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การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคม

เกมออนไลน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีเนนการหาความสัมพันธเชิงเหตุ

และผล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางอัตลักษณเสมือน

และการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน กับตัวผูเลนเกมออนไลน โดยมี

หัวขอการวิจัยดังตอไปนี้ 1) รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนเปนรูปแบบท่ีมีความหมายหลากหลาย

เชนเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในท่ีเปนอยูในโลกความเปนจริง 2) ผูเลนเกมออนไลน 

จะสรางอัตลักษณเสมือนท่ีมีความแตกตางกับอัตลักษณท่ีแทจริง 3) การใชอัตลักษณเสมือนในการ

เลนเกมออนไลน กอใหเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน จึงสงผลกระทบ

ตอรูปแบบในชีวิตประจําวันของผูเลนเกมออนไลน โดยผูวิจัยไดทําการสํารวจกลุมประชากรเปาหมาย

จากในเครือขายสังคมออนไลน ดวยวิธีกําหนด Population and Samples ใชกลุมตัวอยางการ

สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ประกอบไปดวยกลุมนักเลนเกมออดิชั่น (Audition) 

จํานวน 20 คน 

ผลการวิจัยพบวา 

1) รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนเปนรูปแบบท่ีมีความหมายหลากหลาย

เชนเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในท่ีเปนอยูในโลกความเปนจริง แตในความหลากหลาย

ท่ีเกิดข้ึน ไมไดมีรูปแบบท่ีตายตัว หรือมีกฎเกณฑท่ีบังคับการสรางตัวละครหรืออัตลักษณท่ีเกิดข้ึน 
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2) ผูเลนเกมอาจสรางอัตลักษณท่ีมีความเสมือนหรือมีความแตกตางก็สามารถ

เกิดข้ึนได เนื่องจากมีขอจํากัดในการสรางอัตลักษณภายในเกม ดูเหมือนผูเลนเกมเปนคนกําหนด    

อัตลักษณเสมือน แตแทจริงแลวเกมเปนตัวควบคุมอัตลักษณของผูเลนเกม 

3) การใชอัตลักษณเสมือนในการเลนเกมออนไลน กอใหเกิดการปฏิสัมพันธทาง

สังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน ผานระบบการสื่อสารภายในเกม อัตลักษณเสมือนเปนตัวดึงดูด

การเริ่มตนความสัมพันธ ผูเลนมีการเลือกคูสนทนาและกําหนดความสัมพันธวาจะพัฒนาความสัมพันธ

ตอหรือยุติลงระหวางผูเลนเกมออนไลน 

4) การปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน กอใหเกิดการรวมกลุม

ของผูเลนเกมในรูปแบบชุมชนยอยข้ึนมา และสงผลกระทบตอรูปแบบในชีวิตประจําวันของผูเลนเกม

ออนไลน โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ไมไดหมายถึงผลกระทบในดานลบ แตมีผลตอความสัมพันธระหวาง

ผูเลนท่ีเรียกวามิตรภาพ 
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“Effect of Virtual Identities in Online Game Social Network Interaction” is a 

qualitative research which focuses on finding the logical relations in order to collect 

the inclusive information and to be able to explain the relations between virtual 

identity and the gamers’ social interaction in online-gaming social network. The 

research is based on these hypotheses: 1) The patterns of creating virtual identity are 

as various as the ways the gamers express themselves in the real world.  2) The online 

gamers will create their virtual identity to be different from their real identity. 3) 

Using the virtual identity in online games will generate the social interaction in 

online-gaming social network. The researcher conducted the target population survey 

in online social network by using the population and samples defining and in-depth 

interviewing methods with 20 sample interviewees who play the online game called 

Audition.  

Research Findings 

1) The patterns of creating virtual identity are as various as the ways 

the gamers express themselves in the real world, but the varieties occurred with no 

inflexible or strict regulations that would control their virtual identity creation. 

2) The online gamers might create their virtual identity with similarity 

or dissimilarity as there are some limitations in the game. It seems that the gamers 
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can define their virtual identity, but actually, their identities are controlled by the 

game. 

3) Using the virtual identity in online games can generate the social 

interaction in online-gaming social network through its communication system. Virtual 

identity is like a trigger starting gamers’ relationship. The gamers are able to choose 

their interlocutor and are able to decide to continue or terminate the relationship 

between them. 

4) The interaction in online-gaming social network can cause an online 

assembly in a pattern of subcommunity. This relation has the positive effects on the 

gamers’ daily life. The effect is called friendship.  
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และแรงผลักดัน กระตุนใหนองอยากทําวิทยานิพนธเลมนี้ใหสําเร็จ ดวยคําพูดท่ีคอยใหกําลังใจ และ

บอกเสมอวา “เราจะรับปริญญาไปดวยกัน”  

ขอขอบคุณ กลุมเกมเมอร ผูเลนเกมออดิชั่นทุกทาน ท่ีสละเวลาอันมีคาในการใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนในการทําวิจัย และขอบคุณผูบริหารและเพ่ือนพนักงาน บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) ทุกทานเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจและจุดกําเนินวิทยานิพนธเลมนี้  

สุดทายนี้ผูวิจัยตองกราบขอบพระคุณ พอ แม พ่ีชาย ท่ีเชื่อม่ันในตัวลูกพรอมท้ังมอบความรัก 

คําแนะนํา และเปนกองสนับสนุนท่ีดีในเวลาท่ีลูกคนนี้ทอ พรอมท้ังเปนผูผลักดันใหลูกเดินไปใน

แนวทางท่ีดีมาโดยตลอดชีวิต 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

มนุษยเปนสัตวสังคม ท่ีมีสมอง มีความรูสึกนึกคิด มีจินตนาการ และมีการรวมตัวอยูกันเปน

ชุมชนทางกายภาพสิ่งเหลานี้ทําใหมนุษยมีความแตกตางไปจากสัตวชนิดอ่ืนๆ สังคมมนุษยนั้นไมไดอยู

ในสภาพท่ีหยุดนิ่ง แตเปนสังคมท่ีมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มนุษยจึงจําเปนตองมีการติดตอสื่อสาร 

และการปฏิสัมพันธกับบุคคลสังคมเดียวกันหรือแมแตสังคมอ่ืน 

จากการปฏิสัมพันธท่ีมนุษยในสังคมมีตอมนุษยดวยกันเอง มนุษยจะพยายามแสดงไปตาม  

อัตลักษณของตนเองตอบุคคลอ่ืน เพ่ือจะใหความหมายของตนเองและเสนอความเปนตัวเองออกมา

ในสถานการณตางๆ แมวาอัตลักษณมีความซับซอนแตหัวใจสําคัญของอัตลักษณคือ จะถูกกอรูปถูกคง

รักษาและถูกเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม (Charon, 2004) 

ในอดีต มนุษยมีการสื่อสารกันแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) แตในโลกปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ท้ังดานเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมแมแตเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารผานคอมพิวเตอรก็เขามามีบทบาทตอวิ ถีชีวิตมนุษย โดยเฉพาะอินเตอรเน็ต 

(Internet) ท่ีมีแนวโนมในการใชงานขยายตัวอยางตอเนื่องจัดเปนเครือขายท่ีใชประโยชนได

ครอบคลุมทุกดาน ไมวาจะเปน ดานการศึกษา ดานธุรกิจพาณิชย และดานความบันเทิง จะเห็นไดวา

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเขากับระบบอินเตอรเน็ต (Internet) 

ทําใหการติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยปราศจาก

เง่ือนไขของเวลา (Time) และระยะทาง (Space) 

ผลของความกาวหนาของระบบอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร

กอใหเกิดนวัตกรรมใหมในโลกทางสังคม อยางเครือขายสังคมออนไลนเปนเครือขายสังคมใหมท่ีมี

วัตถุประสงคเดียวกัน มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ี

สนใจรวมกัน อาทิชุมชนเสมือน (Virtual Community) เปนเครือขายสังคมออนไลนรูปแบบใหมท่ี

รูจักกันอยางแพรหลาย ผูติดตอสื่อสารจะตองใชเครื่องมือ คือ คอมพิวเตอรในการสื่อสาร (Human-

Machine Assemblages) แทนการพูดคุยแบบเห็นหนาซ่ึงกันและกัน เปนลักษณะท่ีบุคคลแตละคน



2 

แยกตัวกัน โดยไมมีการรวมกลุมทางกายภาพ แตเปนการรวมกลุมกันทางความคิด ซ่ึงไมมีขอจํากัด

ทางเวลาและระยะทาง แตเปนบุคคลท่ีมีความสนใจและเปาหมายตรงกัน (Commonality of 

Interesting and Goals) (Licklider & Taylor, 1968) ชุมชนเสมือนเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

กอใหเกิดวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลนท่ีหลากหลาย อยาง เกมออนไลน (Game 

Online) ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมแพรหลายไปท่ัวโลก 

เกมออนไลนถือเปนสื่อบันเทิงยุคใหมท่ีสามารถพัฒนาการเรียนรูและเปนชองทางชวยเพ่ิม

จินตนาการท่ีดีในปจจุบัน ดวยรูปแบบของเกมท่ีสมจริง จนทําใหผูเลนรูสึกเหมือนเปนสวนหนึ่งของ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเกมท้ังยังเปนสื่อในรูปแบบ 2 ทิศทาง เกิดปฏิกิริยาตอบโตระหวางผูสงและผูรับ

ตลอดเวลา ทําใหสามารถรับรูอัตลักษณบางอยางท่ีผูเลนตองการนําเสนอ เชนเดียวกับสิ่งท่ี Krueger 

(1991) ไดกลาวไว เก่ียวกับพ้ืนท่ีทางอินเตอรเน็ตในแงของการลื่นไหลทางอัตลักษณของผูเลนวา 

“พ้ืนท่ีทางอินเตอรเน็ต ผูคนสามารถนิยามอัตลักษณของตนเอง ดวยการสรางรูปลักษณทางกายภาพ 

(Physical Appearance) จําลองข้ึนมา ซ่ึงรูปลักษณะท่ีสรางข้ึนจะสงผลตอการท่ีผูอ่ืนจะปฏิบัติกับตัว

เรา และตัวเราปฏิบัติตอบกลับไป เชน การสรางตัวละครใหมีลักษณะดึงดูดใจ รูปรางหนาตาดี หรือ

การสรางตัวละครใหมีการแตงกายในลักษณะแปลกๆ จะสงผลใหเราปฏิบัติกับคนอ่ืนแตกตางกัน

ตามอัตลักษณท่ีพบเห็น คนอ่ืนท่ีเขามามีปฏิสัมพันธกับเราก็จะตางกันดวยของอัตลักษณท่ีเรา

แสดงออกดวย 

ซ่ึงในปจจุบันการเลนเกมออนไลนยังไดรับความนิยมสูงมากจากกลุมผูเลน และเกมท่ีสามารถ

คลองใจผูเลนอยางยาวนานกวา 10 ป และเปนเกมท่ีมีคอมมิวนิตี้มากท่ีสุดในขณะนี้ คือ เกม 

"ออดิชั่น"หรือ ท่ีเรียกติดปากวา เกมเอยู (AU) ใหบริการโดย 3บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่นจํากัด 

(มหาชน) เปนเกมท่ีสรางรายไดในประเทศไทยใหบริษัทมากท่ีสุดในขณะนี้ 3มีผูเลนตั้งแตระดับประถม

ปลายข้ึนไปจนถึงวัยทํางาน3มีผูลงทะเบียนเลนแลวมากกวา 20 ลานบัญชี 3(Audition.playpark.com, 

2016) 3โดยเกมออดิชั่นเปนเกมลักษณะแนวแคชชวล (Casual) เนนคุณลักษณะในการปฏิสัมพันธกับ

คนในเกมถือเปนลักษณะเดนของเกมนอกจากนั้นเกมออดิชั่น ยังถูกออกแบบใหเปนตัวแทนลักษณะ

ของผูเลนเพ่ือถายทอดอัตลักษณเสมือนของตนเองอีกดวย 

เกมออนไลนเปนพ้ืนฐานใหคนสรางอัตลักษณในโลกชุมชนเสมือน (Online Identity) โดยมี

องคประกอบ 2 อยาง คือผลของการกระทํารายบุคคลและสังคมโดยรวมท้ังสองสิ่งไดใหคํานิยาม

เก่ียวกับอัตลักษณของคนแตละคนองคประกอบเหลานี้ทําใหเกมออนไลนเปนชุมชนเสมือนท่ีผูเลนตอง

นําตัวเองเขาไปอยู สามารถสรางตัวตนผานตัวละครท่ีใชชีวิตอยูในโลกเสมือน เปนสิ่งท่ีไมไดมีอยูตาม

ธรรมชาติ แตเกิดข้ึนผานบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับชุมชนเสมือนในเกม

ออนไลนนั้นผูเลนมีความอิสระในการเปนตัวของตัวเองมากกวา นอกจากนี้เกมออนไลนสวนใหญจะให
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ผูเลนเลือกวาตนจะเปนใครในสังคมจินตนาการบางเกมก็ใหเลือกอาชีพ เลือกความสามารถ และ

ท้ังหมดนี้จึงกอใหเกิดโลกท่ีมีความเอกเทศของแตละบุคคลตามท่ีตนตองการ (McGonigal, 2010) 

เกมออดิชั่น เปนออนไลนเกมหนึ่งท่ีมีความชัดเจนในเรื่องของการสรางอัตลักษณเสมือนภาย

ตัวละครข้ึนอันเปนรูปแบบของอัตลักษณท่ีผูเลนพึงพอใจท่ีอยากแสดงออก เปนการเชื่อมโยงระหวาง

โลกท่ีแทจริงกับโลกเสมือน เพ่ือท่ีจะใหผูเลนไดตอบสนองความตองการของตนเอง และสราง

ความรูสึกรวมของผูเลนท่ีมีตอเกมใหมากยิ่งข้ึน อาทิ การเลือกเพศ การเลือกลักษณะรูปรางหนาตา 

(ทรงผม สีผิว การแตงกาย ฯลฯ) หรือแมแตการนําชุดศิลปนชื่อดังตางๆมาใสไวในเกม ซ่ึงในชีวิตจริง 

เราอาจท่ีจะไมสามารถใสชุดนั้นดํารงชีวิตตามปกติไดแตในโลกของชุมชนเสมือนเกมออนไลนสามารถ

ทําได รวมไปถึงการตั้งชื่อตัวละคร ข้ันตอนท่ีไดกลาวไปขางตน สงผลใหผูเลนเกิดความรูสึกมีตัวตน

ใหม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และยังเปนจุดเริ่มตนใหมบนเครือขายสังคมท่ีมีการ

ปฏิสัมพันธกันอยางเห็นไดชัด ผูเลนไมสามารถเลนเพียงลําพังบน Server ได  

นอกจากจะเปนจุดเริ่มตนใหผูเลนไดเกิดการสรางปฏิสัมพันธระหวางกันในโลกของชุมชน

เสมือนแลว เกมออนไลนยังสามารถเชื่อมตอความสัมพันธในโลกความของความเปนจริงของผูเลนได

อีกดวย มีผูเลนหลากหลายเกมรวมกลุมกันอยางพึงพอใจเพ่ือสานตอความสัมพันธและรวมตัวกันทํา

กิจกรรมตอยอด อาทิ นัดพบปะสังสรรค รวมกันทํากิจกรรมเพ่ือสรางประโยชนตอสังคม แลกเปลี่ยน

เทคนิคหรือสิ่งของ รวมตัวประทวง รวมกันแขงขันตามงานออฟไลนตางๆ เพ่ือลาเงินรางวัล เปนตน 

โดยหลักๆ จะมีบริษัทผูใหบริการเกมเปนหัวหลักในการสารความสัมพันธ (Event) ซ่ึงการรวมกลุมกัน

ในรูปแบบขางตน ก็ถือเปนการสรางเครือขายความสัมพันธของกลุมผูเลน อันเปนผลตอยอดจาก

เครือขายดังกลาว นอกจากนี้สิ่งท่ีนาสนใจของเครือขายสังคมเกมออนไลน คือกระบวนสื่อสารท่ีมีผล

ตอการสรางความสัมพันธและการอยูรวมกันในโลกชุมชนเสมือนและโลกท่ีแทจริง 

เกมออดิชั่นเปนเกมท่ีจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอท้ังในสวนของเกมและสวนของเว็บไซต ซ่ึงใน

แตละครั้งมีผูเลนใหความสนใจเปนจํานวนมาก โดยแตละกิจกรรมจะมีของรางวัลตางๆมากมาย ท้ัง

ภายในเกม (Item) และนอกเกม (Premium) เปนกิจกรรมท่ีใหผูเลนไดแสดงออกความสามารถท่ี

ไมใชแคในเกม แตเปนความสามารถท่ีเปนแบบอยางใหกับสังคมได รวมท้ังกิจกรรมสรางสรรคสังคมท่ี

ทางเกมไดจัดข้ึน อาทิ กิจกรรมเกมออดิชั่น 3รวมผูเลนท้ัง 10 FAM รวมปฏิบัติภารกิจ อาสาทําความดี

เพ่ือสิ่งแวดลอม ปลูกปาชายเลน ท่ีคลองโคนชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม 3(News.playpark.com) 

โดยผูใหบริการเกมออดิชั่นในประเทศไทยจัดกิจกรรมใหกลุมผูเลนไดมาทํากิจกรรมรวมกันอยาง

สนุกสนาน ถือเปนการสรางปฏิสัมพันธในโลกความเปนจริงท่ีดี และตอยอดจากการเกิดปฏิสัมพันธบน

สังคมออนไลนในชุมชนโลกเสมือน ซ่ึงกิจกรรมแตละครั้งจะมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ

ปจจุบัน เชน กิจกรรมวันวาเลนไทน กิจกรรมวันสงกรานต กิจกรรมวันแม เปนตน  
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ในงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ในการศึกษาท่ีมา

และปจจัยถึงการสรางอัตลักษณของผูเลน ท่ีทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย

ของอัตลักษณตามบริบทสังคมท่ีถูกกําหนดไวไมวาจะเปนอัตลักษณในโลกท่ีแทจริง อัตลักษณในโลก

ชุมชนเสมือน รวมไปถึงอัตลักษณในโลกท่ีแทจริงหลังจากเขาไปอยูในโลกชุมชนเสมือนแลว ลวนแต

เปนอัตลักษณท่ีแสดงออกมาไมเหมือนกันจึงทําใหการศึกษากลุมผูเลนเกมออนไลนออดิชั่นใน

สังคมไทยมีความนาสนใจ  

จากหลักการความคิดและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวิจัย และทําความ

