารณะ (ครบวงจร) กลุ่ม Pokemon
GO Thailand Fanclub กลุ่มโปเกม่อน 4.0 สังคมเปิดกว้ าง กลุ่ม Pokémon Go @ Lopburi กลุ่ม
Pokémon Go Saraburi (สระบุ รี ) กลุ่ ม คน รั ก โปเกม่ อ นโซน ลาชาล -ป ากน้ า-บ างปู กลุ่ ม
PokemonGo สายตีบอส สายม่อน กลุ่มโปเกม่อน ทีมเสรีไทย กลุ่มโปเกม่อน โก แฟนคลับประเทศ
ไทย (Pokemon Go Fanclub Thailand) และกลุ่ ม โปเกม่ อ น บางแสน 108 โดยก าหนดกลุ่ ม

18
ตัวอย่างจากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจานวน 400 คน และการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
จานวน 30 คน เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม 2561

1.6 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา ภูมิล าเนา อาชีพ รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นเกมโปเกม่อน โก
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก

1.7 สมมติฐานการวิจัย
1) ลักษณะทางประชากรของผู้เล่นโปเกม่อน มี ความสัม พันธ์กั บพฤติกรรมในการเล่นเกม
โปเกม่อน โก
2) ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มีพฤติกรรมใน
การเล่นเกมโปเกม่อน โก แตกต่างกัน
3) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเล่น
เกมโปเกม่อน โก

1.8 นิยามเชิงปฏิบัติการ
ลักษณะประชากร หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ภูมิลาเนา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย หมายถึง กลุ่มคนในสังคมไทยที่เล่นเกมโปเกม่อน โกที่มี
การรวมกลุ่มกันในสื่อโซเชี่ยลต่ าง ๆ เช่น Facebook เป็นต้น หรืออาจมีการรวมกลุ่มกันในสถานที่
จริง ที่มีผู้คนเล่นโปเกม่อน โกอยู่ในสถานที่นั้น โดยกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับโปเก
ม่อน โกหรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโปเกม่อน โกตลอดเวลา รวมไปถึงอาจมีการพูดคุยเล่น
กัน
พฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก หมายถึง การเล่นเกมโปเกม่อน โก ในลักษณะและรูปแบบ
ต่าง ๆ ประกอบไบด้วย อุปกรณ์ในการเล่น ความถี่ ระยะเวลาในการเล่น ช่วงเวลาในเการเล่น
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ความรู้ สึ ก ถึ ง ความเป็ น ชุ ม ชน หมายถึ ง การผู้ ค นในชุ ม ชนมี ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ ง กั บ
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ ความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่น ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น การร่วม
เติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน และการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน
ความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่น หมายถึง 1 ในองค์ประกอบของความรู้สึกของชุมชน ที่ทาให้
รู้สึกได้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เช่น ความรู้สึกถึงการเป็นสมาชิก ความบ่อยครั้งในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับคนในกลุ่ม การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่าง ๆ ในกลุ่ม การใช้ภาษาเฉพาะทางในกลุ่ม
ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น หมายถึง 1 ในองค์ประกอบของความรู้สึกของชุมชน ที่
ทาให้รู้สึกว่าสมาชิกผู้เล่นในกลุ่มนั้นมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น เช่น การติดตามข่าวสารจากคนใน
กลุ่ม การได้รับข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นโปเกม่อน โกจากในกลุ่ม การเข้าไปพูดคุยสนทนากับคน
ในกลุ่มโปเกม่อน โก การปรับตัวเอง เมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มมีความเหมาะสม และคนอื่น ๆ ยอมรับได้
การตักเตือนหรือการเข้าไปดุด่าว่ากล่าวคนที่ทาผิดกฎในกลุ่ม
การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน หมายถึง 1 ในองค์ประกอบของความรู้สึกของ
ชุมชน ที่ทาให้รู้สึกว่าสมาชิกในกลุ่มมีการร่วมเติมเต็มความต้องการของสมาชิกด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
การเข้าไปพู ดคุย ตอบกระทู้ กั นในกลุ่ม การให้ ความช่วยเหลือต่าง ๆ กั บ คนในกลุ่ม การแชร์ห รือ
แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจให้กับคนในกลุ่ม การขอความช่วยเหลือ ต้องการคาตอบเพื่อ
คลายความสงสัยจากคนในกลุ่ม การหาเพื่อนที่สามารถคุยได้ในกลุ่ม
การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน หมายถึง 1 ในองค์ประกอบของความรู้สึกของชุมชน ที่
ทาให้รู้สึกว่าสมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกด้วยกันระหว่างผู้เล่น ตัวอย่างเช่น ความ
บ่อยครั้งในการตั้งกระทูพ้ ูดคุยกับคนในกลุม่ การแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนในกลุ่ม การชักชวนคน
ในกลุ่มออกไปทากิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการเล่นโปเกม่อน โก การมีกลุ่มไลน์หรือกลุ่มส่วนตัวลับ
เฉพาะอีกทีหนึ่งกับกลุ่มเพื่อนที่มาจากกลุ่มหลัก การให้ความช่วยเหลือกับคนในกลุ่มส่วนตัว

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาหรับแนวคิด ทฤษฎีในการศึกษาเรื่อง ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน
โกในสังคมไทย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐาน และแนวทางในการ
วิจัยดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายและที่มาของเกม
2.2 ที่มาและข้อมูลทั่วไปของเกมโปเกม่อน โก
2.3 แนวคิดเรื่องความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน
2.4 ลักษณะทางประชากร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายและที่มาของเกม
2.1.1 ความหมายของคาว่าเกม
ความหมายของคาว่า เกม มีหลากหลายขึ้นอยู่กับการนิยามของแต่ละคน ตัวอย่างการนิยาม
ความหมายของเกมมีดังต่อไปนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, p. 139) ได้ให้ความหมายของคาว่าเกมไว้ว่า การ
แข่งขันที่มีกติกากาหนด เช่น เกมกีฬา,การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ , การแสดงเพื่อ
สาธิตกิจกรรมเช่น เกมการบริ หาร, โดยปริยาย หรือหมายถึงการแสดงที่ใช้กลวิธีหรือเล่ห์เหลี่ยมเพื่อ
หักล้างกัน เช่น เกมการเมือง, ลักษณะนามเรียกการแข่งขันหรือการเล่นที่จบลงด้วยการแพ้ชนะกัน
ครั้งหนึ่ง ๆ เช่น เล่นแบดมินตัน 3 เกม
ในขณะที่ เ ว็บ ไซต์ พ จนานุ ก รมออนไลน์ Merriam-Webster (ไม่ ป รากฏปี ที่ พิ ม พ์ ) ได้ ให้
ความหมายเกี่ยวกับเกมว่า เป็นกิจกรรมทางร่างกายหรือจิตใจ หรือการแข่งขันที่มีกฎซึ่งทาให้คนมี
ความเพลิดเพลิน
ส่ว น Rollings และ Morris (1999) ได้ ให้ ค วามหมายของค าว่ าเกมไว้ ว่า “A game is a
series of interesting choices.” ซึ่งหมายถึง เกมเป็นชุดของการตัดสินใจที่น่าสนใจ
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กล่าวโดยสรุป ถึงความหมายของเกมได้ว่า เกม คือกิ จกรรมรูปแบบหนึ่ง ที่ นอกจากจะให้
ความสนุก ให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแล้ว แต่ยังหมายถึงกิจกรรมที่ใช้แข่งขันด้วยทักษะ กล
ยุทธวิธีต่าง ๆ ภายใต้กฎที่กาหนดไว้ได้อีกด้วย
นันทนาฏ กฤษณจินดา (2555) ได้ให้ข้อมู ลที่ ม าของประวัติศาสตร์เกมไว้ว่า เกม ถือเป็น
กิจ กรรมอย่างหนึ่ง ของมนุษย์ เป็นกิ จ กรรมสันทนาการที่ นอกจะเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้ว บาง
ประเภทก็ ยัง ช่วยให้เกิ ดความบันเทิ ง หรือบางประเภทก็ ช่วยฝึก ฝนทั ก ษะการใช้ความคิดในการ
วางแผนแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
นันทนาฏ กฤษณจินดายังได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของเกมว่า เป็นกิจกรรมที่มีอายุยาวนาน
มากว่า 2 พั นปีแล้ว สามารถแบ่งประเภทได้ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือเกมกระดาน เช่น
ลูกเต๋า เซียมซี หมากรุก หมากฮอส หมากล้อม (หรือโกะ) เป็นต้น ประเภทที่สอง คือเกมไพ่ เช่น ไพ่
นกกระจอก ไพ่อีแก่กินน้า ไพ่ Poker เป็นต้น ซึ่งเกมเหล่านี้จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกม หรือ
อาจต้องมีสมาชิกในการเล่นเกมมากกว่า 1 คนเป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน รูปแบบของเกมก็ได้มีการพัฒนาขึ้นไปตามเทคโนโลยีสมัยนิยม จน
เกิดออกเป็นเกมอีเล็กทรอนิกส์ โดยที่เกมอิเล็ กทรอนิกส์จะมีรูปแบบการเล่นเกมที่หลากหลาย และ
ซับซ้อนยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากการพัฒนาตัวซอฟท์แวร์ของเกม โดยในปัจจุบันนี้มีเกมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
วิดี โอเกมที่ มี ความหลากหลายกั นออกไปด้ วยกั น ตัวอย่ างเช่น เกมคอนโซล (Game consoles)
หมายถึงอุ ปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมในบ้าน ต่อเข้ากับจอโทรทัศน์ เกมพกพา (Handheld games) เกมตู้
(Arcade games) หรือ เกมคอมพิ วเตอร์ (PC games) ในที่ นี้ ผู้ วิจั ยจะขอยกตัวอย่างเพิ่ม อี ก หนึ่ ง
ตัวอย่าง คือ เกมแอปพลิเคชั่น (Application games) ซึ่งเล่นบนอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
2.1.2 ที่มาของเกมอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับ ประวัติที่ ม าของเกมอิเล็ก ทรอนิก ส์ ชิณสินธุ์ คลังทอง (2559) ได้ส รุป ประวัติที่ ม า
เกี่ยวกับเกมไว้ ดังต่อไปนี้
เกมที่เป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นครั้ง แรกในช่วงปี ค.ศ. 1950 เกมแรกของโลกเกิดจาก
การพั ฒ นาของAlexander S. Douglas ในปี ค.ศ. 1952 บนเครื่ อ ง EDSAC ของมหาวิ ท ยาลั ย
Cambridge โดยใช้ชื่อเกมว่า Noughts and Crosses (Douglashistory, 2014) ในปี ค.ศ. 1962 มี
การถือ ก าเนิดขึ้นของ เกม Spacewar โดยการคิดค้นของ Steve "Slug" Russell, Martin "Shag"
Graetz, และ Wayne Wiitanen บนเครื่องคอมพิวเตอร์ TX-0 ซึ่งเป็นเครื่องสาหรับทดลองในสถาบัน
MIT (Computer History Museum, 2014) แต่การเล่นในยุคแรกนั้นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ราคา
สูง ทาให้ไม่มีผู้เล่นมากนัก
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ภายหลังจากยุคของกลุ่มเกมที่เป็นรุ่นบุกเบิก ซึ่งยังไม่มีการทาตลาด และขายจริง ส่วนใหญ่
เป็นการใช้เล่นภายในมหาวิทยาลัย แต่ทั้งหมดนั้นเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมตู้
เกม (Arcade Game) แต่เดิมตู้เกมมีลักษณะเป็นตู้คอมพิวเตอร์ขนาดย่ อยซึ่งนาไปตั้งอยู่ในผับและ
บาร์ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นที่ตั้งของเครื่อ งพินบอล และเกมปาลูกดอกเป็นต้น ซึ่งในยุคนี้ตู้เกมยังไม่ได้รับ
ความนิยมมากนัก เนื่องจากการเล่นจากัด และยากต่อความเข้าใจจนเกิดเกมอย่าง Pong ที่มีวิธีการ
เล่นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ทาให้เกม Arcade ได้รับความนิยมสูงสุดในเวลานั้น ซึ่ง Pong เป็นเกมที่พัฒนา
โดย Allan Alcorn ภายใต้บริษัท Atari Inc. (ก่อตั้ง เมื่อปี ค.ศ. 1972 เจ้าของคือ Nolan Bushnell
และ Ted Dabney)
หลังจากยุคของเกมอาร์เคต (Arcade Game) หลังช่วงปี ค.ศ. 1970 เมื่อนวัตกรรมด้านเกม
พัฒนาไปอีกขั้น จากเกมตู้ที่เล่นนอกบ้าน กลายเป็นเครื่องเล่นเกมที่สามารถเล่นได้ในบ้าน นั่นทาให้
วงการเกมเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ครั้ง ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ในยุคแรกของเกมประเภท เกมคอนโซล ถูกพั ฒ นาและคิดค้นโดย Baer ซึ่งเกมประเภท
คอนโซลในยุคแรกเป็นเกมที่มีหน้าจอแยกเป็นของตนเอง ซึ่งในช่วงนั้น Baer เกิดความคิดที่จะผสาน
เกมคอนโซลเข้ากับโทรทัศน์ประจาบ้าน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเริ่ม เป็นรูปเป็นร่างช่วงหลังปีช่วงปี ค.ศ.
1960 เกิดการผนวกเครื่องเกมที่เรียกว่า “Brown Box” เข้ากับการขายโทรทัศน์ แต่นั้นเป็นเพียงแค่
ช่วงเริ่มต้น จนการเกิดขึ้นของเกมคอนโซลที่เล่นภายในบ้านตัวจริง เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1972 กับเครื่อง
เกมที่เรียกว่า “Magnavox Odyssey” ที่เป็นเครื่องเล่นชนิดแรกที่แยกตัวจากโทรทัศน์ และสามารถ
เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้อย่างอิสระ และได้พัฒนาไปเรื่อยจวบจน
ปี ค.ศ. 1977 ที่เกิดช่วงตลาดเกมซบเซา ส่งผลกระทบต่อการผลิตเกมทุกชนิด ส่งผลให้เกมคอนโซลได้
เข้าสู่ยุคดังกล่าวเช่นเดียวกัน
การฟื้นตัวของธุรกิจเกมคอนโซล เริ่มเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1983 โดยย้ายฐานจากการผลิต
เกมฝั่งอเมริกา เข้าสู่ฝั่งเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในภาวะฟื้นตัวจากสงครามโลกโดยบริษัทด้าน
เทคโนโลยี แ นวหน้ า ของญี่ ปุ่ น อย่ า งบริ ษั ท Nintendo ได้ ผ ลิ ต เครื่ อ งเกมคอนโซลชื่ อ “Family
Computer” หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “Famicom” ในช่วงนี้เองที่เกิดที่ดังไปทั่วโลกอย่างเกม Super
Mario Bros., Donkey Kong เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมนี้เปลี่ยนโฉมหน้าของสื่อเกมจากเกมที่เล่นนอก
บ้าน กลายเป็นสื่อเกมที่เล่นในบ้านได้
นอกจากเกมจะมีเกมประเภทเกมตู้ และคอนโซลแล้ว เกมที่กล่าวได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของ
นวั ตกรรมด้ านเกมได้ ม ากที่ สุ ด คือ เกมคอมพิ วเตอร์ (Personal Computer Game PC Game)
คอมพิวเตอร์เกมพัฒนาขึ้นในช่วงหลังจากการเกิดขึ้นของเกม Space War อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการ
พัฒนาของเกมคอนโซล ในการพัฒนาเกมด้าน PC Game แบ่งการพัฒนาเกมออกเป็น 2 แขนง ได้แก่
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การพั ฒ นาเกมประเภทออฟไลน์ (Offline Game Development) และการพั ฒ นาประเภทเกม
ออนไลน์ (Online Game Development)
ในกลุ่มการพัฒนาเกมออฟไลน์ การพัฒนานั้นเริ่มจากการพัฒนาเกมประเภทที่สามารถเล่นได้
ในบ้านโดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เกมจาพวกเกมออฟไลน์เกิ ดเป็นธุรกิ จ
อย่างจริงจังหลังจากการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมของคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในช่วงปีค.ศ. 1987 เกมใน
ยุคแรกถูกผลิตออกมาในระบบกราฟฟิคที่ต่า อย่างเกม 8 Bit อย่างเกม Doom หรือ Wolfenstein
เป็นต้น จนพัฒนาเรื่อยมาทั้ง ในแง่ของเนื้อเรื่องระบบ และภาพกราฟฟิคที่สวยขึ้นอย่างที่เห็นได้ใน
ปัจจุบัน
ในขณะที่การพัฒนาในส่วนของเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นเกมที่มีการเล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet Connection) หรือ ระบบเชื่อมต่อตรงภายในวงเน็ตเวิร์ค (LAN) เนื่องจากผู้เล่นสามารถ
พบปะผู้คนเป็นจานวนมากในการเล่นเกม ทาให้แนวโน้มการเกิดชุมชนเสมือนมีโอกาสได้มากกว่าเกม
ประเภทออฟไลน์ เมื่ อกล่าวถึงเกมออนไลน์ (Online Game) ในวงการวิชาการสากลได้นิยามไว้ว่า
เป็น สื่อที่ มุ่งเน้นความสาคัญ ที่เทคโนโลยีกั บการเชื่อมต่อกั บผู้เล่นจ านวนมากเข้าด้วยกันมากกว่า
รูปแบบของเกม และรูปแบบของการเล่นเกม (Adams, 2010)
ต้น ก าเนิ ด ของเกมออนไลน์ เกิ ด ขึ้น ในปี ค.ศ. 1950 บนระบบปฎิ บั ติ ก าร PLATO ของ
มหาวิทยาลัยอิลินอยด์ รัฐมิชิแกน เป็นเกมในยุคแรกที่สามารถเล่นกันภายในมหาวิทยาลัยโดยรับผูเ้ ล่น
สูงสุดได้ 32 คนพร้อมกั น เป็นผลงานของนักศึก ษา และใช้เล่นกั นภายในมหาวิท ยาลัยเอง นี่เป็น
จุดเริ่มต้นของการถือกาเนิดของเกมออนไลน์ในยุคต่อ ๆ ไป
ในปี ค.ศ. 1979 บริ ษั ท The Source และ CompuServ เริ่ ม เปิ ด ให้ บ ริ ก าร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์, การสนทนาออนไลน์ และกระดานข่าว ได้เพิ่ม บริการเกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในการ
ใช้งานเป็นอย่างสูง เมื่อ เข้าสู่ช่วงปี ค.ศ. 1984 บริษัท CompuServ ได้ผ ลิตเกมออนไลน์ชนิดเก็ บ
ค่าบริการเกมแรกขึ้นชื่อว่าเกม Island of Kesmai ออกแบบและพัฒนาโดย เคลตั้น ฟลิน (Kelton
Flinn) และ จอห์น เทย์เลอร์ (John Taylor) โดยคิดค่าบริการ 12 เหรียญสหรัฐ ต่อชั่วโมง ให้บริการ
ผ่าน CompuServe Online Service โดยสามารถรองรับผู้เล่นได้ประมาณ 100 คนในคราวเดียวกัน
(Mulligan & Patrovsky, 2003)
นับจนถึงปี ค.ศ. 2014 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี หลังจากการเกิดเกมออนไลน์ครั้งแรกการ
พัฒ นาทางนวัต กรรมของเกมรุด หน้ าอย่างต่อ เนื่ อง เกิ ดเกมที่ เ ป็น ปรากฏการณ์ ร ะดับ โลก เช่ น
EverQuest, Second Life, Counter Strike, Ragnarok เป็ น ต้ น เกม EverQuest ถื อ เป็ น เกม
ประเภท MMORPG ขนาดใหญ่ในยุคเกมออนไลน์ ซึ่งเมื่อมองในภาพของตลาดเกมออนไลน์ทั่ วโลก
ส าหรับ มู ล ค่ าของอุ ตสาหกรรมเกมทั่ วโลก ใน ณ ปี ค.ศ. 2008 อยู่ ที่ 35 พั น ล้านเหรียญสหรั ฐ
ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพลง ที่มีมูลค่า 32 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2003 (Siapera, 2012)
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และในปี ค.ศ. 2014 ตลาดเกมทัว่ โลกมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 70.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีผู้เล่นเกมทั่ว
โลกมากกว่า 1,231 ล้านคนทั่ ว โลก โดยผู้คนเหล่านั้นเป็นผู้เข้าใช้บริการในโลกเสมือนดังกล่าวเป็น
ประจา
2.1.3 ประเภทของเกมอิเล็กทรอนิกส์
ในปัจจุบันนี้ ประเภทของเกม หรือช่องทางการเล่นเกมก็มีหลากหลายช่องทาง หลากหลาย
ประเภทด้วยกัน นันทนาฏ กฤษณจินดา (2555: 56-59) ได้จาแนกประเภทของเกมอิเล็กทรอนิกส์ไว้
ดังต่อไปนี้
1. เกมเครื่ อ งพื้ น ฐาน (Console) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้เ ล่ น เกมโดยเฉพาะ
ลักษณะของธุรกิจจะประกอบไปด้วยบริษัทที่ผลิต Console และจะมีค่ายผลิตเกมเป็นผู้ผลิตเกมให้
2. เกมเครื่องพกพา (Handheld) มีลักษณคล้ายกับเครื่องเล่นเกมแบบ Console แต่จะเน้น
ไปที่การพกพาได้อย่างสะดวก คุณสมบัติเครื่ องเล่นเกมชนิดนี้จะด้อยกว่า Console ซึ่งในปัจจุบันนี้
เครื่องเล่นเกมชนิดดังกล่าวกาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง
3. เกมตู้ (Arcade) เป็นเกมที่อยู่ใน Console เช่นเดียวกัน แต่จะเป็นอุปกรณ์ที่จัดสร้างขึ้น
เพื่อสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยทั่วไปเกมตู้จะต้องมีการหยอดเหรียญก่อนถึงจะสามารถเล่นเกมได้ มี
หน้าจอขนาดใหญ่ และมี แผงปุ่ม บังคับ ที่ เล่นได้อย่างสะดวก เกมในเกมตู้ส่วนมากจะเป็นเกมที่ ใช้
ระยะเวลาในการเล่นเพียงสั้น ๆ
4. เกมคอมพิ วเตอร์ (PC) เป็นเกมที่ มี ความสลับ ซับซ้อนสูงกว่าเกม Console เพราะโดย
พื้นฐานแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีสมรรถนะที่สูงกว่าเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ
และมีการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีทั้งเกมออนไลน์ และเกมออฟไลน์
โดยแอปพลิเคชั่นเกมนั้น จัดอยู่ในประเภทเกมเครื่องพกพา เพราะมีลักษณะที่สอดคล้องกัน
นั่นก็ คือเป็นเกมทีมี คุณสมบัติน้อ ยกว่าเกมอื่น ๆ เป็นเกมที่เน้นการพกพาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่ง
แอปพลิเคชั่นเป็นเกมที่ต้องเล่นผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นเอง
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เราอาจสามารถสรุปประเภทของเกมอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังภาพต่อไปนี้
ประเภทของเกม
Console

Handheld

Arcade

PC

แหล่งที่มา: นันทนาฏ กฤษณจินดา, 2559: 56-59
นอกจากนี้ กุ ล ธิด า ธรรมวิภั ช น์ (2538, p. 22) ยัง ได้ แบ่ ง ประเภทตามลั ก ษณะเนื้ อ หา
(content) ของเกมดังต่อไปนี้
1. เกมแอ็กชั่น (Action Games)
เป็นเกมที่มีตัวละครเคลื่อนที่ไปในเกม อาจเป็นคน สัตว์ หุ่นยนต์ หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ อาจมี
การสอดแทรกเนื้อเรื่องเพื่อความเข้นข้น
2. เกมสวมบทบาท (Roled-Playing Games, RPG)
หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า เกมภาษา เป็ น เกมที่ มี ก ารผจญภั ย โดยตั ว ละคร มี ก ารพั ฒ นา
ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ โดยผู้เล่นต้องฝึกฝนเรียนรู้และจดจาบทสนทนาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในเกม
3. เกมเน้นใช้อาวุธปืน (Shooting Games)
เป็นเกมที่มีลักษณะเป็นการขับยานหรือเครื่องบินและยิงศัตรูที่ปรากฏออกมา จุดเด่นของเกม
คือ เน้นการยิงเป็นส่วนใหญ่ เกมยิงนั้นสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ
4. เกมผจญภัย (Adventure Games)
เป็นเกมที่ผู้เล่นจะรู้สกึ ว่าตัวเองกาลังผจยภัยอยู่ แต่ตัวละครไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เหมือน
เกมสวมบทบาท แต่จะใช้การเก็บสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถขึ้นมาชั่วคราวได้
5. เกมจาลองสถานการณ์ (Simulation Game)
เป็นเกมจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น เกมจาลองการสร้างเมือง
เกมจาลองการสู้รบ เป็นต้น ผู้เล่นจะต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหารวมทั้งบริหารทรัพยากรต่าง
ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของเกม
6. เกมกีฬา (Sports Games)
เป็นเกมจ าลองการแข่งขัน กี ฬาประเภทต่าง ๆ ที่ มี อยู่ทั่ วไป เช่น ฟุ ตบอล บาสเก็ ตบอล
ปิงปอง รถแข่ง เป็นต้น
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7. เกมปริศนา (Puzzle Games)
เป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดในการแก้ไขปริศนาของเกม เช่น Tetris Jigsaw เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยขอเสริมประเภทเกมทีแ่ บ่งตามลักษณะเนื้อหาของเกมเพิม่ อีก 1 ประเภท
ได้แก่
8. เกมต่อสู้ (Fighting Games)
เป็นเกมที่ลักษณะเลือกตัวละคร 2 ตัวนามาสู้กัน โดยมีการวัดค่าพลังชีวิตกันว่าตัวละครเหลือ
ค่าพลั ง ชี วิต อยู่ เ ท่ าใดบ้ าง รวมไปถึง มี สู ต รการกดปุ่ ม ต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ ตัว ละครสามารถออกท่ าได้
หลากหลายมากขึ้น และโจมตีแรงมากขึ้น
กล่าวโดยสรุป เราอาจสามารถแบ่งประเภทของเกมตามลักษณะเนื้อหาได้ ดังภาพข้างล่างนี้
ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปการแบ่งประเภทของเกมตามลักษณะเนื้อหา (กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, 2538:22)
ประเภทของเกม
ลักษณะโดยทั่วไป
Action
มีตัวละครเคลื่อนที่ไปในเกม อาจเป็นคน สัตว์ หุ่นยนต์ หรืออื่น ๆ
และอาจมีการสอดแทรกเนื้อเรื่องเพื่อความเข้นข้น
RPG
เป็นเกมทีม่ ีการผจญภัยโดยตัวละคร มีการพัฒนา
ความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยผูเ้ ล่นต้องฝึกฝนเรียนรู้และจดจาบท
สนทนาต่าง ๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาในเกม
Shooting
มีลักษณะเป็นการขับยานหรือเครื่องบินและยิงศัตรูที่ปรากฏออกมา
จุดเด่นของเกม คือ เน้นการยิงเป็นส่วนใหญ่
Adventure
เป็นเกมทีผ่ ู้เล่นจะรูส้ ึกว่าตัวเองกาลังผจยภัยอยู่ แต่ตัวละคร
ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เหมือนเกมสวมบทบาท แต่จะใช้การเก็บ
สิ่งของต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถขึ้นมาชั่วคราวได้
Simulation
เป็นเกมจาลองสถานการณ์ต่าง ๆ ผูเ้ ล่นจะต้องใช้สติปัญญาในการ
แก้ไขปัญหารวมทั้งบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
เกม
Sport
เป็นเกมจาลองการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทีม่ ีอยู่ทั่วไป

27
ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ประเภทของเกม
ลักษณะโดยทั่วไป
Puzzle
เป็นเกมที่ตอ้ งใช้ความคิดในการแก้ไขปริศนาของเกม
Fighting
เป็นเกมทีล่ ักษณะเลือกตัวละคร 2 ตัวนามาสู้กัน
แหล่งที่มา: กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, 2538: 22
สาหรับ ในงานวิจัยครั้งนี้ ที่กาลังศึกษาเกี่ยวกับ เกม โปเกม่ อน โกถือว่าเป็นเกมที่ มีลักษณะ
เนื้อหาที่ผสมผสานความแปลกใหม่เข้าไปอีก เนื่องจากว่าตัวเกมมีลักษณะที่มีเนื้อหาแบบเกม RPG ที่
ผู้เล่นจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของต่าง ๆ ในเกม และมีการพัฒนาความสามารถตัวละครด้วย ใน
ขณะเดียวกันก็จะมีลักษณะของ Simulation ด้วย เพราะแผนที่ในโลกเกมนี้ มีต้นแบบมาจากแผนที่
โลกจริง มีการเชื่อมต่อแผนที่ในเกมกับแผนที่โลกจริงผ่านระบบ GPS ทาให้ไม่ว่าผู้เล่นจะขยับเขยื้อน
ไปไหนในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวละครในเกมที่เราเล่นก็จะขยับเขยื้อนตามผู้ เล่นไปด้วยทันทีและ
ตลอดเวลา (Real time)
ส าหรับ กรณี เกมยุ คใหม่ อ ย่างเกมโปเกม่ อ น โกนั้ น แม้ จ ะเป็ น เกมออนไลน์ แต่ เป็ น เกม
ออนไลน์ ที่ อยู่ ใ นลั ก ษณ ะของแอปพลิ เ คชั่ น เกม (Application Games) เล่ น ผ่ า นอุ ป กรณ์
Smartphone ด้วยระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้วิจัยจะขอนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเกมอิเล็กทรอนิกส์ จนนามาสู่แอปพลิเคชั่นเกม ดังต่อไปนี้
2.1.4 การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมอิเล็กทรอนิกส์ สู่อุตสาหกรรมแอปพลิเคชั่นเกม
นับตั้งแต่เกมอิเล็กทรอนิกส์ได้ถือกาเนิดขึ้นมา จวบจนถึงยุคของแอปพลิเคชั่นเกม ก็ยิ่งทาให้มี
จานวนผู้เล่นเกมมากขึ้น มีรูปแบบ ช่องทางการเล่นเกมที่หลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น ทาให้ปัจจุบัน
เกมได้พัฒนากลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ บางประเทศกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง
เกินความคาดหมาย เช่น ตัวอย่างมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมในตลาดโลก เมื่อปีพ.ศ.2541 พบว่ามี
มูลค่าสูงถึง 16,036 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเลยทีเดียว และในปีพ.ศ. 2553 ก็ ได้เพิ่ม มูลค่าสูงขึ้น เป็น
81,336 ล้ านเหรีย ญสหรั ฐฯ (นั น ทนาฏกฤษณจิน ดา, 2555: 59) ประกอบกั บ พฤติ ก รรมการใช้
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่ให้ความสาคัญกับสมาร์ทโฟ
นเป็นอย่างมาก (ชานนท์ ศิริธร, 2559: 77) อีกทั้งยังมีผลสารวจจากบริษัท Newzoo ออกมาด้วยว่า
รายได้รวมของอุตสาหกรรมเกมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2557 นั้นสูงถึง 3.5 แสนล้าน
บาทเลยทีเดียว อี กทั้งผลสารวจยังพบว่า อินโดนีเซียคือตลาดที่เติบโตเร็วที่ สุดในภูมิภาคนี้ แต่ไทย
ยังคงครองแชมป์ตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย (ไม่ปรากฏผู้แต่ง, 2558)
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นอกจากนี้ บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์ (2557, p. 181) ได้ลงข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัดส่วนการ
ติดตั้งเกมบนสมาร์ทโฟนในแต่ล ะแพลตฟอร์ม ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยอ้างอิง
ข้อ มู ล จากรายงานของ App Annie และ IDC ในช่ว งไตรมาสหลั ง ของปี 2013 โดยสั ดส่ วนของ
Android มี อัตราการเติบโตที่ สูงที่ สุด เฉลี่ย 58 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วย iOS ที่ อยู่ป ระมาณ 18-22
เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยยอดการติดตั้งแพลตฟอร์มอื่น ๆ
จากข้อ มู ล ที่ ได้ยกมาดังกล่าว แม้จ ะเป็นเพียงแค่ข้อมู ลบางส่วน แต่ก็ แสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตของอุตสาหกรรมแอปพลิเคชันเกมได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว เป็นการยืนยันได้ว่าแอปพลิเคชัน
เกมนั้น ได้รับความนิยมมากแค่ไหนทั้งจากตัวผู้เล่น และจากตัวผู้ให้บริการเกมเอง และมีความเป็นไป
ได้ว่าอาจทาให้ตลาดอุตสาหกรรมแอปพลิเคชันเกมบนสมาร์ทโฟนขยายตัวเรื่อย ๆ ด้วย
2.1.5 ลักษณะและองค์ประกอบทั่วไปของเกมอิเล็กทรอนิกส์
จากในหนังสือเรื่อง Total Engagement ของ Reeves and Read (2009) ได้อธิบ ายเรื่อง
“Ten Ingredients of Great Games” ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ และคุณสมบัติของเกม
ที่ดี 10 ประการ โดยรายละเอียดมีดังนี้
1) การสร้างแบบจาลองตัวตน (Self-representation with Avatar) การมีระบบที่ท าให้ผู้
เล่นสามารถเลือกสร้างตัวละครของตนเอง ในแบบที่ผู้เล่นต้องการ ยิ่ง เปิดโอกาสในให้ผู้เล่นสามารถ
เลือกได้มาก ความผูกพันกับเกมจะยิ่ง สูงขึ้นตาม
2) สภาพแวดล้อม 3 มิติ (3D Environment) เป็นลักษณะของการเปิดโลกเสมือนให้มีความ
คล้ายคลึงกับโลกแห่งความเป็นจริง ยิ่งเอื้ออานวยในการเปิดให้สารวจ รวมถึงความสมจริงมากเท่าใด
ความรู้สึกแปลกใหม่ของผู้เล่นจะมีเพิ่มขึ้น
3) การเล่าเรื่องและบริบท (Narrative Context) เกมที่ดีควรมีเนื้อเรื่องเบื้องหลังที่ดี และ
การดาเนินเรื่องที่น่าสนใจ การมีเนื้อหาของเกมที่เข้มข้นมีผลทางจิตวิทยาต่อผู้เล่น ทาให้ผู้เล่นผูกพัน
กับตัวเกมมากขึ้น
4) การตอบสนอง (Feedback) การตอบสนองหมายถึงการตอบสนองของตัวเกมต่อผู้เล่น
เช่นการมีระบบหน้าจอที่ส ามารถสื่อสารกับผู้เล่นได้ เช่น ระบบหลอดเลือด (HPBar), แบบจาลอง
สถานะ, เวลาในการเล่น, เงินที่มี เป็นต้น การมีการตอบสนองที่ดีส่งผลต่อความผูกพันในการเล่น
5) ชื่อ เสียง, อั นดั บ และเลเวล (Reputation, Rank and Level) เป็ นระบบที่ ส าคัญ มาก
สาหรับ เกมออนไลน์ การมีชื่อเสียงบนโลกดิจิทัลมี ผลมากต่อการเล่นที่มากขึ้นของผู้เล่น เพื่อแสดง
ความเก่งในการเล่นต่อผู้อนื่ และเกมก็เป็นส่วนช่วยในการแสดงความสามารถเหล่านั้น และช่วยในการ
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมบนตัวเกม
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6) ระบบตลาดและระบบเศรษฐกิ จ (Marketplace and Economics) ระบบตลาดเป็ น
องค์ประกอบในการทาให้เกมออนไลน์หลายเกมอยู่ได้ เนื่องจากทุกเกมออนไลน์มีระบบสกุลเงินของ
ตัวเกมเอง และตลาดภายในเกมเกิดการเคลื่อนย้ายของเงินผ่านการซื้อขายระหว่างผู้เล่น ซึ่งลักษณะ
ระบบเศรษฐกิจในโลกของเกม ไม่แตกต่างจากตลาดในโลกความเป็นจริง นอกจากนั้นระบบการค้ายัง
เป็นส่วนทาให้ผู้เล่นมีการเล่นเกมที่นานขึ้น
7) การแข่ ง ขัน ภายใต้ ก ฎ (Competition under Rules that are Explicitand Enforce)
กฎการเล่นเป็นส่วนสาคัญในการสร้างให้เกิดสภาวะของเกมส่งผลในการขับเคลื่อนของตัวเกม และ
เป็นส่วนในการสร้างความสนุกในการเล่น นอกจากนั้นสร้างความรู้สกึ เท่าเทียมกันระหว่างผูเ้ ล่นในโลก
เกมออนไลน์ได้อีกด้วย มีหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของการแข่งกันกับการเล่นเกมที่
มากขึ้ น เนื่อ งจากผู้ เล่น จะให้ ค่ากั บ เลเวล ในการเล่น ที่ ส ร้างขึ้นจาก “กฎ” ของเกม (บนระบบ
คอมพิวเตอร์)
8) การรวมกลุ่ม (Team) ยุคเริ่ม ต้นเกมเล่นภายในบ้าน หรือเป็นการเล่นกั นหลายคนบน
เครื่องเพียงเครื่องเดียว ภายหลังเมื่อเกมพัฒนาการเล่นโดยผ่านระบบ LAN (Local Area Network)
ซึ่งส่งผลให้เกิดการเล่นจับกลุ่มในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และเริ่มมีการสัมผัสความรู้สึกการเล่น
แบบกลุ่ม ย่อ ย ตัวอย่า งเช่ น Quake, Counter Strike, Half-Life เป็น ต้น การจับ กลุ่ม ภายในเกม
ส่งผลให้เกิดความสัมพั นธ์ท างสัง คม (Social Relationship) ภายในเกมเกิ ดขึ้น ความสัม พันธ์ทาง
สังคมที่เกิดนั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เช่น การฆ่าบอส, การทาภารกิจ เป็นต้น ซึ่งการวิจัยด้านเกม
MMOG ส่วนใหญ่มุ่งการศึกษาในมิติดังกล่าว การรวมกลุ่มเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเกมออนไลน์ทุกชนิด
ยิ่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกมทีเ่ พิ่มขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ICT เพื่อเข้าสู่ยุคการ
ติดต่อ ทั่ ว ถึง (Ubiquitous World) ที่ ส่ง ผลต่อการเข้าเกมออนไลน์ได้มี ป ระสิท ธิภ าพสูงขึ้น และ
สนับสนุนการเล่นเป็นกลุ่มได้ดีมากขึ้น
9) ระบบการสื่ อ สารควบคู่ ที่ ใช้ ง่าย (Easy Parallel Communication System) เกมใช้
ภาษาเขียน และภาษาพูดในการสื่อสารภายในเกมมากกว่าการสื่อสารแบบรูปภาพ และการสื่อสาร
เหล่านั้นส่งผลให้เกิดการผูกพันทางสังคม (Social Engagement) เกมที่มีการวางระบบการสื่อสารให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่น รวมไปถึงสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดี มีแนวโน้มที่เกม
ดังกล่าวจะได้ความนิยมสูง
10) การกดดันด้วยเวลา (Time Pressure) ภายใต้การเล่นแบบเกมออนไลน์ที่เน้นการสร้าง
สังคม แต่การใช้เวลาในการกดดันให้เกิดการตัดสินใจในเวลาจากัด ส่งผลต่อผู้เล่นให้เล่นเกมมากขึ้น
เนื่องจากเวลาเหล่านั้ นส่ง ผลให้ก ารเล่นเกมมีความสนุก มากขึ้นจากการแบ่ง ประเภทตามวิธีของ
Reeve and Read (2005 อ้างถึงใน ชิณสินธุ์, 2559, น.33) พบว่าทั้ง 2 มองในเชิงคุณสมบัติของแต่
ละองค์ประกอบ เมื่ อแยกลักษณะคุณสมบัติดังกล่าวออกเป็น 10 องค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้ เนื้อ
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เรื่ อ ง, การสื่ อ สาร, การกดดั น , กฏ, สั ง คม, ระบบตลาด, ระบบแสดงอ านาจ, การแสดงผล,
สภาพแวดล้อมเสมือน, แบบจาลองตัวตน ซึ่งเมื่อจัดหมวดหมู่จะพบว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถแยก
องค์ประกอบของเกมออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ องค์ประกอบด้านเนื้อเรื่อง และองค์ประกอบด้านระบบ
และแบ่งองค์ประกอบออกจากคุณสมบัติทงั้ 10 ข้อประกอบด้วย เนื้อเรื่อง, การแสดงผล, การสื่อสาร,
ความกดดัน , กฎ, สังคม, ตลาด, ระบบอานาจ, สภาพแวดล้อมเสมือน และแบบจ าลองตัวตน ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้

ภาพแสดงองค์ประกอบของเกมตามแนวคิดของ Reeve & Read
แหล่งที่มา: Reeve & Read, 2010.
ในขณะที่ Derryberry (2007) ให้ ข้อ เสนอเกี่ ยวกั บ การแบ่ ง องค์ ป ระกอบของเกมตาม
หลักการของเกมจริงจัง (Serious Game) ซึ่งเกมจะมีองค์ประกอบทั้งหมด 7 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) เนื้อเรื่อ ง (Backstory and Story Line) หมายถึง เรื่องราวเบื้องหลัง ของเกม หรือเนื้ อ
เรื่องที่ใช้ในการเล่าเรื่อง ชวนให้ติดตาม แต่ในขณะเดียวกันเนื้อเรื่องไม่ใช่รูปแบบการเล่นของเกม แต่
เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการเล่นเกม
2) กลไกการเล่น (Game Mechanics) หมายถึง วิธีการที่ผู้เ ล่นควบคุมกลไกต่าง ๆ ของตัว
เกม รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างผู้เล่น และการตอบสนองของเกม, เงื่อนไขการควบคุมตัวละคร
3) กฏกติกา (Rules) หมายถึง ข้อจากัดในการเล่นที่ส่งผลต่อการใช้ทักษะการเล่น เกมของผู้
เล่น
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4) สภาพแวดล้อมของเกม (Immersive Graphic Environment) หมายถึง ภาพบรรยากาศ
โดยรอบของตัวเกมทั้งลักษณะของรูปภาพ, เสียง และการเคลื่อนไหว
5) การปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) หมายถึง การมุ่งสนใจที่พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เล่นเกม และตัวเกม เช่น การตัดสินใจเลือกการพูดคุยกับ NPC/AI รวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เล่นกับผู้เล่นในเกมออนไลน์
6) ความท้าทาย และการแข่งขัน (Challenge/Competition) ถือเป็นหัวใจหลักในการเล่น
เกม เนื่ อ งจากเป้ า หมายในการเล่ น เกมคื อ การเอาชนะความท้ า ทายจนไปถึ ง จุ ด ส าเร็ จ
(Achievement) ซึ่งการแข่งขัน และความท้าทาย สามารถจะแข่งขันกับตัวเกมเอง หรือแข่งขันกับผู้
เล่นอื่นในเกมได้เช่นเดียวกัน
7) ความเสี่ ย งและผลการตอบรั บ (Risk and Consequences) หมายถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลังจากความท้าทาย และการแข่งขันในแต่ละครั้งซึ่งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ
และการแข่งขันครั้งนั้น ผลตอบรับอาจมาในรูปของรางวัล หรือมาในรูปแบบเกียรติยศ, หน้าตาทาง
สังคม ได้เช่นเดียวกัน
ในงานของ Derryberry (2007 อ้างถึงในชิณสินธุ์, 2559, น.35) ได้แบ่ง แยกองค์ประกอบ
ของเกมในบริบทของเกมประเภท Serious Game ทางผู้วิจัยสามารถจัดหมวดหมู่ขององค์ประกอบ
เกมทั้ง 7 ที่ Derryberry(2007) เสนอไว้ ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ส่วนที่เป็นระบบ (System) และส่วน
ที่เป็นเนื้อหา (Content) ซึ่งทั้ง สององค์ประกอบเป็นอิสระต่อกัน เชื่อมกันด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
เล่นและตัวเกม โดยสามารถจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 การแบ่งองค์ประกอบตามแนวคิดของ Derryberry (2007)
หมวดหมู่
องค์ประกอบ
Game Contents
เนื้อเรื่อง (Backstory and Story line)
Game Concepts
ความท้าทาย และการแข่งขัน(Challenge/Competition)
Game Machanics
กฏกติกา (Rules)
ความเสี่ยงและผลการตอบรับ (Risk and Consequences)
กลไกการเล่น (Game Mechanics)
สภาพแวดล้อมของเกม (Immersive graphicenvironment)
การปฏิสมั พันธ์ (Interactivity)
แหล่งที่มา: Derryberry, 2007.
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นอกจาก 2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของเกม ให้มุมมองเกี่ยวกับองค์ประกอบของเกมใน
มิติของสื่อเกม หากมองในมิติของเกมที่เป็นลักษณะของการเล่น ซึ่งได้อธิบายไว้ในงานของ Smed
and Hakonen (2003) เกี่ยวกับองค์ประกอบของเกมผ่านการแปลความหมายในพจนานุกรม พบว่า
เกม มีองค์ประกอบหลักด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ ผู้เล่น (Player) กฎ (Rules) และ เป้าหมาย (Goal)
โดยทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและสร้างมุมมองเกี่ยวกับเกมได้ชัดเจนยิ่ งขึ้น โดย
ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 2.5 ต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ และมุมมองของเกม
แหล่งที่มา: Smed & Hakonen, 2003.
ซึ่งในโครงสร้างทางความสัม พันธ์ระหว่างองค์ประกอบในข้อต่าง ๆ ในงานวิจัยดังกล่าวได้
เขียนอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1) ด้านองค์ประกอบ (Components)
(1) ผู้เล่น (Player) หมายถึง ผู้เล่นเกม รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนประกอบในเกมนั้น และ
ยินดีที่จะร่วมเล่นในเกมนั้น เพื่อความสนุกสนาน สันทนาการ หรือเสริมสร้างพัฒนาการ
(2) กฎ (Rules) หมายถึ ง กฏกติ ก าในการเล่ น เกมนั้ น โดยเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ เป็ น
ตัวกาหนดขอบเขตในการเล่นเกมดังกล่าว
(3) เป้าหมาย (Goal) เป็นเครื่องมือที่สร้างข้อขัดแย้งระหว่างผู้เล่นแต่ ละคนจนเกิด
เป็นคู่ตรงข้าม และทาให้เกมนั้นสนุกมากขึ้น
2) ด้านมุมมอง (Aspects)
(1) ความท้าทาย (Challenge) เกิดจากการกาหนดกฎการเล่น และผลที่เกิดขึ้นจาก
การเล่น ตลอดจนเป้าหมายในการเล่นเกม เมื่อผู้เล่นทุกคนตกลงที่จ ะเล่นเกมดังกล่าวเท่ากับ
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ยอมรับกฏกติกาและเป้าหมายของเกมนั้น ซึ่งการเล่นหรือกระทากิจกรรมจะดาเนินไปตาม
กฏที่วางไว้ตลอดการเล่น โดยเป้าหมายของการเล่นนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นผู้เล่นและส่งแรงให้
เกมดาเนินไป
(2) ความขัดแย้ง (Conflict) กล่าวถึงคู่แข่งหรือ คู่ตรงข้าม ที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในฐานะ
ที่เป็นผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือเกิดจากระบบการเล่นก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งขัดขวางผู้เล่นไม่ให้ถึง
เป้าหมายได้โดยง่าย ซึ่งฝ่ายตรงข้ามนี้เป็นสถานการณ์ที่ผู้เล่นไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
และบางครั้งเหนือความคาดหมายจากที่ผู้เล่นได้คาดหวังไว้ และส่งผลต่อการสาเร็จเป้าหมาย
ของเกม
(3) การเล่น (Play) ในส่วนนี้จะมองถึงกฎในฐานะตัวกาหนดวิธีการเล่นซึ่งมีสภาพ
เป็นนามธรรม แต่มีลักษณะเชื่อมกับสิ่ งของในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งเป็นตัวแทนของกฏ
ของเกม ต่อผู้เล่น
จากแนวคิดของ Smed and Hakonen (2003) สามารถสรุปได้ว่า การเกิดของเกมเกิดขึ้น
จาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้เล่น , กฎ และเป้าหมาย ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างกั นใน 3 มิ ติ ได้แก่ ความท้ าทาย, ความขัดแย้ง และการเล่น โดยสามารถสรุป ได้ ข้อมู ล
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.3 สรุปการแบ่งองค์ประกอบของเกมตามแนวคิดของ Smed & Hakonen (2003)
หมวดหมู่
องค์ประกอบ
ปัจจัยป้อน
ผู้เล่น (Player)
ส่วนเชื่อม
กฎ (Rules)
กลไก
ความขัดแย้ง (Conflict)
ความท้าทาย (Challenge)
การเล่น (Play)
แหล่งที่มา: Smed & Hakonen, 2003.
นอกจากนี้ ชิณสินธุ์ คลังทอง (2559) ได้นาเอาทั้ง 3 แนวคิดวิเคราะห์รวมกัน เพื่อจัดกลุ่ม
องค์ป ระกอบของเกม จะสามารถจัดกลุ่ม องค์ประกอบออกเป็น 3 หมวดหมู่ องค์ป ระกอบ ได้แก่
Game Contents, GameMachanics และ Game Concepts โดยทั้ ง 3 กลุ่ม สามารถอธิบ ายเป็ น
ตารางได้ดังต่อไปนี้

34
ตารางที่ 2.4 สรุปองค์ประกอบของเกม
หมวดหมู่
องค์ประกอบ
Game Contents
แบบจาลองตัวตน (Avatar)
เนื้อ เรื่อง (Story)
การเล่าเรื่อง (Narrative)
สภาพแวดล้อมของเกม (Game Environment)
Game Concepts
กฎ (Rules)
Game Mechanics
องค์ประกอบด้านระบบการแสดงผล
องค์ประกอบด้านระบบสังคมและการสื่อสาร
องค์ประกอบด้านแรงกระตุ้น
แหล่งที่มา: ชิณสินธุ์, 2559.
ซึ่งรายละเอียดของตารางดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
1) Game Contents หมายถึง องค์ประกอบที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ องค์ป ระกอบที่เกี่ยวข้องกั บ
รายละเอี ยดด้านเนื้อ เรื่อ งของเกม เพื่อให้เกมดูส มจริง และสร้างอารมณ์ ร่วมไปกั บ ผู้เล่นเกม ซึ่ง
องค์ประกอบนี้จะมุ่งเน้นในด้านเนื้อหา และการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเกมได้แก่ เนื้อเรื่อง, ตัวละคร
เรื่องราว, วิธีการเล่าเรื่อง, การออกแบบภาพ
2) Game Machanics หมายถึง องค์ประกอบที่มุ่งเน้นในเชิงของระบบและวิธีการเล่นของ
ตัวเกม ไปจนถึงการปฏิสัมพันธ์กับตัวเกม ในองค์ประกอบกลุ่มนี้มุ่งเพื่อให้การเล่นเกมเกิดความสนุก
สูงสุด และเกิดความตื่นเต้นในขณะที่เล่น พร้อมสร้างประสบการณ์ ใหม่ ๆ แก่ผู้เล่นเสมอ เช่น, การ
สร้างระบบเพื่อเอื้ออานวยความสะดวกในด้านต่าง, ระบบการเล่น, ระบบการสื่อสาร ตลอดจนการ
เขียนและสร้างระบบเกม
(1) องค์ประกอบด้านระบบการแสดงผล หมายถึง ระบบที่สร้างจาพวกภาพเสมือน
(Virtualization) ออกมา เช่น ระบบการแสดงภาพ, ระบบมุมมองการเล่น เป็นต้น
(2) องค์ป ระกอบด้านระบบสังคม หมายถึง ระบบที่ สร้างขึ้นเพื่อการปฏิสัม พันธ์
ระหว่างผู้เล่นกับ ผู้เล่น เช่น ระบบการปฏิสัม พันธ์ระหว่างผู้เล่น (Interactivity System),
ระบบการสื่อสาร (Communication System),ระบบชื่อเสียง (Fame System), ระบบซื้อ
ข า ย แ ล ะ ต ล า ด ( Marketplace System) แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร ส ร้ า ง สั ง ค ม
(CommunitiesSystem) เป็นต้น
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(3) องค์ประกอบด้านแรงกระตุ้น หมายถึง ระบบที่วางขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการเล่นที่
สนุกมากขึ้น จนผู้เล่นรู้สึกผูกพัน และเกิดการปฏิสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ ระบบเป้าหมาย (Goal
and Achievement System), ระบบท้าทาย และการแข่งขัน (Challenge/ Competition)
ระบบกดดันการเล่น (Playing Pressure System)
3) Game Concepts หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นแนวคิดเชิงนามธรรมในการเล่นเกมนั้น ๆ
เป็นลักษณะของการวางกฏเกณฑ์ และลักษณะการเล่นไว้เป็นภาพร่าง จากนั้นใช้องค์ประกอบอื่น ใน
การสนองตอบต่อกฏระเบียบการเล่น
จากการแบ่งกลุ่ม องค์ประกอบของเกมซึ่งเป็นแนวคิดของ Reeve andReed (2007) และ
น าเอาอี ก 2 แนวคิ ด ของ Derryberry (1997) และ Smed and Hakonen (2003) มาวิ เ คราะห์
รวมกัน (ชิณสินธุ์, 2559) แล้วนามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า แอปพลิเคชั่นเกม โปเกม่อน โก
ซึ่งถือว่าเป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ก็มีลักษณะของความเป็นเกมออนไลน์ด้วยเช่นกัน เพราะ
Game Mechanic ของโปเกม่อน โก คือการออกไปเล่นในชีวิตจริง บนสถานที่ในโลกจริง ซึ่งส่งผลทา
ให้มีการปฏิสัมพันธ์กับระหว่างผู้เล่นกับสถานที่ หรือระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นด้วย ทาให้เกิดชุมชนของ
กลุ่มผู้เล่นขึ้นมาจากการปฏิสัมพันธ์ด้วยกันดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเกมโปเกม่อน โก นอกจาก
ระบบตียิม และระบบตีบอสแล้ว ก็ไม่ได้มีระบบอื่น ๆ ที่ส่งเสริมต่อองค์ประกอบทางด้านสังคมเลย
เช่น ไม่ มีระบบ chat ไม่มีร ะบบสู้กันเอง เป็นต้น จึงต้องมี การสร้างชุมชนออนไลน์แยกออกมาบน
Facebook แทน เพื่อเป็นสถานที่ในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น ดังนั้น การที่
จะศึกษาข้อ มูล ทั่วไป ประวัติและที่ มาของเกมนั้น จึงเป็นสิ่งสาคัญ ขั้นพื้นฐานที่ จะศึกษา ทาความ
เข้าใจก่อน และออกแบบเครื่องมือวิจัยที่จะใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้

