บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ ง การวิเคราะห์ ปั จ จัย การบริ โภคสิ น ค้าเสมื อ นจริ ง ในเกมออนไลน์ ป ระเภท
Massively Multiplayer Online Role-playing Game. (MMORPG) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย คื อ
เพื่อศึกษาปั จจัยการบริ โภคสิ นค้าเสมื อนจริ งในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับชุ มชนในเกมโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับวัฒนธรรมไซเบอร์
ทฤษฎี เรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวคิ ดเรื่ องเศรษฐกิ จของความสนุ ก แนวคิ ดเรื่ องเกมออนไลน์
ประเภท Massively Multiplayer Online Role-playing Game. (MMORPG) มาเป็ นกรอบในการวิจยั
ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก ผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ในประเทศ
ไทย และมีการบริ โภคสิ นค้าเสมือนจริ ง โดยเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จานวน 50 ราย
และ สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จ านวน 10 ราย โดยผูว้ ิจ ัย จะน าเสนอสรุ ป ผลการวิจ ัย อภิ ป รายผล และ
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ปัจจัยการบริโภคสิ นค้ าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG
1) ความสาคัญของวัฒนธรรมไซเบอร์
จากผลการสารวจกลุ่มเป้ าหมายมีระยะเวลาการเล่นเกมออนไลน์กนั มาหลายปี และ
ยังมีแนวโน้มจะเล่นอีกต่อไปเรื่ อยๆ โดยแต่ละคนใช้เวลาไปกับเกมมาก หลายคน
เล่นทุกวัน วันละหลายๆ ชัว่ โมง โดยมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวที่สามารถเล่นที่
บ้านได้ตลอดเวลา มี ค วามจริ งจังมุ่ งมัน่ กับ การเล่ นเกม ผ่านการคิ ดการวางแผน
และสามารถใช้จ่ายเงินเพื่อเกมได้ ทาให้วเิ คราะห์ได้วา่ วัฒนธรรมไซเบอร์ อย่างเกม
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวติ ปั จจุบนั ของคนเรา ในที่น้ ีก็คือเกมออนไลน์ สิ่ งให้
ความบันเทิงชนิดหนึ่งที่เทียบเคียงได้กบั เพลงหรื อภาพยนตร์ ผูค้ นใช้จ่ายไปกับเกม
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ออนไลน์ได้เหมือนกันการซื้ อตัว๋ เพื่อเข้าชมภาพยนตร์ หรื อซื้ อซี ดีเพลง เป็ นการซื้ อ
เพื่อตอบสนองความบันเทิงส่ วนบุคคลที่ไม่ได้รู้สึกแปลกหรื อไร้สาระอีกต่อไป ซึ่ ง
ปั จจัยนี้ เป็ นส่ วนสาคัญมาก เพราะการใช้จ่ายด้วยเงินจริ งเป็ นเรื่ องสาคัญ ผูบ้ ริ โภค
ต้องเกิ ดความเชื่ อถื อ ความเข้าใจ ก่อนการใช้จ่ายเงิ นจริ งๆ จากสมัยก่ อนการมอง
เกมยังเป็ นเรื่ องไร้สาระ หาได้ฟรี ๆ หรื อจ่ายเพียงแค่ซ้ื อตัวเกมแล้วจบไป กลายเป็ น
เกมที่ท าให้เกิ ดการจ่ายเรื่ อยๆ แน่ นอนว่าความบันเทิ งในชี วิตแต่ละคนเป็ นสิ่ งที่
สาคัญ ทาให้คนยอมใช้จ่ายเพื่อความสุ ขแตกต่างกันออกไป
จากการสารวจกลุ่มเป้ าหมายที่มีพฤติกรรมซื้ อสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์พบว่า
จาก 50 คน เป็ นเพศชาย 38 คนและเพศหญิ ง 12 คนซึ่ งเพศชายมีจานวนมากกว่า
เพศหญิ งมาก โดยส่ วนมากเพศชายจะมี อายุระหว่าง 19-22 ปี เป็ นกลุ่ ม ที่ ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา เพศหญิงส่ วนมากอายุ 23-26 ปี ซึ่ งเป็ นวัยทางาน จะเห็ นว่าการที่
จะจ่ายเงิ นซื้ อสิ นค้าเสมือนได้ ผูเ้ ล่นส่ วนใหญ่มกั มีวยั ที่ สามารถหางานพิเศษหรื อ
งานประจาที่สามารถมีรายได้เป็ นของตัวเอง สามารถใช้จ่ายซื้ อสิ นค่าที่ตอ้ งการได้
ปริ มาณรายได้ต่อเดือนของกลุ่มเป้ าหมายส่ วนมากต่ากว่า 5,000 บาท รองลงมาคือ
10,001 - 20,000 บาทและ 5,001 - 10,000 บาท ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั อายุ กลุ่มอายุ
15-18 ปี ซึ่ งมีอาชี พนักเรี ยน ทุกคนมีรายได้ไม่เกิ น 5,000 บาท กลุ่มอายุ 19 - 22 ปี
ซึ่ งมีอาชี พ นักเรี ยนนักศึกษา มีรายได้ระหว่าง 5,000 -1,001 บาท ส่ วนกลุ่มอายุ 2330 ปี ซึ่ งเป็ นวันท างาน มี รายได้ช่ วงตั้งแต่ 5,000 - 40,000 บาท กลุ่ ม เป้ าหมาย
ส่ วนมากเล่นเกมออนไลน์มา 6 ปี ขึ้นไป โดยความถี่อยูท่ ี่ เล่นทุกวันละ 4-5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ และอัตราการเล่นต่อวันอยูท่ ี่ 3.1 - 5 ชัว่ โมง และ 1 - 3 ชัว่ โมง จะสังเกตได้
ว่ากลุ่มเป้ าหมายที่ซ้ื อสิ นค้าเสมือนด้วยเงินจริ งต่างมีความจริ งจังในการเล่นเกมสู ง
และมีความเชี่ยวชาญจากการที่เล่นเกมมานานรวมถึงการให้เวลากับเกมมาก หลาย
คนเล่นเกมทุ กวัน วันละหลายชั่วโมง ซึ่ งเมื่ อวิเคราะห์ เพศและความถี่ ในการเล่ น
เกมแล้ว เพศหญิงทั้ง 12 คน เล่นเกมออนไลน์ทุกวัน ส่ วนเพศชายส่ วนมากจะเล่น
4 - 5 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์ และเล่นทุกวัน กลุ่มคนที่เล่นเกมมากกว่า 12 ชัว่ โมงต่อวัน
ส่ วนมากเป็ นคนทางานเอกชน ธุ รกิจส่ วนตัว และกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาจะเล่น 3 5 ชัว่ โมงต่อวัน โดยลักษณะพื้นฐานของเกมออนไลน์ประเภท MMORPG เป็ นเกม
ที่ตอ้ งใช้เวลานานพอสมควรในการเล่นเพื่อให้ไปถึ งเป้ าหมาย อีกทั้งเวลาในเกมก็
ดาเนิ นไปเรื่ อยๆ แม้จะออกจากเกมไป ถ้ามีกิจกรรมในเกมขึ้นมาก็จะมีระยะเวลา
กาหนด ผูเ้ ล่ นก็ตอ้ งเข้าไปร่ วมในเวลานั้นๆ เท่านั้น ท าให้เห็ นว่าผูเ้ ล่ นต่างทุ่มเท
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เวลาให้เกมอย่างมากหลายคนเล่นทุกวัน วันละหลายชัว่ โมง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ของตัวเอง โดยสถานที่ที่ใช้เล่นเกมกันมากที่สุดคือ ที่บา้ นของตัวเอง ด้วยความที่
