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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัการบริโภคสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์
ประเภท Massively Multiplayer Online Role-playing Game. (MMORPG) โดยการรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม 50 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก 10 คน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรท่ีเล่นเกม
ออนไลน์และมีการบริโภคสินคา้เสมือนจริง ไดผ้ลดงัน้ี 

4.1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละจากขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าถาม ตัวเลอืก จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศชาย อาย ุ15 - 18 ปี  

อาย ุ19 - 22 ปี 
อาย ุ23 - 26 ปี 
อาย ุ27 - 30ปี 
อาย ุ31 ปีข้ึนไป 

6 
18 
8 
3 
3 

12 
36 
16 
6 
6 

รวม 38 76 
เพศหญิง อาย ุ15 - 18 ปี  

อาย ุ19 - 22 ปี 
อาย ุ23 - 26 ปี 
อาย ุ27 - 30ปี 
อาย ุ31 ปีข้ึนไป 

0 
4 
6 
0 
2 

0 
8 
12 
0 
4 

รวม 12 24 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละจากขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าถาม ตัวเลอืก จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 

พนกังานเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั 
รับราชการ 
รัฐวสิาหกิจ 
วา่งงาน 

29 
14 
4 
3 
0 
0 

58 
28 
8 
6 
0 
0 

การศึกษา ต ่ากวา่มธัยมตน้ 
มธัยมตน้ 
มธัยมปลาย 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

0 
2 
4 
2 
25 
17 

0 
4 
8 
4 
50 
34 

รายไดต่้อเดือน 
 

ต ่ากวา่ 5000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,000 บาท 

20 
10 
11 
6 
1 
2 

40 
20 
22 
12 
2 
4 

  
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76 และ
เพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 โดยกลุ่มเป้าหมายเพศชายในช่วงอาย ุ19 - 22 ปี มีจ  านวน
มากท่ีสุด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือช่วงอายุ 23 - 26 ปี จ  านวน 8 คนติดเป็นร้อยละ 16 
ช่วงอาย ุ15 - 18 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อายุ 31 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
และ ช่วงอาย ุ27 - 30ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงอายุ 23 - 26 ปีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาคือ 
อาย ุ19 - 22 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อายมุากกวา่ 31 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
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ระดบัการอาชีพของกลุ่มเป้าหมายท่ีมากท่ีสุดคือ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
58 พนกังานเอกชน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
และ รับราชการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

กลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจ  านวนมากท่ีสุด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา
คือ สูงกว่าปริญญาตรี 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ระดบัมธัยมปลายจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
ระดบัมธัยมตน้และอนุปริญญา จ านวนเท่ากนัคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

ปริมาณรายไดต่้อเดือนของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดอยูท่ี่ช่วง ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 ช่วง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ช่วง 5,001 - 10,000 บาท 
จ านวน 10 คน ติดเป็นร้อยละ 20 ช่วง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
มากกว่า 40,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และช่วง 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2 

โดยพบวา่ช่วงอายแุละรายไดข้องกลุ่มเป้าหมายมีสัมพนัธ์กนั คือกลุ่มนกัเรียน อายุระหวา่ง 15-18 ปี 
มีรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท กลุ่มนกัศึกษา อายุระหวา่ง 19 - 22 มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 - 10,000 บาท 
และวยัท างาน อาย ุ23 - 31ปีข้ึนไป มีช่วงรายไดก้วา้งท่ีสุด ตั้งแต่ 5,001 - มากกวา่ 40,000 บาท 

4.2 ข้อมูลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย   

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละจากขอ้มูลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าถาม ตัวเลอืก จ านวน (คน) ร้อยละ 
เล่นเกมออนไลน์มา
นานเท่าไหร่ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 
1 - 3 ปี 
4 - 6 ปี 
6 ปีข้ึนไป 

0 
9 
7 
34 

0 
18 
14 
68 

ความถ่ีในการเล่นเกม
ออนไลน์ 

สองสัปดาห์ 1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่น้ี 
สัปดาห์ละคร้ัง 
2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 
4 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์ 
เล่นทุกวนั 

4 
3 
4 
12 
24 

8 
6 
8 
24 
54 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละจากขอ้มูลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าถาม ตัวเลอืก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ในแต่ละวนั ใชเ้วลา
เล่นเกมออนไลน์
ต่อเน่ืองนานเท่าไหร่ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 
1 - 3 ชัว่โมง 
3.1 - 5 ชัว่โมง 
5.1 - 12 ชัว่โมง 
มากกวา่ 12 ชัว่โมง 

2 
15 
18 
9 
6 

4 
30 
36 
18 
12 

ปกติเล่นเกมออนไลน์
ท่ีไหน 

เล่นท่ีบา้น 
เล่นท่ีสถานศึกษา 
เล่นท่ีร้านอินเตอร์เน็ต 
เล่นท่ีบา้นเพื่อน 
เล่นท่ีท างาน 

49 
0 
0 
0 
1 

98 
0 
0 
0 
2 

ชอบเล่นตวัละครสาย
อาชีพใดมากท่ีสุด 

สายโจมตีประชิด  
สายโจมตีระยะไกล  
สายโจมตีดว้ยเวทยม์นตร์  
สายสนบัสนุน 
สายแทง้ค ์
สายก่อกวน 

12 
8 
12 
10 
4 
4 

24 
16 
24 
20 
8 
8 

เกมออนไลน์ท่ีเล่น
ปัจจุบนัท่านสร้างตวั
ละครก่ีตวั 

1 ตวั 
2 ตวั 
3 ตวั 
4 ตวัข้ึนไป 

7 
18 
8 
17 

14 
36 
16 
34 

เหตุใดจึงเปล่ียนตวั
ละครท่ีเล่น 

เบ่ือรูปลกัษณ์ของตวัละครเดิม 
รู้สึกวา่ตวัละครเดิมไม่เก่งพอ 
อยากทดลองตวัละครอ่ืนๆ 
เพื่อใหเ้ล่นกบัเพื่อนไดเ้ป็นทีม 
เพื่อใชป้ระโยชน์จากตวัละคร
ใหม่  

2 
3 
32 
7 
6 

4 
6 
64 
14 
12 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เล่นเกมออนไลน์มานาน 6 ปีข้ึนไป จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือ 1 - 3 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และ 4 - 6 ปี จ  านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14 

ส่วนความถ่ีในการเล่มเกมออนไลน์ มากท่ีสุดคือ เล่นทุกวนั จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 54 
รองลงมาคือ 4 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์ จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ช่วง สองสัปดาห์ 1 คร้ัง หรือ
นอ้ยกวา่ กบั 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์มีจ านวนเท่ากนัคืออยา่งละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ สัปดาห์ละ
คร้ังจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

โดยในแต่ละวนัใชเ้วลาเล่นเกมออนไลน์ต่อเน่ืองนานเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายส่วนมากใชเ้วลา 3.1 - 5 
ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ช่วง 1 - 3 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30 ช่วง 5.1 - 12 ชัว่โมงต่อวนัจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 มากกวา่ 12 ชัว่โมง จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12 และ นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

เม่ือวเิคราะห์ความถ่ีในการเล่นเกมออนไลน์กบัเพศ พบวา่กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงทั้ง 12 คน เล่นเกม
ออนไลน์ทุกวนั ส่วนเพศชายเล่นทุกวนัจ านวน 15 คน จาก 38 คน 

คนท่ีเล่นเกมมากกว่า 12 ชัว่โมงต่อวนั ท างานธุรกิจส่วนตวั เอกชน และรับราชการ ส่วนนักเรียน
ส่วนมากจะเล่น 3.1 - 5 ชัว่โมงต่อวนั 12 คน และ 1 - 3 ชัว่โมงต่อวนั 10 คน 

สถานท่ีในการเล่นเกมออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายส่วนมากเล่นท่ีบา้น จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98 
โดยมีเพียง 1 คน ท่ีเล่นท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 2 

ตวัละครสายอาชีพท่ีกลุ่มเป้าหมายเลือกมากท่ีสุดคือ สายโจมตีประชิดและสายโจมตีดว้ยเวทยม์นตร์
เท่ากนั จ  านวนอยา่งละ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ สายสนบัสนุน จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 สายโจมตีระยะไกล จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 สายแทง้คแ์ละสายก่อกวนมีจ านวน
เท่ากนั อยา่งละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

จ านวนตวัละครท่ีสร้างในเกมออนไลน์ปัจจุบนั สร้าง 2 ตวั จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 สร้าง 4 
ตวัข้ึนไป 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 สร้าง 3 ตวั จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 สร้าง 1 ตวั จ  านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 14 

เหตุผลท่ีเปล่ียนตวัละครท่ีเล่นมากท่ีสุดคือ อยากทดลองตวัละครอ่ืนๆ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
64 เพื่อให้เล่นกบัเพื่อนได้เป็นทีม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 เพื่อใช้ประโยชน์จากตวัละคร
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ใหม่ จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 รู้สึกว่าตวัละครเดิมไม่เก่งพอ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
เบ่ือรูปลกัษณ์ของตวัละครเดิม จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4  

ตารางท่ี 4.3 แสดงขอ้มูลเกมออนไลน์ MMORPG ท่ีกลุ่มเป้าหมายเล่นในปัจจุบนั 
และเกมท่ีชอบท่ีสุด1 

เกมออนไลนป์ระเภท MORPG ท่ีเล่นปัจจุบนั เกมออนไลนป์ระเภท MORPG ท่ีชอบมากท่ีสุด 
ช่ือเกม จ านวน (คน) ช่ือเกม จ านวน(คน) 

Ragnarok 
Dragon nest  
Godwars 
Gulid war2  
Blade and soul 
perfect world 
Tera Rising 
Fantasy 
Gulong 

15 
10 
7 
4 
4 
2 
2 
2 
2 

Ragnarok 
Dragon nest  
Godwars 
Gulid war2  
Maple Story 
Fantasy 
Tera Rising 
perfect world 
Path of Exile 

18 
7 
7 
6 
3 
2 
1 
1 
1 

Wakfu 
Path of Exile 
 

1 
1 

Blade and Soul 
Yulgang 
Black Desert  
Vindictus 

1 
1 
1 
1 

  
จากตารางท่ี 4.3 เกมออนไลน์ MMORPG ท่ีกลุ่มเป้าหมายเล่นมากท่ีสุดในปัจจุบนัคือ Ragnarok
จ านวน 15 คน รองลงมาคือ Dragon nest จ านวน 8 คน Godwars จ  านวน 6 คน Gulid war 2 และ 
Blade and soul จ านวนอยา่งละ 4 คน perfect world, Tera Rising,Fantasy, Gulong จ  านวนอยา่งละ 2 
คน Wakfu, Path of Exile จ  านวนอยา่งละ 1 คน 

ส่วนเกมออนไลน์ประเภท MORPG ท่ีกลุ่มเป้าหมายชอบมากท่ีสุด คือ Ragnarok จ  านวน 18 คน 
Dragon nest จ  านวน 7 คน Godwars จ  านวน 7 คน Gulid war 2 จ านวน 6 คน Maple Story จ  านวน 3 

