บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฏีวฒ
ั นธรรมไซเบอร์ (Cyberculture Theory)
Cyberculture เป็ นวัฒนธรรมที่เกิดจากการใช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) ในการ
ติดต่อสื่ อสาร ความบันเทิง การทาธุ รกิจ ศึกษาเรื่ องปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลก
อินเตอร์ เน็ต และรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารทางเน็ตเวิร์ค เช่น ชุ มชนออนไลน์ (Online Community),
การเล่นเกมผ่านเครื อข่ายออนไลน์ (Online Multiplayer Gaming), สังคมเครื อข่าย (Social Media),
การเล่นเกมบนสังคมเครื อข่าย (Social Gaming), แอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์สื่อการเคลื่อนที่ (Mobile
Application)รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับตัวตน ความเป็ นส่ วนตัวและการสร้างเครื อข่าย
ไม่มีเอกสารชัดเจนว่าคานี้ ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อใด1 แต่จากการค้นพบว่าผูท้ ี่ใช้คานี้ เป็ นอันดับต้นๆ คือ
มาร์ แ ชลแม็ ค ลู ฮ าน 2นั ก เขี ย นชาวแคนาดาในปี 1967 ได้เขี ย นหนั ง สื อชื่ อ The Medium is the
Massage: An Inventory of Effect. ซึ่ งในหนังสื อกล่าวถึงโลกที่ถูกสร้างโดยสื่ ออิเลคทรอนิกส์ ที่คน
โดนข้อมูลจานวนมหาศาลล้อมรอบอย่างไม่รู้จบ มาร์ ค เดวี3 กล่ าวถึ งวัฒนธรรมไซเบอร์ ว่า เป็ น
วัฒนธรรมย่อย (Subculture) รู ปแบบหนึ่ ง ก่ อตัวจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เทคโนโลยีได้รับ
การพัฒนาและถูกใช้เกิดเป็ นโครงสร้างใหม่ วัฒนธรรมไซเบอร์ ได้ถูกใช้ในหลายๆ มิติ บ่อยครั้งที่
อ้างถึ งสิ นค้าทางวัฒนธรรม การปฏิ บตั ิที่เกิ ดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางอินเตอร์ เน็ ท
รวมไปถึงงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ดว้ ย ในกลางทศวรรษ 1990 วัฒนธรรมไซเบอร์ ได้
ตั้งต้นนามาของวิถีชีวิตใหม่ที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อนของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ทิศทางใหม่ที่ละเอียดอ่อน ช่วงทศวรรษ 1990-2000 เป็ นก้าวขั้นของการเปลี่ ยนแปลงที่วฒั นธรรม
ไซเบอร์ ได้ก่อรู ปและเข้ามาอยูใ่ นในโลกอินเตอร์ เน็ทและดิจิตอลผูท้ ี่เติบโตในช่วงเวลานี้ จะยังไม่รู้
1

ถนัด เหมโส. (2554). สังคมเครื อข่ายในโลกไซเบอร์. ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2555, จาก
http://www.gotoknow.org/posts/453881
2
Marshall Mcluhan, Quentin Fiore, and Jerome Agel, “The medium is the Massage”, New York:Touchstone, (1967)
3
Mark Dery, “Cyberculture” Velocity,New York: Grove Press: (1992), 31-508
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ว่ามันคื อวัฒ นธรรม จนกระทัง่ มันเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตอย่างไม่ รู้ตวั ด้วยเหตุ ผ ลนี้ เด็ กๆที่
เติ บ โตขึ้ นมาในพื้ นที่ ที่ มี พ ฒ
ั นาอย่างสู งในโลกยุค ต้นๆ ของปี 2000 จะมี พ้ื นฐานทางความคิ ดที่
แตกต่างจากพ่อแม่อย่างมาก พลวัตของคนรุ่ นนี้ มนั เหมือนกับคลื่นยักษ์ที่กระโดดข้ามทุกๆ สถาบัน
ในสังคม เริ่ มต้นทศวรรษที่ 1990 วัฒนธรรมไซเบอร์ ทาหน้าที่หลักในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
อินเตอร์เน็ท การศึกษาหลายๆ ชิ้นตั้งสมมติฐานว่ามันเป็ นตัวแบบทางวัฒนธรรมที่เกิดมาจากการใช้
อิ น เตอร์ เน็ ท ซึ่ งจะเปลี่ ย นแบบแผนความสั ม พัน ธ์ ท างสั งคม อัต ลัก ษณ์ ส่ ว นบุ ค คลและชุ ม ชน
งานวิจยั บางเรื่ องมีแนวคิดว่า อินเตอร์ เน็ทจะนาแนวทางใหม่ในการดาเนิ นงานทางการเมืองและการ
แลกเปลี่ ยนทางเศรษฐกิ จด้วย ดังนั้น อินเตอร์ เน็ ทจึงถูกมองว่าเป็ นเทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อชี วิต
ของคนเราถึงค่อนโลก เป็ นเทคโนโลยีที่จะนาศักราชใหม่หรื อเป็ นตัวอธิ บายแบบแผนทั้งมวลของ
ระเบียบทางวัฒนธรรมใหม่ซ่ ึ งเรี ยกว่า สังคมข้อมูลข่าวสารและความรู ้
2.1.1 ไซเบอร์ สเปซ(Cyberspace)
ไซเบอร์ สเปซคืออะไร4 เมื่อพูดถึงไซเบอร์ สเปซส่ วนมากก็จะคิดถึงคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่
เชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ตที่เป็ นส่ วนสาคัญแต่ไม่เพียงแค่น้ นั ไซเบอร์ สเปซยังเป็ นส่ วนประกอบ
ของสังคม เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม ไม่ได้เป็ นอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ แต่เป็ นส่ วนของการนิ ยาม
สั ญ ลัก ษณ์ ห รื อ การเปรี ย บเที ย บ ซึ่ งเดวิด เบลล์ ผูเ้ ขี ย นหนังสื อ Cyberculture Theoristsให้
ความหมายว่าเป็ นสิ่ งที่ประกอบด้วยเครื อข่ายความคิด ลองจินตนาการถึงเด็กนักเรี ยนหญิงที่
คุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์มือถือ ขณะดึงเงินออกจากเครื่ องจ่ายเงินสด ทั้งการพูดการรับเงินให้
จุดประสงค์เดียวกันคือ การไปดูหนังที่โรงหนัง แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่รู้วา่ เวลาไหนหนัง
จะฉายจึงโทรถามเพื่อนที่ เช็คเวลาฉายหนังออนไลน์และยังเตือนเธอให้ติดต่อบริ ษทั เครื่ อง
MP3 ที่ซ้ื อมาแล้วเสี ย ไซเบอร์ สเปซเป็ นการผูกส่ วนต่างๆนี้เข้าด้วยกัน เสาโทรศัพท์ ดาวเทียม
ที่เชื่ อมต่อการสื่ อสารผ่านทางเสี ยงของคนสองคน เน็ตเวิร์คช่วยเชื่ อมคนกับฐานข้อมูลเงินสด
ที่มี รวมถึงเวลาฉายของหนัง ทาให้การท่องเที่ยวไปยังส่ วนต่างๆของโลกได้มากและง่ายดาย
กว่าเคยทาธุ รกิจได้ง่ายขึ้นด้วย
ในขณะที่ คาสเทลล์5 ได้พูดถึ งไซเบอร์ สเปซคล้ายคลึ งกับเดวิดเบลล์แต่นิยามกว้างออกไป
รวมไปถึ งสิ่ งที่อยู่ในจินตนาการด้วย คาสเทลล์กล่าวว่า คาคานี้ มีลกั ษณะบางประการที่ขยาย
ออกไปได้เรื่ อยๆ มันเป็ นเหมือนคาอุปมาสาหรับพื้นที่ในจินตนาการที่อยูใ่ น อยู่บน และอยู่
4

Jason Whittaker, “The cyberspace Handbook”, London: Routledge, (2003)
Manuel Castells, “Donna Haraway Cyberculture Theorists”, New York: Routledge, (2007), 3-13
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ระหว่างอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ คาลเทลล์ต้ งั ใจที่จะรวมหลายๆ สิ่ งเข้าด้วยกันโดยไม่จากัด
เฉพาะคอมพิ วเตอร์ และซอฟต์แวร์ เท่ านั้น แต่ ยงั รวมถึ งอุ ป กรณ์ ดิจิตอลอื่ น ๆ ตัว อย่างเช่ น
เครื่ องเล่ น MP3, BlackBerry หรื อแม้ แ ต่ วิ ท ยาการทางการแพทย์ส มั ย ใหม่ สั ต ว์เลี้ ยง
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องจาลองภาพดิจิตอล และอื่นๆ ซึ่ งสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ต่างก็มีความเชื่ อมโยง
เป็ นส่ วนประกอบของกันและกัน นอกจากนี้ ไซเบอร์ สเปซยังมีอยูท่ ้ งั ในจินตนาการ ในนิยาย
ในเรื่ องราวต่างๆ ที่เราพูดคุยเกี่ยวกับโลกใบนี้ นอกจากนี้ เขายังชอบคาคานี้ ดว้ ยเหตุที่วา่ มันมี
กลิ่นอายของการหวนนึ กถึงอดีตอยู่ในตัวมันเป็ นสิ่ งที่เก่าแก่ โบราณเลยก็ว่าได้ แต่มนั กลับมี
บางอย่างที่ห่อหุ ้มไว้ภายใน บางอย่างที่ฝังรากอยูใ่ นนิยายวิทยาศาสตร์ บางอย่างที่เป็ นอุดมคติ
ไซเบอร์ สเปซฟังดูเหมือนสิ่ งที่อยูใ่ นอนาคต
นอกจากการเกิดความเชื่ อมโยงต่างๆ บนไซเบอร์ สเปซแล้วยังมีการพัฒนารู ปแบบทางสังคม
บนนั้น เดวิด ซิ ล เวอร์ 6 ได้ก ล่ าวถึ ง หนัง สื อ Life on the Screen ของเชอร์ รี่ เทอร์ เคิ ล ไว้ว่า
ชุมชนเสมือนและตัวตนในโลกออนไลน์ ถูกมองในด้านบวกถึงความเป็ นไปได้ที่จะมีการคิด
และสร้ างตัวตนรวมทั้งชุ มชนขึ้นมาใหม่บนไซเบอร์ สเปซซิ ลเวอร์ กล่าวเสริ มว่าหนังสื อเล่ม
ดัง กล่ า วออกวางจาหน่ า ยในช่ ว งที่ ก าลัง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในขณะเดี ย วกัน ก็ มี เนื้ อ หา
สอดคล้องกับการแปรสภาพของรู ปแบบและเนื้ อในของไซเบอร์ สเปซในแง่ของการมีอยูแ่ ละ
เข้าถึงได้ ซึ่ งทั้งหมดทั้งมวลนี้ช่วยสนับสนุนประชาชนทัว่ ไปที่ไม่มีความรู ้ทางเทคนิคมากนัก
ให้เข้าถึ งได้ง่ายขึ้ น เชอร์ รี่เทอร์ เคิล ศาสตราจารย์ใน MIT ซึ่ งเป็ นเหมื อนแหล่ งกาเนิ ดของ
วัฒนธรรมไซเบอร์ งานของเธอเกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา มีการ
อ้างถึงทฤษฎี ต่างๆ มากมายรวมทั้งข้อมูลปริ มาณมหาศาลที่ใช้เวลาเก็บหลายปี หนังสื อ Life
on the Screen ซึ่ งเป็ นผลงานชิ้ นที่ สามและเป็ นที่ รู้จกั มากที่ สุ ดมี ประเด็นหลักอยู่ที่ สิ่งที่ เธอ
เรี ยกว่า “วัฒ นธรรมใหม่แห่ งการจาลอง” เป็ นวัฒนธรรมที่ เธอจัดให้อยู่ในช่ วงเดี ยวกับ ยุค
โพสโมเดิร์นเป็ นการมองผ่านคนที่มีปฏิสัมพันธ์กบั คอมพิวเตอร์ อย่างที่เชอร์ รี่เทอร์ เคิลได้ให้
ความเห็นไว้วา่ “คอมพิวเตอร์ กาลังนายุคโพสโมเดิร์นลงมาใกล้เรามากขึ้น"
เมื่อเกิดเทคโนโลยีหลายอย่างขึ้นบนไซเบอร์ สเปซที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน จากส่ วนของ
ความบันเทิ ง หนัง เพลง กลายมาเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของเกมคอมพิ วเตอร์ ซึ่ งจริ งๆ ก่ อนหน้านี้
มนุษย์เล่นเกมมานานหลายร้อยปี อย่างพวกเกมกระดานที่ถูกแปลงเป็ นแบบดิจิทลั ยังมีเกมอีก
หลายประเภทที่มาจากจิตนาการ และจากการประสบความสาเร็ จของวีดีโอเกม ซึ่ งไม่เพียง
6