ปั จจุ บ ัน คอมพิ ว เตอร์ และอิ น เตอร์ เน็ ตเข้า ถึ ง ได้ง่ ายขึ้ น ท าให้ ห าคอมพิ วเตอร์ ที่
สามารถเล่นเกมได้อย่างไม่ยากนัก และสะดวกกว่าการไปเล่นเกมที่ร้านด้วย เพราะ
จะใช้งานเท่าไหร่ ก็ได้ เมื่อไหร่ ก็ได้
สาหรับผูค้ นในปั จจุบนั ได้เรี ยนรู้วฒั นธรรมไซเบอร์ จากการพัฒนาของเทคโนโลยี
ที่ ค่ อ ยๆ มี บ ทบาทใน ชี วิ ต ประจ าวัน อย่ า งอุ ป กรณ์ ดิ จิ ท ั ล ต่ า งๆ นาฬิ กา
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ที่กลายเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากๆ และยิ่งพัฒนาความสาคัญ
ในการใช้ทางาน จัดการระบบต่างๆ การควบคุมเครื่ องจักร รวมถึงเรื่ องสาคัญๆ ซึ่ ง
ล้วนต้องใช้เครื อข่ ายไซเบอร์ ในการจัดการ ผูค้ นค่ อยๆ ซึ ม ซับ ความเข้าใจและ
ความส าคัญ ของเทคโนโลยีเหล่ านี้ เอามาใช้ในชี วิตประจาวันจนเป็ นเรื่ องปกติ
ตั้งแต่ เรื่ องานไปถึ งเรื่ องบันเทิ ง ก็ ส ามารถใช้จ่ายเพื่ อซื้ ออุ ป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ ก ส์
ซอฟแวร์ เพื่ อมาช่ วยในการท าสิ่ งต่างๆ ได้จากความนิ ยมทั้งจากความสนุ กและ
ประโยชน์ของเกม ทาให้กลายซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมไซเบอร์ ได้รับการ
ยอมรั บ อย่างกว้างขวาง มี ก ารเปิ ดสอนท าเกมโดยเฉพาะ สร้ างงาน สร้ างธุ รกิ จ
มูลค่ามหาศาลอีกด้วย
2) ความสาคัญของการมีตัวตนบนโลกออนไลน์
จากเกมในอดี ต ที่ เล่ น เพื่ อ ความสนุ ก สนานเพี ย งคนเดี ย ว เมื่ อ พัฒ นาเป็ นเกม
ออนไลน์ ที่ ส ามารถเล่ นกับ เพื่ อน หรื อกับ คนอื่ นๆ ปริ มาณหลายพันคนในเวลา
เดี ยวกันได้ผ่านระบบออนไลน์ มี ตวั แทนของตนเป็ นตัวละครในเกมที่ สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นได้ตามชอบใจ จากการส ารวจกลุ่ ม เป้ าหมายทุ ก คนมี เพื่ อ นในเกม
ออนไลน์อย่างน้อยหนึ่ งคน แสดงว่าทุกคนเข้ามาเล่นเกมโดยจาเป็ นที่ตอ้ งพบปะ
คนอื่น โดยมีเพื่อนเพราะการเล่นเกม การขายสิ นค้ารวมถึ งการพูดคุยเรื่ องเทคนิ ค
ของเกม ซึ่ งการกระทุกอย่างผ่านทางตัวละครในเกม ที่เป็ นตัวแทนของผูเ้ ล่น จาก
การสารวจข้อมูล ผูเ้ ล่นให้ความสาคัญกับการปรากฏตัวในเกมอย่างมาก ทั้งเสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกาย ชุ ดแฟชัน่ อาวุธอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตอ้ งดูดี สวยงาม ผูเ้ ล่นหลายคนยอม
ใช้เงินซื้ อในราคาแพงเพื่อให้ตวั ละครของตัวเองดูดี แปลกมีเพื่อนจานวนมากชื่ น
ชม หรื อแม้แต่กบั คนแปลกหน้าหลายคนก็ยงั ให้ความสาคัญ การได้แต่งตัวดีๆ และ
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ปรากฏตัวในเกมให้คนอื่นๆ ซักถาม รวมถึงมีความอิจฉาที่เห็นคนแต่งตัวดีกว่า จน
ต้องไปหามาครอบครองด้วย
นอกจากการได้แสดงตัวตนผ่านภาพลักษณ์ ของตัวละครแล้วความเก่ งกับ เลเวล
ของตัวละครก็เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการสร้างตัวตนในเกมที่ทาให้รู้สึกภูมิใจ
ว่าเล่นเกมได้ดี ยิ่งถ้ามีเลเวลและความเก่งที่สูงกว่าเพื่อน ก็จะทาให้เกิ ดการชื่ นชม
มากยิ่งขึ้น การแสดงตัวตนในโลกออนไลน์อย่างเกมก็เป็ นการให้ความสาคัญอย่าง
หนึ่ งที่คล้ายกับการต้องการประสบความสาเร็ จในชี วิตจริ ง เพื่อตัวเองและเพื่อคน
อื่นๆ การกลายเป็ นที่รู้จกั ในโลกออนไลน์จึงสาคัญ ทั้งการได้รับการยอมรับและ
รวมกลุ่ มกับคนที่ มีชื่อเสี ยง เมื่ อไปที่ ไหนคนก็จะรู ้ จกั ตัวละครในแง่ของชื่ อเสี ยง
ความเก่งในเกมหรื อการมีสินค้าที่ดีราคาแพงแปลกใหม่ ให้ท้ งั ความรู ้สึกภูมิใจและ
อยากเอาชนะ เป็ นปั จจัยหนึ่ งนอกเหนื อจากการได้เล่นเกม ที่ผูเ้ ล่นให้ความสนใจ
มากกว่าความสนุกจากการเล่นเกมทัว่ ไป
3) ความสนุกของเกมออนไลน์
ความสนุ กเป็ นปั จจัยหลักในการเล่ นเกม ตั้งแต่อดี ตเกมถู กสร้ างมาเพื่ อให้ความ
สนุกสนานผ่อนคลายกับมนุษย์ โดยเกิดจากการเข้าไปเล่นเกม มีปฏิสัมพันธ์กบั เกม
ซึ่งปั จจุบนั เมื่อเกมเกิดพัฒนามีหลากหลายรู ปแบบ ความสนุ กก็เกิดขึ้นได้ดว้ ยปั จจัย
ต่างๆ แล้วแต่บุคคลจะเลือก จากผลการวิจยั เป้ าหมายเล่นเกมด้วยปั จจัยที่มากที่สุด
คือ ชอบการค้นหาสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งอยู่ในกลุ่มผูเ้ ล่ นที่ หมกมุ่น ตามการแบ่งประเภท
ของ Nick Yee รองลงมาคือ ชอบการพัฒนาของตัวละคร เลื่อนเลเวล ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่ม
ผูเ้ ล่นที่ตอ้ งการความก้าวหน้า และอีกกลุ่มชอบแฟชัน่ รู ปแบบกราฟิ กของเกม ซึ่ ง
อยู่ในกลุ่ มผูเ้ ล่ นที่ หมกมุ่น จากปั จจัยอันดับ แรกทาให้ทราบว่าผูเ้ ล่ นส่ วนมากจะ
หมกมุ่นกับตัวเอง ให้ความสาคัญกับความสุ ขความพอใจของตัวเองเป็ นหลัก ผ่าน
การเล่นเกมอย่างจริ งจัง ด้วยเหตุผลหลายอย่างจากสิ่ งแวดล้อมในเกมรอบๆ ตัวผู้
เล่ น จากผลการวิ จ ั ย ที่ ท ราบว่ า ปั จจั ย ต่ า งๆ ที่ ท าให้ ผู ้ เล่ น เลื อ กเล่ น เกมนั้ น
กลุ่ ม เป้ าหมายได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ เหตุ ผ ลของการเล่ น เกมแบบต่ า งๆ อย่ า ง
ใกล้เคียงกันในระดับมากและปานกลาง โดยไม่มีระดับน้อยเลย
จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม เหตุผลของการเล่นเกมของกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
เพราะชอบการค้นหาสิ่ งใหม่ๆ ชอบการพัฒนาของตัวละครเลื่อนเลเวล และชอบ
เนื้ อเรื่ องของเกม ความแฟนตาซี ด้วยความที่ เกมออนไลน์ ป ระเภท MMORPG
86

เป็ นเกมที่คล้ายกับว่าสร้างโลกจาลองขึ้นมาผสมผสานเนื้ อเรื่ องและความแฟนตาซี
ที่ทาให้ตื่นตาตื่นใจน่าค้นหาติดตาม ตัวละครสามารถท่องเที่ยวไปได้ทุกที่ แต่ละที่
ก็จะมี สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน มี ภารกิ จและเป้ าหมายต่างกัน หรื อบางเกมก็มี
