บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการค้นคว้า แบบอิ ส ระเรื่ อง การวิเคราะห์ ปัจจัยการบริ โภคสิ นค้าเสมื อนจริ งในเกมออนไลน์
ประเภท Massively Multiplayer Online Role-playing Game. (MMORPG) โดยการรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม 50 คน และสัมภาษณ์ เชิ งลึก 10 คน โดยกลุ่ มเป้ าหมายเป็ นประชากรที่ เล่นเกม
ออนไลน์และมีการบริ โภคสิ นค้าเสมือนจริ ง ได้ผลดังนี้
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้าหมาย
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละจากข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมาย
คาถาม
เพศชาย

เพศหญิง

ตัวเลือก
อายุ 15 - 18 ปี
อายุ 19 - 22 ปี
อายุ 23 - 26 ปี
อายุ 27 - 30ปี
อายุ 31 ปี ขึ้นไป
รวม
อายุ 15 - 18 ปี
อายุ 19 - 22 ปี
อายุ 23 - 26 ปี
อายุ 27 - 30ปี
อายุ 31 ปี ขึ้นไป
รวม
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จานวน (คน)
6
18
8
3
3
38
0
4
6
0
2

ร้ อยละ
12
36
16
6
6
76
0
8
12
0
4

12

24

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละจากข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมาย
คาถาม

ตัวเลือก
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานเอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ว่างงาน

จานวน (คน)
29
14
4
3
0
0

ร้ อยละ
58
28
8
6
0
0

การศึกษา

ต่ากว่ามัธยมต้น
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

0
2
4
2
25
17

0
4
8
4
50
34

รายได้ต่อเดือน

ต่ากว่า 5000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

20
10
11
6
1
2

40
20
22
12
2
4

อาชีพ

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 76 และ
เพศหญิง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 โดยกลุ่มเป้ าหมายเพศชายในช่วงอายุ 19 - 22 ปี มีจานวน
มากที่สุด 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 รองลงมาคือช่วงอายุ 23 - 26 ปี จานวน 8 คนติดเป็ นร้อยละ 16
ช่วงอายุ 15 - 18 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 อายุ 31 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
และ ช่วงอายุ 27 - 30ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6
กลุ่ มเป้ าหมายเพศหญิ งอายุ 23 - 26 ปี มีจานวนมากที่สุดคือ 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 รองลงมาคือ
อายุ 19 - 22 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 อายุมากกว่า 31 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
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ระดับการอาชี พของกลุ่มเป้ าหมายที่ มากที่สุดคือ นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
58 พนักงานเอกชน จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28 ธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8
และ รับราชการ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6
กลุ่มเป้ าหมายในระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีจานวนมากที่สุด 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมา
คือ สู งกว่าปริ ญญาตรี 17 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 34 ระดับมัธยมปลายจานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8
ระดับมัธยมต้นและอนุปริ ญญา จานวนเท่ากันคือ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
ปริ มาณรายได้ต่อเดื อนของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุดอยูท่ ี่ ช่วง ต่ ากว่า 5,000 บาท จานวน 20 คน คิด
เป็ นร้อยละ 40 ช่วง 10,001 - 20,000 บาท จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 ช่วง 5,001 - 10,000 บาท
จ านวน 10 คน ติ ด เป็ นร้ อ ยละ 20 ช่ ว ง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 12
มากกว่า 40,000 บาท จานวน 2 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4 และช่ วง 30,001 - 40,000 บาท จานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 2
โดยพบว่าช่วงอายุและรายได้ของกลุ่มเป้ าหมายมีสัมพันธ์กนั คือกลุ่มนักเรี ยน อายุระหว่าง 15-18 ปี
มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท กลุ่มนักศึกษา อายุระหว่าง 19 - 22 มีรายได้ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท
และวัยทางาน อายุ 23 - 31ปี ขึ้นไป มีช่วงรายได้กว้างที่สุด ตั้งแต่ 5,001 - มากกว่า 40,000 บาท
4.2 ข้ อมูลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละจากข้อมูลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้ าหมาย
คาถาม
เล่นเกมออนไลน์มา
นานเท่าไหร่

ความถี่ในการเล่นเกม
ออนไลน์

ตัวเลือก
ต่ากว่า 1 ปี
1 - 3 ปี
4 - 6 ปี
6 ปี ขึ้นไป
สองสัปดาห์ 1 ครั้งหรื อน้อยกว่านี้
สัปดาห์ละครั้ง
2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์
4 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์
เล่นทุกวัน
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จานวน (คน)
0
9
7
34
4
3
4
12
24

ร้ อยละ
0
18
14
68
8
6
8
24
54

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละจากข้อมูลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้ าหมาย
คาถาม
ในแต่ละวัน ใช้เวลา
เล่นเกมออนไลน์
ต่อเนื่องนานเท่าไหร่

ปกติเล่นเกมออนไลน์
ที่ไหน

ชอบเล่นตัวละครสาย
อาชีพใดมากที่สุด

เกมออนไลน์ที่เล่น
ปั จจุบนั ท่านสร้างตัว
ละครกี่ตวั
เหตุใดจึงเปลี่ยนตัว
ละครที่เล่น

ตัวเลือก
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1 - 3 ชัว่ โมง
3.1 - 5 ชัว่ โมง
5.1 - 12 ชัว่ โมง
มากกว่า 12 ชัว่ โมง
เล่นที่บา้ น
เล่นที่สถานศึกษา
เล่นที่ร้านอินเตอร์ เน็ต
เล่นที่บา้ นเพื่อน
เล่นที่ทางาน
สายโจมตีประชิด
สายโจมตีระยะไกล
สายโจมตีดว้ ยเวทย์มนตร์
สายสนับสนุน
สายแท้งค์
สายก่อกวน
1 ตัว
2 ตัว
3 ตัว
4 ตัวขึ้นไป
เบื่อรู ปลักษณ์ของตัวละครเดิม
รู ้สึกว่าตัวละครเดิมไม่เก่งพอ
อยากทดลองตัวละครอื่นๆ
เพื่อให้เล่นกับเพื่อนได้เป็ นทีม
เพื่อใช้ประโยชน์จากตัวละคร
ใหม่
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จานวน (คน)
2
15
18
9
6
49
0
0
0
1
12
8
12
10
4
4
7
18
8
17
2
3
32
7
6

ร้ อยละ
4
30
36
18
12
98
0
0
0
2
24
16
24
20
8
8
14
36
16
34
4
6
64
14
12

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เล่นเกมออนไลน์มานาน 6 ปี ขึ้นไป จานวน 34 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68 รองลงมาคือ 1 - 3 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 และ 4 - 6 ปี จานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14
ส่ วนความถี่ ใ นการเล่ ม เกมออนไลน์ มากที่ สุ ดคื อ เล่ น ทุ ก วัน จานวน 24 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54
รองลงมาคือ 4 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24 ช่ วง สองสัปดาห์ 1 ครั้ง หรื อ
น้อยกว่า กับ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์มีจานวนเท่ากันคืออย่างละ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 และ สัปดาห์ละ
ครั้งจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6
โดยในแต่ละวันใช้เวลาเล่นเกมออนไลน์ต่อเนื่องนานเท่าไหร่ กลุ่มเป้ าหมายส่ วนมากใช้เวลา 3.1 - 5
ชัว่ โมงต่อวัน จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 ช่ วง 1 - 3 ชัว่ โมงต่อวัน จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 30 ช่วง 5.1 - 12 ชัว่ โมงต่อวันจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 มากกว่า 12 ชัว่ โมง จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12 และ น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
เมื่อวิเคราะห์ความถี่ในการเล่นเกมออนไลน์กบั เพศ พบว่ากลุ่มเป้ าหมายเพศหญิงทั้ง 12 คน เล่นเกม
ออนไลน์ทุกวัน ส่ วนเพศชายเล่นทุกวันจานวน 15 คน จาก 38 คน
คนที่เล่นเกมมากกว่า 12 ชัว่ โมงต่อวัน ทางานธุ รกิ จส่ วนตัว เอกชน และรับราชการ ส่ วนนักเรี ยน
ส่ วนมากจะเล่น 3.1 - 5 ชัว่ โมงต่อวัน 12 คน และ 1 - 3 ชัว่ โมงต่อวัน 10 คน
สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ กลุ่มเป้ าหมายส่ วนมากเล่นที่บา้ น จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 98
โดยมีเพียง 1 คน ที่เล่นที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 2
ตัวละครสายอาชีพที่กลุ่มเป้ าหมายเลือกมากที่สุดคือ สายโจมตีประชิดและสายโจมตีดว้ ยเวทย์มนตร์
เท่ากัน จานวนอย่างละ 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 รองลงมาคือ สายสนับสนุ น จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20 สายโจมตีระยะไกล จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 สายแท้งค์และสายก่อกวนมีจานวน
เท่ากัน อย่างละ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 8
จานวนตัวละครที่สร้างในเกมออนไลน์ปัจจุบนั สร้าง 2 ตัว จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 สร้าง 4
ตัวขึ้นไป 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 สร้าง 3 ตัว จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 สร้าง 1 ตัว จานวน 7
คน คิดเป็ นร้อยละ 14
เหตุผลที่เปลี่ยนตัวละครที่เล่นมากที่สุดคือ อยากทดลองตัวละครอื่นๆ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ
64 เพื่อให้เล่ นกับเพื่อนได้เป็ นที ม จานวน 7 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 14 เพื่อใช้ประโยชน์จากตัวละคร
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ใหม่ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 รู ้สึกว่าตัวละครเดิ มไม่เก่งพอ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6
เบื่อรู ปลักษณ์ของตัวละครเดิม จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลเกมออนไลน์ MMORPG ที่กลุ่มเป้ าหมายเล่นในปั จจุบนั
และเกมที่ชอบที่สุด1
เกมออนไลน์ประเภท MORPG ที่เล่นปัจจุบนั
ชื่อเกม
จานวน (คน)
Ragnarok
15
Dragon nest
10
Godwars
7
Gulid war2
4
Blade and soul
4
perfect world
2
Tera Rising
2
Fantasy
2
Gulong
2

เกมออนไลน์ประเภท MORPG ที่ชอบมากที่สุด
ชื่อเกม
จานวน(คน)
Ragnarok
18
Dragon nest
7
Godwars
7
Gulid war2
6
Maple Story
3
Fantasy
2
Tera Rising
1
perfect world
1
Path of Exile
1

Wakfu
Path of Exile

Blade and Soul
Yulgang
Black Desert
Vindictus

1
1

1
1
1
1

จากตารางที่ 4.3 เกมออนไลน์ MMORPG ที่ กลุ่ ม เป้ าหมายเล่ นมากที่ สุดในปั จจุ บ นั คื อ Ragnarok
จานวน 15 คน รองลงมาคื อ Dragon nest จานวน 8 คน Godwars จานวน 6 คน Gulid war 2 และ
Blade and soul จานวนอย่างละ 4 คน perfect world, Tera Rising,Fantasy, Gulong จานวนอย่างละ 2
คน Wakfu, Path of Exile จานวนอย่างละ 1 คน
ส่ วนเกมออนไลน์ ประเภท MORPG ที่ กลุ่ มเป้ าหมายชอบมากที่ สุด คื อ Ragnarok จานวน 18 คน
Dragon nest จานวน 7 คน Godwars จานวน 7 คน Gulid war 2 จานวน 6 คน Maple Story จานวน 3
1

