บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในยุคปั จจุบนั ที่อินเตอร์เน็ตมีความสาคัญกับมนุษย์ ในการช่วยอานวยความสะดวกและสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งเรื่ องชีวติ ประจาวันอย่างการจดบันทึก การเตือนความจา การเลือก
ร้านอาหาร หรื อช่วยในการทางานที่ตอนนี้กลายเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิง่ อย่างการติดต่อสื่ อสาร ส่ ง
อีเมล์ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลปริ มาณมากๆ หรื อการประชุมผ่านเครื อข่าย ที่ช่วยให้งานเดินไปอย่าง
รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ยัง มี เรื่ อ งของความบัน เทิ ง ทุ ก รู ป แบบที่ เข้ามาสู่ ร ะบบ
อินเตอร์เน็ตอย่างมากมาย ทั้งรายการโทรทัศน์ วิทยุ การรับชมภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกมที่
เข้ามาเป็ นสิ่ งบันเทิงที่เป็ นที่นิยม ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าถึ งคนทุกเพศทุกวัย เกิ ดการ
พัฒนาและกลายเป็ นธุรกิจหลากหลายที่ทาเงินมหาศาลในทุกวันนี้
เกมคอมพิวเตอร์ อ อนไลน์เป็ นสิ่ งบันเทิงใหม่ ที่ เข้ามาเพิ่มเติม จากเกมคอมพิวเตอร์ธรรมดา โดย
เริ่ มแรกเกมคอมพิวเตอร์ยงั เป็ นเกมออฟไลน์ เป็ นการลงตัวเกมและเล่นในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวคน
เดียว จนเริ่ มมีการพัฒนาให้สามารถเล่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่นได้ดว้ ยระบบเน็ตเวิร์ค ทา
ให้ เล่ น เกมกับ ผู ้เล่ น คนอื่ น ที่ เชื่ อ มต่ อ กัน อยู่ไ ด้ จนพัฒ นามาถึ งจุ ด สู งสุ ด โดยการเชื่ อ มต่ อ ผ่า น
อินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถเล่นเกมร่ วมกันได้กบั คนทัว่ โลกผ่านทางเกมออนไลน์ ที่บริ ษทั ต่างๆได้
พัฒนาจนมีให้เลือกมากมายหลายร้อยเกม นอกจากนั้นยังมีในส่ วนของโซเชียลเน็ตเวิร์คที่กาลังเป็ น
ที่นิยมซึ่งแน่นอนว่าเป็ นระบบที่สามารถออนไลน์ทวั่ โลกอยูแ่ ล้ว การทาเกมลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ทาให้การเล่นเกมออนไลน์ง่ายขึ้นและสนุกมากขึ้นจากการได้เล่นกับคนทัว่ โลก
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ธุรกิจเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ในประเทศไทยนั้นนับตั้งแต่ปี 20021 ก็ประสบความสาเร็ จ
มหาศาลจากเกม Ragnarokที่ มีผูเ้ ล่ นถึ ง 25 ล้านคน ถัดมายังมี เกม Maple Story,Everquest Online,
Aion, Guild Wars2 ก็ประสบความสาเร็จใกล้เคียงกัน โดยปี 2013 รายได้ของเกมออนไลน์ประเภท
MMORPG จะอยูท่ ี่ 14.9 พันล้านดอลลาร์ทวั่ โลก โดยประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก จะเป็ นตลาดใหญ่
ที่สุดประมาณ 64% ของรายได้ท้งั หมด ซึ่ งหลายประเทศก็มีการเติบโตของตลาดสู งอย่างมาเลเซียที่
เติบโตขึ้นไปจากปี ก่อน 121% ประเทศไทย 104% และ เกาหลีใต้ 100% ตลาดรองลงมาจะเป็ นกลุ่ม
ประเทศทางอเมริ กาเหนือ 17% กลุ่มยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริ กา 16% กลุ่มละตินอเมริ กา3%
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็ นตัวเลขที่สูงมากสาหรับธุรกิจเกม และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งจุดที่น่าสนใจ
คือรายได้หลักของเกม MMORPG ไม่ได้มาจากการเก็บเงินค่าเล่นเกม แต่จะมาจากการขายสิ นค้า
เสมือนจริ งเนื่ อ งจากผูเ้ ล่ นเกมส่ วนมากชอบเกมที่เปิ ดให้เล่นโดยไม่เสี ยเงิน การเสี ยเงินซื้ อ เกมถื อ
เป็ นความเสี่ ยงอย่างหนึ่ ง ถ้าเกมที่ซ้ื อมาไม่สนุ กทาให้รู้สึกเสี ยดายเงิน ถ้าเป็ นเกมที่ไม่เสี ยเงินถ้าไม่
สนุ กก็สามารถเปลี่ยนไปเกมอื่นได้ เมื่อเจอเกมที่ถูกใจแล้วจึงลงทุนกับการซื้ อสินค้าเสมือนในเกม
นั้นๆ
เกมออนไลน์ประเภท MMORPG นั้นย่อมากจาก Massive Multiplayer Online Role-Playing Game