2.2 ที่มาและความรู้ทั่วไปของเกมโปเกม่อน โก (Pokémon GO)
2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของโปเกม่อน โก
จากข้อมูลในเว็บไซต์ Bulbapedia ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลแฟรนไชส์โปเกม่อน
ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเว็บหนึ่ง โปเกม่อน โก (Pokémon GO) เป็นแอปพลิเคชั่นเกมที่มีลักษณะแบบ
เล่นหลายคน (multiplayer) ที่ใช้ระบบ GPS (Global Position System) และระบบความจริงเสริม
(augmented reality) ในการเล่น โดยสามารถเล่ นได้บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ
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2.2.2 ประวัติ และแนวคิดของเกมโปเกม่อน โก
โปเกม่ อ น โก เป็ น เกมที่ เกิ ด ขึ้ น จากการร่ ว มมื อ กั น ระหว่า ง 3 บริษั ท ใหญ่ ได้ แ ก่ The
Pokémon Company, Nintendo, และ Niantic, Inc. โดยเปิ ดตั ว ครั้ง แรกในวัน ที่ 10 กั น ยายน
2015 ที่ประเทศญี่ปุ่น และเปิดให้ดาวน์โหลดครั้งแรกในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ใน iOS App Store
และ Google Play Store ในพื้นที่ของแถบออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ก่อนที่มีการ
เปิดให้ดาวน์โหลดในพื้นที่ภูมิภาคอื่น ๆ ตามมาทีหลัง
แนวคิดของเกมโปเกม่อน โกนั้น แรกเริ่ม เดิมที เกิดจากกิจกรรมเมษาหน้าโง่ (April fools
day) ในวั น ที่ 1 เมษายน ปี 2014 เมื่ อ Google Map ได้ เ พิ่ ม ระบบใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า Pokemon
Challenge ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเล่นได้ผ่าน Google Map ภายใต้แนวคิดว่าผู้เล่นสามารถจับโปเก
ม่อน หรือสัตว์ประหลาดในเกมได้ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งระบบดังกล่าวเป็นที่กล่าวถึงในหมู่ผู้เล่น
เกมโปเกม่อน หรือผู้ที่รู้จักโปเกม่อนเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่ Google Map ได้
ทาการปล่อยคลิปวิดีโอเพื่อโปรโมตระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นี่ เป็นเพียงแค่มุกตลกของกิจกรรม
เมษาหน้าโง่ที่จัดขึ้นในเวลานั้น และสามารถเล่นในวันดังกล่าวเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น John Hanke
CEO ของบริษัท Niantic Labs จึงได้พยายามพัฒนาเกมที่มีระบบดังกล่าวให้เป็นจริง ไม่ใช่เพียงแค่มุก
ตลกเมษาหน้าโง่ โดยอาศัยข้อมูลจากเกม Ingress เกมที่เขาเป็นพัฒนามาก่อนหน้านี้เช่นกัน และ
พัฒนาออกมาเป็นเกมโปเกม่อน โกในที่สุด (Independent, 2016)
2.2.3 ลักษณะเนื้อหาและรูปแบบการเล่นของเกมโปเกม่อน โก
จากการศึกษารูปแบบการเล่นโปเกม่อน โกจากเว็บไซต์ Bulbapedia พบว่ารูปแบบการเล่น
นั้นมี ลักษณะดังที่ ได้ก ล่าวไป คือ เกมโปเกม่อน โกจะมี ลักษณะเนื้อหา และรูปแบบการเล่นภายใต้
แนวคิดที่ ว่าสามารถจับ โปเกม่ อนได้ในชีวิตจริง คือเป็นเกมที่ อิงข้อมูล จากระบบ GPS ในการระบุ
ตาแหน่งว่าผู้เล่นอยู่ไหนในแผนที่ โดยมีพื้นฐานมาจากแผนที่โลกจริง โดยมีการอั ปเดตตาแหน่งผู้เล่น
ในแผนที่ตลอดเวลาในลักษณะของ real time ดั่งเช่นการใช้งานระบบ GPS โดยทั่วไป ส่วนโปเกม่อน
จะเกิดตามจุดต่าง ๆ ในแผนที่ เมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ตาแหน่งที่มันอยู่ โปเกม่อนก็จะโผล่ออกมา และ
โทรศัพท์มือถือจะมีการสั่นเพื่อส่งสัญญาณว่าเจอโปเกม่อนแล้ว เมือเราใช้นิ้วแตะลงไปที่ตัวโปเกม่อน
ดังกล่าวบนแผนที่ ก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงการจับโปเกม่อนดังกล่าวทันที วิธีการจับคือ ให้เราเอานิ้วแตะไปที่
โปเกบอล (Poké Ball) อุปกรณ์ทรงกลมที่เอาไว้ใช้จับโปเกม่อน และเหวี่ยงนิ้วโยนไปที่ตัวโปเกม่อน
เป็นการขว้างลูกบอลไปยังโปเกม่อนเพื่อทาการจับ
โดยตัวโปเกม่อนในเกมโปเกม่อน โกจะเป็นสัตว์ประหลาดที่มีพื้นฐานมาจากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในโลกจริง ทั้งสัตว์และพืช รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่มาจากตานานหรือเทพนิยาย หรืออาจมาจากสิ่งของ
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เช่น แม่เหล็ก ลูกบอล เป็นต้น มีหลากหลายชนิดเป็นจานวนมากถึง 386ชนิด และอาจมีมากกว่านี้ใน
อนาคต (อ้างอิงล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2018) บางตัวจะเกิดตามสถานที่ที่เป็นสวนสาธารณะ บาง
ตัวจะเกิ ดตามสถานที่ ใกล้แหล่งน้า เช่น คลอง บึง แม่น้า เป็นต้น หรือบางตัวก็จ ะเกิ ดตามสภา พ
อากาศในโลกแห่งความเป็นจริง โปเกม่อนบางตัวก็จะเกิดบ่อย หาง่าย บางตัวก็หายาก และโปเกม่อน
บางตัวก็จับง่าย บางตัวก็จะจับยาก หากจับโปเกม่อนไม่สาเร็จ บางครั้งก็มีโอกาสที่โปเกม่อนจะหนี
จากเราไป ทาให้เราไม่สามารถจับโปเกม่อนได้อีกก็มี และเมื่อผู้เล่นจับโปเกม่อนได้แล้ ว ผู้เล่นสามารถ
พัฒนาโปเกม่อนให้มีความสามารถในการต่อสู้ที่เก่งขึ้นได้ หรือสามารถวิวัฒนาการเปลี่ยงร่างให้มันได้
โดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า Candy และ Stardust ซึ่งจะได้จากการจับโปเกม่อนต่าง ๆ หากสะสมให้ได้
ตามจานวนที่กาหนด ก็จะสามารถพัฒนาความสามารถของโปเกม่อน หรือวิวัฒนาการโปเกม่อนได้

ภาพตัวอย่างในเกมโปเกม่อน โก ในช่วงการจับโปเกม่อน
แหล่งที่มา: เว็บไซต์ Bulbapedia
นอกจากนี้ ตามเนื้อหาของเกมโปเกม่อน จะมีการแบ่งทีมแยกออกจากกันเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
ทีม Mystic (สีน้าเงิน) ทีม Instinct (สีเหลือง) และทีม Valor (สีแดง)ผู้เล่นสามารถเลือกทีมที่จะอยู่ได้
อย่างอิสระ ซึ่งการแบ่งทีมในลักษณะดังกล่าว จะมีผลต่อการเล่นเกมในระยะหลัง ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่ง
จะขอกล่าวถึงในย่อหน้าถัดไป
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ภายในแผนที่ในเกมโปเกม่อน โก ยังมีสองสิ่งที่เรียกว่าโปเกสต็อป (PokéStop) และ โปเก
ม่อน ยิม (Pokémon Gym) อีกด้วย โดยที่โปเกสต็อปคือสถานที่มีลักษณะคล้ายเสาเอาไว้สาหรับเก็บ
ไอเทมในเกม โดยมีพื้นฐานมาจากตาแหน่งสาคัญต่าง ๆ ในแผนที่โลกจริงที่ทาการบันทึกไว้โดยผู้เล่น
เป็นเสาที่เมื่อเราเข้าไปใช้นิ้วแตะไปที่เสาบนแผนที่และหมุนเสาดังกล่าวแล้ ว จะมีไอเทมต่าง ๆ ให้เรา
เก็บไปใช้ได้ เช่น โปเกบอล ผลไม้ที่ทาให้จับโปเกม่อนง่ายขึ้น หรือไข่ของโปเกม่อน ที่เราสามารถนามา
ฟักไข่ได้โดยการเดินทางให้ได้ตามระยะทางที่กาหนดไว้ เช่น 2 กิโลเมตร 5 กิ โลเมตร 10 กิโลเมตร
เมื่อเดินจนได้ระยะดังกล่าวครบ ก็จะสามารถฟักไข่ออกมาเป็นโปเกม่อนได้ ส่วนโปเกม่อนยิม เป็น
สถานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโปเกสต็อป แต่เราสามารถเอาโปเกม่อนเข้าไปฝากในโปเกม่อนยิมได้
ถือเป็นการยึดตาแหน่งโปเกม่ อ นยิม นั้นว่าเป็นของที ม ของตัวผู้เล่นนั้น ๆ โปเกม่ อนยิม ก็ จ ะมี ก าร
แสดงผลออกมาเป็นสีตามสีที ม ที่ ผู้เล่นได้ฝากโปเกม่ อนไป โดยที่ ผู้เล่นคนอื่นที่ อยู่ในที ม เดียวกั น
สามารถฝากโปเกม่อนได้สูงสุดถึง 6 ตัว โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามซ้ากัน ส่วนผู้เล่นที่อยู่ในทีมอื่น สามารถ
เข้ามายึดโปเกม่อนยิมที่ทีมอื่นเข้ามาฝากโปเกม่อนก่อนหน้านี้ได้ด้ วยการต่อสู้ ใช้โปเกม่อนของตัวผู้
เล่นสู้กับโปเกม่อนที่ฝากไว้ในยิมโดยผู้เล่นในทีมอื่น หากสามารถเอาชนะโปเกม่อนในโปเกม่อนยิมได้
ทั้งหมด ผู้เล่นก็จะสามารถฝากโปเกม่อนเข้าไปแทนที่ได้ ส่วนเป้าหมายของการฝากโปเกม่อนในโปเก
ม่อนยิมนั้น นอกจากจะเป็นการยึดตาแหน่งแล้ว ยัง สามารถได้เหรียญ Pokécoin ซึ่งเป็นเงินตราที่
เอาไว้ซื้อไอเทมอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในเกมได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ยิ่งโปเกม่อนที่ถูกฝากอยู่ในโปเก
ม่อนยิมเป็นเวลานานมากเท่าใด ก็จะยิ่งได้รับ เหรียญมากขึ้น สูงสุดที่ 50 Pokécoin ต่อวัน ทาให้ผู้
เล่นจะต้องคอยป้องกั นหรือ ยื้ อเวลาโปเกม่อนยิมดังกล่าว ไม่ให้ที มอื่นเข้ามายึดแทน โดยการป้อน
ผลไม้ให้กับ โปเกม่ อนที่ ฝากไว้ จะท าให้โปเกม่อนสามารถสู้ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตาม Pokécoin ก็
สามารถซื้อเป็นเงินจริงได้ด้วยเช่นกัน ผ่านระบบการซื้อภายในแอปพลิเคชั่น (In-App Purchase)
โปเกม่อนยิมเอง ยังมีระบบที่เรียกว่า เรดบอส (Raid Boss) หมายถึงระบบที่ในโปเกม่อนยิม
บางที่และบางเวลา จะมีการสุ่มเกิดบอสขึ้น ซึ่งบอสในที่นี้ก็คือโปเกม่อนที่จะมีความสามารถที่เก่งมาก
ๆ ไม่สามารถเอาชนะด้วยตัวคนเดียว และยังเป็นโปเกม่อนที่หายากมากๆ ผู้เล่นจะต้องร่วมกับผู้เล่น
คนอื่น ๆ ในการเอาชนะบอสดังกล่าวให้ได้ โดยไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นทีมเดียวกันหรือไม่ เมื่อเอาชนะ
บอสได้แล้ว ก็จะมีไอเทมอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ผู้เล่นเก็บไปใช้ได้ และปิดท้ายด้วยการที่ผู้เล่น
สามารถจับโปเกม่อนที่เป็นบอสดังกล่าวได้
นอกจากนี้ ยังมีระบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในเกมที่อาจเป็นส่วนเสริมที่ทาให้ผู้เล่นมีความอยาก
เล่นมากขึ้น เช่น ระบบแต่งตัวตัวละครของผู้เล่น ระบบบัดดี้ที่สามารถเลือกโปเกม่อนมาเป็นคู่หูกับเรา
ได้ หรือระบบการทาภารกิจ หรือที่ในเกมเรียกว่า Field Research จะเป็นการมอบภารกิจต่าง ๆ ให้
ผู้เล่นสามารถรับไปทาภารกิจได้ เมื่อทาภารกิจได้ก็จะรับไอเทมตามที่กาหนดไว้ ผู้เล่นสามารถเข้ารับ
ภารกิจ Field Research ได้ผ่านการหมุนเสาโปเกสต็อป
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สาหรับเป้าหมายหลักของเกมนั้น จะมีหลากหลายเป้าหมายด้วยกัน เช่น การจับโปเกม่อนให้
ครบหมดทุ ก ตัว หรือ การท าตามเงื่อ นไขต่าง ๆ (Achievement) ที่ ท างเกมได้ ก าหนดไว้ ซึ่ง จะมี
ลักษณะที่ยาก ทาให้มีความท้าทาย และชวนให้ผู้เล่นพยายามที่จะเล่นตาม
เมื่อสังเกตจากรูปแบบการเล่นของเกมโปเกม่อน โกแล้ว ดังที่ได้กล่าวไป ว่าเกม โปเกม่อน โก
ถือ ว่าเป็น เกมที่ มี ลัก ษณะเนื้อ หาที่ ผ สมผสานลัก ษณะเนื้อหาแบบเกม RPG ที่ ผู้เล่นจะต้องมี ก าร
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของต่าง ๆ ในเกม และมีการพัฒนาความสามารถตัวละครด้วย รวมเข้ากับลักษณะ
ของ Simulation เพราะเป็นการสวมบทบาทเป็นผู้เล่นที่จะต้องจับโปเกม่อนที่เกิดตามจุดต่าง ๆ แผน
ที่ในโลกเกมนี้ ซึ่งมีต้นแบบมาจากแผนที่โลกจริง มีการเชื่อมต่อแผนที่ในเกมกับ แผนที่ โลกจริงผ่าน
ระบบ GPS ทาให้ไม่ว่าผู้เล่นจะขยับเขยื้อนไปไหนในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวละครในเกมที่เราเล่นก็
จะขยับเขยื้อนตามผู้เล่นไปด้วยทันทีและตลอดเวลา (Real time)

2.3 แนวคิดเรื่องความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน (Sense of Community)
2.3.1 ความหมายของคาว่าชุมชน
การที่จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนนั้น จาเป็นที่จะต้องเข้าใจนิยามและความหมายของคา
ว่า ชุ ม ชน เสี ย ก่ อ น ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการค้ น คว้ าหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นิ ย ามต่ า ง ๆ ของค าว่า ชุม ชนไว้
ดังต่อไปนี้
จากพจณานุก รมราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่ า หมู่ ชน กลุ่ม คนที่ อ ยู่
รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยแม่คาของ
คาว่าชุมชนคือ ชุม
ในขณะที่เว็บไซต์พจนานุกรมของ Cambridge ได้ให้ความหมายไว้ว่า “the people living
in one particular area or people who are considered as a unit because of their
common interests, social group, or nationality“ หรือแปลว่า กลุ่มคนที่อาศัยร่วมอยู่ในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง หรือกลุ่มคนที่ความสนใจ รสนิยม วัฒนธรรม หรือเชื้อชาติร่วมกัน
ส่วนพจนานุก รมศัพ ท์ สัง คมวิท ยาฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถานพ.ศ2524 (ราชบัณ ฑิ ตยสถาน,
2524, p. 112) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
1. กลุ่มย่อยที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกันลักษณะสังคมแต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความ
สนใจร่วมทีมประสานงานในวงแคบกว่าชุมชนหมายถึงเขตพื้นที่ระดับของความคุ้นเคยและการติดต่อ
ระหว่างบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย่ างที่ทาให้ชุมชนต่างไปจากกลุ่มเพื่อน
บ้านชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเป็นแบบเลีย้ งตัวเองที่จากัดมากว่าสังคมแต่ภายในวงจากัดเหล่านั้นย่อม
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มีการสังสรรค์ใกล้ชิดกว่าและความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกว่าอาจจะมีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพัน
เอกภาพเช่นเชื้อชาติต้นกาเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา
2. ความรู้สึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปัจเจกบุคคลให้รวมเข้าเป็นกลุ่ม
นอกจากนี้ R. M. MacIver (1931) ได้ให้ความหมายไว้ว่าชุมชนคือกลุ่มชนที่อยู่รวมกันและ
สมาชิกทุกคนได้ให้ความสนใจในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นร่วมกันมิเพียงแต่ให้ความสนใจ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เฉพาะแต่ ใ ห้ ค วามสนใจโดยทั่ ว ไปซึ่ ง มี ข อบเขตมากพอที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น ใน
ชีวิตประจาวันนอกจากนี้แล้วชุมชนนั้นอาจหมายถึงการอยู่รวมกันอย่างง่าย ๆ เช่น หมู่บ้านหนึ่งชน
เผ่าหนึ่ง หรือการอยู่ร่วมกันขนาดใหญ่เช่นเมืองหนึ่ง ๆ หรือประเทศหนึ่ง
Roland (1975, อ้ างถึงในจีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530: 11) ให้ความหมายไว้ว่าชุม ชน
หมายถึงกลุ่ม บุคคลหลาย ๆ กลุ่มมารวมกั นอยู่ในอาณาเขตและภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ อัน
เดียวกันมีการสังสรรค์กันมีความสนใจร่วมกันมีผลประโยชน์คล้าย ๆ กันมีแนวพฤติกรรมเป็นอย่าง
เดียวกันเช่นภาษาพูดขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือมีวัฒนธรรมร่วมกัน
Cristient T. (สมนึก ปัญ ญาสิงห์ , 2532, p. 2) อธิบายว่า “ชุมชนได้แก่ คนที่อยู่ร่วมกั นใน
ขอบเขตทางภูมิ ศาสตร์ที่ แน่นอนและมีความสัมพันธ์และโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้องและ
พึ่งพาอาศัยกันความสัมพันธ์และโครงสร้างดังกล่าวมีวิวัฒนาการขึ้นมาจากกระบวนการกลุ่มที่ปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มทางดินแดนทั้งนี้เพราะการพึ่งพา
อาศัยกันและการอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นภายในกลุ่มเกิดขึ้นได้เนื่องจากคนในกลุ่มสานึกเรื่องเอกภาพ
และความสามารถของชุมชนอันเพียงพอในการควบคุมกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้น
ในขอบเขตทางดินแดน
AthurDunham. n.d. (1958, อ้ างถึ ง ใน สนธยา พลศรี , 2533, p. 11) ให้ ความหมายว่ า
ชุมชนคือกลุ่มมนุษย์กลุ่มหนึ่งตั้งภูมิลาเนาอยู่ในอาณาเขตภูมิศาสตร์ ค่อนข้างที่แน่นอนและติดต่อกัน
ตลอดทั้งมีส่วนสาคัญของชีวิตทั่วไปอย่ างเดียวกัน เช่น มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบ
แห่งการพูด
นอกจากนี้ ประดิษ ฐ์ มั ชฌิ ม า (2522, p. 42) ให้ ค วามหมายไว้ ว่า ชุม ชน คือ กลุ่ ม ชนที่ มี
ความรู้สึกนึกคิดและผลประโยชน์ร่ วมกั นอาศัยอยู ในบริเวณหรือที่ เดียวกันมีก ารใช้ ป ระโยชน์ และ
บริการทางสังคมร่วมกัน
ในขณะที่ พั ฒ น์ สุ จ านง และคณะฯ (2525, p. 4) ได้ ให้ ค วามหมายว่ า ชุ ม ชน หมายถึ ง
ดินแดนทั่วไปที่มีจานวนคนมากกว่า 2 คนขึ้นไปที่ได้ร่วมกันด้วยทรรศนะอย่างเดียวกัน คือ มีความ
คิดเห็นพ้องตองกัน รวมตัวกันที่จะทาอะไรร่วมกันและก็หวังที่จะประสบความสาเร็จนั้นอย่างเดียวกัน
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สัญ ญา สัญ ญาวิวัฒ น์ (2526, p. 6) ได้ให้ ความหมายไว้ ว่า ชุม ชน หมายถึง องค์ ก ารทาง
สังคมอยางหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่งและมวลสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการขั้น
พื้นฐานส่วนใหญ่ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชนเองได้
กรมการพั ฒ นาชุมชน (2526, p. 77) ให้ ความหมายว่ า ชุมชน หมายถึง กลุ่ ม คนที่มี ความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถดาเนินงานกิจกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันได้
นอกจากนี้ จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2530, pp. 10-11) ได้ส รุป ความหมายไว้ว่า ชุม ชน
ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีบางสิ่งบางอย่างคลายคลึงกัน รวมขึ้นเป็ นชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสถาบัน และกลุ่มคนที่อยู่ในท้องที่เดียวกัน อยูใต้กฎหมาย
หรือข้อบังคับเดียวกัน
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้า และคณะ (2534, p. 4) ได้สรุปความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคน
ที่อาศัยอยู่รวมกันในที่ใดที่หนึ่ง โดยมีความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิด และ
สนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่คล้ าย ๆ กัน มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมนั้น
กล่าวโดยสรุปแล้ว ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมภายในบริเวณเดียวกัน โดยอาจมี
บางสิ่งบางอย่างยึดเหนี่ยวให้ชุมชนมีความเหนียวแน่น เช่น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รสนิยม หรือ
มีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน ทาให้ผู้คนในชุมชนนั้นมีความคุ้นเคย มีการติดต่อกันตลอดเวลา และ
รู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนนั้น ๆ
2.3.2 ลักษณะและองค์ประกอบความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน
การที่จะทาให้ผู้คนในชุมชนรู้สึกว่าตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนนั้น จะต้องมีองค์ประกอบ
ปั จ จั ย บางอย่ า งที่ เ รี ย กว่ า ความรู้ สึ ก ถึ ง ความเป็ น ชุ ม ชน (Sense of community) ซึ่ ง มี ค นให้
ความหมายหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว ดังต่อไปนี้
McMillan and Chavis (1986) ได้ ก ล่ าวไว้ว่ า ความรู้สึ ก ถึ ง ความเป็ น ชุ ม ชน (Sense of
community) ประกอบไปด้วย 2 คาที่มีความสาคัญ คาแรกคือคาว่า ชุมชน (Community) หมายถึง
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกันในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในหมู่บ้าน หรือในเมือง คาที่สองคือ ความสัมพันธ์
(Relation) หมายถึงสิ่งที่คนในชุมชนมีร่วมกัน มีความเชื่อมโยงกัน โดยที่สิ่งที่มีร่วมกันดังกล่าวอาจไม่
จาเป็นจะต้องอิงกับสถานที่เสมอไป
นอกจากนี้ McMillan and Chavis ยังได้นางานของ Gusfield (1975) มาใช้ประกอบในงาน
ของตนเองด้วย ว่าสังคมในปัจจุบันได้มีลักษณะเอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล
โดยมีเรื่องของสิ่งที่ชอบ รสนิยม หรือความสนใจต่าง ๆ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน ก่อให้เกิดอัต
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ลักษณ์ที่มีร่วมกันในลักษณะของชุมชนขึ้น เช่นเดียวกับชุมชนทั่วไปที่หมายถึงกลุ่มคนที่อยู่อาศัยใน
บริเวณท้องที่เดียวกัน เพียงแต่ลักษณะของชุมชนดังกล่าว ไม่ได้มีพื้นที่มาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กัน
ทั้งนี้ McMillan and Chavis ได้นาเสนอองค์ประกอบของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน โดย
มีทั้งหมด 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ความเป็ น สมาชิ ก (Membership) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ พิ ธี ก รรม
ขอบเขตต่าง ๆ ของสมาชิกที่ มีร่วมในกลุ่ม หรือมีร่วมต่อสมาชิกคนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน เกิดเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันที่มีเฉพาะในกลุ่มนั้น ๆ (อ้างถึงใน Aronson & Mills,
1959; Buss & Portnoy, 1967)
2. ความมีอิทธิพลต่อกัน (Influence) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกที่ส่งผลต่อสมาชิกคน
อื่นร่วมกั นในกลุ่ม ท าให้ส มาชิก รู้ถึงคุณ ค่า ความส าคัญ ของตนเองที่ มี ในกลุ่ม ร่ วมกั บ
สมาชิกคนอื่น ๆ ส่งผลต่อความคิด การปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม(อ้างถึงใน Petersons &
Martens, 1972; Soloman, 1960; Zander & Cohen, 1955)
3. การร่วมกันเติมเต็มความต้องการที่มี ต่อกัน (Intigration and fulfillment of needs)
หมายถึง ความต้องการของสมาชิกที่ต้องอาศัยการพึ่งพิง การพูดคุย หรือมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกด้วยกัน ทาให้สมาชิกรู้สึกถึงลักษณะที่ต้องการของสมาชิกร่วมเดียวกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกที่มีร่วมกัน (Shared emotional connection)
หมายถึง การที่สมาชิกมีการแบ่งปันความรู้สึก อารมณ์ ประสบการณ์ของแต่ละสมาชิก
ด้วยกัน ทาให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีความเหนียว
แน่นแฟ้น
นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ Stacy Warner และ Marlene A. Dixon (2011) ที่ ได้ศึก ษา
เรื่ อ ง Understanding Sense of Community From the Athlete’s Perspective ห รื อ ก็ คื อ
การศึก ษาแนวคิดความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนภายในมุม มองของนัก กี ฬากรีฑ า ซึ่ง เป็นงานวิจัยที่
Stacy Warner และ Marlene A. Dixon ต้องการศึกษาลักษณะของความเป็นชุมชนภายในหมู่ผู้เล่น
ในวงการกี ฬา เขาได้ท าแผนภาพอธิบ ายความเข้าใจเกี่ ยวกั บแนวคิดความรู้สึก ถึงความเป็นชุม ชน
เพื่อที่จะเอามาปรับใช้เพื่อนามาใช้อธิบายถึงความเป็นชุมชนในแวดวงของนักกีฬา ดังต่อไปนี้
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แหล่งที่มา: Stacy Warner และ Marlene A. Dixon (2011)
จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การที่จะความเป็นชุมชนในหมู่ผู้เล่นนักกีฬานั้น จะต้องมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. โอกาสความเป็นผู้นา (Leader Opportunities) หมายถึงผู้นาในชุม ชนนั้น ๆ
จะต้องมีความรับผิดชอบ มีความน่าเชื่อถือ ดูแลใจใส่ต่อผู้คนอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่ง
การที่ชุมชนมีผู้นาที่ดี ก็ย่อมส่งเสริมให้ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนมีความแน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น
2. พื้นที่สังคม (Social Spaces) หมายถึง บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชน จะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด ไม่รุนแรงจนเกินไปจนอาจ
เกิดความกดดันต่อผู้คนอื่น ๆ ในชุมชน และจะต้องเป็นบรรยากาศที่ทาให้ผู้คน
ในชุมชนเชื่อใจกันและกันในการแบ่งปันประสบการณ์ หรือทากิจกรรมร่วมกัน
อย่างมีความสุขได้
3. การแข่งขัน (Competition) หมายถึง หากมีการแข่งขันเกิดภายในชุมชน ผู้คน
ในการแข่งขันจะต้องให้เกี ยรติ และความเคารพต่อผู้คนอื่น ๆ ในการแข่งขัน
อย่างเท่ าเทียม ไม่มี การเลือกปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความมีน้าใจต่อกันและกั น
ส่งผลให้ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนเกิดความแน่นแฟ้นขึ้นมาได้
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4. ความเท่ าเที ยม ใน การตั ด สิ น ใจ (Equity in Administrative Decision)
หมายถึง หากมี ก ารแข่ง ขัน เกิ ดภายในชุ ม ชน การแข่ง ขันนั้น จะต้อ งมี ความ
ยุติธรรม และตัดสินผู้คนในการแข่งขันอย่างเท่าเทียม อันก่อให้เกิดความเชื่อใจ
ที่มีต่อผู้ตัดสินการแข่งขัน
5. การให้ความส าคั ญ ต่อผู้อื่น (Administrative Consideration) หมายถึง การ
ดูแลเอาใจใส่ คิดคานึงต่อผู้คนอื่น ๆ ในชุมชนการดูแลเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น หรือให้ความสาคัญของผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความ
เป็นชุมชนได้
กล่าวโดยสรุปแล้ว การที่ผู้คนในชุมชนมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนร่วมกันอย่างแน่นแฟ้
นต่อกันและกันภายในชุมชนนั้น จะต้องมีความดูแลเอาใจใส่ ให้ความสาคัญต่อกันและกัน ให้เกียรติ
และความเคารพต่อผู้คนในชุมชน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงตัวผู้นาชุมชนเองก็ต้องมีความรับผิดชอบ
ดูแลเอาใจใส่ผู้คนในชุมชนด้วยเช่นกัน หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ก็จะต้องมีความยุติธรรม ตัดสินผู้คน
อย่างเท่าเทียม และมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมความเป็นชุมชนที่เปิดกว้าง ผู้คนไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่ตึง
เครียดจนเกินไป ซึ่งทั้งหมดนี้จะทาให้ผู้คนในชุมชนเกิดการมีความรู้สึกถึงความเป็นชุม ชนร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวได้
สาหรับในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมี ความเห็นว่าแนวคิดความรู้สึก ถึงความเป็นชุมชนมี ลัก ษณะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับงานวิจัย เพราะสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา คือเรื่องของการที่ผู้เล่นโปเกม่อน
ยังคงมีการเกาะกลุ่มเล่นโปเกม่อน โกอยู่อย่างเหนียวแน่น ดังจะเห็นได้จากกลุ่ม Pokémon GO Thai
สังคมสาธารณะ (ครบวงจร) กลุ่ม Pokemon Go Thailand Fanclub และกลุ่มโปเกม่อน โกอื่น ๆ ที่
ยังคงมีผู้เล่นอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ (นับตั้งแต่ในช่วงที่ผู้วิจัยกาลังศึกษา) มีการทากิจกรรมร่วมกัน ชวน
ออกไปตีบอสในเกมด้วยกัน หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทั้งในเกม และชีวิตจริง ซึ่งมีลักษณะ
ที่มีความสอดคล้องกับความเป็นชุมชนอย่างมาก
สาหรับลักษณะองค์ประกอบของทฤษฎีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความ
เหมาะสมที่จะนามาศึกษาในครั้ง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แนวคิดของ McMillan and Chavis (1986) มี
ความเหมาะสมในการวิจัยชิ้นนี้ ม ากกว่า เพราะว่าลั ก ษณะชุ ม ชนของกลุ่ม ผู้เ ล่นโปเกม่ อน โกใน
สั ง คมไทยนั้ น ไม่ ได้ มี ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งในองค์ ป ระกอบของด้ า นความเป็ น ผู้ น า (Leader
Opportunities) เพราะชุมชนนี้เกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ที่ชื่นชอบในการเล่น เกมโปเกม่อน โก
ไม่ได้เกิดจากการที่มีผู้นาที่เป็นผู้ดูแล เชื่อมความสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางของชุมชน หรือที่เป็นผู้คอย
รวบรวมกลุ่มคนในกลุ่มให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวแต่อย่างใด
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2.4 ลักษณะทางประชากร
2.4.1 ความหมายของลักษณะทางประชากร
จากการศึก ษาค้นคว้าเกี่ ยวกับความหมายของประชากรศาสตร์ กอบกาญจน์ เหรียญทอง
(2556) ได้ให้ความหมายของคาว่าประชากรศาสคร์ หรือ Demegraphy ไว้ว่ามีรากศัพท์มาจากภาษา
กรีก Deme = people คื อ ประชาชนหรื อ ประชากร Graphy = writing up, description หรื อ
study คือ การศึกษาหรือศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จึงหมายถึง การวิเคราะห์ทางประชากรในเรื่อง
ขนาดโครงสร้าง การกระจายตั วและการเปลี่ ยนแปลงประชากร ในเชิง ที่ สัม พัน ธ์กั บ ปัจ จัยทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ปั จ จั ย ทางประชากรอาจเป็ น ได้ ทั้ ง สาเหตุ แ ละผลของ
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในส่วนของลักษณะทางประชากร จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มีผู้ให้ความหมายของคาว่ า
ลักษณะทางประชากรไว้มากมาย ดังต่อไปนี้
ฉลองศรี พิ ม ลสมพงศ์ (2548, p. 22) ก็ ได้กล่าวถึงความหมายของลัก ษณะทางประชากร
(Demographic Factor) ไว้ ด้ ว ยเช่ น กั น ว่ า หมายถึ ง ลั ก ษณะของประชากร ได้ แ ก่ ขนาดของ
องค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ
ซึ่งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ในขณะที่ สุวสา ชัยสุรัตน์ (2537) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic)
หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ
ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษาอาชีพ วัฏจัก รชีวิต ครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ
สัญชาติและสถานภาพทางสังคม (Social class)
และในส่ ว น Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ก็ ไ ด้ ใ ห้
ความหมายไว้ว่า ลักษณะทางประชากร หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา
อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นลักษณะ
พื้นฐานที่นักการตลาดมักจะนามาพิจารณาสาหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดย
นามาเชื่อมโยงกับความต้องการ ความชอบ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค
กล่าวโดยสรุปแล้ว ลักษณะประชากร หมายถึง ข้อมู ลทั่ ว ๆ ไป ของประชากรที่ท าการศึกษา อัน
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
2.4.2 ความแตกต่างทางเพศ
ปัจ จัยความแตกต่างทางเพศท าให้ลักษณะพฤติก รรมการเล่นเกมโปเกม่ อน โก และการ
ติดต่อสื่อสารภายในชุมชนนั้นแตกต่างกัน โดยที่เพศหญิงมีแนวโน้มความต้องการในการติดต่อสื่อสาร
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มากกว่าเพศชาย ในขณะที่ เพศชายมี ความต้องการที่จ ะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิ ดขึ้นจากการ
ติดต่อสื่อสารมากกว่า (Wilo, Glodhabors and Yates, 1980)
2.4.3 ความแตกต่างทางอายุ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้พฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก และการติดต่อสื่อสารภายใน
ชุมชนมีความแตกต่างกัน โดยที่บุคคลที่มีอายุมากกว่าจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสาร
ต่ างจากบุ ค คลที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า และบุ ค คลที่ มี อ ายุ น้ อ ยจะมี พ ฤติ ก รรมการตอบสนองต่ อ การ
ติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อมีอายุมากขึ้น (Myer Myers, 1982) นอกจากนี้ อายุยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่
ส่งผลต่อการชักจูงอีกด้วย กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุมากกว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนใจ หรือถูกชักจูงน้อยลง
และยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใจการใช้สื่อสารมวลชนอีกด้วย
2.4.4 ความแตกต่างทางระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่งต่อพฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก และการ
ติดต่อ สื่อ สารเช่นเดียวกั น โดยที่ คนที่ มี ระดับ การศึก ษาที่ ต่างกั น เติบ โตในยุคสมั ยต่า งกั น ระบบ
การศึกษาที่ ต่างกั น สาขาวิชาที่แตกต่างกั น จะมีความรู้สึก นึก คิด อุดมการณ์ และความต้องการที่
แตกต่างกั นไป คนที่ มีก ารศึกษาสูงหรือมีความรู้ที่ ดี จะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับ สารที่ ดี
เพราะคนเหล่านี้มีความรู้ที่กว้างขวาง สามารถเข้าใจสารได้ดี แต่คนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อ
อะไรง่าย ๆ กับสารที่ไม่มีหลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุนทีเ่ พียงพอ มักจะถูกโต้แย้งจากกลุ่มคนเหล่านี้
(ปรมะ สตะเวทิน, 2540)
ข้อความคานึงอีกประการหนึ่งในการวิเคราะห์การศึกษาของผู้รับ สารคือ ไม่ควรวิเคราะห์
ความรู้ของผู้รับสารโดยยึดถือเฉพาะพื้นฐานการศึกษาที่ได้จากสถาบันการศึกษาของผู้รับสารเท่านั้น
เพราะการแสวงหาความรู้ นั้ น สามารถท าได้ ด้ ว ยตนเองจากแหล่ ง อื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
สถาบันการศึกษา เช่น จากสื่อมวลชน เป็นต้น (ปรมะ สตะเวทิน, 2533)
2.4.5 ความแตกต่างของสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสาร มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฎิกิริยาของผู้รับสารที่
มีต่อผู้ส่งสาร ซึ่งสถานะทางสังคมที่แตกต่างกั นท าให้คนมี วัฒ นธรรม ประสบการณ์และทั ศนคติที่
แตกต่างกันออกไป โดยดูจากรายได้ อาชีพ ภูมิหลังของครอบครัว และสถานภาพการสมรส เป็นต้น
ย่อมส่งผลต่อการรับสารที่แตกต่างกันด้วย (ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์, 2551)
ตัวแปรด้ านอาชี พ ส่ ง ผลต่ อพฤติก รรม ประสบการณ์ และทั ศ นคติ ที่ แตกต่างกั น ออกไป
ตัวอย่างเช่น คนที่มีอาชีพต่างกันก็จะมองโลกต่างกัน คนฐานะดีมีโอกาสที่จะเลือกอาชีพที่หลากหลาย
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กว่า การเข้าถึงสื่อที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการใช้งานทาได้ง่ายกว่า และมีทัศนคติต่อสื่อที่ต่างกัน (ปรมะ
สตะเวทิน, 2540, น. 107)
นอกจากนี้ ยุบล เบ็ญ จรงค์กิจ (2542, p. 49) ได้อธิบายว่า รายได้เป็นตัวแปรนาใช้อธิบาย
พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลได้ดีเช่นเดียวกันกับกรณีตัวแปรการศึกษา เพราะมีบทบาทใกล้เคียง
กันและมีความสัมพั นธ์กั นสูง กล่าวคือ ผู้ที่ รายได้สูงมั กมีการศึกษาสูง จึงมักถูกผลัก ดันให้แสวงหา
ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ การเปิดรับสื่อจึงจาเป็นกลับกลุม่ นี้มากกว่ากลุ่มอื่น เช่น ผู้ที่มีรายได้สูงสามารถ
เข้าถึงสื่อใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเข้าถึงสื่อในความถี่ที่บ่อยครั้งกว่า รายได้และอาชีพจัดได้ว่า
เป็นลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องจากอาชีพเป็นตัวกาเนิดของแหล่งที่มา
ของระดับ ความมากน้อยของรายได้ อี ก ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับ ระดับการศึกษาเป็นอย่างมากด้วย
เพราะโดยเฉลี่ยคนที่มีการศึกษาสูงจะประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงตามไปด้วย คนที่มีการศึกษาสูงแต่
รายได้ต่า มีน้อย ส่วนคนที่มีการศึกษาน้อยนั้น ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ดังนั้นการศึกษา
อาชีพ และรายได้มักถูกมองรวม ๆ ว่าเป็นสถานะทางสังคม
ในขณะเดียวกัน Mcnelly et al. (1968 อ้างถึงใน ยุบ ล เบ็ญ จรงค์กิจ , 2542, น.49) ยังได้
กล่าวว่าคนที่มีฐานะดีและมีการศึกษาสูง เป็นกลุ่มที่รับข่าวสารจากสื่อมวลชนมากที่สุด ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษานี้ สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ที่มีรายได้สูงมักจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงและตาแหน่งงานที่ดี จึง
มักถูกผลักดันให้ต้องเรียนรู้ หาข้อมูลข่าวสารให้ทันกับเหตุการณ์อยู่เสมอ
ส่วนในเรื่อ งของสถานภาพสมรส ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัส ดิ์ (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
หมายถึง การครองเรือน ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น คนโสด สมรส หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ ลักษณะ
ความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือทางด้านศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพ
การสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรสของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระ
ในการตัดสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สตรีที่สมรสแล้ว และสตรีที่
ยังโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของ
จานวนบุคคลรอบข้าง

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากงานวิจัยของ Yang Chia-chen and Liu Dong (2017) ที่ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีต่อ
การเล่นเกมโปเกม่อน โกเพื่อความสุข ความสบายใจในการเล่นเกม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Surveys) กับผู้เล่นโปเกม่อน โกทั่วโลก จานวน 262 คน
ผลการวิจัย พบว่า มีแรงจูงใจ (Motives) ถึง 7 ประเภทที่มีผลต่อการเล่นเกมโปเกม่อน โก
ได้แก่ เล่นเพื่ อ ออกก าลังกาย (Exercise) เพื่อความสนุก (Fun) เพื่อต้องการหลีก หนีจากชีวิตจริง
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(Escapism) เพื่อการระลึกถึงอดีตที่เคยรู้จักโปเกม่อน (Nostalgia) เพื่อความต้องการรักษามิตรภาพ
(Friendship Maintenance) เพื่ อต้องเริ่ม ต้นความสัม พันธ์ใหม่ ๆ (Relation Initiation) และเพื่ อ
บรรลุความสาเร็จ (Achievement) โดยที่ แรงจูงใจเพื่อความสนุก และแรงจูง ใจเพื่อต้องการรัก ษา
มิตรภาพนั้น มีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่แรงจูงใจเพื่อต้องการหลีกหนีจากชีวิต
จริง และแรงจูงใจเพื่อต้องการระลึกถึงอดีตนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กัน และ แรงจูงใจเพื่อการเริ่มต้น
ความสัมพันธ์ใหม่ ๆ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความสุขจากการเล่นเกมมากขึ้น และผู้ที่มีความสุขจาก
การเล่นเกมน้อยลง
จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง Ágnes Zsila Gábor Orosz, Beáta Bothe, István Tóth-Király,
Orsolya Király, MarkGriffiths&ZsoltDemetrovics (2017), ที่ ศึก ษาเรื่องแรงจูงใจที่ มี ผ ลต่อการ
เล่นโปเกม่อน โกภายใต้กระแสโปเกม่อน ฟีเวอร์ และเกมที่ใช้ Augmented Reality โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงสารวจ เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ กับผู้เล่นโปเกม่อน โกทั่วโลกในช่วงกระแสโปเก
ม่อน ฟีเวอร์ จานวน 621 คน และหลังช่วงกระแสโปเกม่อน ฟีเวอร์ จานวน 510 คน เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาเก็บข้อมูลถึง 2 ช่วงเวลาด้วยกัน
ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อการเล่นโปเกม่อน โก ทั้งช่วงในกระแสโปเกม่อน ฟีเวอร์
และหลัง ช่วงกระแส มี อ ยู่ 3 ประเภทด้วยกั น ได้แก่ เล่นเพื่อได้ท ากิ จ กรรมกลางแจ้ง (Outdoor
Activity) เล่นเพื่อระลึกถึงอดีตที่เคยรู้จักกับโปเกม่อนมาก่อน (Nostalgia) และเล่นเพราะความเบื่อ
หน่ า ยในชี วิ ต (Boredom) นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ความหุ น หั น พลั น แล่ น (Impulsivity) ไม่ มี
ความสัมพั นธ์ใด ๆ กั บแรงจูงใจในการเล่นโปเกม่อน โก และยังพบว่าแรงจูงใจที่ มีต่อการเล่นเกม
ภายใต้การแข่งขัน (Compettion) และจินตนาการ (Fantasy) ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมอีกด้วย
จากงานวิจัยของ อุษา บิ้กกิ้นส์ และอมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ (2551) ที่ศึกษาเรื่องการสร้าง
ชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์กับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้วิธีก ารเก็ บ ธีก ารเก็ บ ข้อ มู ล ดัง นี้คือ ศึก ษาเนื้อหาเกมออนไลน์ สัม ภาษณ์ เจาะลึก ผู้เล่นเกม
ออนไลน์เป็น ประจ า นัก วิชาการ เจ้าหน้าที่ ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ติดเกมออนไลน์รวมทั้งทาการแจกแบบสอบถาม
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างชุมชนเสมือนจริงจะมีอยู่ 2 แบบคือการสร้างปาร์ตี้และกิลด์ โดย
เป็นการรวมตัวของผู้เล่นเพื่ อ ไปตีสัตว์ป ระหลาดและตีป ราสาทพฤติกรรมการสื่อสารจะเป็นการ
สนทนาทั่วไป การสนทนาในปาร์ตี้และการสนทนาในกิลด์ ผลกระทบจากการเล่นเกมมีผลดีคือ ช่วยให้
พิมพ์เร็วขึ้น เรียนรู้ภาษาอังกฤษมีรายได้เพิ่ม มีเพื่อนใหม่ ผลเสียคือเสียการเรียน เสียเงิน เสียเวลา
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เสียคนรักเสียสุขภาพ และทาให้เห็นแก่ตัว ปัจจัยที่ทาให้เด็กติดเกมคือ การเดินทางผจญภัยในดินแดน
ต่าง ๆ การได้เล่นกับเพื่อนหลายคนในเวลาเดียวกัน และ การแข่งขันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
จากงานวิจัยของผจงจิต ไกรถาวร และนพวรรณ เปียซื่อ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับ รู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แออัด เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทุติยภูมิบางส่วนของงานวิจัยเรื่อง ”ปัจจัยทานาย
กิจกรรมทางกายของผู้สงู อายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเขตเมือง” ของผจงจิต ไกรถาวรและคณะ ในปี
พ.ศ. 2554 กลุ่ม ตั วอย่ างคือ ผู้สู งอายุ 258 รายที่ อาศัยอยู่ในชุม ชนแออัด เขตกรุง เทพมหานคร
จานวน 6 ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน Independent t-test
และ Analysis of Variance หรือ (ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 69 ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับสูง
และร้อยละ 79.5 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านในระดับปานกลาง ความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านอย่างมีนั ยสาคัญ
ทางสถิติ และพบว่าจานวนปีที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในขณะที่เพศไม่มีผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จากผลการศึกษาเสนอแนะว่า การ
ปรับ ปรุง สิ่ง แวดล้อมละแวกบ้านให้น่าอยู่ และจัดให้มี สิ่งอานวยความสะดวกในชุ มชน รวมทั้ งให้
ความสาคัญต่อบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน
จากงานวิจัยของชิณสินธุ์ คลังทอง (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์ในประเทศไทย ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) คือใช้วิธีการศึกษาทั้ง
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดังนี้ งานวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือการศึกษาทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้บริการเกมออนไลน์จานวน 3 คนจากเกมออนไลน์ที่มีจานวนผู้เล่นมากที่สุด
ใน 3 ประเภทเกมได้แก่ MMORPGFPS และMOBA โดยเกมที่เป็นตัวแทนในแต่ละประเภทคือเกมที่มี
ผู้เล่นสูงสุดในเกมประเภทดังกล่าวซึ่งได้แก่โยวกัง (Yulgang), พอยต์แบลงค์ (Point Blank) และฮอน
(Heroof Newearth: HoN) สัมภาษณ์กลุ่มกับนักเล่นเกมออนไลน์จานวน 5 คนในฐานะของผู้รับสาร
(Audiences) และผู้เล่นที่อยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community Participants) และสาหรับวิจัย
เชิงปริมาณใช้เครื่องมือด้วยแบบสอบถามสารวจออนไลน์ (OnlineQuestionnaire Survey) ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เกมออนไลน์โยวกั งและพอยต์แบลงค์วิเคราะห์ข้อมูล 3
ลักษณะได้แก่การใช้สถิติพรรณนา, การวิเคราะห์ด้วย T-TEST และ Scheffe เพื่อหาความเชื่อมโยง
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ระหว่างการปฏิสัมพันธ์ในชุมชนเสมือนของผู้เล่นที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ระบบเกมออนไลน์ที่
ต่างกันและ Pearson’s Correlation ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดและชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์
ผลการวิจัยค้นพบว่า
1) กระบวนการสร้างชุม ชนเสมื อนเกมออนไลน์พบว่าองค์ประกอบเกมระบบเกมกิ จกรรม
ออฟไลน์และการบริหารจัดการชุมชนเสมือนที่เหมาะสมมีผลต่อลักษณะการเกิดชุมชนเสมือน
2) สภาพของชุ ม ชนเสมื อ นขึ้ น อยู่ ลั ก ษณะการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งผู้ เ ล่ น เกมออนไลน์
นอกจากนั้นพบว่าสื่อออนไลน์และออฟไลน์มีผลต่อสภาพชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ที่เหมาะสม รวม
ไปถึงการจัดการชุมชนเสมือนที่เหมาะสม
3) การบริหารจัดการชุมชนเสมือนพบว่าการบริการจัดการชุมชนเสมือนเป็นการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ผ่านหลากหลายสื่อโดยสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการจัดการชุมชนเสมือน และไม่
สามารถขาดการจัดการด้วยการจัดกิจกรรมออฟไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นการจัดการชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์ที่เหมาะสมจะสะท้อนรายได้ของเกมออนไลน์
4) ปัจจัยในการสร้างชุมชนเสมือนปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด
ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์นอกจากนั้นปัจจัยอื่น ๆ ที่สนับสนุนเป็นปัจจัยจากพื้นที่ออฟไลน์เป็นส่วน
สนับสนุนให้ชุมชนเสมือนเกมออนไลน์เกิดขึ้นได้ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 6P เป็น
ปัจจัยเสริมให้เกิดชุมชนเสมือน
จากงานวิจัยของจิรัฏฐ์ ศุภการ (2545) ที่ศึกษาเรื่องการอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริงใช้
การศึกษาจากชุมชนเสมือนแลมบามู โดยงานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
จากการสังเกตการณ์ โดยที่ผู้วิจัยใช้ตัวอย่างการวิจัยจานวน 300 คนโดยสังเกตจากการอธิบายตัวตน
ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ของสมาชิกแลมบามู ซึ่งผลจากการวิจัยค้นพบว่า
1) สามารถจ าแนกผู้ ใช้ ได้ เ ป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ก ลุ่ ม ที่ ให้ ค าอธิ บ ายตั ว ตนและกลุ่ ม ที่ ไม่ ให้
คาอธิบายตัวตน
2) รูปแบบการปกครองกันเองใช้กฏระเบียบการดูแลกันเองภายในชุมชนเป็นลักษณะแบบ
เทคโนแคร็ต ซึ่งคล้ายกับประชาธิปไตยนอกจากนั้นผู้เล่นมีการควบคุมดูแลกันเองภายใต้กฏระเบียบที่
ยอมรับกัยได้เป็น 4 ลักษณะได้แก่สิทธิส่วนบุคคล, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา
จากงานวิจัยของพรรัตน์ แก้วจันทร์ทอง (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ: กรณีศึกษา บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
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โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ คือ โปรแกรม SPSS for Window Version 11.0 ซึ่งสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ย ว (Oneway ANOVA) สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ข องเพี ย ร์สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) โดยกลุ่ม ตัวอย่างในการศึก ษาครั้งนี้ คือ พนักงาน
ของบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด ในแต่ละฝ่าย หน่วยงาน จานวน 325 คน
จากผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การของพนักงานบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
จากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความมุ่งมั่นที่จะทางานให้
สาเร็จ และความภูมิใจที่เป็นสมาชิกขององค์การ อยู่ในระดับสูง ยกเว้นความปรารถนาที่จะอยู่กับ
บริษัท อยู่ในระดับปานกลาง
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ได้แก่ นโยบาย การบังคับบัญชา
สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศการทางาน เงินเดือนและ
สวัสดิการ ความมั่นคงในการทางาน ความสาเร็จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้าในการทางาน ความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ ภาพลักษณ์ของ
บริษัท
3. พนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางานที่บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
จากัด ตาแหน่งงาน และสภาพการจ้างที่แตกต่างกัน แสดงออกถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การไม่แตกต่างกัน
จากงานวิจัยของ ศุนิสา ทดลา (2542) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้อง
สนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ นทนา ในห้อง
สนทนาภาษาไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลการสนทนาจากห้องสนทนาใน
เว็บไซต์ www.pantip.com, www.hunsa.com www.sanook.com และโปรแกรม Pirch98
รวมทั้งศึกษาปัจจัยในการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมการสื่อสารดังกล่าว โดยระเบียบวิธีที่ใช้คือ การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพือ่ ศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ นทนาในห้อง
สนทนา นอกจากนี้ยงั ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus group) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept
interview) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ นทนา เป็นไปทัง้ ในรูปแบบที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน กับการแสดงออก
ในโลกของความเป็นจริง และเปิดโอกาสให้ผู้สนทนามีอสิ ระเสรีภาพในการแสดงออก ในการสื่อสาร
อย่างไร้ขอบเขต นอกจากนีผ้ สู้ นทนาจะใช้ข้อความตลอดจนสัญลักษณ์ในการแสดงออก ถึงอารมณ์
และความรูส้ ึกในการสนทนา อีกทั้งผู้สนทนาจะคิดเพื่อสร้างคา และรูปแบบประโยคใหม่ ๆ ซึ่งเป็น
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ลักษณะเฉพาะของรูปแบบการสื่อสาร ผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ นทนา ประกอบด้วยลักษณะที่เป็นชุมชนจาลอง สภาวะไร้การขัดขวาง
และการควบคุม การไร้ขอบเขตในการสร้างความหมาย การไม่รจู้ ักผู้ทสี่ ื่อสารด้วย การปลอมตัว การ
หลอกลวง ความเป็นตัวตนหลากหลาย การเปลี่ยนเพศ การสร้างจินตนาการ นอกจากนี้ยังมีปจั จัย
ทางด้านจิตวิทยาสังคม ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง รวมทั้งทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และ
ความเห็นอีกส่วนหนึ่งด้วย