บทที่ 2 หน้า 34-41
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คน Fantasy จ านวน 2 คน Tera Rising, perfect world, Path of Exile, Blade and soul, Yulgang,
Black Desert, Vindictus จานวนอย่างละ 1 คน
ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับเกมที่กลุ่มเป้ าหมายชื่ น
ชอบมากที่ สุ ด และยัง เล่ น มากที่ สุ ด ในปั จ จุ บ ัน คื อ เกม Ragnarok ซึ่ งเป็ นเกมออนไลน์ ป ระเภท
MMORPG เกมแรกๆ ที่เข้ามาในไทย ที่ถูกจัดว่าเป็ นเกมออนไลน์อนั ดับ 1 ของประเทศไทย มีผเู ้ ล่น
มากที่สุด พัฒนาโดยบริ ษทั กราวิต้ ีคอร์ ปอเรชั่นในประเกาหลี ใต้ และนาเข้ามาในไทยโดยบริ ษทั
เอเชี ยซอฟท์คอร์ ปอเรชัน่ ในปี พ.ศ. 2545 เป็ นระบบกึ่งสามมิติ มีฉากเป็ นสามมิติแต่ตวั ละครเป็ น
สองมิ ติ ใช้ท รั พ ยากรคอมพิ ว เตอร์ น้ อย เนื่ อ งจากสมัย นั้น ที่ ค อมพิ วเตอร์ ย งั ไม่ มี ค วามสามารถ
ประมวลผลกราฟิ กจานวนมากๆ ได้ เกม Ragnarok จึ งเล่ น ได้ส ะดวกที่ สุ ด รวมถึ งการเล่ นแบบ
ออนไลน์ผา่ นอินเตอร์ เน็ตความเร็ วต่าได้ ด้วยความโดดเด่นด้านกราฟิ กที่สวยงาม เล่นได้ง่าย ผูเ้ ล่น
สามารถพบปะ พูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นคนอื่นได้อย่างอิสระ และการอัพเดทเกมที่ทาให้ตวั เกม
น่าสนใจขึ้น ทั้งยังมีการออกเกม Ragnarok 2 ที่รูปแบบการเล่นคงเดิม แต่เปลี่ยนกราฟิ กให้สวยงาม
ทันสมัยเป็ นระบบสามมิ ติ สวยงามสมจริ งกว่าเดิ ม และเพิ่มเติมความสามารถพิเศษให้มากขึ้ นอี ก
ด้วย นอกจากนั้นยังออกเกมในเวอร์ ชนั่ สมาร์ ทโฟน ที่สามารถพกติดตัวไปเล่นได้ทุกที่ จากความ
คลาสสิ กและพัฒนาอย่างไม่หยุดของเกมทาให้กลายเป็ นเกมออนไลน์อนั ดับ1เสมอมาซึ่งสอดคล้อง
กับคากล่าวที่วา่
"Ragnarok เป็ นเกมที่เล่นมาตั้งแต่เด็ก เข้าใจได้ง่ายที่สุดตั้งแต่เล่นเกมออนไลน์มา ถึงตัวละครจะไม่
สวยมากนัก แต่ก็ ใช้ค อมพิวเตอร์ ธรรมดาเล่ นได้ เที ยบกับ เกมสมัยใหม่ที่ ส วยมากๆ แต่ก็ ตอ้ งใช้
คอมพิวเตอร์ ที่แรงมากเช่นกัน บางครั้งเล่นก็เบื่อบ้างนะ แต่เกมก็อพั เดทเรื่ อยๆ ชวนเพื่อนเล่นได้ง่าย
เพราะเล่นเป็ นกันทุกคน ส่ วนมากเกมออนไลน์เดี๋ ยวนี้ ก็คล้ายๆ กัน เลื อกเกมที่ เพื่อนเล่นได้เยอะๆ
ถึงจะสนุกที่สุด เพื่อนเก่าๆ ที่มีอยูส่ ่ วนมากก็เล่นเกมนี้กนั ทาให้ไม่อยากเปลี่ยน"
ผูเ้ ล่น ข้าว, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"เมื่อก่อนเล่น Ragnarok ลาบากเพราะต้องคอยเติมเงินซื้ อชัว่ โมงเล่นเกม แต่ก็ยงั ติดถึ งจะเล่นได้ไม่
มาก แต่ตอนนี้เกมลงในโทรศัพท์มือถือแล้ว เล่นฟรี ดว้ ย ทาให้เล่นได้บ่อยๆ จะเล่นกับ เพื่ อ น ก็ ง่ า ย
ยิ่งกดซื้ อของยิ่งง่าย เพราะโทรศัพท์มือถื อเชื่ อมต่อกับบัญชี ที่มี แค่ปุ่มเดี ยวก็กดซื้ อของได้เลย ยิ่ง
ทางานก็ไม่ค่อยมีเวลาเปิ ดคอมเล่นเกมจริ งจัง เกมนี้จึงเป็ นทางเลือกที่ดี"
ผูเ้ ล่น ทศ, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
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"เมื่อก่อนเคยติดเกม Ragnarok นะ แต่พอมีเกมใหม่มาก็เปลี่ยนไปเรื่ อยๆ รู ้สึกว่าเกมมันสนุกขึ้นสวย
ขึ้นตลอด ยิ่งถ้ามีเกมใหม่มาคนก็จะแห่ กนั ไปลอง ทาให้เกมเก่าคนน้อยลง ไม่สนุ กย้ายไปเล่นเกม
ใหม่ดีกว่า อย่างตอนนี้ก็ติด Dragon nest เป็ นเกมที่ค่อนข้างจะมีวธิ ี การเล่นแตกต่างจากเกมออนไลน์
ทัว่ ไปเลย ไม่ใช่แบบเดินไปเรื่ อยๆ เก็บเลเวลไปเรื่ อยๆ อีกแล้ว แต่เป็ นการเล่น เป็ นด่ า นๆ กับ เพื่ อ น
สนุกไปอีกแบบ เกมก็สวยด้วย คนเล่นเยอะ ก็เลยยังเล่นอยู"่
ผูเ้ ล่น พล, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"ตอนนี้ เล่นแต่เกม Godwars เพราะมันสะดวกดี ไม่ตอ้ งติดตั้ง เล่นในเฟสบุคได้เลย ทาให้เล่นที่ไหน
ก็ได้ คนเล่นก็เยอะตัวเกมมันเป็ นแบบแบ่งผูเ้ ล่นเป็ นสองฝั่งสามารถต่อสู ้กนั ได้ สนุ กมากๆ เวลาเก็บ
เลเวลก็ง่ายเพราะมีระบบการฆ่าศัตรู แบบออโต้ ทาให้เราทาอย่างอื่นไปด้วยได้ มีกิจกรรมแจกของ
รางวัลเยอะ เกมนี้สามารถเล่นคนเดียวได้ไม่ตอ้ งมีเพื่อนช่วยทาให้ง่ายขึ้นมาก ไ ม่ ต้ อ ง ร อ ใ ค ร ถ้ า
เพื่อนมาก็ค่อยตามมาช่วยกันเล่นได้"
ผูเ้ ล่น ปลา, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
โดยบางกลุ่มก็หนั ไปชื่ นชอบเกมอื่นมากกว่า ด้วยความรู ้สึกของการอยากเปลี่ยน อยากลองของใหม่
เกมใหม่ก็ยิ่งมีการพัฒนาให้สวยงามขึ้น สนุ กขึ้น บางเกมก็เป็ นกระแสมีการโฆษณาที่ทาให้ผเู ้ ล่ น
อยากลอง แต่ก็ไม่มีเกมไหนที่ทาให้คนติดยาวนานอย่าง Ragnarok อย่างเกมที่กลุ่มเป้ าหมายชื่นชอบ
รองลงมาคือ Dragon nest เกม MMORPG มีวิธีการเล่นที่แปลกใหม่ทาให้ผเู ้ ล่นได้รับประสบการณ์
เล่นเกมที่สนุ กไปอีกแบบ พร้อมด้วยกราฟิ กท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวละครที่สวยงามน่ าตื่นตา
แม้จะต้องใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น แต่ก็คุม้ ที่ จะได้เล่นเกมที่ มีภาพสวยและ
เอฟเฟกต์ดี
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูลการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
ของกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องเหตุผลของการเล่นเกม
เล่นเกมออนไลน์ เพราะอะไร
ชอบการพัฒนาของตัวละคร เลื่อนเลเวล
ชอบการวิเคราะห์คานวณเวลาเล่น
ชอบการแข่งขัน
ชอบเข้าสังคม แชท หาเพื่อนใหม่ๆ
ชอบหาความสัมพันธ์ การช่วยเหลือคนอื่น

จานวน (คน)
29
18
15
15
15
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ร้ อยละ
58
36
30
30
30

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ยของข้อมูลการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
ของกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องเหตุผลของการเล่นเกม
เล่นเกมออนไลน์ เพราะอะไร
ชอบการเล่นเป็ นทีมเวิร์ค
ชอบการค้นหาสิ่ งใหม่ๆ
ชอบเนื้ อเรื่ องของเกม ความแฟนตาซี
ชอบแฟชัน่ รู ปแบบกราฟิ กของเกม
ชอบการผ่อนคลาย สนุกสนาน หนีจาก
โลกแห่งความเป็ นจริ ง