ความลับให้ผเู ้ ล่นค้นหา ทาให้เกิดความความสนุ กที่แตกต่างกันทุกครั้งที่เล่น แต่ผู ้
เล่ น ทุ ก คนย่อ มไม่ พ ลาดการพัฒ นาเลเวลที่ ท าให้ ต ัวละครสามารถท ากิ จกรรม
ได้มากขึ้น เก่งขึ้น ไปในสถานที่ใหม่ๆ ได้มากขึ้น ถือเป็ นพื้นฐานการเล่นเกมเลย
ทีเดียว จากการวิเคราะห์การเล่นเกมของกลุ่มเป้ าหมายกับการแบ่งประเภทนักเล่น
เกมของ Nick Yee แล้วพบว่าผูเ้ ล่นส่ วนมากอยูใ่ นกลุ่ม Discovery - ผูเ้ ล่นที่สนุกกับ
การค้น พบ Role-Playing - ผูเ้ ล่ น ชอบที่ จะหมกมุ่ น อยู่ก ับ เรื่ องราวที่ ม องผ่านตัว
ละคร และ Advancement - ผูเ้ ล่นที่ได้รับความพึงพอใจจากการไปถึงเป้ าหมาย ซึ่ ง
ผูเ้ ล่ น กลุ่ ม Discovery และ Role-Playing นั้น จัด อยู่ใ นกลุ่ ม Immersion - ผู ้เล่ น ที่
หมกมุ่น เป็ นกลุ่มที่เล่นเกมอย่างจริ งจังเพื่อความสนุ กในรู ปแบบของตัวเอง จึงไม่มี
ปั ญ หาที่ จ ะจ่ า ยเงิ น หรื อเสี ยเวลาไปกั บ เกมที่ ท าให้ เกิ ด ความสุ ขได้ โดย
กลุ่มเป้ าหมายส่ วนมากใช้เงินซื้ อสิ นค้าเสมือนในเกมเฉลี่ ยครั้งละ 100 - 500 บาท
และ 501 – 1,000 บาท โดยเคยใช้เงินมากที่สุดในการซื้ อครั้งหนึ่ ง 100 - 500 บาท
และ มากกว่า 2,000 บาท ซึ่ งเป็ นจานวนที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวสาหรับการใช้จ่าย
เพื่ อสิ นค้าเสมื อนเท่ านั้น เมื่ อนารายได้ข องกลุ่ มเป้ าหมายมาเที ยบกับ การใช้จ่าย
สิ นค้าเสมื อนในเกมต่อครั้งพบว่า กลุ่ มที่ รายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท - 30,000 บาท
ส่ วนมากใช้จ่ายครั้งละ 100 - 500 บาท และกลุ่ มที่ รายได้ 30,001 บาท - มากกว่า
40,000 บาท ใช้จ่ายส่ วนมากครั้ งละ มากกว่า 2,000 บาท ส่ วนความยากในการ
ตัด สิ นใจซื้ อ สิ นค้า เสมื อ นด้ ว ยเงิ น จริ ง ส่ ว นมากก็ จ ะคิ ด อย่ า งถี่ ถ้ ว นก่ อ นซื้ อ
เปรี ยบเทียบราคาและความคุ ม้ ค่า แต่ก็ยงั มี คนที่ คิดไม่นาน อยากได้ก็ซ้ื อเลยเป็ น
ปริ มาณพอสมควร ด้วยสิ นค้าบางชิ้นพิเศษมีผลกับคนซื้ ออย่างมาก เช่ น สิ นค้าลด
ราคาพิเศษทาให้ตดั สิ นใจซื้ อไม่ยาก และประเภทของสิ นค้าเสมือนที่กลุ่มเป้ าหมาย
ซื้ อด้วยเงินจริ งมากที่สุดคือ อุปกรณ์เสริ มพลังให้อาวุธ เสื้ อผ้าของตัวละคร เสื้ อผ้า
ชุดแฟชัน่ ที่ช่วยเพิ่มทักษะในการต่อสู ้และป้ องกัน และ เสื้ อผ้า ชุ ดแฟชัน่ เพื่อความ
สวยงาม ตามลาดับ และเหตุผลที่กลุ่มเป้ าหมายซื้ อสิ นค้าเสมื อนจริ งมากที่ สุดคื อ
อยากให้ตวั ละครเก่งขึ้ น สิ นค้ามี ความสวยงามน่ าซื้ อและซื้ อเพราะเป็ นสิ นค้าหา
ยาก ซึ่ งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเล่ นเกม อุ ปกรณ์ จาพวกเสริ มพลัง เพิ่ ม
ทักษะ เป็ นสิ่ งจาเป็ นหรับการเล่นเกมให้แตกต่าง ให้เก่งกว่าผูอ้ ื่น ไปถึงเป้ าหมายได้
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รวดเร็ ว ถึงจะมีอาชี พเดียวกันเลเวลเดี ยวกัน ก็สามารถเก่งกว่ามากๆ ได้ ด้วยการมี
อุปกรณ์ ช่วย โดยเฉพาะอุปกรณ์ เสริ มพลังที่ใช้แล้วหมดไป คือเมื่อซื้ อมาใช้เสริ ม
พลังให้ชุด-อาวุธแล้ว สิ นค้าก็จะหายไป เมื่อต้องการจะเสริ มพลังอีก ก็ตอ้ งซื้ อมา
ใหม่ ทาให้ผเู ้ ล่นต้องคอยซื้ อมาใช้อยูเ่ รื่ อยๆ จนกว่าจะพอใจ ถือเป็ นสิ นค้าพื้นฐาน
จาเป็ นที่ ผูเ้ ล่ นเลื อกซื้ อบ่อย ส่ วนเสื้ อผ้า ชุ ดแฟชั่นเพื่อความสวยงาม ถึ งจะไม่ได้
ช่วยเล่นเก่งขึ้นแต่ก็เป็ นส่ วนสาคัญของสังคมเกม มีในครอบครองได้อวดให้คนอื่น
เห็ น ยิ่ง ถ้า เป็ นของที่ ห ายาก ท าให้ รู้สึ ก มี ค วามสุ ข เติ ม เต็ ม ที่ ไ ด้ใ ส่ สิ่ ง ที่ ส วยงาม
ได้รับความสนใจ
ซึ่ งแน่ นอนว่าความสนุ กในแบบต่างๆ ของผูเ้ ล่นก็เป็ นปั จจัยกระตุน้ การใช้จ่ายได้
อย่างดี บางคนสนุ กที่จะแข่งขันกับเพื่อนก็จาเป็ นต้องซื้ ออุปกรณ์ อพั เกรดตัวละคร
และอาวุธที่ ทาให้เก่ง บางคนสนุ กกับเสื้ อผ้าชุ ดสวยๆ ก็ซ้ื อชุ ดคอสตูมพิเศษราคา
แพงได้เช่ นกัน กลุ่มเป้ าหมายเริ่ มต้นเล่ นเกมจากความต้องการสนุ กของเกม เมื่อ
เล่นไปเรื่ อยๆ จึงสามารถค้นหาความสนุ กที่แตกต่างกันออกไปในขณะที่เล่น ด้วย
เกม MMORPG เป็ นเกมที่ ไ ม่ ได้ดาเนิ น ไปแบบเส้ น ตรง เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ ล่ น ได้
ค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ได้ดว้ ยตัวเอง ประสบการณ์ การเล่นเกมของแต่ละคนจึงแตกต่าง
กัน สามารถค้นพบความสนุ กได้มากมายที่ผทู้ าให้ แอบแฝงไว้ รวมถึงการค้นพบ
ความสนุ กที่ความไม่ถึง เช่นการคุ ยกันกับเพื่อนผ่านทางตัวละครโดยไม่ได้สนใจ
เล่นเกมหรื อการจับจ่ายเลื อกซื้ อสิ นค้าในเกมมาสะสมโดยไม่ได้นามาใช้งาน ก็ทา
ให้เกิดความสุ ขได้
4) ระบบ การออกแบบ และการโฆษณาของตัวเกมออนไลน์
ระบบของเกมออนไลน์เป็ นสิ่ งสาคัญที่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อให้ผเู ้ ล่นได้ใช้เวลากับ
เกมอย่างจริ งจัง ทาให้สนองต่อความต้องการบนนั้นด้วยเวลาและเงิน ด้วยแนวคิด
ของมาร์ คดับเบิ้ลยูเบลล์ ที่กล่าวถึ งโลกเสมือนจริ งว่าเป็ นการประสารเวลา การคง
อยู่ ข องเครื อ ข่ า ยผู ้ค นแสดงผ่ า นภาพแทนตัว อ านวยความสะดวกโดยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ขณะที่ปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ ได้ทนั ที แม้บางครั้งเวลาในโลกเสมือน
จริ งจะไม่ตรงกับเวลาจริ ง ถ้าปิ ดคอมพิวเตอร์ ไป โลกเสมือนนั้นก็ยงั จะคงอยู่และ
ดาเนิ นต่อไป ผูเ้ ล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์การเล่นแบบที่สามารถโต้ตอบได้
ในทันที (Real Time) ทามีความรู ้สึกร่ วมได้อย่างไม่ยาก