เขาใจวาในโลกสังคมเกมออนไลน การสรางอัตลักษณเสมือนของผูเลนเกม มีกระบวนการและรูปแบบ

อยางไร รวมไปถึงการสรางอัตลักษณเสมือนจะสงผลอยางไรตอการการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบน

เครือขายสังคมเกมออนไลนของผูเลนเกมกับผูเลนคนอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมตอออกมาสูโลกความเปนจริง

หรือไม อยางไรท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจ หรือประโยชนเพ่ิมมากข้ึนแกผูท่ีอยูในสังคมโลกเสมือน 

และนําผลท่ีไดไปใชในการอธิบายปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน อันเก่ียวของกับประเด็นการวิจัยท่ี

นาสนใจในอนาคต 

 

1.2 ปญหานําวิจัย 

 

1) รูปแบบการสรางอัตลักษณของผูเลนเกมออนไลนมีลักษณะอยางไร 

2) กระบวนการสื่อสารในการสรางอัตลักษณเสมือนกอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเลน

เกมออนไลนอยางไร 

3) ผลท่ีเกิดข้ึนเองของปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนภายใตรูปแบบ

การสรางอัตลักษณเสมือนเปนอยางไรและสงผลอยางไรตอการใชชีวิตในโลกความเปนจริง 

 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบในการสรางอัตลักษณของผูเลนเกมออนไลน 

2) เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารในการสรางอัตลักษณเสมือนกอใหเกิดการปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเลนเกมออนไลน 

3) เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนเองของปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนภายใต

รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนและผลตอการใชชีวิตในโลกความเปนจริง 
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1) เพ่ือสรางความเขาใจ ความสัมพันธระหวางการสรางอัตลักษณของผูเลนเกมออนไลน กับ

การเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน 

2) เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการสรางอัตลักษณเสมือนของผูเลน

เกมออนไลน กับการเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนและเปนแนวทางการ

ทํางานวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวของตอไปในอนาคต 

3) เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึน ไปประยุกตใชในการสรางความเขาใจกลุมความสัมพันธของ

ชุมชนเครือขายสังคมเกมออนไลน ท่ีมีอยูในสังคมปจจุบันใหมากข้ึน 

 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 

การวิจัยเรื่อง“อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม

ออนไลน”เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือหาคําตอบของคําถามการวิจัย แต

ดวยขอจํากัดดานระยะเวลาการศึกษาท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตการวิจัย  

ดังตอไปนี้ 

 

1.5.1 ขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษา  

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตจํากัดดานระยะการศึกษาผูวิจัยจึงเลือกทําศึกษาในป

การศึกษาท่ี 2558 

 

1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  

ผูวิจัยจะทําการศึกษา ผูเลนเกมออดิชั่น (Audition) ซ่ึงเปนเกมท่ีมีการสรางอัตลักษณของ

ชุมชนสังคมเครือขายออนไลนท่ีชัดเจนในสังคมไทย 

 

1.5.3 ขอบเขตการเลือกวิธีการศึกษา  

ผูวิจัยเลือกวิธีการการสัมภาษณเจาะลึก และกําหนดกลุมตัวอยางและกลุมประชากรแบบมี

โอกาสเลือกเทาๆ กัน เพราะวิธีดังกลาวสามารถอธิบายประเด็นปญหาของคําถามในระยะเวลาท่ี

กําหนด 
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1.6 นิยามศัพท 

 

อัตลักษณ หมายถึง ประกอบดวยคําวา อัต (อัด-ตะ) ซ่ึงหมายถึงตน หรือตัวเองกับ ลักษณ 

ซ่ึงหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว คําวา อัตลักษณ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Identity (อานวา ไอ-เด็น-ติ-

ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงทําใหสิ่งนั้นเปนท่ีรูจักหรือจําได เชน 

นักรองกลุมนี้มีอัตลักษณทางดาน เสียงท่ีเดนมาก ใครไดยินก็จําไดทันที ซ่ึงในท่ีนี้ผูวิจัย หมายถึง

คุณลักษณะ รูปราง หนาตา และสมบัติเฉพาะตัวของผูเลนเกมออนไลน  

อัตลักษณเสมือน หมายถึง คุณลักษณะ รูปราง หนาตา และสมบัติเฉพาะตัวของผูเลนเกม

ออนไลนท่ีผูเลนเกมสรางข้ึนมาเปนภาพเสมือน หรือ รางจําลองของผูเลนเกมออนไลน ซ่ึงอัตลักษณ

เสมือน เปรียบเปนตัวแทนของผูเลนเกมออนไลนในขณะท่ีกําลังเลนเกม 

เกมออนไลน หมายถึง การละเลนชนิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีโดย

อาศัยความสามารถของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ตเปนการเชื่อมตอรูปแบบ

การเลนท่ีทําใหผูเลนเกมสามารถรวมทํากิจกรรมใดใดภายในเกมเดียวกัน และชวงเวลาเดียวกันได

พรอมกันท่ัวโลกโดยเกมชนิดนี้ จะมีรูปแบบการทํางานท่ีตรงกันขามกับเกมออฟไลน (Offline Game) 

ท่ีจะไมใชทรัพยากรเครือขายอินเตอรเน็ตในการเลนเกม 

การปฏิสัมพันธทางสังคม 1) การปฏิสัมพันธในโลกท่ีแทจริงการสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล หรือกลุมคน ท่ีกอใหเกิดการปฏิสัมพันธทางความคิด ความรูสึก และรูปแบบการใช

ชีวิตประจําวัน จนกอเกิดเปนสังคมยอยๆ 2) การปฏิสัมพันธในโลกเสมือน หมายถึง การสราง

ความสัมพันธของผูเลนเกมในโลกออนไลนผานชองทางการติดตอสื่อสารของเกมออนไลน กอใหเกิด

การรวมกลุมของผูเลนเปนรูปแบบสังคมยอยข้ึนมา และผูเลนเกมออนไลนจะเลนรวมกับผูเลนคนอ่ืน

มากกวาท่ีจะเลนโดยลําพัง ซ่ึงในท่ีนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาการปฏิสัมพันธในแฟม (FAM) ซ่ึงเปนกลุมภาย

เกมออดิชั่น 3) การปฏิสัมพันธในโลกท่ีแทจริง หมายถึง การสรางความสัมพันธของผูเลนเกมออนไลน 

เพ่ือรวมกลุมกันหลังจากเขาไปอยูในโลกเสมือนอยางพึงพอใจท่ีทํากิจกรรม ตอยอดในโลกพ้ืนท่ีจริง 

อาทิ รวมกันทํากิจกรรมเพ่ือสราง ประโยชนตอสังคม แลกเปลี่ยนเทคนิคหรือสิ่งของรวมกันแขงขัน

ตามงานออฟไลนตางๆ เพ่ือลาเงินรางวัล เปนตน 
เครือขายสังคมเกมออนไลน หมายถึง สังคมของผูเลนเกมออนไลนท่ีมีการเชื่อมโยงกันดวย

ความนิยมในการเลนเกมเหมือนกันจนเกิดเปนการสรางเครือขายในการตอบสนองความตองการของผู

เลนเกมออนไลน เพ่ือใชในการถายทอดความคิดเห็น ความรูสึก และรวมทํากิจกรรมตางๆ รวมกันท่ี

นอกเหนือจากการเลนเกมออนไลน  
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ระบบการสื่อสารภายในเกมออนไลน หมายถึง ระบบท่ีสรางข้ึนโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

เพ่ือเอ้ือประโยชนตอการสื่อสารภายในเกมออนไลน ในรูปแบบตางๆ โดยระบบการสื่อสารดังกลาว

สงผลตอการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนโดยผูวิจัยเลือกศึกษากลุม แฟม 

(FAM) ซ่ึงเปนหนึ่งในชองทางของระบบการสื่อสารในเกมออดิชั่น 

ผลท่ีเกิดข้ึน 1) ผลท่ีเกิดอัตลักษณในโลกเสมือน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางดาน

พฤติกรรมและการแสดงออก รวมไปถึงความรูสึกนึกคิดตางๆ ท่ีผูเลนตองการเปน แตในพ้ืนท่ีโลกท่ี

จริงไมสามารถแสดงออกได จึงจําเปนตองอาศัยพ้ืนโลกเกมออนไลน เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ตนเอง 2) ผลท่ีเกิดอัตลักษณในโลกท่ีแทจริง หมายถึง การเลือกแสดงออกอัตลักษณท่ีตนเองพึงพอใจ

ผานการรวมกลุมทํากิจกรรมรของผูเลนเกมออนไลนท่ีมีความสนใจมีความตองการและมีประโยชน

รวมกันในพ้ืนท่ีโลกความเปนจริง และยังเปนการตอยอดการความสัมพันธของผูเลนท่ีเกิดข้ึนจากโลก

เสมือนอีกดวย 

MMORPG Game หมายถึง Massive Multi-Player Online Role Playing Game เกมท่ีผู

เลนสามารถเขาไปสวมบทบาท เปนตัวละครในเรื่องราวท่ีเกมไดกําหนดความสัมพันธของตัวละครแต

ละตัวไว 

Casual Game หมายถึง เกมประเภทหนึ่งท่ีใชระยะเวลาการเลนในชวงเวลาสั้นๆ และ

สามารถเลนใหสิ้นสุดในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง ลักษณะของเกมประเภทนี้จะไมมีความตอเนื่อง      

ผูเลนสามารถทราบผลคะแนนการเลนไดทันทีเม่ือการเลนสิ้นสุด  

เซิรฟเวอร ความหมาย ตามพจนานุกรมคําศัพทคอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องหลักในระบบเครือขาย (Network) หนึ่งๆ ทําหนาท่ีเปนตัวคุมคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆ ท่ีมา

เชื่อมตอในเครือขายเดียวกัน เปนท่ีเก็บขอมูลและโปรแกรมท่ีคอมพิวเตอรในเครือขายจะมาเรียกไป

ใชได และในท่ีนี้ผูวิจัย หมายความวาผูใหบริการ พ้ืนท่ีภายในเครือขาย (Network) ของเกมออนไลน

อันมีประสิทธิภาพสูง และมีความเสถียร ท่ีจะสามารถใหบริการแกผูใชไดเปนจํานวนมาก ภายใน

เซิรฟเวอรใหบริการไดดวยโปรแกรมบริการ ซ่ึงทํางานอยูบนระบบปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง 



บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
แนวคิดทฤษฏี ท่ีใชในการศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบน

เครือขายสังคมเกมออนไลน” เปนการศึกษาดานเกม (Game Research) ในแขวงการศึกษาเกมดาน

เทคโนโลยี (Technology) และสังคมศาสตร (Sociological) นอกจากนั้นไดผนวกแนวคิดทฤษฎี

เก่ียวกับเกม เขากับแนวคิดดานการสื่อสาร เพ่ืออธิบายปรากฏการณเก่ียวกับการสรางอัตลักษณ

เสมือน การสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนชุมชนเสมือน คุณสมบัติและองคประกอบของเกมออนไลน 

โดยแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวของมีดังตอไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

2.2 แนวคิดเกมออนไลนกับระบบการสื่อสารภายในเกม 

2.3 แนวคิดเครือขายสังคมออนไลน 

2.4 แนวคิดอัตลักษณ 

2.5 แนวคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลน 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

 

“แรงจูงใจ” (Motivation) มาจากคํากริยาในภาษาลาตินวา “Mover” (Kidd, 1973,        

p. 101) ซ่ึงมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “To Move” อันมีความหมายวา “เปนสิ่งท่ี

โนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ” (To Move a Person to a Course of 

Action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงไดรับความสนใจมากในทุกๆ วงการ 

Lovell (1980, p. 109) ใหความหมายของแรงจูงใจวา “เปนกระบวนการท่ีชักนําโนมนาวให

บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จ” 

Domjan (1996, p. 199) อธิบายวา “การจูงใจเปนภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระทํา

กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพ่ือใหบรรลุ เปาหมายท่ีตองการ”
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Hanson (1996, p. 195) ใหความหมายของแรงจูงใจวา “สภาพภายในท่ีกระตุนใหมีการ

กระทํา หรือการเคลื่อนท่ีโดยมีชองทางและพฤติกรรมท่ีนําไปสูเปาหมาย” 

สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรน

เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซ่ึงจะเห็นไดพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมท่ีไมใชเปน

เพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองสิ่งเราปกติคือการขาน

รับเม่ือไดยินเสียงเรียกแตการตอบสนองสิ่งเราจัดวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเชนพนักงาน

ตั้งใจทํางานเพ่ือหวังความดีความชองเปนกรณีพิเศษ 

 

2.1.1 องคประกอบของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการท่ีมีปฏิสัมพันธกันและความเก่ียวของซ่ึงกัน

และกัน (เทพพนม เมืองแมน, 2529, น. 20-21) คือ 

1) ความตองการ (Needs) เปนสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันให

บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือสรางสมดุลใหตัวเอง เชน เม่ือรูสึกวาเหนื่อยลาก็จะนอนหรือนั่งพัก ความ

ตองการมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายท่ี

ตองการ นักจิตวิทยาแตละทานอธิบายเรื่องความตองการในรูปแบบตางๆกันซ่ึงสามารถแบงความ

ตองการพ้ืนฐานของมนุษยไดเปน 2 ประเภททําใหเกิดแรงจูงใจ 

 (1) แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physical Motivation) เปนความตองการ

เก่ียวกับอาหาร น้ํา การพักผอน การไดรับความคุมครอง ความปลอดภัย การไดรับความเพลิดเพลิน 

การลดความเครงเคียด แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนตนและวัยผูใหญตอนปลายเนื่องจากเกิด

ความเสื่อมของรางกาย 

 (2) แรงจูงใจทางดานสังคม (Social Motivation) แรงจูงใจดานนี้สลับ ซับซอน

มากเปนความตองการท่ีมีผลมาจากดานชีววิทยาของมนุษยในความตองการอยูรวมกันกับครอบครัว 

เพ่ือนฝูงในโรงเรียน เพ่ือนรวมงาน เปนความตองการสวนบุคคลท่ีไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรมซ่ึงในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลท่ีเขมแข็งและเหนียวแนนมาก 

ความแตกตางของแรงจูงใจดานสังคมและแรงจูงใจดานรางกาย คือแรงจูงใจดาน

สังคม เกิดจากพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกดวยความตองการของตนเองมากกวา ผลตอบแทนจากวัตถุ

และสิ่งของ 

2) แรงขับ (Drives) เปนแรงผลักดันท่ีเกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเราจาก

ภายในตัวบุคคล ความตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน เม่ือเกิดความตองการแลวความตองการ

นั้นไปผลักดันใหเกิดพฤติกรรมท่ีเรียกวาเปนแรงขับ เชน ในการประชุมหนึ่งผูเขาประชุมท้ังหิว ท้ัง
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เหนื่อย แทนท่ีการประชุมจะราบรื่นก็อาจจะเกิดการขัดแยง หรือ เพราะวาทุกคนหิวก็รีบสรุป 

การประชุมซ่ึงอาจจะทําใหขาดการไตรตรองท่ีดีก็ได 

3) เปาหมาย (Goals) เปาหมายท่ีใชในวงจรการจูงใจหมายความถึงสิ่งหนึ่งท่ีจะเปน

อะไรก็ไดท่ีบรรเทาความตองการและลดแรงขับใหนอยลงไดดังนั้นการไดรับเปาหมายอันหนึ่งจะ

หมายความถึงการทําใหสภาพทางดานรางกายหรือจิตใจฟนสูสภาพท่ีมีความสมดุลและจะลดหรือขจัด

แรงขับใหหมดไปแรงจูงใจจึงเปนสวนสําคัญในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย

นักจิตวิทยาใหเหตุผลตามการแสดงพฤติกรรมแบงแรงจูงใจเปน 2 ประเภทคือแรงจูงใจภายในท่ี

หมายถึงการท่ีบุคคลมองเห็นคุณคาของกิจกรรมท่ีทําดวยความเต็มใจโดยถือวาการบรรลุผลสําเร็จใน

กิจกรรมนั้นเปนรางวัลอยูแลวในตัวและแรงจูงใจภายนอกหมายถึงการกระทํากิจกรรมท่ีเกิดจากความ

มุงหวังผลจากสิ่งอ่ืนท่ีอยูนอกเหนือกิจกรรมนั้นไมไดกระทําเพ่ือความสําเร็จในสิ่งนั้นเลย 

Luthans (1922, pp. 146-147, อางถึงใน วิทยา ดานธํารงกูล, 2546, น. 270) กลาววา

กระบวนการเบื้องตนของการเกิดแรงจูงใจจะเกิดความตองการทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจเพ่ือ

นําไปสูเปาหมาย 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  กระบวนการเกิดแรงจูงใจ 

แหลงท่ีมา: วิทยา ดานธํารงกูล, 2546, น. 270. 