จานวน (คน)
17
40
27
23

ร้ อยละ
34
80
54
46

26

52

จากตารางที่ 4.4 สารวจกลุ่มเป้ าหมาย 50 คน พบว่ากลุ่ มเป้ าหมายเล่ นเกมออนไลน์ เพราะเหตุผล
ชอบการค้นหาสิ่ งใหม่ๆ มี จานวนสู งที่ สุด คือ 40 คนรองลงมาคือ ชอบการพัฒนาของตัวละคร
เลื่อนเลเวล จานวน 29 คน ชอบเนื้ อเรื่ องของเกม ความแฟนตาซี จานวน 27 คน ชอบการผ่อนคลาย
สนุ ก สนาน หนี จากโลกแห่ งความเป็ นจริ ง จานวน 26 คน ชอบแฟชั่น รู ป แบบกราฟิ กของเกม
จานวน 23 คน ชอบการวิเคราะห์คานวณเวลาเล่น จานวน 18 คน ชอบการเล่นเป็ นทีมเวิร์ค จานวน
17 คนและ เหตุผลชอบการแข่งขัน ชอบเข้าสังคม แชท หาเพื่อนใหม่ๆ และชอบหาความสัมพันธ์
การช่วยเหลือคนอื่น มีจานวนต่าที่สุด คืออย่างละ15 คน
โดยกลุ่มเป้ าหมายเล่นเกมออนไลน์เพราะต้องการความบันเทิงเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นทั้งความบันเทิงใน
อารมณ์และสายตา อย่างการมองหาความสนุกสนานที่แตกต่างกันออกไป บางคนเลือกที่จะเล่นเกม
กับเพื่อน เกิดความสนุกที่ได้ทากิจกรรมร่ วมกันกับคนหลายๆ คน ได้มีเพื่อนใหม่ๆ จนไปถึงการเข้า
ไปเล่ นเกมเพื่ อนหาเพื่อน หรื อบางคนสนุ กสนานกับการมุ่งมัน่ เล่ นเกมไปสู่ จุดที่ ตวั เองหวัง การ
พัฒนาทาให้ตวั เองเก่งกว่าคนอื่น มีอุปกรณ์ที่ทาให้ตวั เองดูดีและเก่ง ตัวเกมเองก็มีส่วนในการดึงดูด
ผูเ้ ล่น ทั้งภาพกราฟิ กที่สวยงาม น่ ารัก ความตื่นเต้นน่ าสนใจของเกมที่เป็ นจุดแตกต่างกับเกมอื่นๆ
และทาให้ผเู ้ ล่นเลือกที่จะมาเล่นซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวที่วา่
"ตอนแรกๆ ที่เล่นก็เพราะความสนุก ไม่ได้สนใจหน้าตาหรื อระบบของเกมเลย เพื่อนชวนเล่น เก ม
ไหนก็เล่น ถ้าได้เล่นกับเพื่อนเยอะๆ สนุ กดี เกมมันแปลกใหม่คุยกับเพื่อนไปด้วยเล่นไปด้วยก็ได้
ช่วยกันทาเควส2 ตีบอส บางทีก็เจอเพื่อนคนอื่นๆ ที่ไม่เคยรู ้จกั แต่ก็เจอในเกม ช่วยกันเล่น ตัวเกมมัน
2
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ก็สนุ กด้วยแหละ ทาภารกิ จไปเรื่ อยๆ ได้เลื่ อนเลเวล3 เก่ งขึ้น ตี แรงขึ้น ได้ไปแมปใหม่ๆ หลังๆ ก็
เลือกเกมบ้าง โดยเฉพาะเกมที่ ตวั ละครมี อาชี พเจ๋ งๆ มี ท่าปล่ อยสกิ ลเท่ๆ ดูรุนแรงสมจริ ง แล้วก็มี
ดันเจี้ยนที่น่าสนุก บางเกมที่ให้ผเู ้ ล่นฆ่ากันเองได้ก็สนุกดี รวมกลุ่มกันไปรบกับฝ่ ายตรงข้ามได้"
ผูเ้ ล่น เอม, สั มภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557
"ความอยากเล่ นก็ม าเป็ นช่ วงๆ ถ้าติ ดเกมนึ งมากก็ จะเล่ นจนเลเวลสู งที่ สุ ด ไปได้ทุ กด่ านมี ชุ ดกับ
อุปกรณ์ ที่ดีที่สุดในตลาด รวมถึ งสัตว์เลี้ ยงหรื อของอื่ นที่ เก็บสะสมไว้ อาชี พที่ เล่ นก็จะเป็ นอาชี พ
แปลกๆ ที่ไม่ค่อยมีคนอื่นเล่น เพราะไม่อยากซ้ าคนอื่นมากเกินไป บางทีชุดก็สวยมากกว่าของก็ถูก
กว่า เมื่อก่อนก็ชอบเกมเพราะความสวย ถ้ามีเกมไหนออกมาเหมือนจริ งมากๆ ก็จะเลื อกเล่นก่อน
เดี๋ยวนี้ ก็เลือกเพราะสังคมมากกว่า ถ้าเกมไหนมีระบบคุยกันในกลุ่มก็จะเลือกเล่นเพราะสามารถคุย
กับเพื่อนได้รวดเร็ วไปช่วยกันเล่นได้ เล่นคนเดียวเลเวลขึ้นช้า ถ้าเพื่อนในกลุ่มก็ชอบ ช่ ว ยเห ลื อ ก็
จะยิง่ เล่นเยอะ"
ผูเ้ ล่น ข้าว, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"เวลาเลือกเกมเลือกที่ความสวยมาก่อนเลย เป็ นคนชอบวาดรู ปกราฟิ กอะไรพวกนี้ เวลาเล่นเกมเลย
เหมือนกับดูหนัง พอมีชุดเท่ๆ ทาท่าเท่ๆ มันสนุกดี มันเป็ นความบันเทิงของเราอย่างหนึ่ง เหมือนพอ
เข้าไปในโลกของเกมก็ชอบ มันแฟนตาซี ดี ยิง่ ถ้าเลือกปรับคาแรกเตอร์ได้เยอะๆ จะชอบมาก อยาก
ให้ตวั ละครเจ๋ งไม่เหมือนใคร แต่กราฟิ กสวยอย่างเดียวแต่เกมไม่สนุกก็ไม่เล่น นะแถมมีสังคมใหม่ๆ
ได้ไปสถานที่ใหม่ๆ ค่อยๆ เล่นให้ตวั ละครเก่งขึ้น เก็บเลเวลได้ตีมอน สเตอร์ ซื้ อของให้เก่ งบ้าง แต่
ส่ วนมากก็เล่นเองไม่ค่อยเล่นกับคนอื่นนอกจากเพื่อนที่รู้จกั อยูแ่ ล้ว"
ผูเ้ ล่น โอ๋ , สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"เกมออนไลน์เวลาเล่นจะตั้งเป้ าหมายเลยนะ วันนึ งต้องได้กี่เลเวลคานวนเลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่ ต้อง
ไปที่ ไหนบ้างถึ งจะเก็บเลเวลเร็ ว ตอนนี้ ก็เป็ นหัวหน้ากลุ่มในเกมด้วย ในกลุ่มก็จะเป็ นเพื่อนๆ พี่ๆ
น้องๆ ในโรงเรี ยนเดี ยวกัน ช่ วยกันเก็บเลเวล พอเลเวลได้ตามที่ หวังก็จะมี ความสุ ข ยิ่งถ้าเก่ งด้วย
ตัวเองมากๆ อาจจะมีอาวุธที่ไม่แรงเท่าคนอื่น แต่ถา้ เอาชนะได้ก็จะรู ้ สึกดี มากๆ แต่บางทีก็เบื่อเก็บ
เลเวล ก็ขายของเป็ นพ่อค้าในเกมอย่างเดี ยว ก็สนุ กดี ขายเป็ นเดื อนๆ เลยนะ เข้าเกมไปนัง่ ขายของ
อย่างเดียว เก็บเงินไว้เล่นต่อเกมอื่นได้"
ผูเ้ ล่น บอย, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
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"เมื่อก่อนก็ไม่เคยเล่นเกมออนไลน์เลยนะ เพราะก็แก่แล้วไม่ค่อยเข้าใจวิธีลงเกมวิธีเล่น แต่พอเกม
MMORPG มาอยู่ในเฟสบุ๊ค เลยลองเล่ นดู เพราะมันสะดวกดี ไม่ต้องดาวโหลดติ ดตั้งใช้เฟสบุ๊ค
เป็ นอยู่แล้วด้วย พอเล่นก็ติดเลย สนุ กดี ตวั ละครน่ ารัก แรกๆ ก็มวั่ ๆ บ้างอาศัยถามเพื่อนๆ ที่เจอใน
เกมได้ไปอยู่ในกลุ่ มคุ ยกับคนหลายๆ คน หลังๆ ก็ติดเพื่อนในเกมด้วย บางที ก็เข้าไปคุ ยกันเล่ นๆ
เฉยๆ เกมที่เล่นมันก็สามารถเก็บเลเวลได้โดยไม่ตอ้ งเล่นด้วย แค่เปิ ดทิ้งไว้เรื่ อยๆ ทางานไปด้วยก็ได้
จะมาเล่นจริ งๆ ก็ตอนล่าบอส หรื อร่ วมกิจกรรม"
ผูเ้ ล่น แนต, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
จะเห็ นได้วา่ ผูเ้ ล่นแต่ละคนมีวิธีการเล่นเกมที่แตกต่างกันออกไป แต่จะเน้นเพื่อความพึงพอใจและ
ความบันเทิงส่ วนบุคคล ทั้งแบบจริ งจังและไม่จริ งจังนัก ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการบริ โภคสิ นค้าด้วย
4.3 ข้ อมูลการซื้อสิ นค้ าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย
เป็ นการใช้จ่ายจากช่องทางต่างๆ ที่ตอ้ งใช้เงินจริ งๆ เช่นบัตรเติมเงินเกม บัตรเครดิต
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละจากข้อมูลการซื้ อสิ นค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้ าหมาย
คาถาม
ใช้เงินซื้ อสิ นค้าเสมือน
ในเกมเฉลี่ยครั้งละ
เท่าไหร่

ตัวเลือก

ไม่จ่ายเลย
ต่ากว่า 100 บาท
100 - 500 บาท
501 - 1000 บาท
1001 - 2000 บาท
มากกว่า 2000 บาท
เคยใช้เงินมากที่สุดใน ไม่จ่ายเลย
การซื้ อครั้งหนึ่งเท่าไหร่ ต่ากว่า 100 บาท
100 - 500 บาท
501 - 1000 บาท
1001 - 2000 บาท
มากกว่า 2000 บาท
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จานวน (คน)
6
5
20
12
3
4
6
6
12
9
5
12

ร้ อยละ
12
10
40
24
6
8
12
12
24
18
10
24

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละจากข้อมูลการซื้ อสิ นค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้ าหมาย
คาถาม
ได้สินค้าเสมือนมาจาก
ที่ไหนบ้าง

ก่อนจะตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าบนเกมออนไลน์
ด้วยเงินจริ ง 1 ชิ้น
ตัดสิ นใจยากหรื อไม่

ตัวเลือก
เพื่อนให้มา
ซื้ อจากระบบในเกมเอง
ซื้ อจากระบบตลาดระหว่างผูเ้ ล่น
แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันเองกับผูเ้ ล่น
คนอื่นในเกมด้วยเงินจริ งๆ
แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันเองกับผูเ้ ล่น
คนอื่นในเกมด้วยเงินในเกม
แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันเองกับผูเ้ ล่น
คนอื่นนอกเกม
ยากมาก ต้องคิดอย่างถี่ถว้ น
ค่อนข้างยาก คิดนาน
ไม่ค่อยยาก ใช้เวลาคิดเล็กน้อย
ไม่ยากเลย กดซื้ อทันที

เสี ยสิ นค้าสเมือนในเกม ระบบเกมผิดพลาด
ออนไลน์ไปได้อย่างไร กดซื้ อขายผิดพลาดเอง
โดนขโมยสิ นค้าด้วยการแฮค
อื่นๆ
เมื่อเสี ยสิ นค้าเสมือนใน เสี ยดายมาก
เกมออนไลน์ไปรู้สึก
เสี ยดายเล็กน้อย
อย่างไร
ไม่เสี ยดายเลย
โกรธเกรี้ ยว
เศร้าเสี ยใจ
ไม่อยากกลับมาเล่นเกมอีก
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จานวน (คน)
18
39
30
10