Silver, D. (2004) ‘Internet / cyberculture / digital culture / new media /fill-in-the-blanks studies’, New Media & Society
6: 55 – 64
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เกี่ ย วกับ การตลาดหรื อเศรษฐศาสตร์ เท่ านั้น แต่ ยงั เกี่ ยวกับ ความสุ ข มากมายที่ เกมมอบให้
Stephen Pode พูดในหนังสื อของเขาว่า ในที่สุดเกมก็เป็ นที่ยอมรับในสื่ อบันเทิงที่แข่งขันกับ
หนั ง และเพลงได้ ในส่ ว นของการเติ ม เต็ ม อารมณ์ แ ละการท างานประสานกัน ระหว่า ง
ประสาทส่ วนต่างๆ อย่างมือกับตา รวมถึงมุมมองที่หนังสื อให้ไม่ได้อย่างกราฟิ กต่างๆ
2.1.2 การจาลองและภาพเสมือน (Simulation and Simulacra)
ในโลกแห่ งมายาภาพ สังคมผ่านการจาลอง (Simulation) และภาพเสมือน (Simulacra)
เป็ นโลกล้ าความจริ ง (Hyperreality) เกิ ดเป็ นวัฒนธรรมทางสายตาอย่างคอมพิวเตอร์
โบดริ ยาร์ ด7 กล่ าวว่า เราไม่สามารถจาแนกความแตกต่างระกว่างโลกแห่ งความเป็ น
จริ ง (Reality) และมายาภาพ (Simulation) ออกจากกันได้อีกแล้ว
สังคมปั จจุบนั นี้ สิ่งที่เป็ นของจริ งไม่ได้มีความสาคัญเป็ นอันดับแรกๆ แล้ว เช่น ดีสนี ย ์
แลนด์ การเพ้อฝันทาให้เชื่ อว่าสิ่ งนั้นเป็ นจริ งโดยที่สิ่งรอบข้างกลายเป็ นว่าไม่มีอยูจ่ ริ ง
โบดริ ยาร์ดมองหาความสัมพันธ์ของความจริ ง สัญลักษณ์และสังคมโดยนิ ยามซิ มูเลชัน่
เป็ นการจาลองกระบวนการทางานของโลกจริ งๆ หรื อระบบที่เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลานั้น
สวนซิ มูลาครา เป็ นการผลิตซ้ าโดยที่ไม่มีตน้ ฉบับที่แท้จริ งตั้งแต่แรก
ดีสนี ยแ์ ลนด์เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของซิ มูลาครา เริ่ มต้นจากการเล่นกับภาพลวงตาอย่าง
โจรสลัดหรื อโลกอนาคต ซึ่ งจินตนาการเหล่านี้ สนับสนุ นความสาเร็ จ สิ่ งที่ดึงดูดคน
ที่ สุ ดไม่ ใช่ เรื่ องของสั งคม ศาสนา แต่ คือความสนุ ก ดี ส นี ยแ์ ลนด์มี อยู่โดยการซ่ อน
ความจริ งของประเทศไว้ทาให้คิดว่าประเทศจริ งๆ กลายเป็ นดีสนี ยแ์ ลนด์ (คล้ายกับ
เรื อนจาที่ซ่อนว่ามันเป็ นสังคมในตัวเองอย่างครบถ้วน เหมือนกับมีอยูท่ ุกหนทุกแห่ ง)
ดีสนี ยแ์ ลนด์จึงนาเสนอเป็ นจินตนาการที่ทาให้เราเชื่ อทั้งหมดว่านัน่ มีอยูจ่ ริ ง บ้างเมือง
สังคมรอบข้างที่รายล้อมนั้นไม่มีจริ งอีกต่อไปหากแต่กลายเป็ นไฮเปอร์ เรี ยล เป็ นการ
จาลองที่ปกปิ ดความจริ งว่าของจริ งไม่ได้มีอยูจ่ ริ งอีกต่อไป
2.1.3 ไฮเปอร์ เรียลลิตี้ (Hyperreality)
ไฮเปอร์ เรี ยลถูกนิ ยามว่าเป็ นสถานที่จริ งและจาลองที่ผสมกันจนมองหาความแตกต่าง
ไม่ได้ โบดริ ยาร์ ด กล่าวว่า มนุ ษย์จะเริ่ มยอมรับการจาลองความจริ งอย่างไร จากการที่
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เส้นแบ่งระหว่างความจริ งกับเสมือนได้จางลง เกิดคาถามว่า อะไรที่เป็ นเรื่ องจริ งกันแน่
ในยุคนี้ ตัวอย่างความเข้าใจเรื่ องของจริ งที่ถูกผสมเข้ากับสิ่ งที่ จินตนาการ เช่ น มงกุฎ
กษัต ริ ย ์ที่ ใ ช้เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ สื่ อ ถึ งพลังอ านาจ ซึ่ งสั งคมให้ ม ัน เป็ นความหมายของ
ตัวแทนสถาบันในโลกสมัยใหม่ สิ่ งที่ เป็ นสาเนากลายเป็ นมี ค่ามากกว่าของจริ งและ
สัญลักษณ์ ยิ่งสาคัญกว่าสิ่ งที่ มนั เป็ นจริ งๆ อย่างเช่ น วิธีการใช้เงิ น จากเมื่ อก่ อนที่ เรา
แลกเปลี่ ย นสิ่ ง ของสองสิ่ ง ที่ คุ ณ ค่ าเท่ ากัน กลายเป็ นการใช้เครดิ ต การ์ ด หรื อ ระบบ
ดิจิตอล เรื่ องของราคาจึงเกี่ยวข้องกับคุณค่าของสิ่ งของเพียงเล็กน้อย เมื่อผูค้ นมีมากขึ้น
สั ง คมกลายเป็ นไฮเปอร์ เรี ยลมากกว่ า สั ง คมจริ ง ๆ ภาพดิ จิ ท ั ล อิ น เตอร์ เน็ ต เกม
คอมพิวเตอร์ โลกเสมือนต่างๆ ได้ดึงผูค้ นออกจากโลกแห่ งความจริ ง ไฮเปอร์ เรี ยลเป็ น
ประโยชน์กบั การโฆษณาสาหรับทุกสิ่ งบนโลก ใช้อกั ษรที่คนต้องการหลอกพวกเขา
ผูค้ นซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม เมื่อต้องการถูกมองว่าทันสมัย มีเงิน สัญลักษณ์กลายเป็ นสิ่ ง
ที่ตอ้ งการมากกว่าคุณค่าของสิ่ งของชิ้นนั้นจริ งๆ
2.1.4 วัฒนธรรมแห่ งความจริงเสมือน (Culture of Real Virtuality)
วัฒนธรรมแห่ ง “ความจริ งเสมือน” เป็ นวัฒนธรรมบนสังคมเครื อข่ายที่ คาสเทล8 ทา
การกลับความหมายของความจริ งเสมือนซึ่ งหมายถึงการจาลองสภาพแวดล้อมจริ งโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ (Simulation) และมีการโฆษณาไปต่างๆ นานาถึงสรรพคุณของความ
จริ งเสมือนนี้ ว่ามันสามารถพาเราไปสู่ ประสบการณ์ ใหม่ที่มีเทคโนโลยีจาลองดิจิตอล
เป็ นสื่ อขณะที่ สภาพแวดล้อมจาลองนั้นถู กพัฒนาในหลายๆ บริ บ ทแต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่
แพร่ หลายมากนักเราอยูก่ บั ความจริ งที่เป็ นเรื่ องจริ งแทนที่จะเป็ นความจริ งเสมือนใน
ความเป็ นจริ งแล้วเราอยูก่ บั ความจริ งมาตลอด เฉกเช่นกับ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและมี
อยูจ่ ริ งนั้นก็เป็ นเพราะมันรับรู ้ได้ทางสัญลักษณ์ ที่มีกรอบปฏิ บตั ิขณะที่มีการหลีกเลี่ยง
การถกเถี ยงเกี่ ยวกับความหมายที่แท้จริ งของคาว่า “แท้จริ ง” และคาว่า “จริ ง” คาสเทล
มองวัฒนธรรมว่าเป็ นสิ่ งที่แท้จริ งเพราะมันถูกสร้างขึ้นแต่แล้วมันก็เป็ นจริ งอย่างที่เขา
กล่าวว่า ความจริ งเป็ นสิ่ งที่ถูกจับเอาไว้เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นบนฉากในโลกของการขายฝั น
ซึ่ งภาพลักษณ์ ไม่ได้เป็ นเพียงแค่สิ่งที่ อยู่บนจอที่ ฉายประสบการณ์ แต่ตวั มันเองก็ได้
กลายเป็ นประสบการณ์ดว้ ย
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อย่างที่แวนดิกและนักวิจารณ์ ท่านอื่นได้กล่าวไว้และมีความใกล้เคียงกับคากล่าวของ
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสชื่ อ โบดริ ยาร์ ด ว่า การจาลองการเกิ ดจากการปฏิ วตั ิ ความจริ ง
และในท้ายที่สุดมันก็กลายเป็ นความจริ งเสี ยเอง สาหรับคาสเทล วัฒนธรรมแห่ งความ
จริ งนั้นมีลกั ษณะสาคัญหลายประการ ประการแรกคือมันมีความครอบคลุ ม กล่าวคือ
มัน ครอบคลุ ม ถึ งทุ ก วัฒ นธรรมบนโลกใบนี้ (แม้ว่า จะมี ปั ญ หาก าแพงภาษาโดยมี
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักบนโลกออนไลน์) ประการที่สองคือ มันเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สั ง คมเครื อข่ าย มัน ตามข้อก าหนดของเครื อข่ าย (เปิ ดหรื อปิ ด) การอยู่ในเครื อข่ า ย
หมายถึ งการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสั งคม การถู ก ปิ ดหมายถึ ง การถู ก แยกออกจากกลุ่ ม
ประการที่สามคือ มันมีความหลากหลายและการที่มนั มีวิถีที่ หลากหลายหมายถึงมัน
สามารถความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ มันไม่ได้กาหนดว่าทุกคนจะต้องเหมือนกัน
แต่มนั มอบบางอย่าง (ที่มีท้ งั ประโยชน์และโทษ) ให้กบั ทุกคนแต่นี่ไม่ได้หมายความว่า
จะไม่มีขอ้ จากัดในการเข้าร่ วมในความเป็ นจริ งแล้วความสามารถในการเข้าร่ วมนั้น
คาสเทลมองว่าเป็ นเรื่ องของความเด่นหรื อความสาคัญใครได้พูด ใครต้องฟั ง และใคร
ที่อยู่นอกวงจรประการที่สี่คือวัฒนธรรมสื่ อใหม่ทาให้สื่อดั้งเดิ มอ่อนแอลงหากว่าสื่ อ
เหล่านั้นยังคงสื่ อผ่านตัวกลางอื่น (เขามองว่าศาสนาจาเป็ นต้องปรับตัวให้เป็ นความจริ ง
เพื่อที่จะคงอยูไ่ ด้ในวัฒนธรรมนี้ ) และประการสุ ดท้ายคือ วัฒนธรรมแห่ งความจริ งนี้
กาลังจัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่างพื้นที่ และเวลากาลังสร้ างหรื ออย่างน้อยก็ขยาย
พื้นที่ของการไหลและเวลาที่ไม่จากัดในการติดตามการศึกษาที่มาของความคิดนี้ทาให้
เราทราบว่าคาสเทลมองเห็ น การคุ ก คามที่ ร้ายแรงในความจริ งนี้ อย่างที่ เขากล่ าวว่า
ผลกระทบต่อสังคมของการพัฒนาทางเทคโนโลยีน้ ี คือ ความขัดแย้งระหว่างโลกาภิวตั น์และการสร้างปั จเจกในจักรวาลเสมือนนามาซึ่ งความเสี่ ยงต่อการล่มสลายของ
รู ปแบบของการสื่ อสารระหว่างกระแสของข้อมูลบนโลกและจังหวะประสบการณ์
ส่ วนบุ คคลในช่ วงทศวรรษหลังจากที่เขาเขียนผลงานชิ้ นนี้ ข้ ึ นมานั้นมีหลายสิ่ งหลาย
อย่า งเกี่ ย วกับ สื่ อ ผสมที่ เปลี่ ย นไปและท าให้ ข ้อ กัง ขาทั้ง หลายเป็ นอัน ตกไปการ
ไหลเวียนของข้อมูลระดับโลกเต็มไปด้วยประสบการณ์ ส่วนบุคคลและจะยิ่งเต็มขึ้ น
เรื่ อยๆ นี่ เป็ นตัวอย่างที่ ชดั เจนของพื้นที่ แห่ งการไหลเวียนได้ถูกทาให้เป็ นสามัญ ไม่
เพียงแค่เป็ นพลังเคลื่อนไหวทางสังคมแต่เป็ นขั้นสาหรับการผลิตและการบริ โภค หรื อ
พูดอีกอย่างว่าการบริ โภคที่อยูบ่ นพื้นฐานของการผลิ ต “ความจริ ง” ของข้อความนี้ คือ
มิติพ้ืนฐานของความจริ งผมคิดว่านี่ ไม่ใช่การพิจารณาความจริ งโดย “ความจริ ง” อย่าง
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ที่นกั วิจารณ์หลายคนแนะแต่มนั เป็ นการอยูร่ ่ วมกันมากกว่าหรื อไม่เราอาจจะพูดได้ว่า
เป็ นการบรรจบกันของคาว่า “จริ ง” และคาว่า “โดยแท้จริ ง”
2.1.5 โลกเสมือนจริง (Virtual World)
โลกเสมือนจริ งเป็ นชุ มชนออนไลน์ที่เกิ ดจากการจาลองสภาพวะแวดล้อมเสมือนบน
คอมพิวเตอร์ 9 โดยผูใ้ ช้สามารถมีปฏิ สัมพันธ์กนั และสามาระสร้ างวัตถุ ข้ ึนมา โดยผูใ้ ช้
แต่ ละคนจะมี ภาพตัวแทน (Avatar) ในการแทนตัวเองซึ่ งอาจะเป็ นภาพสองมิติหรื อ
สามมิติ คอมพิวเตอร์ ทาให้เข้าถึงโลกของการจาลอง แสดงสิ่ งเร้าให้กบั ผูใ้ ช้ ที่สามารถ
จัดการกับองประกอบในโลกจาลองนั้นได้ ทาให้เกิ ดประสบการณ์ เหมือนจริ งมากขึ้น
บนโลกจาลองและกฎระเบียบในนั้นมาจากเรื่ องจริ งและจิตนาการ เช่ น แรงโน้มถ่วง
เวลา ที่อยู่ การติดต่อ โดยการติ ดต่อระหว่างผูใ้ ช้จะผ่านข้อความ รู ปภาพท่าทาง หรื อ
เสี ยงในเกม MMORPG แสดงให้เห็นความหลากหลายของโลกเสมือนที่มีพ้ืนฐานมา
จากนิ ย ายวิ ท ยาศาสตร์ โลกความเป็ นจริ ง ซุ ปเปอร์ ฮี โ ร่ กี ฬ า เรื่ องสยองขวัญ
ประวัติศ าสตร์ โดยรู ป แบบที่ เห็ น มากที่ สุ ด คื อโลกแบบแฟนตาซี โดยเกมประเภท
MMORPG ทั้งหมดจะเป็ นแบบโต้ตอบกับผูเ้ ล่นได้ทนั ที (Real Time) ทั้งภาพและการ
ติดต่อสื่ อสารผูเ้ ล่นสามารถสร้างตัวละครและท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ และติดต่อกับผู ้
เล่นคนอื่นๆ ได้
แนวคิดของโลกเสมือนจริ งคือต้องเป็ นสิ่ งที่ถาวรโลกเสมือนจะต้องดาเนิ นไปแม้วา่ จะ
ออกไปแล้ ว สิ่ งที่ ผู ้เล่ น เปลี่ ย นแปลงไว้ก็ ต้ อ งคงอยู่ มาร์ ค ดั บ เบิ้ ล ยู เบลล์ จาก
มหาวิทยาลัยอิ นเดี ยน่ า ได้กล่าวถึ งโลกเสมือนจริ งว่าเป็ นการประสารเวลา การคงอยู่
ของเครื อข่ายผูค้ นแสดงผ่านภาพแทนตัว อานวยความสะดวกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์
ขณะที่ปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ ได้ทนั ที แม้บางครั้งเวลาในโลกเสมือนจริ งจะไม่ตรงกับ
เวลาจริ ง อย่างเช่นเกม Ever Quest ที่เวลาในเกมผ่านไปไวกว่าเวลาจริ ง
สภาวะเสมือน (Virtual Reality) หมายถึ งสภาวะจาลองที่ท้ งั ภาพและเสี ยงสามมิติถูก
สร้ า งขึ้ น โดยคอมพิ ว เตอร์ ถื อ เป็ นการพัฒ นาอัน น่ า ตื่ น เต้น ของการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างมนุ ษย์และคอมพิวเตอร์ อย่างเช่นเกมจาลองการใช้ชีวติ เสมือนจริ ง โดยสภาวะ
เสมื อ นนี้ พัฒ นาเพื่ อ ใช้ใ นการจาลองการบิ น และการซ้ อ มรบได้ด้วยมัน ถู ก ใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ในแง่ของการทาให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าสิ่ งที่จะเกิดขึ้นเป็ นอย่างไร
9

Richard A. Bartle, “Designing Virtual Worlds”, Indianapolis: New Riders, (2003)
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2.1.6 สิ นค้ าเสมือนจริง (Virtual Item)
Virtual Item หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า Virtual Goods10 หมายถึงสิ นค้าเสมือนจริ ง อาทิ เช่ น
คาแรกเตอร์ ของใช้ เงิ น ที่ ใช้ในเกมออนไลน์การใช้เงิ นจริ งๆ ในการแลกเปลี่ ยนกับ
สิ นค้าเสมือนมีครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1999 เป็ นการแลกเปลี่ยนโดยผูเ้ ล่นกันเองโดยผูข้ าย
จะลงสิ นค้าเสมือนที่มีลงในเว็บไซต์ขายสิ นค้าออนไลน์อย่าง EBay (อีเบย์) แล้วคนที่
อยากได้สินค้าก็จะเข้าไปประมูลราคา ในปี ที่ต่อๆ มาการเติ บโตของตลาดเพิ่มขึ้นจน
ผูผ้ ลิ ตเกมขายสิ นค้าให้แก่ผเู ้ ล่ นโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเอเชี ยตะวันออกใน
ปี ค.ศ. 2005 เกมในญี่ปุ่นมีการขายสิ นค้าเสมือนจานวน 32 เปอร์ เซ็นต์ และในปี ค.ศ.
2006 เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 60 เปอร์ เซ็ นต์ นอกจากเกมทัว่ ไปแล้วจึ งมี การพัฒนาเกมจาพวก
จาลองโลกเสมือน (Virtual World) ที่ให้ผเู ้ ล่นเน้นเข้าสังคม จับจ่าย ซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
ฟาร์ ฟิลด์11 ได้นิยามสิ นค้าเสมื อนจริ งไว้โดยเปรี ยบเที ยบกับสิ นค้าปกติ ตัวอย่างเช่ น
เสื้ อเชิ้ตหนึ่ งตัวที่อยูใ่ นการครอบครองของคนๆ เดียวในช่วงเวลานั้นแต่คนๆ เดียวนั้น
สามารถแจกไฟล์เพลง Mp3 ให้คนอื่น โดยที่ตวั เองยังเก็บไฟล์น้ นั ไว้ได้ รวมถึงไอเดี ย
เรื่ องการมองเห็ นและมี อยู่ของสิ นค้าเสมื อน สิ นค้าจะหายไปเมื่ อเราปิ ดคอมพิวเตอร์
และถ้าสิ นค้านั้นปรากฏอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ ของคนๆ เดียวไม่มีการเชื่ อมต่อระบบ
เน็ตเวิร์คให้คนอื่นเห็นด้วย ก็ไม่นบั ว่าเป็ นสิ นค้าเสมือน
จากการค้น คว้า ของฟาร์ ฟิ ลด์ เรื่ อ งสิ นค้า เสมื อ นเจาะจงที่ เกมออนไลน์ ป ระเภท
MMORPG หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายต่อเดือน การเล่นอย่างต่อเนื่ อง แรงจูงใจ
ทางสังคมและความสัมพันธ์ของราคา ได้อธิ บายเรื่ องแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้าเสมือน
เป็ น 3 ส่ วนหลักๆ คือ
1) ลักษณะความสามารถของสิ นค้ า เกมออนไลน์ประเภท MMORPG ชื่ อว่า Ulitima
Online หรื อ World Of Warcraft จะเห็ นได้ชดั ในการซื้ อขายสิ นค้าเสมือนด้วยเงิน
จริ งเพื่ อ แลกกั บ ประสิ ทธิ ภ าพในกฎของเกมประเภทนี้ ตั ว ละครที่ มี พ ลั ง
ความสามารถมากกว่าจะมี คุณค่ามากกว่าตัวละครที่ พลังน้อย ดาบที่คมกว่าย่อม
ดีกว่าดาบที่ทื่อ ความสามารถเป็ นเหมือนตาแหน่ง ถ้าทุกคนในเกมมีความสามารถ
10