 

2.1.2 แรงจูงใจตอพฤติกรรมของบุคคลในแตละสถานการณ 

แรงจูงใจจะทําใหแตละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต

ละสถานการณท่ีแตกตางกันออกไป พฤติกรรมท่ีเลือกแสดงนี้ เปนผลจากลักษณะในตัวบุคคล

สภาพแวดลอมดังนี้ 

1) ถาบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจท่ีจะทํา

กิจกรรมนั้นๆ รวมท้ังพยายามทําใหเกิดผลเร็วท่ีสุด 

2) ความตองการจะเปนแรงกระตุนท่ีทําใหทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการนั้น 

3) คานิยมท่ีเปนคุณคาของสิ่งตางๆ เชนคานิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม 

จริยธรรม วิชาการ เหลานี้จะเปนแรงกระตุนใหเกิดแรงขับของพฤติกรรมตามคานิยมนั้น 
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4) ทัศนคติท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลตอพฤติกรรมนั้น เชน ถามีทัศนคติท่ีดีตอการ

ทํางาน ก็จะทํางานดวยความทุมเท 

5) ความมุงหวังท่ีตางระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุนท่ีตางระดับกันดวย คนท่ีตั้งระดับ

ความมุงหวังไวสูงจะพยายามมากกวาผูท่ีตั้งระดับความมุงหวังไวต่ํา 

6) การแสดงออกของความตองการในแตละสังคมจะแตกตางกันออกไปตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกวานั้นคนในสังคมเดียวกัน ยังมี

พฤติกรรมในการแสดงความตองการท่ีตางกันอีกดวยเพราะสิ่งเหลานี้เกิดจากการเรียนรูของตน 

7) ความตองการอยางเดียวกัน ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันได 

8) แรงจูงใจท่ีแตกตางกัน ทําใหการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีเหมือนกันได 

9) พฤติกรรมอาจสนองความตองการไดหลายๆทางและมากกวาหนึ่งอยางในเวลา

เดียวกัน เชนตั้งใจทํางาน เพ่ือไวข้ึนเงินเดือนและไดชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกยองและยอมรับจาก

ผูอ่ืน 

 

2.1.3 ลักษณะแรงจูงใจ 

ลักษณะของแรงจูงใจมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) 

แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซ่ึงอาจจะเปนเจตคติ ความคิด 

ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการ ฯลฯ สิ่งตางๆ ดังกลาวนี้มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวรเชนคนงานท่ีเห็นองคการคือสถานท่ีใหชีวิตแกเขาและครอบครัว

เขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ และองคการบางแหงขาดทุนในการดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนท่ี

ดีแตดวยความผูกพันพนักงานก็รวมกันลดคาใชจายและชวยกันทํางานอยางเต็มท่ี 

2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) 

แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลท่ีมากระตุนใหเกิดพฤติกรรม

อาจจะเปนการไดรับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คําชม หรือยกยอง แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร บุคคล

แสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีท่ีตองการสิ่งตอบแทนเทานั้น 

 

2.1.4 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว 

มาสโลวเปนนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ไดเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย (A 

Theory of Human Motivation) ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของคนจะถูกกําหนดและควบคุม

โดยแรงจูงใจตางๆ และแรงจูงใจเหลานี้ก็ยังมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละคน (Maslow, 1943, 

pp. 370-396) ซ่ึงไดตั้งสมมุติฐานพฤติกรรมมนุษยไวดังนี้ 
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1) คนทุกคนมีความตองการ และความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาและไมมีท่ี

สิ้นสุดขอสมมุติฐานดังกลาวก็คือ เปนขอเท็จจริงท่ีชัดเจนวา คนทุกคนก็จะมีความตองการและความ

ตองการนี้จะไมมีทางสิ้นสุดนับตั้งแตเกิดจนถึงตาย 

2) ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลว ก็จะไมใชแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรม

ตอไปอีก ตามความหมายนี้แสดงใหเห็นวา ความตองการท่ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจะตองเปนความ

ตองการท่ียังไมไดรับการตอบสนอง ความตองการใดๆ ถาหากไดรับการตอบสนองเสร็จสิ้นไปแลว ก็

จะไมมีความหมายสําหรับบุคคลนั้น และความตองการลําดับตอไปท่ียังไมไดรับการตอบสนองเทานั้น 

ท่ีจะมีอิทธิพลตอบุคคลดังกลาวได 

3) ความตองการของคน จะมีล ักษณะเปนลําดับจากต่ําไปหาสูงตามลําดับ

ความสําคัญลักษณะดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวา ความตองการตางๆ จะมีลักษณะเปนลําดับข้ันตาม

ความสําคัญ ในขณะท่ีความตองการข้ันต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการท่ีสูงข้ึนข้ันตอไปก็จะ

ตามมา 

Maslow (1943) ไดสรุปลักษณะของการจูงใจไววา การจูงใจจะเปนไปตามลําดับของความ

ตองการอยางมีระเบียบ ลําดับข้ันความตองการ (Hierarchy of Needs) ซ่ึงเปนความตองการท่ีเปน

ลําดับข้ันจากต่ําไปสูงของมนุษยนี้จะมีลําดับข้ัน มี 5 ประการ คือ 

1) ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ความตองการขั้นนี้เปน

ความตองการพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุด เพ่ือใหดํารงชีวิตอยูไดเชน ความตองการปจจัยสี่ ความตองการ

ทางเพศ 

2) ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security 

Needs) เมื่อไดรับตอบสนองความตองการทางรางกายจนเปนท่ีพอใจแลว ก็จะเกิดความตองการ

ความปลอดภัยและความม่ันคงตามมา ซ่ึงเปนความปลอดภัยและม่ันคงท้ังทางรางกายเชน ตองการ

ไดรับความคุมครองปกปอง ตองการกฎระเบียบและกฎหมาย ตองการเปนอิสระสวนตน ตองการการ

ดูแลรักษาเม่ือเจ็บไขไดปวยเปนตน และความปลอดภัยและม่ันคงทางเศรษฐกิจเชนตองการซ้ือขาย

แลกเปลี่ยน ตองการทํางานท่ีมีความม่ันคงและปลอดภัย ตองการมีเสถียรภาพเปนตน 

3) ความตองการสังคม (Social Needs) เริ่มแรกมาสโลวเสนอวาเปนความตองการ

ความรักและการมีสวนรวมในสังคม (Love and Belonging Needs) ตอมาไดรวมเอาความรูสึก

ตองการทางมิตรภาพ ตองการมีสัมพันธภาพกับเพ่ือน กับสามีภรรยาและกับบุตรหลานเขามาดวย 

ความตองการข้ันนี้เปนความตองการท่ีจะเปนท้ังผูใหและผูรับจากสังคม ถาไมไดรับความพึงพอใจจาก

ความตองการข้ันนี้ จะเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว อางวาง วาเหว ถูกตัดออกหรือถูกปฏิเสธจากสังคม 

4) ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการเกียรติยศ

ชื่อเสียงและการยอมรับนับถือจากคนอ่ืน 
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5) ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตน (Self-Actualization Needs) เปน

ความตองการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุดไดแสดงออกซ่ึงทักษะและความเปนเลิศบางอยางท่ีตน

มีระดับความตองการของมนุษยของมาสโลว จัดไดวาเปนแรงจูงใจภายในของคนเราเอง ตลอดชีวิต

ของคนเรานั้นจะดิ้นรนไปสูเปาหมายมากมาย ซ่ึงการดิ้นรนก็มาจากแรงขับหรือ ความตองการภายใน

ซ่ึงเปนตัวกําหนดการจูงใจนั่นเอง เปาหมายของแตละบุคคลจะแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย 

แตก็จัดรวมไดในความตองการท้ัง 5 แบบท่ีไดกลาวมาแลว 

Maslow (1943) คาดประมาณวาโดยเฉลี่ยจะมีผู พึงพอใจเกี่ยวกับความตองการทาง

รางกายจํานวนรอยละ 85 ความตองการความปลอดภัยและความม่ันคงรอยละ70 ความตองการ

สังคมรอยละ 50 ความตองการยอมรับนับถือรอยละ 40 และความตองการความสําเร็จสูงสุด

แหงตนรอยละ 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการตามทฤษฎีมาสโลว 

แหลงท่ีมา: ภราดร จํานงเวช, ม.ป.ป.  

 

2.1.5 ทฤษฎีการจูงใจใฝสัมฤทธิ์ McClelland 

นิตญา วิมุล (2554) ทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระทําการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความ

ตองการความสําเร็จมิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา ในชวงป ค.ศ. 1940 นักจิตวิทยา

ชื่อ David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบการรับรูของบุคคล (Thematic 

Apperception Test: TAT) เพ่ือวัดความตองการของมนุษย โดยแบบทดสอบTAT เปนเทคนิคการ

นําเสนอภาพตางๆ แลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเก่ียวกับสิ่ง ท่ีเขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของ 

McClelland ไดสรุปคุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความตองการ 3 ประการท่ีไดจาก

แบบทดสอบ TAT ซ่ึงเขาเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการท่ีจะเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้ 
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1) ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement: nAch) เปนความตองการ

ท่ีจะทําสิ่งตางๆใหเต็มท่ีและดีท่ีสุดเพ่ือความสําเร็จ จากการวิจัยของ McClelland พบวา บุคคลท่ี

ตองการความสําเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานท่ีทาทาย และตองการไดรับ

ขอมูลปอนกลับเพ่ือประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง 

และกลาท่ีจะเผชิญกับความลมเหลว 

2) ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation: nAff) เปนความตองการการ

ยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอ่ืน บุคคลท่ี

ตองการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายาม

สรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 

3) ความตองการอํานาจ (Need for Power: nPower) เปนความตองการอํานาจ

เพ่ือมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน บุคคลท่ีมีความตองการอํานาจสูงจะแสวงหาวิถีทางเพ่ือทําใหตนมีอิทธิพล

เหนือบุคคลอ่ืน ตองการใหผู อ่ืนยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานให

เหนือกวาบุคคลอ่ืน และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

 

2.1.6 ทฤษฎีการจูงใจใฝสัมพันธ 

Lussier (2005, p. 199) กลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมพันธวา ความตองการความอบอุนใจจากการ

มีสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน ผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมพันธมักชอบการสนทนา ชอบงานเลี้ยง และมักจะใหความ

สนใจกับผูอ่ืน ผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมพันธสูงจะชอบการมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน เปนผูท่ีมีความตื่นตัว

ในการเขาสังคม ชอบชวยเหลือผูอ่ืนและชอบใหคําแนะนําผูอ่ืน 

ผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมพันธสูงเปนผูท่ีตองการไดรับความรัก และตองการใหความรักตอผูอ่ืน 

ชอบการสังสรรค ชอบการชวยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน (Guilford & Gray, 1970, p. 123) 

นักจิตวิทยาสังคมไดกําหนดแนวทางในการศึกษาแรงจูงใจใฝสัมพันธ 3 แนวทาง ดังนี้ (ศักดิ์

ไทย สุรกิจบวร, 2543, p. 178) 

1) แรงจูงใจใฝสัมพันธของมนุษยโดยท่ัวไป หมายถึง ความตองการทางสังคม 

(Social Needs) หรือความตองการเขารวมกลุม ไดแก 

 (1) คนเรามีสัญชาตญาณในการรวมกลุมตั้งแตเกิด มนุษยแตละคนชวยตนเอง

ไมไดตั้งแตแรกเกิด จึงจําเปนท่ีจะตองรวมกลุม หรืออยูในกลุมเพ่ือความอยูรอด 

 (2) การเรียนรู การรวมกลุมทําใหเกิดการเรียนรู ท่ีจะชวยใหดานของความ

ตองการข้ันพ้ืนฐาน และความตองการบางอยางท่ีไมสามารถชวยเหลือดวยตนเองได เชน ความรัก 

ความอบอุน เปนตน 
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2) แรงจูงใจใฝสัมพันธท่ีเกิดจากสาเหตุ หรือสถานการณเฉพาะบางอยางท่ีทําให

ตองการเขารวมกลุม เพ่ือมีความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ 

 (1) การแยกเดี่ยว การอยูโดดเดี่ยวทําใหบุคคลขาดความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

 (2) ความกลัวกับการรวมกลุม ในบางสถานการณท่ีทําใหบุคคลเกิดความกลัว 

จะเปนแรงกระตุนใหบุคคลตองการท่ีจะอยูรวมกันเปนกลุม เพ่ือลดความกลัว 

3) แรงจูงใจใฝสัมพันธในลักษณะบุคลิกภาพ การมุงหมายความมีไมตรีจิตมากกวา

การมุงหมายการประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 

ความตองการความอบอุนใจจากการมีสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน และผูท่ีชอบการสนทนา อาจนํามา

สูความสนใจตอการเลนเกมออนไลนเนื่องจากเกมออนไลนนั้นผูเลนสามารถสนทนากับผูเลนคนอ่ืนๆ

ไดโดยท่ีไมรูจักกันมากอน 

อยางไรก็ดี ประโยชนท่ีไดรับจากทฤษฎีแรงจูงใจ ผูวิจัยสามารถกลาวสรุปไดวา ผูเลนเกม

ออนไลนถูกจูงใจจากสิ่งเราใหกระทําพฤติกรรมบางอยางเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง ซ่ึงผู

เลนแตละคนก็มีเปาหมายความตองการท่ีแตกตางกันไป อาทิ ผูเลนบางคนมีเปาหมายความตองการ

ทางดานรางกาย กลาวคือ ความไมพึงพอใจในอัตลักษณของตนเอง ผูเลนจึงสรางอัตลักษณใหมข้ึนมา 

โดยใชพ้ืนท่ีในโลกเกมออนไลนเพ่ือถายทอดอัตลักษณท่ีตนเองพึงพอใจ ไมวาจะเปน รูปราง หนาตา 

ทรงผม หรือแมกระท่ังชื่อและผูเลนบางคนตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ตองการเปนสวนหนึ่ง

ของกลุม ตองการสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอ่ืน ซ่ึงการเลนเกมออนไลนจะสามารถตอบสนองความ

ตองการดังกลาวไดดี เพราะเกมออนไลนออกแบบมาใหผูเลนตองสรางปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืนๆ

ภายในเกม นอกจากนี้ผูเลนสวนใหญมีความตองการความสําเร็จในชีวิต บางคนในโลกท่ีแทจริงอาจ

ไมไดเปนคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต แตในโลกของเกมออนไลนเปดโอกาสใหผูเลนสามารถฝกฝน

และลงแขงขัน เพ่ือหาชัยชนะและสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเอง เปนตน จากท่ีผูวิจัยกลาวมา

ขางตนทําใหทราบวาทฤษฏีแรงจูงใจสามารถนํามาชวยอธิบายเก่ียวกับอัตลักษณของผู เลนได 

เนื่องจากอัตลักษณ คือ สิ่งท่ีผูอ่ืนมองวาเราเปนอยางไร แตท่ีแทจริงแลวเราอาจไมไดเปนอยางท่ีผูอ่ืน

มองไว ดังนั้นผูเลนจึงอาศัยพ้ืนท่ีในโลกเกมออนไลน เพ่ือสรางอัตลักษณ และตอบสนองความตองการ

ตนเอง 
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2.2 แนวคิดเกมออนไลนกับระบบการสื่อสารภายในเกม 

 

สื่อ “เกม” ในปจจุบันถือเปนสื่อท่ีพบเห็นผูคนเลนเกมไดท่ัวทุกแหง “เกม” มีการพัฒนา

มากกวา 50 ป จนถึงปจจุบัน และภายใตสื่อ “เกม” นั้น มี “เกมออนไลน” ซ่ึงเปน “สื่อ” ท่ีมี

การศึกษาเปนอยางมากในตางประเทศ ในมุมมองการศึกษาเชิงสังคมศาสตร เชิงธุรกิจ และเชิง

นวัตกรรม เนื่องจากเกมออนไลน เปนภาพสะทอนท่ีดีในการศึกษาพฤติกรรมบนโลกเสมือนออนไลน 

เพราะองคประกอบและคุณสมบัติของเกมออนไลนมีการจําลองการใชชีวิตของมนุษย และระบบสังคม

ท่ีใกลสังคมความเปนจริงของมนุษย (ชิณสินธุ คลังทอง, 2557) เพ่ือทําความเขาใจงานวิจัยในครั้งนี้

ผูวิจัยจึงจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาขอมูลเก่ียวกับเกมออนไลน 

 

2.2.1 ประวัติเกมออนไลน 

เกมออนไลน เปนสื่อท่ีมีคุณสมบัติเปนท้ัง “สื่อชนิดใหม (New Media)” และ “ตัวกลาง” ใน

เวลาเดียวกัน เกิดข้ึนครั้งแรกในชวงป ค.ศ. 1960 บนระบบปฏิบัติการ PLATO เปนผลงานของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอิลินอยด รัฐมิชิแกน เปนเกมท่ีสามารถเลนกันภายในมหาวิทยาลัย โดยรับผู

เลนสูงสุดได 32 คนพรอมกัน และใชเลนกันภายในมหาวิทยาลัยเอง นี่ถือเปนจุดกําเนิดของเกม

ออนไลนยุคตอๆ ไป 

ชวงป ค.ศ. 1960 เกมยุคแรกของประเภทเกม เครื่องเลนสวนใหญจะเปนเกมคอนโซล ถูก

คิดคนและพัฒนาโดย Ralph H. Baer ไดเกิดแนวความคิดท่ีจะผสมผสานเกมคอนโซลเขากับโทรทัศน 

ซ่ึงจะเนนการเลนท่ีบานเปนหลักและสามารถเลนไดครั้งละหนึ่งหรือสองคน หรือท่ีเรียกวา “เกม

ออฟไลน”  

ค.ศ. 1972 เกมดิจิตอลถูกผลิตข้ึนเปนเกมแรกของโลก มีลักษณะเปนตูเกมอาเขต (Arcade 

Game) ชื่อวา Pong วิธีการเลนเกม จะเปนแทงสีเหลี่ยมกระแทกลูกบอลไปฝงตรงขาม และผูเลนตอง

รับลูกบอลใหไดทุกครั้ง ถารับลูกไมไดถือวาเปนฝายแพ รูปแบบเนื้อหา และกราฟกของเกม มีความ

เรียบงาย ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนและเปนตนแบบของเกมท่ีนิยมเลนในปจจุบัน ในปเดียวกันมีผูคิดคนเกม 

Dungeon & Dragon ข้ึน โดยเปนการเลนบนแผนกระดาน และใชลูกเตาในการเลน สามารถเลนได

ครั้งละหลายๆ คน แตละคนจะสวมบทบาทเปนตัวละครในเกมท่ีแตกตางกันไป แนวคิดดานรูปแบบ

และวิธีการเลนของเกมนี้ จัดเปนพ้ืนฐานของเกมในปจจุบันนี้ (ณัฐพงศ ฐิติมานะกุล, 2544, น. 7-18) 

ณัฐพงศ ฐิติมานะกุล (2544) อธิบายตอวาชวงป ค.ศ. 1975 มีการผลิตเครื่อง Apple II ข้ึน 

และมีการพัฒนาและผลิตเครื่องรุนอ่ืนๆ ตามาอยางตอเนื่อง ในชวงแรกเปนการพัฒนาอยางคอยเปน

คอยไป มีการใชกราฟกแบบเรียบงาย ไมซับซอน มีรูปแบบการเลนและการควบคุมงายๆ ขาดความ
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สมจริง เนื่องจาก ประสิทธิภาพของเครื่องและเทคโนโลยีตางๆ ยังไมกาวหนา แตมีหลายบริษัทให

ความสนใจในการผลิตเกมคอมพิวเตอรอยางจริงจัง ทําใหนักพัฒนาเกมเห็นชองทางในการขยายตลาด

เกม การพัฒนาเขาสูตลาดเกมคอมพิวเตอรครั้งนั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของ

อุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร 

ตอมาป ค.ศ. 1983 มีการผลิตเกม King’s Quest ภาคแรกข้ึน รูปแบบของการเลนเกมนี้ใช

วิธีการบังคับ โดยการพิมพคําสั่งลงไป แลวตัวละครก็จะแสดงทาทางตามคําสั่งท่ีพิมพ ผลจากการ