ร้ อยละ
14.3
31
23.8
7.9

25

19.8

4

3.2

21
15
10
4

42
30
20
8

7
10
6
6
12
9
1
2
4
2

24.1
34.5
20.7
20.7
40
30
3.3
6.7
13.3
6.7

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าเสมือนในเกมเฉลี่ ยครั้งละ 100 - 500 บาท
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 รองลงมาคือครั้งละ 501 – 1,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24 ไม่เคยจ่ายเลย จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 ครั้งละ ต่ากว่า 100 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 10 ครั้ งละ มากกว่า 2,000 บาท จานวน 4 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8 ครั้ งละ 1,001 – 2,000
บาท จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6
โดยกลุ่มเป้ าหมายเคยใช้เงินมากที่สุดในการซื้ อครั้งหนึ่งเป็ นจานวนเท่าไหร่ โดยจ่าย 100 - 500 บาท
และ มากกว่า 2,000 บาท เป็ นจานวนเท่ากันคือ อย่างละ 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 จ่าย 501 – 1,000
บาท จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 จ่าย ต่ากว่า 100 บาท และ ไม่จ่ายเลย จานวนเท่ากัน อย่างละ
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 จ่าย 1,001 – 2,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
เมื่อวิเคราะห์จากรายได้ของกลุ่มเป้ าหมายต่อการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง พบว่ากลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้
ต่อเดื อนต่ ากว่า 5,000 บาท ไม่จ่ายเลย จานวน 9 คน จ่ายต่ ากว่า 100 บาท จานวน 4 คน จ่าย 100 500 บาท จานวน 7 คน กลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้ 5,001 - 10,000 บาท ไม่จ่ายเลย จานวน 2 คน จ่ายต่า
กว่า 100 บาท จานวน 1 คน จ่าย 100 - 500 บาท จานวน 5 คน จ่าย 501 - 1,000 บาท จานวน 1 คน
จ่าย 1,001 - 2,000 บาท จานวน 1 คน กลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท จ่าย 100 - 500
บาท จานวน 3 คน จ่ าย 501 – 1,000 บาท จ านวน 4 คน จ่ าย 1,001 - 2,000 บาท จานวน 2 คน
กลุ่มเป้ าหมายที่ มีรายได้ 20,001- 30,000 บาท จ่าย 100 - 500 บาท จานวน 3 คน จ่าย 501 - 1,000
บาท จานวน 2 คน จ่าย 1,001 - 2,000 บาท จานวน 1 คน กลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้ 30,001 - 40,000
บาท จ่าย มากกว่า 2,000 บาท จานวน 1 คน และกลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้ มากกว่า 40,000 บาท จ่าย
มากกว่า 2,000 บาท จานวน 2 คน
จากแบบสอบถามให้เลื อกตอบได้หลายข้อ กลุ่มเป้ าหมายได้สินค้าเสมื อนมาจากที่ ไหนบ้าง โดย
ส่ วนใหญ่ ซื้ อจากระบบในเกมเอง จานวน 39 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 31 รองลงมาคื อ ซื้ อจากระบบ
ตลาดระหว่างผูเ้ ล่น จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันเองกับผูเ้ ล่นคนอื่นใน
เกมด้วยเงินในเกม จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.8 เพื่อนให้มา จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.3 แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันเองกับผูเ้ ล่นคนอื่นในเกมด้วยเงินจริ งๆ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.9
และ แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันเองกับผูเ้ ล่นคนอื่นนอกเกม จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.2
โดยก่อนจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบนเกมออนไลน์ดว้ ยเงินจริ ง 1 ชิ้น กลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจยากหรื อไม่
ยากมาก ต้องคิดอย่างถี่ถว้ น จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 ค่อนข้างยาก คิดนาน จานวน 15 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 30 ไม่ค่อยยาก ใช้เวลาคิดเล็กน้อย จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ไม่ยากเลย กดซื้ อ
ทันที จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4
ถ้ากลุ่ ม เป้ าหมายเคยเสี ยสิ นค้าเสมื อนในเกมออนไลน์ เสี ยไปได้อย่างไร กดซื้ อขายผิดพลาดเอง
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5 ระบบเกมผิดพลาด จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.1 โดนขโมย
สิ นค้าด้วยการแฮค และอื่นๆ จานวนเท่ากันคืออย่างละ 6 คิดเป็ นร้อยละ 20.7
และเมื่อกลุ่มเป้ าหมายเสี ยสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ไปรู ้สึกอย่างไร รู ้สึกเสี ยดายมาก จานวน 12
คนคิดเป็ นร้อยละ 40 รู้สึกเสี ยดายเล็กน้อย จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 รู้สึกเศร้าเสี ยใจ จานวน 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 รู ้สึกไม่อยากกลับมาเล่นเกมอีก จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.2 รู้สึกโกรธ
เกรี้ ยว จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.7 และรู ้สึกไม่เสี ยดายเลย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3
ซึ่ งกลุ่ ม เป้ าหมายมองถึ งความจาเป็ นต่อการเล่ นเป็ นหลัก เพราะสิ นค้าต้องใช้เงิ นจริ งในการซื้ อ
เพราะฉะนั้นสิ นค้าที่คุม้ ค่าและมี ประโยชน์ต่อการเล่นเกมก็จะเป็ นที่นิยมที่สุด อย่างอุปกรณ์ เสริ ม
พลังอาวุธ เสื้ อผ้าของตัวละคร ที่ ช่วยให้ตวั ละครมี พ ลังโจมตี และป้ องกันมากขึ้ น แต่ก็มี สินค้าที่
ไม่ได้ช่วยเรื่ องการเล่นเกมแต่ได้รับความนิ ยมมากอย่างชุ ดคอสตูมที่เพิ่มความสวยงามให้ตวั ละครที่
เล่นทาให้ผูเ้ ล่ นจานวนมากยอมจ่ายเงิ นซื้ อเพียงเพราะต้องการความสวยงาม ซึ่ งสอดคล้องกับคา
กล่าวที่วา่
"เงินที่ใช้ซ้ื อสิ นค้าเสมือนเมื่อก่อนก็ขอจากพ่อแม่นะ พร้อมๆ กับค่าขนมก็จะกันส่ วนหนึ่งไว้สาหรับ
ซื้ อแทนที่จะเอาไปเที่ยวเล่น ก็พอดีๆ ไม่ได้ลาบากอะไรจากการซื้ อ แต่ซ้ื อครั้งหนึ่งก็เยอะนะเพราะ
มันชอบมีโปรโมชัน่ อย่าง ซื้ อชุดเช็ต 1,000 บาท จะมีของแถม ก็อยากได้ มันล่อให้ซ้ื อกลับมาคิดที
หลังบางทีก็รู้สึกพลาดเหมือนกันที่ซ้ื อของไร้สาระแพงๆ"
ผูเ้ ล่น ข้าว, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"ส่ วนใหญ่เงินที่ใช้ซ้ื อของในเกมจะเก็บสะสมเอานะ ไม่ก็ทางานพิเศษ ไม่อยากให้มนั ก ระท บ กั บ
ชี วิตจริ งๆ เวลาซื้ อครั้งหนึ่ งก็ไม่มาก บางที 300 - 500 บาท ก็เพียงพอจะอัพเกรดชุ ดแล้วแต่ก็ตอ้ งดู
โปรโมชัน่ ด้วย บางทีเรายังลังเลกับของบางชิ้น แต่พอมันลดราคาก็ตดั สิ นใจซื้ อง่ายเลย"
ผูเ้ ล่น เอม, สั มภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 255
"บางทีก็ซ้ื อทีละเยอะมากๆ นะ เพราะก็ทางานแล้วไม่ได้เดือดร้อนใคร บางครั้งก็ใช้ครั้งละ 5,000 10,000 บาทเลย ของบางชิ้นแพงและอยากได้จริ งๆ ก็ยอมซื้ อ"
ผูเ้ ล่น พลอย, สั มภาษณ์ , 18 กุมภาพันธ์ 2557
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จะเห็ นได้ว่ากลุ่มเป้ าหมายยังคงคิดไตร่ ตรองก่อนซื้ อ ไม่ได้เพียงแค่เกิดความรู ้สึกอยากแล้วซื้ อทุ ก
อย่าง เงินที่ใช้ซ้ื อก็เป็ นปริ มาณที่พอดี ไม่ได้ทาให้เดือดร้อนในชีวิตจริ ง ซึ่ งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เรื่ องการได้มาของสิ นค้านั้นกลุ่มเป้ าหมายกล่าวว่า
"ปกติซ้ื อขายกับคนอื่นนอกเกมตลอดเลยนะ เพราะมีแต่ของดีๆ บางคนอัพเกรดเยอะๆ แ ล้ ว เอ าม า
ขายไม่ก็ขายทั้งไอดี เกมเลยก็มีเลเวลสู ง ของครบ บางทีเราไม่มีเวลาเล่นไง แต่อยากเก่งเร็ วๆ จะได้
ไปตีบอสกับเพื่อนได้ ก็ใช้วิธีน้ ี เอา โดนโกงก็มีบา้ งแหละ เพราะเราต้องจ่ายเงินให้คนขายก่อน เค้า
ถึงให้ของมา บางคนเค้าก็ดูน่าเชื่ อถือ ให้ขอ้ มูลตัวเกม เฟสบุ คอะไรงี้มา แต่พอจ่ายไปก็หายไปเลย
เราก็ทาอะไรไม่ได้นอกจากประกาศเตือนให้คนในเกมรู ้ แต่ก็ยงั ซื้ อแบบนี้ ต่อไปนะ เสี ยดายแป๊ ป
เดียว พออยากได้ใหม่ก็ตอ้ งหาซื้ อมาให้ได้"
ผูเ้ ล่น แนต, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
"ส่ วนมากก็ซ้ื อขายนอกเกม4 แต่จะขายให้คนรู ้จกั ซะส่ วนใหญ่อย่างเพื่อนๆ ในห้องทาให้หมดกังวล
เรื่ องโกงไปส่ วนหนึ่ง บางทีของมันดีจริ งๆเราก็อยากได้ แถมเราเอาไปขายต่อได้ดว้ ย ถ้าเราตั้งใจเล่น
ดีๆ เก็บของเยอะๆ พอเก่งแล้วเอาของไปขาย ได้มาเป็ นเงินจริ งๆเอาไว้เล่นเกมอื่นได้อีกไม่มีปัญหา
เลยวิธีน้ ี ส่ วนของในระบบเกมเองก็มีบา้ งที่ซ้ื อ เพราะสิ นค้าบางอย่างก็ซ้ื อนอก เกมไม่ ไ ด้ อย่ า งเช่ น
ใบเพิ่มค่าประสบการณ์"
ผูเ้ ล่น บอย, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"แทบไม่เคยซื้ อนอกเกมเลยนะ กลัวคนโกงนัน่ แหละ อีกอย่างคือของที่ขายให้ในเกมก็ พอแล้วชอบ
อัพเกรดอาวุธ เก็บเลเวลเองมากกว่าจะใช้ของที่เก่งแล้ว มันก็ไม่สนุก"
ผูเ้ ล่น ปลา, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
"ไม่เคยซื้ อของนอกเกมเลยเพราะซื้ อไม่เป็ นส่ วนมากก็เพื่อนให้มา เพราะอยากให้เก่งเท่าๆ กัน จะได้
ไปเล่นด้วยกันได้ ไม่ก็เก็บเงินในเกมซื้ อจากคนที่ขายในเกมเอา บางคนเค้าก็ซ้ื อของด้วยเงินจริ งแล้ว
เอามาแลกกับเงิ นในเกมนะ ของบางอย่างเงิ นจริ งก็ซ้ื อไม่ได้ไง เลยต้องใช้วิธีน้ ี ถึงจะได้เงิ นในเกม
เยอะๆ เราก็แค่ต้ งั ใจเล่นแป๊ ปเดียว ก็เอาเงินในเกมไปแลกของแคชได้แล้ว"
ผูเ้ ล่น แอม, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่าความน่ าสนใจนอกจากการที่ ซ้ื อ จากระบบเกมเองหรื อ การได้ม าจากเพื่ อนนั้น
บางครั้งก็เกิดจากการแลกเปลี่ยนกันในตลาดเกม ที่ใช้เงินในเกมเป็ นตัวแลก ด้วยราคาแล้วแต่จะตก
4
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ลงกัน ยังมีการซื้ อขายนอกเกมที่ใช้เงินจริ งๆเป็ นตัวแลกเปลี่ยนอีกด้วย ซึ่ งกรณี น้ ีเกมส่ วนมากจะไม่
ยินดีให้ทาเพราะตัวเกมขาดรายได้และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ผูซ้ ้ื อ-ขายบางคนก็โกง
ด้วยวิธีน้ ี แต่ก็ยงั มีผเู ้ ล่นจานวนมากที่นิยม เพราะถูกกว่า สิ นค้าน่าสนใจกว่า
ตารางที่ 4.6 แสดงปริ มาณการซื้ อสิ นค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
ของกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องประเภทของสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ที่ซ้ื อด้วยเงินจริ ง
ประเภทของสิ นค้ าเสมือนในเกมออนไลน์ ที่ซื้อด้ วยเงินจริง
1. ตัวละครพิเศษ มีคุณสมบัติพิเศษกว่าตัวละครทัว่ ไป
2. เสื้ อผ้า ชุดแฟชัน่ เพื่อความสวยงาม
3. เสื้ อผ้าชุดแฟชัน่ ที่ช่วยเพิ่มทักษะในการต่อสูแ้ ละป้ องกัน
4. เครื่ องประดับเพื่อความสวยงาม
5. เครื่ องประดับที่ช่วยเพิ่มทักษะในการต่อสูแ้ ละป้ องกัน
6. อาวุธที่ใช้ต่อสู ้ /อุปกรณ์ป้องกัน
7. บ้าน อุปกรณ์ตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์สาหรับตัวละคร
8. ยา อาหารที่ช่วยฟื้ นฟูพลังชีวิตและป้ องกันอันตราย
9. สัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงาม
10. สัตว์เลี้ยงที่ช่วยเพิ่มทักษะให้ตวั ละครและช่วยต่อสู ้
11. ยานพาหนะที่ช่วยให้เดินทางเร็ วขึ้นหรื อ
เพิ่มทักษะให้ตวั ละคร
12. เงินในเกม
13. อุปกรณ์เสริ มพลังให้อาวุธ เสื้ อผ้าของตัวละคร
14. สิ นค้าเพิ่มค่าประสบการณ์ให้ตวั ละคร
15. อุปกรณ์เพิ่มพื้นที่เก็บสิ นค้า
16. สิ นค้าที่ช่วยให้ผา่ นด่านสะดวกขึ้น
17. สิ นค้าพิเศษ ลิมิเตดตามเทศกาล
18. สิ นค้าชิงโชค ร่ วมกิจกรรม