ViliLehdonvirta, “Virtual Consumption”, Finland: Casual Continent, (2009), 1-7
Joshua Fairfield, Virtual Property, Website http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=807966, 24 February
2014
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สู งเท่ากันหมด ก็แปลว่าไม่มีใครความสามารถมาก ผูป้ ระกอบการที่พยายามขาย
สิ นค้าเสมือนด้วยเงิ นจริ ง พบความส าเร็ จเมื่ อปี ค.ศ. 2000 เกม Snowwar Online
เป็ นเกมแข่งกันปาหิ ม ะใส่ อีกฝ่ าย ออกแบบให้ผูเ้ ล่ นสามารถซื้ อลู กบอลหิ มะลู ก
ใหญ่กว่า เสื้ อโค้ทที่หนากว่า โดยการส่ ง SMS ไปชิงโชค ผูค้ นก็จะใช้บริ การ SMS
มากขึ้ น เพื่ ออย่างเอาชนะ ซึ่ งวิธี ก ารแบบนี้ ลดความนิ ย มไปในปี ค.ศ. 2002 แต่
ในช่ วงเวลา ค.ศ. 2004 ประเทศเกาหลี ใต้ได้ประสบความสาเร็ จในการขายสิ นค้า
เสมือนที่เน้นความสามารถ เช่ น เกม Kart Rider ซึ่ งเป็ นเกมแข่งรถ ผูเ้ ล่นสามารถ
ซื้ อยานพาหนะที่เร็ วกว่ารวมถึงสิ นค้าที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ชนะมากขึ้น โดยเงินที่ใช้
ในเกมนี้ มีสองแบบคือเงินธรรมดาที่สามารถหาได้ในเกม กับเงินที่ใช้เงินจริ งๆ ซื้ อ
ซึ่ งเมื่อเอามาใช้ซ้ื อไอเทมได้สิ่งที่ดีที่สุดดี มากกว่าแบบเงินในเกม นอกจากการซื้ อ
เพื่ อ ความสามารถทั่ว ไปแล้ว เกม Special Force ผูเ้ ล่ น สามารถซื้ อ ของที่ ท าให้
สามารถบันทึ กการแข่งขันเกมได้ หรื อเกม Maple Story ที่ ผเู ้ ล่นสามารถซื้ อสั ตว์
เลี้ยงที่ไม่สามารถช่วยต่อสู ้แต่ช่วยเก็บไอเทมได้ ทั้งสองกรณี เป็ นการซื้ อเพื่อไปให้
ถึงจุดสู งสุ ดของเกมเร็ วขึ้น
2) สุ นทรี ยภาพ เกมออนไลน์สังคมเช่น Habbo Hotel ผูเ้ ล่นมักต้องการความงามของ
สิ นค้าเพื่ออธิ บายการบริ โภคของเขา ผูเ้ ล่นคนหนึ่ งกล่าวว่า การเลือกเสื้ อผ้าในเกม
ออนไลน์น้ นั เป็ นไปตามเสื้ อผ้าที่ชอบสวมใส่ ปกติ ทั้งสี และรู ปแบบ แต่บางครั้งก็
ได้ล องอะไรที่ ไ ม่ เคย คุ ณ สมบัติค วามงามยังส าคัญ ในสภาพแวดล้อมของการ
แข่งขัน อย่างเกม World Of Warcraft ผูเ้ ล่ นสามารถซื้ ออุปกรณ์ ที่ทาให้อาวุธเรื อง
แสงสวยงาม แม้จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย ไม่ทาให้เก่งขึ้นแต่คนซื้ อเพราะรู ้สึก
ว่ามันดูดี ความงามรวมไปถึงสิ่ งที่แสดงออกให้เห็นอย่างภาพ การเคลื่อนไหว เสี ยง
พื้นหลัง ทุกอย่างที่ ทาให้ผเู ้ ล่ นรู ้ สึกเกิ ดสุ นทรี ยภาพเหมือนได้สวมบทบาทอยู่ใน
สังคมนั้นจริ งๆ
3) สั งคม นอกจากเรื่ องความงามที่ผเู ้ ล่นสัมผัสเองแล้วผูเ้ ล่นคนอื่นในเกมออนไลน์ก็
สามารถเห็ น ได้เช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น เกม Habbo Hotel ที่ ผูเ้ ล่ น สามารถมองเห็ น
สไตล์การแต่งตัวของตัวละครได้ และยังสามารถถกเถี ยง วิจารณ์ ถึงความสวยงาม
ทันสมัยด้วย แม้จะมีอยูเ่ พียงไม่กี่แบบที่ผสู ้ ร้างเกมกาหนดไว้ เรื่ องของความสาคัญ
ของภาพลักษณ์การปรากฏตัวในสังคมเกมออนไลน์ทาให้ผสู้ ร้างเกมอนุ ญาตให้ผู้
เล่นสร้างสิ นค้าขึ้นมาเองและยังขายให้ผเู ้ ล่นคนอื่นได้ดว้ ย แม้จะมีอยูเ่ พียงไม่กี่คน
ที่ออกแบบแล้วได้รับความนิ ยม โดยช่ วยให้ยอดขายสิ นค้าในเกมเพิ่มขึ้นมากเลย
14

ทีเดี ยว แต่เรื่ องภาพลักษณ์ สินค้าก็ไม่ได้เป็ นที่ สุดของความต้องการเสมอไป เกม
Ultima Online มีสินค้าเสมือนชิ้นหนึ่ งที่มีราคาการแลกเปลี่ยนสู งที่สุดคือมูลม้า ซึ่ ง
ไม่ได้มีความสามารถ ประโยชน์หรื อความสวยงามใดๆ เลย แต่ผเู ้ ล่นยอมจ่ายเงิ น
หลายร้ อยดอลลาร์ เพื่ อซื้ อสิ นค้าชิ้ นนี้ โดยจริ งๆ แล้วมันเป็ นความผิดพลาดของ
ระบบเกม ทาให้สินค้ามีอยูไ่ ม่กี่ชิ้น เมื่อผูเ้ ล่นรู ้ถึงจุดนี้จึงแย่งกันครอบครอง คล้ายๆ
กับเป็ นของที่ระลึ กมีคาอธิ บายเกี่ ยวกับการครอบครองสิ นค้าหายากเหล่านี้ วา่ การ
ได้ครอบครองเหมือนเป็ นสัญลักษณ์ เช่นเดียวกับการมีเพชรในโลกจริ งๆ ผูท้ ี่มีก็จะ
ภูมิใจและแสดงมันในจุดที่เด่นชัดที่สุด
2.1.7 สั งคมเสมือน (Virtual community)
เป็ นเหมือนสังคมเครื อข่ายที่แต่ละคนใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ในการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่น12 เช่น เฟสบุ๊ค เกมออนไลน์อาจจะอยูไ่ กลกันข้ามทวีปแต่มีการติดตามเรื่ องราว
ความสนใจที่เหมือนกัน หรื อมีเป้ าหมายที่คล้ายกัน
จากความสัมพันธ์แบบที่ตอ้ งพบหน้ากัน ในไซเบอร์ สเปซทั้งเรื่ องความสัมพันธ์และ
การแสดงตัวตนเปลี่ ยนไป กลายเป็ นอยูบ่ นชุ มชนออนไลน์ เช่น ผูเ้ ล่นเกม MMORPG
กลายเป็ นสังคมเสมื อนออนไลน์ Howard Rheingold อาจารย์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเรื่ องสื่ อยุค
ใหม่และผูเ้ ขียนหนังสื อ The Virtual Community กล่าวว่า สังคมเสมือนประกอบด้วย
กลุ่ม บางทีก็เล็ก บางทีก็ใหญ่ บางทีก็คนเดียว หรื อหลายๆ คนประกอบเป็ นสังคม โดย
อยูก่ นั คนละที่แต่มีความสนใจเหมือนๆ กันแสดงให้เห็นว่า การมีสิ่งที่สนใจร่ วมกัน ไม่
ว่าจะเป็ นความคิ ด งานอดิ เรก กลายมาเป็ นศูนย์กลางของสมาชิ กชุ มชนออนไลน์ ทุ ก
คนจะพูดคุย ถกเถี ยง ในบทบาทและสถานะที่ตวั เองอยู่ ซึ่ งสถานะของสมาชิ กในเกม
ออนไลน์ประกอบด้วย
- ผูส้ ังเกต เป็ นผูซ้ ุ่มดูตลอดแต่ไม่แสดงตัว
- เด็กใหม่ ผูท้ ี่เริ่ มต้นเล่น เพิ่งเข้ามาในสังคม
- ผูม้ ีส่วนร่ วมประจา เป็ นผูเ้ ล่นทัว่ ไป
- ผูน้ า ผูเ้ ล่นที่มีฝีมือ ทุ่มเทเพื่อกลุ่ม
- ผูอ้ าวุโส เล่นมานานแต่ไม่ค่อยมีส่วนร่ วมแล้ว
12

Joshua Fairfield, Virtual Property, Website http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=807966, 24 February
2014
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คอนเซปของชุ ม ชนนั้น ต่ างกัน ออกไป เช่ น อายุ บริ บ ท ซึ่ ง ชุ ม ชนเสมื อนได้ก้าวข้ามไปจากนั้น
กลายเป็ นเรื่ องความสนใจ ความเชื่ อ ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงในกลุ่มสมาชิ ก บางครั้งก็ยงุ่ เหยิงและ
สถานะปรับเปลี่ ยนได้ตลอดเวลา การที่ผูเ้ ล่นเข้ามามีปฏิ สัมพันธ์บนพื้นที่ เสมือนที่ จดั ไว้ อาจเป็ น
ห้องหรื อภูมิประเทศแบบต่างๆ ที่มีกราฟิ กสวยงาม เสมือนเป็ นฐานของสังคมจาลองให้ผเู ้ ล่นเข้ามา
ใช้เวลาบุกเบิก ค้นหาสถานที่ต่างๆ บนสิ่ งแวดล้อมเกมผูเ้ ล่นบางคนก็สนใจสิ่ งเหล่านี้ มากกว่าการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง “การแสดงออกของแต่ละบุ คคลที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้า
และบริ ก ารทางเศรษฐกิ จ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ น ใจที่ มี ผลต่ อการแสดงออก”13 โดย
พิจารณาพฤติ กรรมของบุคคลจาก 3 ประเด็นคือ กรากระทาของแต่ละบุคคล การได้รับและการใช้
สิ นค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ และกระบวนการตัดสิ นใจ โดยผูผ้ ลิตจะทาการศึกษาและสร้างความ
พึงพอใจให้ตรงความต้องการและความจาเป็ นของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ตระหนักถึงความสาคัญ
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จของธุ รกิจ
2.2.1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Culture Factors)14
วัฒนธรรม (Culture) เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกาหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของมนุษย์วฒั นธรรมเป็ นสัญลักษณ์และสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น วัฒนธรรม
หมายถึง "ผลรวมทั้งหมดของความเชื่ อ (Beliefs) ค่านิ ยม (Values) และวัตถุต่าง ๆ
(Objects) ที่ สังคมใดสังคมหนึ่ งมีร่วมกัน และจะถูกถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่
คนอี ก รุ่ น หนึ่ ง"15 โดยวัฒ นธรรมกลุ่ ม ใหญ่ ย งั สามารถแบ่ งออกมาเป็ นกลุ่ ม ย่อย
(Subculture) มี องค์ป ระกอบบางอย่างรวมกับ วัฒ นธรรมใหญ่ แต่ ก็ มี เอกลัก ษณ์
แตกต่าง การศึกษาทาความเข้าใจเรื่ องวัฒนธรรม สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่าง
มากในทางการตลาดทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพราะวัฒนธรรม

ดารงศักดิ์ ชัยสนิท. (2538). การบริ หารธุรกิจขนาดย่อม. กรุ งเทพฯ: วังอักษร. 86
สุ นิสา จันทร์เลขา. (2552). พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค. ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2555, จาก http://www.gotoknow.org/posts/453881
15
Courtland L. Bovee, John V. Thill, Michael J. Houston, “Marketing”, New York : McGraw-Hill, (1995)
13
14
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และวัฒนธรรมย่อยของสังคมที่ต่างกัน ย่อมนาไปสู่ พฤติกรรมในการซื้ อที่แตกต่าง
กัน จะสามารถวิเคราะห์ตลาด เลือกกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงกับสิ นค้าและธุ รกิจ
2) ปัจจัยทางสั งคม (Social Factors)
เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ื อ
2.1) กลุ่ ม อ้างอิ ง (Reference Group) หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลทุ ก กลุ่ ม ในสั ง คมที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค16 แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือกลุ่ มปฐม
ภูมิ (Primary Group) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิทและเพื่อนบ้าน การที่จะเข้า
กันได้เป็ นกลุ่ ม ปฐมภูมิแบบนี้ มกั จะมี ขอ้ จากัดในเรื่ องอาชี พ ระดับ ชั้นทาง
สังคม และช่ วงอายุ เป็ นต้น ส่ วนกลุ่ มทุ ติยภูมิ (Secondary Group) เป็ นกลุ่ ม
ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มีความเหนี ยวแน่นน้อย
กว่ากลุ่ ม ปฐมภู มิ เช่ น กลุ่ ม อาชี พ องค์ก าร ชุ ม ชน ฯลฯ กลุ่ ม อ้างอิ งจะเป็ น
ผูส้ ร้างทัศนคติ แนวคิดการบริ โภค เกิดการจูงใจให้พฤติกรรมคล้อยตาม เพื่อ
แสดงถึงความเป็ นพวกหรื อกลุ่มเดียวกัน ทาให้เกิดการยอมรับ
2.2) ครอบครั ว (Family) ครอบครั ว เป็ นสถาบัน ที่ ท าการซื้ อ เพื่ อ การบริ โภคที่
ส าคัญ ที่ สุ ด นัก การตลาดจะพิ จารณาครอบครั วมากกว่าที่ จะพิ จารณาเป็ น
รายบุ ค คล เช่ น บิ ด า มารดาเป็ นผู้ซ้ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวนอกจากบิดามารดาแล้ว สมาชิกเด็กๆ ในครอบครัวมีความสาคัญ
เพราะเป็ นแรงกระตุน้ ให้บิดามารดาซื้ อ หรื อการที่เด็กๆ ได้รับการเรี ยนรู้จาก
การสังเกตรู ปแบบการบริ โภคของพ่อแม่ และจะรับเอารู ปแบบนั้นไปใช้ใน
การจ่ายตลาดในลักษณะแบบเดียวกัน17
3) ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors)
3.1) อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกัน ทาให้คนเรามีความต้องการในผลิตภัณฑ์และมี
พฤติกรรมการซื้ อแตกต่างกัน จากทั้งประสบการณ์และความจาเป็ น

16

Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Carl D. McDaniel, “Principles of marketing”, Michigan: Cengage South-Western,
(1992) 94-95
17
Ibid

17

3.2) อาชี พ (Occupation) อาชี พการงานของบุคคลหนึ่ งๆ จะมีอิทธิ ผลต่อรู ปแบบ
การบริ โภคของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นเรื่ องของรายได้และความสนใจ การบริ โภค
ของกลุ่มคนใช้แรงงานกับกลุ่มคนทางานออฟฟิ สจึงแตกต่างกัน
3.3) สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ (Economic Circumstances) การเลื อ กผลิ ต ภัณ ฑ์
ของบุ ค คลคนหนึ่ งได้ รั บ ผลกระทบจากสภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่
สามารถควบคุมได้ เช่นถ้าเป็ นช่วงเศรษฐกิจตกต่า ผูค้ นมีรายได้นอ้ ย นักการ
ตลาดจะปรับ ปรุ งการออกแบบสิ นค้า วางตาแหน่ งและกาหนดราคาสิ นค้า
ใหม่
3.4) การศึกษา (Education) ระดับการศึกษาของบุคลากรทาให้มีความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์ และมีพฤติกรรมการซื้ อแตกต่างกันไปตามสภาพระดับการศึกษา
3.5) รู ปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle) หมายถึง รู ปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลอยู่
ในโลกที่แสดงออกมาในรู ปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests)
และความคิดเห็น (Opinions)18 บุคคลทัว่ ๆ ไปมาจากวัฒนธรรมย่อยๆ ชั้นทาง
สั ง คมและอาชี พ การงานเดี ย วกัน อาจด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มี รู ป แบบต่ า งกัน ได้
รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตของบุคคลหนึ่งๆ คือ รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่แสดง
ออกมาในรู ปของกิจกรรมที่สนใจและความคิดเห็นของบุคคลนั้น
3.6) วัฎจักรชี วิตครอบครัว (Family Life Cycle) ครอบครัวเป็ นสถาบันทางสังคม
ที่ มี ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด สมาชิ ก ทุ ก คนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กัน ในด้า นค่ า นิ ย ม
(Values) ทัศ นคติ (Attitudes) และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตนเอง (Self-concept)
บทบาทของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการเรี ยนรู้ ท างสั ง คม (Socialization process) ด้ ว ยการสั่ ง สอน
ฝึ กอบรมเพื่อถ่ายทอด ค่านิยมทางวัฒนธรรม (Cultural values) และปทัสถาน
ทางสังคม (Social norms) ไปสู่ บุตรตั้งแต่เยาว์วยั เพื่อให้บุตรเจริ ญเติบโตเป็ น
สมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป จะเห็นได้วา่ เด็กๆ ได้รับการเรี ยนรู้จากการสังเกต
รู ป แบบการบริ โภคของพ่อแม่ และจะรั บ เอารู ป แบบนั้น ไปใช้ในการจ่ าย
ตลาดในลักษณะแบบเดียวกัน19 คนเราจะซื้ อสิ นค้าและบริ การแตกต่างกันไป
ตลอดชี วิต หรื อเป็ นไปตามวัฎ จัก รครอบครั ว เช่ น ส าหรั บ ทารกในช่ วงปี
แรกๆ จะมีความต้องการผลิ ตภัณฑ์และประเภทอาหารแตกต่างกับผูส้ ู งวัย
18
19