โหวตผานนิตยสารเกมหลายฉบับ คายเกมอ่ืนๆ จึงเริ่มสนใจในเรื่องของกราฟก และเนื้อเรื่องของเกม

มากยิ่งข้ึน 

เม่ือคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนและมีราคาถูกลง จึงไดมีการพัฒนาเกมดาน PC 

Game (Personal Computer Game) แบงการพัฒนาเกมออกเปน 2 ประเภท ไดแก การพัฒนาเกม

ประเภทออฟไลน (Offline Game Development) และการพัฒนาเกมประเภทออนไลน (Online 

Game Development) โดยมีรายเอียดดังตอไปนี้ (ชิณสินธุ คลังทอง, 2557) 

การพัฒนาเกมออฟไลน (Offline Game Development) คือ เกมท่ีสามารถเลนไดในบาน 

โดยไมตองเชื่อมตอผานระบบอินเตอรเน็ต เกมประเภทออฟไลนเติบโตอยางจริงจังหลังจากการเกิดข้ึน

ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ในชวงป ค.ศ. 1987 เกมยุคแรกถูกผลิตออกมาในระบบกราฟกท่ีตํ่า 

หลังจากนั้นเกมก็ไดถูกพัฒนาเรื่อยมา ไมวาจะเปนในดานของเนื้อเรื่อง ระบบ และกราฟกท่ีสวยข้ึน

อยางท่ีเห็นไดในปจจุบัน 

ในขณะท่ี การพัฒนาเกมประเภทออนไลน ซ่ึงเปนเกมท่ีเลนผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet 

Connection) หรือ ระบบเครือขายภายในขนาดเล็กท่ีเรียกวา “LAN” เริ่มเนนการเลนแบบมัลติเพล

เยอร (Multiplayer) หรือ ท่ีสามารถเลนกันหลายๆคน ซ่ึงกอใหเกิดความสนุกสนานกับคนจํานวน

มากข้ึน ทําใหมีแนวโนมการเกิดชุมชนเสมือน โดยเกมแรกๆท่ีเลนกันนั้นจะเปนเกมแนว Action-

Shooting และเกมแนววางแผนตางๆ เชน เกม Warcaft, Doom เปนตน 

เม่ือกลาวถึงเกมออนไลน (Online) ในงานวิจัยภายในประเทศไทยหลายเลม ไดอธิบาย

เก่ียวกับเกมออนไลน วามีตนกําเนิดของเกมออนไลนจากประเทศเกาหลี หรือประเทศเกาหลีทําให

อุตสาหกรรมเกมเติบโตข้ึน ซ่ึงเปนความเชื่อท่ีไมถูกตองเสมอไป แตท่ีจริงแลวเกมออนไลนในวง

วิชาการสากล เปนสื่อท่ีมุงเนนความสําคัญท่ีเทคโนโลยีกับการเชื่อมตอผูเลนจํานวนมากเขาดวยกัน 

โดยประเทศแรกๆ ท่ีสรางตลาดของเกมออนไลน ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเกาหลี 

โดยมีจุดประสงคตางกัน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สรางมาเพ่ือเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเลน

เกม ประกอบกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไมสูง จึงทําใหผูเลนมีทัศนคติตอการเลนเกมออนไลน

เปนอีกหนึ่งทางเลือกเทานั้น 
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ในดานการผลิตเกมของประเทศเกาหลีจะแตกตางจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยางมาก 

เพราะจํานวนการละเมิดลิขสิทธิ์ในเกาหลียังคงมีมาก ทําใหผูผลิตเกมในประเทศเกาหลีตองหันมาผลิต

เกมออนไลนเพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผูเลนจะไมสามารถเลนได ถาไมมีการเชื่อมตอกับ

ระบบเซิรฟเวอรท่ีผูผลิตท่ีเปดใหบริการไว ดวยเหตุนี้เอง สงผลใหประเทศเกาหลีเปนประเทศท่ีผลิต

เกมออนไลนมากกวาทุกประเทศในโลก (เสรี วงศผดุงเกียรติ, 2547, น. 64-65) 

 

2.2.2 ความหมายของเกมออนไลน 

สวรรค บุญเรือง (2549) กลาววา เกมออนไลนเปนโลกๆหนึ่งท่ีมีความหลากหลายของ

เผาพันธุ  (สามารถเลือกบุคลิกภาพและบทบาทของตัวละครได) ระบบเศรษฐกิจ พันธมิตร 

สถานการณจริงท่ีเต็มไปดวยรายละเอียด ความแมนยํา เสนหดึงดูดใจ ผูเลนสามารถปรับแตงตัวละคร 

พูดคุยสื่อสารกับผูเลนคนอ่ืนๆ ได 

จารวี ยั่งยืน (2549) กลาวถึงเกมออนไลนวา เกมออนไลน หมายถึง เกมท่ีตองเลนผานระบบ

อินเตอรเน็ตเทานั้น ไมวาจะเปนท่ีบาน สถานศึกษา หรือแมกระท่ังรานใหบริการ ซ่ึงเกมออนไลนนั้น

อาจเสียคาใชจายหรือไมก็ได และเกมออนไลนจะทําใหผูเลนมีสวนรวมไปกับการดําเนินเรื่องราวตางๆ

ในเกมเสมือนเปนตัวเอง 

สยาม อุทัยบุญยะลาภา (2553) ไดกลาวไววา เกมออนไลน หมายถึง เกมคอมพิวเตอรท่ีตอง

เลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีท้ังเกมท่ีตองเสียคาใชจายและไมเสียคาใชจาย 

ภูรินท ผสม (2556) เกมออนไลน คือ เกมท่ีตองเลนผานระบบอินเตอรเน็ต โดยผูเลนจะตอง

ทําการลงโปรแกรม (Client) ลงในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองกอนและจะตองเลนเกมออนไลนผาน 

Server โดยขอมูลตางๆของผูเลนจะตองถูกเก็บไวใน Server ซ่ึงในการเลนเกมออนไลนนี้ ผูเลน

อาจจะตองเสียคาบริการเลนเกมตามอัตราท่ีผูใหบริการกําหนดไว 

เพ่ิมบุญ เอ่ียมสุภาษิต (2555) กลาวถึงการเลนเกมออนไลนในประเทศไทยนั้นวามีแนวโนม

การขยายตัวท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลใหตลาดเกมออนไลนขยายตัวมากนั้น เนื่องมาจาก 

1) การเติบโตของอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีปจจุบันทําใหจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ตใน

ประเทศเติบโตอยางรวดเร็วดวยคาใชจายท่ีถูกลงกับความเร็วท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนทําใหคนมักเลน

อินเตอรเน็ตท่ีบานมากข้ึน และเลนตามรานอินเตอรเน็ตคาเฟ (Internet Café) นอยลง ปจจุบัน

ผูบริโภคสามารถใชอินเตอรเน็ตท่ีความเร็ว 10 Mbps แบบรายเดือนไดในราคาเพียงเดือนละประมาณ 

600 บาทเทานั้น 

2) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีราคาถูกลงและมีประภาพประมวลผลท่ีดีข้ึน ในชวงหลายป

ท่ีผานมา ดวยการแขงขันท่ีมีสูงในตลาดไอที สงผลใหเครื่องคอมพิวเตอร (PC) และคอมพิวเตอร
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โนตบุก (Notebook) มีราคาท่ีถูกลงมา จึงเปนสาเหตุใหผูผลิตเกมหันมาสนใจผลิตเกมออนไลน

ออกมาแขงขันกันมากข้ึน 

3) รูปแบบการสรางเกมท่ีสรางสังคมออนไลนได สิ่งท่ีทําใหเกมออนไลนแตกตางจาก

เกมประเภทอ่ืนๆ ไดอยางชัดเจน คือ การมี “สังคมเกมออนไลน” (Online Community)เกม

ประเภทอ่ืน ผูเลนอาจจะทําไดเพียงแคการสนุกกับเนื้อหาและการเลนเกมไปเรื่อยๆ จนกวาจะจบเกม

หรือเบื่อเกมนั้น แตเกมออนไลนเปนอะไรท่ีแตกตางกันออกไป ผู เลนแตละคนสามารถท่ีจะมี

ปฏิสัมพันธ (Interactive) กับผูเลนคนอ่ืนๆไดมากมายหลากหลายทาง อาทิ การพูดคุย (Chat) การ

รวมมือ (Party) การแลกเปลี่ยนและซ้ือขาย (Trade) การรวมกลุมกันเปนสมาคม (Guild, Fam)และ

อ่ืนๆอีกมากมาย ดวยรูปแบบการปฏิสัมพันธท่ีหลากหลายนี้เอง ทําใหเกิดสังคมเสมือนในเกมข้ึน ผู

เลนมีจุดมุงหมายในการเลนท่ีแตกตางและมากกวาเกมท่ัวๆไปไมเพียงเทานั้น รูปแบบสังคมในเกมยัง

ชวยใหอายุของเกม (Lift Cycle) ยาวนานกวาเกมอ่ืนๆ ท่ัวไป 

4) การปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไดอยางชัดเจน ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการ

ละเมิดลิขสิทธิ์คอนขางสูง จึงสงผลใหผูพัฒนาเกมไมนิยมมาขายซอฟตแวรเกมในประเทศไทย สําหรับ

ในโลกเกมออนไลนแลว การกอปปกลับใหผลตรงกันขาม คือ ยิ่งกอปปเยอะยิ่งดี เหตุเพราะเกม

ออนไลนแมวาจะสามารถกอปปตัวเกมไดก็ตาม แตผูเลนยังจําเปนตองเชื่อมตอล็อกอิน (Login) เขา

เกมท่ีเครื่อง Server เสมอ ดังนั้นการกอปปจึงไมมีตอการเกมตนฉบับอีกท้ังรายไดจากเกมออนไลนไม

ไดมาจากการขายแผนเกม แตมาจากการเติมเวลา (Air Time) หรือการซ้ือพรีเมียม (Premium) และ

ไอเทม (Item) ของผูเลนเปนหลัก 

5) มีรูปแบบธุรกิจท่ีทํารายไดอยางตอเนื่อง โดยท่ัวไปแลวเกมปกติมักไดรายไดจาก

การขายตัวซอฟตแวรเกมเอง ทําใหรายไดท่ีไดเปนแบบครั้งเดียว (One–Time Selling) เนื่องจากเม่ือ

ผูเลนซ้ือเกมมาแลว ผูพัฒนาก็ไมสามารถท่ีจะเก็บเงินเพ่ิมเติมอะไรไดจากผูเลนคนนั้นอีก ในขณะท่ีเกม

ออนไลนจะมีรูปแบบธุรกิจท่ีสรางรายไดไดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก 2 ชองทางใหญๆ คือ 

 (1) แบบเก็บคาเลนตามเวลา (Air Time) โดยวิธีนี้จะสามารถเก็บเงินจากผูเลนทุก

คนท่ีอยูในเกมไดอยางสมํ่าเสมอหากผูเลนยังเลนเกมนั้นอยู อยางไรก็ดี ปจจุบันเกมออนไลนสวนใหญ

มักไมใชวิธีการเก็บเงินแลว และเปลี่ยนเปนการขายพรีเมียม (Premium) และไอเทม (Item) ใหกับผู

เลนเกมแทน เนื่องจากสามารถสรางรายไดท่ีดีกวา 

 (2) แบบขายพรีเมียม (Premium) และไอเทม (Item) ใหกับผูเลนจะไมเสีย

คาบริการในการเลนเกม แตผูพัฒนาเกมจะมีการขายสินคาพิเศษ เชน เสื้อผา เครื่องแตงกาย บัตรเพ่ิม

คาพลัง อาวุธ หรือ อุปกรณอํานวยความสะดวกในเกมกับผูเลน 

6) ตลาดมีการเติบโตอยางสูงและตอเนื่องท้ังในประเทศและระดับภูมิภาค ไมเพียงแต

ในประเทศไทยท่ีตลาดเกมออนไลนมีการเติบโตอยางรวดเร็ว จากขอมูลของสํานักวิจัยระบุตลาดเกม 
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวามูลคาตลาดเกมภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตใน 6 ประเทศ คือ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม และไทย ในชวงครึ่งปหลังของป 2553 ท่ีผานมา 

มีอัตราเติบโตถึง 405.7 ลานดอลลาร (หรือประมาณ 12,171 ลานบาท) และมีการคาดการณวาจะมีผู

เลนถึง 90 ลานคนภายในป 2557 โดยประเทศท่ีมีความนาสนใจมากท่ีสุดคือ อินโดนีเซีย เวียดนาม 

และไทย ซ่ึงประเทศท่ีมีโอกาสเติบโตมากท่ีสุดในอีก 2 ปขางหนาอยางไรก็ดี เกมออนไลนท่ีใหบริการ

ในไทย สวนใหญลวนแลวแตเปนเกมท่ีนําเขามาจากตางประเทศแทบท้ังสิ้น ไมวาจะเปนการนําเขา

จากประเทศเกาหลี จีน ไตหวัน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ (เพ่ิมบุญ เอ่ียมสุภาษิต, 2555) 

 

2.2.3 การแบงประเภทของเกมออนไลน 

จากความหมายของเกมออนไลนขางตน สรุปไดวา เกมออนไลน คือ เกมท่ีตองเลนผานระบบ

อินเตอรเน็ต โดยอาจจะเสียคาใชและไมมีคาใชจายในการเลนเกมนั้นข้ึนอยูกับบริษัทผูใหบริการเกม

นั้นๆ ผูเลนสามารถเลือกบทบาท หรือ ปรับแตงตัวละครได นอกจากนั้น ผูเลนรูสึกเปนสวนหนึ่งของ

เกม รวมท้ังสามารถเกิดการปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืนๆ โดยรูปแบบการเลนเกมนั้นสามารถเลนไดท้ัง

ท่ีบานและเลนไดท่ีอินเตอรเน็ตคาเฟ (Internet Café) ท่ีใหบริการ 

การแบงประเภทของเกมออนไลนตามการอางอิงจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEX) ไดรวบรวมลักษณะการแบงประเภทตามลักษณะชนิดของเกม ซ่ึง

เปนการแบงประเภทของเกมตามลักษณะการเลนเกม การบังคับเกม และการเลาเรื่องเกม โดยแบง

ออกเปน 7ประเภท ดังตอไปนี้ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2547,       

น. 24-25) 

1) เกมประเภทแอ็คชั่น (Action Game) เกมประเภทนี้จะไดรับความนิยมสูงจากผู

เลนท่ัวไปเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเปนเกมเลนงาย การดําเนินเรื่องไมซับซอน ใชการ

บังคับทิศทางและการกระทําของตัวละครในเกมเพ่ือผานดานตางๆ มีเนื้อหาไมรุนแรง ขอดีคือ การฝก

ประสาทสัมผัสและการตัดสินใจเฉพาะหนา นอกจากนี้เกมประเภทแอ็คชั่น ยังแบงออกได 2 แขนง 

ไดแก 

 (1) Simulation Action คือ เกมแอคชั่นท่ีสรางสถานการณข้ึนมาเพ่ือใหผูเลนหา

ทางผานโดยใชการควบคุมท่ีมีอยู 

 (2) Platform Action เปนเกมแอ็คชั่นพ้ืนฐานท่ีวางฉากไวบนพ้ืนท่ีขนาดหนึ่ง

และใหผูเลนผานเกมไปใหไดทีละดาน 

2) เกมประเภทผจญภัย (Adventure Game) จะเนนเรื่องราวของเกม การแกปญหา

อยางเปนข้ันตอน เกมประเภทนี้จะไมเนนการเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็ว แตจะฝกใหผูเลนตั้งสติและ

วิเคราะหโจทยอยางเปนระเบียบ ซ่ึงจะตางจากเกม RPG ท่ีไมมีการเพ่ิมระดับของตัวละครไดและใน
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การเลนไมจําเปนตองใชการบังคับ แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ การเปดเผยเรื่องราวท่ีชวนติดตามไปจนถึงตอน

จบ  

3) เกมประเภทเสมือนจริง (Simulation Game) หรือ เกมการจําลองสถานการณ

เปนเกมประเภทท่ีจําลองสถานการณตางๆ ข้ึนมา เพ่ือใหผู เลนไดสวมบทบาทเปนผู ท่ีอยู ใน

สถานการณนั้น เหตุการณตางๆ อาจจะนํามาจากสถานการณจริงหรือสมมติข้ึนเกมแนวนี้ แบงไดดังนี้ 

 (1) Virtual Simulation จําลองการควบคุมเสมือนจริง เชน การขับเครื่องบิน 

การขับรถไฟ การควบคุมรถยกของ เปนตน 

 (2) Situation Simulation จําลองสถานการณตางๆ ในชวงเวลาหนึ่งมาใหผูเลน

ไดเลนเปนตัวเองในสถานการณนั้น 

 (3) Creation Simulation จําลองใหผูเลนไดเปนเจาของกิจการอยางหนึ่ง และ

การทําการออกแบบพัฒนาไปจนถึงบริหารกิจการนั้นๆ ใหสําเร็จ 

 (4) Pet Simulation จําลองใหผูเลนไดเลี้ยงสัตวตางๆ เหมือนสัตวจริงๆ แตอยู

ในเกม สําหรับผูเลนบางคนท่ีอยากจะเลี้ยงแตไมสามารถเลี้ยงจริงได ก็สามารถมาลองเลี้ยงในเกมแทน

ได 

4) เกมประเภทกลยุทธการวางแผนรบ (Real Time Strategies Game) เกม

ประเภทนี ้จะแยกมากจากเกมประเภท Simulation เนื่องจากในระยะหลังเกมประเภทนี้มีแนวทางท่ี

ชัดเจนข้ึน คือ รวมกันเลนไดหลายคน เนื้อเรื่องในเกมเกิดจากการจําลองสมรภูมิทางการทหาร ผูเลน

ตองศึกษารูปแบบแนวทางคุณสมบัติพิเศษของตัวละครท่ีมีอยู เพ่ือแกปญหา หาวิธีเอาชนะ เกม

วางแผนการรบ แบงออกเปนสองประเภทตามการเลน คือ 

 (1) ประเภทการตอบสนองแบบทันกาล (Real Time) ผูเลนทุกฝายจะตองแขง

กับเวลา เนื่องจากการมีมีการหยุดพักระหวางรบ เกมจะดําเนินเวลาไปตลอด 

 (2) ประเภททีละรอบ (Turn Base) ประเภทนี้ผูเลนมีโอกาสคิดมากกวา เพราะ

จะใชวิธีผลัดกันสั่งการทหารของตัวเองคลายกับการเลนหมากรุก 

5) เกมประเภทภาษา หรือ สวมบทบาทตัวละคร (Role Playing Game : RPG) 