จานวน (คน)
24
33
34
25
31
31
18
21
24
24
29

ร้ อยละ
48
66
68
50
62
62
36
42
48
48
58

18
36
25
33
18
31
31

36
72
50
66
36
62
62

จากตารางที่ 4.6 จากกลุ่มเป้ าหมายพบว่าประเภทของสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ที่ซ้ื อด้วยเงินจริ ง
ที่ มี ป ริ ม าณมากการซื้ อที่ สุ ดคื อ อุ ป กรณ์ เสริ ม พลัง ให้ อาวุธ เสื้ อผ้าของตัวละคร จานวน 36 คน
รองลงมาคือ เสื้ อผ้าชุ ดแฟชั่นที่ ช่วยเพิ่ มทักษะในการต่อสู ้ และป้ องกัน จานวน 34 คน เสื้ อผ้าชุ ด
แฟชัน่ เพื่อความสวยงาม จานวน 33 คน เครื่ องประดับที่ช่วยเพิ่มทักษะในการต่อสู ้และป้ องกันและ
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อาวุธที่ ใช้ต่อสู ้ /อุปกรณ์ ป้องกัน จานวนอย่างละ 31 คน ยานพาหนะที่ช่วยให้เดิ นทางเร็ วขึ้ นหรื อ
เพิ่มทักษะให้ตวั ละคร จานวน 29 คน เครื่ องประดับเพื่อความสวยงาม จานวน 25 คน ตัวละครพิเศษ
มีคุณสมบัติพิเศษกว่าตัวละครทัว่ ไป สัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงาม และ สัตว์เลี้ยงที่ช่วยเพิ่มทักษะให้
ตัวละครและช่ วยต่อสู ้ จานวนอย่างละ 24 คน ยา อาหารที่ช่วยฟื้ นฟูพลังชี วิตและป้ องกันอันตราย
จานวน 21 คน บ้าน อุปกรณ์ตกแต่งและเฟอร์ นิเจอร์ สาหรับตัวละครและเงินในเกม จานวน 18 คน
กลุ่ ม เป้ าหมายมองถึ ง ความจ าเป็ นต่ อ การเล่ น เป็ นหลัก เพราะสิ น ค้า ต้อ งใช้ เงิ น จริ ง ในการซื้ อ
เพราะฉะนั้นสิ นค้าที่คุม้ ค่าและมี ประโยชน์ต่อการเล่นเกมก็จะเป็ นที่นิยมที่สุด อย่างอุปกรณ์ เสริ ม
พลังอาวุธ เสื้ อผ้าของตัวละคร ที่ ช่วยให้ตวั ละครมี พ ลังโจมตี และป้ องกันมากขึ้ น แต่ก็มี สินค้าที่
ไม่ได้ช่วยเรื่ องการเล่นเกมแต่ได้รับความนิ ยมมากอย่างชุ ดคอสตูมที่เพิ่มความสวยงามให้ตวั ละครที่
เล่น ทาให้ผเู ้ ล่ นจานวนมากยอมจ่ายเงิ นซื้ อเพียงเพราะต้องการความสวยงาม ซึ่ งสอดคล้องกับคา
กล่าวที่วา่
"สิ นค้าเสมือนส่ วนมากที่ตอ้ งซื้ อด้วยเงินจริ ง ผูเ้ ล่นก็จะเลือกซื้ อตามความจาเป็ นเป็ น ส่ วนใหญ่ ซ่ ึ ง
เมื่อซื้ อไปแล้วก็ใช้ได้นาน อย่างเช่นดาบ ที่เมื่อซื้ อไปก็ใช้ได้สิบเลเวล จนกว่าจะต้อง เปลี่ ย นใหม่
หรื อสัตว์เลี้ ยงที่ยงั ไงก็ใช้ได้แค่ครั้งละตัว ปริ มาณการซื้ อจึงไม่มากนัก ยิ่งสิ นค้ามีหลายประเภทให้
เลือกเยอะ บางชิ้นที่ไม่น่าสนใจเลยคนก็จะไม่นิยม ส่ วนชิ้นไหนที่คนชอบมากๆ เมื่อซื้ อแล้วก็จะใช้
นานๆ มีแค่บางคนที่ซ้ื อสิ นค้าหลากหลาย เพราะมีเงิ นมากพอ แต่ถา้ มีโปรโมชัน่ ขึ้นมา ก็จะซื้ อได้
ง่ายขึ้น ถ้าสนใจของชิ้ นนั้นๆ อยูแ่ ล้ว ถ้าเป็ นสิ นค้าลดราคาแต่ไม่ชอบก็จะไม่ซ้ื อ หรื อซื้ อมาขายต่อ
เท่านั้นนานๆ ที"
ผูเ้ ล่น โอ๋ , สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"จริ งๆ สิ นค้าเสมือนแต่ละประเภทก็ข้ ึนอยู่กบั การเล่นของแต่ละคนด้วย อย่างถ้าอยากให้ตวั ละคร
เก่งๆ ก็จะซื้ อแต่สินค้าที่ทาให้อุปกรณ์ ดีข้ ึน พวกชุ ดคอสตูมสวยๆ อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่า
ตรงกันข้ามกับบางคนที่ชอบชุดสวยๆ ก็จะเลือกซื้ อแต่ชุด โดยไม่สนว่าจะเก่งขึ้นหรื อไม่"
ผูเ้ ล่น ปลา, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
จะเห็นได้วา่ ผูเ้ ล่นเกมส่ วนมากมีความสุ ขกับการเลื่ อนลาดับขั้นของตัวละคร ทาให้ตวั ละครเก่ง จึง
ใช้เงินกับสิ นค้าที่เกี่ยวของมากกว่า สิ นค้าที่มีแค่ความสวยงามแต่ไม่มีผลกับการเล่นเกม
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ตารางที่ 4.7 แสดงสิ นค้าเสมือนที่กลุ่มเป้ าหมายเคยซื้ อด้วยราคาแพงที่สุดและมีคุณสมบัติใด
สิ นค้ าเสมือน
ชุดคอสตูม
กาชาปอง
ชุดคอสตูมตามเทศกาล
ดาบ
คทา
ใบเพิ่มประสบการณ์
อุปกรณ์เสริ มพลัง
สัตว์เลี้ยง
อาวุธพิเศษ
ปี ก
ขยายหน้าสกิล
ช่องเก็บของ
ชุดเกราะ
ตัวละครพิเศษ
ชุดคอสตูม

คุณสมบัติ
เพื่อความสวยงาม
สุ่ มไอเทมพิเศษ
หายาก มีเฉพาะบางช่วง
ทาให้เก่งขึ้น
ทาให้เก่งขึ้น
เพิ่มประสบการณ์คูนสอง
อัพเกรดอุปกรณ์
สัตว์เลี้ยงเก่งทันที โดยไม่ตอ้ ง
รอ
มีความสวยงาม
เพื่อความสวยงาม
เสมือนมีตวั ละครอีกตัว
เก็บไอเทมได้มากขึ้น
พลังป้ องกันสู ง
มีความสวยงาม
เลือกความสามารถได้

จานวน (คน)
12
10
5
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

จากตารางที่ 4.7 สิ นค้าเสมือนที่กลุ่มเป้ าหมายเคยซื้ อที่มีราคาแพงที่สุดพร้อมทั้งความสามารถ โดน
ส่ วนใหญ่ซ้ื อ ชุดคอสตูมที่มีคุณสมบัติเพื่อความสวยงาม จานวน 12 คน กาชาปอง ที่มีคุณสมบัติสุ่ม
ไอเทมพิเศษ จานวน 10 คน ชุดคอสตูม ที่มีคุณสมบัติหายาก มีเฉพาะบางช่วง จานวน 5 คน ดาบที่มี
คุ ณ สมบัติ ท าให้เก่ งขึ้ น จานวน 4 คน คทาที่ มี คุ ณ สมบัติท าให้ เก่ งขึ้ น ใบเพิ่ ม ประสบการณ์ ที่ มี
คุณสมบัติเพิ่มประสบการณ์ คูนสอง อุปกรณ์ เสริ มพลัง ที่มีคุณสมบัติอพั เกรดอุปกรณ์ จานวนอย่าง
ละ 3 คน สัตว์เลี้ยงที่มีคุณสมบัติ ทาให้สัตว์เลี้ยงเก่งทันที โดยไม่ตอ้ งรอ จานวน 2 คน อาวุธพิเศษที่
มีคุณสมบัติมีความสวยงาม ปี กที่มีคุณสมบัติเพื่อความสวยงามขยายหน้าสกิลที่มีคุณสมบัติเสมือนมี
ตัวละครอีกตัว ช่องเก็บของที่มีคุณสมบัติเก็บไอเทมได้มากขึ้น ชุ ดเกราะที่มีคุณสมบัติพลังป้ องกัน
สู ง ตัวละครพิ เศษที่ มี คุณ สมบัติมีความสวยงาม ชุ ดคอสตูม ที่ มี คุณ สมบัติเลื อกความสามารถได้
จานวนอย่างละ 1 คน
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ซึ่ งจากที่เห็นชัดเจนจากการใช้แบบสอบถามว่า ชุดคอสตูมเพื่อความสวยงาม และกาชาปอง สาหรับ
สุ่ มไอเทมพิ เศษเป็ นสิ นค้าที่ ซ้ื อในราคาแพงที่ สุด กลุ่ มเป้ าหมายให้ความเห็ นว่าสิ นค้าชุ ดคอสตูม
มักจะเป็ นสิ นค้าที่ แพงที่ สุดในเกมอยู่แล้ว ถึ งจะไม่ได้เพิ่ มความสามารถอะไรให้ตวั ละคร แต่จะ
สวยงามกว่าชุ ดปกติมาก ทาให้อยากได้แทบทุกคน ถ้าใครมีใส่ ก็จะรู ้สึกดี หรื อเพื่อนชื่ นชม ส่ วนกา
ชาปองอาจจะไม่ได้มีราคาแพงนัก แต่ผเู ้ ล่นหลายคนชอบความเสี่ ยง กาชาปองจะสุ่ มไอเทมให้ซ่ ึ งไอ
เทมบางชิ้นก็ธรรมดา บางชิ้นหายาก บางชิ้นหายากมากๆ หรื อมีแค่ชิ้นเดียวในเกม ไม่สามารถหาซื้ อ
ได้ป กติ ท าให้ ผู ้เล่ น ยอมจ่ า ยเงิ น ซื้ อ กาชาปองมาจ านวนมาก เพื่ อ ให้ สุ่ ม ให้ ไ ด้ข องที่ ต้อ งการ
สอดคล้องกับคากล่าวที่วา่
"ชุ ดคอสตูมนี่ ไร้ สาระที่ สุดเลย แต่ก็ยอมซื้ อแพงๆ ไม่รู้ซิ ถ้าได้ใส่ ในเกมก็รู้สึกดี มีความสุ ขว่าได้
แต่งตัวเท่ ยิ่งถ้าเล่ นเก่ งด้วย ก็จะรู ้ สึกเหมื อนอยู่อนั ดับ ต้นๆ ในเกม สังคมในเกมก็ให้ความสนใจ
มากกว่าด้วย ส่ วนกาชาปองมันเป็ นความสุ ขที่ได้เสี่ ยงนะ คล้ายๆ หวย ถึงจะรู้วา่ ไอเทม ดี ๆ อ อ ก ม า
ยากก็เถอะ แต่ก็อดที่จะซื้ อซื้ อมาและลุน้ ไปกับการสุ่ มได้ของ บางทีหมดไปเป็ นหมื่น ก ว่ า ไ ด้ จ ะ
สิ นค้าที่ตอ้ งการ แต่ก็ยอมเพราะสนุกดี สิ นค้าหายากก็เท่ดว้ ย ถ้าเรามีคนเดียวในเกม ใค รๆ ก็ จ ะ
สนใจ"
ผูเ้ ล่น ข้าว, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
ความสุ ขของผูเ้ ล่นในเรื่ องของความสวยงามและการเสี่ ยงแม้จะมีผเู ้ ล่นไม่มากที่มุง้ เน้นส่ วนนี้ แต่ก็
สามารถทารายได้ให้ผทู ้ าเกมได้มากพอสมควร จากราคาของสิ นค้ากลุ่มนี้ ที่ค่อนข้างสู งและเป็ นที่
ต้องการอยูเ่ รื่ อยๆ
ตารางที่ 4.8 แสดงปริ มาณข้อมูลการซื้ อสิ นค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
ของกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องเหตุผลที่ซ้ื อสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ดว้ ยเงินจริ ง
เหตุผลทีซ่ ื้อสิ นค้ าเสมือนในเกมออนไลน์
ด้ วยเงินจริง
อยากได้มาไว้ครอบครอง /สะสม
สิ นค้ามีความสวยงามน่าซื้ อ
ซื้ อเพราะเป็ นสิ นค้าหายาก
ซื้ อเพราะอยากได้ของในชีวติ จริ ง
อยากซื้ อมาอวดให้คนอื่นเห็น
อยากให้ตวั ละครเก่งขึ้น
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จานวน (คน)