Philip Kotler, Principles of Marketing. New Jersey: Prentice Hall College Div, (2013) 178-180
Ibid, 18
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รวมทั้งรสนิ ยมในเรื่ องเสื้ อผ้า เฟอร์ นิเจอร์ และการสันทนาการก็ยงั มี ความ
เกี่ ย วพัน กับ อายุ ด้วยการบริ โ ภคก็ เป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่ งที่ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลหรื อ
กาหนดโดยวงจรชีวติ ครอบครัว
4) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors)
หมายถึ ง สภาวะที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใจบุ ค คลที่ จ ะกระตุ ้น ผลัก ดัน ให้ บุ ค คลแสดง
พฤติ ก รรมที่ มุ่งไปสู่ เป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ ง20 การเลื อกซื้ อของบุ ค คลได้รับ
อิทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ งจัดปั จจัยในตัวผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ อและใช้สินค้า ปั จจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้
ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1) การจู ง ใจ (Motivation) หรื อ สิ่ ง จู ง ใจ (Motives) หมายถึ ง พลัง สิ่ ง กระตุ ้น
(Drive) ภายในแต่ละบุคคลซึ่ งกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิ จากความหมายนี้พลัง
สิ่ ง กระตุ ้น จะประกอบด้วย พลังความตึ งเครี ย ด ซึ่ ง เกิ ดจากผลของความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการของบุคคลทั้งที่รู้สึกตัวและ
จิตใต้สานึ กจะพยายามลดความตึงเครี ยดโดยใช้พฤติกรรมที่คาดว่าจะสนอง
ความต้องการของเขา และทาให้ผอ่ นคลายความรู ้ สึกตึงเครี ยด จุดมุ่งหมาย
เฉพาะในการเลือกพฤติกรรมเป็ นผลจากความคิดและการเรี ยนรู ้ ของแต่ละ
บุคคล ทฤษฎีการจูงใจที่เป็ นที่รู้จกั กันกว้างขวางคือ “ทฤษฎีลาดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์” โดยยึดถือข้อสมมติฐาน 4 ประการดังนี้ 21
1. มนุ ษ ย์ทุ ก คนมี รูป แบบการรั บ แรงจูงใจคล้ายคลึ งกัน โดยผ่านมาจาก
แหล่ง กาเนิดภายในร่ างกาย และจากการปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคม
2. แรงจูงใจบางอย่างมีความจาเป็ นขั้นพื้นฐานและสาคัญมากกว่าแรงจูงใจ
อย่างอื่น
3. แรงจูงใจที่ มีความจาเป็ นขั้นพื้ นฐานมากกว่า จาเป็ นจะต้องได้รับการ
ตอบสนองให้ ไ ด้รั บ ความพอใจก่ อ นจนถึ ง ระดับ เป็ นแรงจู ง ใจน้ อ ย
ที่สุด ก่อนที่แรงจูงใจทางด้านอื่นจะได้รับแรงกระตุน้
4. เมื่ อ แรงจู ง ใจขั้น พื้ น ฐานได้รั บ การตอบสนองจนได้รั บ ความพอใจ
แล้ว แรงจูงใจขั้นที่สูงกว่าก็จะเกิดขึ้นเข้ามาแทนที่
20
21

John C Mowen, Consumer behavior. Englewood Cliffs: Prentice-Hall (1995) 191
Abraham H. Maslow, “Toward a Psychology of Being”, Eastford: Martino Fine Books, (1962) 367
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มาสโลว์ได้จดั ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 5 ประเภท 5
ระดับ ดังนี้คือ
ระดับ ที่ 1 ความต้อ งการด้า นร่ า งกาย (Physiological needs) ได้แก่ ความ
ต้อ งการขั้ น พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น อัน เป็ นสิ่ งจ าเป็ นเพื่ อ การด ารงชี พ ของ
มนุ ษย์ ได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ การพักผ่อนหลับนอน และความต้องการ
ทางเพศ เป็ นต้น ความต้องการเหล่านี้ จะต้องได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่
พอใจก่อนความต้องการในระดับสู งขึ้นจึงจะเกิดขึ้น
ระดับที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็ นความต้องการ
ที่เกิ ดขึ้ น ภายหลังจากความต้องการในระดับที่ 1 ได้รับการตอบสนองจน
เป็ นที่ พ อใจแล้ว และมี ค วามรู้ สึ ก อิ ส ระไม่ ต้อ งเป็ นห่ ว งกัง วลกับ ความ
ต้ อ งการทางด้ า นร่ างกายอี ก ต่ อ ไป ความต้ อ งการความปลอดภัย จึ ง
เกิ ด ขึ้ น ความต้องการนี้ จะเห็ น ได้ชัด ในเด็ ก เล็ ก ซึ่ งต้อ งการความอบอุ่ น
ปลอดภัย จากพ่ อ แม่ ซึ่ งสอดคล้อ งตามลักษณะ “ความต้องการหลี กเลี่ ยง
อันตราย” (Harm Avoidance Need) ของเมอร์ เรย์ นัก การตลาดใช้ค วามกลัว
เป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ (Fear Appeal) ในการโฆษณาโดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิด ความกลัวในสิ ่ ง ที ่ไ ม่พ ึง ประสงค์ หรื อ อัน ตรายที ่จะเกิดขึ้ น
หากไม่ซื้ อผลิตภัณฑ์บ างอย่างไปใช้ก็สอดคล้องกับแนวความคิดต้องการ
ความปลอดภัย และต้องการหลีกเลี่ยงอันตรายดังกล่าว เช่นการขู่ให้ผบู ้ ริ โภค
กลัวว่า เงิ นเฟ้ อจะท าให้ราคาสิ นค้าสู งขึ้ นอย่างมาก ก็จะเป็ นแรงผลักดันให้
ผูบ้ ริ โภครี บซื้ อสิ นค้าทันที เป็ นต้น22
ระดับที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social needs) บางครั้งเรี ยกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า“ความต้องการความรักและการเป็ นเจ้าของ” (Love andBelongingness) เป็ นความต้องการที่ จะมี ความรั กความผูกพันกับผูอ้ ื่น เช่ น
ความรักจากเพื่อน เพื่อนร่ วมงาน ครอบครัว หรื อคนรัก เป็ นต้น ซึ่ งความรัก
ดังกล่าวนี้มีความหมายรวมถึงทั้งการให้และการรับความรักด้วย

22

Sak Onkvisit, John J. Shaw , “Consumer Behavior: Strategy and Analysis”, New Jersey: Prentice Hall College ,
(1994) 41
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ระดับที่ 4 ความต้องการมี เกี ยรติ ยศมี ศ ักดิ์ ศรี ในสั งคม (Esteem Needs หรื อ
Egoistic Needs) เป็ นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกของตนเองว่าตนเอง
มีประโยชน์มีคุณค่า และต้องการให้ผูอ้ ื่น เห็ น คุ ณ ค่าของตนยอมรับ นับ ถื อ
ยกย่อ งตนว่า เป็ นผู ม้ ีชื ่ อ เสี ย ง มีเ กี ย รติย ศ และมีศ กั ดิ์ ศ รี ด ว้ ย ซึ่ งความ
ต้องการดังกล่าวนี้ มีลกั ษณะเหมือนกับ “ความต้ องการประสบความสาเร็ จ”
(Achievement Need) ของเมอร์เรย์ นัน่ เอง
ระดั บ ที่ 5 ความต้ อ งการสมหวัง ในชี วิ ต (Self-Actualization หรื อSelfFulfillment Needs) เป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ดที่บุคคลปรารถนาที่จะได้รับ
ผลสาเร็ จในสิ่ งที่ตนคิด และตั้งความหวังไว้ ซึ่ งแต่ละคนต่างตั้งความมุ่งหวัง
ของตนเองไว้แตกต่างกัน จึงยากที่จะให้คานิยามได้ แต่หากจะกล่าวง่ายๆ ก็
อาจจะกล่าวได้วา่ ความต้องการนี้ เป็ นความต้องการที่ตนอยากจะให้ตนเอง
เป็ นในชีวติ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ความหวังไว้
ความต้องการทั้ง 5 ระดับ อาจจาแนกออกได้เป็ น 2 ขั้นเพื่อให้มองเห็นความ
แตกต่างของความต้องการที่ง่ายขึ้น คือ
1. ความต้องการขั้นต่า (Lower – Order Needs) เป็ นความต้องการที่จะต้อง
ได้รับการตอบสนองก่ อนเพื่ อให้เกิ ดความพอใจภายนอก ได้แก่ ความ
ต้องการทางด้านร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัย
2. ความต้อ งการขั้น สู ง (Higher – Order Needs) เป็ นความต้อ งการที่ จ ะ
ได้รับการตอบสนองทีหลังเพื่อก่อให้เกิดความพอใจภายใน ได้แก่ ความ
ต้องการด้านสังคม ความต้องการมีเกียรติยศ มีศกั ดิ์ศรี ในสังคม และความ
ต้องการความสมหวังในชีวติ
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ศีลธรรม
ความคิดสร้ างสรรค์
การแก้ ปัญหา

ความต้องการสมหวังในชีวติ
ความต้องการมีเกียรติยศมีศกั ดิ์ศรี

ได้ รับความนับถือ เคารพ
ยกย่อง รางวัล
เพื่อน ครอบครัว

ความต้องการทางสังคม
ความต้องการความปลอดภัย

ความสัมพันธ์ทางเพศ
ความปลอดภัยของร่างกาย การจ้ างงาน
ทรัพยากร ครอบครัว สุขภาพ ทรัพย์สนิ

อาหาร น ้า อากาศ ความต้ องการทางเพศ การพักผ่อนหลับ
นอน ความสมดุลในร่างกาย การขับถ่าย
ความต้องการทางด้านร่ างกาย

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการจัดลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์23
4.2) การต้อ งการการยอมรั บ (Self-Actualization) การต้อ งการการยอมรั บ จะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทั้งหมดถูกเติมเต็ม ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่มของความต้องการ
ขั้นสู งที่สุด โดยมาจากแนวคิดที่วา่ แต่ละคนมีศกั ยภาพ ความสามารถที่แอบ
แฝงอยู่และสามารถพัฒนาได้ ตามหลักการของมาสโลวแล้ว การต้องการ
การยอมรับ ส่ งผลต่อสภาพจิ ตใจที่ ม ากกว่าโรคภัย ตัวอย่างเช่ น คนที่ มีทุ ก
อย่างในระดับ ความต้องการขั้น ต่ าครบถ้วนสมบู รณ์ ท้ งั ครอบครั ว เพื่ อน
ความสาเร็ จ ทาให้หมดเป้ าหมายในชี วิตที่จะแสวงหาอะไรต่อเพราะมีครบ
หมดทุกอย่างแล้ว จนกว่าจะรู ้สึกต้องการการยอมรับที่เป็ นอีกระดับหนึ่ง
4.3) การรับรู้และประสบการณ์ (Perception and Experience) เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การค้น หาตัวตน ความต้องการที่ จะหาประสบการณ์ ใหม่ เรี ยนรู ้ แนวคิ ด
ความสามารถ ลองสิ่ งใหม่ๆ แต่คนก็สามารถจะเดิมบนถนนสายเดิมเป็ นร้อย
23

Adison Aei. (2554). Abraham Maslow. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2555, จาก
http://adisony.blogspot.com/2012/10/abraham-maslow.html
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ครั้งแล้วเห็นความงามหรื อความน่าสนใจเหมือนกับครั้งแรกที่เจอได้ ขึ้นอยู่
กับตัวบุคคลและความรู ้สึก
4.4) ทัศนคติที่มีต่อปั ญหา (Attitude Towards Problems) เป็ นความสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขปั ญหาโดยเกิดความรู ้สึกสนุ กเมื่อได้ค่อยๆ คิดแก้ไขโดยไม่มีอะไร
ตายตัว อาจะใช้ ค วามรู ้ ท้ ัง ศิ ล ปะ วิ ท ยาศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา ท าเป็ นสิ่ ง ปกติ
ประจาวัน การจดจ่อกับปั ญหาหรื องานที่ได้รับมองหมายบางครั้งทาให้เกิ ด
แรงจูงใจมากกว่าความแรงผลักดันของตัวเอง
4.5) การมี ปฎิ สัมพันธ์ทางสังคม (Social Interactions) ความสั มพันธ์ กบั คนอื่ น
สังคมและวัฒนธรรมเป็ นลักษณะเฉพาะแรกของความเป็ นอิสระ ซึ่ งความ
เป็ นจริ งไม่ได้ตอ้ งการคนอื่ นหรื อสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตัวเอง เพียงแต่
ต้องการความสันโดษ แต่การพบปะคบหาคนอื่นเป็ นประโยชน์ต่อการใช้
ชีวติ การให้ความช่วยเหลือกัน หรื อการมีความสัมพันธ์อย่างเรื่ องเพศ
5) กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ (Decision Process)
นอกจากนักการตลาดจะต้องศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อผูซ้ ้ื อและทาความ
เข้าใจพฤติกรรมและปั จจัย ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ นักการตลาดต้องทราบ
ว่าใครเป็ นผูท้ าการตัดสิ นใจซื้ อ และมีกระบวนการขั้นตอนการซื้ ออย่างไรบ้างซึ่ ง
กระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง ขั้น ตอนในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ จากสอง
ทางเลื อกขึ้ นไปในกระบวนการซื้ อโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5
ขั้นตอน24 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ถึงปัญหา (Need Recognition)
การรับรู้ถึงปั ญหาหรื อการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) กระบวนการซื้ อจะ
เกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้องการของเขา ซึ่ งความต้องการอาจ
ถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้าภายในและภายนอกผูซ้ ้ื อจะเรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะจัดการกับสิ่ งกระตุน้
ทาให้เขารู ้วา่ จะตอบสนองสิ่ งกระตุน้ อย่างไรซึ่ งนักการตลาดต้องระบุสถานการณ์
ที่ ก ระตุ ้น ความต้อ งการขึ้ น มาให้ ไ ด้ เช่ น การเห็ น โฆษณาเค้ก ได้เห็ น รู ป ภาพ
ประกอบทาให้เกิดความอยากดังนั้น นักการตลาดจึงจาเป็ นต้องระบุสถานการณ์ ที่
กระตุน้ ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาให้ได้