เนื่องจากในชวงแรกเกมประเภท RPG ท่ีออกมาจะเปนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตามตนสังกัดการ

ผลิตของประเทศนั้นๆ จึงจําเปนตองใชความรูดานภาษาในการเลนเปนเกมท่ีผูเลนจะถูกสมมติหรือ

เลือกสมบัติใหตัวเองมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งในเกม เพ่ือคนหาสิ่งของหรือไขปริศนา มีฉากจบได

หลากหลายรูปแบบ โดยมีจุดเดนทางดานการพัฒนาระดับประสบการณของตัวละคร (Experience) 

ตัวเกมไมเนนการบังคับแตจะใหผูเลนสัมผัสกับเรื่องราวภายในเกม เกมประเภท RPG ยังแยกประเภท

ออกเปนหลายหลายประเภท เชน  

 (1) Action RPG คือ เกม RPG ท่ีเพ่ิมสวนของการบังคับแบบเกมแอคชั่นลงไป 
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 (2) Simulation RPG คือ เกม RPG ท่ีมีการเลนในแบบของการวางแผนการรบ 

 (3) MMO RPG (Massively Multiplayer Online) คือ เกม RPG ท่ีไดรับความ

นิยมมากในปจจุบันนี้ เนื่องจากเปนการเลนเกมกับผูเลนท่ีเปนคนจริงๆ บนโลกท่ีสรางข้ึน หรือ ชุมชน

เสมือน และสามารถกําหนดการผจญภัยของตัวเองไดอยางอิสระ รวมท้ังมีการปฏิสัมพันธ 

ติดตอสื่อสารกับผูเลนคนอ่ืนๆ เกิดข้ึน 

6) ประเภทเกมกีฬา (Sport Game) เปนเกมท่ีจําลองการเลนกีฬา หรือ จําลองการ

แขงขันกีฬาตางๆ โดยมีการใชกติกาเสมือนจริง ใหเลนกันในรูปแบบของวีดีโอเกม นิยมเลนกันในกลุม

เพ่ือนเนื่องจากเขาใจงายปจจุบันมีเกมกีฬาออกมาหลายประเภท ตั้งแตเกมฟุตบอล เกมบาสเกตบอล 

เกมกอลฟ เกมชกมวย ยกตัวอยาง เกมปงยา (PangYa) เปนเกมกีฬากอลฟออนไลนในรูปแบบแฟนตา

ซี จากจุดกําเนิดท่ีประเทศเกาหลีใต และใหบริการในประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทยท่ีไดรับความ

นิยมมาก  

7) เกมประเภท Hybrid เกิดข้ึนเม่ือสายเกมตางๆ เริ่มอ่ิมตัว ผูเลนตองการความ

หลากหลายในการเลนเกมมากยิ่งข้ึนทําใหเกิดความคิดท่ีจะผสมผสานรูปแบบของการเลนเกมแบบ

ตางๆ เขาดวยกัน  

การแบงประเภทของเกมมีแนวโนมการแบงท่ียากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากผูผลิตเกม

พยายามท่ีจะนําเทคนิคหลายๆ แบบมาผสมผสานกัน ใหผูเลนมีความสนุกและเกิดความสมจริงมาก

ข้ึน ดังนั้น ผูวิจัยขอเพ่ิมเติมประเภทของเกมออนไลนอีกประเภทหนึ่ง ท่ีปจจุบันไดรับความนิยมมาก

ในตลาดเกมออนไลน และผูเลนออนไลน ไดแก 

8) เกมประเภทการยิง (Shooting Game) เกมประเภทนี้จะเนนการยิงศัตรูเปนหลัก 

ตัวผูเลนในเกมมักจะมีอุปกรณประเภทปน รถถัง เครื่องบิน ท่ีมีกระสุน ทําการฝาฟนอุปสรรคเพ่ือไปสู

ดานตอไปหรือเพ่ือชัยชนะ ดวยการนิงทําลายเปาหมายภายในเกม สมัยกอนเกมประเภทนี้มักจะพบใน

รูปแบบของยานอวกาศหรือเครื่องบินโดยความสนุกอยูท่ีการทําลายฝายตรงขามดวยอาวุธปนและใน

ขณะเดียวกันก็ตองคอยหลบกระสุนปนของฝายตรงขามดวย โดยเกมประเภทยิงสามารถแบงไดดังนี้ 

 (1) First Person Shooting (FPS คือ เกมยิงท่ีใชมุมมองแทนสายตา เกม

ประเภทนี้ไดรับความนิยมมากในผูเลน และมีการพัฒนาจากบริษัทผูใหบริการหลากหลายคายเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูเลน 

 (2) Third Person Shooting คือ เกมยิงประเภทจําลองภาพโดยรอบ เห็นตัว

ละครท่ีเราบังคับและฉากโดยรวม ผูเลนสามารถพบกับประสบการณการเลนเกมท่ีตื่นเตน และเสมือน

จริงจากอนิเมชั่นตัวละครโดยการใชเทคนิค 
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ปจจุบันประเภทของเกมออนไลนประกอบดวย 5 ประเภทใหญๆ ท่ีโดดเดน ดังตอไปนี้ 

1) MMORPG (Massively Multiplayer Role-Playing Game) คือ เกมท่ีเลนตาม

บทของเนื้อเรื่อง ซ่ึงผูเลนสามารถสนทนาและทํากิจกรรมรวมกันได ลักษณะเดนของเกมประเภทนี้ 

คือ เปนเกมท่ีสามารถรองรับผูเลนไดเปนจํานวนมาก สามารถมีปฏิสัมพันธกับโลกของเกมไดพรอมกัน

ไมตางจากโลกแหงความเปนจริง ซ่ึงเนื้อหาของเกมสวนใหญจะเก่ียวกับการตอสูผจญภัย เชน 

Ragnarok, Dragon Nest, Cabal, Yulgang เปนตน 

2) Casual Game คือ เกมแบบผอนคลาย เปนตัวการตูนนารักสีสันสดใส เกมท่ีผูเลน

แขงขันภายใตกติกางายๆและไมจําเปนตองใชเวลา หรือทักษะพิเศษในการเลนมากนักมักเปนเกมท่ี

เลนงาย และเหมาะสําหรับเลนเพ่ือผอนคลายหรือฆาเวลาเชน Audition เปนตน 

3) RTS (0Real Time Strategy) คือ 0เกมแนววางแผนการรบ 0จุดหลักของเกมแนวนี้ 

คือ 0มีการสรางสิ่งกอสรางและควบคุมตัวละครหลายๆ ตัวพรอมกัน 0การเอาชนะเปาหมายท่ีวางไว และ

การบริหารทรัพยากรเชน 0StarCraft, Warcraft เปนตน 0ซ่ึงจะตางจากเกมแนว MOBA ตรงท่ีผูเลนจะ

สามารถคุมตัวละควรแคตัวเดียว โดยเลนกันเปนทีม0ทีมละ 5 คน 

4) MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) คือ 0แนวเกมใหมท่ีแยกมาจาก 

RTS (0Real Time Strategy)เปนการผสมเกมแอ็คชั่นกับเกมวางแผนเรียลไทม เกมประเภทนี้เนนการ

เลนเปนทีม ผูเลนเลือกและควบคุม “ฮีโร” หนึ่งตัวเพ่ือทําลายสิ่งกอสรางหลักของคูตอสูเชน DotA 2, 

HON, LOL เปนตน 

5) FPS (First-Person Shooter) 3คือ เกมยิงมุมมองบุคคลท่ีหนึ่งซ่ึงจัดวาเปนเกม

แอ็คชั่น 1ประเภทหนึ่งท่ีแยกออกมา จุดศูนยกลางของเกมอยูท่ีอาวุธปนและการโจมตีโดยใชอาวุธผาน

มุมมองบุคคลท่ีหนึ่ง1 เชน Point Blank, Special Force เปนตน 

 

2.2.4 โครงสรางของเกมออนไลน 

โครงสรางของเกมออนไลนจะมีองคประกอบดังตอไปนี้ (นพพันธ เลิศศุภวารี, 2551) 

1) Story Creation คือ เกมตองมีการแตงเนื้อเรื่อง อาจแตงข้ึนใหม หรืออางอิง    

จากนวนิยายประวัติศาสตรก็ได 

2) Concept Art วาดภาพฉากเปนลายเสน ใสสี มีการออกแบบวาดภาพตัวละคร 

และทําภาพฉาก ตัวละครท่ีจะใชเกมจริง 

3) Character ตัวละคร และการดําเนินการของเกมตัวละครของผูเลน สัตว

ประหลาด อาวุธ เสื้อผา สัตวเลี้ยง สิ่งของทุกชนิด และเงิน 

4) Concept Design เกม MMORPG ผูเลนเกมจะตองตอสายเพ่ือเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถตอดตอกับ Server ของผูใหบริการเกมออนไลน ลักษณะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87_%28%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%29&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87_%28%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%29&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87_%28%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%29&action=edit&redlink=1
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ของเกมจึงออกแบบมาเพ่ือใหผูเลนสามารถเลนไดท้ังแบบเปนกลุมและเลนคนเดียว ผูเลนเกมตองมี

โปรแกรมของเกมออนไลนเพ่ือติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร อีกท้ังผูเลนตองมี ID และ Password เพ่ือ

เขาไปเลนเกม โดยตัวโปรแกรมจะทําหนาท่ีเชื่อมตอกับ Server และบันทึกขอมูลผูเลน รวมท้ังสถานะ

ของการเลนเกม 

5) ระบบ Web Server เพ่ือเก็บ Database (ฐานขอมูล) ซ่ึงจะมีอยูหลายตัว โดย

แยกกันทําหนาท่ี คือ ตัวเก็บ Account ID, Billing, Web, Game ซ่ึงขอมูลตางๆ ท่ีมีการ Update 

ในฐานขอมูลจะถูก Replicate ไปท่ี Central Database ดวย  

6) ระบบสมาชิก ซ่ึงผูเลนจะตองเขาไปทําการลงทะเบียน โดยจะตองกรอกประวัติ

สวนตัว เลขท่ีบัตรประชาชน นอกจากนั้นตั้งชื่อและรหัสผานเพ่ือเขาเลน 

7) การเติมเวลา ผูเลนจะตองซ้ือบัตรเติมเวลา โดยบัตรทุกชนิด ทุกราคาจะมีอายุการ

ใชงาน 3 เดือน นับจากการเติมเงิน บัตรเติมเวลาเขาเลนเกม ซ่ึงปจจุบันนี้เกมออนไลนสวนใหญไม

จําเปนตองใชบัตรเติมเวลาแลว เนื่องจากผูใหบริการเกมหลากหลายเจา ใหผูเลนสามารถเขาเลนฟรีไม

เสียคาใชจาย 

 

2.2.5 ระบบการส่ือสารในเกมออนไลน 

ลักษณะการสื่อสารในเกมออนไลน เปนลักษณะของการสื่อสารผานตัวกลางและระบบ

เครือขาย (Rheingold, 1993, p. 1) ใชการสื่อสารใน 2 ลักษณะท่ีเรียกวา 1) การสื่อสารผานตัวกลาง

คอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication: CMC) และ 2) การปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยและคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction: HCI) (Deterding, Dixon, Khaled & 

Nacke, 2011) ซ่ึงท้ังสองแนวคิดนี้ กลาวถึง การสื่อสารท่ีมีคอมพิวเตอรหรือเครื่องมืออยูใน

กระบวนการของการสื่อสาร 

การสื่อสารผานคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication: CMC) เปนการ

สื่อสารแบบสองทิศทาง โดยผูท่ีสื่อสารจะตองมีสวนรวม (Active Participation) มากกวาการเขามา

ใชสื่อมวลชนโดยท่ัวไป นอกจากนั้น การสื่อสารแบบ CMC ยังสามารถเชื่อมตอขอมูลไปยังผูใชอ่ืนๆ 

(Hypertext) ทําใหขอบเขตของพ้ืนท่ีสาธารณะนั้นสามารถขยายไดอยางกวางขวางโดยไรขอจํากัดทาง

กายภาพ 

การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร (CMC) เกิดข้ึนในชวงป ค.ศ. 1970 - ค.ศ. 1980 โดย

เริ่มจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ถูกนํามาใชเพ่ือการสื่อสารระหวางบุคคล หรือ กลุมบุคคลตางๆ 

โดย Santoo ไดกลาวไววา การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรนี้เปนบริการท่ีสามารถอํานวยความ

สะดวกทางการสื่อสารใหกับบุคคลหรือกลุมไดโดยตรง และในการสื่อสารรูปแบบนี้ คอมพิวเตอรจะ
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เปนตัวกลางของการสื่อสารของผูเลน เชนเดียวกับเครือขายโทรศัพทท่ีเราใชกันอยูปจจุบัน (วิทวัส 

เถ่ือนทอ, 2543, น. 15) 

ในงานวิจัยของ อุษา บิ้กก้ินส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ (2551) ไดอธิบายเก่ียวกับ การ

สื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร (CMC) ดังนี้ 

CMC เปนการสงขอความตามสายโทรศัพท โดยขอมูลจากตนทาง เหมือนกับขอมูลท่ีไดรับ

ปลายทาง การสื่อสาผานคอมพิวเตอรเก่ียวของกับ 3 ประเด็น คือ 

1) เครือขาย (The Net) เปนคําท่ีใชไมเปนทางการสําหรับเครือขายคอมพิวเตอรท่ี

เชื่อมโยงกัน และใชเทคโนโลยีการสื่อสารผานคอมพิวเตอรโดยมีการอภิปรายสาธารณะของประชาชน

ท่ัวทุกมุมโลกผานทางคอมพิวเตอร 

2) ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) เปนการรวมตัวทางสังคมท่ีเกิดจากการ

ใชอินเทอรเน็ตเม่ือคนกลุมหนึ่งใชคอมพิวเตอรเพ่ือการอภิปรายในประเด็นตางๆ รวมกันหรือสนทนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนเวลานานพอสมควรโดยบุคคลเหลานี้มีความรูสึกท่ีจะสรางเครือขายใน

กลุมผูใชไซเบอรเสปซ (Cyberspace) 

3) ไซเบอรเสปซ (Cyberspace) เปนคําท่ี William Gibson ตั้งข้ึนในนิยาย

วิทยาศาสตรชื่อวาNeuromancerซ่ึงหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีผูใชเทคโนโลยีสื่อสารผานคอมพิวเตอรใชถอยคํา

ตางๆ สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและขอมูลความม่ังค่ังและอํานาจข้ึน 

ในขณะท่ีการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (HCI) เปนลักษณะการสื่อสารกับ

คอมพิวเตอรโดยตรงซ่ึงการเลนเกมออนไลนเปนการเลนท่ีมีการปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรโดยตรง

เชนกัน (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011) เชนการใชเมาสเพ่ือบังคับตัวละคร การกด 

Skill การคุยกับตัวละครในเกมท่ีผูเลนไมไดเปนคนเลน ( 0Non Player Character: NPC) การบังคับ

(0Artificial Intelligence: AI) ตลอดจนเนื้อเรื่องเกมท่ีมีการปฏิสัมพันธกับผูเลนผานระบบเกมดังนั้น

เม่ือผูเลนทําการเลนใดๆ กับตัวเกมก็ตามลวนแลวแตเกิด HCI ข้ึนท้ังสิ้น 

เนื่องจากเกมออนไลนเปนลักษณะของแอพพลิเคชั่นชนิดหนึ่งบนระบบอินเทอรเน็ตและเปน

แอพพลิเคชั่นหนึ่งของคอมพิวเตอรการสื่อสารแบบ CMC จึงใชอธิบายลักษณะการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนบน

ระบบเกมออนไลนระหวางผูเลนกับผูเลนสวน HCI ใชอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารท่ีผูเลนสื่อสารกับ

ระบบเกม 

ระบบภายในของเกมออนไลนโดยท่ัวไปเม่ือแบงตามแนวคิดการแบงองคประกอบของเกม

ออนไลนพบวาในแนวคิดของ Reeve and Read (อางถึงใน ชิณสินธุ คลังทอง, 2557) “การสราง

ระบบสื่อสารท่ีงายตอการใชงาน” เปนหนึ่งในคุณสมบัติท่ีจําเปนตองมีของเกมออนไลนซ่ึงเกม

ออนไลนทุกเกมลวนมีระบบดังกลาวเปนพ้ืนฐานโดยระบบการสื่อสารของเกมมี 4 ระบบแตอาจ

มากกวาไดข้ึนอยูกับการออกแบบและพัฒนาเกมโดยระบบท้ัง 4 มีดังตอไปนี้ 
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1) ระบบชองการสื่อสาร (Chat Bar) หมายถึงระบบการสื่อสารเบื้องตนท่ีมีเปน

พ้ืนฐานของทุกเกมสวนใหญลักษณะของชองพิมพจะเปนชองพิมพบริเวณมุมดานลางของจอกอนจะ

พิมพเพ่ือสื่อสารจะตองกด Enter กอนการพิมพหรือบางเกมใชการ Click เมาสหรือใชคําสั่งพิเศษ

หนาท่ีของระบบชองการสื่อสารเพ่ือทําการสื่อสารเบื้องตนสําหรับการสื่อสารระหวางบุคคลผูเลน 

 

ภาพท่ี 2.3  ตัวอยางระบบชองการสื่อสาร (Chat) ในเกมออนไลน 

 

2) ระบบเพ่ือน (Friend List) หมายถึงระบบการสื่อสารสําหรับเพ่ือนในกลุมท่ีรูจัก

กันท่ีเกิดจากการเลนเกมหรือเพ่ือนท่ีเปนเพ่ือนกันอยูแลวลักษณะของระบบสื่อสารของระบบเพ่ือนจะ

เปนลักษณะของระบบท่ีติดตามตัวเพ่ือนผูเลนเพ่ือบอกวากําลังอยูในเกมหรือไมเพ่ือสนับสนุนการ

ติดตอเพ่ือสรางกลุมภายในเกมเม่ือตองการสื่อสารจะใชรูปแบบคลายกับการใชระบบแชทรูม (Chat 

Room) บนอินเทอรเน็ตโดยมักแยกเปนชองสื่อสารพิเศษข้ึนอยูกับเกม 
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ภาพท่ี 2.4  ตัวอยางระบบ Friend List ในเกมออนไลน 

 