ร้ อยละ

29
33
30
19
21
37

58
66
60
38
42
74

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) แสดงปริ มาณข้อมูลการซื้ อสิ นค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
ของกลุ่มเป้ าหมาย เรื่ องเหตุผลที่ซ้ื อสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ดว้ ยเงินจริ ง
เหตุผลทีซ่ ื้อสิ นค้ าเสมือนในเกมออนไลน์
ด้ วยเงินจริง
ซื้ อให้เพื่อนในเกม
ซื้ อตามโฆษณา/โปรโมชัน่ ของบริ ษทั เกม
ซื้ อไปขายต่อเป็ นเงินจริ งๆ
ซื้ อเพื่ออยากเอาชนะคนอื่น
ซื้ อเพื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคมในเกม
ซื้ อตามเพื่อนในเกมคนอื่น
เกิดความสนุกเวลาได้ใช้จ่ายซื้ อสิ นค้า

จานวน (คน)

ร้ อยละ

20
28
9
16
15
15
24

40
56
18
32
30
30
48

จากตารางที่ 4.8 พบว่า เหตุผลที่กลุ่มเป้ าหมายซื้ อสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ดว้ ยเงินจริ งมากที่สุด
คือ อยากให้ตวั ละครเก่งขึ้น จานวน 37 คน รองลงมาคือ สิ นค้ามีความสวยงามน่าซื้ อ จานวน 33 คน
ซื้ อเพราะเป็ นสิ นค้าหายาก จานวน 30 คน อยากได้มาไว้ครอบครอง /สะสม จานวน 29 คน ซื้ อตาม
โฆษณา/โปรโมชัน่ ของบริ ษทั เกม จานวน 28 คน เกิดความสนุ กเวลาได้ใช้จ่ายซื้ อสิ นค้า จานวน 24
คน อยากซื้ อมาอวดให้คนอื่นเห็น จานวน 21 คน ซื้ อให้เพื่อนในเกม จานวน 20 คน ซื้ อเพราะอยาก
ได้ของในชี วิตจริ ง จานวน 19 คน ซื้ อเพื่ออยากเอาชนะคนอื่น จานวน 16 คน ซื้ อเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับในสังคมในเกม และซื้ อตามเพื่อนในเกมคนอื่น จานวนอย่างะละ 15 คน ซื้ อไปขายต่อเป็ น
เงินจริ งๆ จานวน 9 คน
จากการพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก กลุ่มเป้ าหมายได้ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับเหตุผลของ
การซื้ อสิ นค้าเสมือนเพราะอยากให้ตวั ละครเก่งขึ้นที่มากที่สุดว่า เป็ นปกติของคนเล่นเกมที่ทุกคน
อย่างเก่ ง แทบทุ กคนที่ มาเล่ นเกมก็เพราะความสนุ ก ซึ่ งความสนุ กในเกมก็เกิ ดขึ้นได้หลากหลาย
ปั จจัย แต่แน่นอนว่าปั จจัยที่มาอันดับหนึ่ งคือ อยากให้ตวั ละครเราเก่ง มันเหมือนเป็ นเป้ าหมายหลัก
ของเกมด้วย เมื่อเกมมีการแพ้ชนะ มีเลื่อนเลเวล การซื้ อสิ นค้าเสมือนเพื่อที่จะทาให้เราเก่งขึ้นก็เป็ น
ทางเลือกหนึ่ ง ที่ทาให้เราเก่งกว่าคนอื่นได้เร็ ว พิเศษกว่าคนอื่น ถึงเริ่ มต้นมาเท่าๆ กัน หรื อเราอาจจะ
เริ่ มเล่นทีหลังคนอื่น แต่ก็มีตวั ช่วยให้เราเก่งเทียบเท่าหรื อเก่งกว่าได้ ดังคากล่าวที่วา่
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"ทุกคนอย่างให้ตวั ละครเก่งอยูแ่ ล้ว ถึงจะมีชุดเจ๋ งๆ หรื อว่าสัตว์เลี้ยงแปลกๆ แต่ยงั ไงก็ ต้ อ ง ท า ใ ห้
ตัวเองเก่งไว้ก่อน เพราะงั้นก็เลยซื้ อของที่ทาให้ตวั ละครเก่งมากกว่าความสวยงามนะแต่ถา้ มีท้ งั สอง
อย่างเลยก็ดี อย่างพวกชุ ดคอสตูมที่เพิ่มสแตทเยอะๆ ก็จะซื้ อบ่อย ถ้าตัวละครเก่งแล้วเกมมันก็สนุ ก
เลยล่ะ ได้ไปแมปใหม่ๆ ตีบอสเก่งๆ ได้ ฆ่าศัตรู ได้ หรื อไปเล่นกับเพื่อน เพื่อนก็ไม่บ่นว่าเราแย่ สนุก
กว่าตอนเริ่ มแรกที่ไม่เก่งมากๆ ถึ งตอนเริ่ มต้นทุกคนจะมีพลังเท่ากันหมด แต่ถา้ ตั้งใจเล่น แถมซื้ อ
ของให้เก่งอีกหน่อย ก็พิเศษกว่าคนอื่นแล้ว ไม่ง้ นั คงไม่สนุกถ้าเกิดทุกคนพลังเท่ากัน"
ผูเ้ ล่น พลอย, สั มภาษณ์ , 18 กุมภาพันธ์ 2557
และเมื่ อพิจารณาข้อมูลจากเหตุ ผลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กของการซื้ อสิ นค้าเสมื อนรองลงมาคื อ
สิ นค้ามีความสวยงามน่ าซื้ อ, ซื้ อเพราะเป็ นสิ นค้าหายาก, อยากได้มาไว้ครอบครอง /สะสม ดังคา
กล่าวที่วา่
"เป็ นคนชอบสะสมชุ ดคอสตูมนะ ยิ่งเกมที่ มีชุดลิ มิเตทอีดิชนั่ ออกมาขายแค่ไม่กี่วนั หรื อเป็ นช่ วง
เทศกาล ก็ซ้ื อเก็บไว้ บางทีก็ไม่ได้เอามาใส่ ท้ งั หมดหรอก แต่พอเปิ ดเกมมาแล้วเห็นชุดสะสมของเรา
ก็มีความสุ ขดี บางทีไปเล่นตามสถานที่ต่างๆ ก็เลือกชุดที่เข้ากับสถานที่น้ นั ได้ เพื่อนก็ชอบ"
ผูเ้ ล่น พลอย, สั มภาษณ์ , 18 กุมภาพันธ์ 2557
"มี เกมที่ เคยเล่ นเกมนึ ง มันจะมี ของหายากคื อ มูล ของสั ตว์เลี้ ยง ที่ นานมากๆ จะมี ค รั้งนึ งในเกม
อาจจะมีแค่ไม่กี่ชิ้น แต่ตอนนั้นพยายามขวนขวายหามาจนได้ แพงมากด้วย แต่ก็ยอมซื้ อ คือมันหา
ยากมากไง ไม่ได้สวยงามอะไรหรอก แต่พอมีต้ งั โชว์ไว้ ก็เท่ดี แบบว่าเรามีของหายาก นะ "
ผูเ้ ล่น ทศ, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
"นานๆ ก็ซ้ื อของสวยๆ เจ๋ งๆ บ้างเหมือนกัน อย่างสัตว์ขี่ที่แปลกๆ มีแค่ไม่กี่ตวั ในเกม แถมยังสวย
มากๆ ก็ยอมซื้ อราคาแพงๆ ได้มาก็มีความสุ ขของเราเอง"
ผูเ้ ล่น ปลา, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
จะเห็นว่ากลุ่มเป้ าหมายเห็นด้วยกับเหคุผลสามข้อที่ให้ความรู ้สึกใกล้เคียงกัน แน่นอนว่าทุกคนเล่น
เกมก็อยากจะทาให้ตวั เองเก่งขึ้นอยากจะชนะ นอกจากนั้น ด้วยความที่เป็ นเกมออนไลน์ คือทุกคนที่
เล่นสามารถเห็นกันทั้งหมด เห็นเสื้ อผ้า สิ นค้าของตัวละครคนอื่น ทาให้ผเู ้ ล่นสนใจที่จะซื้ อสิ นค้าที่
สวยงามมาใช้ประดับตกแต่ง บางชิ้นมีประโยชน์บางชิ้นไม่มี แต่ก็ยงั ได้รับความนิยมในการซื้ อ บาง
คนซื้ อชุ ดคอสตูมสวยๆ มาสะสมมากมาย ทั้งๆที่ตวั ละครก็ได้ได้ครั้งละหนึ่ งชุ ด หรื อสิ นค้าหายาก
บางอย่างที่ไม่ได้มีความสวยงามหรื อเพิ่มพลังพิเศษเลย แต่เพียงเพราะมันหายาก ก็ทาให้ผเู ้ ล่นอยาก
ได้ข้ ึนมาแล้ว
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นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ องของการซื้ อตามโฆษณา/โปรโมชัน่ ของบริ ษทั เกม ซึ่ งโฆษณา/โปรโมชัน่ ของ
บริ ษทั เกม ก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้กลุ่มเป้ าหมายติดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสมือนได้มากขึ้น เพราะการ
โฆษณาและจัดโปรโมชัน่ ลดราคาของบริ ษทั เกมอย่างสม่าเสมอทาให้ผเู ้ ล่นติดตามดูถา้ สิ นค้าที่อยาก
ได้ลดราคาก็จะรี บซื้ อ หรื อสิ นค้าบางชิ้นยังลังเล แต่ถา้ ลดราคาก็จะตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น และสิ นค้า
บางชิ้ นอาจจะไม่ได้อยากได้เลย แต่เมื่อลดราคาเยอะๆ ก็ทาให้เกิ ดความรู ้ สึกอยากได้ รู ้สึกคุม้ ค่าดัง
คากล่าวที่วา่
"ยากนะที่จะซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้มีโปรโมชัน่ เว้นแต่เป็ นของที่อยากได้จริ งๆ อย่างน้อยถ้าซื้ อราคา เต็ ม
ก็เพราะมีของแถม พวกแพ็คเกจที่ ซ้ื อครบ 500 หรื อ 1,000 บาทแล้วจะได้ของแถมจะซื้ อบ่อยมาก
อยากได้ของแถม มันดูคุม้ ค่าดี ถ้าซื้ อทีละเล็กละน้อยแต่ไม่ได้ลดราคาหรื อมีของแถมมันก็น่าเสี ยดาย