                                                           
1บทท่ี 2 หนา้ 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 จ  านวนอยา่งละ 1 คน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการคน้ควา้ขอ้มูล เก่ียวกบัเกมท่ีกลุ่มเป้าหมายช่ืน
ชอบมากท่ีสุด และยงัเล่นมากท่ีสุดในปัจจุบันคือเกม Ragnarok ซ่ึงเป็นเกมออนไลน์ประเภท 
MMORPG เกมแรกๆ ท่ีเขา้มาในไทย ท่ีถูกจดัวา่เป็นเกมออนไลน์อนัดบั 1 ของประเทศไทย มีผูเ้ล่น
มากท่ีสุด พฒันาโดยบริษทั กราวิต้ีคอร์ปอเรชั่นในประเกาหลีใต ้และน าเขา้มาในไทยโดยบริษทั 
เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชัน่ ในปี พ.ศ. 2545 เป็นระบบก่ึงสามมิติ มีฉากเป็นสามมิติแต่ตวัละครเป็น
สองมิติ ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์น้อย เน่ืองจากสมัยนั้ นท่ีคอมพิวเตอร์ยงัไม่มีความสามารถ
ประมวลผลกราฟิกจ านวนมากๆ ได้ เกม Ragnarok จึงเล่นได้สะดวกท่ีสุด รวมถึงการเล่นแบบ
ออนไลน์ผา่นอินเตอร์เน็ตความเร็วต ่าได ้ดว้ยความโดดเด่นดา้นกราฟิกท่ีสวยงาม เล่นไดง่้าย ผูเ้ล่น
สามารถพบปะ พดูคุย มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอ่ืนไดอ้ยา่งอิสระ และการอพัเดทเกมท่ีท าให้ตวัเกม
น่าสนใจข้ึน ทั้งยงัมีการออกเกม Ragnarok 2 ท่ีรูปแบบการเล่นคงเดิม แต่เปล่ียนกราฟิกให้สวยงาม
ทนัสมยัเป็นระบบสามมิติ สวยงามสมจริงกว่าเดิม และเพิ่มเติมความสามารถพิเศษให้มากข้ึนอีก
ดว้ย นอกจากนั้นยงัออกเกมในเวอร์ชัน่สมาร์ทโฟน ท่ีสามารถพกติดตวัไปเล่นไดทุ้กท่ี จากความ
คลาสสิกและพฒันาอยา่งไม่หยุดของเกมท าให้กลายเป็นเกมออนไลน์อนัดบั1เสมอมาซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวท่ีวา่ 

"Ragnarok เป็นเกมท่ีเล่นมาตั้งแต่เด็ก เขา้ใจไดง่้ายท่ีสุดตั้งแต่เล่นเกมออนไลน์มา ถึงตวัละครจะไม่
สวยมากนัก แต่ก็ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาเล่นได้ เทียบกบัเกมสมยัใหม่ท่ีสวยมากๆ แต่ก็ตอ้งใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีแรงมากเช่นกนั บางคร้ังเล่นก็เบ่ือบา้งนะ แต่เกมก็อพัเดทเร่ือยๆ ชวนเพื่อนเล่นไดง่้าย
เพราะเล่นเป็นกนัทุกคน ส่วนมากเกมออนไลน์เด๋ียวน้ีก็คลา้ยๆ กนั เลือกเกมท่ีเพื่อนเล่นไดเ้ยอะๆ 
ถึงจะสนุกท่ีสุด เพื่อนเก่าๆ ท่ีมีอยูส่่วนมากก็เล่นเกมน้ีกนั ท าใหไ้ม่อยากเปล่ียน" 

ผูเ้ล่น ขา้ว, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"เม่ือก่อนเล่น Ragnarok ล าบากเพราะตอ้งคอยเติมเงินซ้ือชัว่โมงเล่นเกม แต่ก็ยงัติดถึงจะเล่นไดไ้ม่
มาก แต่ตอนน้ีเกมลงในโทรศพัทมื์อถือแลว้ เล่นฟรีดว้ย ท าใหเ้ล่นไดบ้่อยๆ จะเล่นกบั เพื่ อน ก็ ง่ าย 
ยิ่งกดซ้ือของยิ่งง่าย เพราะโทรศพัท์มือถือเช่ือมต่อกบับญัชีท่ีมี แค่ปุ่มเดียวก็กดซ้ือของได้เลย ยิ่ง
ท างานก็ไม่ค่อยมีเวลาเปิดคอมเล่นเกมจริงจงั เกมน้ีจึงเป็นทางเลือกท่ีดี" 

ผูเ้ล่น ทศ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 
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"เม่ือก่อนเคยติดเกม Ragnarok นะ แต่พอมีเกมใหม่มาก็เปล่ียนไปเร่ือยๆ รู้สึกวา่เกมมนัสนุกข้ึนสวย
ข้ึนตลอด ยิ่งถา้มีเกมใหม่มาคนก็จะแห่กนัไปลอง ท าให้เกมเก่าคนน้อยลง ไม่สนุกยา้ยไปเล่นเกม
ใหม่ดีกวา่ อยา่งตอนน้ีก็ติด Dragon nest เป็นเกมท่ีค่อนขา้งจะมีวธีิการเล่นแตกต่างจากเกมออนไลน์
ทัว่ไปเลย ไม่ใช่แบบเดินไปเร่ือยๆ เก็บเลเวลไปเร่ือยๆ อีกแลว้ แต่เป็นการเล่น เป็นด่านๆ กับเพื่อน 
สนุกไปอีกแบบ เกมก็สวยดว้ย คนเล่นเยอะ ก็เลยยงัเล่นอยู"่ 

ผูเ้ล่น พล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"ตอนน้ีเล่นแต่เกม Godwars เพราะมนัสะดวกดี ไม่ตอ้งติดตั้ง เล่นในเฟสบุคไดเ้ลย ท าให้เล่นท่ีไหน
ก็ได ้คนเล่นก็เยอะตวัเกมมนัเป็นแบบแบ่งผูเ้ล่นเป็นสองฝ่ังสามารถต่อสู้กนัได ้สนุกมากๆ เวลาเก็บ
เลเวลก็ง่ายเพราะมีระบบการฆ่าศตัรูแบบออโต ้ท าให้เราท าอยา่งอ่ืนไปดว้ยได ้มีกิจกรรมแจกของ
รางวลัเยอะ เกมน้ีสามารถเล่นคนเดียวไดไ้ม่ตอ้งมีเพื่อนช่วยท าใหง่้ายข้ึนมาก ไ ม่ ต้ อ ง ร อ ใค รถ้ า
เพื่อนมาก็ค่อยตามมาช่วยกนัเล่นได"้ 

ผูเ้ล่น ปลา, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

โดยบางกลุ่มก็หนัไปช่ืนชอบเกมอ่ืนมากกวา่ ดว้ยความรู้สึกของการอยากเปล่ียน อยากลองของใหม่ 
เกมใหม่ก็ยิ่งมีการพฒันาให้สวยงามข้ึน สนุกข้ึน บางเกมก็เป็นกระแสมีการโฆษณาท่ีท าให้ผูเ้ล่น
อยากลอง แต่ก็ไม่มีเกมไหนท่ีท าให้คนติดยาวนานอยา่ง Ragnarok อยา่งเกมท่ีกลุ่มเป้าหมายช่ืนชอบ
รองลงมาคือ Dragon nest เกม MMORPG มีวิธีการเล่นท่ีแปลกใหม่ท าให้ผูเ้ล่นไดรั้บประสบการณ์
เล่นเกมท่ีสนุกไปอีกแบบ พร้อมดว้ยกราฟิกท่าทางการเคล่ือนไหวของตวัละครท่ีสวยงามน่าต่ืนตา 
แมจ้ะตอ้งใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน แต่ก็คุม้ท่ีจะไดเ้ล่นเกมท่ีมีภาพสวยและ  
เอฟเฟกตดี์  

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ียของขอ้มูลการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG  
ของกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองเหตุผลของการเล่นเกม 

เล่นเกมออนไลน์เพราะอะไร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชอบการพฒันาของตวัละคร เล่ือนเลเวล 29 58 
ชอบการวิเคราะห์ค านวณเวลาเล่น 18 36 
ชอบการแข่งขนั 15 30 
ชอบเขา้สังคม แชท หาเพื่อนใหม่ๆ 15 30 
ชอบหาความสัมพนัธ์ การช่วยเหลือคนอ่ืน 15 30 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียของขอ้มูลการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG  
ของกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองเหตุผลของการเล่นเกม 

เล่นเกมออนไลน์เพราะอะไร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชอบการเล่นเป็นทีมเวร์ิค 17 34 
ชอบการคน้หาส่ิงใหม่ๆ  40 80 
ชอบเน้ือเร่ืองของเกม ความแฟนตาซี 27 54 
ชอบแฟชัน่ รูปแบบกราฟิกของเกม 23 46 
ชอบการผอ่นคลาย สนุกสนาน หนีจาก
โลกแห่งความเป็นจริง 

26 52 

 

จากตารางท่ี 4.4 ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 50 คน พบว่ากลุ่มเป้าหมายเล่นเกมออนไลน์เพราะเหตุผล 
ชอบการคน้หาส่ิงใหม่ๆ  มีจ  านวนสูงท่ีสุด คือ 40 คนรองลงมาคือ ชอบการพฒันาของตวัละคร 
เล่ือนเลเวล จ านวน 29 คน ชอบเน้ือเร่ืองของเกม ความแฟนตาซี จ านวน 27 คน ชอบการผอ่นคลาย 
สนุกสนาน หนีจากโลกแห่งความเป็นจริง จ านวน 26 คน ชอบแฟชั่น รูปแบบกราฟิกของเกม 
จ านวน 23 คน ชอบการวิเคราะห์ค านวณเวลาเล่น จ านวน 18 คน ชอบการเล่นเป็นทีมเวิร์ค จ  านวน 
17 คนและ เหตุผลชอบการแข่งขนั ชอบเขา้สังคม แชท หาเพื่อนใหม่ๆ และชอบหาความสัมพนัธ์ 
การช่วยเหลือคนอ่ืน มีจ านวนต ่าท่ีสุด คืออยา่งละ15 คน 

โดยกลุ่มเป้าหมายเล่นเกมออนไลน์เพราะตอ้งการความบนัเทิงเป็นหลกั ซ่ึงเป็นทั้งความบนัเทิงใน
อารมณ์และสายตา อยา่งการมองหาความสนุกสนานท่ีแตกต่างกนัออกไป  บางคนเลือกท่ีจะเล่นเกม
กบัเพื่อน เกิดความสนุกท่ีไดท้  ากิจกรรมร่วมกนักบัคนหลายๆ คน  ไดมี้เพื่อนใหม่ๆ จนไปถึงการเขา้
ไปเล่นเกมเพื่อนหาเพื่อน หรือบางคนสนุกสนานกบัการมุ่งมัน่เล่นเกมไปสู่จุดท่ีตวัเองหวงั การ
พฒันาท าใหต้วัเองเก่งกวา่คนอ่ืน มีอุปกรณ์ท่ีท าให้ตวัเองดูดีและเก่ง ตวัเกมเองก็มีส่วนในการดึงดูด
ผูเ้ล่น ทั้งภาพกราฟิกท่ีสวยงาม น่ารัก ความต่ืนเตน้น่าสนใจของเกมท่ีเป็นจุดแตกต่างกบัเกมอ่ืนๆ 
และท าใหผู้เ้ล่นเลือกท่ีจะมาเล่นซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ 