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นเกมโปเกม่อน โกใน
สังคมไทย เพื่อให้ผลการวิจัยดาเนินไปตามกระบวนการการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เชิงผสมผสาน ที่ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธี สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) และการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยจึงมีขั้นตอนและ
รายละเอียดในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ลักษณะทางประชากร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ภูมิลาเนา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเก
ม่อน โก
- ความเป็นสมาชิกในกลุม่ ผูเ้ ล่น
- ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผูเ้ ล่น
- การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและ
กัน
- การแบ่งปันอารมณ์ความรูส้ ึกร่วมกัน

พฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก
- อุปกรณ์ในการใช้งาน
- ความบ่อยครั้ง
- ระยะเวลาที่เล่น
- ช่วงเวลาที่เล่น
- วัตถุประสงค์ในการเล่น
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่อยู่ใน Facebook กลุ่มต่าง ๆ
โดยคัดเลือกจากกลุ่ม Facebook Pokémon GO Thai สังคมสาธารณะ (ครบวงจร) กลุ่ม Pokemon
Go Thailand Fanclub กลุ่มโปเกม่อน 4.0 สังคมเปิดกว้าง กลุ่ม Pokémon Go @ Lopburi กลุ่ม
Pokémon Go Saraburi (สระบุ รี ) กลุ่ ม คน รั ก โปเกม่ อ นโซน ลาชาล -ป ากน้ า-บ างปู กลุ่ ม
PokemonGo สายตีบอส สายม่อน กลุ่มโปเกม่อน ทีมเสรีไทย กลุ่มโปเกม่อน โก แฟนคลับประเทศ
ไทย (Pokemon Go Fanclub Thailand) และกลุ่ ม โปเกม่ อน บางแสน 108 โดยที่ ทุ ก กลุ่ม จะมี
สมาชิกโดยรวมทั้งหมดที่มากกว่า 5 หมื่นคน
3.2.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
พิจ ารณาเลือ กตัวอย่างด้วยตนเอง จ านวน 30 ราย และมี ก ารก าหนดคุณ ลั ก ษณะและสัดส่วนที่
ต้องการไว้ล่วงหน้า เพื่ อให้สอดคล้องกั บวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ตรงตามนิยาม
ศัพ ท์ และเป็ น ผู้ เล่ น เกมโปเกม่ อ น โกที่ อยู่ ในกลุ่ ม ตั วอย่าง ได้ แ ก่ สมาชิ ก ในกลุ่ ม Facebook ที่
เกี่ ยวข้องกับ เกมโปเกม่ อน โก ต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Facebook Pokemon GO Thai สังคมสาธารณะ
(ครบวงจร) กลุ่ ม Pokemon GO Thailand Fanclub กลุ่ ม โปเกม่ อ น 4.0 สั ง คมเปิ ด กว้าง กลุ่ ม
Pokémon Go @ Lopburi กลุ่ ม Pokémon Go Saraburi (สระบุรี) กลุ่ ม คนรัก โปเกม่ อนโซนลา
ชาล-ปากน้า-บางปู กลุ่ม PokemonGo สายตีบอส สายม่อน กลุ่มโปเกม่อน ทีมเสรีไทย กลุ่ มโปเก
ม่อน โก แฟนคลับประเทศไทย (Pokemon Go Fanclub Thailand) และกลุ่มโปเกม่อน บางแสน
108 โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้าดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้ที่เล่นเกมโปเกม่อน โก และอยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มของผู้เล่นโปเกม่อน โกใน
สังคมไทยบนสื่อ Facebook
2) มีความเต็มใจในการเข้าร่วมการวิจัยและยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเล่นเกม
โปเกม่อน โก และความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อนในสังคมไทย โดย
ให้มีการเซ็นเอกสารยินยอม ก่อนเข้าร่วมการวิจัย
3) เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ดี
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3.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ
ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่น โปเกม่อน โก
ในสังคมไทยในองค์ประกอบต่าง ๆ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกในกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวข้อง
กับเกมโปเกม่อน โก ต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Facebook Pokemon GO Thai สังคมสาธารณะ (ครบวงจร)
กลุ่ม Pokemon GO Thailand Fanclub กลุ่มโปเกม่อน 4.0 สังคมเปิดกว้าง กลุ่ม Pokémon Go
@ Lopburi กลุ่ม Pokémon Go Saraburi (สระบุรี) กลุ่มคนรักโปเกม่อนโซนลาชาล-ปากน้า-บางปู
กลุ่ม PokemonGo สายตีบอส สายม่อน กลุ่มโปเกม่อน ทีมเสรีไทย กลุ่มโปเกม่ อน โก แฟนคลับ
ประเทศไทย (Pokemon Go Fanclub Thailand) และกลุ่มโปเกม่อน บางแสน 108 ดังนั้นผู้วิจัย
ใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของ Cochran (1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดระดับความเชื่อมันเอาไว้ที่ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนให้เป็นร้อยละ 5
ซึ่งสูตรในการคานวณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือดังต่อไปนี้
N = Z2
4e2
N = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
e = ระดับความคลาดเคลื่อน ในที่นี้กาหนดให้เป็น 0.05
Z = ระดับความเชื่อมัน หรือระดับนัยสาคัญ ในที่นี้กาหนดให้เป็น 95% มีค่า Z =
1.96
N = (1.96)2 = จานวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน
4(0.05)2
จากผลการคานวณขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran ได้จ านวน 384 คน
ผู้ วิจั ย จึ ง ก าหนดให้ ใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างจ านวน 400 คน เพื่ อ ให้ ง่า ยต่ อ การค านวณ โดยให้ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนในการสุ่มร้อยละ 5 ภายใต้ความเชื่อมั่นร้อยละ 95

3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายและที่มาของเกม ที่มาและ
ข้อมูลทั่วไปของเกมโปเกม่อน โก ทฤษฎีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
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2) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และนาไปสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3) สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ในการวิจัยและนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาคาแนะนามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้อง
และเหมาะสม

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การด าเนิ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ผสมผสานระหว่ า ง การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ได้ แก่ การสั ม ภาษณ์ (Interview) และแบบสอบถาม
(Questionnaires)
3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในส่ ว นของการสั ม ภาษณ์ ในตอนแรก ผู้ วิ จัย จะใช้ วิธี ก ารสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ว ม
(Participant Observation) โดยสังเกตพฤติกรรมการเล่น และการโต้ตอบพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กันทั้ง
ในกลุ่ม Facebook ที่มีความเกี่ยวข้องกับเกมโปเกม่อน โก และทั้งสถานที่มีกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
รวมตัวกัน) จากนั้นก็จะดาเนินการติดต่อกับผู้เล่นโปเกม่อน โกในกลุ่ม Facebook ด้วยการติดต่อผ่าน
กล่องข้อความส่วนตัวของ Facebook และติดต่อกับ ผู้เล่นโปเกม่อน โกในสถานที่จริง เพื่อที่ จะขอ
ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ เมื่อได้รับการตอบรับเรียบร้อย ผู้วิจัยจะดาเนินการนัดหมายกับกลุม่
ตัวอย่างว่าแต่ละคนมี ความสะดวกที่ จะให้สัมภาษณ์ ในช่องทางใดได้บ้าง เช่น การนัดพบกั น การ
สัม ภาษณ์ ผ่ านโทรศั พ ท์ การสั ม ภาษณ์ ผ่ านเครือ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ หรื อการสั ม ภาษณ์ โ ด ยใช้
โปรแกรมสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยภาพและเสียงอย่างโปรแกรมสไกป์ (Skype) เป็นต้น
เมื่ อ เริ่ ม ต้ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย จะใช้ วิ ธี ก ารสนทนาแบบไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal
Interview) โดยผู้วิจัยจะเตรียมคาถามเอาไว้แบบกว้าง ๆ แต่ยังอยู่ในประเด็นที่ต้องการศึกษา ทั้งนี้
เพื่อสร้างความรู้สึกคุ้นเคย และผ่อนคลายกับตัวผู้ที่จะสัมภาษณ์เอง ทาให้ผู้ที่จะสัมภาษณ์รู้สึกผ่อน
คลาย มี ความเป็นตัวของตัวเองในการตอบคาถาม การสัมภาษณ์แบบไม่ เป็นทางการนี้จ ะทาให้ได้
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สัมภาษณ์รวมถึงจะนาไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกได้ในขั้นตอนถัดไป
สาหรับ คาถามในการสัม ภาษณ์เชิง ลึก นั้น ผู้วิจัยได้จัดเตรียมคาถามส าหรับ การสัม ภาษณ์
ทั้งหมด 5 ประเด็น และใช้คาถามเหมือนกันหมดทุกคน เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open-
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ended Interview Questions) โดยคาถามที่จะใช้สัมภาษณ์เป็นคาถามที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ความรู้สึกถึง ความเป็นชุมชนของกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทยทั้ ง 4 องค์ประกอบ โดยแบ่ง
ออกเป็นคาถามในแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเด็นคาถาม
1. พ ฤติ ก ร ร ม ก าร เล่ น โป เก ม่ อ น โก
- อุปกรณ์ในการใช้งาน
- ความบ่อยครั้ง
- ระยะเวลาที่เล่น
- ช่วงเวลาที่เล่น
- วัตถุประสงค์ในการเล่น
2. ความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่น
- ความรู้สึกถึงการเป็นสมาชิก
- ความบ่ อ ยครั้ ง ในการเข้ า ไปมี ส่ ว น
ร่วมกับคนในกลุ่ม
- การปฏิบั ติตนตามกฎระเบียบต่าง ๆ
ในกลุ่ม
- การใช้ภาษาเฉพาะทางในกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation)
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured Interview Form)
3. ก ารสั ม ภาษ ณ์ แ บ บ เจ าะลึ ก (In-Depth
Interview)
1. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation)
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured Interview Form)
3. ก ารสั ม ภาษ ณ์ แ บ บ เจ าะ ลึ ก (In-Depth
Interview)
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ตารางที่3.1 (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
3. ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
- การติดตามข่าวสารจากคนในกลุ่ม
- การได้รับ ข้อ มู ล เทคนิ คเกี่ ยวกั บ การ
เล่นโปเกม่อน โกจากในกลุ่ม
- การเข้าไปพูดคุยสนทนากับคนในกลุม่
โปเกม่อน โก
- การปรับตัวเอง เมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มมี
ความเหมาะสม และคนอื่น ๆ ยอมรับ
ได้
- การตักเตือนว่ากล่าวคนที่ทาผิดกฎใน
กลุ่ม
4. การร่วมเติม เต็ ม ความต้อ งการต่ อกั น
และกัน
- การเข้ าไปพู ด คุ ย ตอบกระทู้ กั น ใน
กลุ่ม
- การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ กับ คน
ในกลุ่ม
- การแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และน่าสนใจให้กับคนในกลุ่ม
- การขอความช่ ว ยเหลื อ ต้ อ งการ
คาตอบเพื่อคลายความสงสัยจากคนใน
กลุ่ม
- การหาเพื่อนที่สามารถคุยได้ในกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation)
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured Interview Form)
3. การสั ม ภาษณ์ แบ บเจาะลึ ก (In-Depth
Interview)

1. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation)
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured Interview Form)
3. การสั ม ภาษณ์ แบ บเจาะลึ ก (In-Depth
Interview)
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ตารางที่3.1 (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
5. การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน
- ความบ่อ ยครั้งในการตั้งกระทู้ พูดคุย
กับคนในกลุ่ม
- การแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนใน
กลุ่ม
- การชั ก ชวนคนในกลุ่ ม ออกไปท า
กิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการเล่นโปเก
ม่อน โก
- การมีกลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเฉพาะอีก
ทีหนึ่งที่แยกมาจากกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน
โกหลัก
- การให้ความช่วยเหลื อกั บ คนในกลุ่ม
ส่วนตัว

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation)
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured Interview Form)
3. การสั ม ภาษณ์ แบ บเจาะลึ ก (In-Depth
Interview)

3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ในส่ ว นของแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าแบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด (Close-Ended
Questions) แบบมีตัวเลือก โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง ซึ่งข้อมูลในแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้ นฐานทั่วไป และข้อมู ลพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โกของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ภูมิลาเนา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยมีลักษณะเป็นคาถามแบบให้เลือกตอบ (Check List) จานวน 7 ข้อ ดังนี้

61

ตารางที่ 3.2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร
ระดับการวัด
เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
1. เพศ
Nominal
1=ชาย
2=หญิง
3=เพศทางเลือก
2. อายุ
Ordinal
1=ต่ากว่า 20 ปี
2=21-30 ปี
3=31-40 ปี
4=40-50 ปี
5=51-60 ปี
6=มากกว่า 60 ปี
3. สถานภาพ
Nominal
1=โสด/ หย่าร้าง
2=สมรส
4. การศึกษา
Ordinal
1=ต่ าก ว่ า มั ธยม ศึ ก ษ าต อ น
ปลาย
2=มั ธ ยม ศึ ก ษาต อน ป ลาย /
ปวช.
3=อนุปริญญาตรี/ ปวส.
4=ปริญญาตรี
5=สูงกว่าปริญญาตรี
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ตัวแปร
5. ภูมิลาเนา

ระดับการวัด
Nominal

6. อาชีพ

Nominal

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Ordinal

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
1=กรุงเทพฯและปริมณฑล
2=ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ
และปริมณฑล)
3=ภาคตะวันออก
4=ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
(อีสาน)
5=ภาคเหนือ
6=ภาคใต้/ ภาคตะวันตก
1=นักเรียน นักศึกษา
2=ข้าราชการ
3=พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4=เอกชน
5=อิสระ
6=ว่างงาน
1=ไม่เกิน 10,000 บาท
2=10,001-15,000 บาท
3=15,001-20,000 บาท
4=20,001-25,000 บาท
5=25,001-30,000 บาท
6=31,001-35,000 บาท
7=35,001-40,000 บาท
8=มากกว่า 40,000 บาท

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โกเป็นคาถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกม
ความบ่อยครั้ง ระยะเวลา ช่วงเวลา และวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมโปเกม่อน โกโดยมีลักษณะเป็น
คาถามแบบให้เลือกตอบ (Check List) จานวนทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้
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ตารางที่ 3.3 พฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกม ความ
บ่อยครั้ง ระยะเวลา ช่วงเวลา และวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
ตัวแปร
ระดับการวัด
เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
1. อุ ป กรณ์ สื่ อ สารในการ Nominal
1=โทรศัพท์ Smartphone
เล่นโปเกม่อน โก (ตอบ
2=Tablet
ได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
3=อื่น ๆ เช่น...
2. ความบ่ อ ยในการเล่ น Ordinal
1=ทุกวัน
เกมโปเกม่ อ น โกต่ อ
2=5-6 วันต่อสัปดาห์
สัปดาห์
3=3-4 วันต่อสัปดาห์
4=1-2 วันต่อสัปดาห์
3. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ Ordinal
1=น้อยกว่า 30 นาที
ใน ก ารเล่ น เกม โป เก
2=30 นาที - 1 ชั่วโมง
ม่อน โกในแต่ละครั้ง
3=1-2 ชั่วโมง
4=2-3 ชั่วโมง
5=3-4 ชั่วโมง
6=4-5 ชั่วโมง
7=มากกว่า 5 ชัวโมง
4. ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ใ ช้ เ ป็ น Nominal
ประจ าในการเล่ น เกม
โปเกม่ อ น โก (ตอบได้
มากกว่าหนึ่งข้อ)

1=05.00-08.00 น.
2=08.00-11.00 น.
3=11.00-13.00 น.
4=13.00-16.00 น.
5=16.00-18.00 น.
6=18.00-20.00 น.
7=20.00-0.00 น.
8=0.00-05.00 น.
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ตัวแปร
ระดับการวัด
5. วัตถุประสงค์ในการเล่น Nominal
เกมโปเกม่อน โก (ตอบ
ได้มากกว่าหนึ่งข้อ

เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
1=เล่ น เพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น
สนุ ก สนาน ห รื อ เพื่ อ ความ
บันเทิงต่าง ๆ
2=เล่ น เพื่ อ ต้ อ งก ารสั งค ม
พ บ ป ะพู ดคุ ย ท ากิ จกรรม
ร่วมกันในหมู่ผู้เล่น
3=เล่นเพื่อต้องการออกก าลัง
กาย
4=เล่นเพื่อต้องการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
5=เล่นเพื่อให้เป็น คนทั นสมั ย
ทันต่อเหตุการณ์
6=เ ล่ น เ พื่ อ ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีรูป แบบใหม่ ในการ
เล่น
7=เล่ น เพราะเคยรู้ จั ก โปเก
ม่ อ นในรู ป แบบสื่ อ อื่ น ๆ มา
ก่อนหน้านี้แล้ว
8=อื่น ๆ เช่น...

ส่ว นที่ 3 ความรู้สึ ก ถึง ความเป็ น ชุ ม ชนของกลุ่ ม ผู้ เล่ น เกมโปเกม่ อ น โก มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรวัดลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยให้ค่าของคาตอบเป็น 5 ช่วง เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบโดยประเมินค่า 1-5 ในระดับ ความคิดเห็นที่ ใกล้เคียงของตนเองมากที่ สุดเพียง
คาตอบเดียว จานวน 20ข้อ โดยแบ่งเป็น 4ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก จานวน 10 ข้อ ดังนี้
ตารางที่ 3.4 คาถามในส่วนของปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
คาถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
1. ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน Interval
ป รั บ ป รุ ง จ า ก
โกที่ท่านอยู่
Patricia (2004)
2. ท่านมักจะเข้าไปอ่านโพสในกลุ่มนั้นตลอดเวลา
3. ท่านมักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎกติกา ทั้ งกฎ
ภายในกลุ่ม และกฎระเบียบในการเล่น โปเกม่ อน โกอยู่
เสมอ
4. เมื่อในกลุ่มมีการชวนทากิจกรรมร่วมกั น ท่ านมักจะไป
เข้าร่วมด้วยเสมอ
5. ท่านมีการใช้ภาษาเฉพาะที่คนในกลุ่มโปเกม่อน โกที่ท่าน
อยู่เท่านั้นที่รู้จัก เช่น ฉายาหรือชื่อเล่นของโปเกม่อนที่ท่าน
เรียกในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น Pinsir=เพ็ญ ศรี Jynx=ลีน่าจัง
Tyranitar=ก๊อตจิ เป็นต้น)
6. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกับคนใน
กลุ่ม
7. ท่ า นรู้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ ไ ด้ มี บ ทบาทใด ๆ ในกลุ่ ม เลย
(Reversed)
8. ท่านรู้สึกยอมรับ และภูมิใจตนเองว่าเป็นสมาชิกในกลุ่ม
นั้น ๆ อย่างเต็มตัว
9. ท่านรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีคนบอกกับท่านว่ายังอยู่ในกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อ น โกนั้น ๆ อยู่อีก (เช่น ถามว่า ท่ านยังอยู่ใน
กลุ่มคนที่ยังเล่นโปเกม่อน โกอยู่อีกหรือ?)
10. ท่านสามารถเข้ากับคนอื่น ๆ ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี
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ตอนที่ 2 ปัจจัยความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน โก จานวน 10 ข้อ ดังนี้
ตารางที่ 3.5 คาถามในส่วนของปัจจัยด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก
คาถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
11. ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเกมโปเกม่อน โก จากคน Interval
ป รั บ ป รุ ง จ า ก
ในกลุ่มตลอดเวลา
Patricia (2004)
12. ท่ านมักจะได้รับข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกั บการเล่นโปเก
ม่อน โกจากในกลุ่ม
13. ท่ านมั ก จะเข้าไปพู ดคุยสนทนากั บ คนในกลุ่ม โปเก
ม่อน โก
14. ท่านมีการปรับตัวเอง (เช่นพฤติกรรม นิสัย การพูด)
เมื่ อเข้าไปอยู่ในกลุ่ม โปเกม่ อ น โกให้มี ความเหมาะสม
และคนอื่น ๆ ยอมรับได้
15. ถ้าคนในกลุ่ม มี ก ารท าอะไรผิ ดกฎระเบี ยบในกลุ่ ม
หรือกฎระเบียบในการเล่นเกมโปเกม่อน โกท่านมักจะเข้า
ไปตักเตือนว่ากล่าวคนนั้นอยู่เสมอ
16. ท่านไม่เคยติดต่อพูดคุยเรื่องใด ๆ กับคนในกลุ่มเลย
17. ท่านมักจะได้เพื่อนใหม่ ๆ จากการเล่นโปเกม่อน โก
ในกลุ่มที่ท่านอยู่เสมอ
18. ท่านไม่ได้ให้ความสนใจกับคนในกลุ่ม เมื่อในกลุ่มเกิด
มีปัญหาขึ้นมา
19. ท่านไม่ได้เข้าไปอ่านโพสใด ๆ ในกลุ่มเลย
20. ท่านรู้สึกว่า กลุ่มโปเกม่อน โกดังที่ท่านอยู่ มีอิทธิพล
ต่อการเล่น และการใช้ชีวิตประจาวันของท่าน
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ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
จานวน 10 ข้อ ดังนี้
ตารางที่ 3.6 คาถามในส่วนของปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุม่ ผูเ้ ล่น
โปเกม่อน โก
คาถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
21. เมื่อมีการตั้งคาถามเกี่ยวกับโปเกม่อน โกในกลุ่ม ท่าน Interval
ป รั บ ป รุ ง จ า ก
มักจะไปตอบกระทู้นั้นเสนอ
Patricia (2004)
22. เมื่ อ มี ก ระทู้ ต้ อ งการความช่ วยเหลื อ หรื อ ต้ อ งการ
คาแนะนา ท่านมักจะไปตอบกระทู้นั้นเสมอ
23. เมื่ อ ท่ านได้ รับ ข่าวสารที่ เกี่ ยวกั บ โปเกม่ อน โก ท่ าน
มักจะแชร์ หรือแบ่งปันให้กับคนในกลุ่มอยู่เสมอ
24. เมื่ อ ท่ า นต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ หรื อ ต้ อ งการตั้ ง
คาถามเกี่ ย วกั บ โปเกม่ อ น โก ท่ านมั ก จะถามในกลุ่ ม อยู่
เสมอ
25. ท่านต้องการหาเพื่อนที่สามารถคุยได้ในกลุ่มโปเกม่อน
โกอยู่เสมอ
26. ท่ านมีความรู้สึก อยากอยู่ร่วมกั บคนในกลุ่ม โปเกม่อน
โกตลอดเวลา
27. ท่ านอยากเล่นเกมโปเกม่ อ น โกแต่เพียงคนเดียว ไม่
ต้องการอยู่ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นใด ๆ
28. ท่านรู้สึกผูกพันกับคนในกลุ่มโปเกม่อน โกที่ท่านอยู่
29. ท่ านมัก จะชวนคนในกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อน โก ออกไป
เล่นด้วยกันอยู่เสมอ
30. ท่านมักจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโปเกม่อน โกด้วยตนเอง
มากกว่าที่จะโพสถามคนในกลุ่ม
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ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน ในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก จานวน
10 ข้อ ดังนี้
ตารางที่ 3.7 คาถามในส่วนของปัจจัยด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันในกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน
โก
คาถามที่ใช้ในการวิจัย
มาตรวัด
ที่มา
31. ท่านมักจะชอบตั้งกระทู้โพสในกลุ่มเพื่อพูดคุยกับคนใน Interval
ป รั บ ป รุ ง จ า ก
กลุ่มตลอดเวลา
Patricia (2004)
32. ท่ านมั ก จะชอบแบ่ งปัน ประสบการณ์ ในเกมเล่นเกม
โปเกม่อน โก ในกลุ่มท่านอยู่
33. ท่ านมั ก จะชวนเพื่ อ นในกลุ่ม โปเกม่ อน โกออกไปท า
กิจ กรรมอย่างอื่ นนอกจากการเล่น โปเกม่ อน โก เช่น ไป
รับประทานอาหาร ไปดูภาพยนตร์ เป็นต้น
34. ท่ านมี ก ลุ่ม ไลน์ ห รือ กลุ่ม ส่วนตัวลับ เฉพาะอีก ที ห นึ่ ง
สาหรับเพื่อนที่มาจากกลุ่มโปเกม่อน โกที่ท่านรู้สึกสนิทที่สดุ
35. หากเพื่ อ นที่ ส นิท ในกลุ่ม โปเกม่ อน โกมี ปั ญ หา ท่ าน
มักจะเข้าไปช่วยเหลือทันที
36. ท่ านมั กจะให้ความส าคัญ กับ คนในกลุ่ม อยู่เสมอ เมื่ อ
เกิดปัญหาใด ๆ
37. คนอื่ น ๆ ในกลุ่ม ให้ความส าคัญ กั บ ท่ านเหมื อนกับ ที่
ท่านให้ความสาคัญกับคนอื่น ๆ38. ท่านมักจะเก็บอารมณ์
ความรู้สึกในการเล่นโปเกม่อนของตัวท่านอยู่เสมอ ไม่เคย
นาไปบอกใคร
39. ท่านมีความรู้สึกที่ไว้เนื้อเชื่อใจกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน
โกที่ท่านอยู่
40. ในกรณีที่ท่ านลืมสิ่งของใด ๆ ท่านมี ความรู้สึกว่าท่ าน
สามารถยืมสิ่งของที่ท่านลืมกับเพื่อน ๆ คนในกลุ่มได้
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้โดยจาแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1) แบบสัม ภาษณ์เจาะลึกกลุ่ม ตัวอย่างจากในกลุ่ม Pokemon GO Thai สังคม
สาธารณะ (ครบวงจร) กลุ่ม Pokemon GO Thailand Fanclub กลุ่มโปเกม่อน 4.0 สังคมเปิดกว้าง
กลุ่ม Pokémon Go @ Lopburi กลุ่ม Pokémon Go Saraburi (สระบุรี) กลุ่มคนรักโปเกม่อนโซน
ลาชาล-ปากน้า-บางปู กลุ่ม PokemonGo สายตีบอส สายม่อน กลุ่มโปเกม่อน ทีมเสรีไทย กลุ่มโปเก
ม่อน โก แฟนคลับประเทศไทย (Pokemon Go Fanclub Thailand) และกลุ่มโปเกม่อน บางแสน
108 จานวน 30 คน
รูปแบบที่ 2) ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่เป็นคาถามปลายเปิด โดยการ
ทาการแจกแบบสอบถามออนไลน์แก่ กลุ่ม Pokemon GO Thai สังคมสาธารณะ (ครบวงจร) กลุ่ม
Pokemon GO Thailand Fanclub กลุ่ ม โปเกม่ อ น 4.0 สั ง คมเปิ ด กว้ าง กลุ่ ม Pokémon Go @
Lopburi กลุ่ม Pokémon Go Saraburi (สระบุรี) กลุ่ม คนรักโปเกม่อนโซนลาชาล-ปากน้า-บางปู
กลุ่ม PokemonGo สายตีบอส สายม่อน กลุ่มโปเกม่อน ทีมเสรีไทย กลุ่มโปเกม่ อน โก แฟนคลับ
ประเทศไทย (Pokemon Go Fanclub Thailand) และกลุ่มโปเกม่อน บางแสน 108 จานวน 400
คน โดยแจกแบบสอบถามโดยใช้วิธีติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook มีช่วงเวลาในการเก็ บ
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
หลังจากการเก็ บข้อมู ลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้จ ดบันทึ ก ข้อมูล ไว้เป็น
หมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทาเทปการบันทึกเสียงมาถอดเทปแบบคาต่อคา ผู้วิจัยได้อ่าน
บันทึกการสัมภาษณ์หลาย ๆ รอบ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับความเห็นและความรูส้ ึกของผูใ้ ห้ข้อมูลที่
เกี่ยวกับ พฤติกรรม และความรู้สึกถึงความเป็นชุม ชนของกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย เพื่ อ
นาไปตั้งเป็นคาถามสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
3.6.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงสารวจ
หลังจากการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เชิงปริม าณโดยการวิจัยเชิงส ารวจแล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมู ล
ทั้งหมดมาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติดังต่อไปนี้
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1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ หรือจานวนค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรต่าง ๆ ในแบบสอบถาม
2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามในสมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ โดยใช้ ส ถิ ติ ในการวิ เ คราะห์ คื อ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
Spearman Correlation Pearson Correlation และ Multiple Regression เพื่ อ ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้โดยใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อ มู ล พื้ นฐานทั่ วไปใช้ส ถิติเ ชิง บรรยายได้แก่ จ านวน ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการบรรยายสรุปข้อมูล
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ล่นโปเกม่อน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
เล่นเกมโปเกม่อน โก
สถิติที่ใช้ทดสอบได้แก่ Chi-Square
สมมติฐานที่ 2 ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ทดสอบได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
สมมติฐานที่ 3 ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีความสัมพั นธ์กับ
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
สถิติที่ใช้ทดสอบได้แก่ Spearman Correlation และ Pearson Correlation
สมมติฐานที่ 4 ปัจ จัยความรู้สึก ถึง ความเป็ นชุม ชนของกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อน โก สามารถ
ทานายพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โกได้
สถิติที่ใช้ทดสอบได้แก่ Multiple Regression

บทที่ 4
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เรื่อง ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ในสัง คมไทย จะเริ่ม ต้นการศึก ษาข้อมูล จากเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง จากนั้นจะใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบไปด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผู้วิจัยได้ทาการเก็บ ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกม
โปเกม่อน โกทั้งหมด 30 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. Yoo Wasan
2. Yuparesh A Kitty Klaimanee
3. Thossaporn Tiensri
4. Noppadol Towichaikul
5. Note Kraivinich
6. Ekkasit Phonaut
7. Yotsathon Hantaweewattana
8. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 1
9. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 2
10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 3
11. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 4
12. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 5
13. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 6
14. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 7
15. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 8
16. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 9
17. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 10
18. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 11
19. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 12
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20. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 13
21. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 14
22. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 15
23. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 16
24. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 17
25. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 18
26. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 19
27. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 20
28. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 21
29. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 22
30. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 23
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้จัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามคาถาม
สัมภาษณ์ในแต่ละข้อดังต่อไปนี้

4.1 ลักษณะทางประชากร
จากการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 30 คน พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เล่นโปเกม่อน โก
มีเพศที่หลากหลาย โดยมีผู้ชายทั้งหมด 20 คน และมีผู้หญิงทั้งหมด 10 คน ผู้เล่นมีอายุตั้งแต่อายุ 26
ไปจนถึง 55 ปี สถานภาพโสด/หย่าร้าง 25 คน สมรสแล้ว 5 คน ระดับการศึกษามีตั้งแต่มัธยมปลาย
1 คนปริญญาตรี 12 คน ปริญญาโท 14 คน ไปจนถึงปริญญาเอก 1 คน และรวม ปวส.อีก 2 คนด้วย
เช่น กัน มี ภูมิ ล าเนาอยู่ที่ ในที่ ต่าง ๆ ที่ ห ลากหลาย ได้แก่ กรุงเทพฯ 15 คน สมุ ท รปราการ 1 คน
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา 1 คน นนทบุ รี 1 คน นครปฐม 1 คน นครราชสี ม า 1 คน สกลนคร 1 คน
ขอนแก่น 1 คน เชียงใหม่ 2 คน พะเยา 1 คน น่าน 1 คน ราชบุรี 1 คน เพชรบุรี 1 คน สงขลา 1 คน
ยะลา 1 คน ประกอบอาชีพ ที่ห ลากหลาย เช่น บาร์เทนเดอร์ พนัก งานขายอะไหล่รถยนต๋ รับจ้าง
ทั่วไป ฟรีแลนซ์ มัณฑนากร พนักงานบริษัท อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา รวมไปถึงแม่บ้าน มีผู้เล่น
ที่มีทั้งผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,500 บาท ไปจนถึง 100,000 บาท และยังมีผู้ที่ยังไม่มีรายได้
เฉลี่ยนต่อเดือนด้วย
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4.2 พฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก
4.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่ มีการใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกมโปเกม่อน โกที่
แตกต่างกันออกไป อาทิ เช่น iPhone รุ่น SE, 7, iPad Sumsung รุ่น J2 S9 Huawei รุ่น Vivo รุ่น
Y53 Oppo, Xiaomi เป็นต้น มีระยะเวลาในการเล่นโปเกม่อนอยู่ที่ 2-6 ชม.
4.2.2 ความบ่อยครั้ง ช่วงเวลาและระยะเวลาที่เล่นเกมโปเกม่อน โก
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อ มูลที่เป็นผู้เล่นเกมโปเกม่อน โกส่วนใหญ่ เล่นเกมโปเก
ม่อน โกทุกวัน โดยมีเวลาการเล่นในช่วงตอนเย็นหลังเลิกงาน ช่วงหลัง 18.00 นาฬิกา แต่บางส่วนก็
เล่นตอนกลางคืนไปจนถึงช่วง 0.00 นาฬิกา โดยผู้เล่นโปเกม่อน โกเหล่านี้มีระยะเวลาการเล่นตั้งแต่ 2
ชั่วโมง ไปจนถึง 6 ชั่วโมงต่อวัน แต่อย่างไรก็ตาม มีบางส่วนที่มีระยะเวลาการเล่น และช่วงระยะเวลา
การเล่นที่ไม่แน่นอน สามารถเล่นช่วงเวลาใดก็ได้ และเล่นด้วยระยะเวลาเพียงใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่า
มี “บอส” หรือ Raid Boss เกิดขึ้นที่ตรงไหน หรือมีโปเกม่อนหายากเกิดขึ้นตรงไหน ผู้เล่นเหล่านั้นจึง
จะออกไปเล่นในช่วงนั้น ๆ
4.2.3 ช่วงเวลาที่เริ่มเล่นเกมโปเกม่อน โก
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 30 คน เริ่มเล่นเกมโปเกม่อน โกมาตั้งแต่วัน
แรกที่เกมโปเกม่อนได้เปิดให้มีการเล่นขึ้นมาในประเทศไทย นั่นกึคือวันที่ 6 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2559
อย่างไรก็ตาม มีผู้เล่นบางคนที่มีการเลิกเล่นโปเกม่อน โกไปอยู่ระยะเวลาหนึ่ง แต่ก็กลับมาเล่นอีกรอบ
ในช่วงหลัง
“ผมเล่นมาตั้งแต่เดือนสิงหา ปี 2016 แต่ก็หายไปอยู่ช่วงนึง แล้วก็กลับมาเล่นใหม่
ช่วงเมษาฯปีนี้แหละ” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 9, สัมภาษณ์, 2561)
4.2.4 วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
สาหร้บวัตถุประสงค์ในการเล่น จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้เล่นโปเกม่อน โกมีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นที่ ห ลากหลาย ได้แก่ เพราะรู้จักเกมโปเกม่ อนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เพราะต้องการความ
สนุกสนานเพื่อคลายเครียด เพราะต้องการเล่นเพื่อเข้าสังคม หรือเพราะต้องการเล่นเพื่อต้องการลอง
รูปแบบการเล่นใหม่ ๆ ของเกมโปเกม่อน โก แต่อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่มีวัตถุประสงค์ในการเล่นที่
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แตกต่างจากคนอื่น ๆ ซึ่งมักจะเป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับเป้าหมาย หรือความต้องการของตนเอง
เช่น เพราะต้องการทาความรู้จักกับโปเกม่อน เพราะที่ต้องการจะสะสมโปเกม่อนให้ครบหมดทุกตัว
หรือเพราะต้องการฝึกภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
“อยากรู้ว่าโปเกม่อนที่มากกว่าร้อยกว่าตัว มีตัวอะไรบ้าง แล้วในแต่ละตัวไม่เคยรู้ว่า
มีธาตุอะไร แพ้ธาตุอะไร จะเอาตัวไหนไปตี มันเริ่มความน่าสนใจ ความน่าค้นหาในตัวโปเก
ม่อ นแต่ล ะตัวแต่ล ะเจน อยากจะเปิด dex ให้ครบหมดทุ ก ตัว อีก อย่างนึง คือเล่นเพื่อฝึก
ภาษาอังกฤษด้วย เพราะเวลาเข้าไปดูโปเกม่อนที่เป็นภาษาอังกฤษ พวกการ์ตูนอะไรแบบนี้
มันจะมีชื่อท่าชื่ออะไรแบบนี้ แล้วเอาไปสอนลูก มันก็จะทาให้เขาได้ภาษาอังกฤษบางส่วน
เพื่อเอามาปรับใช้ได้” (Yuparesh A Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561
“…เล่นแบบอยากสะสมมากกว่า ไม่รู้สิมันเหมือนแบบว่ามันติดไปแล้ว มันเล่นแบบ
ต้องปั่นเสา ต้องได้จับโปเกม่อนซักตัว ส่วนเรื่องการหาเพื่อนเป็นเรื่องรอง…” (Thossaporn
Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)