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เกมออนไลน์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผเู ้ ล่นค่อยๆ เล่นค่อยๆ ค้นหาผ่านทางเนื้ อเรื่ อง
ซึ่ งตัวเนื้ อเรื่ องก็จะออกแบบให้มีความแฟนตาซี สนุ กสนาน มีจุดขัดแย้งที่ตื่นเต้น
ทาให้เราต้องสวมคาแรกเตอร์ เพื่อเล่นไปตามเนื้ อเรื่ องและคลายปมขัดแย้งผ่านทาง
เควส (Quest) ที่จะทาให้ผเู ้ ล่นค่อยๆเรี ยนรู ้ วิธีเล่นเกมตั้งแต่เริ่ มต้น การใช้งานปุ่ ม
ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ในเกม โดยผูเ้ ล่นจะเก็บเลเวลไปเรื่ อยๆ ทาให้เกมท้าทายและ
ยากขึ้ นตามล าดับ เกมจะไม่ ไ ด้ถู ก ออกแบบมาจนยากเกิ น ไปที่ จะเล่ น หรื อง่ า ย
เกินไปจนน่ าเบื่อ ยิ่งมีระบบการช่วยกันเล่น (Party) ที่สามารถจับกลุ่มกับผูเ้ ล่นคน
อื่นที่ความสามารถแตกต่างกันออกไป ก็จะทาให้เกมสนุ กสนานและผ่านด่านได้
สะดวกขึ้ น แม้ผู ้เล่ น บางคนจะเลื อ กอาชี พ ที่ ส ามารถเล่ น คนเดี ย วได้ แต่ จ าก
ผลการวิจยั ที่กลุ่มเป้ าหมายทุ กคนที่เพื่อนในเกมไม่น้อยกว่าหนึ่ งคน เป็ นสิ่ งที่เกม
ออกแบบมาเพื่อให้ผเู ้ ล่นต้องช่ วยเหลื อกันจึงจะประสบความสาเร็ จ นอกจากการ
เล่นเกมแล้วก็ยงั มี การซื้ อขายของที่ เกมออกแบบมาให้ผูเ้ ล่ นสามารถแลกเปลี่ ยน
ของและเงินกันเอง หรื อตั้งร้านขายของในเกมได้ ทาให้ผเู ้ ล่นเกิ ดมีปฏิสัมพันธ์กนั
มากขึ้นอีก สภาวะของเกมที่ เกิ ดการแข่งขันอย่างเงียบๆ บางเกมผูเ้ ล่นไม่สามารถ
ต่อสู ้กนั เองได้ แต่ผเู ้ ล่นก็จะประลองกันระหว่างความสามารถหรื ออุปกรณ์ ที่โดด
เด่นกว่า สิ นค้าเสมือนในเกมถ้าทุกคนมีเหมือนกัน ความสามารถเท่ากันหมด ก็จะ
ไม่น่าสนใจไม่มีใครชนะ แต่ถ้าสามารถทาให้อุป กรณ์ น้ ันแตกต่าง ทั้งรู ปลักษณ์
ภายนอกและความสามารถ นัน่ ย่อมเกิ ดการเปรี ยบเที ยบและแข่งขัน กระตุน้ ให้ผู ้
เล่ น เกิ ดความอยากได้ ยิ่งถ้าระบบเกมมี การโฆษณาสิ นค้า มี โปรโมชั่นลดราคา
ปั จจัยเหล่ านี้ ก็ยิ่งท าให้ผูเ้ ล่ นสนใจที่ จะซื้ อมากขึ้ นจากผลการวิจยั ถึ งเหตุ ผลที่ ซ้ื อ
สิ นค้าเสมื อนในเกมออนไลน์ ด้วยเงิ นจริ งเพราะซื้ อตามโฆษณา/โปรโมชั่นของ
บริ ษทั เกมในระดับมาก เกมออนไลน์ปัจจุบนั อยูใ่ นตลาดมากมายหลายร้อยเกม ซึ่ ง
มีเกมทั้งที่ประสบความสาเร็ จและเกมที่ตอ้ งปิ ดตัวลง ด้วยความที่ไม่สามารถทาให้
เกมดึ งดุ ดผูเ้ ล่ น หรื อสนใจมากกว่าเกมอื่นๆ ได้ ด้วยความที่ มีวิธีเล่ นใกล้เคียงกัน
การพัฒ นาระบบการออกแบบและการประชาสั ม พัน ธ์ จึ ง เป็ นสิ่ งจ าเป็ นเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ ล่นมากที่สุด
จึงกล่าวได้วา่ เกมออนไลน์ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความบันเทิงหลากหลายของ
ผูเ้ ล่ นอย่างแท้จริ ง ทั้ง ช่ วยให้ เล่ น อย่างสนุ ก สนานครบทุ ก ความต้องการและยัง
สามารถทาให้เกิดวามต้องการมากขึ้นเรื่ อยๆ ไปด้วยจากระบบภายในที่ผลักดันให้
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ผูเ้ ล่นได้สร้ างความรู ้ สึกจริ งจังต่อเกม เกิ ดความสาคัญที่ อยู่ในชี วิตประจาวันเลย
ทีเดียว
5.1.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้บริโภคกับชุ มชนในเกม
ชุ ม ชนในเกมเป็ นสิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ในเกมออนไลน์ จากระบบของเกมที่ ท าให้ ผูเ้ ล่ น
สามารถเล่นด้วยกันได้ทีละหลายคน และสร้างความท้าทายที่ผเู ้ ล่นต้องช่ วยกันเล่นทา
ให้ผเู ้ ล่นเกมจาเป็ นต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการสารวจด้วย
แบบสอบถาม กลุ่ มเป้ าหมายทุ กคนต่างมี เพื่อนในเกมออนไลน์อย่างน้อย 1 คน และ
ส่ วนมากมีเพื่อนมากกว่า 10 คนเลยทีเดียว ซึ่ งถ้ามองจากตัวเกมเองก็ไม่ใช่เรื่ องแปลก
เพราะ การเล่นเป็ นกลุ่มหรื อปาร์ ต้ ีก็เล่ นได้ครั้งละประมาณ 5 คน ส่ วนกิ ลด์หรื อกลุ่ ม
ใหญ่น้ นั สามารถอยูด่ ว้ ยกันได้ถึง 50 คนเลยทีเดียว นัน่ ทาให้การรู ้ จกั เพื่อนเป็ นได้ง่าย
ขึ้น สามารถพูดคุยผ่านทางการแชทหรื อบางเกมรองรับระบบที่คุยผ่านทางไมโครโฟน
ได้ ทาให้สะดวกขึ้นไปอีก
ส่ วนมากกลุ่มเป้ าหมายเลือกมีเพื่อนในเกมก็เพราะการช่วยกันเล่นเกม ที่เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ที่สุด รวมถึงการแลกเปลี่ยนสิ นค้า การช่วยเหลือเรื่ องวิธีการเล่น นอกจากนั้นยังมีเรื่ อง
ของการพูดคุ ยทัว่ ไป ซึ่ งไม่เกี่ ยวข้องกับเกมอยูด่ ว้ ย จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กก็พบว่าผู ้
เล่นบางคนไม่ได้เข้าเกมมาเพื่อเล่นเกม แต่เข้าเกมมาด้วยจุดประสงค์ของการหาเพื่อนที่
สาคัญยิง่ กว่า ซึ่ งสามรถแบ่งประเภทของการมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนได้ดงั นี้
1. หาเพือ่ นเพือ่ ต้ องการคนช่ วยเล่นเกมให้ ตัวเองเก่ง เป็ นกลุ่มที่หมกมุ่นกับการเล่น
เพื่อความสนุกและการเพิ่มความสามารถ โดยการเล่นเป็ นกลุ่มกับเพื่อนจะทาให้
ไปถึงเป้ าหมายได้ไวขึ้น มีท้ งั เพื่อนจากชี วติ จริ งที่มาเล่นเกมด้วย กับเพื่อนที่บงั เอิญ
เจอในเกมและชวนกันเล่น จนกลายเป็ นเพื่อนกลุ่มเดียวกันในเกม เน้น
ความสัมพันธ์ภายในเกมเป็ นหลัก
2. เล่นเกมให้ เก่งจะได้ มีเพือ่ นเยอะๆ เป็ นกลุ่มที่แสวงหาความเป็ นมิตรและคาชื่นชม
จากผูอ้ ื่นจากการเล่นเกม ยอมซื้ อสิ นค้าที่ทาให้ตวั เองเก่งเพื่อจะไปร่ วมเล่นได้อย่าง
เท่าเทียมกับเพื่อน เกิดความสนุกเพราะตัวเองมีความสามารถและมีเพื่อนเล่นด้วย
เยอะ มีความสัมพันธ์กบั เพื่อนภายนอกเกมด้วยพอสมควร
3. หาเพือ่ นอย่างเดียวไม่ สนใจเกม เป็ นกลุ่มที่ใช้ความสามารถของเกมในการหาเพื่อน
คุยเพียงอย่างเดียว ต้องการพื้นที่คนอยูก่ นั มากๆและคุยติดต่อกับคนอื่นผ่านตัว