"ตอนแรกๆ ท่ีเล่นก็เพราะความสนุก ไม่ไดส้นใจหนา้ตาหรือระบบของเกมเลย เพื่อนชวนเล่น เก ม
ไหนก็เล่น ถา้ไดเ้ล่นกบัเพื่อนเยอะๆ สนุกดี เกมมนัแปลกใหม่คุยกบัเพื่อนไปดว้ยเล่นไปดว้ยก็ได ้
ช่วยกนัท าเควส2 ตีบอส บางทีก็เจอเพื่อนคนอ่ืนๆ ท่ีไม่เคยรู้จกัแต่ก็เจอในเกม ช่วยกนัเล่น ตวัเกมมนั
                                                           
2บทท่ี 2 หนา้ 29 



 

65 

 

ก็สนุกดว้ยแหละ ท าภารกิจไปเร่ือยๆ ได้เล่ือนเลเวล3 เก่งข้ึน ตีแรงข้ึน ไดไ้ปแมปใหม่ๆ หลงัๆ ก็
เลือกเกมบา้ง โดยเฉพาะเกมท่ีตวัละครมีอาชีพเจ๋งๆ มีท่าปล่อยสกิลเท่ๆ ดูรุนแรงสมจริง แล้วก็มี
ดนัเจ้ียนท่ีน่าสนุก บางเกมท่ีใหผู้เ้ล่นฆ่ากนัเองไดก้็สนุกดี รวมกลุ่มกนัไปรบกบัฝ่ายตรงขา้มได"้ 

ผูเ้ล่น เอม, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"ความอยากเล่นก็มาเป็นช่วงๆ ถ้าติดเกมนึงมากก็จะเล่นจนเลเวลสูงท่ีสุดไปได้ทุกด่านมีชุดกับ
อุปกรณ์ท่ีดีท่ีสุดในตลาด รวมถึงสัตวเ์ล้ียงหรือของอ่ืนท่ีเก็บสะสมไว ้อาชีพท่ีเล่นก็จะเป็นอาชีพ
แปลกๆ ท่ีไม่ค่อยมีคนอ่ืนเล่น เพราะไม่อยากซ ้ าคนอ่ืนมากเกินไป บางทีชุดก็สวยมากกวา่ของก็ถูก
กว่า เม่ือก่อนก็ชอบเกมเพราะความสวย ถา้มีเกมไหนออกมาเหมือนจริงมากๆ ก็จะเลือกเล่นก่อน 
เด๋ียวน้ีก็เลือกเพราะสังคมมากกวา่ ถา้เกมไหนมีระบบคุยกนัในกลุ่มก็จะเลือกเล่นเพราะสามารถคุย
กบัเพื่อนไดร้วดเร็วไปช่วยกนัเล่นได ้เล่นคนเดียวเลเวลข้ึนชา้ ถา้เพื่อนในกลุ่มก็ชอบ ช่ วย เห ลือก็
จะยิง่เล่นเยอะ" 

ผูเ้ล่น ขา้ว, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"เวลาเลือกเกมเลือกท่ีความสวยมาก่อนเลย เป็นคนชอบวาดรูปกราฟิกอะไรพวกน้ี เวลาเล่นเกมเลย
เหมือนกบัดูหนงั พอมีชุดเท่ๆ ท าท่าเท่ๆ มนัสนุกดี มนัเป็นความบนัเทิงของเราอยา่งหน่ึง เหมือนพอ
เขา้ไปในโลกของเกมก็ชอบ มนัแฟนตาซีดี ยิง่ถา้เลือกปรับคาแรกเตอร์ไดเ้ยอะๆ จะชอบมาก อยาก
ใหต้วัละครเจ๋งไม่เหมือนใคร แต่กราฟิกสวยอยา่งเดียวแต่เกมไม่สนุกก็ไม่เล่น นะแถมมีสังคมใหม่ๆ 
ไดไ้ปสถานท่ีใหม่ๆ ค่อยๆ เล่นใหต้วัละครเก่งข้ึน เก็บเลเวลไดตี้มอน สเตอร์ ซ้ือของให้เก่งบ้าง แต่
ส่วนมากก็เล่นเองไม่ค่อยเล่นกบัคนอ่ืนนอกจากเพื่อนท่ีรู้จกัอยูแ่ลว้" 

ผูเ้ล่น โอ๋, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"เกมออนไลน์เวลาเล่นจะตั้งเป้าหมายเลยนะ วนันึงตอ้งไดก่ี้เลเวลค านวนเลยวา่ใชเ้วลาเท่าไหร่ ตอ้ง
ไปท่ีไหนบา้งถึงจะเก็บเลเวลเร็ว ตอนน้ีก็เป็นหัวหน้ากลุ่มในเกมดว้ย ในกลุ่มก็จะเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ
น้องๆ ในโรงเรียนเดียวกนั ช่วยกนัเก็บเลเวล พอเลเวลได้ตามท่ีหวงัก็จะมีความสุข ยิ่งถ้าเก่งดว้ย
ตวัเองมากๆ อาจจะมีอาวุธท่ีไม่แรงเท่าคนอ่ืน แต่ถา้เอาชนะไดก้็จะรู้สึกดีมากๆ แต่บางทีก็เบ่ือเก็บ
เลเวล ก็ขายของเป็นพ่อคา้ในเกมอยา่งเดียว ก็สนุกดี ขายเป็นเดือนๆ เลยนะ เขา้เกมไปนัง่ขายของ
อยา่งเดียว เก็บเงินไวเ้ล่นต่อเกมอ่ืนได"้   

ผูเ้ล่น บอย, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

                                                           
3บทท่ี 2 หนา้ 22 
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"เม่ือก่อนก็ไม่เคยเล่นเกมออนไลน์เลยนะ เพราะก็แก่แลว้ไม่ค่อยเขา้ใจวิธีลงเกมวิธีเล่น แต่พอเกม 
MMORPG มาอยู่ในเฟสบุ๊ค เลยลองเล่นดู เพราะมนัสะดวกดี ไม่ต้องดาวโหลดติดตั้งใช้เฟสบุ๊ค 
เป็นอยู่แลว้ดว้ย พอเล่นก็ติดเลย สนุกดีตวัละครน่ารัก แรกๆ ก็มัว่ๆ บา้งอาศยัถามเพื่อนๆ ท่ีเจอใน
เกมไดไ้ปอยู่ในกลุ่มคุยกบัคนหลายๆ คน หลงัๆ ก็ติดเพื่อนในเกมดว้ย บางทีก็เขา้ไปคุยกนัเล่นๆ
เฉยๆ เกมท่ีเล่นมนักส็ามารถเก็บเลเวลไดโ้ดยไม่ตอ้งเล่นดว้ย แค่เปิดทิ้งไวเ้ร่ือยๆ ท างานไปดว้ยก็ได ้
จะมาเล่นจริงๆ ก็ตอนล่าบอส หรือร่วมกิจกรรม" 

ผูเ้ล่น แนต, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

จะเห็นไดว้า่ผูเ้ล่นแต่ละคนมีวิธีการเล่นเกมท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่จะเน้นเพื่อความพึงพอใจและ
ความบนัเทิงส่วนบุคคล ทั้งแบบจริงจงัและไม่จริงจงันกั  ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการบริโภคสินคา้ดว้ย 

4.3  ข้อมูลการซ้ือสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย   

 เป็นการใชจ่้ายจากช่องทางต่างๆ ท่ีตอ้งใชเ้งินจริงๆ เช่นบตัรเติมเงินเกม บตัรเครดิต  

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละจากขอ้มูลการซ้ือสินคา้เสมือนจริงในเกมออนไลน์ 
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าถาม ตัวเลอืก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใชเ้งินซ้ือสินคา้เสมือน
ในเกมเฉล่ียคร้ังละ
เท่าไหร่ 

ไม่จ่ายเลย 
ต ่ากวา่ 100 บาท 
100 - 500 บาท 
501 - 1000 บาท 
1001 - 2000 บาท  
มากกวา่ 2000 บาท 

6 
5 
20 
12 
3 
4 

12 
10 
40 
24 
6 
8 

เคยใชเ้งินมากท่ีสุดใน
การซ้ือคร้ังหน่ึงเท่าไหร่ 

ไม่จ่ายเลย 
ต ่ากวา่ 100 บาท 
100 - 500 บาท 
501 - 1000 บาท 
1001 - 2000 บาท  
มากกวา่ 2000 บาท 

6 
6 
12 
9 
5 
12 

12 
12 
24 
18 
10 
24 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละจากขอ้มูลการซ้ือสินคา้เสมือนจริงในเกมออนไลน์ 
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าถาม ตัวเลอืก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไดสิ้นคา้เสมือนมาจาก
ท่ีไหนบา้ง 

เพื่อนใหม้า 
ซ้ือจากระบบในเกมเอง 
ซ้ือจากระบบตลาดระหวา่งผูเ้ล่น 
แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัเองกบัผูเ้ล่น 
คนอ่ืนในเกมดว้ยเงินจริงๆ 
แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัเองกบัผูเ้ล่น 
คนอ่ืนในเกมดว้ยเงินในเกม 
แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัเองกบัผูเ้ล่น 
คนอ่ืนนอกเกม 

18 
39 
30 
10 

 
25 

 
4 

14.3 
31 
23.8 
7.9 

 
19.8 

 
3.2 

ก่อนจะตดัสินใจซ้ือ
สินคา้บนเกมออนไลน์
ดว้ยเงินจริง 1 ช้ิน 
ตดัสินใจยากหรือไม่ 

ยากมาก ตอ้งคิดอยา่งถ่ีถว้น 
ค่อนขา้งยาก คิดนาน 
ไม่ค่อยยาก ใชเ้วลาคิดเล็กนอ้ย 
ไม่ยากเลย กดซ้ือทนัที 
 

21 
15 
10 
4 

42 
30 
20 
8 

เสียสินคา้สเมือนในเกม
ออนไลน์ไปไดอ้ยา่งไร 

ระบบเกมผดิพลาด 
กดซ้ือขายผดิพลาดเอง 
โดนขโมยสินคา้ดว้ยการแฮค 
อ่ืนๆ 

7 
10 
6 
6 

24.1 
34.5 
20.7 
20.7 

เม่ือเสียสินคา้เสมือนใน
เกมออนไลน์ไปรู้สึก
อยา่งไร 

เสียดายมาก 
เสียดายเล็กนอ้ย 
ไม่เสียดายเลย 
โกรธเกร้ียว 
เศร้าเสียใจ 
ไม่อยากกลบัมาเล่นเกมอีก 

12 
9 
1 
2 
4 
2 

40 
30 
3.3 
6.7 
13.3 
6.7 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้เสมือนในเกมเฉล่ียคร้ังละ 100 - 500 บาท 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือคร้ังละ 501 – 1,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24 ไม่เคยจ่ายเลย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 คร้ังละ ต ่ากวา่ 100 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 คร้ังละ มากกว่า 2,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 คร้ังละ 1,001 – 2,000 
บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

โดยกลุ่มเป้าหมายเคยใชเ้งินมากท่ีสุดในการซ้ือคร้ังหน่ึงเป็นจ านวนเท่าไหร่ โดยจ่าย 100 - 500 บาท 
และ มากกวา่ 2,000 บาท เป็นจ านวนเท่ากนัคือ อยา่งละ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 จ่าย 501 – 1,000 
บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 จ่าย ต ่ากวา่ 100 บาท และ ไม่จ่ายเลย จ านวนเท่ากนั อยา่งละ 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 จ่าย 1,001 – 2,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