4.3 ความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
4.3.1 ความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่น
จากการสัมภาษณ์ พบว่ามีผู้เล่นโปเกม่อนที่มีความรู้สึกถึงบทบาท ความเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ผู้เล่นโปเกม่อน โกที่หลากหลายและแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้จัดแบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ คือกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่รู้สึกว่าตนเองมีบทบาทความเป็น
สมาชิกในกลุ่มโปเกม่อน โกที่ตนเองอยู่จริง ๆ บางคนจะรู้สึกว่าตนเองมีความเป็นสมาชิกกับผู้คนใน
กลุ่ม มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 17 คน ดังต่อไปนี้
“มากค่ะ ถ้าเป็นกลุ่มแบบแถวบ้านอย่างนี้ เราก็จะมีความรู้สึกความเป็นสมาชิกใน
กลุ่มมาก เพราะว่าพี่เขาจะโทรมาหาเรา ชวนเราไปเล่นอะไรแบบนี้ แปลว่าเขาให้ความสาคัญ
กับเรา“ (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“ถ้าเป็ น กลุ่ม ใน Facebook ก็ จ ะมี เล่ น กลุ่ม กั น นั ด ไปตอบ comment ในกลุ่ ม
Facebook แล้ ว บางครั้ ง ถ้ า เขามี นั ด กิ จ กรรม meeting เราก็ ไปร่ ว มกั บ เขาบ้ าง ก็ เ ป็ น
กิจกรรมไปจับโปเกม่อนตามแนว BTS บ้าง หรือเป็นอีเวนท์ในเกมบ้างหรือว่าเป็นนัดเจอกัน
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ประจาเดือน อะไรแบบนี้ กลุ่ม LINE ก็เหมือนกัน เพราะว่าคนเขาก็ใช้ทั้ง Facebook และ
LINE ปนกัน” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
หรือผู้เล่นบางคนเป็นผู้ตั้งกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกขึ้นมา หรือเป็นผู้ดูแลภายในกลุ่มเสียเอง
โดยกลุ่ม LINE จะมีขนาดเล็กสาหรับพูดคุยเรื่องโปเกม่อน โกกับคนในท้องถิ่นของผู้ตั้งกลุ่มโดยเฉพาะ
ซึ่งผู้เล่นที่เป็นผู้ตั้งกลุ่ มหรือเป็นผู้ดูแลกลุ่ม คนดังกล่าวจาเป็นจะต้องมีการสร้างกิจกรรม หรือสร้าง
ประเด็น ส าหรับ พู ดคุ ย เพื่ อ ให้ ในกลุ่ม โปเกม่ อน โกดัง กล่ าวมี ค วามเคลื่อนไหว มี ความครึก ครึ้ น
ตลอดเวลา ไม่เงียบเหงาจนเกินไป รวมไปถึงการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในกลุ่มด้วย
ดังต่อไปนี้
“พอดีผมเป็นตั้งกลุ่มขึ้นมา ผมก็เลยต้องสร้างแรงจูงใจในกลุ่มขึ้นมา เช่นใส่ดราม่า
ใส่อะไรต่อมิอะไร เล่นมุกแซวเขา อะไรแบบนี้เพื่อให้ภายในกลุ่มมัน active ตลอดเวลา ไม่งั้น
ก็จะเงียบ ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนฟังข่าวกันซะมากกว่าว่าอะไรเกิดบ้าง แล้วจะเข้าร่วมได้ยังไง
อะไรแบบนี้ แต่ว่าเราก็พยายามสร้าง activity ภายในกลุ่มขึ้นมา ก็พยายามสร้างบรรยากาศ
ภายในกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีสื่อสารกัน แล้วหลัง ๆ ก็เริ่มมีคนอื่นเข้ามาสื่อสารกันมากขึ้น ก็จะไม่
พยายามแสดงตนเองว่าเป็นคนตั้งกลุ่ม ขึ้นมา แต่ว่าก็พยายามสร้างบรรยากาศขึ้นมาอยู่ ”
(Noppadol Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
“อ้อ ใช่ครับ มีบทบาทในกลุ่มนั้น ๆ เพราะว่าสาหรับผมแล้วเนี่ย ผมเป็น 1 ในแอดมิ
นกลุ่ม กกท.ที่นี่ ก็ทาให้มีบทบาท ในกลุ่ม LINE ปกติ ก็จะมีพวกที่อยู่กลุ่มลาดพร้าว กลุ่มศรี
นครินทร์ กลุ่มวังหิน แต่ละกลุ่มก็จะมีการดูแลของแต่ละกลุ่มให้ เป็นระเบียบ” (ผู้ไม่ประสงค์
ออกนามคนที่ 12, สัมภาษณ์, 2561)
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กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่รู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีบทบาทความเป็นสมาชิกอะไรใน
กลุ่มโปเกม่ อ น โกเลย โดยผู้เล่นโปเกม่ อน โกที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม นี้ อาจจะมีบ ทบาทในการติดตาม
ข่าวสารจากในกลุ่มบ้าง แต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยหรือการทากิจกรรมอะไรมากนัก บางคนอาจมีการเข้า
ไปตอบเป็นบางกระทู้ที่สามารถตอบได้ เช่น กระทู้ขอความช่วยเหลือ หรือบางคนก็อาจไม่ได้เข้าไป
พูดคุยหรือทากิจกรรมร่วมกับคนในกลุม่ เลย เพียงติดตามข่าวสารจากในกลุ่มเพียงอย่างเดียว มีผู้เล่นที่
อยู่ในกลุ่มนี้ 13 คน ซึ่งมีจานวนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
“คิ ด ว่า อยู่ ในกลุ่ ม ใน Facebook นะ คิ ด ว่ าเอาไว้ ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารใหม่ ๆ
มากกว่า แต่ว่าสมาชิกในกลุ่มที่เล่นด้วยกัน ก็คือสมาชิกในกลุ่ม Facebook แต่ก็มีคุยเล่นนิด
ๆ หน่อย ๆ” (Yoo Wasan, สัมภาษณ์, 2561)
“เอาเข้าจริง ๆ คือ พี่จะเล่นคนเดียวมาตลอด แล้วแฟนพี่เพิ่งเริ่มมาเล่น แล้วพอมา
เล่นเป็นกลุ่ม เหมือนว่าเข้ากลุ่มของโปเกม่อนในจังหวัด จริง ๆ พี่เพิ่งเริ่มเข้ามาได้ประมาณ
แค่เดือนนึง เพราะฉะนั้นปกติเวลาพอเล่นไปจับอะไรงี้ พี่จะเล่นเดี่ยว ๆ แล้วเมื่อก่อน พี่ก็จะ
ไม่ได้เน้นตีบอสตีอะไร เพราะเมื่อก่อนพี่ไม่ค่อยรู้อะไรไง เน้นตามเก็บไปเรื่อย ๆ เฉย ๆ แต่พอ
มาเข้ากลุ่มเนี่ย อย่างกลุ่ม Facebook นี่ พี่เพิ่งเข้าไม่กี่เดือนเองนะ ก็ก ดไลค์ถูก ใจอะไรงี้
แล้วพอถามว่าเวลาเราอยู่เป็นกลุม่ เรารู้สึกยังไง ถ้าในกลุ่ม Facebook เราไม่จะค่อยมี มันยัง
ไม่ขนาดนั้น แต่ถ้าเป็นกลุ่มของจังหวัดระยอง ของพื้นที่นี่ ก็รู้สึกว่ามีความเป็นสมาชิกบ้าง แต่
ไม่ได้เหนียวแน่น ไม่ได้เหมือนคนที่พวกเขาก่อตั้งกันมาร่วม 2 ปีแล้ว แล้วเราก็มาทีหลัง …”
(Yuparesh A Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็ถือว่าตัวเองเป็นสมาชิก หมายถึงความเป็น member ในกลุ่ม เราก็ไปติดตามว่า
มี update อะไรบ้าง กด like บ้าง เราไม่ค่อยโพสอะ เหมือนกับว่าในกลุ่มเขาจะมีคนที่โพ
สบ่อย ๆ คนที่แชร์ อะไรแบบนี้ คือพี่ไม่ค่อย Participate กับคนในกลุ่มมาก แต่ว่าเราอ่าน
นะ อ่านเกือบทุกกระทู้เลย บางทีก็อย่างถ้าช่วงไหนติดงานเยอะ ๆ ไม่ได้เข้ากลุ่ม แต่ก็เล่นนะ
เราก็จะไล่อ่านทั้ง Facebook และก็ใน LINE ว่ามีอะไรบ้าง” (Note Kraivanich, สัมภาษณ์,
2561)
“อ้อ อยู่ในกลุ่มสังคมสาธารณะกลุ่มเดียว ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LINE ไหนเลย ก็ผมรู้สึกว่า
มันเป็นกลุ่มที่ข่าวสารข้อมูลที่แบบว่า บางทีเราไม่รู้อะไร เขาก็แบบจะหาข้อมูลมา แล้วก็เอา
มาบอก มาแชร์คนในกลุ่ม ซึ่งก็ดี ทาให้เรารู้ข่าวสาร ข้อมูลของโปเกม่อนตัวนั้น ๆ ๆ อะไร
แบบนี้ ไม่ได้เข้าไปพูดคุยอะไร คือเข้าไปอ่านข้อมูลในกลุ่มอะครับ (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคน
ที่ 7, สัมภาษณ์, 2561)
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“ไม่ได้อยู่กลุ่มไหนอะครับ มี แต่กลุ่ม Facebook อย่างเดียวที่ไปคอยตามอ่านข่าว
ว่ามีอะไร update บ้าง คือกลุ่ม Pokemon Go Thailand Fanclub ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไร
แค่เข้าไปตามอ่านข่าวเฉย ๆ” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 8, สัมภาษณ์, 2561)
4.3.2 ความบ่อยครั้งในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์ พบว่าในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกมีพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนใน
กลุ่มที่มาก น้อยแตกต่างกัน สามารถจัดแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกมักเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้คนในกลุ่ม
อยู่บ่อยครั้ง ส่วนมากจะเข้าไปมี ส่วนร่วมกั บคนในกลุ่ม เช่น การทากิจกรรมร่วมกับ คนในกลุ่ม ไป
ตีบอส (หมายถึง ระบบการรุมต่อสู้กับโปเกม่อนที่มีค่าพลังสูงมากกว่าปกติ เมื่อสู้เสร็จก็จะมีโอกาสได้
สิ่งของในเกม และมีโอกาสจับโปเกม่ อนตัวนั้นซึ่งมั กจะเป็นโปเกม่อนที่หาได้ยาก) ไปจับ โปเกม่อน
ในช่วงอีเวนท์ Community Day ที่จะมีโปเกม่อนประจาอีเวนท์ออกมาให้จับมากเป็นพิเศษ เป็นต้น
หรือบางคนก็อาจจะชวนคนในกลุ่มที่อยู่ในละแวกใกล้บ้านกันไปเล่นด้วยกัน นัดกันไปเล่นตามสถานที่
ต่าง ๆ มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 25 คน ดังต่อไปนี้
“บ่ อ ยแค่ ไหน คื อ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก็ ตั้ ง แต่ ตี บ อสมา ยกเว้ น Community Day นะ
Community Day เขาจะแยกกันไป แต่ถ้าวันที่มีตีบอสนกสามตัวอะไรแบบนี้ ที่มันมีอีเวนท์
พิเศษเขาจะมีการนัดกัน แล้วจะมีการกาหนด route ว่ากลุ่มนี้จะไปเส้นนี้ ๆ กลุ่มนี้จะไปเส้น
นี้ ๆ เพี่ อ ที่ ว่าจะท าสถิติในการตียิมให้ ได้มากที่ สุดหรือว่าจับ shiny ให้ได้มากที่ สุด ก็ จะมี
เกณฑ์อะไรของเขา แต่ของพี่จะประเภทเป้าหมาย คือ shiny พี่ไม่เคยได้กับเขาหรอก ก็จะ
แบบ ก็จะตีก็ตีไป อะไรแบบนี้ ตาม ๆ กันไป” (Yuparesh A Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์,
2561)
“บ่อยค่ะ เพราะว่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีชวนเขามาเล่นประจา คือมันเหมือนกับว่า พี่ ๆ
เขาอิงตามเรามากกว่า เพราะว่างานเราค่อนข้างเยอะ ส่วนพี่คนอื่น ๆ เนี่ย แกเกษียณอายุไป
แล้ว แกมีธุรกิจส่วนตัวบ้าง อะไรแบบนี้ พวกแกเลยค่อนข้างมีเวลาว่าง เขาก็จะอิงจากเราที่
เราทางานประจา ส่วนช่วงอายุคนในกลุ่ม กระจายมาก มีตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึง 40 – 50 ปี
ถึง วัยหลังเกษี ยณเลย แต่ก็ มี แค่ไม่ กี่ คนนะ คือประมาณแค่ 12 คน แล้วอาชีพก็ ค่อนข้าง
หลากหลาย และมีชาวต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วย ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนประเทศอะไร พอดี
เป็นครูสอนสองภาษาอยู่ที่โรงเรียนแถวบ้าน“ (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“ถ้าเป็ น กลุ่ม ใน Facebook ก็ จ ะมี เล่ น กลุ่ม กั น นั ด ไปตอบ comment ในกลุ่ ม
Facebook แล้ ว บางครั้ ง ถ้ า เขามี นั ด กิ จ กรรม meeting เราก็ ไปร่ ว มกั บ เขาบ้ าง ก็ เ ป็ น
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กิจกรรมไปจับโปเกม่อนตามแนว BTS บ้าง หรือเป็นอีเวนท์ในเกมบ้างหรือว่าเป็นนัดเจอกัน
ประจาเดือน อะไรแบบนี้ กลุ่ม LINE ก็เหมือนกัน เพราะว่าคนเขาก็ใช้ทั้ง Facebook และ
LINE ปนกัน” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
กลุ่มที่สอง เป็นเพียงกลุ่มส่วนน้อย คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โก ไม่ค่อยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ผู้เล่นโปเกม่อน โกคนอื่น ๆ ในกลุ่มมากนัก คือไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ร่วมกับผู้เล่นโปเกม่อน โก
แต่ อ าจจะยั ง คงมี ก ารติ ด ตามข่ า วสารภายในกลุ่ ม อยู่ แม้ จ ะไม่ บ่ อ ยนั ก เช่ น การกด Like การ
comment หรือกระทั่งเพียงแค่ก ารเข้าไปอ่านโพสต่าง ๆ ภายในกลุ่ม มีผู้เล่นที่ อยู่ในกลุ่มนี้ 5 คน
ดังต่อไปนี้
“กด like บ้าง comment ก็มีนาน ๆ ที ถ้าในกลุ่ม Facebook เราไม่ค่อยพูด แต่
อ่านน่ะ บ่อย อ่านเกือบทุกวัน เพราะเราตั้งค่า See first ให้เราเห็นโพสกลุ่มก่อนเลย แต่ถ้า
เป็นกลุ่ม LINE ก็จะพูดบ่อย” (Note Kraivanich, สัมภาษณ์, 2561)
“ไม่เลยครับ ผมไม่ค่อยมีบทบาทอะไรกับคนในกลุ่มเลย” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคน
ที่ 8, สัมภาษณ์, 2561)
“ผมก็ เ หมื อ นกั น ครับ ไม่ ค่ อ ยมี บ ทบาท หรือ พู ด คุ ย อะไรเลย เน้ น ตามอ่ า นซะ
มากกว่า” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 9, สัมภาษณ์, 2561)
“ไม่บ่อ ยนะคะ ประมาณอาทิ ตย์ล ะ 1-2 ครั้งค่ะ แต่ถ้ามี เรื่องน่าสนใจก็เข้าไปโพ
สด้วย” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 22, สัมภาษณ์, 2561)
4.3.3 การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่าง ๆ ในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์ พบว่าในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกมีการปฎิบัติตนเองตามกฎระเบียบต่าง ๆ
ภายในกลุ่มที่แตกต่างกัน โดยสามารถจัดแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบต่าง ๆ ของภายในกลุ่มเป็นอย่างมาก มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 21 คน โดยกลุ่มผู้เล่นดังกล่าวมี
ความเห็นว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในกลุ่มก็เหมือนกับการอยู่ในสังคมทั่วไป ที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเพื่อรักษาความเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย หรือเกิดปัญหาภายในกลุ่มขึ้นที่จะตามมา
ในภายหลัง ดังต่อไปนี้
“ใช่ ๆ เพราะเวลาก่อนจะตีบอส เขาก็จะมีให้ลงชื่อ เช่นยิมนี้ เวลานี้ มีใครตีบ้าง กี่
คน อะไรแบบนี้ ทุกคนก็จะรู้ว่า อ๋อ ใช่รอบนี้จะมีคนนั้นคนนี้มาเจอกัน ก็เหมือนคนที่รู้จักกัน
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แรก ๆ ก็อาจจะไม่ได้คุย แต่หลัง ๆ ก็จะมีการถามบ้าง กินข้าวหรือยัง ไปนั่นไปนี่ไหม ก็จะมี
บทสนทนาที่มากขึ้น ส่วนประเด็นในกลุ่ม Facebook พี่ไม่ค่อยรู้หรอก แต่ว่าในกลุ่มพี่ มันมี
หลายคน ในกลุ่มระยองเขาถึงตั้งกฎขึ้นมาอะไรแบบนี้ ว่าจะป้องกันทุกอย่างไม่ให้เกิดดราม่า
ก็อาจจะมีคนที่มาเพื่อเล่นอย่างเดียว มาเอาเปรียบ อะไรแบบนี้ แต่พอหลัง ๆ มาก็มีการตั้ง
กฎต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่ อให้อยู่ได้อย่างสงบเลย แล้วก็เล่นกันอย่างสนุก ” (Yuparesh A Kitty
Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561)
“ถ้าเป็นในกลุ่ม Facebook เราก็ปฏิบัติตามกฎของกลุ่มเขา เราจะไม่ ทะเลาะ ไม่
อะไร ถ้าเป็นกฎในเกม เราก็จะเล่นตามที่เขาวางระเบียบเอาไว้ เราจะไม่เล่นสายมุดอะไรอยู่
แล้ว เพราะว่าถ้าเล่นอย่างนั้นแล้ว มันรู้สึกไม่ภาคภูมิใจ ถ้าเราเล่น เราต้องไปจับด้วยตัวเอง
จะโอเคกว่า คือเล่นแบบใสสะอาด ไม่ใช้ app ช่วย ถ้าเป็นกลุ่ม LINE ก็คล้าย ๆ กับในกลุ่ม
Facebook เหมือนกัน” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
หรือบางคนก็มีความคิดเห็นว่า การปฏิบัติตามระเบียบภายในกลุ่มในที่นี้ คือการเล่นอย่าง
ขาวสะอาด ไม่ใช่โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นเสริมภายนอกเกม มาช่วยในการเล่นโปเกม่อน โก เพราะ
ในกลุ่มก็มีผู้เล่นที่เล่นโปเกม่อน โก โดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นเสริมดังกล่าวมาช่วยในการเล่น
ทาให้ตัวละครในเกมของเราสามารถเดินไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ โดยที่ตัวผู้เล่นไม่ต้องขยับตัวเองใน
สถานที่จ ริง เป็นโปรแกรมหรือ แอปพลิเคชั่นเสริม ที่จ ะหลอกตัวระบบ GPS ซึ่งจะเรียกวิธีการเล่น
ดังกล่าวว่า สายมืด ซึ่งการเล่นดังกล่าว มีลักษณะที่ผิดกฎกติกาการเล่นพื้นฐานของเกมอยู่แล้ว จึงมี
ความเห็นว่าไม่ควรให้มีคนเล่นสายมืดภายในกลุ่ม เพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบผูเ้ ล่นคนอื่น อีกทั้งยัง
มีโอกาสที่จะโดนแบน ทาให้ไม่สามารถเล่นเกมได้ภายในระยะเวลาหนึ่ง หรือถาวรได้ ถึงแม้ว่าในความ
เป็นจริงจะไม่สามารถห้ามผู้เล่นใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นเสริมได้ทั้งหมดก็ตาม ดังต่อไปนี้
“มี ครับ เขามีกฎเกณฑ์อะครับ คือผมเข้าใจ เพราะผมเคยเป็นคนดูแลกลุ่มเกมมา
ก่อนครับ เลยเข้าใจอะไรพวกนี้ดี ในกลุ่มโปเกม่อน โก อาจจะมีสายมืดแฝงตัว อะไรอย่า งนี้ก็
มี แต่ว่าก็ คือ อย่าให้มันโจ่งแจ้งจนเกินไป เพราะคนส่วนใหญ่ในกลุ่ม เขาก็ เล่นสายขาวกั น
ทั้งนั้น คือมันแอนตี้ไม่ไหวอะครับ เพราะยังไงคนมันก็มุดกันอยู่ดี อันนี้พูดจากใจนะครับ ” (ผู้
ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 7, สัมภาษณ์, 2561)
กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มส่วนน้อย คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โก ไม่ได้ให้ความสาคัญอะไรกับกฏ
ระเบียบต่าง ๆ ภายในกลุ่มมากนัก มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 9 คน โดยกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกดังกล่าว มี
ความเห็นว่า การวางกฎระเบียบต่าง ๆ ภายในกลุ่มเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็น เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผเู้ ล่นตั้งขึ้น
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มาเอาเองภายในกลุ่ม ไม่ได้เป็นกฎกติกาในเล่นของทางเกมตั้งแต่แรกอยู่แล้ว จึงไม่จาเป็นที่จะต้อง
สร้างกฎระเบียบขึ้นมาเอง อย่างเช่นเรื่องของการแบ่งเวลาในส่งโปเกม่อนขึ้นไปยืนตามยิม ต่าง ๆ
เพื่อที่จะเอาเหรียญไปซื้อของต่าง ๆ ในเกม ได้ ยิ่งโปเกม่อนที่เราส่งไปยืนได้นาน ก็จะยิ่งได้เหรียญมาก
ขึ้น ซึ่งการแบ่งเวลาดังกล่าว แม้จะกาหนดขึ้นมาเพื่อที่จะผู้เล่นต่าง ๆ ได้รับเหรียญจากการยืนยิมโปเก
ม่อนอย่างเท่ าเทียมกันทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม การแบ่งเวลาดังกล่าวก็ทาให้เ กิดการทะเลาะกันอยู่
เสมอ เพราะมีคนแย่งเข้ามาตียิมตลอดเวลา ทาให้ไม่ ได้เหรียญตามที่แบ่งเวลากันไว้ ดังจะเห็นจาก
ความเห็นของผู้เล่นต่อไปนี้
“พอดีในกลุ่มมันไม่มีกฏระเบียบอะไรเลยค่ะ อันนี้หมายถึงการขึ้นยิมใช่ไหมคะ?... …
ใครอยากจะยืนตอนไหนก็ยืน หรือถ้าเราเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันเองแบบนี้ เราจะปล่อยให้ยืน
ถึง 8 ชั่วโมงแบบนี้ ก็แล้วแต่ แต่ถ้าตีลง เราก็ไม่โกรธ ทาตามที่สบายใจเลย…” (Thossaporn
Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“กลุ่มผมไม่มีอะไรต้องเคร่งครัดอะครับ แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพยายามเน้นเรื่อง
เวลาเฉย ๆ ครับ ให้ความสาคัญกับเวลาที่มาตีบอส… …ก็พยายามยึดกฎกติกาหลักของตัวเกม
โปเกม่อน โกอยู่แล้วว่า อย่างเช่น ยิมนี่ ก็ไม่มีดราม่าเรื่องยิม เพราะว่ายิมในมหาลัยมีอยู่ 2
ยิม ง่าย ๆ ก็คือ นึกอยากจะตีก็ตีได้เลย ไม่มีดราม่าทั้งนั้น ไม่ต้องมาว่า ก็ช่วงนั้นตอนแรก ๆ
อาจจะมีแบ่งเวลากันแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้ว อันนี้ผมก็บอกกับทุกคนในกลุ่มว่า มีปัญญาตีก็ตี มี
ปัญญากันก็กัน ถ้าไม่มีปัญญากัน ก็ยอมแพ้ไป ก็ตามเกมอะครับ ใครตีได้ก็ตี ปล่อยฟรีเต็มที่
แต่ว่าเวลาบอสมา ก็คือในมหาลัย ทุกคนก็มีเวลาที่ว่าเรียนเวลานี้ ทางานเวลานี้ เพราะฉะนั้น
เวลานั้ น ก็ พ ยายามตรงต่ อ เวลากั น แล้ ว ก็ พ อตี ยิ ม เสร็ จ ก็ ต่ า งคนต่ า งไป ” (Noppadol
Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
4.3.4 การใช้ภาษาเฉพาะทางในกลุ่ม
จากการสัม ภาษณ์ พบว่ากลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่อน โกล้วนมีความเห็นตรงกันว่า มี การใช้ภาษา
เฉพาะทางภายในกลุ่ม ที่มีเพียงผู้เล่นโปเกม่อน โกภายในกลุ่มเท่านั้นจะเข้าใจ เช่น การตั้งฉายาให้กับ
โปเกม่อนต่าง ๆ ตามลักษณะท่าทางของตัวนั้น ๆ จะเป็นชื่อที่ตั้งแบบเรียบง่าย เช่น โปเกม่อนที่ชื่อว่า
Blissey ก็จะตั้งชื่อว่าอุ้มไข่ เพราะเป็นโปเกม่อนที่อุ้มไข่ไว้อยู่บนกระเป๋าหน้าท้อง หรือ Tyranitar ก็
จะตั้งชื่อว่า ก๊อตจิ เพราะเป็นโปเกม่อนที่มีลักษณะท่าทางคล้ายกับก๊อตซิล่า (Godzilla) เป็นต้น
หรื อ อาจจะมี ก ารใช้ ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ต่ า ง ๆ ภายในเกม เช่ น ค าว่ า IV 100 ที่ ห มายถึ ง ค่ า
Individual Values เป็นค่าพลังในโปเกม่อนแต่ละตัวที่มีมากน้อยต่างกัน โดยจะมีค่าพลังสูงสุดหรือ
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เก่งที่สุดอยู่ที่ 100 หรือคาว่าไชนี่ (Shiny) หมายถึงโปเกม่อนที่มีลักษณะสีผิวที่ต่างจากโปเกม่อนชนิด
เดียวกันตัวอื่น ๆ เป็นโปเกม่อนที่หายาก มีโอกาสพบเจอได้น้อยมาก เป็นต้น
ซึ่งการใช้คาเหล่านี้ ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและตรงกันระหว่างผู้เล่นภายในกลุ่ม ดังจะ
เห็นจากความเห็นของผู้เล่นที่ให้สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้
“ใช้ ๆ บางทีมีคนเขาหาข้อมูลเกี่ยวกับโปเกม่อนอะไรที่บางอย่างเขาไม่รู้ เราก็ตอบ
ให้ได้โดยใช้ชื่อโปเกม่อนนั้น ๆ ตามที่เขาเข้าใจ ก็เป็นเรื่องของความสะดวกในการเรียก มันก็
ทาให้เขาเข้าใจข้อมูลเราได้ง่ายมากขึ้น” (Yoo Wasan, สัมภาษณ์, 2561)
“อ้อ มีค่ะ เพราะว่าพี่คนที่ แกอายุเยอะที่สุดในกลุ่ม แกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก
เพราะฉะนั้นแกจะเรียกตามที่แกเห็นรูปลั กษณ์ อย่างเช่นตัวที่มันเป็นก็อดฯมีเกราะ แกก็จะ
เรียกก็ อดฯเหล็ก ตัวเล็กก็ จะเรียกก็อดจิ อะไรแบบนี้ คือจะเรียกอิงตามที่เขา ดูภาษาของ
สมาชิกในกลุ่มว่าเขาเรียกกันแบบไหน แล้วเขาก็จะเรียกตามนั้น คือเพื่อให้มันเข้าใจกันใน
กลุ่ม อย่างตัว Castform ที่มันเป็นตัวตุ๊กตาสี ขาว ๆ มันเป็นกลม ๆ สองลูกแบบนี้ เราก็จะ
เรียกว่า ไข่แมว” (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็เรียกอีบุยว่าซีอุยอะ หรืออย่างเห็บหมา ที่เป็น Kabuto เป็นต้น” (ผู้ไม่ประสงค์
ออกนามที่ 1, สัมภาษณ์, 2561)
“มีครับ แต่ว่าก็น้อยมาก เพราะในนักศึกษามหาลัยด้วยกัน บางทีก็ถ้าไม่ใช่ตัวที่มัน
โดดเด่น ส่วนใหญ่ก็จ ะใช้ชื่อภาษาอังกฤษกัน หรือไม่ก็ภาษาญี่ปุ่นที่มันเป็นต้นตารับ แต่ว่า
ส่วนใหญ่ก็อย่างเช่น เวลาสื่อสารว่าตัวอะไรกัน มันก็รู้ว่าหมายถึงตัวไหนกัน ” (Noppadol
Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
“อ๋อ ไม่ค่อย เรารู้สึกว่ามัน คือถ้าคนอื่นอยากจะเรียกแบบนั้น ก็เรียกไป แต่เราก็
รู้สึกว่าเรียกอะไรที่มันเป็นคากลาง ๆ ที่คนทั่วไปเข้าใจ แบบบางคนไม่ได้ใช้ชื่อในเกมเป็นคา
เรียก เราก็พยายามจะเก็ต พยายามจะเข้าใจว่ามันคือโปเกม่ อนตัวอะไร อ้อ เดี๋ยวก็จะเก็ ต
เอง” (Yotsathon Hantaweewattana, สัมภาษณ์, 2561)

4.4 ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
4.4.1 การติดตามข่าวสารจากคนในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์กับผู้เล่นโปเกม่อน โก พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ทั้งหมดล้วนมีการติดตาม
ข่าวสารภายในกลุ่มอยู่เสมอ แม้ว่าจะไม่ค่อยได้เข้าไปพูดคุยหรือเข้าไปมีบทบาทภายในกลุ่ม ก็ตาม แต่
กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ จะยังมีการติดตามข่าวสารภายในกลุ่มอยู่ เพราะในกลุ่ม
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จะมีผู้เล่นคนอื่น ๆ คอยลงเนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ ที่ค่อนข้างเร็ว และตลอดเวลา ทาให้ผู้เล่นสามารถ
ติดตามข่าวสารภายในกลุ่มได้สะดวก ดังจะเห็นจากความเห็นของผู้เล่นดังต่อไปนี้
“ก็คือ ถ้ามีโอกาสได้เปิดบนเฟส เปิดอะไรงี้ ก็จะเข้าไปเช็ค โดยมากจะเป็นช่วงมีอี
เวนท์ จะดูความเคลื่อนไหว ถึงแม้ตัวพี่จะไม่ได้ออกไป แต่เราก็จะดู อ๋อ มันมีตรงนี้ ๆ ๆ อะไร
แบบนี้ แต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราไปเจอเขาหน้างาน แล้วเขาคุยถึงกัน อย่างน้อยเราก็จะได้รู้
เรื่องปะติดปะต่อกันได้” (Yuparesh A Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็จะมีการแลกเปลี่ยน มีการพูดคุยด้วย ก็คือบางที เราก็มีข่าวไปบอกเขาบ้าง เรามี
ข้อมูลอะไรดี ๆ ก็ไปเล่าให้เขาฟังบ้าง เช่น เทคนิคในการเล่น เราก็จะได้เทคนิคจากในกลุ่ม
Facebook ไป ก็จะไปบอกเขา บอกว่าเนี่ย เขามีเทคนิคอย่างนี้ ๆ ๆ นะ เพราะว่าพี่คนที่เขา
อายุเยอะสุด ก็อย่างที่บอกว่าแกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยเข้าใจ ว่า
มันจะมีอีเวนท์อะไรไหม อะไรแบบนี้ เนี่ยแล้วตอนที่มีอีเวนท์ไข่ 7 กิโลเนี่ย แกก็ไม่รู้ ก็บอกว่า
มันจะมีตัวกระทิง ตัวตลก ตัวจิงโจ้ มาให้ฟักนะ สุดท้ายแกก็ได้ครบไปก่อนคนแรกเลย แกว่าง
ฟักไข่” (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“ในกลุ่มผม แรก ๆ ส่วนใหญ่ผมก็จะเอา content ต่าง ๆ มาโพสสิ่งที่มันน่าสนใจ
อะไรพวกนี้ แต่หลัง ๆ ก็เริ่มมีคนอื่นเข้ามาโพสบ้างอะไรต่อมิอะไรบ้าง ก็เป็น content จาก
ข้างนอกเลยครับ แล้วก็อาจจะมีพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน หลัง ๆ ก้เริ่มมี คนอื่นเข้ามาโพสด้วย
เขาไปหาอะไรมาได้ก็มาโพส ๆ กัน” (Noppadol Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
“มีติดตามครับ เพราะว่า ในกลุ่มเขาบางอั นเขาเอามาจาก Official แล้วก็ เอามาลง แปลเป็นไทย
อธิบายเพื่อให้ผู้เล่นได้ปฏิบัติตาม หรือไม่ก็เวลามีกติกาหรือข้อสงสัยอะไร เข้าไปตั้งในกลุ่ม เขาก็จะมี
สมาชิกไปช่วยให้ความข้อมู ลต่าง ๆ รวมไปถึงข่าวสารอีเวนท์ ด้วย” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์ ,
2561)
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4.4.2 การได้รับข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นโปเกม่อน โกจากในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกทั้งหมดล้วนมีความเห็นตรงกันว่า ปกติจะมี
ทั้งได้รับข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นโปเกม่อน โกจากในกลุ่มกัน และเป็นฝ่ายค้นหาข้อมูลเทคนิค
เกี่ยวกับการเล่นโปเกม่อน โกเสียเอง และบางคนก็จะมีการแชร์ข้อมูลที่ตนเองค้นหามาลงในกลุ่มด้วย
ดังจะเห็นจากความเห็นดังต่อไปนี้
“ผมตาม ๆ ผมจะเป็นแกนนา แล้วเพื่อนคนอื่น ๆ ก็ตามจากผม ก็ผมจะเปิดอ่านจาก
ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ 3 คือเคยเล่นภาคหลักมาก่อนแล้ว เลยพอรู้ว่าธาตุไหนชนะธาตุ
อะไร” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 2, สัมภาษณ์, 2561)
“คือส่วนตัวผม ดูจากพวกที่เลเวลสูง ๆ เขามาตีบอสตามยิมครับ ส่วนใหญ่นะ ก็เวลา
เขามาตีบอสอย่างมิวทู (Mewtwo) ตามยิมอย่างนี้ แล้วเราไปตีร่วมกับเขา ก็ไปดูว่าเขาจัดทีม
ยังไง เวลาจับบอส ก็จับอย่างนี้นะ ไม่งั้นมันจะบินหนีนะ อะไรประมาณนี้ คือไปดูเขาอะ แล้ว
เขาก็จะบอกอย่างนี้ ๆ และผมเองก็ดูตามเพจตามกลุ่มด้วย” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 7,
สัมภาษณ์, 2561)
“บางทีไปดูจากคลิปฝรั่ง อะไรแบบนี้ เขาก็ทาออกมาแล้วบอกว่า ตีเท่านี้ ๆ จะได้กี่
วิน าที ตี บ อสเท่ านี้ ควรตี กี่ ค น อะไรแบบนี้ อ ะครั บ ” (ผู้ ไม่ ป ระสงค์ อ อกนามคนที่ 15,
สัมภาษณ์, 2561)
“แล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กับคนอื่น ๆ ถ้ามันมีการเรียนรู้ มีประโยชน์ต่อการเล่นละก็
เอามาปรับปรุงใช้กัน” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 16, สัมภาษณ์, 2561)
“ถ้าเป็นเทคนิคการเล่นเนี่ย จะแล้วแต่ว่า อย่างเช่น ตัวอีเวนท์ มี ตัวไหนมา แล้ว
อยากจะรู้ จะทายังไงถึงจะตีมันลง คือถ้ามันมีอะไรใหม่ ๆ พี่จะตามไปอั ปเดตในเว็บไซต์ มัน
จะมีเว็บไซต์อะไรซักอย่าง ก็คือเราใส่เข้าไป ว่าเราอยากรู้อะไร เช่น ในเกมมันมีไอเทมอะไร
ใหม่ ๆ เราก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร ใช้ยังไง จะได้มายังไง เขาก็จะเข้าไปเสิร์ช ไปหา ไม่ได้เข้า
ไปถามจากคนในกลุ่ม ส่วนใหญ่พี่ค่อนข้างจะเงียบ ยกเว้นเขาพูดขึ้นมา เขาแชร์ข้อมูลขึ้นมา
แล้วเราอยากรู้ต่อ อันนั้นก็คือไปหาข้อมูลต่อ หรือไปถามคนที่โพสโดยตรง” (Yuparesh A
Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561)
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4.4.3 การเข้าไปพูดคุยสนทนากับคนในกลุ่มโปเกม่อน โก
จากการสัมภาษณ์ พบว่า พบว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีพฤติกรรมการเข้าไปพูดคุยสนทนา
กับคนในกลุ่มที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้ ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ คือกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มีการเข้าไปพูดคุยสนทนากับคนใน
กลุ่ม โปเกม่ อน โกที่ค่อนข้างบ่อย มี ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่ม นี้ 27 คน มีการชวนคุยหรือสร้างบรรยากาศ
ให้กับในกลุ่มอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากความเห็นต่อไปนี้
“ใช่ครับ ก็เรื่อย ๆ เพราะ Facebook มันเข้าถึงง่ายอยู่แล้ว หรือบางทีถ้าไม่มีอะไร
เราก็เข้าไปดูข่าวสาร ดูความเคลื่อนไหว ถ้ามีอะไรเสนอแนะได้ เราก็เสนอแนะ แต่ถ้าสมมติ
ไม่มีข่าวอะไรแล้วละก็ เราก็เลื่อน News Feed ดู” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็ พ ยายามหา content กั นมา บ่ อยแค่ไหน ก็ ถ้าเห็น ว่าบรรยากาศในกลุ่ม เริ่ม
แปลก ๆ ก็ จ ะเริ่ม หามาพู ด แต่ถ้ าช่วงนี้ มี บ อสตั วใหม่ ๆ อะไรแบบนี้ เราก็ ไม่ ต้อ งสร้า ง
content อะไรตรงนั้น แต่พอเริ่มห่าง ๆ ช่วงปลายอีเวนท์ ก็อาจจะมีเล่นประเด็นนู่นนี่อะไร
นิดหน่อยอะครับ อย่างเช่น ล่าสุดนี่ เห็นน้องบางคนเขาได้เจนหนึ่งครบ เขาก็ไม่ได้บอกใคร
นะครับ แต่พ อเราก็ สังเกตได้ เราก็ไปโพสยินดีกับ เขา แล้วก็ตอบกลับ ไปมา ก็พยายามจะ
สังเกตคนที่อยู่เหมือนกัน แล้วก็สร้าง content อะไรแบบนี้ขึ้นมา อย่างเช่นน้องบางคนที่สาย
บ่อ ย ๆ ก็ แกล้ง แซวว่าสายบ่ อย ๆ อะไรแบบนี้ “ (Noppadol Towichaikul, สัม ภาษณ์ ,
2561)
“ก็ มีบ้างครับ ก็อ ย่างบางทีเราแบบไม่ รู้ข้อมูล อะไร ถ้าลาบากในการหาจริง ๆ ก็
โพสถามลงในกลุ่มเลย อะไรประมาณนี้” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 7, สัมภาษณ์, 2561)
กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่ไม่ค่อยได้มีการพูดคุยสนทนากับคนในกลุ่มโปเกม่อน
โกมากนัก มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 13 คน ซึ่งมีจานวนที่ใกล้เคียงกับกลุ่มที่หนึ่ง สาเหตุเนื่องมาจากผู้เล่น
โปเกม่อน โกบางคนติดภาระ ทาให้ไม่สามารถที่จะเข้ามาพูดคุย หรือแค่เข้ามาดูได้ตลอดเวลา ดังจะ
เห็นได้จากความเห็นต่อไปนี้
“ในเฟสเนี่ย พี่ไม่ค่อยเท่ าไหร่ น้าน นานทีจะโพส ถ้าแบบเผอิญพี่ไม่ได้ตัว IV 100
เพราะพี่เป็นคนที่ได้ IV 100 ได้ shiny ยากมาก นาน ๆ ที ก็ขึ้นไปโพสหน่อย แสดงความเห็น
ก็ ไม่ ค่ อ ยมี แต่ เ วลากดถูก ใจก็ มี ก็ พ ยายามติ ด ตามทั้ ง ในเพจ Pokemon Go Thailand
Fanclub กับที่เป็นเพจ Pokémon GO Thai สังคมสาธารณะ (ครบวงจร) อะไรแบบนี้ แล้ว
ก็ส่วนของกลุ่มของพี่ที่ระยอง ก็โดยมากในไลน์จะดูเขาคุยกันมากกว่า เพราะว่าบางทีเราทา
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นู่นทานี่ กลับมาอีกที เปิดมา อ้าว ร้อยกว่าข้อความ ตามไม่ทัน ไม่ดูย้อนหลัง ไปดูข้อความ
ล่าสุดแทน แต่ถ้าถามว่าอัปเดตข้อมูลทุก ๆ วันไหม ก็ทุกวัน แต่ถ้าไปเสนอความเห็น หรือว่า
ไปพูดไปคุยอะไรแบบนี้ ไม่ค่อยเลย เพราะอย่างที่อกคือ พี่ค่อนข้างจะเงียบ” (Yuparesh A
Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561)
“ถามว่าบ่อยไหม ช่วงนี้ไม่ค่อยบ่อยค่ะ เพราะงานเราเยอะด้วย ก็เลย เข้าไปเพื่อแค่
เล่าให้เขาฟังเฉย ๆ คือแบบบอกเขา แล้วก็ออกมา คือไม่ได้ปะติดปะต่อว่าเขาคอมเมนต์ว่า
อะไรหรื อ เขาแลกเปลี่ ย นอะไรยั ง ไง ก็ เลยเน้ น ติ ด ตามไปก่ อ น” (Thossaporn Tiensri,
สัมภาษณ์, 2561)
“ถ้ากลุ่ม Facebook ก็มีบ้าง แต่ว่าส่วนใหญ่จะไปเกาะดูเอา ก็ไปถามบ้างอะไรงี้ คือ
กลุ่มใหญ่เราจะไม่ค่อยไป invoke เท่าไหร่ แต่ถ้ากลุ่มแบบเสรีไทย บางกะปิ ใกล้ ๆ อะ เราจะ
ไปร่วมด้วย” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 3, สัมภาษณ์, 2561)
4.4.4 การปรับตัวเองเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มมีความเหมาะสม และคนอื่น ๆ ยอมรับได้
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีการปรับพฤติกรรมของตนเองเมื่ออยู่ใน
กลุ่มที่แตกต่างกันเป็นจานวนที่ครึ่ง ๆ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นจานวนผู้เล่นโปเก
ม่อน โกส่วนใหญ่ ทั้ง 2 กลุ่มด้วย ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกจะมีการปรับตัว ปรับพฤติกรรมของตนเองเมื่อเล่น
โปเกม่อน โก หรือเวลาอยู่ในกลุ่มของผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 15 คน บางคนอาจต้อง
มีการปรับการใช้ชีวิตประจาวันของตนเองเพื่อที่จะสามารถท าให้เล่นโปเกม่อน โกได้ บางคนอาจมี
ปัญ หาเรื่องสถานที่ที่มีการเล่นโปเกม่อน โก ทาให้ต้องมีการปรับตัวเองให้เข้ากับสถานที่ของตนเอง
บางคนก็มองว่าการปรับพฤติกรรมในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกเป็นเรื่องปกติ เพราะกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน
โกก็เหมือนเป็นกลุ่มสังคมหนึ่ง ๆ ที่มีผู้คนมากมายหลากหลาย ทาให้ต้องมีการต้องการปรับพฤติกรรม
ของตัวเองเพื่ อ ให้อ ยู่กั บ ผู้คนภายในกลุ่ม ได้โดยไม่ มี ปัญ หาภายในเกิ ดขึ้น ดัง จะเห็นจากความเห็น
ข้างล่างต่อไปนี้
“คือในแง่นึง ผมรู้สึกว่า บางอย่ างถ้าเกิดว่าปรับ แล้วมันโอเคขึ้น เราก็ปรับ เพราะ
อย่างเราเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตประจาวันเดิม ๆ แบบ routine ไปทางานนู่นนี่นั่น แต่พอเรารู้สึก
ว่าการที่เราเล่นโปเกม่อน โกมันช่วยทาให้เราเดินไปไหนมาไหนมากขึ้น แบบ เฮ้ย ตรงนี้มียิม
นี่ห ว่า ตรงนั้นมีอ ะไรแปลก ๆ ก็ ต้องเดิ นนิดนึง แต่อย่างที่ บ างคนที่ เขาไปล่าโปเกม่ อนใน
ตานานอะไรแบบนี้ เราคงไม่ถึงขั้นขนาดนั้น เราก็มีแต่โปเกม่อนที่หาจับได้ทั่ว ๆ ไป หรือจาก
เควส คือได้จากพวกนั้นแหละ เราไมได้ล่าอะไรแบบนั้นเท่าไหร่ มิวทูเราเห็น ก็ได้แต่ทาตา
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ปริบ ๆ คือ ไม่มีคนช่วยตี แต่อันนั้นก็ ส่วนนึ ง คือเราก็เป็นคนที่ แบบเก็ บตัว เราไม่ค่อยชอบ
ออกมาในช่วงเวลา Prime Time ที่คนออกมากันเยอะ ส่วนตัวจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้
ชอบแบบนั้น ไม่ชอบที่แบบอยู่ ๆ เฮ้ย วันอาทิตย์ไปกินข้าวในห้างกัน แล้วก็ไปเลือกร้านที่มี
คนต่อ คิวล้นกั น คือ เราไม่ ชอบแห่คลั่งไคล้ ไม่ ช อบตาม คืออย่างโปเกม่อน โก ถามว่าเรา
จาเป็นจะต้องมีเทพอะไรอย่างนี้ไหม ก็แล้วแต่โอกาส เรารู้สึกว่าเกมมันเป็นสิ่งผ่อนคลายเรา
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกบางอย่างถ้าเรามีอะไรจะต้องทา แล้วเราเคร่งเครียดไปกับมัน มันก็
หลุ ด ขอบเขตของความผ่ อ นคลายไปแล้ ว เราก็ ต้ อ งคิ ด ว่ า ฉั น เล่ น เพื่ อ ผ่ อ นคลาย ๆ”
(Yotsathon Hantaweewattana, สัมภาษณ์, 2561)
“…เพราะว่า เราต้องปรับ ๆ การเล่นให้เข้ากับพื้นที่ของเรามากกว่า บางวันเราปรับ
การเล่นแบบในเมื องหลวงไม่ ได้ เพราะว่าพื้นที่มั นไม่ เหมื อนกัน พื้นที่ในชนบทมั นห่างกั น
หลายกิโลเมตร ส่วนในกลุ่ม Facebook ก็ไม่ได้ปรับอะไรมาก ถ้าหากเจอเทคนิคอะไรเล็ก ๆ
น้อย ๆ เกี่ยวกับเกมนี้ ก็เอามาใช้ประยุกต์กับการเล่นของตัวเอง ก็นิดหน่อย“ (Yoo Wasan,
สัมภาษณ์, 2561)
“คือเอาจริง ๆ ต่างคนต่างก็ปรับตัวนะครับ อย่างเช่นผม บางอย่างเราก็อาจจะไม่
ถูกใจไม่ถูกกลุ่มใหญ่ไปทุกอย่าง เราก็พยายามจะไม่สร้างปัญหา อะไรที่เราหาเองได้ เราก็ควร
หาเอง อะไรแบบนี้ ไปค้น หา อะไรที่ ในกลุ่ ม เขามี ค าตอบไว้ ให้ แ ล้ว เราก็ ห าเอา คือ มั น
พยายามที่จะไม่โพสอะไรที่เรียกว่ามันเป็นโพสขยะ อะครับ พวกนี้ผมเข้าใจดี เพราะผมก็เคย
ดูแลกลุ่มเกม เพราะบางทีโพสขยะในกลุ่มก็จะเยอะ คือบางคนที่โพสนี่ ไม่คิดจะอ่านเลยครับ
ผมก็เลยไล่เขาออกง่ายกว่า” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 7, สัมภาษณ์, 2561)
“ทุกแบบทุกกลุ่ม มีคนหลายแบบหลายกลุ่ม กลุ่มนึงมีคน 200 กว่าคน 300 กว่าคน
บางกลุ่ม ก็ 400 กว่าคน จะมี นิ สัย ต่างกั น อยู่ แล้ วครั บ เพราะตรงนั้ น แหละ ถึ ง จะต้ อ งมี
กฎระเบียบขึ้นมาในกลุ่ม แต่มันก็สอดคล้อง ทาให้ได้เกิดคาว่า เฮ้ย หนึ่งในนั้นคือเกม เราใช้
การเล่นตรงนี้ ทายังไงว่าให้มันซอฟท์ ๆ กัน ไม่ให้มีอารมณ์ในการเล่นกัน คือพื้นฐานของเกม
นะ อย่าให้มันมีบทบาทอะไรมากมาย” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 12, สัมภาษณ์, 2561)
“มันก็เหมือนสังคมภายนอก เวลาคนทั่ว ๆ ไป เวลาเราสนิทกับคนนี้ เราไม่สนิทกับ
คนนี้ แต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันได้ คือเหมือนในสังคมทั่ว ๆ ไปนั่นแหละ” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
คนที่ 14, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็มี บ้าง เช่น การใช้คาพูดกั น เพราะต้องใจว่า อย่างกลุ่ม Facebook ถือว่าเป็น
กลุ่มสาธารณะอย่างนึง ถ้าเราจะไปทาอะไรไม่ดีมากเกินไป คนเขาจะมองเราในแง่ที่ไม่ดี ก็คือ
ทาตัวปกติ ไม่ได้แบบเปิดเผยอะไรมากมาย” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
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กลุ่มที่สอง คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกไม่ได้มีการปรับตัวใด ๆ เมื่ออยู่ในกลุ่ม เพราะเห็นว่า
เป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นที่เราจะต้องปรับตัวเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่ม แต่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทาให้ผู้เล่นต้อง
ปรับตัวเสียมากกว่า มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 15 คน ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในก่อนหน้านี้ว่า มีกลุ่ มผู้เล่น
โปเกม่ อ น โกบางคนที่ มี ความเห็ น ว่า การวางกฎระเบี ย บต่ าง ๆ ภายในกลุ่ ม เป็ นสิ่ ง ที่ ไม่ จ าเป็ น
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้เล่นตั้งขึ้นมาเอาเองภายในกลุ่ม ไม่ได้เป็นกฎกติกาในเล่นของทางเกมตั้งแต่แรก
อยู่แล้ว จึงไม่จาเป็นที่จะต้องสร้างกฎระเบียบขึ้นมาเอง และไม่จาเป็นต้องมีการปรับตัว ดังจะเห็นได้
จากความเห็นต่อไปนี้
“เรื่องการปรับตัวเกีย่ วกับพวกดราม่าตอนนี้ คิดว่าตอนนี้มันเลยจุดมาแล้วที่เราจะไป
ใส่ใจอะค่ะ ส่วนใหญ่เวลาเขามีดราม่า เราก็จะเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงขา ๆ มากกว่า ยกเว้น
บางกรณีที่มันเป็นความเข้าใจผิดที่ค่อนข้างแย่จริง ๆ เราก็อาจจะมีเข้าไปแหย่ ๆ บ้าง แต่เรา
ก็จะไม่เอาตัวลงไปดราม่าอะไรขนาดนั้น เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรา คือมันติดนิสัยความ
เป็นอาจารย์ เวลาพอมีคนเข้าใจผิดอะไร เราก็จะพยายามเข้าไปแก้ให้เขา แต่ถ้าเกิดว่า เราแก้
ให้เขาแล้ว แล้วเขายังไม่เข้าใจ เราก็ต้องปล่อย เราจะไม่เก็บเอาพวกดราม่ามาใส่ใจกันซัก
เท่าไหร่ค่ะ เพราะเข้าใจว่าพอมันมาแล้ว เดี๋ยวมันก็ไป“ (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์ ,
2561)
“พอดี อย่างที่บอกอะครับ ว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปิด แล้วก็ concept ที่วางไว้กัน
ตั้งแต่ต้นคือ มันเป็นเกม universal แล้วเราก็พร้อมที่จะเปิดรับคนทั่วโลก มันก็เลยไม่ค่อยจะ
มีปัญหาอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ครับ ก็อาจจะมีพูดเล่นกันบ้างว่า ยืนอยู่ แล้วเขามาตียิมเพื่อรอ
บอสเกิด อะไรแบบนี้ แต่ถ้าเขาทาได้ เราก็ท าได้บ้าง พอมาถึงเจอหน้ากันก็จ๋อย ๆ ไม่ มอง
หน้ากัน แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะรู้กันว่ามีคนอยากตี กลุ่มเราสบาย ๆ ใครอยากเล่นก็เล่น แล้วก็
อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ซีเรียสมากมั้งครับ แต่ละคน หรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าผมคิดไปเอง
หลาย ๆ คนก็อาจไม่ได้เล่นเยอะมากเหมือนคนกรุงเทพฯนะครับ เป็นอย่างนั้นมากกว่า แล้วก็
จานวนคนที่เล่นก็อาจจะมีแค่จานวนกลุ่มคนเล็ก ๆ ที่เห็นหน้ากันบ่อย ๆ มันไม่เหมือนกั บ
สังคมคนกรุงเทพฯที่แบบว่าคนเยอะมาจากแต่ละที่ มันก็อาจจะมั่วกันได้ จริง ๆ ผมเองก็เคย
ไปเล่นที่หัวหินบ้าง ชะอาบ้าง คนที่เล่นในชะอาก็มี … ..แต่ก็ดีอย่าง ก็คือว่าคนอื่นเขาก็เข้าใจ
พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้นะครับ พอรู้ว่าเล่นโปเกม่อน โก ทุกคนก็จะเข้าใจหมด ประมาณนี้
แต่ก็อาจจะเป็นเพราะผมอยู่ใน environment ของมหาลัยมั้งครับ คนเขาอยู่ใกล้ ๆ อายุ
ใกล้ ๆ กันแล้วก็ผมทางานทางด้านเทคโนโลยีด้วย เขาก็เลยมองว่าอาจจะเป็นสไตล์ของพวก
เราอยู่แล้วหรือเปล่า” (Noppadol Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
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4.4.5 การตักเตือนว่ากล่าวคนที่ทาผิดกฎในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน มีพฤติกรรมการตักเตือนหรือว่ากล่าวคนที่ทา
ผิดกฎระเบียบในกลุ่มที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ที่ ห นึ่ ง คื อ กลุ่ ม ที่ ผู้ เล่น โปเกม่ อ น โกมี ก ารตัก เตือ นหรือเข้าไปว่ากล่าวผู้ คนที่ ท าผิ ด
กฎระเบียบในกลุ่ม อยู่เสมอ มี ผู้เล่นที่ อยู่ในกลุ่ม นี้ 12 คน โดยผู้เล่นโปเกม่ อน โกที่ อยู่ในกลุ่ม นี้ มี
มุมมองว่า กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ก็เหมือนสังคมกลุ่มหนึ่ง ที่มีผู้คนหลากหลาย เมื่อมีผู้คนหลากหลาย
จึงจาเป็นต้องมีกฎระเบียบเข้ามาควบคุมดูแล เมื่อมีคนทาผิด ก็จาเป็นจะต้องมีการเข้าไปตักเตือน แต่
บางคนก็มีความเห็นว่า การตักเตือนก็ต้องควรเป็นไปอย่างสุภาพนุ่มนวล ไม่ให้ผู้ที่ทาผิดกฎระเบียบ
รู้สึกแย่ แต่บางคนก็มีความเห็นว่า เมื่อมีคนทาผิดกฎภายในกลุ่ม ก็ไม่จาเป็นต้องมีคนตักเตือนพูดคุย
ใด ๆ แต่จะมีการรายงานไปยังผู้ดูแลกลุ่มให้เข้ามาจัดการทีเดียวเลย ซึ่งความผิดในที่นี้ ตัวอย่างเช่นก็
คือการเล่นแบบสายมุด (หมายถึงรูปแบบการเล่นโปเกม่อน โกอย่างหนึ่งที่ผิดกฎการใช้งานของตัวเกม
เพราะเป็นการใช้โปรแกรมอื่นที่นอกเหนือจากตัวแอพลิเคชั่นโปเกม่อน โกมาช่วยเล่นในการหลอกค่า
GPS ของอุปกรณ์ในการเล่นนั้น ๆ ทาให้สามารถพาตัวละครของเราไปจับโปเกม่อนตามสถานที่ต่าง ๆ
ได้ โดยที่ตัวเราไม่ต้องขยับตัวเอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเล่นแบบสายมืด) ดังจะเห็นจากความเห็น
ต่อไปนี้
“ก็มีครับ เคยมีครั้งนึงที่เตือน ตอนนั้นมันเคยมีการเล่นมุกโปเกม่อนที่เกี่ยวกับคนนิ
โกร คือมันเป็นมุกที่เหยียดสีผิว แล้วเราก็ไม่อยากใช้คาด่าไง แต่เราก็บอกแค่ว่า ถ้าคุณเล่น
อย่ างนี้ ในกลุ่ ม Facebook ในต่ างประเทศ คุ ณ จะโดนเขาประณามนะ คื อ คนในกลุ่ ม
เหมือนกับจะไม่ได้คิดอะไรมาก ก็คิดว่ามันตลกดีนะ อารมณ์มันเหมือนมีคนล้อว่า นี่คนดานะ
ผมก็เห็นอยู่ว่ามีคนประมาณนึงกด Like คนอีกประมาณนึงก็กด Angry เราก็รู้สึกว่าบางคน
เขาไม่รู้จริง ๆ นะว่านี่เป็นมุกเหยียดผิว เราก็เลยไปพิมพ์เขาว่า เออ ถ้าเกิดคุณเล่นมุกแบบนี้
ในต่างประเทศ คุณจะโดนทันทีนะ แล้วก็กด report ไป แต่ก็พิมพ์ไว้นิดนึงให้คนรู้ไว้ว่า เออ
คุณทาผิดตรงไหน” (Yotsathon Hantaweewattana, สัมภาษณ์, 2561)
“จริง ๆ ก็อาจจะมีบ้าง แต่จริง ๆ คือ กลุ่มสังคมก็มีการตักเตือน จริง ๆ กฎในกลุ่ม
เขาก็มีอยู่แล้วบางครั้งถ้าเตือนแล้วเขาไม่ฟังหรือมีทะเลาะวิวาทอะไรก็อาจจะมีการเตะไล่ออก
จากกลุ่มไป ก็ จะเป็นกฎพื้ นฐานอยู่แล้ว เขาก็ ต้องมี กฎกติกาอยู่แล้ว ” (Ekkasit Phonaut,
สัมภาษณ์, 2561)
“มีครับ ถ้าเกิดว่าคน ๆ นั้นทาผิดกฎ เราก็อาจจะ tag เขา คุยใน LINE ส่วนตัว คือ
กลุ่มเรามี 300 กว่าคน เพื่อไม่ให้เกิดว่าแบบ เฮ้ย เราเป็นแกะดานะ อะไรแบบนี้ แต่ว่าเราก็
เตือนด้วยความสุภาพนะ ใน LINE ส่วนตัว ซึ่งเขารู้จะรู้สึกดีมากในตรงนี้ อ้อ ถ้ากล่าวถึงพวก
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สายมุด คือเราเองไม่สามารถมีเครื่องมือตรวจสอบได้หรอกครับว่า คนนี้คือสายมุด หรือคนนี้
เขาไม่ใช่สายมุด เพราะเราไม่ใช่ Niantic เราไม่ใช่คนจากทางบริษัท Pokemon เขา คราวนี้
ถ้าเราจะเช็คเขาเนี่ย เราเช็คไม่ได้ การที่เราผูกสัมพันธ์ต่อบุคคลเนี่ย คืออีกเรื่องนึง แล้วการที่
เขาเล่นสายมุดตรงนั้น ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเขามุดนะ เราอาจจะเก็บความรู้สึกตรงนี้ แต่ความ
ที่เป็นสานสัมพันธ์ไมตรีเนี่ย ก็ยังสืบอยู่ ก็ยังคุยกับเขา อะไรแบบนี้ แต่ว่าเราจะไม่พูดถึงการ
มุด เพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดอะเนอะ คือถ้าเกิดว่าสังคมของเรา เอาเรื่องผิดมาเป็นเรื่องถูกเนี่ย
เพราะเกมมันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ เกมโปเกม่อน โก คือการออกไปออกกาลังกาย
ออกไปข้างนอก แต่ถ้าเกิดคุณมุ ด คือคุณเล่นเกมทั่ วไป อย่างเช่น ROV, Counter Strike,
Half-Life, WarZ หรือเกมคอมพิวเตอร์ทั่วไป ถ้าอย่างนั้น คุณนั่งเล่นอยู่ที่บ้านก็ได้ แต่นี่คือ
จุดประสงค์หลักของเขา คือ โปเกม่อน โก เพราะฉะนั้น คนที่เป็นสายมุดเนี่ย คือผิด ” (ผู้ไม่
ประสงค์ออกนามคนที่ 12, สัมภาษณ์, 2561)
“Report to admin เลยค่ะ ถ้าผิดกฎในลักษณะที่ว่ามีจอยเกมโผล่ออกมาบนหน้า
เกม หรือ ว่า ใช้ค าหยาบคาย ก็ report to admin เลยค่ ะ ไม่ มี ก ารพู ดคุ ย เพราะว่า คน
ประเภทนี้คุยไปก็ไม่มีประโยชน์แล้ว เขาไม่ได้ต้องการที่จะให้เราไปตักเตือนอะไรอยู่แล้ว ” (ผู้
ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 21, สัมภาษณ์, 2561)
กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ คือกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มีความเห็นว่าไม่จาเป็นต้องมีการ
ตักเตือน เพราะมองว่าไม่ใช่สิ่งที่ตัวผู้เล่นควรทา ผู้เล่นโปเกม่อน โกกลุ่มนี้จะให้ความสนใจไปกับการ
เล่นเกมกั บ คนอื่ น ๆ ในกลุ่ม มากกว่าที่จ ะมีก ารตักเตือนผู้เล่น มี ผู้เล่นที่ อยู่ในกลุ่มนี้ 18 คน ซึ่ง มี
จานวนที่มากกว่ากลุ่มที่หนึ่ง ดังจะเห็นได้จากความเห็นต่อไปนี้
“ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ตักเตือนเพราะว่าผมเล่นทั้งสองแบบ ทั้งสายขาวสายดาหมดเลย
สองอย่าง จะเล่นแยกต่างหากเลยตัวนี้ไอดีนี้ เอาไว้เล่นสายขาว ไว้เล่นกับเพื่อนในกลุ่ม อีก
ตัวนึงก็เอาไว้เล่นแบบมุดไปเมืองนอก คือมันเป็นแค่เกม ซักวันนึงถึงจุดอิ่มตัว เกมก็ต้องปิด
ตัวลง แต่ว่าเวลาเขาโพสดราม่าอะไร ผมก็ไม่ค่อยอะไรมาก ก็ข้าม ๆ ไปมากกว่า ไอดีสายขาว
ที่ผมมี ผมก็เล่นเองจนได้ครบทุกตัว เลเวล 40 ในไอดีสายดา อันนั้นก็เล่นแยกต่างหาก”
(Yoo Wasan, สัมภาษณ์, 2561)
“ปกติคนทาผิดกฎในกลุ่ม มันมีน้อยมากเลยนะ ที่ เราเห็นในกลุ่ม แต่ถ้ามี เราก็ ไม่
ค่อ ยท าอะไรอะ เราก็ ไม่ ได้ ไป comment ไม่ ได้ ไปท าอะไรเขาอะ” (Note Kraivanich,
สัมภาษณ์, 2561)
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“ไม่ มี นะ เพราะในกลุ่ม เรามี แต่ผู้ใหญ่ เพราะตอนนี้มี แต่คนมี อายุ วัยท างานกั น
หมดแล้ว คือแก่นั่นแหละ มีวุฒิภาวะแล้ว ส่วนใหญ่พวกเด็ก ๆ เลิกเล่นกันหมดแล้ว ” (ผู้ไม่
ประสงค์ออกนามคนที่ 17, สัมภาษณ์, 2561)