สนธยา คงฤทธิ์. (2545). การบริ หารการตลาด. นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม. 118
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ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search)
ในขั้นนี้ ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมูล เพื่ อตัดสิ นใจในขั้น แรกจะค้นหาข้อมู ล จาก
แหล่ งภายในก่ อน (Internal Search) จากหน่ วยความจา (Memory) ที่ ได้สั่ งสมไว้
ในสมองเพื่อนามาใช้ในการประเมินทางเลือกหากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอก็ตอ้ งหา
ข้อมูลเพิ่ม เติ ม จากแหล่ งภายนอก (External Search) โดยแหล่ งข้อมู ลข่าวสารจะ
แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้25
- แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน คนรู้จกั
- แหล่งการค้า ได้แก่ การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจาหน่าย บรรจุภณั ฑ์
- แหล่งชุมชน ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตลอดจนหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
- แหล่งทดลอง ได้แก่ การจัดการ การตรวจสอบ และการใช้ผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation Alternative Solution)
ขั้นนี้ ผูบ้ ริ โภคจะนาข้อมู ลที่ ได้รวบรวมไว้ม าจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ ถึงข้อ ดี
ข้อเสี ยที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ทั้งในลักษณะการเปรี ยบหาทางเลื อกที่ ดีที่ สุ ดและหา
ความคุ ม้ ค่าที่สุด เช่น ผูช้ ายคนหนึ่ งต้องการซื้ อกล้องถ่ายรู ป แต่ยงั ตัดสิ นใจไม่ได้
ว่าจะซื้ อยี่ห้อใด เพราะฉะนั้นเขาจะประเมิ นความคมชัดของภาพ ความเร็ วของ
กล้อง ขนาด และราคาของกล้องแต่ละยี่ห้อแล้วก็ประมาณว่าแต่ละยี่ห้อสามารถ
ตอบสนองเขาได้มากน้อยเพียงใด
ขั้น ตอนที่ 4 การตัดสิ น ใจเลื อ กทางเลื อกที่ ดี ที่ สุ ด (Deciding on the Appropriate
Solution) หลังการประเมิน ผลทางเลื อกในการแก้ปัญหา ผูป้ ระเมินจะทราบข้อดี
และข้อเสี ยของแต่ละทางเลือก หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่
ดีที่สุดในการแก้ปัญหา ทางเลือกที่เลือกได้ คือ ประเภทของสิ นค้าที่จะใช้แก้ปัญหา
ที่มีผลดีมากที่สุดและมีผลเสี ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยูใ่ นขณะนั้น
สอดคล้องกับ ความพอใจ มี ราคาที่ เหมาะสมมี แนวโน้ม ที่ จะมี มู ล ค่ าเพิ่ ม ขึ้ นใน
อนาคตตลอดจนมีผลกระทบต่อเนื่องกับสังคมสิ่ งแวดล้อมและบุคคลอื่นน้อยที่สุด
การตัดสิ นใจของบุคคลมักใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ท้ งั ประสบการณ์ของ
ตนเองและผู้อื่ น ซึ่ งปั จ จุ บ ัน การสื่ อ สารที่ ดี แ ละทัน สมัย สามารถท าได้อ ย่า ง
กว้างขวาง ดังนั้น ทาให้บุคคลตัดสิ นใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ดีข้ ึน
25
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ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Evaluation)
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายภายหลังจากการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคก็จะนาผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้ื อนั้นมาใช้
และในขณะเดี ย วกัน ก็ จ ะท าการประเมิ น ผลผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ั นไปด้ ว ย โดยการ
เปรี ยบเทียบการใช้งานหรื อประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริ งกับความ
คาดหวังที่คาดคิดเอาไว้ หากผลที่ได้เป็ นไปตามความคาดหวังก็จะทาให้เกิ ดความ
พอใจ (Satisfaction) แต่ ห ากผลที่ ไ ด้รับ ไม่ เป็ นอย่างที่ ค าดหวังไว้ก็ จะท าให้ เกิ ด
ความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ซึ่ งผลลัพธ์ท้ งั สองทางนี้ อาจนาไปสู่ การแสวงหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ตรงนั้นหรื ออาจเปลี่ ยนความเชื่ อ ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง ไม่ได้หยุดตรงที่
การซื้ อ
2.3 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจของความสนุก (Economics of fun)26
คาว่าเศรษฐศาสตร์ น้ นั อธิ บายได้วา่ เป็ นการศึกษาเรื่ องความไม่เพียงพอโดยมีแนวคิดหลักจากการที่
มนุษย์เกิดความต้องการที่ไม่มีวนั ถูกเติมเต็มได้ดว้ ยทรัพยากรที่มีอยูจ่ ึงต้องพยายามจัดสรรทรัพยากร
ที่มีให้สามารถเติมเต็มความต้องการได้มากที่สุด ความขาดแคลนได้ปรากฏมาจากความจริ งที่วา่ โลก
มีหลายๆ สิ่ งที่มากเกินไปโดยสิ่ งเหล่านี้ เป็ นเพียงความต้องการพื้นฐานอย่างเช่นการกินอยูแ่ ต่ความ
ต้องการเหล่านี้ ก็มีอยูอ่ ย่างไม่จากัด แต่สิ่งที่เราขาดแคลนแท้จริ งอาจเป็ นเรื่ องของเวลา เราไม่ได้อยู่
บนโลกได้ตลอดไปและทาทุกสิ่ งที่จินตนาการได้ ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องเลือกวิธีการที่จะจัดสรรเวลา
อย่างดีที่สุด
2.3.1 อะไรคือวัตถุประสงค์ ของเศรษฐศาสตร์ ของการออกแบบ
อุตสาหกรรมพัฒนาเกมรู ้ดีวา่ เมื่อกาลังออกแบบเกม ประเด็นหลักก็คือความสนุก ผูเ้ ล่น
จะต้องมีความสุ ขมากขึ้นหลังจากได้เล่นเกมมากขึ้นกว่าเดิม เรื่ องของความสนุกจึงเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่จะโยงไปถึงแนวคิดเรื่ องประโยชน์ใช้สอยและเหตุผลสาหรับ
ความเป็ นไปได้ที่ ว่าโลกส่ วนใหญ่ ในปั จจุ บ นั ดาเนิ นการด้วยการแสดงหาก าไรจาก
รั ฐ วิส าหกิ จ ก าไรสู ง สุ ดจะเปรี ย บเที ย บได้ก ับ ความสนุ ก สู งสุ ด ของผูเ้ ล่ น เมื่ อ ดู จาก
มุ ม มองของผูพ้ ฒั นาเกมแล้วก็คือ ความต้องการเงิ นที่ มาจากการเพิ่ ม ความสนุ กของ
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คน แต่สาหรับคนทาเกม ความสนุ กก็มาเป็ นอันดับหนึ่ ง ความสนุ กเป็ นวัตถุประสงค์
หลักด้วยตัวของมันเอง
2.3.2 อะไรทาให้ เกิดเศรษฐศาสตร์ ของความสนุก
โดยมุมมองทั้งจากนักออกแบบและตัวผูเ้ ล่น ได้ออกมาดังนี้
1) การบริ โภคและการได้มา - สิ่ งที่สนุกที่สุดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ คือการได้สิ่งที่
ต้องการ เมื่อซื้ ออะไรบางอย่าง ความสนุ กก็เกิดขึ้นจากหลายๆอย่างแน่นอนมันทา
ให้เพลิดเพลินในการใช้วตั ถุใหม่ มันอาจจะอะไรที่คุณไม่เคยทาให้ได้ และยังสนุ ก
ในเวลาที่ตอ้ งมองหา เก็บข้อมูลภาพและราคา การตัดสิ นใจซื้ อ โดยประบวนการ
เหล่านี้ ก็ทาให้เกิ ดความสนุ กและยังสนุ กที่ได้สวมใส่ ใช้งาน โดยทาให้คนอื่นเห็น
และมี ปฏิ กิริยากับของชิ้ นนั้น นอกจากการซื้ อแล้วยังมี เรื่ องของการเก็บสะสมที่
เป็ นเรื่ องสาคัญ เหมือนกันการที่บางคนชอบที่จะสะสมเสื้ อหลายหมื่นตัวโดยไม่มี
เหตุผล แค่อยากมีก็มีความสุ ข
2) ผลตอบแทนและทัก ษะ - ความสนุ ก อย่างที่ ส องก็ คื อ กิ จกรรม ซึ่ งอาจจะสนุ ก
หรื อไม่สนุ ก แต่มนั ได้รางวัล คนก็จะสนุ กไปกับมันได้ ยอมที่จะใช้เวลาไปกับมัน
แม้ว่าจะน่ าเบื่ อ แต่ ถ้าได้ผ ลตอบแทนที่ ดี คนก็ยงั จะชอบ โดยกิ จกรรมที่ ตอ้ งท า
ส่ วนมากได้มาจากตัวละครในเกมที่เรี ยกว่า NPC ทาให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกมีความสาคัญ ได้
ทางานที่ เหมื อนเป็ นฮี โร่ มี ผมู ้ าอธิ บายความส าคัญของงานการได้รับ การยกย่อง
และรางวัลในตอนท้าย และความสามารถเป็ นสิ่ งที่ทาให้ผเู ้ ล่นสนุ กสนานในการ
ทางานเพื่อพัฒนาความสามารถโดยมีป้ายแสดงให้เห็นโดดเด่นว่าผูเ้ ล่นมีทกั ษะสู ง
ขนาดไหน ด้านใด ก็จะทาให้เกิดความรู ้สึกสนุกขึ้นไปอีก
3) การสร้างสิ่ งของและตัวเอง - ความสนุกสนานในการสร้างสรรค์ ทาสิ่ งของ ทาให้
เกิ ด สิ่ งใหม่ ข องตัวเอง เริ่ ม จากไม่ มี อะไร จนมี สิ่ ง ของเต็ม ไปหมด และยัง เลื อ ก
หน้าตาเสื้ อผ้าของตัวเองได้ท้ งั หมดอีกด้วย
4) ภารกิ จ และเป้ าหมาย - ความสนุ ก ที่ ไ ด้ส วมบทบาท เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในระบบ มี
ความสาคัญ เกิดการแข่งขันที่มองเห็นชัยชนะเป็ นรางวัลที่ยงิ่ ใหญ่
5) การแข่งขันภายใต้โอกาสที่เท่าเที ยมกัน-การที่ได้แข่งขันกับคนอื่นย่อมสนุ ก โดย
การแข่งขันก็ควรจะยุติธรรม มีกฎกติกา
6) ความเสี่ ย งและการต่ อ รอง - ทุ ก คนชอบที่ จ ะเสี่ ย งจึ ง ควรให้ ค วามส าคัญ ตรงนี้
บางครั้ง ความไม่ แน่นอนและเรื่ องของโชคก็เข้ามามีบทบาท นอกเหนื อจากทักษะ
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หรื อทางเลื อกปกติ ที่ ผูเ้ ล่ นจะได้นอกเหนื อจากสิ่ งตอบแทนธรรมดา โลกที่ ข าด
ความเสี่ ยงบ่อมน่าเบื่อและไม่มีอะไรที่น่าหวงแหน
7) ทรัพย์สินและอาชญากรรม - การเป็ นเจ้าของทาให้รู้สึกดี เศรษฐกิจของความสนุ ก
ท าให้ ผู ้เล่ น รู ้ สึ ก เหมื อ นเป็ นเจ้า ของสิ่ ง หนึ่ งบนโลกการที่ มี สิ่ ง ของพิ เศษหรื อ
ดิ น แดนเป็ นของตัว เองนอกจากนั้ น การถู ก ขโมยก็ เป็ นเรื่ อ งแย่ การที่ ไ ด้เห็ น
อาชญากรรมโดนจัดการก็ทาให้รู้สึกดีข้ ึนอีกครั้ง แต่การกระทาผิดก็เป็ นความสนุก
ของบางคนเช่ นกัน ความสนุ กก็สามารถมองไปยังจุดของการโจรกรรมเละคุ กได้
เช่นกัน
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับเกมออนไลน์ ประเภท Massively Multiplayer Online Role-playingGame
MMORPG ย่อมาจาก 27 Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, Massive หรื อ massively
= เป็ นกลุ่ม เป็ นก้อน เป็ นหนึ่ งเดียว Multiplayer = ผูเ้ ล่นหลายคน Online = การเข้าสู่ ระบบเครื อข่าย
ขนาดใหญ่ เช่น Internet Role-Playing Game = เกมที่ผเู ้ ล่นจะต้องสวมบทบาทเป็ นตัวละครของเกม
นั้น MMORPG = เกมที่ผเู ้ ล่นหลายคนเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน และเสมือนอยูใ่ นโลกเดียวกัน โดย
ผ่านระบบเครื อข่ายขนาดใหญ่ และผูเ้ ล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็ นตัวละครตัวหนึ่ งในโลกนั้น
ด้วย
MMORPG คือ เกมคอมพิวเตอร์ ชนิ ดหนึ่งซึ่ งมีตน้ กาเนิ ดในปี ค.ศ. 1970 โดยเริ่ มต้นจากเกมประเภท
ที่เป็ นตัวหนังสื อล้วนๆ ต่อมามีการพัฒนาเป็ น Text-Based Game ซึ่ งมีท้ งั การเล่นบนคอมพิวเตอร์
เช่ นเกมผจญภัย เช่ น Dungeons & Dragons Text-based MMORPG เกมแรกจริ งๆ นั้นเกิ ดขึ้ นในปี
1984 คื อเกม Islands of Kesmai ซึ่ งพัฒ นาโดย Kelton Flinn และ John Taylor โดยมี ค่ าบริ ก ารใน
การเล่นชัว่ โมง ละ 12 US$
ต่ อ มาในปี 1988 บริ ษ ัท Lucas Arts ซึ่ งเป็ นที่ รู้ จ ัก กัน ดี ใ นหนัง เรื่ อ ง Star Wars ได้พ ัฒ นาระบบ
กราฟิ กขึ้ นมา ซึ่ งระบบนี้ ให้ผูเ้ ล่ นแต่ละคนสามารถแชทและแลกเปลี่ ยนไอเทมต่างๆ กันได้ โดย
ระบบนี้ ได้ถูกใช้กบั Club Caribe ซึ่ งเป็ นเกมสาหรับผูท้ ี่ใช้ระบบเครื อข่ายของ AOL ในอเมริ กา แต่
น่ าเสี ยดาย Club Caribe ไม่ใช่ เกมจริ งๆ คล้ายๆ กับว่ามันเป็ นเพียงแค่โปรแกรมแชทที่ พฒั นาแล้ว
เท่านั้น เพราะผูเ้ ล่นทาได้แค่เปลี่ยนภาพตัวแทนแลกเปลี่ยนสิ่ งของและแชทกัน
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เกม MMORPG ที่เป็ นระบบกราฟิ กจริ งๆ เกมแรก จริ งๆ นั้นคือ Never winter Nights ที่ถูกพัฒนา
โดย Don Daglow และโปรแกรมเมอร์ ชื่ อ Cathryn Matagaโดยเกมนี้ ถูกรันใน AOL ตั้งแต่ปี 1991
และแพร่ หลายทัว่ ไปในปี 1997 โดยเกมนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิ ศจาก Steve Case ผูก้ ่ อตั้ง AOL ด้วย
ส่ วนค่าบริ การนั้นอยูท่ ี่ 6US$ ต่อชัว่ โมง
หากจะกล่ าวถึ ง เกม MMORPG เกมแรกที่ ป ระสบความส าเร็ จ นั้น หลายคนคงจะนึ ก ถึ ง Ultima
Online เกมที่ถูกกล่าวขานว่าเป็ นตานานแห่ ง MMORPG แต่จริ งๆ แล้ว มีเกมที่ประสบความสาเร็ จ
มาก่ อ นหน้ า Ultima Online นั่ น คื อ The Realm Online ซึ่ งพัฒ นาโดยบริ ษ ัท Sierra Online ในปี
1996 โดย The Realm นั้น คื อ MMORPG เกมแรกที่ ป ระสบความส าเร็ จ จริ งๆ ซึ่ งมัน มี ล ัก ษณะ
Graphic แบบ 2 มิ ติ ระบบของเกมใช้ระบบเลเวล และต่อสู ้ ด้วยระบบ Turn Base เช่ นเดี ยวกันกับ
Dungeons & Dragons ในปี 1997 Ultima Online ได้พ ลิ ก โฉมวงการ MMORPG ด้ว ยการเปลี่ ย น
ระบบการเก็บค่าบริ การเป็ นรายเดื อนจากเดิ มที่ MMORPG จะเก็บเป็ นรายชัว่ โมงซึ่ งกลยุทธ์ราคา
แบบใหม่น้ ี ได้สร้างแรงจูงใจมากมายให้กบั บรรดาผูเ้ ล่นที่มีปัญหาเกี่ ยวกับเรื่ องค่าบริ การที่สูงมาก
ในการเล่ นเกม MMORPG โดยทาง Ultima Online ได้เก็บค่าบริ การในราคา 10 US$ ต่อเดื อน ซึ่ ง
วิธีการนี้ ได้ทาให้ Ultima Online ได้ก้าวข้ามข้อจากัดของ MMORPG แบบเดิ มๆ ที่ ผูเ้ ล่ นจะเข้ามา
เพื่อเล่นโดยไม่สนใจคนอื่น เนื่องจากกลัวจะเปลืองค่าชัว่ โมง แต่หลังจากเปลี่ยนเป็ นระบบรายเดือน
ผูเ้ ล่นเริ่ มมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นคนอื่นๆมากขึ้น มีการพูดคุย มีการสมาคมกัน จนทาให้บรรดาผูเ้ ล่น
นั้ นยกย่ อ งว่ า Ultima Online คื อ เกมแรกที่ ส ามารถใช้ ค าว่ า massively multiplayer ได้ อ ย่ า งสม
ภาคภูมิ
จุดมุ่งหมายของเกม
เกมออนไลน์ประเภท MMORPG เป็ นเกมที่เล่นเพื่อความสนุ ก โดยการสวมบทเป็ นตัวละครในเกม
และเล่นไปตามเนื้ อเรื่ อง มีการทาเควส (Quest) เป็ นสิ่ งที่ตวั ละครต้องไปทาเพื่อให้เนื้ อเรื่ องดาเนิ น
ไป ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นการฆ่ามอนสเตอร์ (Monster) ในเกม หรื อการไปที่ต่างๆ เมื่ อเรากาจัดมอน
สเตอร์ ก็ จะได้ค่ า ประสบการณ์ เพิ่ ม ขึ้ น ได้ร างวัล เป็ นเงิ น ในเกม ได้ไ อเทมต่ างๆ ซึ่ งเมื่ อ สะสม
ประสบการณ์มากพอก็จะได้เพิ่มเลเวล (Level) หรื อเรี ยกว่าระดับของตัวละคร ทาให้เก่งขึ้นอีก เงินที่
ได้มาก็สามารถนามาซื้ ออุปกรณ์ช่วยเล่นในเกม หรื อเสื้ อผ้าเครื่ องประดับอาวุธของตัวละคร ซึ่ งของ
เหล่านี้ ก็สามารถอัพเกรดให้ดีข้ ึนตามเลเวลของเราได้ เมื่อเล่นถึ งจุดหนึ่ งก็จะมีการไปตามดันเจี้ยน
(Dungeon)ซึ่ งเป็ นสถานที่พิเศษสาหรับการจัดการกับบอส (Boss) เป็ นหัวหน้ามอนสเตอร์ ที่ตอ้ งใช้
ความสามารถหรื อจานวนคนที่มากในการจัดการ บางเกมสามารถให้ผเู ้ ล่นฆ่ากันเองได้ดว้ ยเป็ นการ
ดึงดูดผูเ้ ล่นและทาให้ผเู ้ ล่นอยากพัฒนามากขึ้นด้วย
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ข้ อมูลโดยละเอียดของเกมประเภท MMORPG
ความต้ องการของระบบ
ตัวเกมส่ วนมากจึงต้องการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ และมีขนาดใหญ่พอสมควร ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ที่
มีประสิ ทธิ ภาพค่อนข้างดี ซึ่ งแต่ละเกมจะแจ้งว่าต้องการความสารถของคอมพิวเตอร์ เท่าไหร่ ข้ ึนไป
จึงจะเล่นได้ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเกม MMORPG ให้สามารถเล่นได้บนเฟสบุคโดยไม่ตอ้ ง
ติดตั้ง และใช้ประสิ ทธิ ภาพของคอมพิวเตอร์ นอ้ ยกว่าทาให้เข้าถึงผูเ้ ล่นได้มากขึ้น