เม่ือวิเคราะห์จากรายไดข้องกลุ่มเป้าหมายต่อการใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง พบวา่กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้
ต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท ไม่จ่ายเลย จ านวน 9 คน จ่ายต ่ากว่า 100 บาท จ านวน 4 คน จ่าย 100 - 
500 บาท จ านวน 7 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได ้5,001 - 10,000 บาท ไม่จ่ายเลย จ านวน 2 คน จ่ายต ่า
กว่า 100 บาท จ านวน 1 คน จ่าย 100 - 500 บาท จ านวน 5 คน จ่าย 501 - 1,000 บาท จ านวน 1 คน 
จ่าย 1,001 - 2,000 บาท จ านวน 1 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได ้10,001 - 20,000 บาท จ่าย 100 - 500 
บาท จ านวน 3 คน จ่าย 501 – 1,000 บาท จ านวน 4 คน จ่าย 1,001 - 2,000 บาท จ านวน 2 คน 
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได ้20,001- 30,000 บาท จ่าย 100 - 500 บาท จ านวน 3 คน จ่าย 501 - 1,000 
บาท จ านวน 2 คน จ่าย 1,001 - 2,000 บาท จ านวน 1 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได ้30,001 - 40,000 
บาท จ่าย มากกวา่ 2,000 บาท จ านวน 1 คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได ้มากกวา่ 40,000 บาท จ่าย 
มากกวา่ 2,000 บาท จ านวน 2 คน 

จากแบบสอบถามให้เลือกตอบไดห้ลายขอ้ กลุ่มเป้าหมายไดสิ้นคา้เสมือนมาจากท่ีไหนบา้ง โดย
ส่วนใหญ่ ซ้ือจากระบบในเกมเอง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือ ซ้ือจากระบบ
ตลาดระหวา่งผูเ้ล่น จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัเองกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนใน
เกมด้วยเงินในเกม จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 เพื่อนให้มา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
14.3 แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัเองกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนในเกมดว้ยเงินจริงๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 
และ แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัเองกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนนอกเกม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 

โดยก่อนจะตดัสินใจซ้ือสินคา้บนเกมออนไลน์ดว้ยเงินจริง 1 ช้ิน กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจยากหรือไม่ 
ยากมาก ตอ้งคิดอย่างถ่ีถว้น จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ค่อนขา้งยาก คิดนาน จ านวน 15 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 30 ไม่ค่อยยาก ใชเ้วลาคิดเล็กนอ้ย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ไม่ยากเลย กดซ้ือ
ทนัที จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

ถ้ากลุ่มเป้าหมายเคยเสียสินคา้เสมือนในเกมออนไลน์ เสียไปได้อย่างไร กดซ้ือขายผิดพลาดเอง 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ระบบเกมผดิพลาด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 โดนขโมย
สินคา้ดว้ยการแฮค และอ่ืนๆ จ านวนเท่ากนัคืออยา่งละ 6 คิดเป็นร้อยละ 20.7 

และเม่ือกลุ่มเป้าหมายเสียสินคา้เสมือนในเกมออนไลน์ไปรู้สึกอยา่งไร รู้สึกเสียดายมาก จ านวน 12 
คนคิดเป็นร้อยละ 40 รู้สึกเสียดายเล็กนอ้ย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รู้สึกเศร้าเสียใจ จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 รู้สึกไม่อยากกลบัมาเล่นเกมอีก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 รู้สึกโกรธ
เกร้ียว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และรู้สึกไม่เสียดายเลย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายมองถึงความจ าเป็นต่อการเล่นเป็นหลัก เพราะสินค้าต้องใช้เงินจริงในการซ้ือ 
เพราะฉะนั้นสินคา้ท่ีคุม้ค่าและมีประโยชน์ต่อการเล่นเกมก็จะเป็นท่ีนิยมท่ีสุด อย่างอุปกรณ์เสริม
พลังอาวุธ เส้ือผา้ของตวัละคร ท่ีช่วยให้ตวัละครมีพลงัโจมตีและป้องกันมากข้ึน แต่ก็มีสินคา้ท่ี
ไม่ไดช่้วยเร่ืองการเล่นเกมแต่ไดรั้บความนิยมมากอยา่งชุดคอสตูมท่ีเพิ่มความสวยงามใหต้วัละครท่ี
เล่นท าให้ผูเ้ล่นจ านวนมากยอมจ่ายเงินซ้ือเพียงเพราะตอ้งการความสวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกบัค า
กล่าวท่ีวา่ 

"เงินท่ีใชซ้ื้อสินคา้เสมือนเม่ือก่อนก็ขอจากพ่อแม่นะ พร้อมๆ กบัค่าขนมก็จะกนัส่วนหน่ึงไวส้ าหรับ
ซ้ือแทนท่ีจะเอาไปเท่ียวเล่น ก็พอดีๆ ไม่ไดล้  าบากอะไรจากการซ้ือ แต่ซ้ือคร้ังหน่ึงก็เยอะนะเพราะ
มนัชอบมีโปรโมชัน่อยา่ง ซ้ือชุดเช็ต 1,000 บาท จะมีของแถม ก็อยากได ้มนัล่อใหซ้ื้อกลบัมาคิดที
หลงับางทีก็รู้สึกพลาดเหมือนกนัท่ีซ้ือของไร้สาระแพงๆ" 

ผูเ้ล่น ขา้ว, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"ส่วนใหญ่เงินท่ีใชซ้ื้อของในเกมจะเก็บสะสมเอานะ ไม่ก็ท  างานพิเศษ ไม่อยากใหม้นั กระทบกับ
ชีวิตจริงๆ เวลาซ้ือคร้ังหน่ึงก็ไม่มาก บางที 300 - 500 บาท ก็เพียงพอจะอพัเกรดชุดแลว้แต่ก็ตอ้งดู
โปรโมชัน่ดว้ย บางทีเรายงัลงัเลกบัของบางช้ิน แต่พอมนัลดราคาก็ตดัสินใจซ้ือง่ายเลย" 

ผูเ้ล่น เอม, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 255 

"บางทีก็ซ้ือทีละเยอะมากๆ นะ เพราะก็ท างานแลว้ไม่ไดเ้ดือดร้อนใคร บางคร้ังก็ใชค้ร้ังละ 5,000 - 
10,000 บาทเลย ของบางช้ินแพงและอยากไดจ้ริงๆ ก็ยอมซ้ือ" 

ผูเ้ล่น พลอย, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2557 
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จะเห็นไดว้่ากลุ่มเป้าหมายยงัคงคิดไตร่ตรองก่อนซ้ือ ไม่ไดเ้พียงแค่เกิดความรู้สึกอยากแลว้ซ้ือทุก
อยา่ง เงินท่ีใชซ้ื้อก็เป็นปริมาณท่ีพอดี ไม่ไดท้  าให้เดือดร้อนในชีวิตจริง ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เร่ืองการไดม้าของสินคา้นั้นกลุ่มเป้าหมายกล่าววา่ 

"ปกติซ้ือขายกบัคนอ่ืนนอกเกมตลอดเลยนะ เพราะมีแต่ของดีๆ บางคนอพัเกรดเยอะๆ  แ ล้ ว เอ าม า
ขายไม่ก็ขายทั้งไอดีเกมเลยก็มีเลเวลสูง ของครบ บางทีเราไม่มีเวลาเล่นไง แต่อยากเก่งเร็วๆ จะได้
ไปตีบอสกบัเพื่อนได ้ก็ใช้วิธีน้ีเอา โดนโกงก็มีบา้งแหละ เพราะเราตอ้งจ่ายเงินให้คนขายก่อน เคา้
ถึงให้ของมา บางคนเคา้ก็ดูน่าเช่ือถือ ให้ขอ้มูลตวัเกม เฟสบุคอะไรง้ีมา แต่พอจ่ายไปก็หายไปเลย 
เราก็ท าอะไรไม่ได้นอกจากประกาศเตือนให้คนในเกมรู้ แต่ก็ยงัซ้ือแบบน้ีต่อไปนะ เสียดายแป๊ป
เดียว พออยากไดใ้หม่ก็ตอ้งหาซ้ือมาใหไ้ด"้ 

ผูเ้ล่น แนต, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

"ส่วนมากก็ซ้ือขายนอกเกม4 แต่จะขายให้คนรู้จกัซะส่วนใหญ่อยา่งเพื่อนๆ ในหอ้งท าใหห้มดกงัวล
เร่ืองโกงไปส่วนหน่ึง บางทีของมนัดีจริงๆเราก็อยากได ้แถมเราเอาไปขายต่อไดด้ว้ย ถา้เราตั้งใจเล่น
ดีๆ เก็บของเยอะๆ พอเก่งแลว้เอาของไปขาย ไดม้าเป็นเงินจริงๆเอาไวเ้ล่นเกมอ่ืนไดอี้กไม่มีปัญหา
เลยวธีิน้ี ส่วนของในระบบเกมเองก็มีบา้งท่ีซ้ือ เพราะสินคา้บางอยา่งก็ซ้ือนอก เกมไม่ได้ อย่างเช่น 
ใบเพิ่มค่าประสบการณ์" 

ผูเ้ล่น บอย, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"แทบไม่เคยซ้ือนอกเกมเลยนะ กลวัคนโกงนัน่แหละ อีกอยา่งคือของท่ีขายใหใ้นเกมก็ พอแลว้ชอบ
อพัเกรดอาวธุ เก็บเลเวลเองมากกวา่จะใชข้องท่ีเก่งแลว้ มนัก็ไม่สนุก" 

ผูเ้ล่น ปลา, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

"ไม่เคยซ้ือของนอกเกมเลยเพราะซ้ือไม่เป็นส่วนมากก็เพื่อนใหม้า เพราะอยากใหเ้ก่งเท่าๆ กนั จะได้
ไปเล่นดว้ยกนัได ้ไม่ก็เก็บเงินในเกมซ้ือจากคนท่ีขายในเกมเอา บางคนเคา้ก็ซ้ือของดว้ยเงินจริงแลว้
เอามาแลกกบัเงินในเกมนะ ของบางอย่างเงินจริงก็ซ้ือไม่ไดไ้ง เลยตอ้งใช้วิธีน้ีถึงจะได้เงินในเกม
เยอะๆ เราก็แค่ตั้งใจเล่นแป๊ปเดียว ก็เอาเงินในเกมไปแลกของแคชไดแ้ลว้" 

ผูเ้ล่น แอม, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าความน่าสนใจนอกจากการท่ีซ้ือจากระบบเกมเองหรือการได้มาจากเพื่อนนั้ น 
บางคร้ังก็เกิดจากการแลกเปล่ียนกนัในตลาดเกม ท่ีใชเ้งินในเกมเป็นตวัแลก ดว้ยราคาแลว้แต่จะตก

                                                           
4บทท่ี 2 หนา้ 29 



 

71 

 

ลงกนั  ยงัมีการซ้ือขายนอกเกมท่ีใชเ้งินจริงๆเป็นตวัแลกเปล่ียนอีกดว้ย ซ่ึงกรณีน้ีเกมส่วนมากจะไม่
ยนิดีให้ท าเพราะตวัเกมขาดรายไดแ้ละไม่สามารถรับประกนัความปลอดภยั ผูซ้ื้อ-ขายบางคนก็โกง
ดว้ยวธีิน้ี แต่ก็ยงัมีผูเ้ล่นจ านวนมากท่ีนิยม เพราะถูกกวา่ สินคา้น่าสนใจกวา่ 

ตารางท่ี 4.6 แสดงปริมาณการซ้ือสินคา้เสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG 
ของกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองประเภทของสินคา้เสมือนในเกมออนไลน์ท่ีซ้ือดว้ยเงินจริง 