4.5 การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน
4.5.1 การเข้าไปพูดคุย ตอบกระทู้กับผู้คนในกลุ่ม
สืบ เนื่อ งมาจากข้อ 4.4.3 ที่ ว่าด้วยเรื่องของการพูดคุยสนทนาภายในกลุ่ม ที่ ห มายถึง การ
พูดคุยทั่ว ๆ ไปภายในกลุ่ม แต่ประเด็นในข้อนี้ จะเน้นไปที่การตอบกระทู้ของคนอื่น เพื่อให้ผู้ตั้งกระทู้
รู้สึก ว่าการตั้งกระทู้ของตนมีคนเข้ามาพูดคุยในกระทู้ด้วยมากกว่า ถือว่าเป็นการร่วมเติมเต็มความ
ต้องการผู้ตั้งกระทู้ เช่น การตอบกระทู้เพื่อคลายความสงสัยจากกระทู้ที่มีลักษณะเป็นคาถามต้องการ
คาตอบ เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอแยกข้อนี้ ที่ว่าด้วยเรื่องของการตอบกระทู้เพื่อเติมเต็มความต้องการ
ของกันและกัน ออกจาก ข้อ 4.4.3 ที่ว่าด้วยเรื่องการมีอิทธิพลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เล่น
แทน
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกมีพฤติกรรมการเข้าไปตอบกระทู้ของผู้เล่น
อื่น ๆ ภายในกลุ่มที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้ ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โก มีการเข้าไปตอบกระทู้ของผู้เล่น
อื่น ๆ ภายในกลุ่มอยู่เสมอ มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 26 คน แม้ว่าบางคนอาจมีภาระที่ทาให้เข้ามาตอบ
กระทู้พูดคุยลดน้อยลง แต่ก็ยังคงมีการตอบกระทู้อยู่บ้าง ดังจะเห็นจากความเห็นข้างล่างต่อไปนี้
“ใช่ครับ ปกติเป็นคนสร้างบรรยากาศ หา content คุยกับคนในกลุ่มอยู่แล้ว ส่วนใน
กลุ่ม Facebook ก็มีหลายกลุ่มครับ ผมก็ส่วนใหญ่จะอ่านซะมากกว่า แล้วก็ยกเว้นว่าจะเจอ
คาถามจริง ๆ ก็จะตั้งถามบ้าง” (Noppadol Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
“ใช่ค่ะ ก็อย่างล่าสุดที่ไป comment วันนี้ ชั่วโมงที่แล้ว เขาจะถามว่า ทาไมถึงชอบ
เอา IV 100 หรือตัว shiny มาอวดกั น ก็ไป comment เชิงเล่น ๆ มากกว่าค่ะ แล้วก็มี เอา
ของตัวเองไปโชว์ แต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวหายากหรือว่าตัวที่ต้องการจะอวดจริง ๆ จะบอกแค่
ว่ามันเป็นตัวแรกที่จับได้แล้วมาจากมิตรภาพที่เกิดจากการเล่นด้วยกัน พอเจอตัว IV ร้อยแล้ว
ก็จ ะเรียกแล้วเราก็จ ะวิ่งตามกั นไปจับ ตัวนี้ ” (ผู้ไม่ ป ระสงค์ออกนามคนที่ 21, สัม ภาษณ์ ,
2561)
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กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มส่วนน้อย คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โก ไม่ค่อยได้มีการเข้าไปตอบกระทู้
ของผู้เล่นอื่น ๆ ภายในกลุ่มเลย มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 4 คน กลุ่มผู้เล่นดังกล่าว มักจะเข้าไปอ่านกระทู้
ภายในกลุ่มอยู่เสมอ เพราะมองว่าไม่ ใช่เรื่องของตนที่จะเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปตอบ แต่อาจจะมีตอบ
กระทู้ บ้าง ถ้ากระทู้นั้นมีความน่าสนใจส าหรับ ตัวผู้เล่นคนนั้นจริง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกั บ กลุ่มที่ ห นึ่ง
ตรงที่กลุ่มนี้แม้จะไม่ค่อยมีเวลาตอบกระทู้ แต่ก็ยังคงมีการตอบกระทู้อยู่เรื่อย ๆ แต่กลุ่มที่สอง จะเป็น
กลุ่มที่สองจะไม่มีการตอบกระทู้เลย นอกจากกระทู้นั้นจะเป็นกระทู้ ที่น่าสนใจจริง ๆ ดังจะเห็นจาก
ความเห็นข้างล่างต่อไปนี้
“เข้าไปพูดคุยน้อยมาก ส่วนใหญ่มันจะเป็นโพสที่เราสนใจมากกว่า พวกบอกพิกัด
โปเกม่อน บอกพิกัดเควส อะไรแบบนี้ ที่เราสนใจ เราก็ไปขอบคุณเขา หรือไม่ก็ไปบอกพวก
เขาว่า เจอตรงไหนบ้าง แต่นาน ๆ ที” (Note Kraivanich, สัมภาษณ์, 2561)
“น้อยครั้งครับ เพราะส่วนใหญ่เราจะไปตอบมากกว่า ไปดูตอบเขาบ้าง ไม่ค่อยเปิด
เรื่องเองด้วย เห็นดราม่าแล้วบางทีก็ไม่ค่อยอยาก เวลามีดราม่า เราก็ดูเขาก่อนครับ แล้วค่อย
ไปตอบ แต่ถ้าเป็น เชิง ห้ามปรามก็ มี บ้ าง บางที มั น ก็ ลุก ลามไปไกลมาก เราจะไม่ โ ต้ตอบ
โต้ตอบเขาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุด ปล่อยผ่านไปเลย แต่ว่าเราก็ดูเหตุการณ์อยู่” (Ekkasit Phonaut,
สัมภาษณ์, 2561)
4.5.2 การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ กับคนในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความเห็นตรงกันว่าหากมีการตั้งกระทู้ขอ
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านข้อมูลทั่วไปในเกม ด้านเทคนิควิธีการเล่น ถ้าหากเป็นประเด็นทีผ่ ู้
เล่นมีความรู้มากพอที่จะช่วยได้ ก็จะช่วย อย่างไรก็ตาม บางคนก็มองว่า หากในกระทู้นั้นมีคนตอบ
หรือให้ความช่วยเหลือแล้ว ก็ อาจไม่เข้าไปช่วยเหลือ เพราะเห็นว่ามีคนเข้าไปช่วยเหลือแล้ว จึงไม่
จาเป็นต้องเข้าไปช่วยซ้าอีก ซึ่งปกติภายในกลุ่มก็จะมีผู้เล่นตอบกระทู้ภายในกลุ่มอยู่มากมายอยู่แล้ว
ดังจะเห็นจากความเห็นข้างล่างต่อไปนี้
“ส่วนใหญ่บางทีที่เล็ก ๆ น้อย ๆ เกินก็ข้ามไป จะตอบแบบในฝั่งข้อมูลที่เป็น stat
ของเขามากกว่า แบบตัวไหนตีแรงกว่า อันไหนได้เปรียบกว่า เอามาเปรียบเที ยบกัน เน้น
ข้อมูลเชิงลึกบวกกับการใช้งานอะไรแบบนี้มากกว่า” (Yoo Wasan, สัมภาษณ์, 2561)
“ใช่ ๆ ก็ตอบ แต่มันแล้วแต่ว่าเรารู้แค่ไหน แต่ส่วนใหญ่แล้ว พี่รู้น้อยกว่าเขาหมด แต่
ว่าจะมีอย่างเช่น เสานี้มีเควสนี้นะที่เขากาลังต้องการ หรือว่าใครบอกว่า เฮ้ย วันนี้มันมีไข่ดา
ที่ไหนบ้าง แล้วเราก็อาจอยู่ตรงนั้น ก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้ หรือมีใครอยากจะ
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เทรดอะไรกับใคร ใครมีอะไรแบบนี้ ก็จะเป็นลักษณะนั้น แต่ใน Facebook พี่ไม่ค่อยนะ ไป
แสดงความถูกใจ แต่ไม่ค่อยโพสอะไร” (Yuparesh A Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561)
“ให้ค่ะ ก็เอาตามที่เราช่วยได้ ถ้าอย่างในกลุ่ม LINE นี้เราจะพยายามช่วยหาข้อมูล
เยอะ เพราะว่าเรามีกันอยู่แค่นี้ไงคะ แต่ในกลุ่ม Facebook เราก็จะให้ข้อมูลในเฉพาะเรื่องที่
เรารู้จ ริง ๆ เพราะเราเข้าใจว่าในกลุ่ม Facebook มั นมี คนที่ เขารู้เยอะกว่าเรา เราก็จ ะให้
ข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ เท่าที่เรารู้ อะไรแบบนี้อะค่ะ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับข้อมูลมากกว่าใน
กลุ่ม Facebook” (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“ใช่ครับ ก็คือทาหน้าที่นั้นอยู่ แล้วปัจจุบันมันเร็ว พอถึงเวลาเสร็จปุ๊ป ก็คือ หลังจาก
ที่มันมี content ภาษาอังกฤษมา แป๊ปเดียว ไม่เกินซัก 4-6 ชั่วโมง content พวกนั้นก็จะถูก
แปลเป็นภาษาไทย ถ้าเราไม่แปลเอง เราก็ไปก็อปของคนอื่นมาวาง มันก็เท่านั้นเอง เดี๋ยวนี้
มันง่ายครับ แต่อาจจะเป็นเพราะเข้าหลายกลุ่มด้วยมั้งครับ เดี๋ยวก็เจอตรงนู้น เดี๋ยวก็เจอตรง
นี้ แล้วก็ ห ลัง ๆ มั นมี infographic ที่ ม าจากต่างประเทศเยอะครับ แล้ว infographic ที่
เทรนเนอร์ ต่ า งประเทศท าก็ ง่ า ย พออ่ า น ที ทุ ก คนก็ เ ข้ า ใจหมดแล้ ว ” (Noppadol
Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็เข้าไปช่วย ก็ ไปให้คาแนะนา ประมาณว่า เล่นเควสนี้แล้วมั นติด เราต้องทายังไง เราก็
อธิบ ายเขา เท่ าที่ เราพอรู้ เพราะคนอื่นเขาก็ เข้ามาช่วยอธิบ ายเหมื อนกัน เหมือนกั บ เป็นสัง คมที่
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมคนที่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกัน” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
“ถ้ายังไม่มีใครช่วย แล้วเราช่วยได้ เราก็จะช่วย แบบบางคนมาถามเควส แปลไม่ออก อะไร
แบบนี้ ถ้าเราแปลออก เราก็เขาไปตอบ แต่ถ้ามีคนตอบอย่างน้อย 3 คนคล้าย ๆ กันแล้ว เราก็ผ่าน”
(ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 6, สัมภาษณ์, 2561)
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4.5.3 การแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจให้กับคนในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความเห็นตรงกันว่าหากมีข้อมูลที่น่าสนใจ
และต้องการนามาแบ่งปันให้กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในกลุ่มได้รับรู้ ก็จะนามาแชร์ เพียงแต่ว่าเนื่องมาจาก
ในกลุ่มมีผู้เล่นอยู่หลายคน และผู้เล่นคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่มักจะเร็วกว่าตัวเองในการนาข้อมูลมาแบ่งปัน
อยู่เสมอ ทาให้ไม่มีโอกาสได้นาข้อมูลที่พบเจอมาแบ่งปันเลย ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นลงข้อมูลซ้า แต่
หากพบว่าถ้าข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีใครนามาแชร์ หรือนามาแบ่งปันภายในกลุ่ม ก็จะนามาลงในกลุ่ม
ทันที ดังจะเห็นจากความเห็นต่อไปนี้
“ส่วนใหญ่ ข้อ มู ล เดี๋ยวนี้ ผ มจะไม่ ค่อยตามเลย เพราะคนอื่นจะเอามาลงไว้ก่ อ น
ประจา นอกจากในกลุ่ม Facebook ก็มาแชร์ลงกลุ่ม Line ของเพื่อนในเขตอาเภอ” (Yoo
Wasan, สัมภาษณ์, 2561)
“กับ คนในกลุ่ม อย่างที่ พี่บ อก คือเขาเล่นกันมานานกว่าพี่ แล้วเขาก็ เหนียวแน่น
มากกว่า แล้วเขามีการแชร์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างพี่นี่จะมาทีหลัง แต่ทีนี้ พอมาเล่นกับ
คนในครอบครัว พี่เป็นคนแชร์ข้อมูลให้กับคนในครอบครัว นึกออกใช่ปะ คือในกลุ่มพี่จะไม่
ค่อยได้แชร์ เพราะเขาจะมีข้อมูลเยอะกว่าพี่อยู่แล้ว แต่ถามว่าพี่จะแชร์ข้อมูลกับใคร ก็กับคน
ในครอบครัว หรือเวลาที่เราไปตีตามห้างอะไรแบบนี้ แล้วไปเจอคนที่แบบว่า เฮ้ย ทาไมตัวนี้
มันไม่ได้ จะเอาอะไรไปตี หรืออะไรอย่างนี้ คือก่อนที่ไข่บอสจะแตก ก็มีคุยอะไรกับคนที่เล่น
ใหม่ เราก็ไปคุยกับเขา ส่วนครอบครัว แฟนก็จะถามว่า อุ้ย อีเวนท์ตัวนี้มันคือตัวอะไร มันมี
ความสาคัญอะไรยังไง แล้วอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปตี แล้วอย่างนี้ควรจะอั ปไหม อะไรยังไง
มันก็เหมือนกับมี topic ใหม่ ๆ ไว้คุยกับคนในครอบครัว มันก็เหมือนเป็นงานอดิเรกอย่างนึง
ไปเลย” (Yuparesh A Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็จะมีการแลกเปลี่ยน มีการพูดคุยด้วย ก็คือบางที เราก็มีข่าวไปบอกเขาบ้าง เรามี
ข้อมูลอะไรดี ๆ ก็ไปเล่าให้เขาฟังบ้าง เช่น เทคนิคในการเล่น เราก็จะได้เทคนิคจากในกลุ่ม
Facebook ไป ก็จะไปบอกเขา บอกว่าเนี่ย เขามีเทคนิคอย่างนี้ ๆ ๆ นะ เพราะว่าพี่คนที่เขา
อายุเยอะสุด ก็อย่างที่บอกว่าแกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยเข้าใจ ว่า
มันจะมีอีเวนท์อะไรไหม อะไรแบบนี้… …ก็เอาตามที่เราช่วยได้ ถ้าอย่างในกลุ่ม Line นี้เราจะ
พยายามช่วยหาข้อมูลเยอะ เพราะว่าเรามีกันอยู่แค่นี้ไงคะ แต่ในกลุ่ม Facebook เราก็จะให้
ข้อมูลในเฉพาะเรื่องที่เรารู้จริง ๆ เพราะเราเข้าใจว่าในกลุ่ม Facebook มันมีคนที่เขารู้เยอะ
กว่าเรา เราก็จะให้ข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ เท่าที่เรารู้ อะไรแบบนี้อะค่ะ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับ
ข้อมูลมากกว่าในกลุ่ม Facebook” (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
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“ก็มีบ้างครับ แต่ส่วนใหญ่คือ เราจะรู้แค่กลาง ๆ เขาจะรู้เทคนิคมากกว่าเราอยู่แล้ว
เราเน้นตามเขามากกว่า แต่ถ้าบางคนเก็บตก บางคนเขาไม่รู้ เราก็ไปตอบในกระทู้ย่อยอะไร
อย่างนี้มากกว่า” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
“พวกนี้นะ ส่วนใหญ่จะมีคนที่เขาจะตามข่าวมากกว่าเรา เขาจะแชร์มาก่อนตลอด
แต่ก็เคยมีแชร์บ้าง อย่างครั้งที่ผม update ข่าวเร็วสุด ถ้ายังไม่มีใครโพสเรื่องนี้ ผมจะก็โพสล
งกลุ่ม Facebook ไป ก็มีคนเข้ามาคุยเยอะด้วย ส่วนกลุ่ม LINE ถ้าบางครั้งมี ข้อมูลอะไรที่
น่าสนใจจากกลุ่ ม Facebook ผมก็ห ยิบ เอามาแชร์ล งกลุ่ม LINE บ้าง” (ผู้ไม่ ประสงค์ออก
นามคนที่ 23, สัมภาษณ์, 2561)
4.5.4 การขอความช่วยเหลือ ต้องการคาตอบเพื่อคลายความสงสัยจากคนในกลุ่ม
จากการสัม ภาษณ์ พบว่าในกลุ่ม ผู้ เ ล่น โปเกม่ อน โก มี ก ารตั้ ง กระทู้ หรือ โพสขอความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับเกมโปเกม่อน โกที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ คือกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มักจะเลือกวิธีการตั้งกระทู้ หรือ
โพสขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเกมโปเกม่อน โกภายในกลุ่มอยู่เสมอ เมื่อเกิดความสงสัย หรือมีเรื่องที่
อยากจะถามกับคนในกลุ่ม หรือบางคนก็เลือกใช้วิธีการติดต่อส่วนตัวผ่านข่องทาง Inbox กับคนรู้จัก
หรือคนที่สนิทภายในกลุ่ม เพื่อที่ จะถามกับผู้เล่นโปเกม่อน โกคนนั้น และเพื่อที่จะไม่ให้ภายในกลุ่ม
โปเกม่อน โกเกิดการตั้งกระทู้คาถามซ้า ๆ ซ้อน ๆ โดยไม่จาเป็น มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 25 คน ดังจะ
เห็นจากความเห็นต่อไปนี้
“มีค่ะมี ก็จ ะเข้าไปถามทั้ งกลุ่ม LINE ที่มันมีเพื่อนที่เป็น Offline ด้วย คือจะมีอยู่
คนนึงที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเกมค่อนข้างเยอะ เพราะเขาเป็นคนที่เล่นเกมเยอะกว่าคนอื่น
เช่น เรื่องเทคนิค การตีชนะธาตุ อะไรแบบนี้ หรือเทคนิคอะไรต่าง ๆ ที่เราไม่รู้ ก็จะถามเขา”
(Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“ใข่ครับ ก็อย่างเช่น ไอ้ล่าสุดที่ Ex raid gym ที่มันมี ขึ้นมาในยิม แล้วพอดีไปเห็น
จากต่างประเทศ เลยไปโพสถามในกลุ่มหัวหิน เพราะว่าในกลุ่มหัวหินก็มี Ex raid gym อยู่
อันนึง คือวันแรกไอ้ ตัว Ex raid gym มั นก็ ไม่ ขึ้น พอวันรุ่งขึ้นเขาก็ ไปเช็คมาให้ว่าขึ้นหรือ
เปล่า แล้วพอมั น เป็นเวอร์ชั่นใหม่ ที่ มั นจะแสดงว่าตียิ ม นี้จ ะได้ Ex raid pass ด้วย เป็ น
ข้อความ ๆ นึง ขึ้นอยู่บนด้านข้าง ขึ้นอยู่บนขวามือของหน้าจอ ก็ถามเข้าไปว่า เอ๊ะ ตรงนี้มัน
ขึ้นแล้วหรือเปล่า เขาก็ตอบมาให้ เขาก็โพสว่าขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง อย่างเมื่อเช้า กลุ่มที่หัวหิน
เขาก็เจอปัญหาอยู่หลายอย่าง คือว่าเขาไปช้ามาก ๆ แล้วเขาก็ยังรวมจานวนคนไปตีมิวทูไม่ได้
เขาก็จะเอาสิบคนแทน แล้วพอมันมาที่กลุ่มของเรา เราก็ตีไปแล้ว เราก็บอกเขาว่า ไม่ต้องถึง
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สิบคนหรอกมั้ง อะไรอย่างนี้ ประมาณ 6-7 คน พอบอกตัวเลขนี้ไป เขาก็เปลี่ยนพฤติกรรม
การเล่นกัน จากเดิมที่ต้องรอให้ครบสิบแล้วค่อยตัดสินใจเข้าตี ก็เปลี่ยนเป็น 6-7 คนแทน มัน
ก็ทาให้เขา join game ได้ง่ายขึ้น” (Noppadol Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
“มันก็ได้หลายอย่าง อย่างเช่น การตั้งกระทู้ขอความช่วยเหลือ หรือบางครั้งถ้าเรา
สนิทกับใคร เราอาจจะเข้าไปถาม inbox เป็นการส่วนตัวก็ได้ จริง ๆ ไมได้เน้นถามเป็นหลัก
เพราะว่าบางครั้งการตั้งกระทู้ถาม เขามีข้อจากัดมาก เพราะว่ามันเคยมีเคสแบบ คนมาถาม
คาถามเดิม ๆ เยอะมาก ซ้า ๆ ก็มี บางที เขาอาจมี ตั้งเป็นหมุดเฉพาะ ว่าเป็นคาถามที่ถาม
บ่อย เป็น FAQs ก็ลองอ่านดู หรือถ้าไม่มีในกลุ่ม ก็ inbox ถามคนอื่น หรือไม่ก็รอ Official
ประกาศอย่างเป็นทางการ อย่างบางข่าวลือที่ยังไม่ยืนยัน แต่มีกระแส เขาก็ถามทางนู้นทางนี้
สิ่ง ที่ ดี ที่ สุ ดคื อ รอ Official ประกาศอย่างเป็ นทางการน่าจะดีที่ สุด ” (Ekkasit Phonaut,
สัมภาษณ์, 2561)
“ก็ถามลงไปในกลุ่มนั่นแหละ เดี๋ยวใครสะดวก เขาก็หาข้อมูลให้เราเอง ไม่ต้องระบุ
ชื่อใครก็หาให้ เขาก็ตอบให้หมด” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 18, สัมภาษณ์, 2561)
“ส่วนมากจะถามในกลุ่ม LINE มากกว่า ไม่ค่อยได้เข้าไปถามในกลุ่ม Facebook
เท่าไหร่ แต่คือเราเองก็เล่นมาระดับนึง เรารู้เกี่ยวกับเกมแทบทุกอย่างแล้ว เลยไม่จาเป็นต้อง
ไปถาม” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 23, สัมภาษณ์, 2561)
กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มส่วนน้อย คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โก มักจะค้นหาข้อมูลเพื่อคลายความ
สงสัยด้วยตัวเองอยู่เสมอ เพราะมองว่า หากมี ผู้เล่นที่ได้เจอปัญ หาต่าง ๆ เกี่ยวกั บการเล่น ทั้งเชิง
เทคนิคและเชิงข้อมูลทั่วไป ก็อาจมีผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้น การที่
มีผู้เล่นหลายคนที่ประสบปัญหาทานองเดี ยวกันอยู่หลายคน อาจทาให้เกิดการตั้งกระทู้ถามภายใน
กลุ่ม ซ้า ๆ โดยไม่จ าเป็น จึงเลือ กที่จ ะค้นหาข้อมูล ด้วยตัวเองมากกว่า เพื่อหลีก เลี่ยงปัญ หาการตั้ง
กระทู้ซ้าซ้อน มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 5 คน แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้เล่นโปเกม่อนเหล่านั้น ไม่สามารถหา
ข้อมูลที่เราต้องการเจอได้ ก็อาจมีการถามคนในกลุ่มอยู่บ้าง ดังจะเห็นจากความเห็นดังต่อไปนี้
“อย่างปกติ สมมติว่ามันมีปัญหาอะไรก็ตาม พี่จะค้นหาเอง จะยังไม่เข้าไปถามคนใน
กลุ่ม แต่พี่จะไปดูเนื้อหา เพราะพี่รู้สึกว่า ถ้าพี่มีเกิดปัญหาแบบนี้ มันจะต้องมีคนส่วนนึงที่เกิด
ปัญหา แล้วจะต้องมาตั้งเป็นโพสถามใน Facebook หรือว่าเอามาลงใน Line กลุ่ม แล้วพี่ก็
จะตามดูว่า จะมีใครมาให้ข้อแก้ไข อย่างเช่น มีช่วงนึงที่พอทาเควสแล้วได้โปเกม่อนนี่ แล้ว
บางครั้งออกไปเนี่ยมันเป็นจอสีฟ้า หรืออะไรแบบนี้ มันเล่นไม่ได้ ก็จะมีคนมาแนะนา ว่าให้ไป
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ทาอย่างโน้นอย่างนี้ ต้องไปอัปเดตนู่นนั่นนี่ ปล่อยทิ้งไว้ หรือรอให้ Niantic มาตอบ ก็จะเป็น
ลักษณะนั้นมากกว่า” (Yuparesh A Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561)
“คือผมจะดูก่อ นครับ ว่าคาถามไหนที่ถ้าเกิดคนเขาถามกันเยอะ ๆ ผมก็จะไม่ถาม
ครับ ผมจะเข้าไปดูก่อน คือมันจะได้ไม่กลายเป็นโพสขยะให้กับกลุ่ม แต่ถ้าไม่มีคาตอบที่เรา
ต้องการ ก็ต้องมาถามเอง อะไรประมาณนั้นครับ” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 7, สัมภาษณ์,
2561)
“ปกติผมจะเข้า Google ก่อน แล้วก็อ่านใน Pantip มากกว่าอะครับ ถ้าเป็นถาม
แบบนี้ คือเน้นหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อน” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 8, สัมภาษณ์, 2561)
"เหมือนกันครับ ปกติผมก็จะเข้า Google แล้วก็หาอ่านใน Pantip เอาเหมือนกัน"
(ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 9, สัมภาษณ์, 2561)
4.5.5 การหาเพื่อนที่สามารถคุยได้ในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน มีพฤติกรรมการหาเพื่อนที่สามารถคุยได้ภายใน
กลุ่มที่แตกต่างกันเป็นจานวนที่ครึ่ง ๆ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นจานวนผู้เล่นโปเก
ม่อน โกส่วนใหญ่ ทั้ง 2 กลุ่มด้วย ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกมักจะหาเพื่อนจากภายในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกอยู่
เสมอ มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 15 คน เพื่อนในที่นี้ มีทั้งมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันเพราะโปเกม่อน โก
และเพื่อ นที่ รู้จักกันมาก่อ นหน้านี้ และเล่นโปเกม่อน โกร่วมกัน ซึ่งการมี เพื่อนที่ เล่นโปเกม่ อน โก
นอกจากจะคุยด้วยกัน และเล่นโปเกม่อน โกแล้ว ยังมีการคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจาวันอีกด้วย
ดังจะเห็นจากความเห็นต่อไปนี้
“มี ก็จะมีแบบว่า มาเทรดกันไหม ช่วงแรก ๆ อะ ช่วงที่ไข่ทวีปยังไม่มา ช่วงที่เปิดตัว
ระบบเทรดอะ เราก็เลยเทรด คือเทรดกับเพื่อน คือเพื่อนยังไม่มี ตัวอะไรนะ จิงโจ้อะ แล้วเรา
เรียนจบจากออสเตรเลียแล้วกลับมา ก็เลยมีเยอะ แต่ว่า อย่างถ้าเราอยากได้ตัวที่เรายังไม่มี
คือเราก็ไม่ชอบขอใคร แต่ถ้าอย่างเรามี เราจะแจก แต่ว่าถ้าตัวที่เรายังไม่มีอย่าง ตัวกล้วยอะ
ซึ่งมันหายากอะ แต่คือหลัก ๆ เพื่อนจะมาขอ ไม่ใช่ว่าเขาขอหรอก เราบอกเรามี แต่ว่า เราไม่
รู้จะเทรดกับตัวอะไร อ้อ แล้วก็ เรื่อง Friend ก็เพราะว่าเราเข้ากลุ่มนี่แหละ เราก็เลยมีเพื่อน
เยอะขึ้น มันก็ดีนะ มันก็จะมีดราม่าอย่างเช่น ไม่ยอมเปิดของขวัญที่ส่งไปซักที อะไรอย่างนี้
โอ๊ย ไร้สาระ ก็มีหลายแบบนะ” (Note Kraivanich, สัมภาษณ์, 2561)
“คือนี่เป็นกลุ่มเพื่อนกันอยู่แล้ว คือสนิทกันอยู่แล้ว เจอหน้ากันอยู่แล้ว แต่จริง ๆ ที่
นิด้าเมื่อก่อนก็เคยมีกลุ่มคนเล่นโปเกม่อน เป็นกลุ่ม LINE แต่นี่พอเปลี่ยน LINE คือหลุดออก
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มาแล้วไม่ได้เข้าเลย เลยไม่รู้ว่าคนในกลุ่ม ยังเล่นอยู่หรือเปล่า คือเมื่อก่อนเคยมีกลุ่มอยู่ แต่
ตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้ว” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 6, สัมภาษณ์, 2561)
“คุยกันทุ กเรื่องกันแหละ คุยเรื่องปกติในชีวิต มีคุยกันทั้งเรื่องบอล ทั้งแซวกัน ทั้ ง
เรื่องวันพระ ทั้งเรื่องหวย ก็ทุกเรื่องที่มันเป็น community กัน” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่
19, สัมภาษณ์, 2561)
“ในกลุ่ ม LINE คื อ ใครอยากคุย อะไรก็ คุย แต่ บ างคนจะอ่านหรือเปล่ าก็ ไม่ รู้น ะ
เพราะอ่านไม่ทัน กลุ่มเรามีตั้งเกือบ 400 คน ต้องมานั่งอ่าน ถ้าไม่อ่านก็คือปล่อยไป” (ผู้ไม่
ประสงค์ออกนามคนที่ 20, สัมภาษณ์, 2561)
กลุ่ม ที่สอง คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกไม่ค่อยได้มีการหาเพื่อนจากภายในกลุ่มผู้เล่นโปเก
ม่อน โกมากนัก มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 15 คน ผู้เล่นกลุ่มนี้จะเน้นไปที่การเล่นมากกว่าการหาเพื่อน
อาจจะมีก ารไปเล่นโปเกม่อ น โกตามกลุ่มต่าง ๆ บ้าง แต่ก็ ไม่ ได้ยึดติดอยู่กับกลุ่มไหนเป็นพิเศษแต่
อย่างใด บางคนก็ชอบที่จะเล่นคนเดียวมากกว่า บางคนก็ถือว่าเพื่อนจะต้องเป็นคนที่พบเจอกันในชีวิต
จริงเป็นประจาเท่ านั้น จึงจะสามารถสนิทใจได้ ไม่ ใช่แค่เพื่อนที่ รู้จักกั นผ่าน Facebook หรือผ่าน
LINE เพียงอย่างเดียว หรือบางคนก็อาจเคยมีเพื่อนเล่นโปเกม่อน โกมาก่อน แต่ตอนนี้เพื่อนเลิกเล่น
กันหมดแล้วเหลือแต่เพียงตัวผู้เล่นคนนั้นที่ยังคงเล่นอยู่ เป็นต้น ดังจะเห็นจากความเห็นต่อไปนี้
“มีบ้างครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะน้อย เพราะว่าปกติเขาจะมีนัดการเล่นบ้าง หมายถึงใน
กลุ่มย่อย กลุ่ม LINE อย่างเช่นกลุ่ม LINE อนุสาวรีย์ฯ เขาก็มีกลุ่มของเขา อะไรแบบนี้ ส่วน
ใหญ่เราจะเป็นพวกขาจรมากกว่า เรารู้จักกลุ่มพวกนี้จากการ Meeting คือเขาจะมีกลุ่มใหญ่
ๆ เขาจะมีนัด meeting กันแต่ละครั้ง แต่ล ะเดือน ก็เข้าไปเล่นเกมจากในนั้น ก็มีนัดกันใน
กลุ่ม Facebook บ้าง ในกลุ่ม LINE บ้าง คือมันใช้ทั้ง Facebook และ LINE 2 ช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารไงครับ อย่างเช่น กลุ่ม Pokemon Thailand เขาจะมีนัด meeting แต่ละ
เดือ น เราก็ ตามข่าวไปว่าจัดวันไหน แล้วเราก็ ไปตามที่ เขาจัด ก็ ไมได้อยู่กั บ กลุ่ม ไหนเป็ น
พิเศษ” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
“อันนี้ไม่ค่อยมีครับ ผมจะชอบศึกษาเอาเองมากกว่า แต่ถ้าชวนไปเล่นจะมี ที่ไปเล่น
ในอาเภอด้วยกันเป็นประจา เล่นในท้องที่เลย” (Yoo Wasan, สัมภาษณ์, 2561)
“ไม่เคยมี แต่พี่อาจจะมีเพื่อนที่เป็นพ่อ ๆ แม่ ๆ ด้วยกัน อันนั้นก็จะคุยกัน แต่ก็จะ
คุยกันค่อนข้างจะแบบว่าไปอีเวนท์ทีคุยกันทีอะไรแบบนี้ เพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพฯ แต่พี่อยู่
ระยอง จะคุยกั นทาง Messenger อะไรแบบนี้มากกว่า ส่วนในกลุ่ม ของโปเกม่ อน ก็มี นะ
เพียงแต่ว่าเวลาที่เราไปตีบางครัง้ เนี่ย เราอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนทัง้ หมด เพราะว่าในแต่ละรอบ
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ใครจะว่างตอนไหน ใครอยู่ใกล้ตรงไหน อะไรแบบนี้ แต่ก็มีคุยแบบสัพเพเหระ โดยมากแล้ว
จะเน้นคุยเรื่องโปเกม่อนมากกว่า เฮ้ยมันจะมีอย่างนี้ ๆ ออกมานะ ต้องเตรียมตัวอย่างนี้ ๆ
นะ อะไรแบบนี้ หรือคนนั้นคนนี้ได้อะไรแบบนี้ เขาก็ จ ะออกแนวเหมื อนมาเล่าสู่กั นฟัง ”
(Yuparesh A Kitty Klaimanee, สัมภาษณ์, 2561)
“ไม่มีค่ะ ไม่มีเลยค่ะ ก็ส่วนใหญ่เพื่อนที่เจอในกลุม่ Facebook มันจะเป็นเพื่อนที่อยู่
ใน Friend List เรา แต่เราก็ไม่เจอเนื้อเจอตัวเขา ก็เลยขอไม่นับดีกว่า คือเราไม่ได้พยายามที่
จะไปเข้ากลุ่มโปเกม่อน โกหลาย ๆ กลุ่ม แต่อย่างสมมติว่า ถ้าเราไปเจอคนเล่นด้วยกันแบบนี้
เราก็เข้าไปพูดคุยกับเขา ไปสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้กับเขา แต่เราก็ไม่ขอเข้า
กลุ่ม LINE เขา เพราะเราก็เน้นไปที่การเล่นโปเกม่อน โกเป็นหลัก ไม่ได้เน้นหาเพื่อนหรือหา
สังคมอะไร คือสาเหตุที่เราเลือกแบบนี้ เพราะว่า มันมาจากปัญหาจากกลุ่มเดิมเนี่ยแหละค่ะ
คือรู้สึกว่าพอคนมันเยอะ ปัญหามันก็เยอะ เพราะฉะนั้น เราเล่นเกมเพื่อ Relax เราไม่อยาก
เครียด เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ได้ไปขอเข้ากลุ่มเนี่ย มันก็ช่วยลดปัญหาการที่ต้องไปเจอเรื่อง
กระทบกระทั่งกันได้มากขึ้น เพราะอย่าง Facebook เองเนี่ย ใน Facebook ส่วนตัว เพื่อน
เราสมัยมัธ ยมที่ เขามีการโพสถึงความเกรี้ยวกราดบน Facebook บ่อย ๆ เราก็ unfriend
เพราะเราทางานก็เครียดอยู่แล้ว เราไม่อยากไปยุ่งกับดราม่าใคร เราไม่อยากรู้ว่าใครทะเลาะ
กับ ใคร ใครไม่พ อใจใคร ใครไปตีคนนั้นลง ใครไปตีคนนี้ล ง คนนั้นไม่ได้เหรียญ คนนี้ไมได้
เหรียญ คนนั้นไม่ยอมเข้าไปตีบอสตามทีมนั้น อะไรแบบนี้ คือปัญหามันจุกจิกมากเกิน อย่าง
ใน Facebook เราสามารถที่จะไถลงไปได้ไง แต่พอมันเป็นกลุ่ม LINE มั นเป็น direct เลย
คื อ LINE มั น มี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว มากกว่ า Facebook ใน Facebook มั น จะมี เนื้ อ หาที่
หลากหลายมากกว่าค่ะ แต่พอมันมาทะเลาะกันในกลุ่ม LINE เนี่ย มันกลายเป็นแบบว่า รังสี
ของดราม่ ามั น มารบกวนความรู้สึ ก แล้ว นี่ เป็ น คนที่ แบบค่ อ นข้าง sensitive ในการรั บ
ความรู้สึกของการทะเลาะเบาะแว้งอะไรแบบนี้ได้ง่ายมาก ก็เลยกลายเป็นคนที่เครียดง่าย
เพราะฉะนั้นถ้าจะตัดอะไรได้ก็ ตัดไป ก็ พ อมาอยู่ในกลุ่ม 12 คนนี้ ก็ ส บายใจ ไม่ มี ปั ญ หา
ทะเลาะกัน อย่างกลุ่มที่นครปฐม เราไปเล่นกับเขา ไปเล่นบ่อยมากเลยนะ แต่ว่าไม่อยู่ในกลุ่ม
LINE เขา เพราะว่ากลุ่ม LINE เขาคนเยอะมาก แล้วเขาก็มีดราม่าบ่อย เรารู้ว่ามันมีปัญหา
แบบนั้น เราก็ไม่เข้า” (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“ไม่ค่อยนะ แต่เมื่อก่อนก็เคยมี สมัยช่วงที่โปเกม่อน โกกาลังบูม ๆ แต่พอผ่านไปซัก
พั ก มี ห่ า ง ๆ หาย ๆ ไป ตอนนี้ ก็ เ ลยไม่ ค่ อ ยมี ค รั บ ” (Yotsathon Hantaweewattana,
สัมภาษณ์, 2561)
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4.6 การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน
4.6.1 ความบ่อยครั้งในการเปิดประเด็นพูดคุยกับคนในกลุ่ม
การเปิดประเด็นพูดคุยกับในกลุ่มในที่นี้ หมายถึงการโพส หรือการตั้งกระทู้ภายในกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นการตั้งกระทู้ด้วยจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ล้วนมีความเห็นตรงกันว่า ไม่ค่ อ ยได้มีการตั้งกระทู้ หรือโพสเป็นของตัวเองมากนัก เพราะส่วนมาก
มักจะไปตาม comment หรือตามอ่านโพสของคนอื่น ๆ มากกว่า แต่ก็อาจจะมีตั้งกระทู้บ้าง ในกรณี
ของการขอความช่วยเหลือจากคนในกลุ่ม ดังจะเห็นจากความเห็นได้ดังต่อไปนี้
“กลุ่ม Facebook ก็มีหลายกลุ่มครับ ผมก็ส่วนใหญ่จะอ่านซะมากกว่า แล้วก็ยกเว้น
ว่าจะเจอคาถามจริง ๆ ก็จะตั้งถามบ้าง แต่น้อยมากครับ แรก ๆ คงมีบ้าง แต่หลัง ๆ แทบไม่
มีแล้วครับ” (Noppadol Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
“น้อยครั้งครับ เพราะส่วนใหญ่เราจะไปตอบมากกว่า ไปดูตอบเข้าบ้าง ไม่ค่อยเปิด
เรื่องเองด้วย เห็นดราม่าแล้วบางทีก็ไม่ค่อยอยาก เวลามีดราม่า เราก็ดูเขาก่อนครับ แล้วค่อย
ไปตอบ แต่ถ้าเป็น เชิง ห้ามปรามก็ มี บ้ าง บางที มั น ก็ ลุก ลามไปไกลมาก เราจะไม่ โ ต้ตอบ
โต้ตอบเขาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุด ปล่อยผ่านไปเลย แต่ว่าเราก็ดูเหตุการณ์อยู่” (Ekkasit Phonaut,
สัมภาษณ์, 2561)
“ในกลุ่ม Facebook เราไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่ง ไม่ค่อยได้ไปพูดคุย ตั้งกระทู้เองก็น้อย”
(Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
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4.6.2 การแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนในกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน มีพฤติกรรมการแบ่งปันประสบการณ์การเล่น
โปเกม่อนต่าง ๆ ให้กับคนในกลุ่มที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้ ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ คือกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มีการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้
เล่นคนอื่น ๆ ในกลุ่ม มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุม่ นี้ 28 คน ซึ่งเรื่องที่จะแบ่งปันก็จะมีทงั้ เรือ่ งเป็นประสบการณ์
ในเชิงบวก เช่น จับโปเกม่อนตัวที่มี ค่า IV 100 หรือ shiny แล้วนามาอวดลงในกลุ่มว่าตนเองจับได้
เพราะโปเกม่อนที่มีลักษณะทั้งสองแบบนั้นหายาก จึงควรค่าแก่การอวด เป็นต้น หรือบางคนก็เล่า
ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการเล่นโปเกม่อน โกด้วย เช่น ได้เพื่อนใหม่มาจากการเล่นโปเกม่อน โก
หรือได้ไปยังสถานที่ใหม่ ๆ เป็นต้น และในทางกลับกัน ก็จะมีคนเล่าประสบการณ์ในเชิงลบให้กับผู้
เล่นคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น จับตัว IV100 ไม่ได้ จับตัว shiny ไม่ได้ หรือโดนผู้เล่นที่ ใช้โปรแกรม
ช่วย แย่งตียิม เป็นต้น ก็จะนามาแบ่งปันให้กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ด้วย ดังจะเห็นจากความเห็นต่อไปนี้
“มีค่ะ ส่วนใหญ่ที่จะไปโพสเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะนั้นแหละ บางทีก็จะเอาตัว shiny
ไปโชว์บ้าง แต่ไม่ค่อยบ่อยค่ะ” (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็พ ยายามจะท าให้ความรู้สึกของกลุ่มมั นถูกปลุก เร้าขึ้นมา อย่างเช่นพอรู้ว่ามี อี
เวนท์ต่าง ๆ อะไรแบบนี้ ก็ ถ้าเราจับพวกนี้ได้ เราก็โชว์ไปซะเลย เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า มันมีนะ
อะไรแบบนี้ เพื่ อ ให้เ กิ ดความรู้สึก ร่วมว่า อยากมี ส่วนร่วมกั บ เกมมากขึ้น ผมก็ ท าให้เกิ ด
ความรู้สึกว่าเออ มันมีอะไรอยู่ แล้วพอเขาเอาอะไรมาโชว์ เราก็แกล้งโพสเขาว่าเราก็อิจฉาเขา
มีการหยอกล้อกัน แล้วก็อาจจะมีดราม่ากันบ้าง ตอนนี้ก็มีดราม่าอยู่ ฟักไข่เป็นร้อยใบก็ยังไม่
ครบเจน 1 ซะที ผมเองก็ยังไม่ได้จิงโจ้ มันก็เลยแบบ โอ๊ย นี่ฟักมาเป็นร้อยใบก็ยังไม่ได้อยู่นั่น
แหละ แต่มีน้องคนนึง เขามีอยู่ไม่กี่ใบ เขาก็ได้ครบละ ผมเล่นตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับ เป็น
คนกลุ่มแรก ๆ ที่เล่นจนถึงเลเวล 40 แล้วเล่นตั้งแต่เลเวลแรก เราก็รู้ว่า กว่าจะได้ Stardust
กว่าจะได้ EXP แต่ละอันก็ฟักมาโดยตลอด มันก็เลย คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเกมก็ฟักไป
เรื่อย ๆ แล้วก็ที่อยากฟักได้เอง ก็เพราะมันสนุกดี ” (Noppadol Towichaikul, สัมภาษณ์ ,
2561)
“ก็ มี ๆ เพราะอย่ างการระบายเรื่องมุ ดนี่ ก็ เห็ น มี ม าตั้ง แต่ยุ คแรก ๆ อย่ างเรามี
ความรู้สึกว่าเล่นอยู่คนเดียว ๆ ตอนเช้ามืด แล้วแบบ ไม่มีใครนี่หว่า โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ เรา
ก็ แ คปฯหน้ ามั น ไว้ แล้ว ก็ โพสลงกลุ่ ม ก็ มี คนเห็ น ด้ วย ส่ วนอารมณ์ ค วามรู้ สึก เชิง บวกก็
อย่างเช่น ตอนได้ตัว Alolan Pokemon มา คือไข่ 7 กิโลมันมาตั้งนานแล้วนะ แต่เราเพิ่งได้
ไง ได้ Ninetales ร่างน้าแข็งมา ก็ดีใจ แบบเดินไปหลายกิโลฯ ฟักไปหลายฟอง เพิ่งจะได้มา
คือเราเป็นคนที่เล่นแบบไม่ได้เติมเงิน เมื่อก่อนเคยเติมเงินนะ ซื้อพวกที่ฟักไข่ แต่ตอนนี้ถ้าเรา
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อยากได้เงิน ก็พยายามไปตียิมนะ อารมณ์แบบถ้าอยากได้เงินก็ไปหาเอาเอง อีกอันนึงที่ทาให้
เรารู้สึกต่างจากการเล่นโปเกม่อนปกติ ก็คือการที่เราต้องเดินจับโปเกม่อน ถ้าเราอยากได้เงิน
ก็ต้องไปตียิมฝากตัวขึ้นยิมเอา” (Yotsathon Hantaweewattana, สัมภาษณ์, 2561)
“เรื่องความรู้สึกเซ็ง ๆ แล้วอยากแชร์ให้คนอื่นเนี่ย มีครับ มีการระบายออกมาใน
กลุ่มว่า โหย แม่งหลุด โอ๊ย ตัว IV 100 หนี คนอื่นไปจับได้ shiny อะไรอย่างนี้ ซึ่งก็จับไม่ได้”
(ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 13, สัมภาษณ์, 2561)
“ช่าย หรือว่าอย่างเราไปตี 4 id id คนอื่นจับได้ แต่ id เราจับไม่ได้อยู่ id เดียวแบบ
นี้อะครับ เราก็ต้องมีการบ่นบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติ พอผ่านช่วงเวลานั้นมา เราก็ปล่อย
มันไป ก็มันเป็นอดีตไปแล้วน่ะครับ” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 15, สัมภาษณ์, 2561)
“มันก็มีบ้างครับ มันจะมีคนถามว่า เวลาที่จับตัว IV 100 ไม่ได้เนี่ย รู้สึกเซ็งไหม” (ผู้
ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 11, สัมภาษณ์, 2561)
กลุ่มที่ สอง เป็นกลุ่มส่วนน้อย คือกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่ ไม่ได้การแบ่งปันประสบการณ์
ให้กับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในกลุ่ม แต่อย่างใด เพราะผู้เล่นโปเกม่อน โกในกลุ่มนี้ ไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งปัน
ประสบการณ์อะไรให้กับผู้คนในกลุ่ม ผู้เล่นในกลุ่มนี้มักจะมีวัตถุประสงค์ในการเล่นที่เ ล่นเพื่อความ
สนุกสนาน เพื่อการออกกาลังกายเสียมากกว่า จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีการแบ่งปันประสบการณ์
ให้กับผู้คนในกลุ่ม มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 2 คน ดังจะเห็นจากความเห็นต่อไปนี้
“ไม่มีครับอารมณ์เซ็ง ๆ คือผมเนี่ยเล่นเกมเอาไว้เพื่อออกกาลังกาย ไม่ได้มีเป้าหมาย
ว่าจะต้องได้ตัวนั้นตัวนี้ ส่วนเพื่อนไม่ค่อยมีครับ ส่วนใหญ่มีแต่เด็ก ๆ นี่แหละ ส่วนถ้าผมจับ
ตัวอะไรได้ ก็ไม่มีไปอวดครับ ไม่มี ๆ” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 16, สัมภาษณ์, 2561)
“ส่วนใหญ่เราจะไม่โพส ถ้าเป็นผม ผมไม่โพสอะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติ การได้
ตั๋วดาหรือจับมิวทู มันก็สุ่มเอา มันไมได้เอา 100% คือเราเล่นเพื่อความสนุกสนานมากกว่า
ไม่ได้หวังผล ให้เกมมาบังคับเรา แบบว่าต้องไปซื้อไอเทมอะไรอย่างนี้ เราไม่ได้ยืดติดว่าต้อง
เปย์เหมือนคนอื่นเขา คือผมเล่นแบบ free to play อะครับ ตั้งแต่เล่นมา 2 ปีแล้ว เรายังไม่
เคยเสียเงินซื้อพวกไอเทม เหรียญในเกมก็ได้ แต่บางวันมันก็ไม่ได้เหรียญตามที่ต้องการ หรือ
มันต้องใช้ระยะเวลานานในการได้ แล้วถ้าเป็นกลุ่ม LINE ที่ผมอยู่ อย่างกลุ่ม BTS Meeting
ที่มีประมาณ 50-60 คน ก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นกัน แต่ก็ ไปร่วมกับ เขา คือหลังจากไปร่วมงาน
เราก็ได้เพื่อน ได้ติดต่อ ได้คนมาเพิ่มเหมือนกัน” (Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
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4.6.3 การชักชวนคนในกลุ่มออกไปทากิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการเล่นโปเกม่อน โก
จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีการชักชวนคนในกลุ่มออกไปทากิจกรรม
อย่างอื่น นอกเหนือจากการเล่นโปเกม่อน โกที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ คือกลุ่มที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกที่นอกเหนือจากการชวน
ไปเล่นโปเกม่อน โกด้วยกันแล้ว ก็มักจะมีการชักชวน หรือการอาสาออกไปทากิจกรรม หรือ
ออกไปจัดกิจกรรมอย่างอื่น ที่นอกเหนือจากการเล่นโปเกม่อน โกอยู่เสมอด้วยเช่นกัน เช่นมี
การขักชวนกันไปดูภาพยนตร์ ชวนไปทางานบุญหรือไปร่วมกันช่วยจัดงานบุญต่าง ๆ มีการ
ชวนไปรับประทานข้าวด้วยกัน มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น มี
ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 23 คน ดังจะเห็นจากความเห็นต่อไปนี้
“ก็มี มีพี่คนนึงที่ปกติก็ทางานเกี่ยวกับกลางคืน เวลากลางคืนแกก็ชวนไปเที่ยว บาง
คนก็มีปฏิสัมพันธ์ บางคนก็พอช่วยนิด ๆ หน่อย ๆ กันได้บ้าง เพราะว่าเล่นกันมาเป็นปี บางที
ก็ชวนไปงานเลี้ยง บางทีเจ็บปวดก็ไปเยี่ยมกันบ้าง แต่ว่าเพื่อนในที่นี้ สาหรับผมจะเป็นเพื่อน
ที่ว่าเป็นรุ่นน้ารุ่นลุงมากกว่า เพราะว่าผมยังไม่ 30 แล้วที่เหลือคนที่เล่นด้วยกันอายุจะ 40
ขึ้นไป 40 บ้าง 50 บ้าง 60 บ้างก็มี ก็มีเกรงใจเขาบ้าง อย่างล่าสุดที่ผมป่วย คนในกลุ่มก็มีไป
เยี่ยม แต่นอกจากตรงนี้แล้ว ผมจะไม่ค่อยมีอะไรกับพวกเขามากเท่าไหร่ เพราะว่า บ้านผมอยู่
ไกลกว่าพวกเขาหน่อยนึง แต่เวลามีงานเลี้ยงอะไรเขาก็ชวนไปบ้าง ก็มีประมาณนั้น เล็ก ๆ
น้อย ๆ” (Yoo Wasan, สัมภาษณ์, 2561)
“มีค่ะ ทาบุญ ทาโรงทาน อะไรพวกนี้ค่ะ กับกลุ่มโปเกม่อน ขอนแก่นนะ ส่วนกลุ่ม
Facebook ยังไม่ได้ไปเข้าร่วมอะไร เพราะในกลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพฯ มากกว่า
คือกลุ่มขอนแก่นจะมีกลุ่มย่อยต่างหากอีกทีนึง ที่เป็นกลุ่มคนเล่นที่สนิทด้วยกันที่เล่นประจา
ก็คือพวกที่เล่นด้วยกัน จะขึ้นรถทีละ 4-5 คน ไปตีบอสด้วยกัน คือเล่นด้วยกันบ่อย ๆ มันก็
สนิทกัน พอมีงานใหญ่ งานบุญ งานบวชอะไรพวกนี้ เราก็จะไปช่วยกันเป็นประจา หรือถ้ามี
ใครต้ อ งการความช่ว ยเหลื อ อะไร ต่ างคนต่ างก็ จ ะถ้อ ยที ถ้อ ยอาศั ยกั น จะเป็ น แนวนั้ น
มากกว่า” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 22, สัมภาษณ์, 2561)
“เคยมี นัดทานข้าวกั นครับ แล้วก็ ถ้าผมกั บ พี่ที่ ส นิท อีก กลุ่ม หนึ่งที่ เล่นกั นประจ า
สมมติว่าถ้ามีอีเวนท์อย่างเช่น Community Day ก็จะไปเล่นด้วยกัน แต่เรื่องไปเที่ยว ไปดู
หนังกันอะไรแบบนี้ ยังไม่มี ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ เต็มที่ก็คือนัดทานข้าวกัน” (ผู้ไม่ประสงค์ออก
นามคนที่ 23, สัมภาษณ์, 2561)
“แต่ถ้าเป็นเพื่อนเราก็ไปอยู่แล้ว ปกติ คืออย่างนี้ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อนกันอยู่แล้ว นี่
ก็เหมื อนกั น ก็จ ะมีก ลุ่ม คล้าย ๆ อย่างนี้ ปกติไม่มี โปเกม่ อน โก ก็ จะชวนกั นไปกิ นข้าว ไป
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เที่ยวกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกั บโปเกม่อน โกเท่าไหร่ แต่ถ้าถามว่าเพื่อนใหม่จาก
โปเกม่ อ น โกชวนกั น ไปกิ นข้ าวละก็ ยัง ไม่ ถึง ขนาดนั้ น ” (ผู้ ไม่ ป ระสงค์อ อกนามคนที่ 5,
สัมภาษณ์, 2561)
กลุ่ม ที่ สอง เป็นกลุ่ม ส่วนน้อย คือกลุ่ม ที่ผู้เล่นโปเกม่ อน โกที่ ไม่ได้มี การชัก ชวนออกไปท า
กิจกรรมอย่างที่นอกเหนือจากการเล่นโปเกม่อน โกแต่อย่างใด มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 7 คน โดยผู้เล่น
ในกลุ่มนี้ อาจจะมองว่ากลุ่มที่ตนเองอยู่ เป็นกลุ่มสาหรับการเล่นโปเกม่อน โกโดยเฉพาะ ทาให้ไม่ได้มี
การชวนออกไปทากิจกรรมอะไรอย่างอื่นใด นอกเหนือจากการชวนไปเล่นโปเกม่อน โก หรือบางคนก็
มองว่ากลุ่มที่ตนเองอยู่กเ็ คยมีการชวนไปทากิจกรรมอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการเล่นโปเกม่อน โก แต่
สุดท้ายก็ไม่ได้รับความร่วมมือ หรือยังหาเวลาที่สะดวกในการทากิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ ทาให้ไม่ได้มี
การจัดกิจกรรมตามที่ตั้งใจไว้ ดังจะเห็นจากความเห็นต่อไปนี้
“มันยังไม่มีค่ะ แต่ว่าเราก็เคยคุยกันว่าเราอยากทา แต่ก็ยังไม่ได้ทา เพราะว่ายังหา
เวลาไม่ได้ ทาในที่นี้คือ ไปบริจาคของเล่นให้กับเด็ก ๆ อะไรแบบนี้ แต่คือมีแค่ไอเดียเฉย ๆ
มันเหมือนกับว่า เอาของไปบริจาคใช่ไหมคะ แล้วตอนขากลับเราก็อาจจะหาสถานที่แวะเล่น
โปเกม่อนกันด้วย” (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็ตอนนี้ยังไม่มี หมายถึงในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นโปเกม่อนมากกว่า ถ้าเพื่อสังคม
อั นนี้ ยัง ไม่ ถึง ขนาดนั้ น คือส่ วนใหญ่ เขา fixed ไว้เลยว่าจะเอาเรื่อ งโปเกม่ อนเป็ นหลัก ”
(Ekkasit Phonaut, สัมภาษณ์, 2561)
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4.6.4 การมีกลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเฉพาะที่แยกมาจากกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกหลัก
จากการสัม ภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน มีก ารตั้งกลุ่ม ส่วนตัว หรือกลุ่มเฉพาะที่แยก
ออกมาจากกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ที่ห นึ่ง เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่ คือกลุ่มที่ ผู้เล่นโปเกม่อน โกมี การตั้งกลุ่มเฉพาะ หรือกลุ่ม
ส่วนตัวแยกออกมาจากกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โกโดยรวม ที่เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยกลุ่มแยกหรือ
กลุ่มส่วนตัวที่ ผู้เล่นอยู่ มั กจะเป็นกลุ่ม ที่ตั้งขึ้นมาส าหรับ กลุ่มเพื่อนที่รู้จัก หรือสนิทกั นจริง ๆ หรือ
อาจจะเป็นกลุ่มผู้เล่นในท้องที่เดียวกันที่รู้จักกัน เป็นต้น และกลุ่มแยกหรือกลุ่มส่วนตัวดังกล่าว จะมี
สมาชิกที่น้อยกว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกโดยรวมเป็นอย่างมาก มีผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 27 คน ดังจะ
เห็นจากความเห็นได้ต่อไปนี้
“มีค่ะ จริง ๆ แล้ว ก่อนหน้านี้เราเคยมีเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณ 60 คน เสร็จแล้วทีนี้
ก็ตอนนั้นมันมีปัญหาตรงที่เขาบิน แต่เราไม่ได้แอนตี้คนบินนะ แต่เขาชอบมาแกล้งเรา แล้ว
เราก็ไม่พอใจ แกล้งในที่นี้คือ ยืนที่ไหนก็จะตามไปตีที่นั่น ขึ้นปุ๊ปตีปั๊ปเลย เขามี map scan
คือทุกคนในกลุ่มใหญ่ที่เขารู้กัน มันมีหลายคนมากค่ะ เขาก็จะแบ่งโซนกันสแกน พอเจอปุ๊ปก็
ตีเลย เราก็เลยออกจากกลุ่มนั้นมา พอมาอยู่กลุ่มนี้ เราก็เลยคุยกันว่า เราจะไม่มีกฎนะ… …
ส่วนช่วงอายุคนในกลุ่มกระจายมาก มีตั้งแต่เด็กมัธยมจนถึง 40 – 50 ปี ถึงวัยหลังเกษียณ
เลย แต่ก็ มี แค่ไม่กี่ คนนะ คือประมาณแค่ 12 คน แล้วอาชีพก็ ค่อนข้างหลากหลาย และมี
ชาวต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วย ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนประเทศอะไร พอดีเป็นครูสอนสอง
ภาษาอยู่ที่โรงเรียนแถวบ้าน… …ก็พอมาอยู่ในกลุ่ม 12 คนนี้ ก็สบายใจ ไม่มีปัญหาทะเลาะ
กัน” (Thossaporn Tiensri, สัมภาษณ์, 2561)
“มี ครับ ก็พ ยายามตั้งกลุ่มใหม่ ขึ้นมาภายในมหาลัย แล้วกลุ่มนี้ก็ เวิร์กพอสมควร
ตอนนี้ ก็ มี ส มาชิ ก ประมาณ 100 กว่ าคนแล้ ว ครับ ในมหาลั ย แต่ ว่า ที่ active จริ ง ๆ ก็
ประมาณ 30 คน อะไรอย่างนั้นอะครับ” (Noppadol Towichaikul, สัมภาษณ์, 2561)
“คือเรามีเพื่ อน แล้วเพื่ อนก็ดึงเราเข้าไป คือเพื่อนเจอที่ ตียิมข้างนอก เจอในพื้นที่
เพราะอันนี้มันเป็นกลุม่ ตามแนว BTS อะ คือย่างเรามีกลุ่ม LINE เป็นกลุ่มของ BTS ที่อยู่ตาม
แนว BTS มีประมาณ 259 คน อันนี้เป็นกลุ่มที่เล่นโปเกม่อน โกโดยเฉพาะเลย ก็มีบางคนที่
สนิท แล้วเราเข้าไปคุยกับเขาได้ กลุ่มนี้เราก็อยู่ได้ ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ได้ค่อยไม่มีปัญหามีด
ราม่าอะไร คือไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไร คือตอนนั้นเรายังอยู่ที่ออสเตรเลียไง แล้วเราก็มีกลุ่ม
ที่นั่นเหมือนกัน แต่ว่ากลุ่มที่นั่นจะแบบแบ่งเป็นเขตอะ เป็นกลุ่มของคนที่เล่นโปเกม่อน โก
ย่านนี้ มันก็คล้าย ๆ บ้านเราอะ คือมันก็จะกระจุก ๆ อยู่แต่ในเมื อง พอมีคนที่ อยู่ตามย่าน
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ต่าง ๆ เขาก็จะมาแชร์ข่าว อย่างที่อออสเตรเลียเราก็แชร์นะ ว่าเออเจอตัวนี้ ๆ อะไรแบบนี้ …
…แล้วกลุ่มที่ออสเตรเลียนี่คือไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการตียิม การมุดอะไรแบบนี้ มีแต่ไทยเราที่
ซีเรียส” (Note Kraivanich, สัมภาษณ์, 2561)
“มีสนิทกันในกลุ่มแยกย่อยอีกทีค่ะ ทุกคนเคยเจอกัน เคย meeting กันที่กกท.มา
ก่อน ในกลุ่มที่ว่ามีสมาชิกอยู่ 21 คน คุยเล่นกัน บางทีก็ไม่ได้คุยอะไรที่เกี่ยวกับเกมเลย คุย
แบบวันนี้ไปกินกาแฟ ไปเจอสาว ไปเจออะไรอย่างนี้ ก็มาคุยกัน กลายเป็นว่าสนิทกันไม่ได้แค่
ในเกมแล้วค่ะ ตอนแรกเราเคยกันก่อนที่หน้างานที่กกท. เสร็จแล้วกลุ่มกกท.เขาก็จะมีการ
แอดเข้าไปในกลุ่ม LINE แล้วพอใน LINE กลุ่มมันมีเยอะเกิน 500 คน คุยกันไม่รู้เรื่อง ก็เลย
เกิดเรื่องเหมือนกับว่า วันนี้เดี๋ยวเราจะไปตีบอสกันต่อที่ตรงนั้น ตรงนี้ ใครจะไปตีด้วย ก็จะ
แอดกลุ่มเข้ากันต่างหากค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่ามีกลุ่มย่อยเกิดขึ้นมาจากกลุ่มหลักของกกท.อีก
ทีนึง” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 21, สัมภาษณ์, 2561)
“มี ค่ ะ คือ พวกพี่ เป็ น พวกแก๊ ง จั บ หมี (Snorlax) มั น ก็ จ ะมี พ วกคนที่ ช อบจั บ หมี
ด้วยกัน คือ เมื่ อก่อนมั นจะแอพฯที่ ค่อยบอกตาแหน่งโปเกม่อนบนแผนที่ ใช่ปะ ก็ จะมีก าร
บอกว่า พี่ ๆ มันเกิดตรงนี้ อยู่ตรงนี้นะ เราก็จะไป ล่าตาม ๆ กันไป ทุกวันนี้ก็ยังมีนัดตี บอส
แล้วก็ไปทานข้าวด้วยกัน กลุ่มนี้ก็มีประมาณ 30 คน คนข้างในก็จะสนิทกันหมดเลย ปกติก็
จะคุยเรื่องโปเกม่อน ไปทาบุญ ไปกินข้าว คุยเรื่องงาน ปรึกษา รวมไปถึงคุยเล่นสัพเพเหระ
อะไรอย่างนี้ คือคุยทุก อย่างนั่นแหละค่ะ ถ้าจะมีคนนอกเข้ามาอยู่กลุ่มก็เข้ามาได้ เราไม่ มี
ปัญหา เราเปิดรับ เพราะว่าที่ขอนแก่นก็จะมีกลุ่ม LINEมหาลัยขอนแก่น ถ้ามี น้องคนไหน
บอกว่าอยากเข้ากลุ่ม พี่เขาก็จะขอ ID แล้วก็ลากเข้ากลุ่ม LINE ได้เลย ไม่ได้มีการคัดคนค่ะ
เอาเป็นคนที่เข้ามาเล่นด้วยกันดีกว่าค่ะ แต่ในกลุ่มเราก็เคยมีดราม่ากันนะ เป็นดราม่านิด ๆ
หน่อย ๆ แอดมินก็จะเข้ามาเคลียร์ให้ คือดราม่าที่ว่าคือนัดมาตีบ อสแล้วไม่เจอกัน หรือว่า
แอบตีกั นก่ อ น ไม่ ร อเพื่ อ น ก็ เ ป็น เรื่อ งเล็ก ๆ น้อ ย ๆ” (ผู้ ไม่ ป ระสงค์อ อกนามคนที่ 22,
สัมภาษณ์, 2561)
“คือผมอยู่ใกล้ BTS โพธิ์นิมิตรครับ ตรงนั้นจะมีจุด 3 เสาปล่อย lure อยู่ บางทีก็จะ
ไปนั่งอยู่กับกลุ่มคนที่เขามาอยู่กันประจา กลุ่มคนที่ว่าก็เป็นกลุ่มคนแถวนั้นเหมือนกันครับ มา
นั่งเล่นแถวนี้ กลุ่มนั้นก็มี LINE ด้วย คือมีคนเล่นค่อนข้างเยอะอยู่ แต่ก็มีทั้งคนที่ ยังเล่นอยู่
คนที่เล่นน้อย บางคนก็ไม่ค่อยเจอแล้ว อะไรแบบนี้ มีทุกแบบ หรือบางคนก็กลับ มาเล่นใหม่
ก็มีสมาชิกประมาณ 200 กว่าคน บางกลุ่มที่ย่อยลงมาก็มี 100 กว่า หรืออย่างผมอยู่สีเหลือง
(Team Instinct) ผมก็จะอยู่ในกลุ่ม LINE สีเหลืองที่อยู่ในละแวกนี้แยกย่อยลงไป ที่มีสมาชิก
10 กว่าคน ก็รู้จักกันทุกคนนะครับ เจอกันประจาแถวนี้ ก็สนิทกันถึงขั้นฝาก ID ตียิมให้กัน
จับโปเกม่อนให้กัน หมุนเสา ตีบอส อะไรแบบนี้ ทาทุกอย่างเลย ฝาก ID กันไปมาทุกวันนี้ก็
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ยังขึ้นยิมให้กันอยู่เลย แล้วกลุ่มนี้ก็มีคุยเล่นกันนอกเหนือจากเรื่องเกมด้วย คือมีบ้าง แต่ว่า
ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเกมเสียมากกว่า” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 23, สัมภาษณ์, 2561)
กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มส่วนน้อย คือกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่ม
ส่วนตัวใด ๆ ที่แยกออกมาจากกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อนแต่อย่างใดเลย ส่วนมากผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ มักจะ
เป็นผู้เล่นที่เล่นคนเดียวมากกว่าที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะ หรือกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน
โกโดยรวม เข่น กลุ่มเพื่อนที่รู้จักด้วยกัน หรือกลุ่มเพื่อนในท้องที่ที่เล่นโปเกม่อน โกด้วยกัน เป็นต้น มี
ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ 3 คน อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นกลุ่มดังกล่าวอาจมีบทบาทภายในกลุ่มอยู่บ้างในกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โกโดยรวมที่เป็นกลุ่มใหญ่กว่า เช่นการเข้าไปอ่านโพสหรืออ่านกระทู้ในกลุ่ม เป็นต้น ดัง
จะเห็นจากความเห็นได้ต่อไปนี้
“เคยมีอ ยู่แค่ช่วงที่โปเกม่ อน โกมันบูมอยู่ครับ คือตอนแรก มั นจะมี พูดถึง ตัวเกม
โปเกม่อนในกลุ่มที่เราเคยอยู่ จากนั้นก็แยกออกมาเป็นอีกกลุม่ กลายเป็นกลุ่มที่เล่นโปเกม่อน
ตอนนั้นเราอยู่ในกลุ่ม LINE ของเพื่อนโรงเรียนเก่า ตอนนั้นก็เข้าไปพูดเรื่องอื่นโน่นนี่กัน แล้ว
พอมี ข่าวโปเกม่อ น โกมา ต่างคนต่างก็เอาแต่พูดเรื่องโปเกม่ อน โก จนคนที่ ไม่ ได้เล่นเริ่ม
ราคาญ บอกไปตั้งกลุ่มแยกไป ก็บอกเอาไหมละ ก็ตั้ง ๆ จนได้คนมามากพอประมาณกลุ่มนึง
มันก็เลยตั้งชื่อกลุ่มรุ่นของโรงเรียนโดยที่คาว่า โปเกม่อน ต่อท้าย แต่พอกระแสมันเริ่มฟี้บ ๆ
ลง ก็เลยมีคนเอาเกมอื่นมาพูดแทน ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มรุ่นแล้วก็มีคาว่า เกม ต่อท้ าย
แทน กลุ่มนี้เลยไม่ได้เล่นโปเกม่อน โกแล้ว ไม่ได้พูดถึงอะไรอีก ตอนนั้นกลุ่มโปเกม่อนในรุ่นก็
เลยอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน” (Yotsathon Hantaweewattana, สัมภาษณ์, 2561)
“คือถ้าเป็นพวกกลุ่ม LINE ที่อยู่เฉพาะโซนแต่ละโซน ไม่ได้อยู่ครับ โซนสะพานใหม่
ที่ผมอยู่นี่ ไม่มีกลุ่มเลย เขาจะมีกลุ่มเขาที่โซนวัชรพล อะไรเนี่ยแหละ คนเล่นที่วัชรพลเยอะ
กว่า เพราะแถวบ้านผมเงียบ บอกเลย แต่ยิมตีแถวโซนบ้านผมนี่ มีครับ ส่วนยิมที่แบบเป็นบอ
สบัตรดาเลย จะอยู่แถวศูนย์กีฬารามอินทราแถวบ้านผม ผมปั่นจักรยานไปเล่นเองได้ ส่วนคน
ที่มาตีบอสนี่ เราไม่รู้เลยว่าเป็นคนมาจากกลุ่มไหน เพราะส่วนใหญ่กลุ่มพวกโซนรามอินทรา
วัชรพลจะเป็นพวกสายล่าบอสอยู่แล้วครับ แบบไปตีบอสฝั่งโน้นมาก็ตระเวณ ตระเวณหาไป
ๆ มา ๆ มาตีอ ยู่โซนนี้ อะไรแบบนี้อะครับ ที่ ผ มได้เจอกั บ พวกเขาก็ นั่นแหละครับ เขาก็
ตระเวณตีจ นผมมาเจอพวกเขา ก็คือหาเพื่อนจากตรงนั้นเลย เลยไม่ค่อยมี เพื่อนจากกลุ่ม
LINE กลุ่ม Facebook เท่าไหร่” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 7, สัมภาษณ์, 2561)
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4.6.5 การให้ความช่วยเหลือกับคนในกลุ่มแยกหรือกลุ่มส่วนตัว
จากการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความเห็นตรงกัน นั่นคือ
การให้ความช่วยเหลือ กับ คนในกลุ่ม แยก หรือกลุ่มส่วนตัว เมื่อคนในกลุ่ม ประสบปัญ หาต่าง ๆ ที่
นอกเหนือจากการเล่นโปเกม่อน โกอยู่เสมอ โดยผู้เล่นโปเกม่อน โกมองว่าเป็นเรื่องถ้อยทีถ้อยอาศัย
กัน แต่เรื่องที่จะช่วยได้ ก็ต้องอยู่ในกรณีที่เรื่องทีต่ ้องการความช่วยเหลือดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของตน
และมีความพร้อมที่จะสามารถช่วยเหลือได้เลย เช่น รถเสีย ก็มีการไปช่วยเข็นรถ หรือมีการไปช่วยจัด
งานกิจกรรมต่าง ๆ หรือบางคนมีอาชีพเป็นนักฎหมาย เป็นแพทย์ ก็จะมีการช่วยเหลือปรึกษาเกี่ยวกับ
วิชาชีพนั้น ๆ เป็นต้น ดังจะเห็นจากความเห็นต่อไปนี้
“ใช่ครับ เวลามีคนไม่ว่างออกมาตีบอส เราก็เอาเครื่องเขาไปตีให้ ตีเสร็จก็เอามาคืน
ส่วนใหญ่รหัสล็อกเครื่องเขาก็จะรู้กันในกลุ่มหมด ก็ถือว่าเป็นความไว้ใจระหว่างกันและกัน ”
(Yoo Wasan, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็คือ ถ้าในอนาคตเขามี มั นก็ ได้อยู่แล้ว เพราะเรา การที่ บ างที แบบการไปตีบ อ
สด้วยกัน มันก็เหมือนกับไปช่วยกัน ทีนี้ ถ้านอกเหนือจากอีเวนท์ด้วยนี่ แล้วเขาต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างอื่น มันก็แล้วแต่ว่าความสามารถเรามีแค่ไหน เราก็ไปช่วยเขาเท่าที่เราจะช่วย
ได้ เท่ าที่ ค วามรู้ค วามสามารถเราช่ วยได้ ” (Yuparesh A Kitty Klaimanee, สั ม ภาษณ์ ,
2561)
“ก็มีช่วยแปลภาษาให้กั บพี่คนที่อายุมากที่ สุดในกลุ่ม อย่างบางที เรื่องเควส เขาก็
แชทมาถามว่า อั น นี้ เขาให้ ท าอะไร เราก็ จ ะช่วยแนะน าเขาไป” (Thossaporn Tiensri,
สัมภาษณ์, 2561)
“ใช่ ถ้ามันมีคนถามอะไรอย่างนี้ คือถ้ามันมีคนถามส่วนใหญ่ แล้วเราช่วยได้ เราก็
ช่วย แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะ คือเหมือนเขาไม่ค่อยคุยเรื่องอื่นกัน คือจะมีแชร์แบบเตือนภัย
นู่นนี่นั่นบ้าง เตือนภัยแนว ๆ แบบมีเรื่องอุบัติเหตุ ระวัง บลา ๆ หรือว่าแชร์แบบที่คนเขาแชร์
กันใน LINE ใน Facebook กัน” (Note Kraivanich, สัมภาษณ์, 2561)
“ถ้าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ไม่ได้มีแค่ความเกี่ยวข้องเรื่องโปเกม่อน โก มันไมได้รู้จัก
เพราะแค่โปเกม่อน โก ก็เลยช่วย แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่ ยังไงก็ช่วย แต่ถ้าเป็นเพื่อน
ใหม่ที่จะได้จากโปเกม่อน โก มันก็จะมีระดับความสัมพันธ์อีกทีนึงว่าสนิทระดับไหน จะให้
ช่วยเรื่องอะไร” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 4, สัมภาษณ์, 2561)
“ก็ต้องดูเป็นเคส ๆ ไป ว่าเราสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่า ถ้าเราช่วยได้เราก็ยินดี
ช่วย ก็นอกเหนือจากเรื่องเกมแล้ว การปฏิสัมพันธ์ก็สาคัญ คือถ้าเป็นสิ่งที่เราช่วยได้ เราก็
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ยิ น ดี แต่ ถ้ า เรื่ อ งไหนที่ มั น หนั ก เราก็ จ ะส่ ง เคสให้ คนอื่ น ต่ อ ไป” (Ekkasit Phonaut,
สัมภาษณ์, 2561)
“อ๋ อ ช่วยได้ส บาย ๆ เลย บางครั้งบางครามี ก ารช่วยเหลือกั น สมมติว่ามี คนรถ
มอเตอร์ไซค์เสีย หรือน้ามันหมด ช่วยกันเข็นรถ อะไรแบบนี้ ยังมีการช่วยเหลือกันเลย” (ผู้ไม่
ประสงค์ออกนามคนที่ 10, สัมภาษณ์, 2561)
“ใช่ค่ะ ถ้าสามารถช่วยได้ก็จะช่วย อย่างเรื่องยางรถแตกก็จะไปช่วยกัน คือพี่อะเคย
ยางรถยนต์แบน พี่ก็จะโทรเรียกเพื่อนที่สนิทกันให้รใู้ ห้มาช่วยกัน พอดีตอนนั้นมันมืด ก็เลยให้
แกมาช่วยเปลี่ยนยางให้ ถ้ามีน้องอีกคนที่เขาอยู่มูลนิธิ เขาก็จะตามมาช่วยด้วย หรือบางทีมี
คนไม่สบาย ก็จะติดต่ออาจารย์ให้เขาช่วยปรึกษา หรือบางทีเขาก็ปรึกษากฎหมาย เราก็ตอบ
ให้เขาได้ ก็ช่วย ๆ กันหมดทุกเรื่อง เป็นเหมือนครอบครัวกันค่ะ คือการเล่นเกมโปเกม่อนนี่
ไม่ได้มีข้อเสีย มันได้เพื่อน ได้สังคม ถ้าจะมองว่ามันเป็นสิ่งดี มันก็ดี เพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่า
พี่เป็นคนมี ความรู้ด้านกฏหมาย ก็มีคนมาปรึกษาเรา ก็ ดีกว่าไปถามทนาย เพราะอาจโดน
ทนายหลอกก็ ได้ หรือบางที เพื่อนเจ็บป่วยกปรึกษาหมอที่เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่ม ได้ คือเขาก็
สามารถดูแลเราได้ หรือว่าให้ข้อมูลว่าไปรักษาที่ตรงไหนได้ หรือว่าใช้ยาอันไหน มันเป็นข้อดี
นะการที่มีเพื่อนอยู่ในกลุ่มโปเกม่อน โก” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่ 22, สัมภาษณ์, 2561)
“ใช่ครับ มีครับ สมมติมีช่วงที่แจกตั๋ว Ex-raid Pass ก็คือ ใครที่ไปตีไม่ได้ ก็จะมีตั้ง
รายชื่อกันว่าใครสามารถไปตีแทนให้ได้บ้าง ใครจะถือ ID ของใครกันบ้าง ส่วนนอกเหนือจาก
การช่วยเหลือในเกม ก็ล่าสุดจะเป็นที่แฟนของเพื่อนเสียชีวิตไป ที่ตอนแรกเขาเล่นกันกับแฟน
และ ID ของคนเสียชีวิตยังอยู่กับ ผมอยู่เลย ก็ จะไปช่วยเหลือกันในเรื่องการจัดงานศพกั น
พวกกลุ่มใหญ่เองก็มีมาช่วยกันจัดงานศพ บริจาคเงินอะไรด้วย” (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่
22, สัมภาษณ์, 2561)
จากข้อ มูลที่ ได้จากการสัม ภาษณ์ จะเห็นได้ว่ามี ความสอดคล้องต่อความรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกทั้งสิ้น สามารถเป็นเครื่องยืนยันในระดับหนึ่งว่าตัวแปรความรู้สึกถึง
ความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่น มีความสัมพันธ์กับตัวแปรพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก แต่อย่างไร
ก็ตาม ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว จาเป็นจะต้องมีการนามาแสดงผลและอภิปรายในทางสถิติ
และจะต้องมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่ไปกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วย ซึ่งจะนาไปสู่การ
วิ จั ย เ ชิ ง ส า ร ว จ โ ด ย ใ ช้ วิ ธี แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ น ขั้ น ต อ น ถั ด ไ ป