ภาพที่ 2 ตัวอย่างความต้องการของระบบของเกม Dragon Nest Online28
การเข้ าเล่ นเกม
เริ่ มจากการสมัครซึ่ งค่อนข้างง่ายสามารถสมัครได้ออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ของเกมนั้นๆ โดยส่ วนมาก
เกมออนไลน์ปัจจุบนั จะเปิ ดให้เล่นฟรี เมื่อสมัครแล้วจะได้ Username และ Password สาหรับเข้าไป
ล็อคอินเข้าเล่นเกมได้เลย สาหรับเกมที่ตอ้ งจ่ายเงิ นสาหรับซื้ อเวลาในการเข้าเล่น ก็จะมีการสมัคร
และจ่ายเงินด้วยระบบรายเดือนหรื อบัตรเติมเงิน
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System requirement [ออนไลน์], ที่มา: http://download.playpark.com/th/detail/11
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างแบบฟอร์ มการสมัครเข้าเล่นเกมในเครื อของบริ ษทั Asiasoft29
เนือ้ เรื่องหลักของเกม
เนื้ อเรื่ องหลักของเกม MMORPG ถื อว่าเป็ นสิ่ งสาคัญอันดับแรก ตัวเกมจะดาเนิ นไปตามเนื้ อเรื่ อง
จะเล่ นให้สนุ กก็ตอ้ งเล่นไปตามเนื้ อเรื่ อง แม้ว่าผูเ้ ล่นจะสามารถเลื อกเล่นในแบบที่ตวั เองต้องการ
โดยไม่เป็ นไปตามเนื้ อเรื่ องได้ แต่เนื้ อเรื่ องเป็ นประเด็นหลักของเกม ทั้งฉาก ภาพ ตัวละครทุกอย่าง
จะเชื่อมโยงมาจากเนื้ อเรื่ องทั้งหมด ส่ วนมากเนื้ อเรื่ องจะเป็ นไปในลักษณะของแฟนตาซีตานานการ
ผจญภัย การช่วยเหลือ ตามหา และปกป้ อง
ตัวอย่างเนือ้ เรื่องเกม Dragon Nest Online30
เมื่อลูกชายของเทพ Desmodeus ได้ทาการขโมยผลึก lustre ไปทาให้เทพ Desmodeus ขอคาแนะนา
จากนักปราชญ์แห่ งเหล่าทวยเทพ Galantica ซึ่ งได้แนะนาว่ามี เพียงสิ่ งมีชีวิตที่ ถูกสร้ างขึ้นในโลก
29

สมัคร@passport/@ID [ออนไลน์], ที่มา : https://secure3.asiasoft.co.th/apmember/Default.aspx
Dragon nest main story[ออนไลน์],แหล่งที่มา
:http://dn.playpark.com/detail.aspx?webID=131&TID=363&contID=6158
30

30

เท่านั้นจึงจะสามารถนาผลึก Lustre กลับมาได้ แต่เทพ Desmodeus ก็จะต้องแลกกับสิ่ งที่สาคัญที่สุด
ในชี วิตเขาเช่ น กัน เทพ Desmodeus สั่ งให้ลู กสาวทั้งสองของเขา Althea และ Vestinel สร้ างโลก
ขึ้นมาจากความฝัน โดยที่ Arthena สร้างโลกที่สวยงาม อบอุ่น ในขณะที่ Vestinel สร้างโลกที่มีแต่
ความรุ นแรงและเจ้าเล่ห์ แน่ นอนว่าเทพ Desmodeus ย่อมยิม้ แย้มเมื่อได้เห็ นโลกของ Althena และ
หวาดกลัวโลกของ Destinel ทาให้ Destinel เกิ ดความอิจฉาในตัวน้องสาว จึงได้วางยาพิษน้องสาว
พร้อมกับหลบหนี ไป เมื่อ Althea ล้มป่ วยลง จึงทาให้โลกที่เธอสร้างเสื่ อมโทรมลงเช่นกัน ทาให้เผ่า
เอลฟ์ และเผ่าโบราณอ่อนแอลง ในขณะที่เผ่ามังกรและเผ่ามนุ ษย์ยงั คงปกติ เผ่าโบราญจึงต้องการ
หาแหล่งพลังงานทดแทน จึงได้ลงไปยังใจกลางของโลกเพื่อดึงพลังออกมา เผ่ามังกรจึงเข้าไปยับยั้ง
การกระทาดังกล่ าวแต่ไม่สาเร็ จ ใจกลางโลกเกิ ดระเบิ ด ทาให้ชนเผ่าโบราญหายไปเกื อบทั้งหมด
และยังทาให้มงั กรแห่ งการทาล้างล้างของ Vestinel บุกเข้ามาทาลายล้างโลกของ Althena เมื่อมังกร
แห่ งการทาลายล้างบุกเข้ามายังโลกของ Athena ทาให้มงั กรผูพ้ ิทกั ษ์ท้ งั สองเข้าต่อสู ้เพื่อป้ องกันโลก
ของตน ต่อมาด้วยการร่ วมมือของมังกรสองพี่นอ้ ง ก็สามารถพิชิตมังกรแห่ งการทาลายล้างได้ แต่ก็
ต้องแลกด้วยชี วิตของมังกรพี่ ชาย จิตวิญญาณของมังกรแห่ งการทาลายล้างเข้าไปสิ งซากศพของ
มังกรอีกตนก่อนจะเริ่ มทาลายล้างอีกครั้ง ทาให้มงั กรทั้งสองต้องห้ าหัน่ กันอีกครั้ง ในที่สุดมังกรผู ้
พิทกั ษ์ก็สามารถพิชิตร่ างมังกรที่ถูกสิ งได้ แต่คราวนี้ ร่างของมันระเบิดออก โดยทาให้ความเกลียด
ชังของมังกรแห่งการทาลายล้างกระจายไปทัว่ โลก ออร่ าของผลึกได้แพร่ กระจายออกไปทาให้สร้าง
ความโกลาหลไปทัว่ ทุ กแห่ ง ผูค้ นที่ รู้ถึงพลังอันมหาศาลของผลึ กต่างที่ เข้าไปครอบครอง บ้างก็
เสี ยชีวติ เพื่อไขว่คว้ามา สุ ดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีใครรู ้วา่ ผลึกอยูไ่ หน และไม่มีใครรู ้วิธีปล่อยพลัง
ที่ แท้จริ งของผลึ ก นั้น จนถึ งตอนนี้ กุญ แจที่ จะสามารถปลดปล่ อยพลังของผลึ ก และสร้ างความ
โกลาหลให้กบั โลกนี้ อีกครั้งอยูใ่ นตัวหญิงสาวคนหนึ่ ง โดยที่ตวั เธอไม่รู้เลย สงครามแย่งชิ งพลังจึง
เกิดขึ้นอีกครั้ง
การเริ่มต้ นเกม
การเลื อกตัวละคร - เมื่อเปิ ดเกมขึ้นมาเริ่ มแรกจะเป็ นการเลื อกตัวละครเพราะเกม MMORPG เป็ น
การสวมบทบาทเป็ นตัวละครที่เราสามารถเลือกเพศ รู ปร่ างหน้าตา เผ่าพันธุ์ หรื อความสามารถได้

31

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอเลือกตัวละครจากเกม Dragonica Online
รายละเอียดของการเลื อกตัวละครจะแตกต่างออกไปในแต่ละเกม ทั้งรู ปร่ างหน้าตาหรื ออาชี พ บาง
เกมมีหน้าตาสี สันให้เลือกแค่ไม่กี่แบบ แต่บางเกมสามารถปรับเปลี่ยนได้ท้ งั หมดแทบจะเรี ยกได้วา่
เราสร้างคาแรกเตอร์ ตวั ละครในเกมที่เป็ นของเราเองเลย บางเกมจะมีคุณสมบัติตวั ละครให้เลื อก
เพิ่มเติม อย่างเช่นค่าพลังความสารถต่างๆ ส่ วนอาชีพก็จะต่างกันไปในแต่ละเกมเช่นกัน อย่างเกมใน
ภาพตัวอย่าง Draconica Online มีให้เลื อก 4 อาชี พ นั่นก็คือ Warrior นักรบที่เน้นความอดทนและ
การโจมตี Archer นักธนู Magician ผูใ้ ช้เวทมนตร์ ในการโจมตี และ Thief ผูโ้ จมตีแบบประชิ ดตัว
ถ้าผูเ้ ล่นอยากสวมบทอย่างอย่างไรก็สามารถเลื อกได้ตรงนี้ เลย โดยการจะเปลี่ยนอาชี พตัวละครจะ
เป็ นไปตามเนื้อเรื่ องที่เกมกาหนด และต้องเปลี่ยนอาชีพในสายอาชี พที่กาหนดให้เท่านั้น ถ้าต้องการ
เล่นอาชีพอื่นเลยในภายหลังต้องเริ่ มเล่นเก็บเลเวลใหม่
สายอาชีพต่ างๆ ในเกม
1. สายโจมตีประชิด เช่น Swordman / Knight / Warriorเป็ นกลุ่มที่พลังชีวติ และการป้ องกันสู ง
2. สายโจมตีระยะไกล เช่น Archer / Ranger เป็ นกลุ่มที่โจมตีได้อย่างว่องไวในระยะไกล
3. สายโจมตีดว้ ยเวทย์มนตร์ เช่น Magician / Wizard / Elementalist มีพลังเวทย์มนตร์ โจมตี
มหาศาล
4. สายสนับสนุน เช่น Acolyte / Priest / Cleric สามารถรักษาอาการบาดเจ็บ และเต็มพลังให้
เพื่อนได้
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5. สายแท้งค์ เช่น Knight / Champion มีพลังป้ องกันสู ง สามารถหลอกล่อศัตรู ในระยะประชิด
6. สายก่อกวน เช่น Thief / Rogue / Assassin มีความว่องไวในการต่อสู ้ประชิด

ภาพที่5 ตัวอย่างอาชีพต่างๆ ในเกม Draconica Online31
อินเตอร์ เฟสของเกม
เมื่อเลือกตัวละครเสร็ จแล้วก็จะเข้าสู่ หน้าของการเล่นเกม โดยหน้าจอจะมีอินเตอร์ เฟสแสดงข้อมูล
มากมายที่จาเป็ น ทาให้สะดวกต่อการเล่น อาจจะค่อนข้างเยอะและดูสับสนในช่วงแรกแต่สามารถ
ใช้งานอินเตอร์ เฟสเหล่านี้ ได้อย่างสะดวก โดยมาอินเตอร์ เฟสของเกม MMORPG จะประกอบไป
ด้วยสถานะของตัวละคร ค่าประสบการณ์ ไอเทมต่างๆ ความสารถที่สามารถใช้ได้ แผนที่ที่ตวั ละคร
อยูร่ วมถึงแผนที่ของทั้งเกม ผูเ้ ล่นสามารถคลิกเมาส์เลือกปุ่ มในอินเตอร์เฟสที่ตอ้ งการดูได้เลย

31

Calss and Skill [ออนไลน์], ที่มา : http://gamerdb.online-station.net/dragonica/class
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างอินเตอร์ เฟสเกม Gods War Online
ระบบของเกม
การทาเควสและเก็บเลเวล– เป้ าหมายหลักของการเล่นเกมคือการทาเควสต่างๆ ตามเนื้อเรื่ องซึ่ งก็จะ
แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็ นการให้ไปฆ่ามอนสเตอร์ ต่างๆ เช่นมอนสเตอร์ ระดับหัวหน้าเรี ยกว่า
บอสหรื อการไปหาของตามจุดต่างๆ ซึ่ งก็จะได้รางวัลเป็ นค่าประสบการณ์ เงิ นในเกมและไอเทม
ต่างๆ เช่นเดียวกับการฆ่ามอนสเตอร์ หรื อฆ่ากันเอง ถ้าเกมนั้นๆ เปิ ดให้ผเู ้ ล่นฆ่ากันเองได้
ซึ่ งค่าประสบการณ์ มากขึ้นก็จะสามารถใช้ไอเทมและพลังที่สูงขึ้นได้ เงินในเกมจึงเป็ นส่ วนสาคัญ
หนึ่งที่ใช้ซ้ื อหาไอเทมช่วยเล่นต่างๆ อัพเกรดไอเทมที่มีอยูใ่ ห้ดีข้ ึนและการซื้ อสกิลใหม่ๆ มาอัพเกรด
ให้ตวั เอง โดยไอเทมส่ วนหนึ่ งจะสามารถซื้ อได้ดว้ ยเงินในเกม โดยทั้งการซื้ อจากในเกมเองหรื อการ
ซื้ อจากผูเ้ ล่นด้วยกัน นอกจากนี้ ยงั มีไอเทมพิเศษที่ใช้เงิ นจริ งๆ ซื้ อจากระบบ โดยจะเป็ นไอเทมที่มี
คุณสมบัติหรื อรู ปร่ างหน้าตาที่ดีกว่าไอเทมทัว่ ไปที่ใช้เงินในเกมซื้ อ ซึ่ งไอเทมเหล่านี้ นอกจากจะซื้ อ
ด้วยเงินจริ งๆ ผ่านระบบโดยตรงแล้ว บางครั้งยังสามารถใช้เงินในเกมแลกซื้ อกับผูเ้ ล่นคนอื่นที่ มี
ไอเทมพิเศษเหล่านี้ได้ดว้ ย เพราะเงินในเกมก็ยงั เป็ นที่ตอ้ งการ หลายๆ อย่างในเกมก็ใช้ได้แค่เงินใน
เกมซื้ อเท่านั้น
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การซื้ อขายแลกของในเกมออนไลน์ส่วนมากจะมีฟังก์ชนั่ รองรับอย่างสมบูรณ์ อาจจะมีตลาดกลาง
เพื่อประกาศขายของพร้อมตั้งราคา ทุกคนสามารถเข้าไปไล่หาของที่ตอ้ งการได้อย่างสะดวก หรื อ
การตั้งร้านที่จะมีบางจุดในเกมที่นิยมขายของ ทุกคนที่ซ้ื อการซื้ อขายก็จะไปรวมอยูท่ ี่นนั่ ส่ วนสิ นค้า
พิเศษที่ตอ้ งใช้เงินจริ งนั้นก็ไม่ได้ซ้ื อยาก สามารถเข้าไปในหน้าขายของของระบบ เพื่อเลือกซื้ อจะ
จ่ายเงินทางออนไลน์ได้ทุกรู ปแบบ ได้ของทันที
ส่ วนการซื้ อขายสิ นค้านอกเกม ก็จะเกิดขึ้นบนเว็บบอร์ ดต่างๆ หรื อโซเชี ยลเน็ตเวิร์คทั้งของตัวเกม
เอง และของผูเ้ ล่นสร้างขึ้นมา เพื่อให้สามารถลงรู ปโฆษณาสิ นค้าของแต่ละคนได้ ถ้าใครสนใจก็เข้า
ไปพูดคุ ยต่อรองราคากัน เมื่อตกลงกันเรี ยบร้อยจึงทาการโอนเงิ นให้ผขู ้ าย และผูข้ ายจะนัดผูซ้ ้ื อมา
เจอในเกมเพื่อส่ งของให้ แต่วิธีน้ ี มีความเสี่ ยงอยูม่ ากที่ผขู ้ ายเมื่อได้รับเงินจากผูซ้ ้ื อแล้วจะไม่ส่งของ
ให้ เพราะไม่มีอะไรยืนยันได้เลย แต่ก็เป็ นที่นิยมเพราะหลายๆ คนขายของถูกและดีกว่าในเกม
เมื่อได้สินค้าในเกมมาแล้ว ผูเ้ ล่นก็ได้ครอบครองสิ นค้าโดยสมบูรณ์ ผา่ นทางตัวละครในเกมที่จะมี
ประเป๋ าและคลังคอยเก็บสิ นค้าต่างๆ ผูเ้ ล่นคนอื่นจะไม่สามารถเอาไปได้ เว้นแต่เกิดความผิดพลาด
ของระบบเกมเองที่ทาให้สินค้าหาย ซึ่ งต้องติดต่อกับผูพ้ ฒั นาเกมให้ชดใช้ให้
สิ นค้ าเสมือนชนิดต่ างๆ ในเกม
ประเภท
1. ตัวละครพิเศษ มีคุณสมบัติพเิ ศษ
กว่าตัวละครทัว่ ไป
2. เสื้ อผ้า ชุดแฟชัน่ เพื่อความ
สวยงาม
3. เสื้ อผ้าชุดแฟชัน่ ที่ช่วยเพิ่มทักษะ
ในการต่อสูแ้ ละป้ องกัน
4. เครื่ องประดับเพื่อความสวยงาม
5. เครื่ องประดับที่ช่วยเพิ่มทักษะ
ในการต่อสูแ้ ละป้ องกัน
6. อาวุธที่ใช้ต่อสู ้ /อุปกรณ์ป้องกัน