ประเภทของสินค้าเสมอืนในเกมออนไลน์ที่ซ้ือด้วยเงนิจริง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ตวัละครพิเศษ มีคุณสมบติัพิเศษกวา่ตวัละครทัว่ไป 24 48 
2. เส้ือผา้ ชุดแฟชัน่เพ่ือความสวยงาม 33 66 
3. เส้ือผา้ชุดแฟชัน่ท่ีช่วยเพ่ิมทกัษะในการต่อสูแ้ละป้องกนั 34 68 
4. เคร่ืองประดบัเพ่ือความสวยงาม 25 50 
5. เคร่ืองประดบัท่ีช่วยเพ่ิมทกัษะในการต่อสูแ้ละป้องกนั 31 62 
6. อาวธุท่ีใชต่้อสู ้/อุปกรณ์ป้องกนั 31 62 
7. บา้น อุปกรณ์ตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ส าหรับตวัละคร 18 36 
8. ยา อาหารท่ีช่วยฟ้ืนฟพูลงัชีวิตและป้องกนัอนัตราย 21 42 
9. สตัวเ์ล้ียงเพ่ือความสวยงาม 24 48 
10. สตัวเ์ล้ียงท่ีช่วยเพ่ิมทกัษะใหต้วัละครและช่วยต่อสู้ 24 48 
11. ยานพาหนะท่ีช่วยใหเ้ดินทางเร็วข้ึนหรือ 
เพ่ิมทกัษะใหต้วัละคร 

29 58 

12. เงินในเกม 18 36 
13. อุปกรณ์เสริมพลงัใหอ้าวุธ เส้ือผา้ของตวัละคร 36 72 
14. สินคา้เพ่ิมค่าประสบการณ์ใหต้วัละคร 25 50 
15. อุปกรณ์เพ่ิมพ้ืนท่ีเกบ็สินคา้ 33 66 
16. สินคา้ท่ีช่วยใหผ้า่นด่านสะดวกข้ึน  18 36 
17. สินคา้พิเศษ ลิมิเตดตามเทศกาล 31 62 
18. สินคา้ชิงโชค ร่วมกิจกรรม 31 62 

  
จากตารางท่ี 4.6 จากกลุ่มเป้าหมายพบวา่ประเภทของสินคา้เสมือนในเกมออนไลน์ท่ีซ้ือดว้ยเงินจริง
ท่ีมีปริมาณมากการซ้ือท่ีสุดคือ อุปกรณ์เสริมพลังให้อาวุธ เส้ือผา้ของตวัละคร จ านวน 36 คน 
รองลงมาคือ เส้ือผา้ชุดแฟชั่นท่ีช่วยเพิ่มทกัษะในการต่อสู้และป้องกนั จ านวน 34 คน เส้ือผา้ชุด
แฟชัน่เพื่อความสวยงาม จ านวน 33 คน เคร่ืองประดบัท่ีช่วยเพิ่มทกัษะในการต่อสู้และป้องกนัและ
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อาวุธท่ีใช้ต่อสู้ /อุปกรณ์ป้องกนั จ านวนอย่างละ 31 คน ยานพาหนะท่ีช่วยให้เดินทางเร็วข้ึนหรือ
เพิ่มทกัษะใหต้วัละคร จ านวน 29 คน เคร่ืองประดบัเพื่อความสวยงาม จ านวน 25 คน ตวัละครพิเศษ 
มีคุณสมบติัพิเศษกวา่ตวัละครทัว่ไป สัตวเ์ล้ียงเพื่อความสวยงาม และ สัตวเ์ล้ียงท่ีช่วยเพิ่มทกัษะให้
ตวัละครและช่วยต่อสู้ จ  านวนอย่างละ 24 คน ยา อาหารท่ีช่วยฟ้ืนฟูพลงัชีวิตและป้องกนัอนัตราย 
จ านวน 21 คน บา้น อุปกรณ์ตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ส าหรับตวัละครและเงินในเกม จ านวน 18 คน 

กลุ่มเป้าหมายมองถึงความจ าเป็นต่อการเล่นเป็นหลัก เพราะสินค้าต้องใช้เงินจริงในการซ้ือ
เพราะฉะนั้นสินคา้ท่ีคุม้ค่าและมีประโยชน์ต่อการเล่นเกมก็จะเป็นท่ีนิยมท่ีสุด อย่างอุปกรณ์เสริม
พลังอาวุธ เส้ือผา้ของตวัละคร ท่ีช่วยให้ตวัละครมีพลงัโจมตีและป้องกันมากข้ึน แต่ก็มีสินคา้ท่ี
ไม่ไดช่้วยเร่ืองการเล่นเกมแต่ไดรั้บความนิยมมากอยา่งชุดคอสตูมท่ีเพิ่มความสวยงามใหต้วัละครท่ี
เล่น ท าให้ผูเ้ล่นจ านวนมากยอมจ่ายเงินซ้ือเพียงเพราะตอ้งการความสวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกบัค า
กล่าวท่ีวา่ 

"สินคา้เสมือนส่วนมากท่ีตอ้งซ้ือดว้ยเงินจริง ผูเ้ล่นก็จะเลือกซ้ือตามความจ าเป็นเป็น ส่วนใหญ่ซ่ึง
เม่ือซ้ือไปแลว้ก็ใชไ้ดน้าน อยา่งเช่นดาบ ท่ีเม่ือซ้ือไปก็ใชไ้ดสิ้บเลเวล จนกวา่จะตอ้ง เป ล่ียนใหม่
หรือสัตวเ์ล้ียงท่ียงัไงก็ใชไ้ดแ้ค่คร้ังละตวั ปริมาณการซ้ือจึงไม่มากนกั ยิ่งสินคา้มีหลายประเภทให้
เลือกเยอะ บางช้ินท่ีไม่น่าสนใจเลยคนก็จะไม่นิยม ส่วนช้ินไหนท่ีคนชอบมากๆ เม่ือซ้ือแลว้ก็จะใช้
นานๆ มีแค่บางคนท่ีซ้ือสินคา้หลากหลาย เพราะมีเงินมากพอ แต่ถา้มีโปรโมชัน่ข้ึนมา ก็จะซ้ือได้
ง่ายข้ึน ถา้สนใจของช้ินนั้นๆ อยูแ่ลว้ ถา้เป็นสินคา้ลดราคาแต่ไม่ชอบก็จะไม่ซ้ือ หรือซ้ือมาขายต่อ
เท่านั้นนานๆ ที" 

ผูเ้ล่น โอ๋, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"จริงๆ สินคา้เสมือนแต่ละประเภทก็ข้ึนอยู่กบัการเล่นของแต่ละคนดว้ย อย่างถา้อยากให้ตวัละคร
เก่งๆ ก็จะซ้ือแต่สินคา้ท่ีท าให้อุปกรณ์ดีข้ึน พวกชุดคอสตูมสวยๆ อาจจะไม่ไดรั้บความสนใจเท่า 
ตรงกนัขา้มกบับางคนท่ีชอบชุดสวยๆ ก็จะเลือกซ้ือแต่ชุด โดยไม่สนวา่จะเก่งข้ึนหรือไม่" 

ผูเ้ล่น ปลา, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

จะเห็นไดว้า่ผูเ้ล่นเกมส่วนมากมีความสุขกบัการเล่ือนล าดบัขั้นของตวัละคร ท าให้ตวัละครเก่ง จึง
ใชเ้งินกบัสินคา้ท่ีเก่ียวของมากกวา่ สินคา้ท่ีมีแค่ความสวยงามแต่ไม่มีผลกบัการเล่นเกม 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงสินคา้เสมือนท่ีกลุ่มเป้าหมายเคยซ้ือดว้ยราคาแพงท่ีสุดและมีคุณสมบติัใด 

สินค้าเสมือน คุณสมบัติ จ านวน (คน) 
ชุดคอสตูม  
กาชาปอง  
ชุดคอสตูมตามเทศกาล 
ดาบ  
คทา  
ใบเพิ่มประสบการณ์ 
อุปกรณ์เสริมพลงั  

เพื่อความสวยงาม  
สุ่มไอเทมพิเศษ 
หายาก มีเฉพาะบางช่วง  
ท าใหเ้ก่งข้ึน  
ท าใหเ้ก่งข้ึน  
เพิ่มประสบการณ์คูนสอง 
อพัเกรดอุปกรณ์ 

12 
10 
5 
4 
3 
3 
3 

สัตวเ์ล้ียง  
อาวธุพิเศษ 
ปีก  
ขยายหนา้สกิล   
ช่องเก็บของ  
ชุดเกราะ  
ตวัละครพิเศษ  
ชุดคอสตูม  

สัตวเ์ล้ียงเก่งทนัที โดยไม่ตอ้ง
รอ 
มีความสวยงาม  
เพื่อความสวยงาม  
เสมือนมีตวัละครอีกตวั  
เก็บไอเทมไดม้ากข้ึน 
พลงัป้องกนัสูง 
มีความสวยงาม 
เลือกความสามารถได ้

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
จากตารางท่ี 4.7 สินคา้เสมือนท่ีกลุ่มเป้าหมายเคยซ้ือท่ีมีราคาแพงท่ีสุดพร้อมทั้งความสามารถ โดน
ส่วนใหญ่ซ้ือ ชุดคอสตูมท่ีมีคุณสมบติัเพื่อความสวยงาม จ านวน 12 คน กาชาปอง ท่ีมีคุณสมบติัสุ่ม
ไอเทมพิเศษ จ านวน 10 คน ชุดคอสตูม ท่ีมีคุณสมบติัหายาก มีเฉพาะบางช่วง จ านวน 5 คน ดาบท่ีมี
คุณสมบัติ ท าให้เก่งข้ึน จ านวน 4 คน คทาท่ีมีคุณสมบติัท าให้เก่งข้ึน ใบเพิ่มประสบการณ์ ท่ีมี
คุณสมบติัเพิ่มประสบการณ์คูนสอง อุปกรณ์เสริมพลงั ท่ีมีคุณสมบติัอพัเกรดอุปกรณ์ จ านวนอยา่ง
ละ 3 คน สัตวเ์ล้ียงท่ีมีคุณสมบติั ท าให้สัตวเ์ล้ียงเก่งทนัที โดยไม่ตอ้งรอ จ านวน 2 คน อาวุธพิเศษท่ี
มีคุณสมบติัมีความสวยงาม ปีกท่ีมีคุณสมบติัเพื่อความสวยงามขยายหนา้สกิลท่ีมีคุณสมบติัเสมือนมี
ตวัละครอีกตวั ช่องเก็บของท่ีมีคุณสมบติัเก็บไอเทมไดม้ากข้ึน ชุดเกราะท่ีมีคุณสมบติัพลงัป้องกนั
สูง ตวัละครพิเศษท่ีมีคุณสมบติัมีความสวยงาม ชุดคอสตูมท่ีมีคุณสมบติัเลือกความสามารถได ้
จ านวนอยา่งละ 1 คน 
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ซ่ึงจากท่ีเห็นชดัเจนจากการใชแ้บบสอบถามวา่ ชุดคอสตูมเพื่อความสวยงาม และกาชาปอง ส าหรับ
สุ่มไอเทมพิเศษเป็นสินคา้ท่ีซ้ือในราคาแพงท่ีสุด กลุ่มเป้าหมายให้ความเห็นว่าสินคา้ชุดคอสตูม
มกัจะเป็นสินคา้ท่ีแพงท่ีสุดในเกมอยู่แล้ว ถึงจะไม่ได้เพิ่มความสามารถอะไรให้ตวัละคร แต่จะ
สวยงามกวา่ชุดปกติมาก ท าให้อยากไดแ้ทบทุกคน ถา้ใครมีใส่ก็จะรู้สึกดี หรือเพื่อนช่ืนชม ส่วนกา
ชาปองอาจจะไม่ไดมี้ราคาแพงนกั แต่ผูเ้ล่นหลายคนชอบความเส่ียง กาชาปองจะสุ่มไอเทมให้ซ่ึงไอ
เทมบางช้ินก็ธรรมดา บางช้ินหายาก บางช้ินหายากมากๆ หรือมีแค่ช้ินเดียวในเกม ไม่สามารถหาซ้ือ
ได้ปกติ ท าให้ผู ้เล่นยอมจ่ายเงินซ้ือกาชาปองมาจ านวนมาก เพื่อให้สุ่มให้ได้ของท่ีต้องการ
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ 