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ละคร อาจะสร้างเป็ นกลุ่มสาหรับคุยกันโดยเฉพาะ และสานสัมพันธ์ไปยังนอกเกม
มีการคุยโทรศัพท์หรื อนัดเจอกันด้วย
4. เล่นเกมอย่างเดียวโดยไม่ สนใจเพือ่ นเลย เป็ นกลุ่มที่มีนอ้ ย เข้าเกมมาเล่นคนเดียว
โดยไม่สนใจจะเล่นกับใครโดยเฉพาะ แต่กลุ่มนี้มกั จะเลือกเลือกเล่นเกมประเภท
อื่นที่เล่นคนเดียวมากกว่าเกมออนไลน์
จากแบบสอบถามกลุ่ ม เป้ าหมายส่ ว นมากมี เพื่ อ นในเกมมากกว่า 10 คน ซึ่ ง
สอดคล้องกับระบบของเกมที่เน้นการเล่นเป็ นเป็ นกลุ่ม ทั้งเล็กและใหญ่ สามารถ
ติดต่อพูดคุ ยกันได้อย่างสะดวก บางเกมรองรับระบบที่คุยผ่านทางไมโครโฟนได้
ด้วย ทาให้หาเพื่อนได้ง่ายและเพื่อนยังจาเป็ นมากสาหรับเกมบางด่านที่ยาก ต้องใช้
คนเล่นทีละหลายสิ บคน รวมถึ งการซื้ อขายสิ นค้าก็ทาให้รู้จกั เพื่อนได้มากเช่นกัน
คนที่เคยซื้ อขายกันก็จะไว้ใจกันมากกว่าคนที่ไม่รู้จกั ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายมีเพื่อนเพราะ
ส่ วนมากช่วยกันเล่นเกมและพูดคุ ยเรื่ องทัว่ ไป โดยรู ้จกั กันจากการบังเอิญเจอและ
ช่วยกันเล่นเกมเป็ นส่ วนใหญ่ รวมถึงการอยูใ่ นกิ ลด์เดียวกันก็ทาให้รู้จกั กันง่ายขึ้น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนในเกมภายนอกเกมส่ วนมากก็จะเป็ นการพูดคุยปรึ กษากัน
เรื่ องภายในเกม บางคนก็กลายเป็ นเพื่อนสนิ ทกัน คุยกันทุกเรื่ อง โดยกลุ่มเป้ าหมาย
เห็ นว่าบทบาทของสังคมออนไลน์ต่อการบริ โภคสิ นค้าเสมือนมี อยู่มาก ผูเ้ ล่ นยัง
สนใจว่าสังคมมองอย่างไร สังคมมี ความเป็ นไปอย่างอะไร อะไรทันสมัย ตกยุค
อะไรที่เป็ นที่สนใจ หลายคนก็จะไม่พลาดที่จะซื้ อหามาครอบครอง และอวดให้คน
อื่นเห็น
ความน่ าสนใจของชุ ม ชนออนไลน์ ที่ ดูจะมี ค วามส าคัญ อี ก ส่ วนคื อ การซื้ อขาย
สิ นค้าที่ เกิ ดความสั ม พัน ธ์ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย บางเกมออกแบบโดยมี ตลาด
กลางที่ผซู ้ ้ื อกับผูข้ ายไม่ตอ้ งเจอกัน แค่ผขู ้ ายใส่ สินค้าที่ตอ้ งการขายลงไป เมื่อผูซ้ ้ื อ
อยากได้สินค้าชินไหนก็สามารถค้นหาเลือกซื้ อได้เลย ชุ มชนการขายของแบบนี้ ถึง
ผูเ้ ล่นจะไม่มีโอกาสต่อรองราคากัน แต่ก็มีความสัมพันธ์ในแง่ของการแข่งขันใน
การขายสิ นค้า กดราคา เพิ่มราคา ที่ผเู ้ ล่นต้องคอยติดตามให้ดี สิ นค้าบางชิ้นมีราคา
สู งมาก แต่เมื่อมีคนกดราคาก็จะทาให้เจ้าอื่นๆ ลดราคาตามลงมาเช่ นกัน หรื อบาง
เกมที่ เปิ ดให้ผูเ้ ล่ นสร้ างร้ านค้าขายสิ นค้าได้เอง ผูเ้ ล่ นก็มกั จะจับกลุ่ ม อยู่ส่ วนใด
ส่ วนหนึ่ งในเกม เป็ นเหมื อนกติ ก าที่ รู้ก ัน เพื่ อให้ คึ ก คัก และผูซ้ ้ื อรู ้ ว่าถ้าต้องการ
สิ นค้าจะต้องมาที่บริ เวณไหน ซึ่ งถ้าซื้ อสิ นค้าจากตัวผูเ้ ล่นกันเอง ก็จะมีปฏิสัมพันธ์
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กันมากขึ้น จากการสอบถาม ต่อรอง รวมไปถึงการโกงที่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่ งยังมี
ผูเ้ ล่ นบางส่ วนยอมซื้ อสิ นค้าเสมื อนจากระบบของเกมด้วยเงิ นจริ ง นามาขายใน
ตลาดเกมปกติเพื่อให้ได้เงินในเกมมาใช้ดว้ ย ซึ่ งเป็ นที่ดึงดูดของผูเ้ ล่นบางกลุ่มที่ไม่
ต้องการเสี ยเงินแต่อยากสิ นค้าในการพยายามเล่นเกมมากๆ หาเงินมาแลกสิ นค้า
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 ปัจจัยการบริโภคสิ นค้ าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG
1. ความสาคัญของวัฒนธรรมไซเบอร์
ผูค้ นที่อยูใ่ นช่วงของการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีอยูร่ ายล้อม กลายเป็ นความเคย
ชิ น รับเอาวัฒนธรรมไซเบอร์ ท้ งั อินเตอร์ เน็ต ดิ จิทลั เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิต
วิถีชีวติ ของชุมชมเปลี่ยนไป ไซเบอร์สเปซเข้ามาเป็ นชีวติ ประจาวัน การใช้อุปกรณ์
ดิจิทลั ไม่เป็ นอุปสรรคอีกต่อไปและยังทาให้สะดวกรวดเร็ วกว่าเดิ ม ทั้งยังมีระบบ
เครื อข่ายเน็ ตเวิร์คและอินเตอร์ เน็ ตที่ ช่วยเชื่ อมโยงผูค้ นเข้าด้วยกัน การพัฒนาสิ่ ง
บัน เทิ ง บนไซเบอร์ จึ ง ตามมาอย่ า งวี ดี โ อเกม และเกมออนไลน์ ที่ เป็ นการใช้
ความสามารถของเทคโนโลยีอย่างแท้จริ ง สามารถให้ผเู ้ ล่นเล่นเกมพร้อมกันที่ละ
หลายร้อยหลายพันคนได้ เชื่อมต่อทุกคนเข้าหากัน
จากที่กลุ่มเป้ าหมายได้ให้ความสาคัญของการเล่นเกมเป็ นอย่างมากใช้เวลาในการ
เล่นเกมเยอะและเล่นมาเป็ นเวลานานอย่างจริ งจัง จากการพัฒนาของเทคโนโลยี
เกมได้เข้าใกล้คนมากขึ้นกลายเป็ นหนึ่ งในวัฒนธรรมไซเบอร์ ที่ได้รับการยอมรับ
ตามที่มาร์ค เดวี่1 ได้เขียนถึงวัฒนธรรมไซเบอร์ วา่ เป็ นวัฒนธรรมย่อย (Subculture)
รู ปแบบหนึ่ง ก่อตัวจากสภาพแวดล้อมทาง สั ง คมที่ เทคโนโลยีไ ด้รั บ การพัฒ นา
และถูกใช้เกิดเป็ นโครงสร้างใหม่ เกมก็เป็ นหนึ่งในนั้น ด้วย ความที่ เกมสร้ า งขึ้ น
เพื่อให้คนมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย เกิดการรับส่ งข้อมูลแบบสองทาง ทาให้เกิดความสนุ ก
และสนใจตื่นเต้น ในอีกรู ปแบบที่แตกต่างจากการนัง่ ดูหนังหรื อฟังเพลงเฉยๆ
ด้วยเกมออนไลน์ที่มีลกั ษณะของการสร้างโลกใหม่ข้ ึนมาแบบแฟนตาซี เป็ นโลก
เสมือนจริ งที่เติมแต่งด้วยจินตนาการ มีความสวยงามน่าตื่นเต้น พร้อมทั้งสร้างเนื้อ
เรื่ อง มีปมขัดแย้งทาให้ดูน่าค้นหา มอบบทบาทให้ผเู ้ ล่นได้เลือกความสามารถ
1
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เครื่ องแต่งกายเอง กลายเป็ นคนพิเศษที่เคลื่อนไหวอยูใ่ นเกมตามใจ ติดต่อกับคน
อื่นๆ ได้อย่างสะดวก การเข้าถึงตัวละครและเกมก็เป็ นไปโดยง่าย ผูเ้ ล่นก็อินกับ