กล่าวคือเป็ นเกมที่ผเู ้ ล่นจานวนมากเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน พร้อมๆกัน สามารถเห็นผูเ้ ล่นคนอื่นๆ
ได้ เสมื อนกับว่าอยูใ่ นโลกเดียวกัน โดยสามารถที่จะเล่ นคนเดี ยว ช่วยกันเล่นหรื อสู ้กนั ก็ได้ ผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ โดยผูเ้ ล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็ นตัวละครตัวหนึ่ งใน
โลกของเกมนั้นๆ และจะมีสินค้าในเกมหรื อที่เรี ยกว่าสิ นค้าเสมื อนจริ งชนิ ดที่ตอ้ งใช้เงินจริ งๆใน
การซื้อ ที่เป็ นส่วนประกอบสาคัญของเกม กล่าวคือจะเป็ นสินค้าที่มีความพิเศษกว่าสินค้าที่สามารถ
ซื้อได้ดว้ ยเงินในเกมทัว่ ไป เช่น มีความสามารถมากกว่า มีรูปร่ างสีสนั ที่สวยงามกว่า ซึ่ งผูเ้ ล่นยอมที่
จะซื้อสิ นค้าเหล่านี้ ดว้ ยเงินจริ งเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง ทั้งๆ ที่สินค้าเหล่านี้ มีอยูแ่ ต่
ในเกมเห็นภาพกราฟิ กสองมิติหรื อสามมิติเท่านั้น ไม่สามารถจับต้องหรื อนามาใช้ได้ในชีวิตจริ ง ผู ้
เล่นหลายคนยอมซื้อสินค้าเสมือนด้วยเงินจริ งเพือ่ ให้เล่นเกมได้เก่งขึ้น แต่ก็ยงั มีสินค้าเสมือนบางชิ้น
ที่ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับการเล่นเกมเลย โดยมีคุณสมบัติเพียงแค่ให้ความสวยงามเท่านั้น เช่น ชุดเสื้อผ้า
แฟชัน่ สาหรับตัวละคร ทั้งๆ ที่สินค้าเสมือนเหล่านี้บางชิ้นมีราคาสู งกว่าสิ นค้าจริ งๆ เสี ยอีก ผูเ้ ล่นก็
ยอมซื้ อ นอกจากความสนใจของผูเ้ ล่นที่มุ่งตรงมาที่สินค้าเสมื อนแล้ว ยังมีเรื่ องของสังคมในเกม
Chiraag Patel, Payment Industry and Massively Multiplayer Online Role Playing Games, Some Interesting Trends.
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ออนไลน์ ซึ่งเห็นได้ชดั เจนว่าเกมได้ออกแบบมาเพือ่ ให้ผเู ้ ล่นเล่นได้ทีละหลายๆ คน และยังมีระบบ
รองรับสาหรับการเล่นกับเพือ่ นครั้งละหลายๆ คน สามารถช่วยกันเล่น พูดคุยปรึ กษาและแบ่งของ
รางวัลกัน รวมถึงการรวมกลุ่มใหญ่หลายสิ บคนเป็ นเครื อข่ายที่คอยช่วยกันเล่นเกม มีหัวหน้ากลุ่ม
คอยดู แ ล การรวมตัวกัน ในเกมเหล่ านี้ สามารถเป็ นสังคมใหม่ ย่อ ยๆ ที่ ผูค้ นร่ วมกัน ท ากิ จ กรรม
พบปะ แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่ องเกมรวมถึงการคุยเรื่ องส่วนตัว เป็ นการกระตุน้ กระบริ โภคจากการ
ได้แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เล่ นเกม การใช้อุ ปกรณ์ ต่างๆ รวมถึ งการโอ้อ วดคุ ณ ภาพของสิ น ค้า
เสมือนราคาแพงและสวยงามแตกต่างกับคนอื่น คล้ายกับสังคมจริ งอยูม่ ากซึ่ งปรากฏการณ์เหล่านี้
เป็ นความน่ าสนใจที่เกิ ดภายใต้ยคุ ไซเบอร์ ซ่ ึ งการดาเนิ นกิจกรรมออนไลน์เป็ นเรื่ องที่กาลังได้รับ
ความนิยมและมีบทบาทมากขึ้นในชีวติ ประจาวัน
ผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะวิเคราะห์ปัจจัยการบริ โภคสิ นค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์ประเภท Massively
Multiplayer Online Role-playing Game (MMORPG) โดยศึกษาถึ งปั จจัยการบริ โภคสิ นค้าเสมื อ น
และ ความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคกับชุมชนในเกม จากผูท้ ี่เล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ใน
ประเทศไทยและเคยซื้อสินค้าเสมือนด้วยเงินจริ งเพือ่ นาไปสู่ความเข้าใจในการบริ โภคสินค้าเสมือน
ด้วยเงินจริ ง และให้ผูท้ ี่สนใจสามารถนาข้อ มู ล ไปศึกษา รวมถึ งใช้ประกอบการออกแบบสิ น ค้า
เสมือนที่ตรงกับความต้องการและประสบความสาเร็จได้
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพือ่ ศึกษาปั จจัยการบริ โภคสินค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์ประเภท Massively
Multiplayer Online Role-playing Game. (MMORPG)