"ชุดคอสตูมน่ีไร้สาระท่ีสุดเลย แต่ก็ยอมซ้ือแพงๆ ไม่รู้ซิ ถ้าได้ใส่ในเกมก็รู้สึกดีมีความสุขว่าได้
แต่งตวัเท่ ยิ่งถ้าเล่นเก่งด้วย ก็จะรู้สึกเหมือนอยู่อนัดบัตน้ๆ ในเกม สังคมในเกมก็ให้ความสนใจ
มากกวา่ดว้ย ส่วนกาชาปองมนัเป็นความสุขท่ีไดเ้ส่ียงนะ คลา้ยๆ หวย ถึงจะรู้วา่ไอเทม ดี ๆ อ อ ก ม า
ยากก็เถอะ แต่ก็อดท่ีจะซ้ือซ้ือมาและลุน้ไปกบัการสุ่มไดข้อง บางทีหมดไปเป็นหม่ืน ก ว่ า ไ ด้ จ ะ
สินคา้ท่ีตอ้งการ แต่ก็ยอมเพราะสนุกดี สินคา้หายากก็เท่ดว้ย ถา้เรามีคนเดียวในเกม  ใค รๆ  ก็ จ ะ
สนใจ" 

ผูเ้ล่น ขา้ว, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

ความสุขของผูเ้ล่นในเร่ืองของความสวยงามและการเส่ียงแมจ้ะมีผูเ้ล่นไม่มากท่ีมุง้เน้นส่วนน้ี แต่ก็
สามารถท ารายไดใ้ห้ผูท้  าเกมไดม้ากพอสมควร จากราคาของสินคา้กลุ่มน้ีท่ีค่อนขา้งสูงและเป็นท่ี
ตอ้งการอยูเ่ร่ือยๆ  

ตารางท่ี 4.8 แสดงปริมาณขอ้มูลการซ้ือสินคา้เสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG 
ของกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองเหตุผลท่ีซ้ือสินคา้เสมือนในเกมออนไลน์ดว้ยเงินจริง 

เหตุผลทีซ้ื่อสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ 
ด้วยเงินจริง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

อยากไดม้าไวค้รอบครอง /สะสม 29 58 
สินคา้มีความสวยงามน่าซ้ือ 33 66 
ซ้ือเพราะเป็นสินคา้หายาก 30 60 
ซ้ือเพราะอยากไดข้องในชีวติจริง 19 38 
อยากซ้ือมาอวดใหค้นอ่ืนเห็น 21 42 
อยากใหต้วัละครเก่งข้ึน 37 74 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) แสดงปริมาณขอ้มูลการซ้ือสินคา้เสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG 
ของกลุ่มเป้าหมาย เร่ืองเหตุผลท่ีซ้ือสินคา้เสมือนในเกมออนไลน์ดว้ยเงินจริง 

เหตุผลทีซ้ื่อสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ 
ด้วยเงินจริง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือใหเ้พื่อนในเกม 20 40 
ซ้ือตามโฆษณา/โปรโมชัน่ของบริษทัเกม 28 56 
ซ้ือไปขายต่อเป็นเงินจริงๆ 9 18 
ซ้ือเพื่ออยากเอาชนะคนอ่ืน 16 32 
ซ้ือเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับในสังคมในเกม 15 30 
ซ้ือตามเพื่อนในเกมคนอ่ืน 15 30 
เกิดความสนุกเวลาไดใ้ชจ่้ายซ้ือสินคา้ 24 48 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ เหตุผลท่ีกลุ่มเป้าหมายซ้ือสินคา้เสมือนในเกมออนไลน์ดว้ยเงินจริงมากท่ีสุด
คือ อยากให้ตวัละครเก่งข้ึน จ านวน 37 คน รองลงมาคือ สินคา้มีความสวยงามน่าซ้ือ จ านวน 33 คน 
ซ้ือเพราะเป็นสินคา้หายาก จ านวน 30 คน อยากไดม้าไวค้รอบครอง /สะสม จ านวน 29 คน ซ้ือตาม
โฆษณา/โปรโมชัน่ของบริษทัเกม จ านวน 28 คน เกิดความสนุกเวลาไดใ้ชจ่้ายซ้ือสินคา้ จ  านวน 24 
คน อยากซ้ือมาอวดให้คนอ่ืนเห็น จ านวน 21 คน ซ้ือให้เพื่อนในเกม จ านวน 20 คน ซ้ือเพราะอยาก
ไดข้องในชีวิตจริง จ  านวน 19 คน ซ้ือเพื่ออยากเอาชนะคนอ่ืน จ านวน 16 คน ซ้ือเพื่อให้ไดรั้บการ
ยอมรับในสังคมในเกม และซ้ือตามเพื่อนในเกมคนอ่ืน จ านวนอยา่งะละ 15 คน ซ้ือไปขายต่อเป็น
เงินจริงๆ จ านวน 9 คน 

จากการพิจารณาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัเหตุผลของ
การซ้ือสินคา้เสมือนเพราะอยากให้ตวัละครเก่งข้ึนท่ีมากท่ีสุดว่า เป็นปกติของคนเล่นเกมท่ีทุกคน
อย่างเก่ง แทบทุกคนท่ีมาเล่นเกมก็เพราะความสนุก ซ่ึงความสนุกในเกมก็เกิดข้ึนได้หลากหลาย
ปัจจยั แต่แน่นอนวา่ปัจจยัท่ีมาอนัดบัหน่ึงคือ อยากให้ตวัละครเราเก่ง มนัเหมือนเป็นเป้าหมายหลกั
ของเกมดว้ย เม่ือเกมมีการแพช้นะ มีเล่ือนเลเวล การซ้ือสินคา้เสมือนเพื่อท่ีจะท าให้เราเก่งข้ึนก็เป็น
ทางเลือกหน่ึง ท่ีท าให้เราเก่งกวา่คนอ่ืนไดเ้ร็ว พิเศษกวา่คนอ่ืน ถึงเร่ิมตน้มาเท่าๆ กนั หรือเราอาจจะ
เร่ิมเล่นทีหลงัคนอ่ืน แต่ก็มีตวัช่วยใหเ้ราเก่งเทียบเท่าหรือเก่งกวา่ได ้ดงัค ากล่าวท่ีวา่ 
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"ทุกคนอยา่งใหต้วัละครเก่งอยูแ่ลว้ ถึงจะมีชุดเจ๋งๆ หรือวา่สัตวเ์ล้ียงแปลกๆ แต่ยงัไงก็ ต้ อ ง ท า ใ ห้ 
ตวัเองเก่งไวก่้อน เพราะงั้นก็เลยซ้ือของท่ีท าให้ตวัละครเก่งมากกวา่ความสวยงามนะแต่ถา้มีทั้งสอง
อยา่งเลยก็ดี อยา่งพวกชุดคอสตูมท่ีเพิ่มสแตทเยอะๆ ก็จะซ้ือบ่อย ถา้ตวัละครเก่งแลว้เกมมนัก็สนุก
เลยล่ะ ไดไ้ปแมปใหม่ๆ ตีบอสเก่งๆ ได ้ฆ่าศตัรูได ้หรือไปเล่นกบัเพื่อน เพื่อนก็ไม่บ่นวา่เราแย ่สนุก
กว่าตอนเร่ิมแรกท่ีไม่เก่งมากๆ ถึงตอนเร่ิมตน้ทุกคนจะมีพลงัเท่ากนัหมด แต่ถา้ตั้งใจเล่น แถมซ้ือ
ของใหเ้ก่งอีกหน่อย ก็พิเศษกวา่คนอ่ืนแลว้ ไม่งั้นคงไม่สนุกถา้เกิดทุกคนพลงัเท่ากนั" 

ผูเ้ล่น พลอย, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2557 

และเม่ือพิจารณาขอ้มูลจากเหตุผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของการซ้ือสินคา้เสมือนรองลงมาคือ 
สินคา้มีความสวยงามน่าซ้ือ, ซ้ือเพราะเป็นสินคา้หายาก, อยากไดม้าไวค้รอบครอง /สะสม ดงัค า
กล่าวท่ีวา่ 

"เป็นคนชอบสะสมชุดคอสตูมนะ ยิ่งเกมท่ีมีชุดลิมิเตทอีดิชั่นออกมาขายแค่ไม่ก่ีวนั หรือเป็นช่วง
เทศกาล ก็ซ้ือเก็บไว ้บางทีก็ไม่ไดเ้อามาใส่ทั้งหมดหรอก แต่พอเปิดเกมมาแลว้เห็นชุดสะสมของเรา 
ก็มีความสุขดี บางทีไปเล่นตามสถานท่ีต่างๆ ก็เลือกชุดท่ีเขา้กบัสถานท่ีนั้นได ้เพื่อนก็ชอบ" 

ผูเ้ล่น พลอย, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2557 

"มีเกมท่ีเคยเล่นเกมนึง มนัจะมีของหายากคือ มูล ของสัตวเ์ล้ียง ท่ีนานมากๆ จะมีคร้ังนึงในเกม
อาจจะมีแค่ไม่ก่ีช้ิน แต่ตอนนั้นพยายามขวนขวายหามาจนได ้แพงมากดว้ย แต่ก็ยอมซ้ือ คือมนัหา
ยากมากไง ไม่ไดส้วยงามอะไรหรอก แต่พอมีตั้งโชวไ์ว ้ก็เท่ดี แบบวา่เรามีของหายาก นะ " 

ผูเ้ล่น ทศ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

"นานๆ ก็ซ้ือของสวยๆ เจ๋งๆ บา้งเหมือนกนั อยา่งสัตวข่ี์ท่ีแปลกๆ มีแค่ไม่ก่ีตวัในเกม แถมยงัสวย
มากๆ ก็ยอมซ้ือราคาแพงๆ ไดม้าก็มีความสุขของเราเอง" 