บทที่ 5
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเรื่อง “ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุม่ ผู้เล่นโปเกม่อน โก ในสังคมไทย” โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย นามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS โดยผู้วิจัยได้
นาเสนอผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งการนาเสนอออกเป็น 4 ตอน ตามลาดับ ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากร
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก
5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้เล่นโปเกม่อน โก ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา ภู มิ ล าเนา อาชี พ และรายได้ ส่ ว นตั ว ต่ อ เดื อ น โดยใช้ ค่ า ความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 จานวนและค่าร้อยละ ของข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
จานวน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
241
60.25
หญิง
139
34.75
เพศทางเลือก
20
5.00
รวม
400
100.00
2. อายุ
20 ปี หรือต่ากว่า
25
6.25
21-30 ปี
123
30.75
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญาตรี /ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
5. ภูมิลาเนา
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพและปริมณฑล)
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ภาคเหนือ
ภาคใต้ / ภาคตะวันตก
รวม
6. อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
ข้าราชการ

จานวน
142
87
21
2
400

ร้อยละ
35.50
21.75
5.25
0.50
100.00

286
114
400

71.50
28.50
100.00

10
25
15
199
151
400

2.50
6.25
3.75
49.75
37.75
100.00

222
45
25
38
34
36
400

55.50
11.25
6.25
9.50
8.50
9.00
100.00

64
78

16.00
19.50
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
ว่างงาน
รวม
7. รายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
31,001-35,000 บาท
35,001-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
รวม

จานวน
22
139
23
400

ร้อยละ
5.50
34.75
5.75
100.00

66
36
47
48
40
28
24
111
400

16.50
9.00
11.75
12.00
10.00
7.00
6.00
27.75
100.00

จากตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล ลัก ษณะของผู้เล่นโปเกม่อน โก จานวน 400 คน
จาแนกตามตัวแปรได้ผลดังนี้
เพศ พบว่า ผู้เล่นโปเกม่ อน โก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาคือ
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 34.75 เพศทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 5.00
อายุ พบว่า ผู้เล่นโปเกม่ อน โก ส่วนใหญ่ มี อายุร ะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.50
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.75 รองลงมาอีกคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 21.75 และอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.25
สถานภาพ พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 71.50 และ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 28.50
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 49.75 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญ ญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาอีกคือ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย / ปวช. คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอนุปริญญาตรี /ปวส. คิดเป็นร้อยละ 3.75
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ภูมิลาเนา พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล คิด
เป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาคือ ภาคกลาง (ไม่ รวมกรุงเทพและปริม ณฑล) คิดเป็นร้อยละ 11.25
รองลงมาอีกคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) คิดเป็นร้อยละ 9.50 ภาคใต้/ภาคตะวันตก คิดเป็น
ร้อยละ 9.00 ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 8.50 และภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.75
รองลงมาคือ ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 19.50 รองลงมาอีกคือ อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 18.50
และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.00
รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 27.75 รองลงมาคือ รายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.50 รองลงมา
อีกคือ รายได้ 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.00 และรายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.75

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก
ผลการวิเคราะห์เกี่ ยวกั บ พฤติกรรมการเล่น โปเกม่อน โก โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ได้ผลดังตารางที่ 5.2 – 5.6
ตารางที่ 5.2 จานวนและค่าร้อยละ ของอุปกรณ์สื่อสารในการเล่นเกมโปเกม่อน โก (ตอบได้มากกว่า
หนึ่งข้อ)
อุปกรณ์สื่อสารในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
จานวน (คน)
ร้อยละ
โทรศัพท์ Smartphone
397
99.25
Tablet
45
11.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 5.2 พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ Smartphone เป็นอุปกรณ์
ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก คิดเป็นร้อยละ 99.25 และใช้ Tablet คิดเป็นร้อยละ 11.25
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ตารางที่ 5.3 จานวน และค่าร้อยละ ของความถี่ในการเล่นต่อสัปดาห์
ความถี่ในการเล่นต่อสัปดาห์
จานวน (คน)
ทุกวัน
349
5-6 วันต่อสัปดาห์
24
3-4 วันต่อสัปดาห์
18
1-2 วันต่อสัปดาห์
9
รวม
400

ร้อยละ
87.25
6.00
4.50
2.25
100.00

จากตารางที่ 5.3 พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่เล่นเกมโปเกม่อน โก ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 87.25
รองลงมาคือ 5-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 6.00 รองลงมาอีกคือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อย
ละ 4.50 และ 1-2 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 2.25
ตารางที่ 5.4 จานวนและค่าร้อยละ ของระยะเวลาในการเล่นในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาในการเล่น
จานวน (คน)
น้อยกว่า 30 นาที
38
30 นาที - 1 ชั่วโมง
135
1-2 ชั่วโมง
94
2-3 ชั่วโมง
57
3-4 ชั่วโมง
27
4-5 ชั่วโมง
12
มากกว่า 5 ชั่วโมง
37
รวม
400

ร้อยละ
9.50
33.75
23.50
14.25
6.75
3.00
9.25
100.00

จากตารางที่ 5.4 พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นเกมในแต่ละครั้ง 30 นาที 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมาคือ 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 23.50 รองลงมาอีกคือ 2-3
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 14.25 และน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 9.50
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ตารางที่ 5.5 จานวนและค่าร้อยละ ของช่วงเวลาในการเล่น (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)
ช่วงเวลาในการเล่น
จานวน (คน)
05.00-08.00 น.
115
08.00-11.00 น.
135
11.00-13.00 น.
150
13.00-16.00 น.
107
16.00-18.00 น.
215
18.00-20.00 น.
255
20.00-23.00 น.
160
23.00-05.00 น.
47
รวม
400

ร้อยละ
28.75
33.75
37.50
26.75
53.75
63.75
40.00
11.75
100.00

จากตารางที่ 5.5 พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่ 18.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 63.75
รองลงมาคือ 16.00-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมาอีกคือ 20.00-23.00 น. คิดเป็นร้อยละ
40.00 และ 11.00-13.00 น. คิดเป็นร้อยละ 37.50
ตารางที่ 5.6 จานวนและค่าร้อยละ ของวัตถุประสงค์ในการเล่น (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)
วัตถุประสงค์ในการเล่น
จานวน (คน)
เล่นเพื่ อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือเพื่อความบันเทิ ง
381
ต่าง ๆ
เล่นเพื่อต้องการสังคมพบปะพูดคุย ทากิจกรรมร่วมกันในหมู่
137
ผู้เล่น
เล่นเพื่อต้องการออกกาลังกาย
139
เล่นเพื่อต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
53
เล่นเพื่อให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
19
เล่นเพื่อต้องการลองใช้เทคโนโลยีในการเล่นรูปแบบใหม่
49
เล่นเพราะเคยรู้จักโปเกม่อนในรูปแบบของสื่ออื่น ๆ มาก่อน
179
หน้านี้
อื่น ๆ
9
รวม
400

ร้อยละ
95.25
34.25
34.75
13.25
4.75
12.25
44.75
2.25
100.00
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จากตารางที่ 5.6 พบว่า วัตถุป ระสงค์ของผู้เล่นโปเกม่ อน โกส่วนใหญ่ คือ เล่นเพื่อความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 95.25 รองลงมาคือ เล่นเพราะ
เคยรู้จักโปเกม่อนในรูปแบบของสื่ออื่น ๆ มาก่อนหน้านี้ คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาอีกคือ เล่น
เพื่อต้องการออกกาลังกาย คิดเป็นร้อยละ 34.75 และเล่นเพื่อต้องการสังคมพบปะพูดคุย ทากิจกรรม
ร่วมกันในหมู่ผู้เล่น คิดเป็นร้อยละ 34.25

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
การวิเคราะห์ข้อ มูล เกี่ ยวกับ ความรู้สึก ถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่ อน โก ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านความเป็นสมาชิก ด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น ด้านการร่วมเติม เต็ม
ความต้ อ งการต่อ กั นและกั น และด้านการแบ่ งปั นอารมณ์ ความรู้สึก ร่วมกั น โดยการหาค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.7 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุม่ ผู้
เล่นโปเกม่อน โก จาแนกเป็นรายด้าน
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุม่ ผู้เล่นโปเกม่อน โก Mean
S.D.
แปลผล
ด้านความเป็นสมาชิก
3.60
0.58
มาก
ด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
3.55
0.62
มาก
ด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน
2.93
0.68
ปานกลาง
ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน
2.93
0.80
ปานกลาง
รวม
3.25
0.59
ปานกลาง
จากตารางที่ 5.7 พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โก อยู่ในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.25) เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเป็นสมาชิก (Mean = 3.60) รองลงมาคือ ด้านความมีอิท ธิพลต่อกั น
ระหว่างผู้เล่น (Mean =3.55) รองลงมาอีกคือ ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน (Mean =
2.93, SD. = 0.80) และด้านการร่วมเติ ม เต็ม ความต้อ งการต่อ กั นและกั น (Mean = 2.93, SD. =
0.68) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5.8 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุม่ ผู้
เล่นโปเกม่อน โก ด้านความเป็นสมาชิก
ความคิดเห็น
ค่า
ค่
า
ด้านความเป็นสมาชิก
เบี่ยงเบน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
เฉลี่ย
มาตรฐาน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
148
118
18
5
3.86
0.92
1. ท่ า นรู้ สึ ก ว่ า ตนเองเป็ น 111
หนึ่ ง ในสมาชิ ก กลุ่ ม ผู้ เ ล่ น (27.80) (37.00) (29.50) (4.50) (1.30)
โปเกม่อน โกที่ท่านอยู่
147
112
12
5
3.93
0.91
2. ท่ า นมั ก จะเข้ า ไปอ่ า นโพ 124
(31.00) (36.80) (28.00) (3.00) (1.30)
สในกลุ่มตลอดเวลา
165
40
3
3
4.34
0.75
3. ท่ า นมั ก จะปฏิ บั ติ ต าม 189
กฎระเบี ยบ หรือ กฎกติก า (47.30) (41.30) (10.00) (0.80) (0.80)
ทั้ งกฎ ภายใน ก ลุ่ ม แล ะ
กฎระเบียบในการเล่นโปเก
ม่อน โกอยู่เสมอ
109
167
52
20
3.30
1.02
4. เมื่ อ ในกลุ่ ม มีก ารชวนท า 52
กิจกรรมร่วมกัน ท่านมักจะ (13.00) (27.30) (41.80) (13.00) (5.00)
ไปเข้าร่วมด้วยเสมอ
132
84
24
22
3.85
1.13
5. ท่ า น มี ก า ร ใช้ ภ า ษ า 138
เฉพาะที่ ค นในกลุ่ ม โปเก (34.50) (33.00) (21.00) (6.00) (5.50)
ม่ อน โกที่ ท่ านอยู่เท่ านั้น ที่
รู้จัก เช่น ฉายาหรือชื่อเล่น
ของโปเกม่อนที่ท่านเรียกใน
กลุ่ ม (ตั ว อย่ างเช่น Pinsir=
เ พ็ ญ ศ รี Jynx=ลี น่ า จั ง
Tyranitar=ก๊อตจิ เป็นต้น)

แปล
ผล
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ)
ด้านความเป็นสมาชิก

มาก
ที่สุด

6. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีอะไร

46

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

137

170

35

น้อย
ที่สุด

12

ค่า
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบ
น
มาตรฐา
น

แปล
ผล

3.43

0.91

มาก

3.06

1.11

มาก

3.56

0.94

ปาน
กลาง

2.96

1.15

ปาน
กลาง

3.73

0.82

มาก

3.60

0.58

มาก

หลายอย่างคล้ายคลึงกับคน (11.50) (34.30) (42.50) (8.80) (3.00)
ในกลุ่ม
7. ท่านรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มี

บทบาทใด ๆ ในกลุ่มเลย

8. ท่ า นรู้ สึ ก ยอมรั บ และ

37

107

140

75

41

(9.30) (26.80) (35.00) (18.80) (10.30)

70

131

160

30

9

ภูมิ ใจตนเองว่าเป็นสมาชิก (17.50) (32.80) (40.00) (7.50) (2.30)
ในกลุ่ม
นั้น ๆ อย่างเต็มตัว
9. ท่ า นรู้ สึ ก ไม่ พ อใจ เมื่ อ มี

36

93

144

72

55

คนบอกกั บ ท่ านว่ายังอยู่ใน (9.00) (23.30) (36.00) (18.00) (13.80)
กลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่อ น โกนั้น
ๆ อีก (เช่น ถามว่า ท่ านยัง
อยู่ในกลุ่มคนที่ ยังเล่นโปเก
ม่อน โกอยู่อีกหรือ?)
177
136
14
4
10. ท่ า นสามารถเข้า กั บ คน 69
อื่น ๆ ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี (17.30) (44.30) (34.0) (3.50) (1.00)
รวม
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จากตารางที่ 5.8 พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โก ด้านความเป็นสมาชิก อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มั กจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎกติกาทั้ งกฎภายในกลุ่ม และ
กฎระเบียบในการเล่นโปเกม่อน โกอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.34) รองลงมาคือ มักจะ
เข้าไปอ่านโพสในกลุ่มตลอดเวลา อยู่ในระดับมาก (Mean =3.93) รองลงมาอีกคือ รู้สึกว่าตนเองเป็น
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่ท่านอยู่ อยู่ในระดับมาก (Mean =3.86) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ รู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีคนบอกกับท่านว่ายังอยู่ในกลุม่ ผู้เล่นโปเกม่อน โกนั้น ๆ อีก (เช่น ถาม
ว่า ท่านยังอยู่ในกลุ่มคนที่ยังเล่นโปเกม่อน โกอยู่อีกหรือ?) อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.96)
ตารางที่ 5.9 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุม่ ผู้
เล่นโปเกม่อน โก ด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
ความคิดเห็น
ค่า
ค่
า
ด้านความมีอิทธิพลต่อกัน มาก มาก ปาน น้อย น้อย
เบี่ยงเบน
เฉลี
ย
่
ระหว่างผู้เล่น
มาตรฐาน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
153
42
10
1
4.32
0.78
1. ท่ า น ได้ รั บ ข่ า ว ส า ร 194
เกี่ ย วกั บ เกมโปเกม่ อ น โก (48.50) (38.30) (10.50) (2.50) (0.30)
จากคนในกลุ่มตลอดเวลา
163
53
11
4
4.21
0.85
2. ท่ า นมั ก จะได้ รั บ ข้ อ มู ล 169
เทคนิ ค เกี่ ย วกั บ การเล่ น (42.30) (40.80) (13.30) (2.80) (1.0)
โปเกม่อน โกจากในกลุ่ม
100
160
57
22
3.30
1.06
3. ท่ า นมั ก จะเข้ า ไปพู ด คุ ย 61
สนทนากั บ คนในกลุ่ม โปเก (15.30) (25.00) (40.00) (14.30) (5.50)
ม่อน โก

แปล
ผล
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
ปาน
กลาง

119
ตารางที่ 5.9 (ต่อ)
ด้านความมีอิทธิพลต่อกัน
ระหว่างผู้เล่น

มาก
ที่สุด

4. ท่ า นมี ก ารปรั บ ตั ว เอง

37

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
148

143

49

น้อย
ที่สุด
23

ค่า
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.32

1.00

ปาน
กลาง

2.62

0.97

ปาน
กลาง

3.55

1.22

มาก

3.48

1.07

มาก

(เช่ น พฤติ ก รรม นิ สั ย การ (9.30) (37.00) (35.80) (12.30) (5.80)

พู ด ) เมื่ อ เข้ า ไปอยู่ ในกลุ่ ม
โปเกม่ อ น โกเพื่ อ ให้ คนอื่ น
ๆ ยอมรับได้
49
173
109
58
5. ถ้ า คนในกลุ่ ม มี ก ารท า 11
อะไรผิดกฎระเบียบในกลุ่ม (2.80) (12.30) (43.30) (27.30) (14.50)
หรือกฎระเบียบในการเล่น
เกมโปเกม่อน โกท่านมักจะ
เข้ า ไปตั ก เตื อ นคนนั้ น อยู่
เสมอ
125
102
34
37
6. ท่ า นไม่ เ คยติ ด ต่ อ พู ด คุ ย 102
เรื่องใด ๆ กับคนในกลุ่มเลย (25.50) (31.30) (25.50) (8.50) (9.30)
131
130
47
19
7. ท่านมักจะได้เพื่อนใหม่ ๆ 73
จากการเล่นโปเกม่อน โกใน (18.30) (32.80) (32.50) (11.80) (4.80)
กลุ่มที่ท่านอยู่เสมอ

แปล
ผล

120
ตารางที่ 5.9 (ต่อ)
ด้านความมีอิทธิพลต่อกัน
ระหว่างผู้เล่น

มาก
ที่สุด

8. ท่ า นไม่ ได้ ให้ ค วามสนใจ

40

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
124

163

50

น้อย
ที่สุด
23

ค่า
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.27

1.00

ปาน
กลาง

4.21

0.84

มาก
ที่สุด

3.24

1.05

ปาน
กลาง

3.55

0.62

มาก

กั บ คนในกลุ่ ม เมื่ อ ในกลุ่ ม (10.00) (31.00) (40.80) (12.50) (5.80)
เกิดมีปัญหาขึ้นมา
9. ท่ านไม่ ได้เข้าไปอ่านโพส

ใด ๆ ในกลุ่มเลย

10. ท่ า นรู้ สึ ก ว่ า กลุ่ ม โปเก

171

158

59

(42.80) (39.50) (14.80)

47

113

150

8

4

(2.00)

(1.00)

67

23

ม่ อ น โก ดั งที่ ท่ าน อ ยู่ มี (11.80) (28.30) (37.50) (16.80) (5.80)
อิทธิพลต่อการเล่น และการ
ใช้ชีวิตประจาวันของท่าน
รวม

แปล
ผล

จากตารางที่ 5.9 พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่ อ น โก ด้านความมี อิ ท ธิพลต่อกั นระหว่างผู้เล่น อยู่ในระดับ มาก (Mean = 3.55) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเกมโปเกม่อน โก จากคนใน
กลุ่มตลอดเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.32) รองลงมาคือ มักจะได้รับข้อมูลเทคนิคเกีย่ วกับ
การเล่นโปเกม่อน โกจากในกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.21, S.D. =0.85) รองลงมาอีกคือ
ไม่ได้เข้าไปอ่านโพสใดๆ ในกลุ่มเลย อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.21, S.D. =0.84) ส่วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ถ้าคนในกลุ่มมีการทาอะไรผิดกฎระเบียบในกลุ่ม หรือกฎระเบียบในการเล่นเกม
โปเกม่อน โกท่านมักจะเข้าไปตักเตือนคนนั้นอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.62)

121
ตารางที่ 5.10 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความรู้สกึ ถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โก ด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน
ด้านการร่วมเติมเต็มความ
ความคิดเห็น
ค่า
ค่า
แปล
ต้องการต่อกันและกัน
เบี่ยงเบน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
เฉลี่ย
ผล
มาตรฐาน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
85
168
86
42
2.88
1.01
1. เมื่ อ มี ก า ร ตั้ ง ค า ถ า ม 19
ปาน
เกี่ ย วกั บ โปเกม่ อ น โกใน (4.80) (21.30) (42.00) (21.50) (10.50)
กลาง
กลุ่ ม ท่ า นมั ก จะไปตอบ
กระทู้นั้นเสนอ
96
161
80
30
3.06
1.03
2. เมื่อมีกระทู้ต้องการความ 33
ปาน
ช่ ว ยเหลื อ ห รื อ ต้ อ งการ (8.30) (24.00) (40.30) (20.00) (7.50)
กลาง
ค าแนะน า ท่ า นมั ก จะไป
ตอบกระทู้นั้นเสมอ
120
125
67
32
3.25
1.13
3. เมื่ อ ท่ า นได้ รับ ข่ า วสารที่ 56
ปาน
เกี่ ยวกั บโปเกม่ อน โก ท่าน (14.00) (30.00) (31.30) (16.80) (8.00)
กลาง
มั ก จะแชร์ ห รื อ แบ่ งปั น
ให้กับคนในกลุ่มอยู่เสมอ
136
117
60
32
3.31
1.13
4. เมื่ อ ท่ า นต้ อ งการความ 55
ปาน
ช่วยเหลือ หรือ ต้อ งการตั้ ง (13.80) (34.00) (29.30) (15.00) (8.00)
กลาง
ค าถามเกี่ ย วกั บ โปเกม่ อ น
โก ท่านมักจะถามในกลุ่มอยู่
เสมอ
94
153
69
41
3.07
1.12
5. ท่ า นต้ อ งการหาเพื่ อ นที่ 43
ปาน
สามารถคุย ได้ในกลุ่ม โปเก (10.80) (23.50) (38.30) (17.30) (10.30)
กลาง
ม่อน โกอยู่เสมอ

122
ตารางที่ 5.10 (ต่อ)
ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

ด้านการร่วมเติมเต็มความ มาก
ต้องการต่อกันและกัน
ที่สุด
77
163
84
6. ท่านมีความรู้สึกอยากอยู่ 25
ร่วมกับคนในกลุ่มโปเกม่อน (6.30) (19.30) (40.80) (21.00)
โกตลอดเวลา
17
38
98
129
7. ท่านอยากเล่นเกมโปเก
ม่อน โกแต่เพียงคนเดียว ไม่ (4.30) (9.50) (24.50) (32.30)
ต้องการอยู่ร่วมกับผูเ้ ล่นคน
อื่นใด ๆ
110
162
51
8. ท่านรู้สึกผูกพันกับคนใน 46
กลุ่มโปเกม่อน โกที่ท่านอยู่ (11.50) (27.50) (40.50) (12.80)
9. ท่านมักจะชวนคนในกลุ่ม

40

92

135

75

น้อย
ที่สุด
51

ค่า
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2.85

1.07

ปาน
กลาง

2.27

1.11

น้อย

3.22

1.06

ปาน
กลาง

2.95

1.18

ปาน
กลาง

2.44

1.12

น้อย

2.93

0.68

ปาน
กลาง

(12.80)

118

แปล
ผล

(29.50)

31
(7.80)

58

ผู้เล่นโปเกม่ อน โก ออกไป (10.00) (23.00) (33.80) (18.80) (14.50)
เล่นโปเกม่อน โกด้วยกันอยู่
เสมอ
53
122
109
100
10. ท่ านมั ก จะค้ น หาข้ อมู ล 16
เกี่ ยวกั บ โปเกม่ อ น โกด้ ว ย (4.00) (13.30) (30.50) (27.30) (25.00)
ต น เอ ง ม า ก ก ว่ า ที่ จ ะ
โพสถามคนในกลุ่ม
รวม

จากตารางที่ 5.10 พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่ม
ผู้เล่นโปเกม่อน โก ด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน อยู่ในระดับปานกลาง (Mean =
2.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือ
ต้องการตั้งคาถามเกี่ยวกับโปเกม่อน โก ท่านมักจะถามในกลุ่มอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean
= 3.31) รองลงมาคือ เมื่อ ท่านได้รับ ข่าวสารที่ เกี่ยวกับ โปเกม่ อน โก ท่ านมักจะแชร์ หรือแบ่งปัน
ให้กับคนในกลุ่มอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.25) รองลงมาอีกคือ ท่านรู้สึกผูกพันกับ

123
คนในกลุ่มโปเกม่อน โกที่ท่านอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.22) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ อยากเล่นเกมโปเกม่อน โกแต่เพียงคนเดียว ไม่ต้องการอยู่ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นใดๆ อยู่ในระดับน้อย
(Mean = 2.27)
ตารางที่ 5.11 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความรู้สกึ ถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โก ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สกึ ร่วมกัน
ด้านการแบ่งปันอารมณ์
ความคิดเห็น
ค่า
ค่า
แปล
ความรู้สึกร่วมกัน
เบี่ยงเบน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
เฉลี่ย
ผล
มาตรฐาน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
44
123
135
82
2.44
1.06
1. ท่ านมัก จะชอบตั้งกระทู้ 16
น้อย
โพสในกลุ่มเพื่อพูดคุยกับคน (4.00) (11.00) (30.80) (33.80) (20.50)
ในกลุ่มตลอดเวลา
43
3.02
1.11
2. ท่ านมั ก จะชอบแบ่ ง ปั น 33 108 137 79
ปาน
ประสบการณ์ในเกมเล่นเกม (8.30) (27.00) (34.30) (19.80) (10.80)
กลาง
โปเกม่ อ น โก ในกลุ่ม ท่ า น
อยู่
46
111
116
106
2.40
1.15
3. ท่ านมั ก จะชวนเพื่ อ นใน 21
น้อย
กลุ่มโปเกม่อน โกออกไปทา (5.30) (11.50) (27.80) (29.00) (26.50)
กิ จ กรรมอย่างอื่ นนอกจาก
การเล่น โปเกม่ อ น โก เช่ น
ไปรับ ประทานอาหาร ไปดู
ภาพยนตร์ เป็นต้น

124
ตารางที่ 5.11 (ต่อ)
ด้านการแบ่งปันอารมณ์
ความรู้สึกร่วมกัน

มาก
ที่สุด

4. ท่ า นมี กลุ่ ม ไลน์ ห รือ กลุ่ ม

59

ส่วนตัวลับ เฉพาะอี ก ที ห นึ่ง
สาหรับ เพื่ อ นที่ มาจากกลุ่ม
โปเกม่อน โกที่ท่านรู้สึกสนิท
ที่สุด
5. หากเพื่ อ นที่ ส นิ ท ในกลุ่ ม
โปเกม่ อ น โกมี ปัญ หา ท่าน
มักจะเข้าไปช่วยเหลือทันที
6. ท่านมักจะให้ความสาคัญ
กับคนในกลุ่ม อยู่เสมอ เมื่ อ
เกิดปัญหาใดๆ
7. ค น อื่ น ๆ ใน ก ลุ่ ม ให้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ท่ า น
เห มื อ น กั บ ที่ ท่ า น ใ ห้
ความสาคัญกับคนอื่น ๆ
8. ท่ า นมั ก จะเก็ บ อารมณ์
ความรู้สึ ก ในการเล่ น โปเก
ม่อนของตัวท่านอยู่เสมอ ไม่
เคยนาไปบอกใคร
9. ท่ า นมี ค วามรู้ สึ ก ไว้ เ นื้ อ
เชื่ อ ใจกั บ กลุ่ ม ผู้ เ ล่ น โปเก
ม่อน โกที่ท่านอยู่

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
89

91

72

น้อย
ที่สุด
89

ค่า
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2.89

1.37

ปาน
กลาง

3.28

1.08

ปาน
กลาง

3.12

1.09

ปาน
กลาง

3.11

1.01

ปาน
กลาง

2.85

1.08

ปาน
กลาง

3.31

0.99

ปาน
กลาง

(14.80) (22.30) (22.80) (18.00) (22.30)

48

127

148

44

(12.00) (31.80) (37.00) (11.00)

38

111

151

61

(9.50) (27.80) (37.80) (15.30)

25

118

171

49

(6.30) (29.50) (42.80) (12.30)

26

78

156

88

33
(8.30)

39
(9.80)

37
(9.30)

52

(6.50) (19.50) (39.00) (22.00) (13.00)

38

135

164

(9.50) (33.80) (41.00)

38

25

(9.50)

(6.30)

แปล
ผล

125
ตารางที่ 5.11 (ต่อ)
ด้านการแบ่งปันอารมณ์
ความรู้สึกร่วมกัน

มาก
ที่สุด

10. ในกรณีที่ท่านลืมสิ่งของ

36

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
95

116

87

น้อย
ที่สุด
66

ใด ๆ ในชีวิตประจาวันท่ าน (9.00) (23.80) (29.00) (21.80) (16.50)
มีความรู้สึก ว่าท่านสามารถ
ยืมสิ่งของที่ท่านลืมกับเพื่อน
ๆ คนในกลุ่มได้
รวม

ค่า
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2.87

1.21

ปาน
กลาง

2.93

0.80

ปาน
กลาง

แปล
ผล

จากตารางที่ 5.11 พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่ม
ผู้เล่นโปเกม่อน โก ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 2.93)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกับกลุ่มผู้เล่นโปเก
ม่อน โกที่ท่านอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.31) รองลงมาคือ หากเพื่อนที่สนิทในกลุ่มโปเก
ม่อน โกมีปัญหา ท่านมักจะเข้าไปช่วยเหลือทันที อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.28) รองลงมาอีก
คือ มักจะให้ความสาคัญกับคนในกลุ่มอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาใดๆ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean =
3.12) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มักจะชวนเพื่อนในกลุ่มโปเกม่อน โกออกไปทากิจกรรมอย่าง
อื่นนอกจากการเล่นโปเกม่อน โก เช่น ไปรับประทานอาหาร ไปดูภาพยนตร์ เป็นต้น อยู่ในระดับน้อย
(Mean = 2.40)

5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้เล่นโปเกม่อน มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมใน
การเล่นเกมโปเกม่อน โก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางประชากร ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ภูมิลาเนา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ พฤติกรรมการในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ซึ่ง

126
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ที่นามาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 1) ความบ่อยในการ
เล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ และ 2) ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละ
ครั้ง สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ ไคส์แสควร์ (Chi-Square Test) ได้ก าหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 ผลการศึกษาตามลาดับดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรของผู้เล่นโปเกม่อน มีความสัมพันธ์กับความบ่อยใน
การเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
ตารางที่ 5.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางประชากร กับพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
(N=400)

ลักษณะทางประชากร

ความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
ทุกวัน 5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน รวม
ต่อ
ต่อ
ต่อ
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์



2

Sig.