3) ระบบปารตี้ (Party) หมายถึงลักษณะการรวมกลุมเพ่ือจุดประสงคเพ่ืออํานวย 

ความสะดวกในการเลนเกมของผูเลนทําใหเลนเกมไดงายข้ึนเชนการเก็บเลเวลท่ีงายข้ึน การทําภารกิจ

ท่ีงายข้ึนรวมไปถึงการสูกับบอสท่ีไมสามารถทําไดคนเดียวลักษณะการสื่อสารในเกมปารตี้ในทุกเกมจะ

มีชองทางการสื่อสารเพ่ิมข้ึนจากระบบปกติและระบบปารตี้ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของระบบการ

รวมกลุมขนาดใหญ (อุษา บิ้กก้ินส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ, 2551) 
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2.2.3 เฟซบุก(Facebook) 

2.2.3 เฟซบุก(Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5  ตัวอยางระบบปารตื้ (Party) ในเกมออนไลน 

 

4) ระบบรวมกลุมขนาดใหญ (Guild / Clan / Fam) การรวมกลุมขนาดใหญในเกม

แตละชนิดมีการเรียกท่ีแตกตางกันเชนกิลด(Guild) แคลน (Clan) แฟคชั่น (Faction) แฟมมิลี่ 

(Family) เปนตนซ่ึงข้ึนอยูกับผูพัฒนาเกมจะเลือกชื่อใหเหมาะสมกับเกมนั้นๆ ในบางเกมออนไลน

สามารถรองรับไดถึง 1,000 คนตอ 1 กลุมการรวมตัวเปนกลุมขนาดใหญเพ่ือใหสามารถใชระบบพิเศษ

ของเกมบางระบบไดเชนการตีปราสาท การลาบอสพิเศษเปนตนดวยความใหญของกลุมผูพัฒนาเกม

จึงสรางรองรับการสื่อสารพิเศษสําหรับกลุมเหลานี้เพ่ือตอบสนองตอการสื่อสารกับคนจํานวนมากใน

เวลาเดียวกัน 
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ภาพท่ี 2.6  ตัวอยางระบบกลุมในเกมออนไลน 

 

จากแนวความคิดของ Marshall McLuhan แหงสํานัก Toronto 2 ประการ ท่ีนํามาใช

ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก 

1) “เทคโนโลยีทําหนาท่ีเปนตัวกําหนดใหมนุษยปฏิสัมพันธกันและการกําหนด

กระทําของมนุษย” (Communication Technology Determinism) (McLuhan, 1994, p. 9) ท่ี

สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณการสื่อสารของมนุษยท่ีเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีของสื่อท่ีกาวหนา

มากข้ึนเชนเดียวกับเกมออนไลนท่ีเปลี่ยนการสื่อสารของการเลนเกมเปนการเลนแขงขันในเกม

อารเคตไปสูการเลนอยูบานกลุมยอยๆ จนถึงเกมออนไลนท่ีสามารถออนไลนพรอมๆ กันไดและเลน

เปนกลุมกับเพ่ือนไดท่ัวโลกในเวลาเดียวกันสงผลใหเกิดชุมชนโลกเสมือนข้ึนหลังจากการเกิดของเกม

ออนไลน 

2) “ตัวกลางคือสาร” (Medium is Message) หมายถึง “สื่อ” ท่ีใชในการสื่อสาร

ไมใชไดทําหนาท่ีแค “ตัวกลาง” ในการนําเนื้อหาสาระไปสูผูชมเทานั้นแต “สื่อ” มีความหมายแฝงท่ีท่ี

สามารถทําใหผูรับเขาใจได 

McLuhan (1994, อางถึงใน อภิญญา กาวิล, 2554) ไดยกตัวอยางสื่อเปรียบเทียบกับ

หลอดไฟวาตัวหลอดไฟเองไมไดบรรจุเนื้อหาอะไรอยูภายในแตมันมีผลตอสังคมในฐานะท่ีทําใหคน

สามารถมีแสงสวางสําหรับประกอบกิจกรรมใดๆในยามคํ่าคืนแหงราตรีกาลได ซ่ึงแนวคิดของ 

McLuhan นี้ไดอธิบายถึงการเกิดข้ึนของ Visual Space ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษท่ีใหความสําคัญกับการ

มองเห็นหรือการมองภาพเม่ือผูรับสารรับสารจะตองตกอยูในกฎและหลักไวยากรณกฎนั้นไดกําหนด
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วิธีการคิดของเราสิ่งตางๆ จึงเชื่อมโยงกันหากเราตองการท่ีจะเขาใจทุกสิ่งและสามารถเชื่อมโยงทุกสิ่ง

เขาดวยกันเราตองจําแนกองคประกอบตางๆออกจากกันหรืออาจกลาวไดวาตองเขาใจภาพ และพ้ืนไป

พรอมๆ กัน (อภิญญา กาวิล, 2554) เชนเดียวกับโลกของเกมออนไลนผูเลนตองเขาใจกฎสังคม

อานสัญญะของเกมและทําการสื่อสารกับผูเลนคนอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกันซ่ึงออกมาเปนลักษณะของสาร

ท่ีผูเลนตองทําความเขาใจพิเศษ 

“สื่อ” เปนตัวกําหนดท่ีสามารถทําใหคนจํานวนมากไดรับรูเรื่องราวตางๆ จากท่ีไหนก็ได

พรอมกันภายในเวลาท่ีรวดเร็วเกมออนไลนเปนเกมในลักษณะท่ีเลนพรอมๆ กันไดหลายคนท่ัวโลก

ผานระบบเครือขายอินเตอร โดยผูเลนแตละคนจะตองเลือกท่ีจะสวมบทบาทเปนตัวละครของเกม

นั้นๆ เพ่ือท่ีจะไดสื่อสารกับผูเลนคนอ่ืนๆ ได เกมออนไลนก็เปนอีกสื่อหนึ่งท่ีจะสามารถทําใหผูเลน

เอาชนะขอจํากัดทางการสื่อสารในมิติของระยะทางและเวลา กลาวคือ เกมออนไลนนั้นเปนตัวกลางท่ี

จะชวยใหผูเลนติดตอสื่อสารกันได ถึงแมจะอยูกันตางพ้ืนท่ีก็ตาม 

“สื่อ” มีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยเนื่องจากการสื่อสารในปจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ทําใหสื่อ

เขาถึงคนทุกคนไดอยางท่ัวถึงและมีอิทธิพลตอสังคมมนุษยเปนอยางมากจากคํากลาวของ McLuhan 

ไดกลาวไวถึง “Global Village” วามนุษยในยุคนี้ไมสามารถอยูอยางสันโดษไดเนื่องจากชีวิตของ

มนุษยในยุคนี้ข้ึนอยูกับการติดตอสื่อสารผานสื่ออิเล็คโทรนิคส (Electronic Media) อยูเสมอและใน

ยุคสื่ออิเล็คโทรนิคสทําใหมนุษยนั้นกาวเขาสูยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) และการสื่อสาร

ของมนุษยนั้นจะเติบโตอยางกาวกระโดดและการสื่อสารนั้นจะรวดเร็วมากข้ึนมากจนไมสามารถวัดได 

(West, 2010) 

ในลักษณะของการสื่อสารในเกมออนไลนเปนการสื่อสารท่ีอยูในกระบวนการสื่อสารของ

Foulger เนื่องจากผูเลนเกมออนไลนใชเกมเปนสื่อกลางเพ่ือสื่อสารระหวางผูเลนแลวในลักษณะของ 

CMC ดังท่ีกลาวมาในขางตนตัวระบบการสื่อสารท่ีผูพัฒนาเขียนใหเอ้ืออํานวยความสะดวกในการ

สื่อสารของผูเลนเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของผูเลนในเกมออนไลนนั้นๆ ไดความสําคัญใน

การสื่อสารจึงเปนสวนสําคัญในการสรางการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนจนกอใหเกิดชุมชนเสมือนเกิดข้ึน

ในเกมออนไลนดังกลาว 

สรุปการสรางระบบการสื่อสารท่ีดีรวมไปถึงการสรางระบบเครือขายความสัมพันธท่ีเหมาะสม

จึงเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานท่ีผูออกแบบเกมและผูใหบริการเกมตองใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ หาก

ระบบการสื่อสารไมสนับสนุนตอการสรางปจจัยพ้ืนฐานดานความสัมพันธเกมนั้นๆ จะไมสามารถเกิด

ชุมชนเสมือนไดดังนั้น การสื่อสารและทีมเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกมออนไลนเหลานั้นประสบ

ความสําเร็จนอกการใหความสําคัญเรื่องการสื่อสารและการสรางระบบเครือขายความสัมพันธแลวนั้น

สิ่งท่ีตองคํานึงอีกอยางก็คือการทําใหใชไดงายและเหมาะสมกับผูเลนอีกดวย 
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งานวิจัยนี้ จึงมุงเนนศึกษาระบบการสื่อสารในสวนของระบบแฟม (FAM) ซ่ึงเปนระบบการ

สื่อสารท่ีสําคัญของเกมออดิชั่น เพ่ือจะไดเขาใจถึงโครงสรางและลักษณะการสื่อสารของเกมออดิชั่นท่ี

อาจนําไปสูการสรางอัตลักษณเสมือนและการปฎิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน

ของผูเลนได 

 

2.3 แนวคิดเครือขายสังคมออนไลน 

 

“เครือขายสังคม” เปนคําท่ีถูกนํามาใชแทนท่ีคําวา “ชุมชน” (Community) ท้ังในรูปแบบ

ชุมชนดั้งเดิมและชุมชนออนไลน โดยกลุมของนักวิชาการท่ีมาจากกลุมแนวคิดเครือขายสังคม (Social 

Network Approach) และทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหเครือขายสังคม กลุมของ

นักวิชาการเหลานี้มองวา การรวมกลุมของผูคนท่ีทําการติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร ทํา

ใหเกิดความสัมพันธทางสังคมเชนเดียวกับชุมชน แตการใชคําวา “เครือขายสังคม” มาแทนท่ีคําวา 

“ชุมชน” ทําใหขอจํากัดในดานพ้ืนท่ีซ่ึงชุมชนแบบเดิมมีนั้นหายไป (Wellman, 1996) 

 เม่ือกลาวถึงคําวา “ชุมชน” โดยท่ัวไปเปนท่ีเขาใจวา หมายถึง ชุมชนท่ีมีลักษณะยึดติดกับ

พ้ืนท่ี (Locality–Based Community) หรือชุมชนแบบท่ีอาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มี

ความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพท่ีคลายคลึงกัน มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน มีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน 

 นิยามของคําวาชุมชนท่ีไดใหไวโดยนักสังคมวิทยานั้นมีหลากหลาย (Hillery, 1955, อางถึงใน 

พัน นิลพันธุ ฉัตรไชยยันต, 2555) ไดศึกษารวบรวมความหมายของคําวาชุมชนจาก 94 นิยามแลว

สรุปวา ชุมชน คือ “การรวมกลุมของบุคคลท่ีมีปฏิสัมพันธทางสังคม ในพ้ืนท่ีหนึ่ง และมีลักษณะท่ี

สอดคลองเชื่อมตอกันอยางนอยหนึ่งอยางหรือมากกวา” จากความหมายของชุมชนดังกลาว ชุมชน

จะตองประกอบไปดวย 1) ขอบเขตพ้ืนท่ี 2) ปฏิสัมพันธทางสังคม และ 3) ปจจัยดานจิตวิทยา คือ 

การมีคุณสมบัติหรือลักษณะรวมบางประการของคนในชุมชน 

 สังคมของมนุษยมีวิวัฒนาการมาโดยตลอดจากสังคมแบบเรียบงายสูสังคมท่ีสลับซับซอนข้ึน 

และเม่ือวิวัฒนาการอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการคมนาคมท่ีเปดโอกาสใหผูคนสามารถเดินทางไป

มาหาสูกันงายข้ึน เกิดการขยายตัวของชุมชน ผนวกกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร 

เชน โทรศัพท จนกระท่ังถึงการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต ทําใหการติดตอกันของผูคนจึงไมจํากัดอยู

เฉพาะพ้ืนท่ี หรือเพียงชุมชนพ้ืนท่ี (กายภาพ) อีกตอไป พ้ืนท่ีและระยะทางไมใชขอจํากัดในการสราง

และสานตอความสัมพันธของผูคน สงผลใหแนวคิดความเปนชุมชนไดถูกปรับเปลี่ยนตามไปดวย 

(Queralt, 1996, p. 227) 
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 เม่ือการใชคําวา “ชุมชน” มีขอจํากัดเนื่องดวยเปนคําท่ีสื่อความหมายยึดติดกับพ้ืนท่ีใด พ้ืนท่ี

หนึ่ง (Wellman, 1988, อางถึงใน พัน นิลพันธุ ฉัตรไชยยันต, 2555) นักวิชาการกลุมแนวคิด

เครือขายสังคม ไดเสนอคําวา “เครือขายสังคม” เขามาใชแทนท่ีคําวา “ชุมชน” เนื่องจากเม่ือใชคําวา

เครือขายสังคม ทําใหการเปนชุมชนไมตองจํากัดอยูแคสภาพพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง แตสามารถหมายความ

รวมถึง ความเก่ียวของของผูคนจํานวนมากเทาไหรก็ไดท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง เชน มีความ

สนใจในสิ่งเดียวกัน มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน มากจากกลุมหรือองคกรเดียวกัน เปนตน (Queralt, 

1996, p. 224) 

 นอกจากนี้ Van Dijk (2006) นําเสนอมุมมองท่ีวา มนุษยไดทําการสรางเครือขายสังคมมา

นานแลวตั้งแตอดีต อยางนอยตั้งแตการคิดคนภาษาพูดข้ึน เพราะปฏิสัมพันธดานการสื่อสารเปนสิ่งท่ี

เชื่อมตอผูคน กลุม องคกร หรือสังคมเขาไวดวยกัน และเม่ือเครือขายดานเทคโนโลยี (Technical 

Networks) ท่ีมนุษยสรางข้ึน ถูกแตงเติมดวยสัญลักษณและขอมูลสารสนเทศตางๆ จนกลายเปน

เครือขายสื่อ (Media Networks) ท่ีเชื่อมโยงระหวางผูสงและผูรับสาร รูปแบบของ “สังคมเครือขาย” 

จึงชัดเจนข้ึน 

 

2.3.1 ความหมายกลยุทธการส่ือสาร 

ความหมายของเครือขายนั้นแมไมไดมีการนิยามไวอยางชัดเจนแตก็มีผูใหความหมายของ 

“เครือขาย” ไวอยางมากมายดังตอไปนี้ 

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย (2549) นักสังคมวิทยา และนักเขียนท่ีมีผลงานท่ีชื่อวา เครือขายทาง

สังคม (Social Community) ไดกลาว คุณสมบัติของเครือขายอินเตอรเน็ตกลุมนี้ คือ ผูใชท่ีมีสิทธิเทา

เทียมกัน ตองมีกิจกรรมท่ีสมาชิกมีความสัมพันธโดยตรงในระยะเวลายาวนาน การเกิดเครือขายนี้

จะตองสรางความสัมพันธ โดยข้ึนกับการจัดตั้งชองทางขอมูลและกรอบประสบการณรวมของผูใช 

เครือขายนี้จะสามารถเขาสูปญหาและสนับสนุนความสัมพันธตอกัน 

วิทยา จิตนุพงศ (2553) ไดใหความหมายโดยท่ัวไปของคําวา “เครือขายสังคม” คือ รูปแบบ

ความสัมพันธทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปจเจกบุคคล (Individual) กลุม 

(Group)  และองคกร (Organization)  ผ านรูปแบบของการปฏิสัมพันธทางสั งคม (Social 

Interaction) ในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมการสื่อสาร ความรวมมือ การพ่ึงพาอาศัย การ

แลกเปลี่ยน การเรียนรู ซ่ึงเปนปฏิสัมพันธท่ีมีโครงสรางและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนมี

เปาหมายรวมกัน 

เม่ือการสื่อสารผานคอมพิวเตอรมีความสําคัญมากข้ึน โดยเฉพาะดานการสรางความสัมพันธ

ของผูคนในรูปแบบของเครือขายสังคม ไดถูกใหความหมายไวโดย Wellman (1997, p. 179) วา เม่ือ

เครือขายคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับผูคนหรือหนวยงาน มันคือเครือขายสังคม คลายกับการท่ีเครือขาย
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คอมพิวเตอรเปนกลุมของเครื่องมือท่ีเชื่อมตอดวยกลุมของสายเคเบิล เครือขายสังคม คือ กลุมของ

ผูคน (หรือองคกร หรือหนวยของสังคมอ่ืน) ท่ีเชื่อมตอดวยกลุมของความสัมพันธท่ีมีความหมายทาง

สังคม 

จากความหมายดังกลาว มีการใหความสําคัญกับ 1) การรวมกลุมของคน และ 2) 

ความสัมพันธทางสังคมท่ีพัฒนาข้ึนภายในเครือขาย โดยท่ีความหมายแรกซ่ึงเปนความหมายโดยท่ัวไป

ของคําวาเครือขายสังคม ความสัมพันธทางสังคมนั้นเกิดจากสาเหตุการทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนการ

สื่อสาร แตในความหมายท่ีสอง เนนท่ีการสื่อสารผานคอมพิวเตอร 

จากท่ีกลาวมาขางตน เขียนจึงสรุปไดวา เครือขายสังคม บนอินเตอรเน็ต คือ การรวมกลุมคน

ในทุกระดับตั้งแตหนวยท่ีเล็กท่ีสุดคือปจเจก จนถึงระดับ กลุม องคกรและสังคมท่ีใหญข้ึน ผาน

กระบวนการติดตอสื่อสารทางอินเตอรเน็ต เพ่ือสรางและรักษาความสัมพันธทางสังคม 

 

2.3.2 ความหมายของสังคมออนไลน หรือชุมชนออนไลน 

เครือขายสังคมออนไลนหรือเรียกไดอีกอยางวาชุมชนออนไลน (Social Networking) 

หมายถึง โปรแกรม หรือเว็บไซตท่ีไดจัดทําข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคคลสามารถเขามา

ติดตอสื่อสารกันไดท้ังในรูปแบบการติดตอทางเดียว หรือการติดตอสองทางระหวางผูรับขอมูล และผู

สงขอมูล โดยท่ีผูรับและผูสงขอมูลนั้น ไมจําเปนตองรูจักกันมากอนก็ได ท้ังนี้เว็บไซตเครือขายสังคม

ออนไลนในปจจุบันมีมากมายและหลากหลาย และแตละเครือขายจะมีลักษณะ หรือจุดเดนท่ีแตกตาง

กันออกไป บางเว็บไซตเนนเรื่องการสงขอความสั้นๆ เชน Twitter เปนตน หรือบางเว็บไซตเนนเรื่อง