ผูเ้ล่น ปลา, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

จะเห็นวา่กลุ่มเป้าหมายเห็นดว้ยกบัเหคุผลสามขอ้ท่ีให้ความรู้สึกใกลเ้คียงกนั แน่นอนวา่ทุกคนเล่น
เกมก็อยากจะท าให้ตวัเองเก่งข้ึนอยากจะชนะ นอกจากนั้น ดว้ยความท่ีเป็นเกมออนไลน์ คือทุกคนท่ี
เล่นสามารถเห็นกนัทั้งหมด เห็นเส้ือผา้ สินคา้ของตวัละครคนอ่ืน ท าให้ผูเ้ล่นสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ี
สวยงามมาใชป้ระดบัตกแต่ง บางช้ินมีประโยชน์บางช้ินไม่มี แต่ก็ยงัไดรั้บความนิยมในการซ้ือ บาง
คนซ้ือชุดคอสตูมสวยๆ มาสะสมมากมาย ทั้งๆท่ีตวัละครก็ไดไ้ดค้ร้ังละหน่ึงชุด หรือสินคา้หายาก
บางอยา่งท่ีไม่ไดมี้ความสวยงามหรือเพิ่มพลงัพิเศษเลย แต่เพียงเพราะมนัหายาก ก็ท  าให้ผูเ้ล่นอยาก
ไดข้ึ้นมาแลว้ 
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นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของการซ้ือตามโฆษณา/โปรโมชัน่ของบริษทัเกม ซ่ึงโฆษณา/โปรโมชัน่ของ
บริษทัเกม ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมายติดสินใจซ้ือสินคา้เสมือนไดม้ากข้ึน เพราะการ
โฆษณาและจดัโปรโมชัน่ลดราคาของบริษทัเกมอยา่งสม ่าเสมอท าให้ผูเ้ล่นติดตามดูถา้สินคา้ท่ีอยาก
ไดล้ดราคาก็จะรีบซ้ือ หรือสินคา้บางช้ินยงัลงัเล แต่ถา้ลดราคาก็จะตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน และสินคา้
บางช้ินอาจจะไม่ไดอ้ยากไดเ้ลย แต่เม่ือลดราคาเยอะๆ ก็ท าให้เกิดความรู้สึกอยากได ้รู้สึกคุม้ค่าดงั
ค ากล่าวท่ีวา่ 

"ยากนะท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดมี้โปรโมชัน่ เวน้แต่เป็นของท่ีอยากไดจ้ริงๆ อยา่งนอ้ยถา้ซ้ือราคา เต็ ม
ก็เพราะมีของแถม พวกแพ็คเกจท่ีซ้ือครบ 500 หรือ 1,000 บาทแลว้จะไดข้องแถมจะซ้ือบ่อยมาก 
อยากไดข้องแถม มนัดูคุม้ค่าดี ถา้ซ้ือทีละเล็กละนอ้ยแต่ไม่ไดล้ดราคาหรือมีของแถมมนัก็น่าเสียดาย 
ถึงจะจ่ายนอ้ยกวา่ก็เถอะ ถา้ไม่มีโปรโมชัน่ก็จะไปซ้ือกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนดีกวา่ ถูก กวา่เยอะ" 

ผูเ้ล่น แนต, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

"ปกติซ้ือแต่สินคา้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้ในราคาท่ีไม่แพงมาก ซ้ือทีละเล็กนอ้ย แต่บางทีเจอ สิ น ค้ าบ า ง
ช้ินท่ีปกติไม่เคยซ้ือแต่ลดราคา ก็ท  าใหส้นใจซ้ือในหลายๆ คร้ัง บางทีซ้ือมาก็ไม่รู้จะเอาไปท าอะไร" 

 ผูเ้ล่น โอ๋, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

เหตุผลโดยส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มเป้าหมายยอมซ้ือสินคา้ในเกมออนไลน์ดว้ยเงินจริง จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายกล่าววา่ 

"จะซ้ือของก็เน้นว่าตวัเองอยากไดเ้ป็นหลกัเลยนะ ถา้อยากไดก้็ซ้ือ ซ้ือมาก็มีความสุขคลา้ยๆ ชีวิต
จริงแหละ อยากกินเคก้ก็ไปซ้ือมากิน พออ่ิมแลว้หมดไปก็เป็นเร่ืองปกติ บางทีก็เผลอซ้ือไปมากเกิน
เหมือนกนั คือตอนนั้นมนัอยากไดม้ากไง พอไดม้าเสร็จก็เสียดายนิดหน่อยวา่มนัส้ินเปลืองนะ ไม่มี
ประโยชน์เท่าไหร่เลย แค่ชุดสวยๆ แต่ไม่ไดใ้ห้พลงัเพิ่มเติม เม่ือก่อนตอนเล่นไม่เป็นก็ยิ่งซ้ือหนัก 
เงินท่ีเอามาซ้ือก็แบ่งมาจากค่าขนม ไม่ไดเ้ดือดร้อน เด๋ียวน้ีเล่นเป็นแลว้ก็พยายามซ้ือแต่ของจ าเป็นท่ี
มีประโยชน์ต่อการเล่นจริงๆ แต่ก็ยงัอดไม่ไดที้จะซ้ือของไร้สาระอยู"่ 

ผูเ้ล่น ขา้ว, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"มนัเป็นการจ่ายเงินซ้ือความบนัเทิงส่วนตวันะส าหรับผม ถา้ผมจ่ายเงินไปดูหนงักบัจ่ายเงินซ้ือของ
ในเกม ก็มีเหมือนสุขเหมือนกนั ปกติก็ซ้ืออย่างเขา้ใจเกมดว้ย ซ้ือให้พอดี มีประโยชน์ เราไดใ้ช้ก็
แฮปป้ี" 

ผูเ้ล่น โอ๋, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 
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"ของเราโลกในเกมก็เป็นเหมือนอีกชีวิตเลยนะ ชีวิตจริงๆ ท่ีเรายอมเสียเงินซ้ือ ไม่ไดคิ้ดว่ามนัเป็น
แค่เกมหรือจินตนาการ เวลาเล่นก็ตั้งใจเล่นมาก มีตวัตนอยูใ่นเกม เวลาคุยกบัคนอ่ืนใน เกมก็ ไม่ ได้
เสแสร้ง เป็นตวัเราจริงๆ ปกติถา้ท าอะไรอยูอ่ยา่งนึงก็จะคิดไดอ้ยา่งเดียว อยา่งถา้เล่นเกมอยูต่อนนั้น
ก็อยูใ่นโลกในเกม มีความสุขในนั้น เพราะงั้นการใชเ้งินส าหรับเราในนั้นก็ไม่เคยเสียดายก่อนซ้ือก็
คิดค านวณเยอะ ถึงความคุม้ค่าและสามารถขายต่อได ้บางทีซ้ือของเกมน้ีมาขายต่อใหค้นอ่ืนเป็นเงิน
จริงๆ แลว้เอาเงินนั้นไปซ้ือของเล่นเกมอ่ืนอีก" 

ผูเ้ล่น บอย, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"การอยากได้ของในเกมบางทีมนัก็ไม่มีเหตุผล อย่างชีวิตจริงถ้าเดินไปเจอกระเป๋าก็อยากได ้คือ 
อยากได ้พอเขา้ไปในเกมอยากไดข้องซ้ือของมาเป็นสมบติัของเรา ก็เหมือนซ้ือของจริงๆ เลย อยา่ง
สินค้าเสริมพลังในเกมใช้ปุ๊ปก็หายไป แต่ท่ีได้คืออาวุธท่ีเราเสริมพลังแล้วแข็งแกร่งข้ึน เราก็มี
ความรู้สึกร่วมกบัตวัละครเราไง จากท่ีอาวุธสู้คนอ่ืนไม่ได ้พอใชเ้งินไปเสริมพลงัแลว้เก่งข้ึนมา เราก็
รู้สึกดี ในหัวก็คิดเร่ืองเกมตลอด วางแผนตลอดว่าวนัน้ีจะไปเก็บเลเวลท่ีไหนไปกบัใครบา้ง เน้ือ
เร่ืองในเกมก็สนุกก็ชอบ เหมือนไปต่างประเทศมั้ง ไปอยูอี่กสังคมนึง แต่ก็ไม่ไดเ้บ่ือสังคมจริงๆ นะ 
หนา้ท่ีปกติก็ยงัท า ไปเรียนหนงัสือ ลา้งจาน ท าความสะอาดบา้น พอมีเวลาก็เล่นเกม" 

ผูเ้ล่น เอม, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"ของจริงๆ มนัก็มีอายุของมนันะ เหมือนของในเกม อยา่งไอโฟนมามีอายุ 2 ปี อายุของดาบในเกม 
พอเล่ือนเลเวลไปก็ตอ้งเปล่ียน ก็ไม่ไดเ้สียดาย เป็นเร่ืองปกติ มนัให้ประโยชน์อยา่งคุม้ค่าแลว้ อยา่ง
ไปเจอสังคมท่ีเลเวลสูงข้ึน เจอสถานท่ีใหม่ๆ" 

ผูเ้ล่น พล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"มนัก็เป็นเหมือนงานอดิเรกนะ บางคนติดทีวี บางคนติดหนงั แต่เราติดเกม เราก็ใช้เวลาวา่งกบัตรง
น้ี ก็ไม่ไดใ้ชเ้งินกบัทุกเกมดว้ย ก็เลือกเฉพาะท่ีถูกใจ ยิง่ถา้ชอบมากก็จะซ้ือมาก มนัก็ไม่ไดเ้ดือดร้อน
ใครดว้ย" 

ผูเ้ล่น ทศ, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

ซ่ึงจะเห็นวา่เหตุผลจะข้ึนอยูก่บัตวัเองเป็นหลกั การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ซกัช้ิน ก็จะดูท่ีความพึง
พอใจและผลประโยชน์ของตวัเอง โดยสังคมก็เป็นจุดร่วมหน่ึงท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดการซ้ือ โดยเงิน
ท่ีใชจ่้ายไปก็เสมือนกบัวา่ใชจ่้ายซ้ือสินคา้ปกติ คือไม่ไดเ้สียดายวา่เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดห้รือหายไป
ได ้เป็นโลกอีกโลกท่ีใหค้วามบนัเทิงกบัผูเ้ล่นท่ีคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป 
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4.4  ข้อมูลความสัมพนัธ์กบัชุมชนในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย   

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละจากขอ้มูลความสัมพนัธ์กบัชุมชนในเกมออนไลน์ 
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าถาม ตัวเลอืก จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีเพื่อนในเกมออนไลน์
ก่ีคน 

ไม่มีเลย 
1 - 3 คน 
4 - 6 คน 
7 - 9 คน 
มากกวา่ 10 คน 

0 
5 
9 
3 
33 

0 
10 
18 
6 
66 

ถา้คุณมีเพื่อนในเกม
ออนไลน์ คุณมีเพราะ
อะไร 

แลกเปล่ียนสินคา้ 
ตอ้งการความความช่วยเหลือ 
พดูคุยทัว่ไป 
ช่วยกนัเล่นเกม 
ไม่เคยมีเพื่อนในเกม 

14 
27 
42 
48 
0 

10.7 
20.6 
32.1 
36.6 
0 

รู้จกัไดอ้ยา่งไร บงัเอิญเจอและช่วยกนัเล่น 
เป็นศตัรูคนละฝ่ายกนั 
เพื่อนของเพื่อนแนะน าใหรู้้จกั 
ติดต่อซ้ือขายสินคา้กนั 
พดูคุยเร่ืองแนวทางการเล่นเกมกนัผา่น
เวบ็บอร์ด 
อยูใ่นกลุ่ม (Guild) เดียวกนั 
ไม่เคยติดต่อกนันอกเกม 

41 
7 
25 
16 
9 
 
37 
6 

29.1 
5 

17.7 
11.3 
6.4 

 
26.2 
4.3 

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ในเกมออนไลน์
ภายนอกเกม 

ติดต่อพดูคุยปรึกษากนัเร่ืองภายในเกม 
ติดต่อพดูคุยปรึกษากนัในเร่ืองส่วนตวั 
มีการติดต่อซ้ือขายกนั 
เป็นเพื่อนสนิทกนั คุยกนัทุกเร่ือง 
เกลียดกนัเพราะไม่ถูกกนัในเกม 
ไม่เคยติดต่อกนันอกเกม 