เนื้อเรื่ อง เข้าไปสู่ ความบันเทิงหลากหลายจากการเล่นเกมได้
โบดริ ย าร์ ด 2 ได้ก ล่ าวถึ ง การจาลองและภาพเสมื อนที่ ก่ อให้ เกิ ดวัฒ นธรรมทาง
สายตาอย่างคอมพิวเตอร์ ว่า เราไม่สามารถจาแนกความแตกต่างระกว่างโลกแห่ ง
ความเป็ นจริ ง และมายาภาพ ออกจากกันได้อีกแล้ว จริ งอยูท่ ี่เส้นแบ่งของความจริ ง
กับเสมือนได้จางลง การจาลองภาพเสมือนปั จจุบนั ทาได้เหมื อนจริ ง สร้างโลกที่
เสมือนจริ งได้ จากการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมายแม้จะอินกับเนื้ อเรื่ องของเกม เกิ ด
ความสนุ กความชอบที่ได้เข้าไปในโลกของเกม แต่ยงั คงสามารถแยกความโลก
แห่ งความจริ งและโลกของเกมออกได้โดยไม่ปะปนกัน ถึงจะยอมใช้จ่ายให้กบั เกม
เสมือนจริ งไม่ต่างกับการใช้จ่ายในโลกแห่งความเป็ นจริ ง แต่มองว่าเกมเป็ นอีกโลก
หนึ่ง เป็ นสิ่ งบันเทิงสิ่ งหนึ่ งที่เรายอมจ่ายเงินซื้ อมีความรู ้สึกคุม้ ค่า ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ งแม้ จ ะไม่ ย ั่ง ยื น โดยไม่ รู้ สึ กผิ ด แปลกหรื อ คิ ด ว่ า ไม่ มี อ ยู่ จ ริ ง แต่ อ ย่ า งใด
เช่นเดียวกับที่ Stephen Pode เคยกล่าวถึงเกมว่าในที่สุดก็จะเป็ นที่ยอมรับ เป็ นหนึ่ ง
ในสื่ อบันเทิงที่แข่งขันกับภาพยนตร์ หรื อเพลงได้ โดยส่ วนของการเติมเต็มอารมณ์
และการท างานประสานกัน ระหว่างประสาทส่ วนต่ างๆอย่างมื อกับ ตา รวมถึ ง
มุมมองที่หนังสื อให้ไม่ได้อย่างกราฟิ กต่างๆ
จากความสนุ กสนานในการเล่ น ความสะดวกสบายในการใช้จ่ายเงิ นด้วยระบบ
ออนไลน์ การใช้เงิ นบนเกมจึ งไม่ใช่ เรื่ องแปลกอี กต่อไป ไม่มีการแบ่งแยกว่าเรา
กาลังซื้ อของที่ จบั ต้องได้หรื อไม่ แต่ด้วยระบบสังคมที่ เปลี่ ยนไป วัฒนธรรมไซ
เบอร์ เข้ามามีบทบาท กลายเป็ นเรื่ องปกติประจาวัน การใช้เงินซื้ อความบันเทิงใน
เกมจึงเป็ นปกติ เหมื อนกับการจ่ายเงิ นเข้าไปดู หนังในโรงภาพยนตร์ หรื อการซื้ อ
เพลงฟั ง เป็ นการสนองความต้องการของตัวเองผ่านเทคโนโลยี โดยตัวเกมนั้นทา
ให้ผเู ้ ล่นต้องใช้เวลา จดจ่ออยูก่ บั มัน จริ งจังและให้ความสาคัญ แต่การมองเกมก็ยงั
เป็ นเกมเป็ นเพียงโลกเสมือน ที่ไม่ใช่โลกจริ งๆ ซึ่ งได้นาแนวคิดจากการวิจยั ส่ วนนี้
มาจัดทาเป็ นสื่ อ ในภาคผนวก ค

2
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2. ความสาคัญของการมีตัวตนบนโลกออนไลน์
นอกจากการเล่ นเกมผ่านการสวมบทบาทเป็ นตัวละครแล้วผูเ้ ล่ นได้ถือว่าตัวเอง
เป็ นตัวละครตัวนั้นจริ งๆ แม้จะเป็ นโลกออนไลน์ที่ไม่มีใครเห็นหน้ากันจริ งๆ รู้จกั
กันจริ งๆ และยังสามารถสร้างตัวตนใหม่ข้ ึนมาโดยอาจจะแตกต่างกับตัวจริ งอย่าง
สิ้ นเชิ ง เช่น เพศ อายุ แต่ก็ทาไปด้วยจุดประสงค์สาหรับการสร้างตัวตนมาเพื่อการ
เข้าสังคมออนไลน์ มี ท้ งั การนาตัวตนจากชี วิตจริ งมาสวมให้ตวั ละคร การสร้ าง
ตัวตนที่ ท าให้ค นรั ก การสร้ างตัวตนเพื่ อเป็ นพื้ นที่ ระบายความความรู ้ และการ
สร้างตัวตนเพื่อชดเชยสิ่ งที่ขาด การมองเห็ นกันผ่านทางตัวละครที่เป็ นตัวแทนทา
ให้ผเู ้ ล่นหลายคนสนใจภาพลักษณ์ของตัวละครตัวนั้น จากผลการวิจยั หัวข้อสิ นค้า
ราคาแพงที่กลุ่มเป้ าหมายยอมจ่ายมากที่สุดก็คือชุ ดคอสตูมเพื่อความสวยงาม โดย
ไม่ มี ค วามสามารถเสริ ม ใดๆ ซึ่ งเกมออนไลน์ ม ัก จะมี ชุ ด คอมตู ม ที่ มี ล ัก ษณะ
สวยงามมากแตกต่ างกับชุ ดทัว่ ไปที่ ซ้ื อได้ด้วยเงิ นในเกม ราคาก็ยิ่งสู งตามความ
สวยงามแม้จะไม่ได้ทาให้ตวั ละครเก่งขึ้น ซึ่ งจุดนี้ ผเู ้ ล่นก็ยอมซื้ อเพื่อใส่ ให้ตวั ละคร
ของตัวเองดูสวยงาม แตกต่างจากคนอื่น ไม่เพียงแต่การใส่ ให้คนอื่นเห็น แต่เป็ นยัง
เป็ นความสุ ข ส่ วนตัวด้ว ยที่ ไ ด้ค รอบครองชุ ด สวยงาม เลื อ กเปลี่ ย นไปได้ต าม
เทศกาลหรื อสถานที่ นอกจากความสามารถของตัวละครที่ทาให้รู้สึกภูมิใจแล้ว ผู้
เล่นก็สนใจภาพลักษณ์ ของตัวละครด้วย ถ้าเก่งก็ตอ้ งมีชุดสวยๆ แปลกๆ เพื่อให้ดู
แล้วรู ้ สึกเลยว่าเก่งแน่ นอน นอกจากความต้องการเพื่อความสุ ขส่ วนตัวแล้ว ผูเ้ ล่น
หลายคนยังต้องการการยอมรับ ตามหลักการของมาสโลว3 แล้วจะเกิดขึ้นเมื่อความ
ต้องการทั้งหมดถู กเติ มเต็ม ซึ่ งอยู่ในกลุ่ มของความต้องการขั้นสู งที่ สุดเมื่อมีทุ ก
อย่างครบถ้วนรวมถึ งความสามารถก็จะทาให้ความต้องการสู งขึ้น อย่างผูเ้ ล่นที่ใช้
เงินซื้ อสิ นค้าราคาแพงหายากจานวนมากและยังมีเลเวลที่สูงที่สุดจนไม่สามารถไป
สู งกว่านั้นได้ จะกลายเป็ นผูท้ ี่สร้างความน่าเชื่อถือ โดดเด่น และเกิดการยอมรับ ทา
ให้ดาเนิ นชี วิตในเกมต่อไปได้อย่างเป็ นสุ ข ต่างกับผูท้ ี่เล่นเกมจนถึ งจุดหนึ่ งโดยที่
ไม่สามารถหาความสนุ ก ความสาเร็ จหรื อความสุ ขจากเกมได้ ก็จะเปลี่ ยนไปเล่น
เกมอื่นทันที
ความสามารถในการสร้างตัวตนบนเกมนั้น ตัวเกมออนไลน์ก็เข้าใจดีและยังพัฒนา
ระบบที่ช่วยให้ผเู ้ ล่นสร้างรู ปแบบของตัวเองได้ง่ายขึ้น สามารถเลือก ชื่อ เพศ อายุ
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ได้โดยไม่ตอ้ งตรงกับความเป็ นจริ ง การสร้างตัวละครก็หลากหลาย สามารถเลือก
ได้ต้ งั แต่ หน้าตา สี ผิว เสื้ อผ้า บางเกมผูเ้ ล่ น ต้องจ่ายเงิ น แลกกับ การมี ที่ มี หน้าตา
สวยงามแตกต่างกับตัวละครอื่นด้วยซ้ าไป หรื อบางเกมที่ผพู ้ ฒั นามีหน้าตาตัวละคร
ให้เพียงไม่กี่แบบ ผูเ้ ล่นก็พยายามสรรหาเสื้ อผ้า หรื อชื่อ ที่สร้างความเป็ นปั จเจก ทา
ให้ตวั เองแตกต่างจากคนอื่น กลายเป็ นตัวตนที่มีเอกลักษณ์
นอกจากรู ปร่ างหน้าตาของตัวละครที่บ่งบอกความเป็ นตัวตนแล้ว ยังมีอาชี พของ
ตัวละครที่ ผูเ้ ล่ น หลายคนเห็ นเป็ นเรื่ องใหญ่ ที่ ต้องศึ ก ษา บางคนชอบเล่ น อาชี พ
แปลกๆ เพราะไม่อยากซ้ ากับคนอื่นมากเกินไป บางคนเลือกตามความถนัด โดยตัว