การแบงปนรูปภาพ หรือวีดีโอเพ่ือบอกเลาเรื่องราว เชน YouTube, Instargram, Socialcam     

เปนตน หรือบางเว็บไซตเนนในเรื่องของการแบงปนบทความ หรือขอมูลในรูปแบบเอกสาร เชน 

Blogger, Wordpress เปนตน และอีกรูปแบบของเครือขายสังคมออนไลนท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบัน คือ

สามารถนําเสนอแบงปนขอมูลไดหลากหลาย หรือแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงสามารถสงขอความ

แบบสามารถโตตอบทันทีได (Instant Message: IM) เชน Facebook เปนตน 

 Rheingold (1993) ใหความหมายของชุมชนออนไลนไววา เปนสังคมเสมือนท่ีเกิดจากการ

รวมตัวในสังคมอินเตอรเน็ต หรือ เกิดจากความสัมพันธของบุคคลในโลกไซเบอรสเปซ 

Jones (1995, อางถึงใน พิสุทธินี บัวทรัพย, 2551) ไดกลาวถึง ชุมชนออนไลน วาเปนพ้ืนท่ี

ทางสังคมท่ีใชในการถกเถียงประเด็นตางๆ ซ่ึงผูมีสวนรวมยังคงไดพบปะและเผชิญหนากัน นอกจากนี้

ชุมชนออนไลนยังเปนศูนยรวมของความเชื่อในสิ่งเดียวกัน และกิจกรรมท่ีนําพาใหผูคนท่ีอยูตาง

สถานท่ีมารวมตัวกันได 

Fernback and Thomson (1995, อางถึงใน พิสุทธินี บัวทรัพย, 2551) ไดนิยามความ 

หมายของชุมชนออนไลนไววา ความสัมพันธทางสังคมท่ีถูกหลอหลอมข้ึนในไซเบอรสเปซ ผานการ
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ติดตอสื่อสารกันอยางตอเนื่องภายในพรมแดนหรือสถานท่ีเฉพาะเจาะจง อยางเชน การประชุม และ

การสนทนาในหองสนทนาออนไลน (Chat Room) ซ่ึงในเชิงสัญญะแลว เปนการจําแนกตามหัวขอ

การสนทนาตามความสนใจของแตละกลุม 

อิสริยะ ไพรีพายฤทธิ์ (อางถึงใน อิทธิพล ปรีติประสงค, 2552) ไดจัดแบงประเภทของ

เครือขายสังคมออนไลนแบงออกเปน 5 กลุมใหญๆ คือ 

1) Identity Network คือการแสดงตัวตนและภาพลักษณของตนเองรวมถึงผลงาน

ของตนเองเชน www.facebook.com, www.youtube.com เปนตน 

2) Interested Network เปนการรวมตัวกันโดยอาศัย “ความสนใจ” ตรงกันเชน 

Digg.com  

3) Collaboration Network เปนกลุมเครือขายท่ีรวมกัน “ทํางาน” เชน

www.wigipedia.org, Google Maps เปนตน 

4) Gaming/Virtual Reality หรือโลกเสมือนซ่ึงจะปรากฏในลักษณะท่ีมีการสวม

บทบาทของผูเลนในชีวิตจริงกับตัวละครในเกมเหมือนวาผูเลนมีชีวิตอยูในเกมและชุมชนท่ีสรางข้ึน

และสามารถทํากิจกรรมตางๆ ได 

5) Professional Network ใชงานในอาชีพ 

Rheingold (1993) กลาววา ชุมชนออนไลน คือ “[…] การรวมกลุมท่ีเกิดจากอินเตอรเน็ต 

เม่ือคนจํานวนมากพอทําการสื่อสารสาธารณะเปนระยะเวลายาวนานพอสมควรผสานกับความรูสึก

ของมนุษยอยางเพียงพอ เพ่ือสรางสายใยแหงความสัมพันธในโลกไซเบอร” 

นิยามของ Rheingold (1993) เนนความสําคัญของ 1) การสื่อสารอยางตอเนื่อง 2) ความ 

รูสึกรวมของคนในชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธใหเกิดข้ึนภายในชุมชนออนไลน (Wilbur, 1997,     

p. 7) 

จากนิยามชุมชนออนไลนขางตน การรักษาไวซ่ึงความรูสึกมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเปน

สิ่งสําคัญเนื่องจากการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตเปนการสื่อสารแบบไมเห็นหนาคาตา และไมมีสถานท่ี

ทางกายภาพ ความอยูรอดของชุมชนออนไลนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีการสื่อสารระหวางกันของคนใน

ชุมชน และจะตองเปนกระบวนการสื่อสารท่ีกระทําอยางตอเนื่อง สอดคลองกับคํากลาวท่ีวา “เม่ือ

ปราศจากการสื่อสารอยางตอเนื่องระหวางผูเขารวมชุมชนอาจสูญสลายไป” (Watson, 1997,         

p. 104) และสอดคลองกับแนวคิดของ Baym (1995, p. 22) ท่ีชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรม

การสื่อสารภายในชุมชน (Communicative Practices) และมุมมองของ Jones (1995, p. 2) ท่ี

ชี้ใหเห็นวาการแบงปนขอมูลระหวางกันในชุมชนมีสวนชวยในการสรางชุมชนออนไลนใหเกิดข้ึน 

ดังนั้น ผูวิจัยสามารถสรุปจากขอมูลขางตนไดวาความหมายของชุมชนออนไลน คือ การ

รวมกลุมของผูคนท่ีเกิดข้ึนผานการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต โดยเง่ือนไขในการรักษาชุมชนออนไลนให
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คงอยู ประกอบไปดวย 1) กระบวนการติดตอสื่อสารระหวางกัน และ 2) ความรูสึกมีสวนรวมของผูคน

ในชุมชน เพ่ือสรางใหเกิดความสัมพันธทางสังคม โดยมีอินเตอรเน็ตทําหนาท่ีเปนเครื่องมือสําคัญใน

การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกในชุมชน 

จากขอมูลความหมายของเครือขายสังคมและชุมชนออนไลน จะเห็นไดวา ความหมายของคํา

ท้ังสองมีองคประกอบท่ีคลายกันคือ 1) เปนการรวมกลุมของคนในสังคม 2) มีปฏิสัมพันธทางการ

สื่อสารระหวางกันอยางตอเนื่องผานสื่ออินเตอรเน็ต และ 3) ผูคนเหลานั้นมีความสัมพันธทางสังคม

ระหวางกัน  

ผลของเกิดเครือขายสังคมออนไลนสิ่งแรกคือเปนการเชื่อมโยงผูคนเขาดวยกันทําใหคนท่ีแม

จะอยูหางไกลกันสามารถท่ีจะแสดงตัวตนหรืออัตลักษณของตนเองออกมาโดยผานเนื้อหาไมวาจะเปน

การบอกเลาหรือผานรูปภาพวีดีโอจนทําใหสามารถปรากฏในโลกอินเตอรเน็ตไดทุกท่ีและการควบคุม

เนื้อหาของเครือขายสังคมออนไลนนั้นถูกจํากัดไดยากหรือยากตอการท่ีจะแทรกแซงจากหนวยงาน

ภาครัฐซ่ึงตางจากทีวีหรือวิทยุท่ีงายตอการถูกจํากัดการเสนอขอมูลดังนั้นจึงเปนเครื่องมือหนึ่งในการ

ทํามาสูการแบงปนขอมูลการนําเสนอขอมูลซ่ึงบางครั้งเปนการชวยกันตรวจสอบการดําเนินการของ

ภาครัฐใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึนรวมไปถึงในบางครั้งยังถูกนํามาเปนเครื่องมือในการหาเสียงทาง

การเมืองหรือการใหขอมูลในการดําเนินงานของภาครัฐท่ีสามารถตรงเขาไปยังตัวประชาชนไดโดยตรง 

 

2.3.3 ความสัมพันธทางสังคมออนไลน 

ความสัมพันธทางสังคมเปนสวนประกอบสําคัญในนิยามของคําวาเครือขายสังคมและชุมชน

ออนไลน นักวิชาการท่ีศึกษาความสัมพันธทางสังคมท่ีเกิดในโลกออนไลน มีสองกลุม คือ 1) กลุม

แนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคม (Social Network Analysis) และ 2) กลุมแนวคิดการวิเคราะห

ความสัมพันธทางสังคม (Social Relationship Analysis) ซ่ึงมีความแตกตางกันดังนี้ 

1) กลุมแนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคมเปนการศึกษาแบบวิเคราะหโครงสราง 

(Structural Analysis) ของเครือขายสังคมท้ังระบบ โดยพิจารณา “รูปแบบความสัมพันธ” 

(Patterns of Relations) ของคนในเครือขายแบบมองภาพกวางและเนนขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงมุมมอง

ตอการศึกษาความสัมพันธทางสังคมของนักวิเคราะหเครือขายสังคมมีขอจํากัดอยูบาง เนื่องจากเปน

การศึกษาในภาพกวางของรูปแบบความสัมพันธ และใหขอมูลเชิงปริมาณ โดยไมสนใจบริบททาง

สังคม (Social Context) ท่ีประกอบอยูในเครือขายและไมสามารถอธิบายสาเหตุการเกิดข้ึนของ

ความสัมพันธทางสังคมได (Wellman, 1997; Garton, 1999) 

2) กลุมแนวคิดการวิเคราะหความสัมพันธทางสังคม ไมไดทําการศึกษาความ 

สัมพันธท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตในลักษณะการวิเคราะหโครงสราง เหมือนกับท่ีกลุม

นักการวิเคราะหเครือขายสังคมทําการศึกษา แตมีความเชื่อวาความสัมพันธ เกิดข้ึนจากปจจัยทาง
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สังคม ดังนั้นจึงมุงเนนศึกษาบริบททางสังคม ท่ีสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล การศึกษาจะมุงเนน

ศึกษาเนื้อหาเชิงคุณภาพ เชน สาเหตุการเกิดข้ึนของความสัมพันธออนไลน และปจจัยท่ีมีผลตอการ

พัฒนาความสัมพันธ เปนตน (Rheingold, 1993; Parks & Floyd, 1996; Turner, Grube, & 

Meyers, 2001) 

 

2.3.4 ลักษณะความสัมพันธทางสังคมในเครือขาย 

เครือขายสังคม เปนคําท่ีมีความหมายกวางประกอบไปดวยระดับของความสัมพันธท่ีแตกตาง

กันของคนภายในเครือขาย รวมท้ังความแตกตางในผลของความสัมพันธนั้นดวย (Garton, 1999,     

p. 76) สอดคลองกับความคิดเห็นท่ีวา อินเตอรเน็ตสนับสนุนการสรางความสัมพันธท้ังแบบ

ความสัมพันธท่ีเกาะกันอยางเหนียวแนน และความสัมพันธท่ีเกาะกันอยางหลวมๆ (Wellman, 1996, 

pp. 221-222) 

เม่ือเปรียบเทียบระหวางคําวา “เครือขายสังคม” กับ “ความสัมพันธ” พบวาความสัมพันธ

เปนเพียงสวนหนึ่งของเครือขายสังคมเทานั้น เนื่องจากหากมองความหมายของเครือขายสังคมของ

นักวิชาการกลุมแนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคม นักวิเคราะหจะพิจารณาท้ัง “ความสัมพันธ” 

และ “การแลกเปลี่ยน”ระหวางคนในเครือขาย โดยเปนท่ีเชื่อวา การแลกเปลี่ยนจะนํามาซ่ึง

ความสัมพันธของคนในเครือขาย (Wellman, 1997, p. 181; Garton, 1999, p. 76) 

แนวคิดการวิเคราะหเครือขายสังคมมองวา ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในเครือขาย มีลักษณะ

ซับซอนและเปนระดับชั้น โดยในเครือขายสังคมจะมีรูปแบบการรวมตัวของบุคคลแบบกระจายตัวและ

การมีระดับของความสัมพันธท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้สมาชิกในเครือขายสังคมอาจไมจําเปนตองมี

ความสัมพันธท่ีเหนียวแนนตอกัน และอาจตัดสินใจออกจากการเปนสมาชิกไดเม่ือเวลาผานไป 

(Wellman, 1997, pp. 180-181; Garton, 1997) 

เม่ือเปรียบเทียบความสัมพันธภายในเครือขายกับความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนภายในกลุม พบวา มี

ความแตกตางกัน เพราะกลุมมีรูปแบบความสัมพันธแบบใกลชิด และสมาชิกในกลุมมีการเชื่อมโยงหา

กันแบบตรงตัว (Wellman, 1997, p. 180; Garton, 1997) ท้ังนี้ กลุม เปนพียงประเภทหนึ่งของ

เครือขายสังคมเทานั้น การใชคําวา กลุม อาจทําใหมองขามความซับซอนของความสัมพันธทางสังคม 

รวมไปถึงระดับชั้นของความสัมพันธไปได (Garton, 1997) 

จากขอมูลขางตน จึงสรุปไดวา การใชคําวา เครือขายสังคมเพ่ืออธิบายรูปแบบการรวมกลุม

ของคนผานอินเตอรเน็ต หรือ ชุมชนออนไลน จะสามารถสังเกตเห็นระดับของความสัมพันธท่ีแตกตาง

กันของคนในเครือขายได 
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2.3.5 ชุมชนโลกเสมือน 

“ชุมชนเสมือน” หรือ “ชุมชนไซเบอร” หรือ “ชุมชนออนไลน” ชุมชนในยุคของความ

เจริญเติบโตของระบบอินเตอรเน็ตเปนชุมชนลักษณะพิเศษ คือ แมผูคนจะไมเคยพบเห็นกัน ไรซ่ึง

พ้ืนท่ีจริง แตเกิดการรวมตัวกันในจินตนาการดวยระบบอินเตอรเน็ต 

พัน นิลพันธุ ฉัตรไชยยันต (2555) เสนอวา เปนการรวมตัวดวยความรูสึกอันอาจทําใหชุมชน

ลักษณะนี้มีลักษณะสรางงาย แตทําลายเร็ว ตางไปจากชุมชนในอดีต จึงจําเปนตองอาศัยการ

ติดตอสื่อสารอยางตอเนื่องและการสรางความรูสึกรวมกันตลอดเพ่ือใหคงความสัมพันธกัน 

Delanty (2003) อธิบายแนวคิดชุมชนแบบใหมท้ังหมดนี้โดยอางงานของ ฌองลุค นองซี 

(Jean-Luc Nancy) และ มอรีซบลองโชท (Maurice Blanchot) วา การเกิดชุมชนแบบใหมมากจาก

ภาวะของการขาดและปรารถนาใหเกิดการเติมเต็ม แตภาวะของการขาดนั้นไมไดหมายความวาเปนสิ่ง

ท่ีสูญหายไป แตหมายถึงการขาดเพ่ือน รวมถึงการเติมเต็มในสวนท่ีไมเคยมีมา ชุมชนแบบใหมไมได

เก่ียวกับพ้ืนท่ีแตเก่ียวกับความสัมพันธในลักษณะการรวมกลุมเพ่ือสรางอัตลักษณ 

ชุมชนเสมือน (Virtual Community) เปนการมองการรวมตัวของผูคนผานระบบเครือขาย

เทคโนโลยีดิจิทัล อันทําใหตอบสนองความตองการของผูคนไดหลากหลาย ท้ังสวนตัวและการเมืองใน

ระดับชุมชน และนานาชาติ (Delanty, 2003; Blackshaw, 2010) เนื่องจากการศึกษาชุมชนเสมือนนี้ 

เนนมิติของเทคโนโลยีเปนสําคัญ จึงมีแนวโนมการมองสื่อตามสํานักโตรอนโต แตอยางไรก็ดี มี

นักวิชาการบางทานมองวา ชุมชนแบบนี้อาจใหมเฉพาะตัวสื่อ แตทวาเนื้อก็ไมตางจากเดิม เชน การ

เซ่ียงเชียมซี หรือ ลอยกระทงในอินเตอรเน็ต  

กาญจนา แกวเทพ (2555) ชี้วา การเติบโตของสื่อใหม นั่นก็คือ ระบบอินเตอรเน็ตสงผลให

เกิดการสรางชุมชน (Creation of Community) ไดงาย ท้ังชุมชนการเรียนรู ชุมชมความบันเทิง 

ชุมชนทางการเมือง ซ่ึงตางไปจากขอกังวลของนักวิชาการบางทานวา สื่อใหมจะสรางสายสัมพันธ

เทียม (Fake Relationship) และมีความสัมพันธแบบบางเบา (Thin Relation) (พัชรินทร สิรสุนทร, 

2556, น. 575) 

กาญจนา แกวเทพ ยังไดยกงานของ Denis McQuail มาสนับสนุน โดย McQuail ให

คําอธิบายวา ในอดีต การเติบโตของสื่อมวลชนไมวาจะเปนหนังสือพิมพ โทรทัศน ตางไดรับการ

คาดหวังวาเปนสื่อท่ีสามารถสรางชุมชน แตก็มีปญหาตามมา เชน การบริโภคแบบตางคนตางบริโภค 

การบริหารจัดการยุงยากสลับซับซอน บางทีตกอยูภายใตระบบทุนนิยม แตเม่ือเกิดสื่อใหม คือ 

อินเตอรเน็ตกลับสรางผูคนใหติดตอกันไดงายข้ึน และกลายเปนชุมชนแบบใหมผานคอมพิวเตอร 

(Computer-Mediated Communication: CMC) McQuail เสริมวา แนวคิดการรวมตัวนั้นมีมา

นานต้ังแตสํานักโตรอนโต โดย Marshall McLuhan เสนอเก่ียวกับ โทรทัศนมีพลังการรวมผูคนใน
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ลักษณะ Retribalizingแตกลับไมเห็นเดนชัดจวบจนยุคปจจุบันการรวมตัวกลับเห็นชัดมากข้ึนผานสื่อ

ใหม ดังตัวอยางการรวมตัวของบรรดาแฟนคลับตางๆ 

นอกจากนั้น แนวทางของ Patnum (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2555) สื่อใหมไดสราง

สายใยความสัมพันธ ท้ังในลักษณะการสานสัมพันธ (Bonding) กลุมคนท่ีมีลักษณะเหมือนๆกัน เพ่ือ

ความแนนแฟน กับการรวมกลุมแบบเชื่อมโยง (Bridging) โดยท่ีเปนการรวมกลุมของคนท่ีแตกตางกัน

โดยสิ้นเชิง แตมีจุดรวมกันในความสนใจบางอยาง (Common Interest) ซ่ึงสวนนี้จะสงผลตอ       

อัตลักษณของกลุม 

Delanty (2003) เสนอวา การศึกษาชุมชนในลักษณะใหมนี้นอกจากการมุงเนนวา 

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันชุมชน การสนองความตองการของชุมชนแลว ยังตองคํา

นึกถึงการมองโลกท่ีแทจริงกับโลกแหงจินตนาการท่ีเคยแยกจากกันอยางเด็ดขาดมาพิจารณาแบบ

ควบคูกัน ซ่ึงชวยสรางคนเขามารวมกลุมกันในจินตนาการในประเด็นท่ีนาสนใจรวมกัน และใน

บางครั้งก็จะขยายออกไปทํากิจกรรมในโลกท่ีแทจริงดวยไมตางจากชุมชนแบบดั่งเดิม  

ฮาวรดเรนโกลด เขียนหนังสือเรื่อง เดอะเวอรชัวร คอมมิวนิตี้ (The Virtual Community, 

1993) และอาจถือไดวาเปนนักวิชาการทานแรกๆ ท่ีใหความสนใจชุมชนเสมือน เรนโกลด

(Rheingold) ระบุวาอินเตอรเน็ตยุคนี้มีลักษณะโดดเดนคือราคาไมแพงและมีการพัฒนาข้ึนกวาเดิม

มาก เขามองวาอินเตอรเน็ตชวยเสนอหนทางความเปนจริงแบบใหมซ่ึงเปนทางเลือกใหกับผูคนและ

ผูคนก็สามารถหลบหนีไปจากโลกความจริงไดนอกจากนั้นเม่ือมองในดานการสื่อสารชุมชน เรนโกลดชี้

วา แมจะไมมีพ้ืนท่ีแตกลับเปนการสรางสายสัมพันธของผูคนข้ึนมาใหมท่ีไมเคยปรากฏมากอน ดังนั้น

เราจึงเริ่มเห็นผูคนบางคนเริ่มจะเขาไปในโลกความจริงเสมือนและมีความสัมพันธเปนเครือขาย อัน

เปนการมองเทคโนโลยีในฐานะเชิงบวกคลายคลึงกับโลกยูโทเปย (Utopia) (Delanty, 2003, pp. 