1. เพศ
210

15

10

6

241

122

8

6

3

139

17

1

2

0

20

349

24

18

9

400

20 ปี หรือต่ากว่า

21

3

1

0

25

21 – 30 ปี

100

9

8

6

123

31 – 40 ปี

124

10

5

3

142

41 – 50 ปี

83

2

2

0

87

51 – 60 ปี

20

0

1

0

21

มากกว่า 60 ปี
รวม

1

0

1

0

2

349

24

18

9

400

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
รวม

2.021

0.918

25.523*

0.043

2. อายุ

127
ตารางที่ 5.12 (ต่อ)
(N=400)

ลักษณะทางประชากร

ความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
ทุกวัน 5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน รวม
ต่อ
ต่อ
ต่อ
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์



2

Sig.

6.454

0.091

12.858

0.379

3. สถานภาพ

โสด
สมรส

242

20

16

8

286

107

4

2

1

114

รวม
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญาตรี /ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
5. ภูมิลาเนา
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้ / ภาคตะวันตก
รวม
6. อาชีพ
นักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ

349

24

18

9

400

9

0

1

0

10

20

3

2

0

25

11

1

2

1

15

170

14

10

5

199

139

6

3

3

151

349

24

18

9

400

197

12

10

3

222

34

5

4

2

45

22

1

2

0

25

34

0

1

3

38

32

1

0

1

34

30

5

1

0

36

349

24

18

9

400

51

7

4

2

64

71

3

1

3

78

22

0

0

0

22

23.088

0.082

15.363

0.426

128
ตารางที่ 5.12 (ต่อ)
(N=400)

ลักษณะทางประชากร

ความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
ทุกวัน 5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน รวม
ต่อ
ต่อ
ต่อ
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์
121

10

7

1

139

64

3

4

3

74

20

1

2

0

23

349
รวม
7. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน
55
ไม่เกิน 10,000 บาท
32
10,001-15,000 บาท
37
15,001-20,000 บาท
39
20,001-25,000 บาท
36
25,001-30,000 บาท
25
31,001-35,000 บาท
20
35,001-40,000 บาท
105
มากกว่า 40,000 บาท
349
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

24

18

9

400

7

2

2

66

1

2

1

36

5

3

2

47

5

4

0

48

2

2

0

40

0

1

2

28

2

2

0

24

2

2

2

111

24

18

9

400

เอกชน
อิสระ
ว่างงาน



2

24.581

Sig.

0.266

จากตาราง 5.12 พบว่า ลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นโปเก
ม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบ
2
เพี ย ง 1 ด้า น ได้ แ ก่ อายุ (  = 25.523 Sig. = 0.043) ที่ ร ะดั บ นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบางส่วน

129
สมมติฐานที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรของผู้เล่นโปเกม่อน มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้
ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
ตารางที่ 5.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับ พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
(N=400)

ลักษณะทาง
ประชากร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
น้อย
30
1-2
2-3
3-4
4-5
มาก
รวม
กว่า
30
นาที

นาที 1
ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

กว่า 5
ชั่วโมง

18

78

56

41

15

6

27

241

16

51

33

15

9

6

9

139

4

6

5

1

3

0

1

20

38

135

94

57

27

12

37

400

2

8

11

4

0

0

0

25

16

40

25

11

11

6

14

123

16

45

36

27

7

3

8

142

4

32

19

11

7

1

13

87

0

9

3

3

2

2

2

21

0

1

0

1

0

0

0

2

38

135

94

57

27

12

37

400

29

98

61

44

20

7

27

286

9

37

33

13

7

5

10

114

38

135

94

57

27

12

37

400



2

Sig.

1. เพศ

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
รวม
2. อายุ
20 ปี หรือต่ากว่า
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม

14.509

0.269

39.517

0.115

4.580

0.599

130
ตารางที่ 5.13 (ต่อ)
(N=400)

ลักษณะทาง
ประชากร
4. ร ะ ดั บ
การศึกษา
ต่ า ก ว่ า
มั ธยมศึ ก ษาตอน
ปลาย
มั ธยมศึ ก ษาตอน
ป ล าย / ป วช.
อนุปริญญาตรี /
ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
5. ภูมิลาเนา
ก รุ ง เท พ ฯ แ ล ะ
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภ
า
ค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ
ภาคเหนือ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
น้อย
30
1-2
2-3
3-4
4-5
มาก
รวม
กว่า
30
นาที

นาที 1
ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

กว่า 5
ชั่วโมง

0

8

2

0

0

0

0

10

0

7

11

2

1

0

4

25

1

5

4

4

1

0

0

15

18

67

44

27

15

8

20

199

19

48

33

24

10

4

13

151

38

135

94

57

27

12

37

400

23

68

50

32

17

8

24

222

3

16

11

9

3

2

1

45

4

10

4

4

1

0

2

25

2

16

10

7

1

0

2

38

3

10

9

3

2

1

6

34



2

Sig.

27.914

0.264

21.451

0.873

131
ตารางที่ 5.13 (ต่อ)
(N=400)

ลักษณะทาง
ประชากร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
1-2
2-3
3-4
4-5
มาก
น้อย 30
รวม
นาที - ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง กว่า 5
กว่า
30

นาที
ภ า ค ใต้ / ภ า ค
ตะวันตก
รวม
6. อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
อิสระ
ว่างงาน
รวม
7. รายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
31,001-35,000 บาท
35,001-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

รวม

1
ชั่วโมง

ชั่วโมง

3

15

10

2

3

1

2

36

38

135

94

57

27

12

37

400

9

22

18

8

1

3

3

64

6

28

20

13

4

2

5

78

0

7

4

2

3

2

4

22

17

48

28

25

8

3

10

139

4

26

20

6

8

2

8

74

2

4

4

3

3

0

7

23

38

135

94

57

27

12

37

400

8
2
3
5
2
1
2
15
38

22
10
19
14
12
9
11
38
135

17
9
15
11
9
7
3
23
94

7
5
6
6
8
4
6
15
57

4
2
1
5
4
4
1
6
27

1
3
0
2
1
2
1
2
12

7
5
3
5
4
1
0
12
37

66
36
47
48
40
28
24
111
400



2

Sig.

43.023

0.058

33.742

0.814

132
จากตาราง 5.13 พบว่า ลักษณะทางประชากรไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นโปเก
ม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มี
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นผลจะปฏิเสธสมมุติฐาน
ต่อเมื่อค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยจะแสดงผลตามลาดับดังนี้
สมมุติฐานที่ 2.1 ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ต่างกัน มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านความถี่ในการเล่นต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5.14 การเปรียบเทียบระดับความรู้สกึ ถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก เมื่อ
จาแนกตามพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านความถี่ในการเล่นต่อสัปดาห์ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA of Variance)
ความถี่ในการเล่นต่อสัปดาห์
ทุกวัน
5-6 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์
1-2 วันต่อสัปดาห์
รวม

n
349
24
18
9
400

Mean
3.28
3.16
3.01
3.01
3.25

S.D
0.59
0.49
0.66
0.67
0.59

F
1.928

Sig.
0.124

จากตารางที่ 5.14 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA of Variance) ที่ ร ะดับ นั ยส าคัญ ทางสถิติ 0.05 ในภาพรวมพบว่า มี ค่าความ
น่าจะเป็นเท่ากับ 0.124 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านความถี่ในการเล่นต่อสัปดาห์ ที่
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

133
สมมุติฐานที่ 2.2 ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ต่างกัน มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5.15 การเปรียบเทียบระดับความรู้สกึ ถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก เมื่อ
จาแนกตามพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาในการเล่นแต่ละครัง้ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA of Variance)
ระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง
n
38
น้อยกว่า 30 นาที
135
30 นาที - 1 ชั่วโมง
94
1-2 ชั่วโมง
57
2-3 ชั่วโมง
27
3-4 ชั่วโมง
12
4-5 ชั่วโมง
37
มากกว่า 5 ชั่วโมง
400
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

Mean
2.91
3.11
3.27
3.41
3.36
3.43
3.71
3.25

S.D
0.55
0.58
0.56
0.51
0.63
0.31
0.58
0.59

F
8.960*

Sig.
0.000

จากตารางที่ 5.15 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA of Variance) ที่ ร ะดับ นั ยส าคัญ ทางสถิติ 0.05 ในภาพรวมพบว่า มี ค่าความ
น่าจะเป็นเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5.16 การเปรียบเทียบระดับความรู้สกึ ถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก ที่มี
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้งที่ต่างกัน ด้วยวิธี LSD
(Least Significant Difference)
2-3
3-4
4-5 มากกว่า
น้อยกว่า 30 นาที – 1-2
ระยะเวลาการเล่น
ในแต่ละครั้ง
30 นาที 1 ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 5 ชั่วโมง
Mean
น้อยกว่า 30 นาที 2.91
30 นาที - 1 ชั่วโมง 3.11
1-2 ชั่วโมง

3.27

2-3 ชั่วโมง

3.41

3-4 ชั่วโมง

3.36

4-5 ชั่วโมง

3.43

2.91
-

3.11
0.20
(0.720)
-

มากกว่า 5 ชั่วโมง 3.71

3.27
0.36
(0.087)
0.16
(0.591)
-

3.41
0.50*
(0.007)
0.30
(0.077)
0.14
(0.905)
-

3.36
0.45
(0.117)
0.26
(0.591)
0.09
(0.997)
-.05
(1.000)
-

3.43
0.51
(0.269)
0.32
(0.745)
0.15
(0.992)
0.02
(1.000)
0.06
(1.000)
-

3.71
0.80*
(0.000)
0.60*
(0.000)
0.43*
(0.016)
0.30
(0.399)
0.34
(0.449)
0.28
(0.893)
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
จากตารางที่ 5.16 ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเก
ม่อน โก ที่มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้งที่ต่างกัน ด้วย
วิธี LSD พบว่า กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ที่มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาใน
การเล่นแต่ละครั้งที่ แตกต่างกั น มีร ะดับ ความรู้สึก ถึง ความเป็นชุม ขนของกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อน โก
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบ 4 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีระยะเวลาในการเล่นแต่
ละครั้งน้อยกว่า 30 นาที กับ 2-3 ชั่วโมง 2) กลุ่มที่มีระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้งน้อยกว่า 30 นาที
กับมากกว่า 5 ชั่วโมง 3) กลุ่มที่มีระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง 30 นาที - 1 ชั่วโมง กับมากกว่า 5
ชั่วโมง และ 4) กลุ่มที่มีระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง 1-2 ชั่วโมง กับมากกว่า 5 ชั่วโมง
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สมมติฐานที่ 3 ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ทดสอบโดยสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแบบส
เปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient หรือ Spearman's rho)
โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ ดังนี้
ถ้าค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่า :
0.81 ขึ้นไป
ถือว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
0.61 - 0.80 ถือว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
0.40 - 0.60 ถือว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
0.20 – 0.39 ถือว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่า
ต่ากว่า 0.20 ถือว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกถึงความเป็นชุ มชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน
โก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 5.17 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สกึ ถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่น
โปเกม่อน โก กับพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
ความรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชนของกลุ่มผู้เล่น
โปเกม่อน โก

พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
ความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อ ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
สัปดาห์
โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
Spearman's
Sig.
แปลผล Spearman's
Sig.
แปลผล
rho (r)

rho (r)

ปั จ จั ย ด้ า นความเป็ น
สมาชิ ก ในกลุ่ ม ผู้ เ ล่ น
โปเกม่อน โก

-0.179**

0.000

มีความ
สัมพันธ์
ทางลบใน
ระดับต่า

0.267**

0.000

ปัจ จั ย ความมี อิ ท ธิพ ล
ต่ อ กั น ระหว่ า งผู้ เ ล่ น
โปเกม่อน โก

-0.121*

0.016

มีความ
สัมพันธ์
ทางลบใน
ระดับต่า

0.281**

0.000

มีความ
สัมพันธ์
ทางบวกใน
ระดับ
ค่อนข้างต่า
มีความ
สัมพันธ์
ทางบวกใน
ระดับ
ค่อนข้างต่า
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ตารางที่ 5.17 (ต่อ)
ความรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชนของกลุ่มผู้เล่น
โปเกม่อน โก

พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
ความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อ ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
สัปดาห์
โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
Spearman's
Sig.
แปลผล Spearman's
Sig.
แปลผล
rho (r)

rho (r)

ปัจจัยด้านการร่วมเติม
เต็ ม ความต้ อ งการต่ อ
กั น และกั น ในกลุ่ ม ผู้
เล่นโปเกม่อน โก

-0.070

0.161

ไม่มี
ความสัม
พันธ์กัน

0.316**

0.000

ปัจจัยด้านการแบ่งปัน
อ าร ม ณ์ ค วา ม รู้ สึ ก
ร่ ว มกั น ในกลุ่ ม ผู้ เ ล่ น
โปเกม่อน โก

-0.054

0.285

ไม่มี
ความสัม
พันธ์กัน

0.316**

0.000

รวม

-0.108*

0.032

มีความ
สัมพันธ์
ทางลบใน
ระดับต่า

0.328**

0.000

มีความ
สัมพันธ์
ทางบวกใน
ระดับ
ค่อนข้างต่า
มีความ
สัมพันธ์
ทางบวกใน
ระดับ
ค่อนข้างต่า
มีความ
สัมพันธ์
ทางบวกใน
ระดับ
ค่อนข้างต่า

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5.17 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่ม
ผู้เล่นโปเกม่อน โก กับความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ โดยรวม มีความสัมพันธ์กัน
ในทางลบ ในระดับ ต่า (r = -0.108) ที่ ระดับนัยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.05 และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก กับระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
โดยเฉลี่ย ในแต่ล ะครั้ง โดยรวม มี ความสั ม พั นธ์กั น ในทางบวก ในระดั บ ต่า (r = 0.328) ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผลดังนี้
1) เมื่อวิเคราะห์ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก กับความบ่อยในการ
เล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันได้แก่ ปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกใน
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กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (r= 0.179) และปัจจัยความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน โก (r=
0.121) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบางส่วน
2) เมื่อวิเคราะห์ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก กับระยะเวลาที่ใช้ใน
การเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันได้แก่ ปัจจัยด้านการ
ร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (r = 0.316) ปัจจัยด้านการแบ่งปัน
อารมณ์ความรู้สึกร่วมกันในกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก (r = 0.316) ปัจจัยความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้
เล่นโปเกม่อน โก (r= 0.281) และปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (r= 0.267)
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ ยัง สามารถวิเคราะห์ความสัม พันธ์ระหว่างความรู้สึก ถึง ความเป็นชุมชน และ
พฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โกได้ด้วยการวิเคราะห์ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation
Analysis) ระหว่างความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก และพฤติกรรมในการเล่น
โปเกม่อน โกได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยจะแบ่งพฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โกออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ และด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน
โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง โดยมีการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตารางเพื่อ
พิสูจน์ว่าตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติการบอกระดับหรือขนาดของ
ความสัม พันธ์จะใช้ตัวเลขของค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ห ากค่าสัม ประสิทธิ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1
แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับ สูงแต่ห ากมี ค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัม พันธ์กั นใน
ระดับน้อยหรือไม่มีเลยสาหรับการพิจารณาค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยทั่วไปใช้เกณฑ์ของ Hinkle และ
คณะ (Hinkle, 1998, p. 118)
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
0.09 - 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก
0.70 - 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดังสูง
0.50 - 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
0.30 - 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
0.00 - 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก
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ตารางที่ 5.18 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระหว่างความรูส้ กึ ถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเก
ม่อน โก และพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
พฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
ปัจจัยความรูส้ ึกถึงความเป็นชุมชน
ค่าสหสัมพันธ์
Sig.
แปลผล
ความเป็นสมาชิกในกลุม่
-0.178**
0.000
มีความสัมพันธ์ทาง
ลบในระดับต่า
ความมีอิทธิพลต่อกัน
-0.143**
0.004
มีความสัมพันธ์ทาง
ลบในระดับต่า
การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน
-0.070
0.164
มีความสัมพันธ์ทาง
ลบในระดับต่า
การแบ่งปันอารมณ์ความรูส้ ึกร่วมกันในกลุ่ม
-0.050
0.317
มีความสัมพันธ์ทาง
ลบในระดับต่า
รวม
-0.118*
0.019
มีความสัมพันธ์ทาง
ลบในระดับต่า
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5.18 ผลทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โก กับพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อ
สัปดาห์ พบว่า มีค่านัยสาคัญ (Sig.) เท่ากับ 0.019 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าความรู้สึกถึงความ
เป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีความสัมพันธ์ทางลบกับ พฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก
ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.118 โดยมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่า
เมื่อวิเคราะห์ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก กับความบ่อยในการ
เล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ โดยพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจ จัยที่มีความสัมพันธ์กันได้แก่
ปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (r= -0.178) และปัจจัยความมีอิทธิพลต่อกัน
ระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน โก (r= -0.143) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบางส่วน
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ตารางที่ 5.19 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระหว่างความรู้สกึ ถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเก
ม่อน โก และพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดย
เฉลี่ยในแต่ละครั้ง
พฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลีย่ ในแต่
ละครั้ง
ปัจจัยความรูส้ ึกถึงความเป็นชุมชน
ค่าสหสัมพันธ์
Sig.
แปลผล
ความเป็นสมาชิกในกลุม่
0.288**
0.000
มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่า
ความมีอิทธิพลต่อกัน
0.277**
0.000
มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่า
การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน
0.291**
0.000
มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่า
การแบ่งปันอารมณ์ความรูส้ ึกร่วมกันในกลุ่ม
-0.323**
0.000
มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่า
รวม
0.334**
0.000
มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่า
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5.19 ผลทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โก กับพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน
โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง พบว่า มี ค่านัยสาคัญ (Sig.) เท่ ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการ
เล่นโปเกม่ อ น โก ด้านระยะเวลาที่ ใช้ในการเล่น เกมโปเกม่ อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ล ะครั้ง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.334 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับต่า
เมื่อวิเคราะห์ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก กับระยะเวลาที่ใช้ใน
การเล่ น เกมโปเกม่ อ น โก โดยเฉลี่ ย ในแต่ ล ะครั้ง โดยพิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กันได้แก่ ปัจจัยด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (r =
0.323) ปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (r = 0.291)
ปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่อน โก (r= 0.288) และปัจจัยความมี อิทธิพลต่อกั น
ระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน โก (r= 0.277) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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สมมติฐ านที่ 4 ปัจ จัยความรู้สึก ถึงความเป็นชุม ชนของกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อน โก สามารถ
ทานายพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โกได้
โดยสถิติที่สามารถทานายพฤติกรรมในการเล่ นโปเกม่อน ด้วยปัจจัยความรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชนได้ คือการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มาทานายพฤติกรรม
ในการเล่นโปเกม่อน โกในด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ และ ด้านระยะเวลาที่
ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อ น โก โดยเฉลี่ยในแต่ ละครั้ง โดยวิธีก ารคัดเลือกตัวแปรอิสระแบบ Enter
Method มีผลการวิเคราะห์และความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี้
Sig. หมายถึง ระดับนัยสาคัญ
S.E หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน หรือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐายของ
ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง
B หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปคะแนนดิบ
Beta หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบคะแนนมาตรฐาน
t หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ยของสมการแต่ล ะค่าที่อยู่ใน
สมการ
ตารางที่ 5.20 ตารางการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อ
พฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
ปัจจัยความรูส้ ึกถึงความเป็นชุมชน

ค่าคงที่ (Constant)
ความเป็นสมาชิกในกลุม่
ความมีอิทธิพลต่อกัน

พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านความบ่อย
ในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
B
S.E
Beta
t
Sig.
1.975 0.203
9.740 0.000
-0.225 0.087 -0.208 -2.580 0.010
-0.079 0.091 -0.079 -0.874 0.383
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ตารางที่ 5.20 (ต่อ)
ปัจจัยความรูส้ ึกถึงความเป็นชุมชน

พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านความบ่อย
ในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
B
S.E
Beta
t
Sig.
0.020 0.089 0.021 0.221 0.825

การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและ
กัน
การแบ่งปันอารมณ์ความรูส้ ึกร่วมกันใน
0.094 0.071 0.119 1.323
กลุ่ม
R Square = 0.041 S.E.E = 0.620 F = 4.198 Sig. = 0.002 p = <0.05

0.187

จากตารางที่ 5.20 เมื่อวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ปัจจัยด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก
ปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก และปัจจัยด้านการ
แบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน ในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ร่วมกันอธิบายความผันแปรของผลลัพธ์
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ ได้ค่าร้อย
ละ 4.10
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อิสระที่มีผลต่อความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนมากที่ สุดอย่างมีนัยสาคัญ
ซึ่ง มี เพี ยงแค่ปัจ จัยเดียว ได้แก่ ปัจ จัยด้านความเป็นสมาชิก ในกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อน โก (Beta = 0.208) มีค่า t = -2.580 และมีค่า Sig. = 0.010 ที่มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 5.21 ตารางการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ต่อ
พฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละ
ครั้ง
ปัจจัยความรูส้ ึกถึงความเป็นชุมชน พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาที่
ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
B
S.E
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
0.263 0.521
0.505 0.614
ความเป็นสมาชิกในกลุม่
0.346 0.224 0.119 1.544 0.123
ความมีอิทธิพลต่อกัน
0.056 0.233 0.021 0.238 0.812
การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและ 0.072 0.228 0.029 0.314 0.753
กัน
การแบ่งปันอารมณ์ความรูส้ ึกร่วมกันใน
0.442 0.183 0.209 2.413 0.016
กลุ่ม
R Square = 0.116 S.E.E = 1.593 F = 12.964 Sig. = 0.000 p = <0.05
จากตารางที่ 5.21 เมื่อวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ปัจจัยด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก
ปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อ น โก และปัจจัยด้านการ
แบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน ในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ร่วมกันอธิบายความผันแปรของผลลัพธ์
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ ได้ร้อย
ละ 11.60
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อิสระที่มีผลต่อความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญ
ซึ่งมีเพียงแค่ปัจจัยเดียว ได้แก่ ปัจจัยด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน
โก (Beta = 0.209) มีค่า t = 2.413 และมีค่า Sig. = 0.016 ที่มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 5.22 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สถิติที่ใช้
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.1 ลักษณะทางประชากร
ผลการทดสอบสมมติฐาน สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความสัมพันธ์กบั
ด้วย Chi-Square
บางส่วน
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้าน
ความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อ
สัปดาห์

สมมติฐานที่ 1.2 ลักษณะทางประชากร
ของผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
สมมติฐานที่ 2.1 ผูเ้ ล่นที่มีความรูส้ ึกถึง
ความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ต่างกัน มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โก ด้านความถี่ในการเล่นต่อสัปดาห์ที่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2.2 ผูเ้ ล่นที่มีความรูส้ ึกถึง
ความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ต่างกัน มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โก ด้านระยะเวลาในการเล่นแต่ละ
ครั้ง ที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 3 ความรู้ สึ ก ถึ ง ความเป็ น
ชุ ม ชน ของกลุ่ ม ผู้ เ ล่ น โป เกม่ อ น โก มี
ความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมในการเล่นเกม
โปเกม่อน โก

ผลการทดสอบสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้วย Chi-Square

ผลการทดสอบสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้วย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA)
ผลการทดสอบสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ด้วย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ทั้ง Spearman Pearson
และ Regression

สอดคล้องกับสมมติฐาน
บางส่วน
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ตารางที่ 5.23 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานค่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัย
ด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก ปัจจัยด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นโปเก
ม่อน โก ปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก และปัจจัย
ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรูส้ ึกร่วมกันในกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก กับพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
สมมติฐาน
ผลการทดสอบ
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ของปั จจัย ความรู้สึกถึงความเป็ น สมมติฐานด้วยการ
ชุมชนของผู้เล่นโปเกม่อน โก ที่เป็นปัจจัยพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเก วิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคูณ
ม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
ปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ยอมรับสมมติฐาน
ปัจจัยด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน โก
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุม่ ผู้เล่นโปเก
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ม่อน โก
ปัจจัยด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ตารางที่ 5.24 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานค่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัย
ด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก ปัจจัยด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นโปเก
ม่อน โก ปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก และปัจจัย
ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรูส้ ึกร่วมกันในกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก กับพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
สมมติฐาน
ผลการทดสอบ
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ของปั จจัย ความรู้สึกถึงความเป็ น สมมติฐานด้วยการ
ชุมชนของผู้เล่นโปเกม่อน โก ที่เป็นปัจจัยพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเก วิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคูณ
ม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่
ละครั้ง
ปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ปัจจัยด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน โก
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุม่ ผู้เล่นโปเก
ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ม่อน โก
ปัจจัยด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
ยอมรับสมมติฐาน

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย เป็น
การศึกษาแบบผสมผสานนาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ และตามด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ในขั้นตอนของ
การสรุปและอภิปรายผลนั้นจะเป็นขั้นตอนที่นาข้อสรุปต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทที่ 4
และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณในบทที่ 5 นามาบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา
โดยในบทที่ 6 จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 สรุปผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ว่าด้วยเรื่องของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของ
กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกนสังคมไทย จานวนทั้งหมด 30 คน พบว่ามีผู้เล่นโปเกม่อนที่ให้ทั้งข้อมูลและ
ความเห็นที่ แตกต่างกันไปในแต่ละประเด็น โดยที่บางประเด็นอาจมีการให้ความเห็นที่ตรงกันหมด
หรือบางประเด็นก็มีการให้ความเห็นที่แตกต่างกันไป สามารถสรุปเป็นประเด็นสั้น ๆ ได้ดังนี้
ข้อมูลประชากร
พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เล่นโปเกม่อน โกมีเพศที่หลากหลาย โดยมีผู้ชายทั้งหมด 20 คน
และมีผู้หญิงทั้งหมด 10 คน ผู้เล่นมีอายุตั้งแต่อายุ 26 ไปจนถึง 55 ปี สถานภาพโสด/หย่าร้าง 25 คน
สมรสแล้ว 5 คน ระดับการศึกษามีตั้งแต่มัธยมปลาย 1 คนปริญญาตรี 12 คน ปริญญาโท 14 คน ไป
จนถึ ง ปริ ญ ญาเอก 1 คน และรวม ปวส.อี ก 2 คนด้ วยเช่ น กั น มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ที่ ในที่ ต่ า ง ๆ ที่
หลากหลาย ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล 18 คน ภาคกลาง 1 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 คน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 4 คน ภาคใต้ และตะวันตก 4 คน ประกอบอาชีพที่ห ลากหลาย เช่น รับจ้าง
ทั่วไป ฟรีแลนซ์ มัณฑนากร พนักงานบริษัท อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา รวมไปถึงแม่บ้าน มีผู้เล่น
ที่มีทั้งผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,500 บาท ไปจนถึง 100,000 บาท และยังมีผู้ที่ยังไม่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนด้วย
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พฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก
พบว่ามีการใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก เล่นเกมโปเกม่อน โกทุกวัน มีระยะเวลา
ในการเล่นโปเกม่ อนอยู่ที่ 2-6 ชม. โดยมีเวลาการเล่นในช่วงตอนเย็นหลังเลิกงาน ช่วงหลัง 18.00
นาฬิกา แต่บ างส่วนก็เล่นตอนกลางคืนไปจนถึงช่วง 0.00 นาฬิกา โดยผู้เล่นโปเกม่อน โกเหล่านี้มี
ระยะเวลาการเล่นตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ไปจนถึง 6 ชั่วโมงต่อวัน เริ่มเล่นเกมโปเกม่อน โกมาตั้งแต่วันแรกที่
เกมโปเกม่อนได้เปิดให้มีการเล่นขึ้นมาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการเล่นที่หลากหลาย ได้แก่
เพราะรู้จักเกมโปเกม่อนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เพราะต้องการความสนุกสนานเพื่อคลายเครียด เพราะ
ต้องการเล่นเพื่อเข้าสังคม หรือเพราะต้องการเล่นเพื่อต้องการลองรูปแบบการเล่นใหม่ ๆ ของเกม
โปเกม่อน โก เพราะต้องการทาความรู้จักกับโปเกม่อน เพราะที่ต้องการจะสะสมโปเกม่อนให้ครบหมด
ทุกตัว หรือเพราะต้องการฝึกภาษาอังกฤษ
ความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่น
- ความรู้สึกถึงการเป็นสมาชิก พบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกในกลุ่ม
จานวน 17 คน และมีผู้เล่นส่วนน้อยที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกในกลุ่มมาก
นัก จานวน 13 คน ซึ่งมีจานวนที่ใกล้เคียงกัน
- ความบ่อยครั้งในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่มีการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับคนในกลุ่มที่ค่อนข้างบ่อย จานวน 25 คน และมีผู้เล่นส่วนน้อยที่ไม่ค่อยได้
เข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในกลุ่มมากนัก จานวน 5 คน
- การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่าง ๆ ในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญ กั บ
กฎระเบียบภายในกลุ่ม จานวน 21 คน และมีผู้เล่นส่วนน้อยที่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
กฏระเบียบภายในกลุ่มมากนัก โดยมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็น จานวน 9 คน
- การใช้ภาษาเฉพาะทางในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นทุกคนล้วนมีความเห็นตรงกันหมดว่า มีการ
ใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มจริง
ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
- การติดตามข่าวสารจากคนในกลุ่ม พบว่าผู้เล่นทุกคนล้วนมีความเห็นตรงกันหมด ว่าการ
ติดตามข่าวสาร
- การได้รับข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นโปเกม่อน โกจากในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นทุกคนล้วน
มีความเห็นตรงกันหมด ว่าได้รับข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นจากกลุ่ม
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- การเข้าไปพูดคุยสนทนากับ คนในกลุ่มโปเกม่อน โก พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ มี การเข้าไป
พูดคุยสนทนาในกลุ่มโปเกม่อน โกที่ค่อนข้างบ่อย จานวน 27 คน และมีผู้เล่นส่วนน้อยที่
ไม่ค่อยได้เข้าไปพูดคุยสนทนาในกลุ่มโปเกม่อน โกมากนัก จานวน 3 คน
- การปรับตัวเอง เมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มมีความเหมาะสม และคนอื่น ๆ ยอมรับได้ พบว่า มีผู้
เล่นที่ มี ก ารปรับ พฤติก รรมตัวเองให้เ ข้ากั บ คนในกลุ่ม อยู่เสมอ จ านวน 15 คน เป็ น
จานวนครึ่งหนึ่ง เท่ ากั บ ผู้เล่น ที่ ไม่ ค่อยได้มี ก ารปรับ ตัวให้เข้ากั บ ผู้คนในกลุ่ม มากนั ก
จานวน 15 คน เช่นเดียวกัน
- การตักเตือนหรือการเข้าไปดุด่าว่ากล่าวคนที่ทาผิดกฎในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ ไม่
ค่อยมีการตักเตือนผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ทาผิดกฎภายในกลุ่ม โดยมองว่าไม่ใช่เรื่องของตน
และเป็นสิ่งไม่จาเป็น จานวน 18 คน และมีผู้เล่นมีการตักเตือนผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ทาผิดกฏ
ในกลุ่มอยู่เสมอ จานวน 12 คน ซึ่งมีจานวนที่ใกล้เคียงกัน
การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน
- การเข้าไปพูดคุย ตอบกระทู้ กันในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ มีก ารเข้าไปพูดคุย ตอบ
กระทู้ ตอบโพสต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้ตั้งกระทู้ จานวน 26 คน
และมีผู้เล่นส่วนน้อยที่ไม่ค่อยได้มีการเข้าไปพูดคุย ตอบกระทู้ ตอบโพสต่าง ๆ มากนัก
จานวน 4 คน
- การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ กับคนในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นทุกคนล้วนมีความเห็นตรงกัน
หมด ว่ามีการให้ความช่วยเหลือคนในกลุ่มจริง ๆ แต่เรื่องที่จะช่วย ต้องอยู่ในขอบเขต
ความสามารถที่ช่วยได้ และไม่ซ้ากับคนอื่น
- การแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจให้กับคนในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นทุกคน
ล้วนมีความเห็นตรงกันหมด ว่ามีการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลจริง แต่ก็ไม่ได้ทาเป็นประจา
เพราะปกติในกลุ่มมักมีคนลงแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลตลอดเวลา จึงไม่จาเป็นที่จะต้องลง
ซ้า
- การขอความช่วยเหลือ ต้องการคาตอบเพื่อคลายความสงสัยจากคนในกลุ่มการตักเตือน
หรือการเข้าไปดุด่าว่ากล่าวคนที่ท าผิดกฎในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่มีการเข้าไปตั้ง
กระทู้ถาม หรือโพสขอความช่วยเหลือจากคนในกลุ่มเสมอ จานวน 25 คน และมีผู้เล่น
ส่วนน้อ ยที่ ไม่ ได้ตั้ง กระทู้ ถาม หรือโพสขอความช่วยเหลือจากในกลุ่ม แต่เลือกที่ จ ะ
ช่วยเหลือตนเองมากกว่า จานวน 5 คน
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- การหาเพื่อนที่สามารถคุยได้ในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นมีการหาเพื่อนที่สามารถคุยได้ภายใน
กลุ่มเสมอ จานวน 15 คน เป็นจานวนครึ่งหนึ่ง เท่ากับมีผู้เล่นที่ไมได้มีการหาเพื่อนจาก
ภายในกลุ่มแต่อย่างใด จานวน 15 คน เช่นเดียวกัน
การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน
- ความบ่อยครั้งในการตั้งกระทู้พูดคุยกับ คนในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นทุกคนล้วนมี ความเห็น
ตรงกันหมดว่า ไม่ค่อยได้มีการตั้งกระทู้โพสพูดคุยเรื่องต่าง ๆ ภายในกลุ่มเลย แต่อาจจะ
มีโพสบ้าง ถ้าเป็นกระทู้แนวต้องการความช่วยเหลือ
- การแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนในกลุ่ม พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่เลือกที่จะมีการแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการเล่นของตนเองให้กับ คนในกลุ่มเสมอ จานวน 28 คน และมีผู้เล่น
ส่วนน้อยที่ไม่ได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ในการเล่นของตนเองให้กับคนในกลุ่ม จานวน
2 คน
- การชักชวนคนในกลุ่มออกไปทากิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการเล่นโปเกม่อน โก พบว่า ผู้
เล่นส่วนใหญ่มีการชักชวนออกไปทากิจกรรมอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการเล่นโปเกม่อน
โกอยู่ส ม่ าเสมอ จ านวน 23 คน และมี ผู้เล่นส่วนน้อยที่ ไม่ ได้มี ก ารชัก ชวนออกไปท า
กิจกรรมใด ๆ เลยนอกเหนือจากการเล่นโปเกม่อน โก จานวน 7 คน
- การมีกลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่ม เฉพาะอีกที หนึ่งที่แยกมาจากกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกหลัก
พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ มีกลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเฉพาะที่แยกมาจากกลุ่มหลัก จานวน 27
คน และมีผู้เล่นส่วนน้อยที่ไมได้มีกลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเฉพาะที่แยกมาจากกลุ่มหลักเลย
จานวน 3 คน
- การให้ความช่วยเหลือกับคนในกลุม่ ส่วนตัว พบว่า ผู้เล่นทุกคนล้วนมีความเห็นตรงกัน
หมดว่า เป็นเรื่องของความถ้อยทีถ้อยอาศัย หากสามารถช่วยได้ก็จะช่วย ถ้าอยู่ใน
ขอบเขตความสามารถของตน
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6.1.2 สรุปผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการสารวจด้วยแบบสอบถาม
จากการศึกษาวิจัยเรื่อ งความรู้สึก ถึงความเป็นชุม ชนของผู้เล่นโปเกม่ อน โกในสังคมไทย
สามารถแบ่งผลการศึกษาเป็นประเด็นย่อย ๆ ได้ดังต่อไปนี้
ข้อมูลประชากร
จากการสารวจข้อมูลประชากรของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก พบว่า เพศของผู้เล่นโปเกม่อน โก
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.25 อายุ พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.50 สถานภาพ พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ 71.50 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 49.75 ภูมิลาเนา พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพฯ
และปริม ณฑล คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 55.50 อาชี พ พบว่า ผู้ เล่น โปเกม่ อน โก ส่ วนใหญ่ เป็ น พนัก งาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.75 และรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โก ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.75
พฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก
จากการส ารวจพฤติก รรมการเล่น โปเกม่ อน โก พบว่า ผู้ เล่ นโปเกม่ อน โก ส่วนใหญ่ ใช้
โทรศัพท์ Smartphone เป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก คิดเป็นร้อยละ 99.25 ส่วนใหญ่เล่น
เกมโปเกม่อน โก ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 87.25 ใช้เวลาเล่นเกมในแต่ละครั้ง 30 นาที - 1 ชั่วโมง คิด
เป็ น ร้อ ยละ 33.75 เล่ น เกมโปเกม่ อ นในช่ ว งเวลา 18.00-20.00 น. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.75 และ
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของผู้เล่นโปเกม่อน โก คือ เล่นเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือเพื่อความ
บันเทิงต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 95.25
ความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่น
จากการสารวจความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของผู้เล่นโปเกม่อน โก ในด้านความเป็นสมาชิก
ในกลุ่มผู้เล่น พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สกึ ถึงความเป็นชุมขนของกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเกม่อน
โก ด้านความเป็นสมาชิก อยู่ในระดับ มาก (Mean = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎกติกาทั้งกฎภายในกลุ่ม และกฎระเบียบในการ
เล่นโปเกม่อน โกอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.34)
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ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
จากการสารวจความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของผู้เล่นโปเกม่อน โก ในด้านความมีอิทธิพลต่อ
กันระหว่างผู้เล่น พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเก
ม่อน โก ด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู ง สุด คือ ได้ รับ ข่าวสารเกี่ ยวกั บ เกมโปเกม่ อ น โก จากคนในกลุ่ ม
ตลอดเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.32)
การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน
จากการสารวจความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของผู้เล่นโปเกม่อน โก ในด้านการร่วมเติมเต็ม
ความต้องการต่อกันและกัน พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่ม
ผู้เล่นโปเกม่อน โก ด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกั น อยู่ในระดับปากลาง (Mean =
2.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือ
ต้องการตั้งคาถามเกี่ยวกับโปเกม่อน โก ท่านมักจะถามในกลุ่มอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean
= 3.31)
การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน
จากการส ารวจความรู้สึก ถึง ความเป็น ชุม ขนของผู้เล่น โปเกม่ อน โก ในด้านการแบ่ งปั น
อารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มี ความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้
เล่นโปเกม่อน โก ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน อยู่ในระดับปากลาง (Mean = 2.93) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกับกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก
ที่ท่านอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.31)
โดยสรุปแล้ว จากการสารวจความรู้สึกถึงความเป็นชุม ชนของผู้เล่นโปเกม่อน โกในด้าน ต่าง
ๆ พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก อยู่ใน
ระดับปานกลาง (Mean = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความ
เป็นสมาชิก (Mean = 3.60) รองลงมาคือ ด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น (Mean =3.55)
รองลงมาอีกคือ ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน (Mean = 2.93, SD. = 0.80) และด้านการ
ร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน (Mean = 2.93, SD. = 0.68) ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน
(1) ลักษณะทางประชากรที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก ด้านความบ่อย
ในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ จากการศึกษา พบว่า มีเพียงลักษณะทางประชากรแค่ 1 ด้าน
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เท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก ในด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน
โก ต่อ สัป ดาห์ อย่ างมี นัยส าคัญ ในระดับ ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกั บ สมมติฐานที่ ตั้งไว้เพียง
บางส่วน ได้แก่ อายุ
(2) ลั ก ษณะทางประชากรไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ พฤติ ก รรมการเล่ น โปเกม่ อ น โก ด้ า น
ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในส่วนตรงนี้แสดงให้เห็นว่า ลักษณะทางประชากรของผูเ้ ล่นโปเก
ม่อน โก ไม่มีผลใด ๆ กับพฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โกในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน
โกโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
(3) ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มีพฤติกรรมใน
การเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านความถี่ในการเล่นต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA of Variance) ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.124 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ผู้เล่นที่มี
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน
โก ด้านความถี่ในการเล่นต่อสัปดาห์ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(4) ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มีพฤติกรรมใน
การเล่นเกมโปเกม่อ น โก ด้านระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง ที่ แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณาผลการ
วิเคราะห์การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA of Variance) ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ในภาพรวมพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดง
ให้เห็นว่า ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มีพฤติกรรมในการ
เล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาในการเล่นแต่ล ะครั้งที่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่ อ นามาเปรีย บเที ยบโดยใช้ วิธี LSD (Least Significant Difference) แล้ ว จะ
พบว่า กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ที่มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาในการเล่นแต่
ละครั้งที่แตกต่างกัน มีระดับ ความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่แตกต่างกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบ 4 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง
น้อยกว่า 30 นาที กับ 2-3 ชั่วโมง 2) กลุ่มที่ มีระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้งน้อยกว่า 30 นาที กั บ
มากกว่า 5 ชั่วโมง 3) กลุ่ม ที่ มี ร ะยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง 30 นาที - 1 ชั่วโมง กั บ มากกว่า 5
ชั่วโมง และ 4) กลุ่มที่มีระยะเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง 1-2 ชั่วโมง กับมากกว่า 5 ชั่วโมง
(5) เมื่อวิเคราะห์ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก กับด้านความบ่อย
ในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันได้แก่ ปัจจัยด้านความเป็น
สมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (r= 0.179) และปัจจัยความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน
โก (r= 0.121) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบางส่วน
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(6) เมื่อวิเคราะห์ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก กับด้านระยะเวลา
ที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันได้แก่ ปัจจัย
ด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก (r = 0.316) ปัจจัยด้านการ
แบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน ในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (r = 0.316) ปัจจัยความมีอิทธิพลต่อกัน
ระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน โก (r= 0.281) และปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (r=
0.267) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
(7) เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยพยากรณ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน
โก กับ พฤติก รรมในการเล่นโปเกม่อน โกในด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่ อน โกต่อสัป ดาห์
พบว่า ปัจจัยที่สามารถทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โกในด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โกต่อสัปดาห์ได้อย่างมีนัยสาคัญ คือปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก (Sig =
0.010) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบางส่วน
(8) เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยพยากรณ์ของความรูส้ ึกถึงความเป็นชุมชนของกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก
กับพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โกในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่
ละครั้ง พบว่า ปัจจัยที่สามารถทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โกในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
เล่นเกมโปเกม่ อ น โก โดยเฉลี่ยในแต่ล ะครั้ งอย่างมี นั ยส าคัญ คือ ปัจ จัยด้านการแบ่ง ปันอารมณ์
ความรู้สึก ร่วมกัน ในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก (Sig = 0.016) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียง
บางส่วน
6.1.3 สรุปผลการวิจัยทั้งหมด
จากการบูรณาการผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยที่เน้นแกนหลักไปที่
การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ข้อสรุปผลจาการวิจัยทั้งหมดดังต่อไปนี้
ข้อมูลประชากรของผู้เล่นโปเกม่อน โก
จากการศึกษาด้านข้อมูลประชากรของผู้เล่นโปเกม่อน โก พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอ ายุที่ ห ลากหลาย ตั้งแต่ 26-55 ปี ส่วนใหญ่มี สถานภาพโสด/หย่าร้าง อยู่ในระดับ
การศึ ก ษาตั้ง แต่ป ริญ ญาตรีไปจนถึง ปริญ ญาโท มี ภูมิ ล าเนาอยู่ที่ ก รุง เทพฯและปริม ณฑล มี ก าร
ประกอบอาชีพ ที่ ห ลากหลาย ได้ แก่ พนัก งานบริษัท เอกชน รับ จ้างทั่ วไป ฟรีแลนซ์ มั ณ ฑนากร
พนักงานบริษัท อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา รวมไปถึงแม่บ้าน เป็นต้น และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนตั้งแต่ 9,500 บาท ไปจนถึง 100,000 บาท และยังมีผู้ที่ ยังไม่มีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือนด้วย
เช่นกัน
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พฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก
จากการศึกษาด้านพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก พบว่าผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่ใช้
อุปกรณ์โทรศัพท์ Smartphone ในการเล่นมากกว่าการใช้อุปกรณ์ Tablet ผู้เล่นโปเกม่อนส่วนใหญ่
มีการเล่นเกมโปเกม่อน โกทุกวัน และมักจะใช้เวลาในการเล่นตอนช่วงเย็นช่วงหลังเลิกงาน ตั้งแต่เวลา
16.00-20.00 น. โดยผู้เล่นส่วนใหญ่จะใช้เวลาเล่นเกมในแต่ละครั้งประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง แต่
อย่างไรก็ตาม ก็มีบางส่วนที่มีระยะเวลาการเล่น และช่วงระยะเวลาการเล่นที่ไม่แน่นอน สามารถเล่น
ช่วงเวลาใดก็ ได้ และเล่นด้วยระยะเวลาเพียงใดก็ ได้ โดยขึ้นอยู่กับ ว่า มี “บอส” หรือ Raid Boss
เกิดขึ้นที่ตรงไหน หรือมีโปเกม่อนหายากเกิดขึ้นตรงไหน ผู้เล่นเหล่านั้นจึงจะออกไปเล่นในช่วงนั้น ๆ
ส่วนวัตถุป ระสงค์ในการเล่นโปเกม่ อน โก ผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเล่น ที่
หลากหลาย ได้แก่ เพราะรู้จักเกมโปเกม่อนมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เพราะต้องการความสนุกสนานเพื่อ
คลายเครียด เพราะต้องการออกกาลังกาย เพราะต้องการเล่นเพื่อเข้าสังคม หรือเพราะต้องการเล่น
เพื่อต้องการลองรูปแบบการเล่นใหม่ ๆ ของเกมโปเกม่อน โก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่มี
วัตถุประสงค์ในการเล่นที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ ซึ่ งมักจะเป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับเป้าหมาย หรือ
ความต้องการของตนเอง เช่น เพราะต้องการทาความรู้จกั กับโปเกม่อน เพราะที่ต้องการจะสะสมโปเก
ม่อนให้ครบหมดทุกตัว หรือเพราะต้องการฝึกภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ความเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
จากการศึกษาด้านความเป็ นสมาชิกของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่น
โปเกม่อน โกส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุม่ ผู้เล่นโปเกม่อน โก ด้านความเป็นสมาชิก
เป็นอย่างมาก เห็นได้จากองค์ประกอบของความเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎกติกาทั้งกฎภายในกลุ่ม และกฎระเบียบในการ
เล่นโปเกม่อน โกอยู่เสมอ คือด้านที่กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อนมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านความ
เป็นสมาขิกมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยให้เหตุผลว่า การอยู่ใน
กลุ่มก็เหมือนกับการอยู่ในสังคมที่จาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความ
วุ่นวาย หรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นโปเกม่อนบางกลุ่มมองว่า กฎระเบียบภายใน
กลุ่มเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็น เพราะมองว่าเป็นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่กาหนดขึ้นโดยกฎกติกาภายในเกม แต่เป็น
สิ่งที่กาหนดขึ้นมาในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก จึงไม่จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม
(2) ด้านความบ่อยครั้งในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในกลุ่ม เช่น การเข้าไปอ่านโพสในกลุ่ ม
ตลอดเวลา ก็ถือว่าเป็นด้านที่กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อนมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านความเป็นสมา
ขิกมากเป็นอันดับสอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ เพราะการที่จะมีความรูส้ กึ
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ในด้านความเป็นสมาชิกภายในกลุ่ม ตัวผู้เล่นเองจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กั บคนในกลุ่ม เข้าไปมีส่วน
ร่วมกับคนในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกด้วย เช่น เข้าไปโพส ตั้งกระทู้ comment พูดคุยเรื่องต่าง ๆ หรือ
กระทั่งการเข้าไปอ่านโพสต่าง ๆ ภายในกลุ่มด้วยเป็นต้น ยิ่งมีความบ่อยครั้งในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ผู้เล่นภายในกลุ่มมากเท่าใด ก็จะยิ่งบ่งบอกถึงความเป็นสมาชิกด้วย เป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกถึง
ความเป็นชุมชนขึ้นมา
(3) ด้านความรู้สึกว่าตนเองเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่ท่านอยู่ เช่น การเข้า
ไปมีบทบาทภายในกลุ่ม เป็นด้านที่กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อนมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านความเป็น
สมาชิ ก มาเป็ น อั น ดั บ สาม ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เช่ น เดี ย วกั บ
องค์ประกอบในด้านความบ่อยครั้งในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในกลุ่ม ผู้เล่นจะรู้สึกถึงความเป็น
สมาชิกภายในกลุ่มได้ ก็จาเป็นจะต้องมีบทบาทภายในกลุ่มด้วย เพื่อให้ตัวผู้เล่นมีความรู้สึกว่าตนเองมี
บทบาทภายในกลุ่มจริง ๆ รู้สึกว่าตนเองเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มจริง ๆ อันก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความ
เป็นชุมชนขึ้นมา
(4) ด้านการใช้ภาษา แม้ว่าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจะ
พบว่า ด้านที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความรู้สึกถึงความเป็นชุม ชนในด้านความเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เล่นโปเก
ม่อน โกในด้านการใช้ภาษาเฉพาะที่คนในกลุ่มโปเกม่อน โกเท่านั้นที่รู้จัก จะอยู่ในระดับปานกลาง แต่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนล้วนมีความเห็น
ตรงกันว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกมี การใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มที่คนในกลุ่มโปเกม่อน โกเท่านั้นที่จะรู้จัก
เช่น การตั้งชื่อง่าย ๆ ให้กับโปเกม่อน เช่น ก็อตจิ อุ้มไข่ ลีน่าจัง เป็นต้น หรือการใช้ศัพท์เชิง เทคนิค
ต่าง ๆ ภายในเกม เช่นคาว่า IV 100 ที่หมายถึงค่า Individual Values เป็นค่าพลังในโปเกม่อนแต่ละ
ตัวที่มีมากน้อยต่างกัน โดยจะมีค่าพลังสูงสุดหรือเก่งที่สุดอยู่ที่ 100 หรือคาว่าไชนี่ (Shiny) หมายถึง
โปเกม่อนที่มีลักษณะสีผิวที่ต่างจากโปเกม่อนชนิดเดียวกันตัวอื่น ๆ เป็นโปเกม่อนที่หายาก มีโอกาส
พบเจอได้น้อยมาก เป็นต้น ซึ่งการใช้คาเหล่านี้ ก็เพื่อให้เกิดความเข้า ใจง่าย ความสะดวกในการเรียก
และตรงกันระหว่างผู้เล่นภายในกลุ่ม
ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
จากการศึก ษาด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่น
ส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน ด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้
เล่นเป็นอย่างมาก เห็นได้จากองค์ประกอบของความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเกมโปเกม่อน โก จากคนในกลุ่มตลอดเวลา คือด้านที่ผู้เล่น
โปเกม่อนมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นมากที่สุด ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพราะเมื่อผู้เล่นอยู่ในกลุ่ม ผู้เล่นจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
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เกมจากผู้เล่นคนอื่น ๆ ภายในกลุ่มที่มีการลงอยู่เสมอ ทาให้ตัวผู้เล่นบางคนไม่จาเป็นที่จะต้องไปค้นหา
หรือไปติดตามข่าวสารจากแหล่งอื่น ๆ แต่สามารถติดตามข่าวสารจากในกลุ่มได้เลย อาจกล่าวได้ว่าผู้
เล่นได้รับอิทธิพลทางข่าวสารข้อมูลจากภายในกลุ่ม การได้รับอิ ทธิพลทางข่าวสารกันระหว่างผู้เล่น
ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนขึ้นมา
(2) ด้านการได้รับข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นโปเกม่อน โกจากในกลุ่ม คือด้านที่ผู้เล่นโปเก
ม่อนมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นมากเป็นอันดับสอง ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เช่นเดียวกับด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวเกมโปเกม่อน
โกในกลุ่ม ผู้เล่นจะได้รับข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับเล่นโปเกม่อนจากในกลุ่มที่มาจากผู้เล่นคนอื่น ๆ เอามา
ลงภายในกลุ่มอยู่เสมอ ทาให้ผู้เล่นบางคนสามารถค้นหาข้อมูลเทคนิคต่า ง ๆ เกี่ยวกับการเล่นโปเก
ม่อน โกจากภายในกลุ่ม ได้เลย ผลก็ คือผู้เล่นโปเกม่ อนภายในกลุ่ม จะได้รับ อิท ธิพลทางข้อมู ล กั น
ระหว่างผู้เล่น กับผู้ที่ให้ข้อมูลเทคนิค รวมไปถึงข่าวสารเหล่านั้นด้วย การได้รับอิทธิพลทางด้านข้อมูล
เหล่านี้ ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนขึ้ นมาในลักษณะเช่นเดียวกันกับด้านการได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากภายในกลุ่ม
(3) อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม พบว่า ยังมีผู้เล่นโปเกม่อน
โกหลายคน ที่ไม่ได้เข้าไปอ่านโพสใดๆ ในกลุ่มเลยเป็นจานวนมาก แสดงว่ายังมีผู้เล่นอีกจานวนหนึ่งที่
ไม่ได้ติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลเทคนิคใด ๆ จากในกลุ่มเลย ซึ่งมีจานวนที่เป็นรองจากผู้เล่นที่มีการ
ติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลเทคนิคใด ๆ จากในกลุ่ม
การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน
จากการศึกษาด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วน
ใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อ
กั นและกั น ในระดับ ปานกลาง เห็น ได้ จ ากองค์ป ระกอบของความมี อิท ธิพลต่อกั นระหว่างผู้เล่ น
ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการขอความช่วยเหลือ ต้องการคาตอบเพื่อคลายความสงสัยจากคนในกลุม่ คือด้านที่
ผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน
มากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ด้วยเหตุผลของการขอความช่วยเหลือ
จากคนในกลุ่ม เช่น การตั้งกระทู้ถามปัญหาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการเล่น หรือการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ตนเองอ่านแล้วไม่เข้าใจ เป็นต้น เพราะถือว่าการขอความช่วยคือความต้องการอย่างหนึ่งของ
ตัวผู้เล่น และการเข้าไปช่วยตอบกระทู้ หรือตอบคาถามภายในโพสก็ถือว่าเป็นการช่วยเติมเต็มความ
ต้องการของผู้เล่นที่ตั้งกระทู้นั้น ๆ ด้วยเช่นกัน และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ขอความ
ช่วยเหลือ กับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือด้วย เมื่อผู้เล่นต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติม ก็จะมี การ
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ติดต่อ ไปยังผู้เล่นที่ เคยให้ความช่วยเหลือในภายหลัง อีก เมื่ อเกิ ดการช่วยเหลือซึ่งกันและกั น ก็ จ ะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนขึ้นมา
(2) ด้านการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจให้กับคนในกลุ่ม คือด้านที่ผู้เล่น
โปเกม่อน โกมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันมาก
เป็นอันดับสอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพราะการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเกมโปเกม่อน โก จะช่วยในการเติมเต็มความต้องการทางด้านข้อมูลของผู้เล่นในการ
เล่นโปเกม่อน โกได้ ยังมีผู้เล่นอีกหลายคนทีย่ ังไม่รขู้ ้อมูลในส่วนตรงนั้น หรือบางคนก็ได้อาจรับรู้ข้อมูล
ที่ผิด ๆ ดังนั้นการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องก็จะยิ่งเติมเต็มความต้องการข้อมูลที่ถูกต้องของผู้
เล่นมากยิ่งขึ้น และตัวผู้เล่นที่มี การแชร์หรือแบ่งปันเองก็ มีความรู้สึกถึงความต้องการที่ จะแบ่งปัน
ข้อมูลที่ถูกต้องที่ตนเองรูใ้ ห้กับคนอื่นด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ๆ ทางด้านข้อมูลเกิดขึ้น
ภายในกลุ่ม เมื่อมีการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นที่ต้องการภายในกลุ่ม ก็จะก่อให้เกิด
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนขึ้นมา
(3) ด้านความรู้สึกผูกพันกับผู้คนภายในกลุ่ม คือด้านที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความรู้สึกถึงความ
เป็นชุม ชนในด้ านการร่วมเติม เต็ม ความต้องการต่อกั นและกั นมากเป็นอันดับ สาม ด้วยเหตุผ ลว่า
ความรู้สึกผูกพันกับผู้คนภายในกลุ่ม เป็นความรู้สึกที่สะท้อนถึงการร่วมเติมเต็มความต้องการให้กับผู้
เล่นต่อกันและกัน ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกมัดขึ้นมาอย่างหนึ่ง ยิ่งมีความสัม พันธ์
มาก ยิ่งมีการช่วยเหลือเติมเต็มความต้องการมาก ก็จะยิ่งมีความผูกพันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่
ผู้เล่นมีการตั้งกระทู้ถาม ขอความช่วยเหลือต่าง ๆ จากคนภายในกลุ่ม เมื่อมีการช่วยเหลือกัน มีการ
เติมเต็มความต้องการกันระหว่างผูเ้ ล่น ก็จะเกิดความรู้สึกผูกพันระหว่างผู้เล่นภายในกลุ่มขึ้นมา ซึ่งผล
ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นผู้เล่นภายในกลุ่มโปเกม่อน โก มีการเติมเต็มความต้องการระหว่างผู้เล่นจริง
ๆ จึงทาให้มีความรู้สึกผูกพันกับผู้คนภายในกลุ่มเกิดขึ้น ก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน
การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน
จากการศึกษาด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันใน
ระดับปานกลาง เห็นได้จากองค์ประกอบของการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการมีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่ตนเองอยู่ คือด้านที่ผู้เล่น
โปเกม่อน โกมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันมากที่สุด การ
ที่จะแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันระหว่างผู้เล่นได้ จาเป็นจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้เล่นคน
อื่น ๆ ในกลุ่ม ระดับ หนึ่ง เป็นความรู้สึก ที่ ผู้เล่นจะต้องมี เมื่ อมี ก ารแบ่ง ปัน โดยปกติ อารมณ์ และ
ความรู้สึกของผู้เล่น ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เล่นแต่ละคน การที่ผู้เล่นสามารถจะเปิดเผยอารมณ์
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ความรู้สึกที่ เป็นเรื่อ งส่วนตัวได้ จะต้องมี ความไว้เนื้อเชื่อใจกั น เพื่ อให้ ผู้ที่ รับ ฟังจะสามารถรับ ฟั ง
อารมณ์ความรู้สึกของตนจริง ๆ ไม่นาเรื่องไปพูดที่อื่นที่นอกเหนือจากกลุ่ม หรือนาไปพูดนินทาลับหลัง
เป็นต้น ในทางกลับกัน ผู้ฟังเองก็อาจมีแชร์แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ของตนเองให้กับผู้เล่นคนอื่น
ๆ อีกด้วย ถือว่าเป็นการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกให้แก่กันและกัน ภายในกลุ่มที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน ก่อให้เกิดความเป็นชุมชนที่แน่นแฟ้นขึ้นไป
(2) ด้านการให้ความช่วยเหลือกับคนในกลุ่มส่วนตัว คือด้านที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความรู้สึก
ถึง ความเป็ น ชุ ม ชนในด้านการแบ่ ง ปั น อารมณ์ ความรู้ สึก ร่ว มกั น มากเป็ น อัน ดั บ สอง ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ลที่ ได้จ ากการสัม ภาษณ์ ดังที่ได้กล่าวไปว่าการให้ความช่วยเหลือกับ คนในกลุ่ม
ส่วนตัวเป็นการสร้างความสัมพั นธ์ภายในกลุ่ม และยังถือว่าเป็นการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกอย่าง
หนึ่งด้วย เพราะการช่วยเหลือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของการ
ร่วมทุกข์ร่วมสุข หรือการแบ่งปันความสุขและความทุกข์ร่วมกันในกลุ่ม คือถ้ามีผู้เล่นภายในกลุ่มเกิด
ปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ ผู้เล่นคนอื่น ๆ ภายในกลุ่มก็จะให้ความช่วยเหลือของตัวผู้เล่นคนนั้น
ในลักษณะของการช่วยเหลือแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย จนก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนขึ้นมา
(3) ด้านการให้ความสาคัญกับคนในกลุ่มอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ คือด้านที่ผู้เล่นโปเก
ม่อน โกมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันมากเป็นอันดับสาม
โดยปกติการให้ความสาคัญกับผูเ้ ล่นคนอื่น ๆ ในกลุ่ม เป็นการสะท้อนถึงการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึก
ร่วมกัน เพราะการที่จะให้ความสาคัญกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ภายในกลุ่ม จะต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะ
ของความสนิทสนมกันในระดับหนึ่ง เมื่อมีความสนิทสนมกัน ก็จะมีการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกกัน
เพราะถือ ว่าคนในกลุ่ม ที่ ผู้เล่นเลือ กที่ จ ะแบ่ง ปันอารมณ์ ความรู้สึก ร่วมด้วยกั น จะต้องเป็นคนที่ มี
ความสาคัญ ต่อผู้เล่นคนนั้น ๆ ด้วย เป็นคนที่เชื่อถือและไว้ใจได้ กล้าที่จะแบ่งปันอารมณ์ ความรู้สึก
ให้แก่กัน ทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงการให้ความสาคัญ ต่อกันและกันของผู้เล่นภายในกลุ่ม ในการแบ่งปัน
อารมณ์ความรู้สึกของตน อันก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนขึ้นมา
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเป็นสมาชิก รองลงมาคือ
ด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น รองลงมาอีกคือ ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน
และด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน ตามลาดับ หากมองโดยภาพรวมแล้ว แสดงว่าผู้
เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก อยู่ ในระดับปาน
กลางเท่านั้น
การทดสอบสมมติฐาน
ลักษณะทางประชากรของผู้เล่นโปเกม่อน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โก จากการศึกษา พบว่า มีเพียงลักษณะทางประชากรแค่ 1 ด้านเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับ
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พฤติ ก รรมการเล่ น โปเกม่ อ น โก ในด้ านความบ่ อ ยในการเล่ น เกมโปเกม่ อ น โก ต่อ สั ป ดาห์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบางส่วน
ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มีพฤติกรรมในการ
เล่นเกมโปเกม่อน โกที่แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ผู้เล่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของ
กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเล่นเกมโปเกม่อน โก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
เล่นเกมโปเกม่อน โก จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันได้แก่ ปัจจัยด้านการร่วมเติม
เต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ปัจจัยด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึก
ร่วมกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก ปัจจัย ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่นโปเกม่อน โก และปัจจัย
ด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อน โก ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สมมติฐานที่ ตั้งไว้เพียง
บางส่วน
ปัจจัยความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก สามารถทานายพฤติกรรมใน
การเล่นเกมโปเกม่อน โกได้ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่สามารถทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเก
ม่อน โกได้อย่างมีนัยสาคัญ คือปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก และ ปัจจัยด้าน
การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สกึ ร่วมกันในกลุม่ ผู้เล่นโปเกม่อน โก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียง
บางส่วน