ถึงจะจ่ายน้อยกว่าก็เถอะ ถ้าไม่มีโปรโมชัน่ ก็จะไปซื้ อกับผูเ้ ล่นคนอื่นดีกว่า ถูกกว่าเยอะ"
ผูเ้ ล่น แนต, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
"ปกติซ้ื อแต่สินค้าที่จาเป็ นต้องใช้ ในราคาที่ไม่แพงมาก ซื้ อทีละเล็กน้อย แต่บางทีเจอ สิ น ค้ า บ า ง
ชิ้นที่ปกติไม่เคยซื้ อแต่ลดราคา ก็ทาให้สนใจซื้ อในหลายๆ ครั้ง บางทีซ้ื อมาก็ไม่รู้จะเอาไปทาอะไร"
ผูเ้ ล่น โอ๋ , สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
เหตุผลโดยส่ วนใหญ่ที่กลุ่มเป้ าหมายยอมซื้ อสิ นค้าในเกมออนไลน์ดว้ ยเงิ นจริ ง จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก กลุ่มเป้ าหมายกล่าวว่า
"จะซื้ อของก็เน้นว่าตัวเองอยากได้เป็ นหลักเลยนะ ถ้าอยากได้ก็ซ้ื อ ซื้ อมาก็มีความสุ ขคล้ายๆ ชี วิต
จริ งแหละ อยากกินเค้กก็ไปซื้ อมากิน พออิ่มแล้วหมดไปก็เป็ นเรื่ องปกติ บางทีก็เผลอซื้ อไปมากเกิน
เหมือนกัน คือตอนนั้นมันอยากได้มากไง พอได้มาเสร็ จก็เสี ยดายนิ ดหน่อยว่ามันสิ้ นเปลืองนะ ไม่มี
ประโยชน์เท่าไหร่ เลย แค่ชุดสวยๆ แต่ไม่ได้ให้พลังเพิ่มเติม เมื่อก่อนตอนเล่นไม่เป็ นก็ยิ่งซื้ อหนัก
เงินที่เอามาซื้ อก็แบ่งมาจากค่าขนม ไม่ได้เดือดร้อน เดี๋ยวนี้เล่นเป็ นแล้วก็พยายามซื้ อแต่ของจาเป็ นที่
มีประโยชน์ต่อการเล่นจริ งๆ แต่ก็ยงั อดไม่ได้ทีจะซื้ อของไร้สาระอยู"่
ผูเ้ ล่น ข้าว, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"มันเป็ นการจ่ายเงินซื้ อความบันเทิงส่ วนตัวนะสาหรับผม ถ้าผมจ่ายเงินไปดูหนังกับจ่ายเงินซื้ อของ
ในเกม ก็มีเหมื อนสุ ขเหมื อนกัน ปกติก็ซ้ื ออย่างเข้าใจเกมด้วย ซื้ อให้พอดี มี ประโยชน์ เราได้ใช้ก็
แฮปปี้ "
ผูเ้ ล่น โอ๋ , สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
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"ของเราโลกในเกมก็เป็ นเหมือนอีกชี วิตเลยนะ ชี วิตจริ งๆ ที่เรายอมเสี ยเงินซื้ อ ไม่ได้คิดว่ามันเป็ น
แค่เกมหรื อจินตนาการ เวลาเล่นก็ต้ งั ใจเล่นมาก มีตวั ตนอยูใ่ นเกม เวลาคุยกับคนอื่นใน เกมก็ ไ ม่ ไ ด้
เสแสร้ง เป็ นตัวเราจริ งๆ ปกติถา้ ทาอะไรอยูอ่ ย่างนึ งก็จะคิดได้อย่างเดียว อย่างถ้าเล่นเกมอยูต่ อนนั้น
ก็อยูใ่ นโลกในเกม มีความสุ ขในนั้น เพราะงั้นการใช้เงินสาหรับเราในนั้นก็ไม่เคยเสี ยดายก่อนซื้ อก็
คิดคานวณเยอะ ถึงความคุม้ ค่าและสามารถขายต่อได้ บางทีซ้ื อของเกมนี้มาขายต่อให้คนอื่นเป็ นเงิน
จริ งๆ แล้วเอาเงินนั้นไปซื้ อของเล่นเกมอื่นอีก"
ผูเ้ ล่น บอย, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"การอยากได้ของในเกมบางที มนั ก็ไม่มีเหตุผล อย่างชี วิตจริ งถ้าเดิ นไปเจอกระเป๋ าก็อยากได้ คือ
อยากได้ พอเข้าไปในเกมอยากได้ของซื้ อของมาเป็ นสมบัติของเรา ก็เหมือนซื้ อของจริ งๆ เลย อย่าง
สิ น ค้าเสริ ม พลังในเกมใช้ปุ๊ ปก็ ห ายไป แต่ ที่ ได้คื ออาวุธ ที่ เราเสริ ม พลัง แล้วแข็งแกร่ งขึ้ น เราก็ มี
ความรู ้สึกร่ วมกับตัวละครเราไง จากที่อาวุธสู ้คนอื่นไม่ได้ พอใช้เงินไปเสริ มพลังแล้วเก่งขึ้นมา เราก็
รู ้ สึกดี ในหัวก็คิดเรื่ องเกมตลอด วางแผนตลอดว่าวันนี้ จะไปเก็บเลเวลที่ ไหนไปกับใครบ้าง เนื้ อ
เรื่ องในเกมก็สนุกก็ชอบ เหมือนไปต่างประเทศมั้ง ไปอยูอ่ ีกสังคมนึ ง แต่ก็ไม่ได้เบื่อสังคมจริ งๆ นะ
หน้าที่ปกติก็ยงั ทา ไปเรี ยนหนังสื อ ล้างจาน ทาความสะอาดบ้าน พอมีเวลาก็เล่นเกม"
ผูเ้ ล่น เอม, สั มภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557
"ของจริ งๆ มันก็มีอายุของมันนะ เหมือนของในเกม อย่างไอโฟนมามีอายุ 2 ปี อายุของดาบในเกม
พอเลื่อนเลเวลไปก็ตอ้ งเปลี่ยน ก็ไม่ได้เสี ยดาย เป็ นเรื่ องปกติ มันให้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าแล้ว อย่าง
ไปเจอสังคมที่เลเวลสู งขึ้น เจอสถานที่ใหม่ๆ"
ผูเ้ ล่น พล, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"มันก็เป็ นเหมือนงานอดิเรกนะ บางคนติดทีวี บางคนติดหนัง แต่เราติดเกม เราก็ใช้เวลาว่างกับตรง
นี้ ก็ไม่ได้ใช้เงินกับทุกเกมด้วย ก็เลือกเฉพาะที่ถูกใจ ยิง่ ถ้าชอบมากก็จะซื้ อมาก มันก็ไม่ได้เดือดร้อน
ใครด้วย"
ผูเ้ ล่น ทศ, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
ซึ่ งจะเห็นว่าเหตุผลจะขึ้นอยูก่ บั ตัวเองเป็ นหลัก การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าซักชิ้น ก็จะดูที่ความพึง
พอใจและผลประโยชน์ของตัวเอง โดยสังคมก็เป็ นจุดร่ วมหนึ่ งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการซื้ อ โดยเงิน
ที่ใช้จ่ายไปก็เสมือนกับว่าใช้จ่ายซื้ อสิ นค้าปกติ คือไม่ได้เสี ยดายว่าเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้หรื อหายไป
ได้ เป็ นโลกอีกโลกที่ให้ความบันเทิงกับผูเ้ ล่นที่คุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป
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4.4 ข้ อมูลความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนในเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละจากข้อมูลความสัมพันธ์กบั ชุมชนในเกมออนไลน์
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้ าหมาย
คาถาม
ตัวเลือก
จานวน (คน)
มีเพื่อนในเกมออนไลน์ ไม่มีเลย
0
กี่คน
1 - 3 คน
5
4 - 6 คน
9
7 - 9 คน
3
มากกว่า 10 คน
33
ถ้าคุณมีเพื่อนในเกม
แลกเปลี่ยนสิ นค้า
14
ออนไลน์ คุณมีเพราะ ต้องการความความช่วยเหลือ
27
อะไร
พูดคุยทัว่ ไป
42
ช่วยกันเล่นเกม
48
ไม่เคยมีเพื่อนในเกม
0
รู ้จกั ได้อย่างไร
บังเอิญเจอและช่วยกันเล่น
41
เป็ นศัตรู คนละฝ่ ายกัน
7
เพื่อนของเพื่อนแนะนาให้รู้จกั
25
ติดต่อซื้ อขายสิ นค้ากัน
16
พูดคุยเรื่ องแนวทางการเล่นเกมกันผ่าน
9
เว็บบอร์ด
อยูใ่ นกลุ่ม (Guild) เดียวกัน
37
ไม่เคยติดต่อกันนอกเกม
6
ความสัมพันธ์กบั เพื่อน ติดต่อพูดคุยปรึ กษากันเรื่ องภายในเกม
33
ในเกมออนไลน์
ติดต่อพูดคุยปรึ กษากันในเรื่ องส่ วนตัว
15
ภายนอกเกม
มีการติดต่อซื้ อขายกัน
11
เป็ นเพื่อนสนิทกัน คุยกันทุกเรื่ อง
19
เกลียดกันเพราะไม่ถูกกันในเกม
2
ไม่เคยติดต่อกันนอกเกม
17
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ร้ อยละ
0
10
18
6
66
10.7
20.6
32.1
36.6
0
29.1
5
17.7
11.3
6.4
26.2
4.3
34
15.5
11.3
19.6
2.1
17.5

ตารางที่ 4.9 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละจากข้อมูลความสัมพันธ์กบั ชุมชนในเกมออนไลน์
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้ าหมาย
คาถาม
สังคมในเกมออนไลน์มี มากที่สุด
บทบาทต่อการบริ โภค มาก
สิ นค้าเสมือนหรื อไม่
ปานกลาง
น้อย
ไม่เลย