1.2.2 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับชุมชนในเกม
1.3 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ทาให้ทราบปั จจัยการบริ โภค และการออกแบบสินค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์
ประเภทMassively Multiplayer Online Role-playing Game (MMORPG)
1.3.2 ทาให้เข้าความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคและชุมชนในเกม
1.3.3 สามารถนาข้อมูลไปเป็ นองค์ความรู ้เกี่ยวกับสินค้าเสมือนจริ ง การออกแบบและดาเนิน
ธุรกิจเกม รวมถึงการเข้าใจในการออกแบบเกมเพือ่ ให้เกิดการบริ โภคในเกมออนไลน์
และนาไปปรับใช้กบั ชีวติ จริ งได้
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1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหำ
เนื้ อ หาในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การศึกษาทฤษฏีวฒั นธรรมไซเบอร์ (Cyber
Theories) เป็ นหลั ก และเรื่ อ งความจริ ง เสมื อ นของโบดริ ย าร์ ด (Simulation and
Simulacra) เพื่ อ เข้า ใจลึ ก ซึ้ งถึ ง ความส าคัญ ของเทคโนโลยีที่ เข้า มามี บ ทบาทใน
ชี วิต ประจ าวัน เหตุ ปั จ จัย ของการเล่ น เกม รวมไปถึ ง ความสัม พัน ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ผ่า น
กิ จ กรรมในเกมที่ ก ระตุ ้น ให้ เกิ ด การบริ โ ภค รวมถึ ง ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค
(Consumer Behavior) เพื่อเข้าใจเหตุผลและแรงจูงใจในการซื้ อรวมถึงทาการศึกษาใน
ตัวเกม MMORPG โดยละเอียดเพือ่ เข้าใจในการออกแบบเกมและสินค้าเสมือน
1.4.2 ขอบเขตประชำกร
ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ในจังหวัดเชียงใหม่
1.4.3 ขอบเขตเวลำ
เก็บข้อมูลตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5.1 สิ นค้าเสมื อน (Virtual Goods) หมายถึ ง สิ นค้าในเกมออนไลน์ที่ ไม่ สามารถจับต้อ ง
หรื อใช้ได้ในชีวติ จริ ง จะแสดงให้เห็นผ่านภาพกราฟิ กในเกม โดยเป็ นสิ่ งของต่างๆ ใน
เกมที่ถูกกาหนดคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป บางชิ้นก็มีคุณสมบัติเหมือนจริ ง เช่น
กระเป๋ า ใช้สาหรับช่วยเก็บของ แต่จะมีคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมได้ดว้ ย เช่น ทาให้ตวั
ละครมีพลังเพิ่มขึ้น โดยสิ นค้าเหล่านี้ สามารถซื้ อได้ดว้ ยเงินที่หามาจากในเกมกับการ
ใช้เงินจริ งซื้อ ซึ่งสินค้าที่ใช้เงินจริ งซื้อก็จะมีความพิเศษแตกต่างกับสินค้าทัว่ ไป
1.5.2 เกมออนไลน์ ประเภทMMORPGย่อมาจาก Massive Multiplayer Online Role-Playing
Game หมายถึง เกมออนไลน์ทเี่ ล่นตามบทบาทเนื้อเรื่ อง โดยมีผเู ้ ล่นหลายคนเข้ามาเล่น
ในเวลาเดียวกัน ในโลกของเกมเดียวกันผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ผู ้
เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็ นตัวละครตัวหนึ่ งในโลกนั้น ทาภารกิ จและกิจกรรม
ต่างๆ ในเกม
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1.5.3 การบริ โภคสิ นค้าเสมือน หมายถึง ผูเ้ ล่นซื้ อสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ดว้ ยเงินจริ ง
ผ่านทางบัตรเครดิต หรื อบัตรเติมเงินต่างๆ ผูเ้ ล่นก็จะได้สินค้าเสมือนมาครอบครองใน
เกมออนไลน์น้ นั ๆ รวมถึงคุณสมบัติต่างๆของสินค้า
1.5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคและชุมชนในเกม การมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นเกม
ด้วยกันภายในเกม จากการที่ระบบของเกมออกแบบมาให้อ อนไลน์ จึงสามารถเล่ น
พร้อมๆกันได้ครั้งละหลายคน สามารถช่ วยกันเล่น ทาคะแนน กันเป็ นกลุ่มเล็ก กลุ่ ม
ใหญ่ ซึ่ งเกิดเป็ นความสัมพันธ์ยอ่ ยๆ ขึ้นมา ทั้งยังส่ งผลต่อวัฒนธรรมและการซื้ อขาย
สินค้าในเกมด้วย
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