ละครแต่ละตัวก็ทาให้เห็นสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันของผูเ้ ล่น หรื อถ้าผูเ้ ล่นเลือก
อยากเปลี่ยนตัวละคร ก็จะด้วยเหตุผลของการอยากทดลองสิ่ งใหม่ ความอิสระของ
ความสามารถที่ เกมมี ใ ห้ ท าให้ ผู ้เล่ น เลื อ กได้ต ามชอบใจ ถ้า เลื อ กผิ ด พลาดก็
สามารถเลือกใหม่ เพื่อให้ได้สิ่งที่ตอ้ งการมากที่สุด
บางเกมใช้การสร้างสิ นค้าหายาก ที่เรี ยกว่าสิ นค้าแรร์ อาจจะได้มาด้วยการเล่นเกม
ตามหาได้ยากมากๆ หรื อการซื้ อด้วยเวลาจากัด และราคาแพง สิ นค้าเหล่านี้ อาจจะ
มีความสวยงามมากๆ หรื อไม่ได้สวยงามมีความสามารถเลยแม้แต่นอ้ ย แต่พอขึ้น
ชื่อว่าเป็ นของหายาก ก็ทาให้เป็ นสิ่ งที่คนในสังคมอยากครอบครอง บางคนอาจจะ
ไม่อยากได้ แต่เมื่ อสังคมไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ก็อดไม่ได้ที่จะอยากได้ด้วย จาก
ผลการวิจยั เหตุผลที่ซ้ื อสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ดว้ ยเงินจริ ง โดยอยากได้มาไว้
ครอบครอง /สะสม และ ซื้ อเพราะเป็ นสิ นค้าหายาก อยู่ในระดับปานกลาง ทาให้
เห็นว่าคนยังสนใจเพียงเพราะความหายากของสิ นค้า โดยไม่เกี่ยงกับความสามารถ
หรื อราคา เกิดความภูมิใจที่ได้ครอบครองและโชว์ให้ผอู ้ ื่นเห็น
3. ความสนุกของเกมออนไลน์
ซึ่ งเมื่ อ พิ จ ารณากับ แนวคิ ด เรื่ อ งเศรษฐศาสตร์ ข องความสนุ ก โดย Castronova4
กล่าวถึ งสิ่ งที่ ทาให้เกิ ดความสนุ กในเกม ที่ สอดคล้องกับประเภทนักเล่ นเกมของ
Nick Yee ที่แสวงหาความสุ ขจากตัวเกมผ่านระบบ ความสามารถ และการค้นพบ
ต่างๆ ดังนี้
4
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- การบริ โภคและการได้ม า ที่ ผูเ้ ล่ นสนุ ก กับ การซื้ อสิ นค้าใหม่ ๆ สวยงาม การ
ครอบครองสิ นค้า และยังชอบกระบวนการซื้ อขาย ที่ ส ะดวกและเกิ ดความ
สนุกสนานกับการมีปฏิสัมพันธ์
- ผลตอบแทนและทัก ษะ เลเวลเป็ นส่ วนส าคัญ ที่ ท าให้ ให้ ผูเ้ ล่ น รู ้ สึ ก ท้า ทาย
เหมื อนการได้รับ รางวัล การถู กยกย่อง และยังมี ความสามารถที่ เก่ งขึ้ นผ่าน
ทางการเลื่อนเลเวลและอุปกรณ์ต่างๆ เป็ นแรงผลักดันให้ผเู ้ ล่นเล่นมากขึ้นและ
จริ งจังขึ้น
- การสร้างสิ่ งของและตัวเอง ผูเ้ ล่นสนใจในรู ปร่ างหน้าตาเสื้ อผ้าของตัวละคร
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเลือกได้ และยอมจ่ายเพื่อสิ นค้าเหล่านี้เช่นกัน
- ภารกิจและเป้ าหมาย ทาให้ผเู ้ ล่นเกิดการแข่งขันกับทั้งตัวเองและคนอื่น ทาให้
ระบบของเกมดาเนิ นได้อย่างราบรื่ นผ่านทางภารกิจที่มอบให้ผเู ้ ล่น ผูเ้ ล่นก็จะ
ทาตามโดยไม่สับสน และยังทาให้เกิดความสนุก ติดเกมมากขึ้น
- การแข่งขันภายใต้โอกาสที่เท่าเทียมกัน การมีกฎกติกาอยูร่ ะดับหนึ่ ง ซึ่ งทาให้
ผูเ้ ล่ นรู ้ สึกมี ความหวังในการเอาชนะ แต่ยงั มี ปัจจัยอื่ นที่ ทาให้แตกต่างอย่าง
ความสามารถของสิ นค้าที่ทาให้เก่งขึ้น จึงยอมจ่ายเพื่อให้ชนะ
- ความเสี่ ยงและการต่อรอง เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ล่นโปรดปราน อย่างเช่ นการเสี ยเงินซื้ อ
กาชาปองสุ่ มของ แม้ผลที่ได้อาจจะแย่ในหลายครั้ง แต่ผเู ้ ล่นก็สนุ กกับการได้
เสี่ ยง เมื่อสาเร็ จเพียงครั้งเดียวก็จะเกิดความสุ ขขึ้นได้
- ทรัพย์สินและอาชญากรรม ผูเ้ ล่นชอบในการครอบครองสิ นค้า โดยเฉพาะบาง
คนที่หาทางครอบครองโดยไม่ตอ้ งลงทุนอย่างการหลอกคนอื่นหรื อระบบ
แนวคิ ดเหล่ านี้ สามารถเชื่ อ มโยงให้ เห็ น ว่ากลุ่ ม เป้ าหมายมี ค วามสนุ ก กับ เกมที่
แตกต่างกันก่อให้เกิ ดผูเ้ ล่นประเภทต่างๆ ที่มีรากฐานมาจากวิธีการเล่นและความ
สนุ ก ซึ่ งสามารถตอบสนองด้วยการซื้ อสิ นค้าเสมือนชนิ ดต่างๆ ที่ทาให้ผเู ้ ล่นเกิ ด
ความสนุ กในส่ วนนั้นๆ ได้มากขึ้น จึงกล่าวได้วา่ ยิ่งซื้ อสิ นค้ามากยิ่งก็ยิ่งเพิ่มความ
สนุกให้ผเู ้ ล่นมากขึ้น เงินที่จ่ายไปจึงเป็ นการแลกความสุ ขอย่างแท้จริ ง
กล่ าวโดยสรุ ป แล้ว ในการซื้ อ สิ น ค้าเสมื อนในเกมเกิ ดจากหลายปั จจัย รวมกัน
ความสาคัญของวัฒนธรรมหรื อ พื้นที่ไซเบอร์ ในปั จจุบนั ทาให้การดาเนิ นกิจกรรม
ออนไลน์ไม่ได้เป็ นสิ่ งแปลกประหลาดแต่อย่างใด และยังสามารถทดแทนกิจกรรม
เดิ มๆที่ เคยมี ม าได้ ท าให้การมี ตวั ตนอยู่บนโลกออนไลน์ ก็เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ น ผูค้ น
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สนใจภาพลักษณ์ของตัวเองในนั้นด้วย จึงสามารถใช้จ่ายเพื่อตัวแทนของตัวเองบน
โลกออนไลน์ให้ดูดี มี เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายให้โดดเด่นราวกับโลกแห่ งความเป็ น
จริ ง ตัวเกมเองก็เป็ นแรงกระตุน้ สาคัญ ด้วยวิธีการเล่นและสิ่ งแวดล้อมที่ทาให้เกิ ด
การแข่งขัน ต้องมีสิ่งที่พิเศษเพื่อให้เห็นความแตกต่าง การมีสังคมที่ตอ้ งพบปะเห็น
กันและกัน มีการพูดคุยถึงความเก่งและอุปกรณ์ที่นามาโอ้อวดกันได้ รวมถึงความ
สนุ กของเกมที่ ยิ่งกระตุ น้ ให้ผูเ้ ล่นเกิ ดความบันเทิงในหลายรู ปแบบและแสวงหา
ความบันเทิงนั้นให้มากขึ้น
4. ระบบ การออกแบบ และการโฆษณาของตัวเกมออนไลน์
สาหรับผูอ้ อกแบบเกมแล้ว จะมองเห็นได้ว่าการออกแบบสร้ างเกมมีส่วนกระตุน้
ให้ผเู ้ ล่นซื้ อสิ นค้าเสมือนมากขึ้น ภาพกราฟิ ก ระบบของเกมเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากที่
จะท าให้ แตกต่ างจากเกมอื่ น ๆ เนื่ องจากการเป็ นเกม MMORPG ที่ มี วิธี ก ารเล่ น
คล้ายๆ กันไปหมด กราฟิ กในเกมจะเป็ นสิ่ งแรกที่ทาให้ผเู ้ ล่นจดจาและเป็ นความ
ประทับใจแรกที่จะเลือกเล่นเกมซักเกมหนึ่งซึ่ งจะเชื่อมโยงไปถึงความรู ้สึกระหว่าง
เล่นที่ตอ้ งพบกับกราฟิ กในเกมมากมาย ถ้าทาให้ผเู ้ ล่นเกิ ดความพอใจ สามารถอยู่