คุณสมบัติ
เป็ นตัวละครที่พเิ ศษกว่าที่ได้มาในครั้งแรกที่เล่น มีความสวยงามและมี
ความสามารถพิเศษกว่าตัวละครปกติ
เป็ นอุปกรณ์สวมใส่เพื่อความสวยงามของตัวละคร เช่น เสื้ อผ้าตาม
เทศกาล
เป็ นอุปกรณ์สวมใส่เพื่อความสวยงามของตัวละคร และยังช่วยเพิ่ม
ความสามารถเช่น ทาให้มีความทนทานมากขึ้น
เป็ นอุปกรณ์สวมใส่เพื่อความสวยงามของตัวละคร เช่น มงกุฎ สร้อยคอ
ตุม้ หู
เป็ นอุปกรณ์สวมใส่เพื่อความสวยงามของตัวละคร และยังช่วยเพิ่ม
ความสามารถเช่น ทาให้โจมตีศตั รู ได้รุนแรงขึ้น
อุปกรณ์ต่อสูแ้ ละป้ องกันตามสายอาชีพต่างๆ เช่น ดาบ ธนู คทา มีดสั้น
โล่ หมวกเกราะ
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ประเภท
7. บ้าน อุปกรณ์ตกแต่งและ
เฟอร์นิเจอร์สาหรับตัวละคร
8. ยา อาหารที่ช่วยฟื้ นฟูพลังชีวติ
และป้ องกันอันตราย
9. สัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงาม
10. สัตว์เลี้ยงที่ช่วยเพิ่มทักษะให้ตวั
ละครและช่วยต่อสู ้
11. ยานพาหนะที่ช่วยให้เดินทาง
เร็ วขึ้นหรื อเพิ่มทักษะให้ตวั ละคร
12. เงินในเกม

คุณสมบัติ
สิ นค้าสาหรับตกแต่งบ้านสาหรับเกมที่มีบา้ นให้ตวั ละคร
สิ นค้าที่เอาให้ตวั ละครกินเพื่อเพิม่ พลังชีวติ เวลาใกล้ตาย หรื อเพิม่
ความสามารถในระยะเวลาจากัด
สัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงามที่จะติดตามผูเ้ ล่นไปทุกที่
สัตว์เลี้ยงที่สามารถช่วยผูเ้ ล่นต่อสูร้ วมถึงช่วยเพิ่มพลังให้

อุปกรณ์ที่ช่วยในการเดินทาง เช่น รถ มอเตอร์ไซค์ ม้า ที่ช่วยให้เดิน ทาง
เร็ วกว่าการวิง่ ปกติ และบางตัวช่วยเพิ่มพลังในการต่อสูด้ ว้ ย
เงินที่หาได้จากการเล่นเกมเท่านั้น เช่นได้จากการสูก้ บั มอนมอนสเตอร์
หรื อการทาเควส
13. อุปกรณ์เสริ มพลังให้อาวุธ
มักเป็ นหิ นหรื อแร่ ธาตุต่างๆที่นาไปช่วยเพิ่มพลังให้อาวุธหรื อชุดของตัว
เสื้ อผ้าของตัวละคร
ละครให้มีความพิเศษขึ้นตามต้องการ
14. สิ นค้าเพิ่มค่าประสบการณ์ให้ เป็ นอุปกรณ์ที่นามาใช้กบั ตัวละครเพื่อให้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นขณะ
ตัวละคร
เล่น เพื่อนาไปอัพเลเวล
15. อุปกรณ์เพิ่มพื้นที่เก็บสิ นค้า
ช่วยให้ตวั ละครเก็บไอเทมในตัวได้มากขึ้น ทาให้สะดวกเวลาใช้
16. สิ นค้าที่ช่วยให้ผา่ นด่านสะดวก อุปกรณ์พิเศษที่ช่วยผูเ้ ล่นสาหรับการเล่นเกมด่านต่างๆ เช่น ใบเพิ่มพลัง
ขึ้น
ในทางที่จาเป็ นชัว่ คราว
17. สิ นค้าพิเศษ ลิมิเตดตามเทศกาล สิ นค้าที่มีขายในระยะเวลาจากัด อาจจะเป็ นช่วงกิจกรรมหรื อเทศกาล
18. สิ นค้าชิงโชค ร่ วมกิจกรรม
เป็ นอุปกรณ์สุ่มสิ นค้า อย่างกาชาปอง หรื อกล่องของขวัญ ตอนที่ซ้ือจะ
ไม่รู้วา่ ได้อะไร ต้องเปิ ดดูทีหลัง
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้าการซื้ อสิ นค้าเสมือนในเกม Dragon Nest Online
ก่อนจะซื้ อสิ นค้าเสมือนในเกม ต้องใช้เงินจริ งเพื่อแลกเป็ นหน่วยเงินในเกม จากนั้นจึงนาไปกดซื้ อ
สิ นค้าในเกม โดยวิธีการแลกเงินนั้นก็มีท้ งั จากการใช้บตั รเครดิต และบัตรเติมเงิน ตัวอย่างบริ ษทั เกม
Asiasoft มี บ ตั รเติ มเงิ นที่ เรี ยกว่า @Cash ที่ ส ามารถซื้ อหาได้ง่ายตามห้างร้ านหรื อเซเว่นอี เลฟเว่น
เมื่อซื้ อบัตรมาเติมเงินแล้วจึงนารหัสมากรอกในเกมเพื่อแลกเงิน โดยแต่ละเกมเงินจริ งก็จะสามารถ
แลกเงินได้เกมได้จานวนแตกต่างกัน
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างการนาเงินจริ งไปแลกไปหน่วยเงินในเกมเพื่อซื้ อของแคช ของเกมบริ ษทั Aisasoft

ภาพที่ 9 ตัวอย่างชุดคอสตูมเทศกาลจากเกม Dragon nest
ในราคา 34,900 Cash Points หรื อ 349 บาท
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างสัตว์ขี่และปี กจากเกม Dragon Nest
ที่ได้จากการสุ่ มกล่องของขวัญจากการร่ วมกิจกรรม

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการเปลี่ยนทรงผมของตัวละครจากการซื้ อด้วยเงินราคา 5,500 แคช หรื อ 55 บาท
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ตัวอย่างเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG ทีไ่ ด้ รับความนิยม
Ragnarok เกมแร็ ก นาร็ อ กเป็ นเกมประเภท MMORPG ซึ่ งท าให้ ผู ้เล่ น สามารถพบปะและมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นอื่นได้หลากหลายอย่างอิสระ การเล่นเกมแร็ กนาร็ อก ผูเ้ ล่นจะต้องเลือกที่จะเล่น
เป็ นตัวละครอาชี พต่างๆ (Role-Playing) ซึ่ งตัวละครแต่ละอาชี พจะมีความสามารถ และจุดเด่นจุด
ด้อยแตกต่างกันไปมีท้ งั สายอาชีพที่สามารถเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้และสายอาชีพที่มีความสามารถ
ที่จะช่วยเหลือผูเ้ ล่นอื่น

ภาพที่ 12 ตัวอย่างเกม Ragnarok
Dragon nest เป็ นเกม Action 3D MMORPG เต็ ม รู ป แบบที่ มี ล ัก ษณะเด่ น คื อ การเคลื่ อนไหวตัว
ละครแบบไร้ ขอบเขต 360 องศา การต่อสู ้ แบบไร้ ขีดจากัด พร้ อมการท่าไม้ตายแบบกลางอากาศ
ด้วยกราฟิ กคุ ณภาพมาให้สัมผัสในโลกออนไลน์ พร้ อมร่ วมผจญภัยภารกิ จสุ ดท้าทายไปกับเหล่ า
บอสตัวโหด ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เกมนี้ ได้รับความนิ ยมจากผูเ้ ล่นมากถึ ง 110,000,000 คนทัว่
โลก
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างเกม Dragon Nest
GodsWar Online เป็ นเกม 3D MMORPG สไตล์ของเกมเป็ นเกมที่มีมุมมองของเกมคือ มองด้วย
มุ ม 45 องศา ถึ ง แม้จ ะเป็ นเกมสามมิ ติ แ ต่ ก็ ย งั สามารถท าให้ ผู ้ที่ ช อบเล่ น เกมสองมิ ติ เกิ ด ความ
สะดวกสบายในการเล่นอีกด้วย โดยจะยึดถื อเนื้ อเรื่ องตามตานานของกรี กโบราณ อ้างอิงจากความ
เชื่ อ ความแตกต่างอย่างชัดเจนในด้านของอาวุธและชุ ดป้ องกัน Godswar นั้นสามารถสร้ างอาวุธ
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ทาให้รูปแบบในการเล่นนั้นหลากหลายตามไปด้วยขึ้นอยูก่ บั การใส่ ของ
และสถานะของ ตัวละครนั้นๆ

ภาพที่ 14 ตัวอย่างเกม Gods War Online
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Guild Wars 2เป็ นเกม MMORPG ที่ มี ร ะบบ Dynamic Event คื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไม่
แน่ นอน ทาให้ผเู ้ ล่นทุกคนจะพบกับเหตุการณ์ ที่ไม่ซ้ าแบบกัน โดยจะเหตุการณ์ แต่ละอย่างขึ้นจะ
เกิ ดขึ้ นจะเกิ ดจากการกระท าของผูเ้ ล่ น เช่ น ถ้ากองทัพมอนสเตอร์ บุกโจมตี เมื องก็อาจจะนาไปสู่
เหตุการณ์หลากหลายแบบ ถ้ามอนสเตอร์ ช นะยึดเมืองไว้ได้เราอาจจะมีเควสที่จะต้องไปโจมตีเพื่อ
ยึดเมืองคืนมา หรื อถ้าเราชนะมอนสเตอร์ พวกมอนสเตอร์ อาจจะจับชาวบ้านไปเพื่อนให้เราตาม
ออกไปช่วย เป็ นต้น

ภาพที่ 15 ตัวอย่างเกม Guild Wars 2

Blade & Soul Online เป็ นเกมที่ ถูก พัฒ นาขึ้ นโดยบริ ษ ทั NC Soft ซึ่ งได้เปิ ดตัวครั้ งแรกไปเมื่ อปี
2008 ณ งาน G-Star 2008 เนื้ อเรื่ องสไตล์จีนแบบกาลังภายใน ซึ่ งสามารถแสดงผลทางภาพกราฟิ ก
ได้ออกมาอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ สวยงาม แถมระบบการเล่นก็แปลกแหวกแนวเกมออนไลน์เกม
อื่นๆ มากพอสมควรไม่วา่ จะเป็ นทั้งลูกเล่น หรื อแม้แต่ระบบภายในเกมอีกด้วย
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างเกม Blade & Soul Online
Perfect World พัฒ นาโดยบริ ษ ทั พัฒนาเกมออนไลน์ รายใหญ่ ในจี นอย่าง Perfect World Beijing
Ptd. Ltd.ซึ่ งแน่นอนว่าเป็ นเกมแรกที่พฒั นาขึ้นและมีชื่อเสี ยงจนเป็ นที่รู้จกั ในหลายประเทศ จุดเด่น
ของเกม อยู่ที่การสร้างตัวละครที่สามารถออกแบบให้มีรูปร่ างและใบหน้าตามความต้องการของผู ้
เล่น รวมไปถึงพาหนะและอุปกรณ์การบินที่สวยงามที่ใช้ในการผจญภัยในโลก Perfect World

ภาพที่ 17 ตัวอย่างเกม Perfect World
Tera Rising ได้นาเสนอระบบต่อสู ้ รูป แบบใหม่, โลกที่ เชื่ อมต่อกันหมด และระบบ Community
รู ปแบบใหม่ ซึ่ งจริ งๆ แล้วมันก็เหมือนเกม MMORPG อื่นๆ ทัว่ ไป แต่ความเหมือนที่แตกต่างนั้น
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แหละคื อ ความน่ า สนใจของเกมนี้ บทความนี้ เป็ นบทความที่ ถู ก วิ เคราะห์ ม าจากที ม งานของ
Gameabout.com หนึ่ งในเว็บ ไซต์สื่ อ เกมชื่ อ ดังของประเทศเกาหลี สิ่ ง ที่ ที ม งานของ Gameabout
พยายามจะวิเคราะห์ ออกมานั้นก็คือระบบ "Non-Targeted System" หรื อระบบต่อสู ้ แบบไม่มีการ
ล็อคเป้ าที่จะทาให้การต่อสู ้ออกมาสมจริ งมากที่สุด

ภาพที่ 18 ตัวอย่างเกม Tera Rising
Fantasy Frontier เป็ นเกมแนว MMORPG ฟอร์ มยักษ์จากบริ ษทั X-Legend ประเทศไต้หวัน ซึ่ ง
ได้รับความนิยมมากจากหลายๆ ประเทศ โดยล่าสุ ดยังได้ข้ ึนชาร์ จเกมยอดนิยมอันดับ 1 จากประเทศ
ญี่ปุ่นและไต้หวันอี กด้วย โดยตัวเกมมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ระบบการใช้มนต์อสู รที่ตวั
ละครสามารถทาคอมโบร่ วมกันกับอสู ร หรื อแม้กระทัง่ ใช้สกิลลับที่เรี ยกว่า อัลติเมต หรื อ ท่าไม้ตาย
มนต์อสู รอีกด้วย นอกจากนี้ อาชีพภายในเกมยังมีให้เลือกเล่นได้อย่างจุใจถึง 8 อาชีพ ซึ่งมีความโดด
เด่นที่แตกต่างกัน
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างเกม Fantasy Frontier
Gulong Online จากผูใ้ ห้บริ การ Onenet เกมออนไลน์รูปแบบ 3D MMORPG ที่จะพาทุกท่านเข้าไป
โลดแล่นในยุทธจักรแห่ งมังกรโบราณ “โกวเล้ง” ปลุกชี พเหล่าจอมยุทธ์มากฝี มืออย่าง ชอลิ้วเฮียง,
เซี ยวฮื้อยี้, ลี้คิมฮวง, เล็กเซี่ ยวหงส์ ฯลฯ พร้อมด้วยอาวุธคู่ใจในตานาน โดยตัวเกมนั้นจับเอาเรื่ องราว
และกลิ่นอายของเรื่ องราวของนิยายของโกวเล้งซึ่ งแบ่งออกเป็ น 6 ฝ่ าย และมีวทิ ยายุทธ์กว่าร้อยชนิ ด
ที่มาพร้อมกับกกราฟิ กสุ ดอลังการที่เก็บรายละเอียดทุกเม็ด

ภาพที่ 20 ตัวอย่างเกม Gulong Online
Wakfu ร่ วมผจญภัยในโลกแฟนตาซี แทคติก ณ ดินแดนที่เปี่ ยมไปด้วยพลังมหัศจรรย์แห่ ง เทพ 12
องค์ นาม Wakfu ด้วยการรุ กรานของจอมปี ศาจ ออก้าผูท้ รงพลัง แผ่นดิ นแห่ งชาวมังกรกลับถูกปก
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คลุมไปด้วยผืนน้ าและที่นี่คือจุดเริ่ มต้นแห่ งการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ ร่ วมผจญภัยไปกับตัวละครที่คุณ
สามารถเลื อกสรรได้ถึ ง 15 ตัวละคร ซึ่ ง แต่ ล ะตัวละครต่ างมี คุ ณ สมบัติพิ เศษที่ แตกต่ างกัน ออก
เดิ นทางสู่ โลกอันมหัศจรรย์แห่ ง Wakfu ที่แตกต่างจากเกมอื่นๆ ที่คุณเคยสัมผัสการต่อสู ้ที่คุณต้อง
ใช้ความคิดควบคู่ไปกับความสามารถของตัวละครกับสุ ดยอดเกมออนไลน์ ในสไตล์ แทคติกอาร์
พีจี เทอร์ นเบส ที่โด่งดังมาแล้วทั้งในยุโรป และอเมริ กา

ภาพที่ 21 ตัวอย่างเกม Wakfu
Path of Exile อาชีพในเกมนี้ มีท้ งั หมด 7 อาชี พ ได้แก่ Marauder, Ranger, Witch, Duelist, Templar,
Shadow และ Scion อาชี พ ในเกมนี้ จะแบ่ งเป็ นสายตามค่ าสถานะ 3 แบบคื อ Strength, Dexterity
และ Intelligence สามอาชีพแรกจะเป็ นสายเดียวเน้นสถานะเดียวหนักๆ ส่ วนสามอาชี พหลังจะเน้น
สองสถานะให้พอๆ กัน
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างเกม Path of Exile
Maple Story เป็ นเกมประเภท MMORPG แบบสองมิ ติ ซึ่ งเกมนี้ พัฒ นาโดยบริ ษ ัท Wizet ของ
ประเทศเกาหลี ใต้ มี ผลู ้ งทะเบี ยนมากกว่า 39 ล้านไอดี (Identification) ทัว่ โลก โดยเปิ ดให้บริ การ
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2546 สาหรับเมเปิ ลสตอรี่ ของประเทศไทย เปิ ดให้บริ การโดย
บริ ษ ทั เอเชี ยซอฟต์ (Asiasoft) เมื่ อวันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2548 และได้ปิ ดให้บริ การในวันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ. 2555 ส่ วนในประเทศเกาหลีซ่ ึ งเป็ นเจ้าแรกนั้น ยังคงเปิ ดให้บริ การอยู่