6.2 อภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมู ลในงานวิจัยนี้ แม้ ผู้เล่นโปเกม่อน โกจะมีความรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชนโดยรวมที่เห็นได้ในระดับที่ไม่ชัดเจนมาก แต่ถ้าหากสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เล่นโปเกม่อน โก
อย่างถี่ถ้วน จะพบว่าผู้เล่นโปเกม่อน โกหลายคนเองก็ยังมีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรู้สึกถึงความ
เป็นชุมชนอยู่บ้าง ทั้งในด้านความเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เล่ นมาก ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
การร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน และการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน ดังจะเห็นได้
จากผลการวิเคราะห์ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนโดยรวมที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกยังมีความรู้สึกถึงความ
เป็นชุมชนในด้านความรู้สึกถึงการเป็นสมาชิกของผู้เล่น และด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น
ในระดับที่มาก การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ให้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกับกลุ่มผู้ให้สัม ภาษณ์ อาจมีความเป็นไปได้ว่าการท าแบบสอบถามบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีความ
แตกต่างกับการสัมภาษณ์ที่เป็นการสื่อสารในลักษณะโดยตรงระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับตัวผู้วิจัยบนโลก
แห่งความเป็นจริง ในขณะที่การทาแบบสอบถามบนอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นการให้ข้อมูลผ่านตัวกลาง ใน
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ที่นี้คือแบบสอบถามบนอินเทอร์เน็ต ถือว่าไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลกับผู้วิจัยโดยตรง ทาให้กลุ่มตัวอย่าง
จากแบบสอบถามออนไลน์บางคนไม่สามารถให้ข้อมูลที่เจาะจงหรือชัดเจนได้เท่ากับการสัมภาษณ์ ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศุนิสา (2542) ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผู้
สนทนา ในห้องสนทนาภาษาไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จากการที่ศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก
ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เล่นโปเกม่ อน โก ในด้านความบ่อ ยในการเล่นเกมโปเกม่ อน โก ต่อสัป ดาห์ อย่างมีนัยส าคัญนั้น มี
ความสอดคล้อ งกั บ แนวคิดของ Myer Myers (1982) คือ ผู้เล่นโปเกม่ อน โกที่ มีอายุมากกว่าจะมี
พฤติกรรมตอบสนองต่อการเล่นเกมโปเกม่อน โก ซึ่งต่างจากผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มีอายุน้อยกว่า โดยที่
ผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มีอายุน้อย จะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการเล่นเกมโปเกม่อน โกที่เปลี่ยนไป
เมื่อมีอายุมากขึ้น
ในขณะที่ลักษณะทางประชากรของผู้เล่นโปเกม่อน โกในด้านของ เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก แต่อย่างใด มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผจงจิต ไกรถาวร และ
นพวรรณ เปียซื่อ (2013) ที่ศึกษาเรื่อง เรื่องความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของชุม ชนและการรับ รู้ส ภาพ
สิ่ งแวดล้อ มละแวกบ้านของผู้สูง อายุไทยที่ อ าศัยอยู่ ในชุม ชนแออัด เขตกรุง เทพมหานคร และมี
ผลการวิจัยออกมาว่า เพศไม่มีผลต่อความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนแต่อย่างใด
นอกจากนี้ จากผลการวิจัยในด้านพฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โกดังกล่าว ก็ยังพบว่ามีความ
สอดคล้องกับงานของของอุษา บิ้กกิ้นส์ และอมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ (2551) อีกด้วย เพราะมีผู้เล่น
โปเกม่อน โกบางคนที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการแปลภาษา หรืออ่านข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ ได้เพื่อ นใหม่ ๆ จากการเล่นที่ เล่นเกมเดียวกัน และยังมี พฤติก รรมการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อได้เล่นกับเพื่อนหลายคนในเวลาเดียวกัน และมีการแข่งขันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อีกด้วย เช่น การจับโปเกม่อนให้ครบทุกตัว การตี raid boss เป็นต้น ซึ่งเป็นผลดีจากการเล่นโปเก
ม่อน โก และแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างชุมชนกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกเกิดขึ้น
ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของชิณสินธุ์ คลังทอง (2559) ที่ศึกษา
เรื่อง กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศไทยอีกด้วย ในประเด็นของสภาพของตัว
ชุมชนกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกจะขึ้นอยู่ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น นอกจากนั้นพบว่าสื่อ
ออนไลน์และออฟไลน์มี ผ ลต่อ สภาพชุม ชนกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อน โกที่ เหมาะสม และรวมไปถึง การ
จัดการชุมชนเสมือนที่เหมาะสมอีกด้วย
จากผลการวิจัยในด้านพฤติกรรมการเล่นโปเกม่ อน โกบางส่วน ก็ ยังมีความสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ Yang Chia-chen and Liu Dong (2017, บทคัดย่อ) ด้วยเช่นเดียวกันว่า ผู้ เล่นโปเก
ม่อน โกมีจุดประสงค์ หรือแรงจูงใจในการเล่นโปเกม่อน โก ได้แก่ เพราะรู้จักเกมโปเกม่อนมาก่อน

160
หน้านี้อยู่แล้ว เพราะต้องการความสนุกสนานเพื่อคลายเครียด เพราะต้องการออกกาลังกาย เพราะ
ต้องการเล่นเพื่ อเข้าสังคม เช่น เพราะต้องการทาความรู้จักกับโปเกม่อน เพราะที่ ต้องการจะสะสม
โปเกม่อนให้ครบหมดทุกตัว หรือเพราะต้องการฝึกภาษาอังกฤษ ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยดังกล่าในบางส่วนว่า มีแรงจูงใจ (Motives) ที่มีผลต่อการเล่นโปเกม่อน โก ได้แก่ เพื่อความ
สนุ ก (Fun) จากผลการวิจั ย พบว่ ามี ผู้ เล่ น โปเกม่ อ น โกมี จุ ด ประสงค์ ในการเล่ น เล่ น เพื่ อ ความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ ถึง 381 คน คิดเป็นร้อยละ 95.25 เพื่อออกกาลัง
กาย (Exercise) ที่จากผลการวิจัยพบว่ามีผู้เล่นโปเกม่อน โกมีจุดประสงค์ในการเล่นเพื่อต้องการออก
กาลังกายถึง 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 เพื่อการระลึกถึงอดีตที่เคยรู้จักโปเกม่อน (Nostalgia) ที่
จากผลการวิจัยพบว่ามีผู้เล่นโปเกม่อน โกมีจุดประสงค์ในการเล่นเพราะเคยรู้จักโปเกม่อนในรูปแบบ
ของสื่อ อื่ นๆ มาก่ อ นหน้ านี้ ถึ ง 179 คน คิด เป็ นร้อยละ 44.75 เพื่ อความต้องการรัก ษามิ ตรภาพ
(Friendship Maintenance) และ เพื่อต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ๆ (Relation Initiation) จาก
ผลการวิจัยพบว่ามีผู้เล่นโปเกม่อ น โกมีจุดประสงค์ในการเล่นเพื่อต้องการสังคมพบปะพูดคุย ท า
กิ จ กรรมร่ ว มกั น ในหมู่ ผู้ เ ล่ น ถึ ง 137 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.25 และเพื่ อ บรรลุ ค วามส าเร็ จ
(Achievement) ในขณะที่ก็ยังมีผู้เล่นโปเกม่อน โกบางส่วนที่ยังเล่นโปเกม่อน โก ด้วยวัตถุประสงค์ที่
ต้องการบรรลุเป้าหมายตามความต้องการตัวเองอยู่ด้วย เช่น ต้องการจับโปเกม่อนให้ครบทุกตัว หรือ
ต้องการฝึกภาษาอังกฤษ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของ Yuparesh A Kitty Klaimanee
และ Thossaporn Tiensri ในขณะที่ จ ากผลการวิจั ย พบว่ าไม่ มี ผู้เ ล่ น โปเกม่ อน โก คนที่ ใดที่ มี
วัต ถุป ระสงค์ในการเล่น ที่ ในลั ก ษณะที่ ส อดคล้ องกั บ แรงจูง ใจเพื่ อต้อ งการหลี ก หนีจ ากชีวิตจริง
(Escapism) แต่อย่างใด
ไม่เพียงเท่านั้น ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โกก็ยังมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Ágnes Zsila, Gábor Orosz, et al (2017, บทคัดย่อ ) อีก ด้วย ว่าแรงจูงใจที่ มี ผลต่อ
การเล่นโปเกม่อน โก ได้แก่ เล่นเพื่อได้ทากิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activity) เล่นเพื่อระลึกถึง
อดีตที่เคยรู้จักกับโปเกม่อนมาก่อน (Nostalgia) และจินตนาการ (Fantasy) ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เล่นเกมอีกด้วย
นอกจากนี้ ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกยังจะเห็นได้จากผลข้อมูล
ที่ได้จากการสัม ภาษณ์ ในส่วนของความเป็นสมาชิก ในกลุ่ม ผู้เล่น มีผู้เล่นที่มี ความรู้สึก ถึงการเป็น
สมาชิก ความบ่อยครั้งในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในกลุ่ม และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่าง ๆ
ในกลุ่มที่มากเกินครึ่งหนึ่ง คือมากกว่า 15 คนจากจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 30 คน อีกทั้งยังมีผู้
เล่นที่มีการใช้ภาษาเฉพาะทางในกลุ่มกันหมดทั้ง 30 คนอีกด้วย
ส่วนในด้านของความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น ก็มีผู้เล่นที่มีการติดตามข่าวสารจากคนใน
กลุ่ม และการได้รับข้อมู ลเทคนิคเกี่ ยวกั บ การเล่นโปเกม่ อน โกจากในกลุ่มกั นหมดทั้ ง 30 คนด้วย
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เช่นกัน และผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ที่มีจานวนมากเกินครึ่งหนึ่งของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด มีการเข้าไป
พูดคุยสนทนากับคนในกลุ่มโปเกม่อน โก อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มีการปรับตัวเอง (เช่น
พฤติกรรม นิสัย การพูด) เมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มให้มีความเหมาะสม และคนอื่น ๆ ยอมรับได้ ก็มีจานวน
เท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้ให้ส้มภาษณ์ทั้งหมด และผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีการตักเตือนหรือ
การเข้าไปดุด่าว่ากล่าวคนที่ทาผิดกฎในกลุ่มมากนัก
ในขณะที่ด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน มีจานวนผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มีการ
ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ กับคนในกลุ่ม และการแชร์หรือแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจให้กับ
คนในกลุ่มที่เหมือนกันหมดทุกคน และยังมีจานวนผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มีการเข้าไปพูดคุย ตอบกระทู้
กันในกลุ่ม และการขอความช่วยเหลือ ต้องการคาตอบเพื่อคลายความสงสัยจากคนในกลุ่มที่มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มีผู้เล่นโปเกม่อน โกเพียงจานวนครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีการหาเพื่อนที่สามารถคุย
ได้ในกลุ่ม
และด้านการแบ่ งปัน อารมณ์ ความรู้สึก ร่วมกั น มี ผู้เล่นโปเกม่ อน โกจ านวนมากเกิ นกว่า
ครึ่งหนึ่งที่มีการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนในกลุม่ ได้ฟัง มีการชักชวนคนในกลุ่มออกไปทากิจกรรม
อย่างอื่นนอกจากการเล่นโปเกม่อน โก นอกจากนี้ ผู้เล่นเหล่านั้นจานวนมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็ยังมี
กลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเฉพาะอีกทีหนึ่งที่แยกมาจากกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกหลักอีกด้วย และยิ่งไปกว่า
นั้น ตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้เล่นโปเกม่อน โกทุกคน ล้วนแต่มีการให้ความช่วยเหลือกับคนใน
กลุ่มส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้เล่นโปเกม่อน โกทุกคน ก็ไม่ได้การมีการตั้ง
กระทู้พูดคุยกับคนในกลุ่มที่บ่อยครั้งเท่าใดนัก
นอกจากนี้ จากผลการศึกษาที่ได้จากการสารวจด้วยแบบสอบถาม หากดูภาพรวมของผู้เล่น
โปเกม่อน โกส่วนใหญ่ที่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเป็นสมาชิก (Mean = 3.60) รองลงมาคือ ด้าน
ความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น (Mean =3.55) รองลงมาอีกคือ ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรูส้ กึ
ร่วมกัน (Mean = 2.93, SD. = 0.80) และด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน (Mean =
2.93, SD. = 0.68) ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า แม้ภาพรวมของผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่ที่มีความรู้สึก
ถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน
จะพบว่าผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก อยู่ใน
ระดับตั้งปานกลางไปจนถึงระดับมากในทุกด้าน
และเมื่ อพิ จารณาเป็นรายข้อ จากความรู้สึ ก ถึงความเป็นชุม ชนในแต่ละด้าน จะเห็นได้ถึง
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่ยังมีอยู่ในระดับที่ถือว่าปานกลางไปจนถึง
ระดับมากอยู่ในแต่ละด้าน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลต่อไปนี้
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ด้านความเป็นสมาชิกของผู้เล่น จะเห็นได้ว่า มีข้อที่บ่งบอกถึงความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนใน
ด้านดังกล่าว ที่มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎกติกาทั้งกฎภายในกลุ่ม
และกฎระเบียบในการเล่นโปเกม่อน โกอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.34) รองลงมาคือ
มักจะเข้าไปอ่านโพสต์ในกลุ่ม ตลอดเวลา อยู่ในระดับมาก (Mean =3.93) รองลงมาอีกคือ รู้สึกว่า
ตนเองเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่ท่านอยู่ อยู่ในระดับมาก (Mean =3.86)
ด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น จะเห็นได้ว่า มีข้อที่บ่งบอกถึงความรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชนในด้านดังกล่าว ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ได้รับ ข่าวสารเกี่ยวกับ เกมโปเกม่อน โก จากคนในกลุ่ม
ตลอดเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.32) รองลงมาคือ มักจะได้รับข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับการ
เล่นโปเกม่ อน โกจากในกลุ่ม อยู่ในระดับ มากที่ สุด (Mean = 4.21, S.D. =0.85) รองลงมาอีก คือ
ไม่ได้เข้าไปอ่านโพสต์ใด ๆ ในกลุ่มเลย อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.21, S.D. =0.84)
ด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน จะเห็นได้ว่า มีข้อที่บ่งบอกถึงความรู้สึกถึง
ความเป็นชุมชนในด้านดังกล่าว ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการตั้ง
คาถามเกี่ยวกับโปเกม่อน โก ท่านมักจะถามในกลุ่มอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.31)
รองลงมาคือ เมื่อท่านได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับโปเกม่อน โก ท่านมักจะแชร์ หรือแบ่งปันให้กับคนใน
กลุ่มอยู่เสมอ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.25) รองลงมาอีกคือ ท่านรู้สึกผูกพันกับคนในกลุ่ม
โปเกม่อน โกที่ท่านอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.22) ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่ก็ยังถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่น้อย และยังบ่งบอกถึงความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนอยู่
ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน จะเห็นได้ว่า มีข้อที่บ่งบอกถึงความรู้สึกถึงความ
เป็นชุมชนในด้านดังกล่าว ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกที่
ท่านอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.31) รองลงมาคือ หากเพื่อนที่สนิทในกลุ่มโปเกม่อน โกมี
ปัญหา ท่านมักจะเข้าไปช่วยเหลือทันที อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.28) รองลงมาอีกคือ มักจะ
ให้ความสาคัญกับคนในกลุ่มอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.12) ซึ่ง
แม้ว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมจะอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกั บความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านการ
ร่วมเติ ม เต็ม ความต้อ งการต่อ กั นและกั น แต่ ก็ ยัง ถื อว่าเป็ น ค่าเฉลี่ ยที่ ไม่ น้อ ย และยั ง บ่ ง บอกถึ ง
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนอยู่เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้น จึงยังมีผู้เล่นโปเกม่อน โกอีกหลายคนที่ ยังความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของ
กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกอยู่ หากดูข้อมูลที่ได้จากทั้งการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ซึ่งความรู้สึกถึง
ความเป็นชุม ชนของผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านั้น มี ความสอดคล้องกั บแนวคิดของ Gusfield (1954) ว่า
สังคมในปัจจุบันได้มีลักษณะเอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล โดยมีเรื่องของสิ่งที่
ชอบ รสนิยม หรือความสนใจต่าง ๆ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ที่มีร่วมกัน
ในลักษณะของชุมชนขึ้น นั่นก็คือชุมชนกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก และยั งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของอุษา บิ้กกิ้นส์ และอมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ (2551) ที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างชุมชนเสมือนจริง
ที่ เป็นการรวมตัวของผู้เล่นเพื่ อ ไปตีสัตว์ป ระหลาดและตีป ราสาท และมี พฤติก รรมการสื่อสารที่
เหมือนกับการสนทนาทั่วไปภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับผู้เล่นโปเกม่อน โกที่มีการสื่อสารพูดคุย และ
มีการนัดกันไปตี raid boss ตามสถานที่ต่าง ๆ
นอกจากนี้ จากการศึกษาถึงปัจจัยพยากรณ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน ที่มีผลต่อการ
ทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ ด้วย
การวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ ได้พบข้อสรุปว่า มี เพียงปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกของผู้เล่น
โปเกม่อน โกเท่านั้น ที่มีผลต่อการทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่น
เกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์ สามารถสรุปออกมาได้เป็นแผนภาพดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ได้จากการศึกษาถึงปัจจัยพยากรณ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน ที่มีผลต่อการ
ทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้วยการวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ
ความเป็นสมาชิก
ของผู้เล่นโปเกม่อน
โก

Beta = -0.028, t = -2.580,
Sig = 0.010

พฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้าน
ความบ่อยครั้งในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
ต่อสัปดาห์

จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มีเพียงปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกของผู้เล่นโปเกม่อน โก
เท่านั้น ที่มีผลต่อการทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โกต่อสัปดาห์ อย่างมีนัยสาคัญในระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเก
ม่อน โก มีผลต่อการทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน
โกต่อสัปดาห์ มีค่าระดับนัยสาคัญ (Sig.) ที่ 0.010
เช่นเดียวกั บการศึก ษาถึงปัจจัยพยากรณ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุม ชน ที่มี ผ ลต่อการ
ทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยใน
แต่ละครั้ง ด้วยการวิเคราะห์ส ถิติถดถอยเชิงพหุคู ณ ได้พบข้อสรุป ว่า มี เพียงปัจ จัยด้านความเป็น
สมาชิกของผู้เล่นโปเกม่อน โกเท่านั้น ที่มีผลต่อการทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง สามารถสรุปออกมาได้เป็นแผนภาพ
ดังต่อไปนี้
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แผนภาพที่ได้จากการศึกษาถึงปัจจัยพยากรณ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน ที่มีผลต่อการ
ทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้วยการวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ
การแบ่งปัน
อารมณ์ความรู้สึก
ร่วมกัน

Beta = 0.209, t = 2.413,
Sig = 0.016

พฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก
โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง

จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มีเพียงปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกของผู้เล่นโปเกม่อน โก
เท่านั้น ที่มีผลต่อการทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเก
ม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง อย่างมี นัยส าคัญ ในระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านการแบ่งปันอารมณ์
ความรู้สึกร่วมกันของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก มีผลต่อการทานายพฤติกรรมในการเล่นโปเกม่อน โก
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง มีค่าระดับนัยสาคัญ (Sig.) ที่
0.016
กล่าวโดยสรุปแล้ว แม้ว่าในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกโดยรวมจะมีพฤติกรรมที่ไม่ได้แสดงถึง
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนที่ ชัดเจนมากนัก แต่กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกก็ยังคงมีความรู้สึกถึงความ
เป็นชุมชนอยู่บ้างในระดับปานกลาง ดังจะเห็นได้จากผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณที่
ผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเล่นโปเก
ม่ อ น โก รวมไปถึ ง ข้ อ มู ล ผลการวิ จั ย ก็ มี ค วามสอดคล้ อ งบางส่ ว นกั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย
เช่นเดียวกัน

6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานทางภาครัฐ จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่น
โปเกม่อน โกในสังคมไทย พบว่ายังคงมีผู้เล่นโปเกม่อน โกจานวนไม่น้อยที่ยังคงมีการเล่นเกมโปเก
ม่ อน โกอยู่ และยัง มี ก ารเล่น กั น อย่ างเป็น กลุ่ ม เป็ น ก้ อนในลัก ษณะของชุ ม ชน ดั งจะเห็ นได้จ าก
ผลการวิจัยที่พบว่าผู้เล่นโปเกม่อนส่วนใหญ่ในสังคมไทยมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนโดยเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง และจากการสัมภาษณ์ก็พบว่ายังมีผู้เล่นที่มีการออกไปเล่นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งใน
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กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในพัท ยา บางแสน เป็นต้น ที่ มีการ
ออกไปจับโปเกม่อน หรือออกไปต่อสู้กับบอส (ระบบการต่อสู้กับโปเกม่อนที่หายาก และมีค่าพลังสูง
มากกว่าปกติ ต้องช่วยกันต่อสู้ด้วยจานวนอย่างมากที่สุด 20 คน เมื่อต่อสู้เสร็จแล้วจะมีโอกาสจับโปเก
ม่อนตัวนั้นได้) นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ก็ยังพบว่า แม้ว่าสถานที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกอยู่จะมีผู้คนที่
เล่นโปเกม่อน โกน้อย เป็นสถานที่มีเสายิม หรือเสา PokeStop น้อย แต่ตัวผู้เล่นก็สามารถเดินทาง
ออกนอกสถานที่ ของตนไปเล่นโปเกม่อน โกตามสถานที่อื่น ๆ ที่ มีเสา PokeStop และยิม อยู่เป็น
จานวนมาก หรือไปร่วมเล่นกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ ได้ และยังมีการ
เดินทางไปต่างจังหวัดไปเล่นกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในจังหวัดนั้น ๆ อีกด้วย ผู้ วิจัยจึงมีความเห็นว่า
ควรมีการส่งเสริมให้มกี ารเล่นโปเกม่อน โกตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีจุดบริการสาหรับคนที่เล่นโปเกม่อน โกโดยเฉพาะ มีหน่วยงานเข้า
มาดูแล ให้การรองรับอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่มีการส่งเสริมเฉพาะตอนที่ตัวเกมโปเกม่อน โกยังเป็น
กระแสอยู่เท่านั้น เพราะจะเห็นได้ว่า แม้ว่ากระแสเกมโปเกม่อน โกจะไม่ได้โด่งดังเหมือนตอนที่เกม
เปิดตัวครั้งแรก แต่จ ากการสัง เกตการณ์ พบว่ายัง คงมี ผู้เล่นโปเกม่ อน โกอยู่จ านวนไม่ น้อยทั้ งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ยังคงมีการเล่นอยู่อีกจานวนไม่น้อย และยังมีผู้เล่นโปเกม่อน โกอีกหลาย
คนที่มีการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปพบเจอกับผู้เล่นที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งด้วย
หน่ วยงานทางภาคเอกชน เช่น เดี ยวกั นกั บ หน่ วยงานภาครัฐ จากผลการวิจั ยเกี่ ยวกั บ
ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผูเ้ ล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย พบว่าผู้เล่นโปเกม่อนส่วนใหญ่ใน
สังคมไทยมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนโดยเฉลี่ยในระดับปานกลาง และจากการสัมภาษณ์ก็พบว่ายัง
มีผู้เล่นที่มีการออกไปเล่นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในกรณีที่สถานที่
ของผู้เล่นโปเกม่อนที่มีผู้เล่นโปเกม่อน โกเป็นจานวนน้อย รวมไปถึงมีเสา PokeStop และเสายิมน้อย
ก็จะมีการเดินทางออกนอกสถานที่ของตนไปเล่นโปเกม่อน โกตามสถานที่อื่น ๆ ที่มีเสา PokeStop
และยิม อยู่เป็นจานวนมาก หรือไปร่วมเล่นกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ ได้
ดังนัน้ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับหน่วยงานทางภาครัฐ ฝ่ายเอกชนเองก็สามารถใช้เกมโปเกม่อน โก
มาส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับธุรกิจได้เช่นเดียวกัน โดยการทาให้ผู้เล่นโปเกม่อน โกได้เข้ามาแวะ
เวียน ใช้บริก าร หรือจับจ่ายใช้สอยกับธุร กิจที่ เกี่ ยวข้อง ด้วยวิธีก ารต่าง ๆ เช่น ตั้งเสายิม หรือเสา
PokeStop ตามสถานที่ที่เป็นร้านอาหารต่าง ๆ หรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยการทาเรื่องเป็น
Sponsorship กั บ ทาง Niantic บริ ษั ท ผู้ ให้ บ ริ ก ารเกมโปเกม่ อ น โก เพื่ อ ติ ด ตั้ ง เสายิ ม หรือ เสา
PokeStop ดังเช่นกรณีเดียวกับในต่างประเทศที่ มีการตั้งเสายิม หรือเสา PokeStop ในสถานที่ที่ มี
การขอเป็ น Sponsorship ไว้ ด้ ว ย เช่ น Doughnut Time Whataburger McDonald’s ที่ เ ป็ น
ร้านอาหารในทุ ก สาขา หรือ Six Flags Adventure Park ที่ เ ป็ น สวนสนุ ก T-Mobile ที่ เ ป็ น ร้า น
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เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น (Ben Brown, 2019) เพื่อให้มีผู้เล่นโปเกม่อน โกได้เข้าไปแวะเวียน
ใช้บริการหรือจับจ่ายใช้สอยในสถานที่นั้นมากขึ้น และหากสามารถตั้งเสา PokeStop ในพื้นที่ธุรกิจได้
ก็สามารถปล่อย Lure Model หรือปล่อยซากุระเพื่อล่อโปเกม่อนทีละเยอะ ๆ ซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เล่นโปเกม่อน โกได้ไปแวะเวียน ใช้บริการหรือจับจ่ายใช้สอยยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกจากการวิจัย พบว่าเป็นกรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก
เพราะแม้ว่ากลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก คือกลุ่มที่รวมผู้เล่นที่ชื่นชอบจากการเล่นเกมโปเกม่อน โก ซึ่งดู
เหมือนจะไม่แตกต่างจากกลุ่มผู้เล่นเกมอืน่ ๆ ที่มีการตั้งกลุ่มชุมชนตาม Social Media ต่าง ๆ แต่สิ่งที่
แตกต่าง หรือ พิ เศษส าหรับ กลุ่มผู้เล่นโปเกม่ อน โกคือ กลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อนจะมี การพบเจอกั นใน
สถานที่จริงต่าง ๆ เพราะเกมโปเกม่อน โกเป็นเกมที่จะต้องเล่นเกมอยู่บนสถานที่จริง ทาให้ต้องพบ
เจอกัน ซึ่งจะต่างจากกรณีเกมอื่น ๆ ที่ ต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมคอนโซลต่าง ๆ
หรือเกมแบบพกพาที่ไม่ได้มีความจาเป็นจะต้องพบเจอกันในสถานที่จริง ดังนั้นกรณีเกมโปเกม่อน โก
จึงเป็นกรณีที่น่าสนใจมาก และควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับเกมโปเกม่อน โกในประเทศไทยให้มากกว่านี้
โดยสามารถศึก ษากลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่ อน โกในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การตลาดของเกมโปเกม่ อน โก
แรงจูงใจที่มีผลทาให้ผู้เล่นอยากเล่นโปเกม่อน โกขึ้นมา เป็นต้น
2) จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าในประเทศไทยยังมีงานวิจัยหรือผลงานทางด้านวิชาการ
ต่าง ๆ ที่ มีก ารใช้แนวคิด Sense of Community หรือ ความรู้สึก ถึง ความเป็นชุม ชน เป็นแนวคิด
หลักในการศึกษาที่ค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอีกมากที่สามารถใช้แนวคิด
ดังกล่าวนี้นามาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาได้ เช่น ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น
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แบบสอบถามเรื่องความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกใน
สังคมไทย
เรียนท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านต่อเรื่องความรู้สึกถึงความ
เป็นชุมชนของกลุ่ม ผู้เล่นโปเกม่อ น โกในสังคมไทย เพื่อใช้เป็นข้อมู ล ในการศึกษาและการพัฒ นา
เทคโนโลยี รูป แบบการเล่นเกมใหม่ ๆ และนาไปประยุก ต์ใช้ในเชิงธุร กิ จ และเป็ นส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาค้นคว้าในวิชาระเบียบวิจัยทางนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จึงขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวิจัย โดยข้อมูลที่เก็บได้จะถูกเก็บเป็นความลับและจะใช้ประกอบการศึกษาเท่านั้น และจะมีการ
ทาลายข้อมูลเมื่อการศึกษาค้นคว้าเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
ผู้จัดทาวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากร
1. เพศ
1) ชาย
2. อายุ

2) หญิง

3) เพศทางเลือก

1) 20 ปี หรือต่ากว่า
4) 41-50 ปี
3. สถานภาพ

2) 21-30 ปี
5) 51-60 ปี

3) 31-40 ปี
6) มากกว่า 60 ปี

1) โสด
4. ระดับการศึกษา

2) สมรส

1) ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
3) อนุปริญญาตรี /ปวส.
5) สูงกว่าปริญญาตรี
5. ภูมิลาเนา
1) กรุงเทพฯและปริมณฑล
3) ภาคตะวันออก
5) ภาคเหนือ

2) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
4) ปริญญาตรี

2) ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพและปริมณฑล)
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
6) ภาคใต้ / ภาคตะวันตก
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6. อาชีพ
1) นักเรียน นักศึกษา
4) เอกชน
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่เกิน 10,000 บาท
4) 20,001-25,000 บาท
7) 35,001-40,000 บาท

2) ข้าราชการ
5) อิสระ
2) 10,001-15,000 บาท
5) 25,001-30,000 บา
8) มากกว่า 40,000 บาท

3)รัฐวิสาหกิจ
6) ว่างงาน
3) 15,001-20,000 บาท
6) 31,001-35,000 บาท

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเล่นโปเกม่อน โก
1. อุปกรณ์สื่อสารในการเล่นเกมโปเกม่อน โก (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
1) โทรศัพท์ Smartphone
2) Tablet
3) อื่น ๆ เช่น...................................
2. ความบ่อยในการเล่นเกมโปเกม่อน โกต่อสัปดาห์
1) 1-2 วันต่อสัปดาห์
2) 3-4 วันต่อสัปดาห์
3) 5-6 วันต่อสัปดาห์
4) ทุกวัน
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโปเกม่อน โก โดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง
1) น้อยกว่า 30 นาที
2) 30 นาที - 1 ชั่วโมง
3) 1-2 ชั่วโมง
4) 2-3 ชั่วโมง
5) 3-4 ชั่วโมง
6) 4-5 ชั่วโมง
7) มากกว่า 5 ชั่วโมง
4. ช่วงเวลาที่ใช้เป็นประจาในการเล่นเกมโปเกม่อน โก (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
1) 05.00 - 08.00 น.
4) 13.00-16.00 น.
7) 20.00-23.00 น.

2) 08.00-11.00 น.
5) 16.00-18.00 น.
8) 23.00-05.00 น.

3) 11.00 - 13.00 น.
6) 18.00-20.00 น.
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5. ท่านมีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมโปเกม่อน โกเพื่อสิ่งใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
1) เล่นเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ
2) เล่นเพื่อต้องการสังคม พบปะพูดคุย ทากิจกรรมร่วมกันในหมู่ผเู้ ล่น
3) เล่นเพื่อต้องการออกกาลังกาย
4) เล่นเพื่อต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5) เล่นเพื่อให้เป็นคนทีท่ ันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
6) เล่นเพื่อต้องการลองใช้เทคโนโลยีในการเล่นรูปแบบใหม่
7) เล่นเพราะเคยรูจ้ ักโปเกม่อนในรูปแบบของสื่ออื่น ๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว
8) อื่น ๆ เช่น..................................................................................

ส่วนที่ 3 ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน
ท่านมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทยมากน้อยเพียงใด
ความคิดเห็น
5
4
3
มาก
มาก
ปาน
ที่สุด
กลาง
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านความเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก

รายการ

1) ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุม่ ผูเ้ ล่นโปเก
ม่อน โกที่ท่านอยู่
2) ท่านมักจะเข้าไปอ่านโพสในกลุ่มตลอดเวลา
3) ท่านมักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎกติกาทั้ง
กฎภายในกลุ่ม และกฎระเบียบในการเล่นโปเกม่อน
โกอยู่เสมอ
4) เมื่อในกลุ่มมีการชวนทากิจกรรมร่วมกัน ท่านมักจะ
ไปเข้าร่วมด้วยเสมอ

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด
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5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

5) ท่านมีการใช้ภาษาเฉพาะที่คนในกลุ่มโปเกม่อน โก
ที่ท่านอยู่เท่านั้นที่รู้จัก เช่น ฉายาหรือชื่อเล่นของโปเก
ม่อนที่ท่านเรียกในกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น Pinsir=เพ็ญศรี
Jynx=ลีน่าจัง Tyranitar=ก๊อตจิ เป็นต้น)
6) ท่านรู้สึกว่าตนเองมีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกั บ
คนในกลุ่ม
7 ท่านรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีบทบาทใด ๆ ในกลุ่มเลย
8) ท่านรู้สึกยอมรับ และภูมิใจตนเองว่าเป็นสมาชิกใน
กลุ่มนั้น ๆ อย่างเต็มตัว
9) ท่านรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีคนบอกกับท่านว่ายังอยู่ใน
กลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกนั้น ๆ อยู่อีก (เช่น ถามว่า ท่าน
ยังอยู่ในกลุ่มคนที่ยังเล่นโปเกม่อน โกอยู่อีกหรือ?)
10) ท่านสามารถเข้ากับคนอื่น ๆ ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี
ตอนที่ 2 ปัจจัยความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผูเ้ ล่นโปเกม่อน โก
11) ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเกมโปเกม่อน โก จาก
คนในกลุ่มตลอดเวลา
12) ท่ านมั ก จะได้ รับ ข้ อ มู ล เทคนิ คเกี่ ย วกั บ การเล่ น
โปเกม่อน โกจากในกลุ่ม
13) ท่านมักจะเข้าไปพูดคุยสนทนากับคนในกลุ่มโปเก
ม่อน โก
14) ท่ านมี การปรับ ตัวเอง (เช่นพฤติกรรม นิสัย การ
พู ด ) เมื่ อ เข้ า ไปอยู่ ในกลุ่ ม โปเกม่ อ น โกให้ มี ค วาม
เหมาะสม และคนอื่นๆ ยอมรับได้

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด
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15) ถ้าคนในกลุ่มมีการทาอะไรผิดกฎระเบียบในกลุ่ม
หรือกฎระเบียบในการเล่นเกมโปเกม่อน โกท่านมักจะ
เข้าไปตักเตือนหรือเข้าไปดุด่าว่ากล่าวคนนั้นอยู่เสมอ
16) ท่ านไม่เคยติดต่อพู ดคุยเรื่อ งใด ๆ กับ คนในกลุ่ม
เลย
17) ท่านมักจะได้เพื่ อนใหม่ ๆ จากการเล่นโปเกม่อน
โกในกลุ่มที่ท่านอยู่เสมอ
18) ท่านไม่ได้ให้ความสนใจกับคนในกลุ่ม เมื่อในกลุ่ม
เกิดมีปัญหาขึ้นมา
19) ท่านไม่ได้เข้าไปอ่านโพสใด ๆ ในกลุ่มเลย
20) ท่ า นรู้ สึ ก ว่ า กลุ่ ม โปเกม่ อ น โกดั ง ที่ ท่ า นอยู่ มี
อิทธิพลต่อการเล่น และการใช้ชีวิตประจาวันของท่าน
ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกันในกลุม่ ผู้เล่นโปเกม่อน โก
21) เมื่ อมีการตั้งคาถามเกี่ยวกับ โปเกม่อน โกในกลุ่ม
ท่านมักจะไปตอบกระทู้นั้นเสนอ
22) เมื่อมีกระทู้ต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการ
คาแนะนา ท่านมักจะไปตอบกระทู้นั้นเสมอ
23) เมื่ อ ท่ า นได้รั บ ข่ าวสารที่ เกี่ ย วกั บ โปเกม่ อ น โก
ท่านมักจะแชร์ หรือแบ่งปันให้กับคนในกลุ่มอยู่เสมอ
24) เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการตั้ง
คาถามเกี่ยวกับโปเกม่อน โก ท่านมักจะถามในกลุ่มอยู่
เสมอ
25) ท่านต้องการหาเพื่อนที่สามารถคุยได้ในกลุ่มโปเก
ม่อน โกอยู่เสมอ

1
น้อย
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26) ท่ านมี ความรู้สึก อยากอยู่ร่วมกั บคนในกลุ่มโปเก
ม่อน โกตลอดเวลา
27) ท่ านอยากเล่นเกมโปเกม่อน โกแต่เพียงคนเดียว
ไม่ต้องการอยู่ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นใด ๆ
28) ท่านรู้สึกผูกพันกับคนในกลุ่มโปเกม่อน โกที่ ท่าน
อยู่
29) ท่ า นมั ก จะชวนคนในกลุ่ ม ผู้ เ ล่ น โปเกม่ อ น โก
ออกไปเล่นด้วยกันอยู่เสมอ
30) ท่านมักจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโปเกม่อน โกด้วย
ตนเอง มากกว่าที่จะโพสถามคนในกลุ่ม
ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันในกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก
31) ท่านมักจะชอบตั้งกระทู้โพสในกลุ่มเพื่อพูดคุยกับ
คนในกลุ่มตลอดเวลา
32) ท่ านมั กจะชอบแบ่งปันประสบการณ์ในเกมเล่น
เกมโปเกม่อน โก ในกลุ่มท่านอยู่
33) ท่านมักจะชวนเพื่อนในกลุ่ม โปเกม่อน โกออกไป
ทากิจกรรมอย่างอืน่ นอกจากการเล่นโปเกม่อน โก เช่น
ไปรับประทานอาหาร ไปดูภาพยนตร์ เป็นต้น
34) ท่านมีกลุ่มไลน์หรือกลุม่ ส่วนตัวลับเฉพาะอีกทีหนึง่
ส าหรับ เพื่ อ นที่ ม าจากกลุ่ม โปเกม่ อ น โกที่ ท่ านรู้สึ ก
สนิทที่สุด
35) หากเพื่ อ นที่ ส นิ ท ในกลุ่ ม โปเกม่ อ น โกมี ปั ญ หา
ท่านมักจะเข้าไปช่วยเหลือทันที
36) ท่ านมั กจะให้ความส าคัญ กับ คนในกลุ่มอยู่เสมอ
เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ
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37) คนอื่น ๆ ในกลุ่มให้ความสาคัญกับท่านเหมือนกับ
ที่ท่านให้ความสาคัญกับคนอื่น ๆ
38) ท่านมักจะเก็บ อารมณ์ความรู้สึกในการเล่นโปเก
ม่อนของตัวท่านอยู่เสมอ ไม่เคยนาไปบอกใคร
39) ท่านมีความรู้สึกที่ไว้เนื้อเชื่อใจกับกลุ่มผู้เล่นโปเก
ม่อน โกที่ท่านอยู่
40) ในกรณีที่ ท่านลืมสิ่งของใด ๆ ท่านมีความรู้สึก ว่า
ท่านสามารถยืมสิ่งของทีท่ ่านลืมกับเพื่อน ๆ คนในกลุ่ม
ได้
ข้อเสนอแนะ
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