กับมันได้เรื่ อยๆ และเชื่ อมโยงไปถึงความอยากได้สินค้าที่สวยงามจากภาพกราฟิ ก
ในเกมเช่ นกัน ยิ่งถ้าออกแบบให้มีค วามสวยงาม แปลกใหม่ ผูเ้ ล่ นย่อมอยากได้
ระบบของเกมเองก็เป็ นส่ วนที่สาคัญมาก ผูเ้ ล่นหลายคนไม่สนใจความสวยงามใน
เกม แต่เน้นระบบของเกมที่ตอ้ งสนุก รองรับความต้องการได้โดยไม่มีปัญหาในตัว
เกมมากเกินไป หรื อข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผูเ้ ล่นก็ทาให้ไม่อยากเล่น
อี กได้ ระบบในเกมก็ช่ วยกระตุ น้ การซื้ อสิ นขายเสมื อนในเกมเช่ นกัน อย่างการ
จัดระบบซื้ อสิ นค้าที่เข้าถึ ง เลื อกดูได้ง่าย รองรับการจ่ายเงินหลายช่ องทางทั้งบัตร
เครดิ ตและเติ มเงิ น รวมถึ งการออกแบบระบบสั งคมที่ มีการรองรับ ให้พูดคุ ยกับ
เพื่อนได้ง่าย หากันเจอได้สะดวก สามารถสร้างกลุ่มปาร์ ต้ ีและกิลด์ได้โดยสะดวก
จะช่ วยให้สังคมในเกมแข็งแกร่ งขึ้ น การออกแบบตัวเกมก็เช่ นกัน การทาให้เกม
สนุ ก น่ าติ ดตาม มี ก ารอัพ เดทเสมอ จะท าให้ ผูเ้ ล่ น มี ค วามกระตื อรื อร้ น ที่ จะเล่ น
รวมถึ งพยายามทาให้ตวั เองเก่งเพื่อจะไปสู่ ในจุดสู งสุ ดได้ การออกโปรโมชัน่ ลด
ราคาบ่ อ ยๆ ก็ จูง ใจให้ ผูเ้ ล่ น ซื้ อ มากขึ้ น คนที่ ไ ม่ เคยซื้ อ ก็ จ ะถู ก จู ง ใจให้ ซ้ื อ ด้ว ย
กระบวนการทุ ก อย่างในเกมจึงมี ผ ลต่อการซื้ อสิ นค้าเสมื อนทั้งนั้น ผูท้ ี่ สร้ างเกม
สามารถสร้างความน่ าสนใจต่างๆ ให้ผเู ้ ล่น โดยต้องไม่ทาให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกถูกยัดเยียด
หรื อทาให้สินค้าเสมือนมีความจาเป็ นต้องซื้ อมากไป เพราะมีผเู ้ ล่นอีกหลายกลุ่มที่
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ไม่ตอ้ งการการซื้ อมากเกิ นไปหรื อมี ทางเลื อกในการย้ายไปเล่ นเกมอื่ นได้ ความ
สมดุลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่
5.2.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้บริโภคกับชุ มชนในเกม
เกมออนไลน์มุ่ งเน้นท าให้ผูบ้ ริ โภคที่ มีค วามสนใจใกล้เคี ยงกัน ได้รับ แรงจูงใจผ่าน
สภาวะแวดล้อมใกล้เคียงกัน เช่ น ภายในเกมออนไลน์ ซึ่ งเห็ นได้วา่ การบริ โภคในเกม
เกิดจากการกระตุน้ จากกิจกรรมในสังคมเกมเป็ นหลัก สิ นค้าถูกผลิตซ้ าและบริ โภคโดย
กลุ่ มคนในเกมที่ เป็ นไปในทางเดี ยวกัน สอดคล้องกับทฤษฎี แรงจูงใจของ มาสโลว์5
ที่วา่ มนุ ษย์ทุกคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคล้ายคลึงกัน โดยผ่านมาจากแหล่งกาเนิ ด
ภายในร่ างกาย และจากการปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ งเมื่อความจาเป็ นขั้นพื้นฐาน
ถูกเติ มเต็มแล้ว ก็จะเกิ ดแรงจูงใจที่ สูงขึ้น ดาบที่ ช่วยให้ต่อสู ้ ได้ดี แต่ถ้าซื้ ออุปกรณ์ ที่
อัพเกรดให้มีแสงแวววาวออกมา ดูดีข้ ึน ก็กระตุน้ ให้ผเู ้ ล่นอยากซื้ อ เพราะเป็ นที่ยอมรับ
กันในสังคมเกมว่าอุปกรณ์ ที่มีแสงแวววาวคืออุปกรณ์ ที่ดีและมีราคาแพง ทุกคนอยาก
ได้ ยิ่งสิ นค้าบางอย่างที่ตอ้ งใช้โชคช่วย เมื่อมีคนหาได้ก็จะเกิ ดการกระตุน้ ให้ผเู ้ ล่นคน
อื่นอยากได้เช่ นกัน ประสบการณ์ ในเกมและสิ่ งแวดล้อมทาให้ผเู ้ ล่นเรี ยนรู ้และเข้าไป
อยูใ่ นวัฒนธรรมเกมที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่เด่นชัด แต่ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และเข้าสังคม
ได้ รวมถึงมีรสนิยมความต้องการที่คล้อยตามกัน
สาหรั บผูเ้ ล่ นเอง เกมกลายเป็ นความบันเทิ งใกล้ตวั ที่ ให้ท้ งั ความสนุ ก สนานรวมถึ ง
สั ง คมที่ ผู้เล่ น ต้อ งคอยควบคุ ม ให้ พ อดี การท าธุ ร กรรมออนไลน์ ย ัง คงต้อ งคอย
ระมัดระวัง รวมถึงการวางแผนจ่ายเงินอย่างพอดีไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและคนรอบข้าง
การมี สั งคมออนไลน์ ก็ เช่ นกัน ตัวตนของแต่ล ะคนสามารถเปลี่ ยนแปลงแก้ไขหรื อ
โกหกได้ตลอดเวลา ต้องระวังไม่ให้สังคมออนไลน์กา้ วก่ายสังคมความจริ งของตัวเอง
มากเกินไป
5.3 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
จากการวิจยั ยังสามารถลงลึกถึงการออกแบบระบบเกมที่เป็ นสิ่ งสาคัญ ทั้งวิธีการออกแบบด่านและ
ภาพกราฟิ กที่ มี แนวโน้ม ดึ ง ดู ด ผูเ้ ล่ น โดยเฉพาะเทคนิ ค ใหม่ ๆ ที่ ช่ วยสร้ างเกมให้ รวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากกขึ้น อีกทั้งงานวิจยั ชิ้นนี้ยงั พบกลุ่มเป้ าหมายบางกลุ่มที่นิยมใช้สินค้าเสมือน โดย
ไม่จ่ายเงินเอง แม้จะมีรายได้ที่ดี แต่จะใช้วิธีการเล่นเกมมากๆ และนาเงินในเกมไปซื้ อจากคนอื่นๆ
5

Maslow, H. (2011). Toward a Psychology of Being. Eastford: Martino Fine Books 367

98

ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ที่ น่ า วิเคราะห์ และยัง พบผูเ้ ล่ น เกมอี ก จานวนมากที่ นิ ย มเกม ประเภทในโทรศัพ ท์
เคลื่ อนที่ ที่สามารถขายสิ นค้าเสมือนในเกมได้อย่างมาก และกาลังเป็ นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ความ
น่าสนใจคือเกมหลายเกมเป็ นแค่เกมธรรมดาที่เรี ยกว่า casual เกมสาหรับเล่นฆ่าเวลา เล่นเป็ นด่านๆ
จบอย่าง่ายดาย แต่ผเู ้ ล่นก็ยอมซื้ อสิ นค้าที่ช่วยให้ตวั เองมีคะแนนนาเพื่อนคนอื่นได้ ซึ่ งน่าสนใจในแง่
ของการออกแบบเกมและความสาคัญของคะแนน ซึ่ งมีผลต่อการซื้ อสิ นค้าเสมือนอย่างมาก หรื อ
เกมง่ายๆ อย่างเกมเลี้ ยงสัตว์และแต่งบ้านให้สัตว์ ซึ่ งผูเ้ ล่นก็ยอมซื้ อของแต่งบ้านด้วยเงินจริ ง เพียง
เพื่อทาให้สัตว์เลี้ยงในโทรศัพท์มีบา้ นที่สวยงาม เมื่อเพื่อนคนอื่นๆ มาเปิ ดดูก็จะเห็นและชื่นชม หรื อ
การทาเพื่อความสุ ขของตัวเองที่ได้ครอบครองด้วยเช่นกัน
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