33 
15 
11 
19 
2 
17 

34 
15.5 
11.3 
19.6 
2.1 
17.5 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละจากขอ้มูลความสัมพนัธ์กบัชุมชนในเกมออนไลน์ 
ประเภท MMORPG ของกลุ่มเป้าหมาย 

ค าถาม ตัวเลอืก จ านวน (คน) ร้อยละ 
สังคมในเกมออนไลน์มี
บทบาทต่อการบริโภค
สินคา้เสมือนหรือไม่ 

มากท่ีสุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 
ไม่เลย 

13 
18 
11 
4 
4 

26 
36 
22 
8 
8 

 
จากตารางท่ี 4.9 เพื่อนในเกมออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายส่วนมากมีปริมาณมากกวา่ 10 คน จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคือมีเพื่อน 4 - 6 คน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 มีเพื่อน 1 - 3 
คน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีเพื่อน 7 - 9 คน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 พบว่า
กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีเพื่อนอยา่งต ่า 1 - 3 คนข้ึนไปกนัทุกคน 

เหตุผลของการมีเพื่อนในเกมออนไลน์ของกล่มเป้าหมาย จากการถามแบบเลือกได้หลายค าตอบ 
โดยเหตุผลมากท่ีสุดคือ ช่วยกนัเล่นเกม จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96 พูดคุยทัว่ไป จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 80 ตอ้งการความความช่วยเหลือ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 แลกเปล่ียน
สินคา้ จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 48  

โดยกลุ่มเป้าหมายรู้จกักบัเพื่อนในเกมจากการบงัเอิญเจอและช่วยกนัเล่นมากท่ีสุด จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82 อยู่ในกลุ่ม (Guild) เดียวกนั จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74 เพื่อนของเพื่อน
แนะน าให้รู้จกั จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ติดต่อซ้ือขายสินคา้กนั จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32 พูดคุยเร่ืองแนวทางการเล่นเกมกนัผ่านเวบ็บอร์ด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และเป็น
ศตัรูคนละฝ่ายกนั จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14  

ความสัมพนัธ์ของกลุ่มเป้าหมายกบัเพื่อนในเกมออนไลน์ภายนอกเกมมากท่ีสุดคือ ติดต่อพูดคุย
ปรึกษากันเร่ืองภายในเกม จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66 เป็นเพื่อนสนิทกันคุยกันทุกเร่ือง 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ติดต่อพูดคุยปรึกษากนัในเร่ืองส่วนตวั จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30 มีการติดต่อซ้ือขายกนั จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 เกลียดกนัเพราะไม่ถูกกนัในเกม 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 17 คน ท่ีไม่เคยติดต่อกนันอกเกม คิดเป็น
ร้อยละ 34 
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สังคมในเกมออนไลน์มีบทบาทต่อการบริโภคสินคา้เสมือนหรือไม่ มีบทบาทมาก จ านวน 18 คน 
36 มีบทบาทมากท่ีสุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 มีบทบาทปานกลาง จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22 มีบทบาทนอ้ยและไม่เลย จ านวนอยา่งละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนใน
เกมออนไลน์ประเภท MMORPG ทุกคนท่ีเล่นเกมต่างก็มีปฏิสัมพนัธ์ในชุมชนเกมดว้ยลกัษณะของ
เกมท่ีออกแบบมาให้ผูเ้ล่นสามรถพูดคุยกนัทางระบบแชท บางเกมสามารถต่อไมโครโฟนคุยกนัได้
สะดวกข้ึน มีระบบปาร์ต้ีท่ีใหผู้เ้ล่นสามารถช่วยกนัเล่นเป็นกลุ่มเล็กๆ รวมถึงระบบกิลด์ท่ีรวบรวมผู ้
เล่นเป็นกลุ่มใหญ่ และระบบซ้ือขายของระหว่างผูเ้ล่นกนัเอง จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้นจนบางคนเขา้เกมมาเพื่อเขา้สังคมมากกวา่เล่นเกมดว้ยซ ้ าไป ดงัค ากล่าวท่ีวา่ 

"เวลาจะเลือกเล่นเกมออนไลน์ซกัเกม จะเลือกท่ีระบบเพื่อนก่อนเลยนะ ชอบเกมท่ีคุยกบัเพื่อนทาง
ไมโครโฟนได ้เวลาเล่นเกมไปดว้ยคุยไปดว้ยก็สะดวกข้ึน ไม่ตอ้งคอยพิมพท์างแชทท่ีชา้กวา่มาก ท่ี
ระบบน้ีส าคญั เพราะเวลาเล่นเกมก็ต้องมีเพื่อนเล่นด้วยตลอด อยู่ในกิลด์ใหญ่มีเพื่อนร่วมกิลด์
ประมาณ 30 - 50 คน เวลาไปเก็บเลเวลก็จะมีเพื่อนท่ีสนิทๆ ไปดว้ย 5 - 6 คนตลอดมนัท าให้เราเก่ง
เร็ว แล้วก็มีคนคอยแนะน า ยิ่งไม่ค่อยมีเวลาเล่นเยอะ เล่นคนเดียวล าบากมาก เพื่อนท่ีเล่นด้วย
ส่วนมากก็เจอในเกมทั้งนั้น บางคนก็เจอตอนไปเก็บเลเวล บางคนก็เจอตอนซ้ือขายของกนั แต่ก็
ไม่ไดส้นิทอะไรมากมายในชีวิตจริงนะ มีแอดเฟสบุคคุยกนัเร่ือยเป่ือยบา้ง แต่ส่วนมากก็คุยกนัใน
เกมเร่ืองเกมลว้นๆ มากกวา่" 

ผูเ้ล่น ขา้ว, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"ตอนท่ีเร่ิมเล่นเกมออนไลน์ ตวัเกมก็รู้สึกสนุกดีนะ แต่ท่ีติดใจมากๆ ก็เร่ืองสังคมเกมน่ีแหละเวลา
เล่นกบัเพื่อนสนุกดี มนัอินนะเวลาเกมแบ่งเป็นสองฝ่ังใหฆ่้ากนัได ้คนท่ีอยูฝ่่ายเราเราก็ จะชอบมาก 
ส่วนอีกฝากก็จะเกลียดไปซะเฉยๆ แทบไม่เคยคุยกบัฝ่ายตรงขา้มเลย มีแต่ทา้สู้แลว้ก็ด่ากนั แต่เพื่อน
ในเกมท่ีสนิทๆ จริงๆ ก็มีไม่ก่ีคน แต่ก็สนิทดว้ยมากๆ โทรคุยกนัเร่ืองส่วนตวั ปรึกษากนับา้ง กลาย
มาเป็นเพื่อนในชีวติจริง" 

ผูเ้ล่น ปลา, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

"ส่วนมากเพื่อนในเกมก็คือเพื่อนท่ีโรงเรียนนะ เวลาจะเล่นก็นดัเวลากนั หรือไม่ก็หลงัเลิกเรียนแลว้
ไปร้านเกมเดียวกนั บางทีก็รุ่นน้อง รุ่นพี่ ช่วยกนัเก็บเลเวล รู้สึกสะดวกใจมากกว่าท่ีจะเล่นกบัคน
รู้จกั คนไม่รู้จกัน่ีแทบไม่ไดคุ้ยเลย ยกเวน้ตอนซ้ือขายของ บางทีสไตลเ์รามนัเขา้กนัไม่ไดก้บัคนอ่ืน 
บางทีก็ตกลงกนัยากวุน่วาย"            ผูเ้ล่น บอย, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557  
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัสังคมในเกมออนไลน์มีบทบาทต่อการบริโภคสินคา้เสมือนของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ กลุ่มเป้าหมายกล่าววา่ 

"จริงๆ เราซ้ือเพราะอยากเก่งข้ึนมนัก็สนุกของเราเองนะ แต่บางทีถา้อยากไปเล่นกบักลุ่มเพื่อนแต่เรา
ไม่เก่งพอ กลุ่มเคา้ก็ไม่ยอมเราใหเ้ราเล่นดว้ย การซ้ือของให้เราเก่งข้ึนก็จ  าเป็น เพราะเล่นคนเดียวไม่
มีคนช่วยมนัก็ยาก" 

ผูเ้ล่น พล, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

"บางทีซ้ือชุดสวยๆ ก็อยากใส่อวดใหค้นอ่ืนเห็นดว้ยแหละ มนัภูมิใจนะ ยิง่ของหายากๆ คนก็จะเขา้
มาถามเขา้มาชม มนัรู้สึกดี" 

ผูเ้ล่น แนต, สัมภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ์ 2557 

"สังคมในเกมก็ก็คลา้ยๆ กบัสังคมจริงๆ ไง ถา้สังคมจริงเคา้ใส่ชุดราตรีสวยๆ กนัเราใส่ชุดอ่ืนไปก็
แปลกในเกมถา้เคา้เลเวลสูงๆ ใส่ชุดสวยๆ ถา้เราไม่ค่อยเก่งแต่งตวัธรรมดาก็เหมือนเขา้สังคมกบัคน
อ่ืนไม่ได"้ 

ผูเ้ล่น เอม, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2557 

ซ่ึงจะเห็นวา่ส่วนมากผูเ้ล่นถูกสังคมในเกมดึงเขา้ไปสู่การบริโภคสินคา้อยา่งไม่รู้ตวั ถึงการเล่นเกม
จะเล่นตามความพึงพอใจของตวัเอง แต่เม่ือมีสังคมท่ีด าเนินไปเหมือนจริง มีเวลา มีการปฏิสัมพนัธ์ 
การไดเ้ห็นสินคา้ต่างๆ ท่ีคนอ่ืนมีแลว้เราไม่มี หรือการอยากมีเลเวลสูงๆ อยากเก่งเหมือนคนอ่ืน ท า
ใหค้นสนใจในสินคา้เสมือนมากกวา่การเล่นกบัตวัเอง 

จากผลการศึกษาพบวา่สวนใหญ่ผูท่ี้เล่นเกมออนไลน์อยา่งจริงจงัเป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 19-22 ปี 
ซ่ึงอยูใ่นระกบัอุดมศึกษา และเพศหญิง จะอยูใ่นช่วง 23-26 ปี ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบเกมออนไลน์แลว้ 
เกมมีผลมากกบัชีวิตหลายๆ คนเลยทีเดียว ทั้งจากการให้เวลาเล่นเกม ความจริงจงัในการเลือกเกม 
เลือกเพื่อน เลือกซ้ือสินคา้ วางแผนการเล่นต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดความบนัเทิงแตกต่างกนัไปในแต่ละคน 
ไม่เพียงแค่ความสนุกจากการเล่นเท่านั้น การพบปะเพื่อนในสังคมออนไลน์ การคา้ขายการซ้ือ
สินคา้ก็เป็นความสนุกอยา่งหน่ึง ส าหรับการใชเ้งินเพื่อความบนัเทิงอยา่งเกมออนไลน์ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ี
แปลกหรือรู้สึกเสียดายแต่อยา่งใด แต่เป็นความรู้สึกคุม้ค่าท่ีไดจ่้ายเงินแลกกบัความสนุกโดยไม่ได้
ท าให้ตวัเองเดือดร้อนจนเกินไป สามารถกะการใช้จ่ายให้พอดีได้หรือใช้เพื่อหาเงินก็ได้ด้วยเกม
ออนไลน์จึงเป็นเหมือนโลกใหม่ท่ีใหค้วามบนัเทิงแก่ผูท่ี้สามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและพอดีมีสติ 

 