ตัวเลือก

จานวน (คน)
13
18
11
4
4

ร้ อยละ
26
36
22
8
8

จากตารางที่ 4.9 เพื่อนในเกมออนไลน์ของกลุ่มเป้ าหมายส่ วนมากมีปริ มาณมากกว่า 10 คน จานวน
33 คน คิดเป็ นร้อยละ 66 รองลงมาคือมีเพื่อน 4 - 6 คน จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 มีเพื่อน 1 - 3
คน จ านวน 5 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10 มี เพื่ อ น 7 - 9 คน จ านวน 3 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6 พบว่ า
กลุ่มเป้ าหมายทุกคนมีเพื่อนอย่างต่า 1 - 3 คนขึ้นไปกันทุกคน
เหตุ ผลของการมี เพื่อนในเกมออนไลน์ของกล่ มเป้ าหมาย จากการถามแบบเลื อกได้หลายคาตอบ
โดยเหตุผลมากที่สุดคือ ช่ วยกันเล่นเกม จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 96 พูดคุ ยทัว่ ไป จานวน 40
คน คิดเป็ นร้ อยละ 80 ต้องการความความช่ วยเหลื อ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54 แลกเปลี่ ยน
สิ นค้า จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 48
โดยกลุ่มเป้ าหมายรู ้จกั กับเพื่อนในเกมจากการบังเอิญเจอและช่วยกันเล่นมากที่สุด จานวน 41 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 82 อยู่ในกลุ่ ม (Guild) เดี ยวกัน จานวน 37 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 74 เพื่อนของเพื่อน
แนะนาให้รู้จกั จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 ติดต่อซื้ อขายสิ นค้ากัน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32 พูดคุ ยเรื่ องแนวทางการเล่นเกมกันผ่านเว็บบอร์ ด จานวน 9 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 18 และเป็ น
ศัตรู คนละฝ่ ายกัน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 14
ความสัมพันธ์ของกลุ่ มเป้ าหมายกับเพื่อนในเกมออนไลน์ภายนอกเกมมากที่ สุดคือ ติ ดต่อพูดคุ ย
ปรึ ก ษากัน เรื่ องภายในเกม จานวน 33 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 66 เป็ นเพื่ อ นสนิ ท กัน คุ ย กัน ทุ ก เรื่ อ ง
จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 ติดต่อพูดคุยปรึ กษากันในเรื่ องส่ วนตัว จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 30 มี การติ ดต่อซื้ อขายกัน จานวน 11 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 22 เกลี ยดกันเพราะไม่ถูกกันในเกม
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 โดยมีกลุ่มเป้ าหมายจานวน 17 คน ที่ไม่เคยติดต่อกันนอกเกม คิดเป็ น
ร้อยละ 34
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สังคมในเกมออนไลน์มีบทบาทต่อการบริ โภคสิ นค้าเสมือนหรื อไม่ มีบทบาทมาก จานวน 18 คน
36 มีบทบาทมากที่สุด จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 มีบทบาทปานกลาง จานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22 มีบทบาทน้อยและไม่เลย จานวนอย่างละ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 8
ซึ่ งเมื่อพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่มเป้ าหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กบั ชุ มชนใน
เกมออนไลน์ประเภท MMORPG ทุกคนที่เล่นเกมต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ในชุ มชนเกมด้วยลักษณะของ
เกมที่ออกแบบมาให้ผเู ้ ล่นสามรถพูดคุยกันทางระบบแชท บางเกมสามารถต่อไมโครโฟนคุยกันได้
สะดวกขึ้น มีระบบปาร์ ต้ ีที่ให้ผเู ้ ล่นสามารถช่วยกันเล่นเป็ นกลุ่มเล็กๆ รวมถึงระบบกิลด์ที่รวบรวมผู ้
เล่นเป็ นกลุ่มใหญ่ และระบบซื้ อขายของระหว่างผูเ้ ล่นกันเอง จึงหลีกเลี่ ยงไม่ได้ที่จะมีปฏิ สัมพันธ์
กับผูอ้ ื่นจนบางคนเข้าเกมมาเพื่อเข้าสังคมมากกว่าเล่นเกมด้วยซ้ าไป ดังคากล่าวที่วา่
"เวลาจะเลือกเล่นเกมออนไลน์ซกั เกม จะเลื อกที่ระบบเพื่อนก่อนเลยนะ ชอบเกมที่คุยกับเพื่อนทาง
ไมโครโฟนได้ เวลาเล่นเกมไปด้วยคุยไปด้วยก็สะดวกขึ้น ไม่ตอ้ งคอยพิมพ์ทางแชทที่ชา้ กว่ามาก ที่
ระบบนี้ ส าคัญ เพราะเวลาเล่ นเกมก็ ต้องมี เพื่ อนเล่ นด้วยตลอด อยู่ใ นกิ ล ด์ใหญ่ มี เพื่ อนร่ วมกิ ล ด์
ประมาณ 30 - 50 คน เวลาไปเก็บเลเวลก็จะมีเพื่อนที่สนิ ทๆ ไปด้วย 5 - 6 คนตลอดมันทาให้เราเก่ง
เร็ ว แล้วก็ มี ค นคอยแนะน า ยิ่ง ไม่ ค่ อ ยมี เวลาเล่ น เยอะ เล่ น คนเดี ย วล าบากมาก เพื่ อ นที่ เล่ น ด้ว ย
ส่ วนมากก็เจอในเกมทั้งนั้น บางคนก็เจอตอนไปเก็บเลเวล บางคนก็เจอตอนซื้ อขายของกัน แต่ก็
ไม่ได้สนิ ทอะไรมากมายในชีวิตจริ งนะ มีแอดเฟสบุ คคุ ยกันเรื่ อยเปื่ อยบ้าง แต่ส่วนมากก็คุยกันใน
เกมเรื่ องเกมล้วนๆ มากกว่า"
ผูเ้ ล่น ข้าว, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"ตอนที่เริ่ มเล่นเกมออนไลน์ ตัวเกมก็รู้สึกสนุ กดีนะ แต่ที่ติดใจมากๆ ก็เรื่ องสังคมเกมนี่ แหละเวลา
เล่นกับเพื่อนสนุกดี มันอินนะเวลาเกมแบ่งเป็ นสองฝั่งให้ฆ่ากันได้ คนที่อยูฝ่ ่ ายเราเราก็ จะชอบมาก
ส่ วนอีกฝากก็จะเกลียดไปซะเฉยๆ แทบไม่เคยคุยกับฝ่ ายตรงข้ามเลย มีแต่ทา้ สู ้แล้วก็ด่ากัน แต่เพื่อน
ในเกมที่สนิทๆ จริ งๆ ก็มีไม่กี่คน แต่ก็สนิ ทด้วยมากๆ โทรคุยกันเรื่ องส่ วนตัว ปรึ กษากันบ้าง กลาย
มาเป็ นเพื่อนในชีวติ จริ ง"
ผูเ้ ล่น ปลา, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
"ส่ วนมากเพื่อนในเกมก็คือเพื่อนที่โรงเรี ยนนะ เวลาจะเล่นก็นดั เวลากัน หรื อไม่ก็หลังเลิกเรี ยนแล้ว
ไปร้านเกมเดี ยวกัน บางทีก็รุ่นน้อง รุ่ นพี่ ช่ วยกันเก็บเลเวล รู ้สึกสะดวกใจมากกว่าที่จะเล่นกับคน
รู้จกั คนไม่รู้จกั นี่ แทบไม่ได้คุยเลย ยกเว้นตอนซื้ อขายของ บางทีสไตล์เรามันเข้ากันไม่ได้กบั คนอื่น
บางทีก็ตกลงกันยากวุน่ วาย"
ผูเ้ ล่น บอย, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
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จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกเกี่ ยวกับสังคมในเกมออนไลน์มีบทบาทต่อการบริ โภคสิ นค้าเสมือนของ
กลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่ กลุ่มเป้ าหมายกล่าวว่า
"จริ งๆ เราซื้ อเพราะอยากเก่งขึ้นมันก็สนุ กของเราเองนะ แต่บางทีถา้ อยากไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนแต่เรา
ไม่เก่งพอ กลุ่มเค้าก็ไม่ยอมเราให้เราเล่นด้วย การซื้ อของให้เราเก่งขึ้นก็จาเป็ น เพราะเล่นคนเดียวไม่
มีคนช่วยมันก็ยาก"
ผูเ้ ล่น พล, สั มภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557
"บางทีซ้ื อชุดสวยๆ ก็อยากใส่ อวดให้คนอื่นเห็นด้วยแหละ มันภูมิใจนะ ยิง่ ของหายากๆ คนก็จะเข้า
มาถามเข้ามาชม มันรู้สึกดี"
ผูเ้ ล่น แนต, สั มภาษณ์ , 17 กุมภาพันธ์ 2557
"สังคมในเกมก็ก็คล้ายๆ กับสังคมจริ งๆ ไง ถ้าสังคมจริ งเค้าใส่ ชุดราตรี สวยๆ กันเราใส่ ชุดอื่นไปก็
แปลกในเกมถ้าเค้าเลเวลสู งๆ ใส่ ชุดสวยๆ ถ้าเราไม่ค่อยเก่งแต่งตัวธรรมดาก็เหมือนเข้าสังคมกับคน
อื่นไม่ได้"
ผูเ้ ล่น เอม, สั มภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2557
ซึ่ งจะเห็นว่าส่ วนมากผูเ้ ล่นถูกสังคมในเกมดึงเข้าไปสู่ การบริ โภคสิ นค้าอย่างไม่รู้ตวั ถึงการเล่นเกม
จะเล่นตามความพึงพอใจของตัวเอง แต่เมื่อมีสังคมที่ดาเนิ นไปเหมือนจริ ง มีเวลา มีการปฏิสัมพันธ์
การได้เห็นสิ นค้าต่างๆ ที่คนอื่นมีแล้วเราไม่มี หรื อการอยากมีเลเวลสู งๆ อยากเก่งเหมือนคนอื่น ทา
ให้คนสนใจในสิ นค้าเสมือนมากกว่าการเล่นกับตัวเอง
จากผลการศึกษาพบว่าสวนใหญ่ผทู ้ ี่เล่นเกมออนไลน์อย่างจริ งจังเป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 19-22 ปี
ซึ่ งอยูใ่ นระกับอุดมศึกษา และเพศหญิง จะอยูใ่ นช่วง 23-26 ปี สาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบเกมออนไลน์แล้ว
เกมมีผลมากกับชี วิตหลายๆ คนเลยทีเดี ยว ทั้งจากการให้เวลาเล่นเกม ความจริ งจังในการเลือกเกม
เลือกเพื่อน เลือกซื้ อสิ นค้า วางแผนการเล่นต่างๆ ที่ทาให้เกิดความบันเทิงแตกต่างกันไปในแต่ละคน
ไม่เพี ยงแค่ค วามสนุ ก จากการเล่ นเท่ านั้น การพบปะเพื่ อนในสั งคมออนไลน์ การค้าขายการซื้ อ
สิ นค้าก็เป็ นความสนุ กอย่างหนึ่ ง สาหรับการใช้เงินเพื่อความบันเทิงอย่างเกมออนไลน์ก็ไม่ใช่สิ่งที่
แปลกหรื อรู ้สึกเสี ยดายแต่อย่างใด แต่เป็ นความรู ้สึกคุ ม้ ค่าที่ได้จ่ายเงินแลกกับความสนุ กโดยไม่ได้
ทาให้ตวั เองเดื อดร้ อนจนเกิ นไป สามารถกะการใช้จ่ายให้พอดี ได้หรื อใช้เพื่อหาเงิ นก็ได้ด้วยเกม
ออนไลน์จึงเป็ นเหมือนโลกใหม่ที่ให้ความบันเทิงแก่ผทู ้ ี่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและพอดีมีสติ
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