ภาพที่ 23 ตัวอย่างเกม Maple Story
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สั งคมในเกม
เกมออนไลน์มีลกั ษณะพิเศษที่สาคัญคือการเล่นได้ครั้งละหลายๆคน จึงมีฟังก์ชนั่ การเล่นแบบกลุ่ม
หรื อที่เรี ยกว่าปาร์ ต้ ี ช่ วยกันทาเควสและฆ่ามอสเตอร์ รวมกันตั้งสองคนขึ้นไป เมื่อเราอยากติดต่อ
กับคนไหนเป็ นพิเศษสามารถใช้ระแบบการเพิ่มเพื่อนลงในลิ สต์ของเรา ก็จะสามารถดูได้วา่ เพื่อน
กาลังเล่นเกมอยูไ่ หม อยูต่ รงมุมไหนของแผนที่ และถ้าอยากคุยก็สามารถแชทไปหาเป็ นการส่ วนตัว
เช่นกัน
เมื่ อรวมกลุ่ มกันได้มากขึ้นจึงมี ระบบกิ ลด์ (Gulid) คล้ายๆกับ กลุ่ มที่ มีจานวนคนอยู่มากๆ ผูเ้ ล่นก็
กิ ลด์ เดี ยวกันก็ จะคอยช่ วยเหลื อกัน แบ่ งปั นข้อมูล ช่ วยกันฆ่ ามอนสเตอร์ บางเกมอาจจะมี เควส
เฉพาะสาหรับกิลด์ ไปล่ามอนสเตอร์ ระดับหัวหน้าที่ตอ้ งไปช่วยกันหลายๆ คน
ประเภทของนักเล่ นเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG แบ่งตามแบบของ Nick Yee32
มี 3 ส่ วนหลักๆ คือ
Advancement -ผูเ้ ล่นที่ตอ้ งการความก้าวหน้า ประกอบด้วย
Advancement: ผูเ้ ล่นเกมในหมวดนี้ ได้รับความพึงพอใจจากการไปถึงเป้ าหมาย เลเวลเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว และสะสมทรัพยากรในเกมอย่างทองจานวนมากๆ พวกเขาสนุกกับการสร้างความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และได้รับอานาจในเกม ได้รับการยอมรับในความสามารถ อย่างการต่อสู ้ในเกม หรื อ
การยอมรับทางการเงิน ผูเ้ ล่นประเภทนี้ส่วนมากจะเล่นเกมอย่างจริ งจังเพื่อไปให้ถึงเป้ าหมายเรื่ อยๆ
Mechanics: ผูเ้ ล่ นเกมในหมวดนี้ จะได้รับ ความพึ งพอใจจากการวิเคราะห์ และท าความเข้าใจกับ
กลศาสตร์ เชิ งตัวเลข การเข้าใจของระบบ เช่น อาจจะสนใจในการคานวณความแตกต่างของความ
เสี ยหายระหว่างการดวลแบบดาบที่ ใช้มือเดี ยวกับดาบที่ ใช้สองมื อ หรื อทาความเข้าใจระบบการ
หลบหลี ก การพลาด โดยเป้ าหมายคือความเข้าใจตัวระบบที่ จะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้ตวั ละคร
เฉพาะด้าน
Competition: ผูเ้ ล่นในหมวดนี้ จะสนุ กกับประสบการณ์ ในการแข่งขันบนสนามรบ หรื อเรื่ องของ
เศรษฐกิจ รวมถึงความยุติธรรม ความท้าทาย อย่างเช่นการต่อสู ้แบบตัวต่อตัวหรื อเป็ นกลุ่ม ชอบใน
การมีพลังที่จะล้มคู่ต่อสู ้หรื อเหนือกว่าคนอื่น
Social – ผูเ้ ล่นที่ตอ้ งการสังคม ประกอบด้วย
32

Motivations of play in MMORPG [ออนไลน์], Nick Yee, ที่มา : http://www.nickyee.com/daedalus/motivations.pdf.
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Socializing: เป็ นผูเ้ ล่นที่ชอบพบปะผูอ้ ื่น ทาความรู ้จกั คนอื่นๆในเกม ชอบพูดคุย นินทากับผูเ้ ล่นคน
อื่นๆ เช่ นเดี ยวกับการไปช่ วยเหลื อพวกเขาโดยทัว่ ไป แม้ว่าคนเหล่านี้ จะมี ประสบการณ์ น้อยหรื อ
เพื่อนน้อย คนกลุ่มนี้จึงเป็ นผูท้ ี่เป็ นมิตร
Relationship: ผูเ้ ล่ นกลุ่ มนี้ เป็ นผูม้ องหาคนสนับ สนุ น มองหาความสัมพันธ์ แบบมี ความหมายกับ
ผูอ้ ื่น โดยไม่เกี่ยงที่จะสนทนาในเรื่ องส่ วนตัว อาจจะเป็ นเรื่ องปั ญหา ปกติก็จะพยายามหาเพื่อนสนิ ท
ทางออนไลน์เพื่อให้การช่วยเหลือและขอความช่วยเหลือ
Teamwork: ผูเ้ ล่นกลุ่มนี้ สนุกกับการทางานเป็ นกลุ่ม พวกเขาจะจับกลุ่มอยูด่ ว้ ยกันแล้วช่วยกันให้ถึง
เป้ าหมาย ผูเ้ ล่ นที่ ไม่ชอบเป็ นที มแบบนี้ ส่วนมากจะเป็ นพวกชอบลุ ยเดี่ ยว มัน่ ใจในตัวเอง มี กลุ่ ม
เฉพาะที่จาเป็ น
Immersion – ผูเ้ ล่นที่หมกมุ่น ประกอบด้วย
Discovery: ผูเ้ ล่นที่สนุ กกับการค้นพบสถานที่ใหม่ๆ เควส หรื อวัตถุแปลกๆ ที่ยงั ไม่มีใครรู ้จกั ชอบ
ที่จะท่องเที่ยวไปยังสถานที่หลายๆ แบบตรวจสอบสถานที่คน้ หาข้อมูลหรื อของที่ไม่มีคนไหนมี
Role-Playing: ผูเ้ ล่นกลุ่มนี้ ชอบที่จะหมกมุ่นอยู่กบั เรื่ องราวที่ มองผ่านตัวละครที่พวกเขาออกแบบ
ใช้เวลาในการอ่านและทาความเข้าใจเบื้องหลังของเนื้ อเรื่ องและใช้เวลาสร้างประวัติศาสตร์ เรื่ องราว
ของตัวละครของเขา นอกจากนี้ ยงั สนุ กกับการสวมบทบาทตัวละครในแบบที่เอาตัวเองเข้าไปรวม
กับบทบาทตัวละคร
Customization: ผูเ้ ล่นกลุ่มนี้ สนุ กกับการปรับแต่งภาพลักษณ์ของตัวละคร เป็ นเรื่ องสาคัญที่ตวั ละคร
ของตัวเองต้องมีเอกลักษณ์ มีสไตล์ไม่ซ้ าใคร พวกเขาชอบเกมที่สามารถปรับแต่งตัวละครได้มากๆ
และใช้เวลาในการปรับแต่งตัวละครให้เป็ นที่น่าพอใจ
Escapism: ผูเ้ ล่นกลุ่มนี้ ใช้สภาพแวดล้อมในเกมเพื่อผ่อนคลายจากความเครี ยดหรื อหนี จากโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ ง อาจจะใช้เกมเพื่อหลีกเลี่ยงความคิดเกี่ยวกับปั ญหาจริ งคล้ายๆ กับการหนีเที่ยวในชีวิต
จริ ง
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ญาดา ศรี ชยั (2547) ศึกษาเรื่ องตัวตนเสมือนจริ งบนเกมออนไลน์ในโลกเสมือนจริ งในเวลาจริ ง จาก
การนาทฤษฏี ที่เกี่ ยวข้องมาวิเคราะห์ผเู ้ ล่นเกมในเรื่ องของท่าทาง ความคิด ความรู ้สึกที่ถ่ายทอดลง
บนตัวตนเสมือนจริ งในเกม พบว่าผูเ้ ล่นมีพฤติกรรมแสดงออกจากการแปรความหมายของการเล่น
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เกมมาใช้ในชี วิตจริ งและแปรพฤติ ก รรมในชี วิตจริ งมาใช้เล่ นเกม ตัวตนเสมือนและตัวตนจริ งๆ
มีการซ้อนทับกัน การแสดงออกในโลกเสมือนในเกมนั้นเป็ นการแสดงผ่านตัวละครและตัวเกมที่
จาลองสังคมในฝั น มี การรวมกลุ่ มอาชี พ ทาภารกิ จ หารายได้ พัฒนาความสามารถ จาลองระบบ
สังคมเมื องทุนนิ ยม ได้มีป ฏิ สัม พันธ์ กบั เกมและคนอื่ นๆ โดยอิส ระได้การบังคับ เกมท าให้สิ่ งที่
เป็ นไปไม่ได้เป็ นไปได้ โดยการเล่นเกมทาให้เห็ นคุณค่าของวัตถุและเงินในเกม ที่เอามาใช้กบั ชี วิต
จริ ง เสี ยเงินจริ งๆ เพื่อเกมอย่างมากมาย ผูเ้ ล่นต้องคอยยับยั้งชัง่ ใจไม่ให้เกิดปั ญหา และเกมทาให้คน
เป็ นปั กเจกมากขึ้น เพราะพึ่งพาเพียงแค่เทคโนโลยีก็ไม่ตอ้ งมี ปฏิ สัมพันธ์กบั คนอื่นๆ ในชี วิตจริ ง
ได้ สามารถมีปฏิ สัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์หรื อคอมพิวเตอร์ เจอคนที่ไม่รู้จกั มาก่อน แต่ก็สื่อสาร
อย่างเข้าใจได้ ซึ่ งก็ทาให้เกิดอาการติดเกม โดยผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะโดยที่ครอบครัวเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ในการคอยดูแลเอาใจใส่ ก่อนที่จะเกิดอาการติดเกมได้ ซึ่ งถ้าติดเกมแล้วก็ยงั มีแนวทางดูแลให้ความ
เข้าใจ สอนลูกให้ถูกทาง โรงเรี ยนเองก็สาคัญในการอบรมให้ความรู ้ แนะแนวทางให้เด็กได้ ร้าน
เกมก็มีบทบาทในการสร้างกฎระเบียบชัดเจน มีความตระหนักถึงปั ญหาและให้ความร่ วมมือในการ
แก้ไขสุ ดท้ายคือหน่วยงานของรัฐที่จะสร้างกฎควบคุม ซึ่ งงานวิจยั ชิ้นนี้ เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของ
ผูว้ ิจยั เรื่ องตัวตนในเกมที่นามาเชื่ อมโยงกับชี วติ จริ ง ทาให้เกิดเป็ นปั จจัยการบริ โภคสิ นค้าเสมือนใน
เกม
มาโนช ชาบรา (2550) ศึกษาเรื่ องการจัดการตัวตนในโลกเสมือนจริ งกับโลกที่เป็ นจริ ง: กรณี ศึกษา
วัยรุ่ นติดเกมออนไลน์ พบว่ากรณี ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเด็กที่มีสติปัญญาดี อยูแ่ ล้ว จึงทาให้มี
ความสามารถในการสอบเข้ามหาวิท ยาลัย โดยยัง ชอบอ่ านหนัง สื อ สามก๊ ก จึ ง เกิ ด เริ่ ม เล่ น เกม
ออนไลน์สามก๊ก และเริ่ มเล่นเกมอื่นๆ ตามมา โดยทาให้ไม่สนใจในการเรี ยน การเรี ยนแย่ลงใช้เวลา
ส่ วนมากไปกับการเล่นเกมออนไลน์ ไม่หลับไม่นอน เพื่อนสนิ ทเองก็เล่นเกมออนไลน์ด้วย การ
แสดงตัวตนของกรณี ศึกษานั้นเป็ นแบบทับซ้อนระหว่างโลกเสมือนจริ งและโลกแห่ งความจริ งที่อยู่
แทบจะแยกจากกันไม่ออก ขณะเล่ นเกมก็ใส่ ตวั ตน ถ่ ายทอดความคิ ด วางแผนอย่างเต็มที่ ศึกษา
อย่างลึกซึ้ งจริ งจังในการเล่น การคุยกับเพื่อนในเกมการขายสิ นค้าในเกมแต่ละชิ้น เมื่อเล่นเกมจบลง
ก็ยงั คงคิดวนเวียนเดี่ ยวกับเกม วิธีการเอาชนะ มี ความคิ ดเห็ นว่าการเล่ นเกมสามารถช่ วยให้อยู่ใน
สังคมจริ งๆ ที่มีบุคคลคล้ายๆ กันได้ เมื่ออยู่ในห้องเรี ยนจึงมี อาการเหม่อลอยเพราะหมกมุ่นเรื่ อง
เกม ขาดการติ ด ต่ อ กับ ผูค้ นในสั ง คมจริ ง ๆ ก้าวร้ า วกับ ผูป้ กครองหากขัด ใจในเรื่ อ งเกม ใช้เงิ น
ส่ วนมากไปกับเกม และไม่มีความรับผิดชอบส่ วนตัว และผูว้ ิจยั ได้เสนอทางแก้ไขที่ผปู ้ กครองต้อง
เป็ นผูช้ ่วยเหลือเด็ก ให้มีความเข้าใจถึงสาเหตุและตัวตน โดยไม่ด่วนสรุ ปว่ามันเป็ นความผิด ที่จะทา
ให้เกิดการต่อต้านมากขึ้น ซึ่ งงานวิจยั ชิ้ นนี้ เกี่ ยวข้องกับจุดประสงค์ของผูว้ ิจยั เรื่ องโลกเสมือนและ
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โลกแห่ งความเป็ นจริ งที่ผเู ้ ล่นเกิดอาการหมกมุ่นจากส่ วนประกอบหลายอย่างในเกม เกิดเป็ นปั จจัย
การบริ โภคสิ นค้าเสมือนในเกม
ปุณยภพ สิ ทธิ พรอนันต์ (2552) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการบริ โภคสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์
พบว่า สิ นค้าเสมื อนเป็ นสื่ อสะท้อนอัตลัก ษณ์ ผูเ้ ล่ น การเลื อกซื้ อสิ นค้าเสมื อนก็ เท่ ากับ เป็ นการ
นาเสนออัตลักษณ์ ของตัวเองออกมาสู่ ผเู ้ ล่นอื่นในสังคมออนไลน์ โดยมีแรงจูงใจซื้ อทั้งจากปั จจัย
การตลาด จากบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเกมออนไลน์ท้ งั กลยุทธ์ดา้ นราคา โปรโมชัน่ การออกแบบสิ นค้า
การให้บริ การอย่างสะดวกสบายรวดเร็ ว ถ้าต้องการสิ นค้าก็สามารถจ่ายผ่านอินเตอร์ เน็ตและได้รับ
สิ นค้าในทันที แรงจูงใจจากตัวเกมเองที่มีระบบและสภาพแวดล้อมที่ทาให้ผเู ้ ล่นสนุกและอยากเล่น
อีกเรื่ อยๆ มีการสร้างสังคมขึ้นมาบนเกม เกิ ดการปฏิสัมพันธ์ นอกจากการเล่นเพียงอย่างเดียว การ
ซื้ อสิ นค้าก็จะช่วยให้เล่นได้ง่ายขึ้น เป็ นความเพิ่มความสามารถที่แตกต่างจากผูเ้ ล่นคนอื่น ทาให้เกิด
การเอาชนะและภาคภูมิใจที่ชนะคนอื่นได้ ซึ่ งก็เป็ นแรงผลักดันจากตัวผูเ้ ล่นเองด้วยที่ตอ้ งการความ
โดดเด่น การมีสินค้าราคาแพงหายากในมือ เกิ ดการยอมรับในสังคมออนไลน์ โดยรวมก็คือการซื้ อ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตัวเอง ที่ช่วยเติมเต็มความผิดหวังจากชีวติ จริ งด้วยซึ่ งงานวิจยั ชิ้นนี้
เกี่ ยวข้องกับจุดประสงค์ของผูว้ ิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการบริ โภคสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ที่เกิ ด
จากปั จจัยต่างๆรวมถึงความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคและชุมชนในเกมด้วย
ประไพพรรณ ศุกระศร (2551) ศึกษาเรื่ องการจัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดของผูใ้ ห้บริ การเกม
ออดิ ชนั่ ซึ่ งเป็ นเกมออนไลน์แนว Casual อันดับหนึ่ งในประเทศเกาหลี และได้รับความนิ ยมอย่าง
ต่อเนื่องในประเทศไทย เนื่องจากการมีรูปแบบและเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย มีการพัฒนา
ระบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ อง เข้าใจวิธีการเล่นง่ายไม่ซบั ซ้อน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระกับไม่สูงมาก
เล่นได้โดยกลยุทธ์การตลาดคือ มีการทากิ จกรรมการตลาดให้ตรงกับเป้ าหมาย รักษาฐานลูกค้า มี
กิ จกรรมพิ เศษ ทั้งในและนอกเกม ท าการเพิ่ ม ช่ องทางการจาหน่ ายอย่างครอบคลุ ม สามารถซื้ อ
สิ นค้าในเกมได้อย่างสะดวกรวดเร็ วหลายช่องทาง มีการสร้างกลยุทธ์ต้ งั ราคาสิ นค้าจาพวกที่ตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมาย ทาให้สนใจอยากซื้ อ เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาให้รู้จกั อย่างทัว่ ถึง มีการสร้าง
ระบบเพิ่ ม ความผูก พัน ระหว่างผูเ้ ล่ น ด้วยระบบสั งคมออนไลน์ ในเกม มี ก ารสื่ อสารภายในเกม
สามารถเล่นไปและพูดคุยไปพร้อมกันได้ เว็บบอร์ ดสาหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเกม รวมถึง
คุยเรื่ องราวอื่นๆ โดยที่สาคัญคือตัวเกมไม่คิดค่าบริ การเลย แต่จะใช้กลยุทธ์ทาให้ผเู ้ ล่นยอมซื้ อสิ นค้า
ภายในเกมทีหลังจุดประสงค์ของผูว้ ิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการบริ โภคสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์
เรื่ องของการตลาดของผูผ้ ลิตเกม เพื่อจูงใจให้ผเู ้ ล่นบริ โภคสิ นค้า
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