173-174) 

นักวิชาการอีกทานท่ีใหความสนใจศึกษาชุมชนเสมือนก็คือ มานูเอล คาสเทลส ถือเปนคน

แรกท่ีเสนอแนวคิดเรื่อง “ความเสมือนท่ีจริง” (Real Virtuality) ซ่ึงมองวา มันคือระบบความจริง

แบบหนึ่งท่ีถูกสรางข้ึนมาไมไดเพียงแตอยูในจอเทานั้นแตกลับเปนประสบการณท่ีรับรูไดจริงไมใชเปน

เพียงของปลอม นอกจากนั้นเขายังใหความสนใจตอการใชสื่อเสมือนจริงของผูคนท่ีมีลักษณะเชื่อมโยง

กันและทําลายเสนพรมแดนท่ีเคยถูกสรางข้ึนในอดีต โดยมองวา อินเตอรเน็ตไดสรางปฏิสัมพันธทาง

สังคมเชิงบวกใหกับผูใช ท้ังการสรางประชาธิปไตยและทําใหผูคนสื่อสารกันมากข้ึน เชน การใชอีเมล

ชวยใหเกิดการพัฒนาการศึกษา การสรางเครือขายกับกลุมเพ่ือนและญาติมิตร และท่ีสําคัญมันไมได

ทําลายความสัมพันธดั้งเดิมท่ีมีมาของผูคน ดังนั้น สําหรับคาสเทลสแลว โลกเสมือนนั้นยังตอง

ประกอบดวยสังคมท่ีจริงดวย (Delanty, 2003, pp. 175-177, อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ และ

กาญจนา แกวเทพ, 2554) 
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คาสเทลส (อางถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2555) ยังเสนอเพ่ิมดวยวา ชุมชนแบบใหมยังสรางอยู

บนเครือขาย ซ่ึงเปนท้ังปจเจก บุคคลครอบครัว หรือกลุมสังคม และชุมชนนี้จะมีลักษณะ เพอร

สันนัลไลซด คอมมิวนิตี้ (Personalzed Communities) หรือชุมชนท่ีมีลักษณะปจเจกหรือ ตาม

ตองการของบุคคล ซ่ึงยังคงทําหนาท่ีเหมือนท่ีผานมาคือ การสนับสนุนเครือขาย การสรางความเปน

เจาของ และอัตลักษณ อยางไรก็ตามเขายังตั้งขอสังเกตตอชุมชนในโลกเสมือนสวนใหญนั้นจะมี

ลักษณะผิวเผินไมถาวร (Ephemeral Communities) เพราะจะมุงเนนความตองการของปจเจก

บุคคลเสียมากกวา การตกอยูภายใตอําจานการครอบงําของผูเปนเจาของ เชน ในสังคมตะวันตก อีก

ท้ังยังมีชองวางทางการสื่อสารใหกับคนท่ีเขาไมถึงไดดวย  

อยางไรก็ดี Delanty (2003, p. 182) ยังชี้ใหเห็นขอเดนของชุมชนแบบใหมนี้ ก็คือ การสราง

พลังใหกับผูคน เชน กลุมสตรี กลุมคนพิการ กลุมเด็กสามารถใชเครือขายการสื่อสารผานสื่อใหมนี้ทํา

ใหเกิดความเทาเทียมกันของการสื่อสารและพลังทางสังคม นอกจากนั้นยังสรางประชาธิปไตยทางการ

สื่อสารไดมากกวาสื่อประเภทอ่ืนๆ อีกท้ังการเคารพถึงอัตลักษณของคนท่ีจะสรางเนื้อหาและรูปแบบ

การสื่อสารใหมๆ ท่ีผานมาไมอาจทําได 

นอกจากนั้น Van Dijk ใหความหมายของชุมชนเสมือนวา เปนชุมชนท่ีไมผูกติดอยูกับเง่ือนไข

ของเวลาและสถานท่ี แตยังชวยตอบสนองความสนใจในสังคม วัฒนธรรมและจิตใจ ท้ังเรื่องท่ัวไปและ

เรื่องเฉพาะเจาะจง Van Dijk กลาววา สังคมทุกท่ีมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ มีสมาชิก มี

องคกรทางสังคม มีภาษาและรูปแบบการปฏิสัมพันธ มีวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะ ซ่ึงสามารถ

เปรียบเทียบไดระหวางชุมชนเสมือนกับชุมชนโลกท่ีแทจริง ดังตารางตอไปนี้ (Jankowski, 2002) 

 

ตารางท่ี 2.1  ตารางเปรียบเทียบประเภทของชุมชนเสมือนกับชุมชนโลกท่ีแทจริง 

 

คุณลักษณะ ชุมชนโลกความเปนจริง ชุมชนเสมือน 

1. องคประกอบและกิจกรรม - รวมกลุมอยางเหนี่ยวแนน 

- มีกิจกรรมมากมาย 

- มีการรวมกลุมกันหลวมๆ 

- มีกิจกรรมเฉพาะ 

2. องคกรทางสังคม ยึดติดกับเวลาและสถานท่ี ไมยึดติดกับเวลาและสถานท่ี 

3. ภาษาและปฏิสัมพันธ วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัจนภาษาและภาษาท่ี

หลากหลาย 

4. วัฒนธรรมและคุณลักษณะ เปนเอกภาพ เปนแบบแยกยอย 

 

แหลงท่ีมา: Van Dijk (1998, p. 45, อางถึงใน อุษา บิ้กก้ินส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ, 2551) 
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 อยางไรก็ตามชุมชนเสมือนจริงนั้น สามารถเสริมชุมชนโลกท่ีแทจริงได แตก็ยังไมสามารถ

แทนท่ีชุมชนโลกท่ีแทจริงดังกลาวได 

 การเกิดชุมชนในจินตนาการนั้นแสดงใหเห็นถึงการรวมตัวของคนจํานวนหนึ่ง อาจจะมาก

หรือนอยก็ไดข้ึนอยูกับประเด็นความสนของเรื่องนั้นๆ วามีผูสนใจ มีความคิด ความชอบ ในเรื่อง

เดียวกันนั้นเปนจํานวนเทาใด แตเม่ือมีการรวมตัวกันข้ึนมาเปนชุมชนแลว ถึงแมจะเปนชุมชนท่ีไม

สามารถมองเห็นได แตก็เปนชุมชนท่ีมีอยูจริงในสังคมแหงขอมูลขาวสาร หรือการสื่อสารในยุค

คอมพิวเตอร 

 สาเหตุสําคัญท่ีทําใหมนุษยเรามีการรวมตัวกันเขาสูชุมชนเสมือนกันมากนั้น ก็เพ่ือเปนการ

แสดงจุดยืน ของความรูสึกนึกคิดของตนเอง และเพ่ือปลดปลอยภาวะทางอารมณตางๆ ท่ีไมสามารถ

กระทําไดในโลกแหงความเปนจริง และการท่ีไดรูวายังมีคนท่ีมีความรูสึกนึกคิดท่ีเหมือนกันอยูมากใน

โลกทําใหพวกเขาเกิดกําลังใจและมีความรูสึกวาตนเองมีเพ่ือนและไมโดดเดี่ยวอีกตอไป มนุษยเรา

ตองการท่ีจะหลุดพนไปจากโลกของความเปนจริงสักระยะหนึ่ง เพ่ือปลดปลอยสิ่งเหลานั้น และ

เทคโนโลยีสื่อก็เปนสิ่งท่ีชวยทําใหมนุษยหลุดพนไปจากโลกของความเปนจริงได เทคโนโลยีสามารถ

สรางสภาพของความจริงเสมือน (Virtual Reality) ข้ึนมาใหมนุษยเราไดปลดปลอยตัวเอง สรางความ

ฝนท่ีเหมือนจับตองได สรางใหตัวเองไดเปนอะไรอยางท่ีอยากเปนได 

จะเห็นไดวา การเกิดเครือขายสังคมออนไลนข้ึนนั้น สามารถเชื่อมโยงผูคนเขาหากันถึงแมจะ

อยูหางใกลกัน นอกจากนี้ยังสามารถเปนพ้ืนท่ีแสดงตัวตนหรือสรางอัตลักษณของตนเองออกมาผาน

ชองทางการสื่อสารตางๆ ท่ีไดกลาวไปขางตน ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงจําเปนตองศึกษาความสัมพันธทาง

สังคมท่ีเกิดข้ึนในโลกออนไลน โดยมุงเนนบริบททางสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล และ

นํามาใชวิเคราะหกระบวนการสรางความสัมพันธในโลกชุมชนเสมือน เพ่ือใหทราบถึงลักษณะการ

สรางความสัมพันธระหวางกลุมผูเลนและลักษณะเฉพาะในการรวมกลุมสังคมจนกลายเปนเครือขาย

สังคมเกมออนไลน 

 

2.4 แนวคิดอัตลักษณ 
  

นักจิตวิทยาหลายทานไดใหคํานิยามเก่ียวกับ “อัตลักษณ” ไวดังนี้ (ชลวรรณ วงษอินทรี, 

2548)  

 Conger สรุปวาอัตลักษณของตนเปนสภาวะท่ีบุคคลยอมรับวาตัวเองแตกตางจากผูอ่ืน ซ่ึง

ความแตกตางนี้เปนผลมาจากการบูรณาการระหวางประสบการณในอดีตกับสภาวะปจจุบันใน

ลักษณะของความตอเนื่องกันไปอยางคงท่ีสมํ่าเสมอ 
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 Mark Liechty กลาววาอัตลักษณคือความสํานึกของบุคคลวาตนอยูในขอบเขตของบทบาท

และแนวทางท่ีเปนอยูแบบใดในสังคม 

 Hodgson and Fischer กลาววาอัตลักษณเปนการพัฒนาการของการตระหนักรูของคนคน

หนึ่งของเขาวาเปนใครและเขาเปนอะไร 

 Barker (2000, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2543, น. 84-85) กลาววาอัตลักษณไมใชเรื่อง

ท่ีติดตัวมากับธรรมชาติ (Anti-Essentialism) หากแตเปนสิ่งท่ีถูกประกอบสรางข้ึนมา (Socially 

Construction) และอัตลักษณนี้เกิดข้ึนไดจากการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเชนเวลาท่ีมีใคร “บอก” วาเรา

เปนคนอยางไรหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาอัตลักษณเกิดมาจากการสั่งสมผลิตผลของวาทกรรม (Product 

of Discourse)  

 นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องอัตลักษณ ในประเทศไทยอีกมากมาย และมีผูให

คํานิยามเก่ียวกับอัตลักษณไวหลากหลาย ดังนี้ 

 Charles (อางถึงใน อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543, น. 25-26) เชื่อวาสังคมและปจเจกบุคคล

เปนปรากฏการณท่ีไมอาจแยกออกจากกันได สังคมเกิดจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิต (Mental 

Selves) ของคนท่ีมีปฏิสัมพันธตอกัน ซ่ึงตัวตนท่ีพัฒนามาจากความรูสึกนี้เรียกวากระบวนการ 

“ตัวตนในกระจกเงา” (The Looking Glass Self) ประกอบไปดวยภาพลักษณของเรา ท่ีเรามีตอ

ตนเอง และจินตนาการเก่ียวกับความเห็นของผูอ่ืน ท่ีมีตอภาพลักษณ ซ่ึงจะหลอมหลวมกันเปน

ความรูสึกท่ีเรามีตอตนเอง เชน ความรูสึกภาพภูมิใจ รูสึกต่ําตอย คูลียเห็นวา กลุมสังคมท่ีใกลชิดกับ

ปจเจกมากท่ีสุด เชน กลุมปฐมภูมิ อันไดแก ครอบครัวและเพ่ือนบาน จะเปนสิ่งแวดลอมท่ีสามารถดึง

เอาคุณสมบัติดานบวกตางๆ เชนมิตรภาพ และความสมานฉันท ออกมาจากปจเจกได 

 อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543, น. 26) ไดอธิบายแนวคิดเรื่อง อัตลักษณ (Identity) ในกรอบ

ทฤษฏีของจอรชเฮอรเบิรตม้ีด (George Herbert Maed) ไววาอัตลักษณเปนพัฒนาการท่ีความรูสึก

เก่ียวกับตัวตนคอยๆ กอกําเนิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ เขาเห็นวากลไกสําคัญของการสรางตัวตน

คือ การเรียนรูท่ีจะสวมบทบาท (Role-Taking) ของผูอ่ืน และหัวใจสําคัญในการเรียนรูนี้ก็คือ ภาษา

ซ่ึงเปนชองทางถายทอดระบบสัญลักษณ และกฎเกณฑรวมของสังคมในวัยเด็ก การเรียนรูดังกลาวเกิด

จากการเลียนแบบบทบาทของผูใหญผานการเลนเชนเลนเปนพอแม หรือเปนครูคานิยมและกฎเกณฑ

ทางสังคมจะซึมซับเขามาผานบทบาทเหลานั้น เม่ือโตข้ึนอีกความสามารถในการสวมบทบาทจะกิน

ขยายขอบเขตกวางข้ึน 

Maed ยังไดเปรียบเทียบการเรียนรูนี้กับการเลนเกมเบสบอล ความสําเร็จในการเลนเปนทีม

เขาไมเพียงสามารถสวมบทบาทของคนอ่ืนใกลตัว แตยังสามารถหลอมเอาทัศนคติของบุคคลท่ัวไป 

(Generalized Other) หรืออีกนัยหนึ่งคือซึมซับกฎเกณฑรวมของสังคมมาเปนสวนหนึ่งของเขาได

ดวยและครอบงําความรูสึกเปนตัวเราท้ังหมดนอกจากนั้น Maed ไดตระหนักถึงประเด็นนี้และ
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พยายามสงวนอิสรภาพบางระดับใหกับปจเจกเขาเสนอแนวคิดวาตัวตนมีสองดานท่ีปะทะสังสรรค

กันเองตลอดเวลาดานหนึ่งคือ (Me) อันเปนตัวตนท่ีเกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและ “I” 

อันเปนสวนท่ีเปนลักษณะเฉพาะของเราเองอันท่ีจริงท้ัง (Me) และ (I) ตางก็สัมพันธกับโลกขางนอกท้ัง

คูเพียงแต (Me) เปนผลมาจากการประเมินและซึมซับทัศนะผูอ่ืนและ (I) เปนคําตอบและความ

พยายามท่ีจะประสาน (Me) ท่ีหลากหลายเขาดวยกัน (I) จึงเปนศักยภาพของความคิดริเริ่มสรางสรรค

การใหท่ีทางแก (I) นี้จึงเทากับเปนการสงวนรักษาอิสรภาพในระดับหนึ่งของปจเจกเปนการชี้วาตัวตน

มิใชหุนเชิดของสังคม 

 อัตลักษณถูกสรางข้ึนมาได โดยผานกระบวนการสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในบุคคล

หนึ่งๆ ก็จะมีอัตลักษณท่ีหลากหลาย และเม่ือบุคคลยอมรับในอัตลักษณใดอัตลักษณหนึ่งในขณะเวลา

นั้น จะมีกระบวนการท่ีแตกตางกันในการแทนท่ี ในขณะท่ีบุคคลทําการกําหนดตําแหนงของตนเอง 

และถูกกําหนดตําแหนงในทางสังคมกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนี้ไดคํานึงถึงจุดเนนท่ีความแตกตาง ความ

หลากหลายในการสรางอัตลักษณท่ีเทาเทียมกับการตั้งคําถามวา อัตลักษณท้ังหลายนี้ไดเชื่อมโยงกับ

สังคมอยางไร การมุงเปาหมายไปท่ีความสําคัญตอมุมมองทางสังคมของอัตลักษณจะนําเราไปสํารวจ

โครงสรางตางๆ โดยผานชีวิตของเราท่ีถูกจัดการอัตลักษณตางๆ ของเรา ซ่ึงถูกจัดเก็บไวเขาท่ีดวย

โครงสรางตางๆทางสังคม และเราก็มีสวนรวมในการกอตัวของอัตลักษณของตัวเราเองดวยเชนกัน 

(อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543) 

 อัตลักษณของแตละบุคคลอาจแตกตางกันออกไปจากอัตลักษณของสังคม หรือ ท่ีเรียกวา 

Social Identity แตโดยรวมสังคมจะสรางใหมนุษยในสังคมมีอัตลักษณรวมกัน โดยผานพิธีกรรม

ตางๆ ในสังคม Cooley (อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ และกาญจนา แกวเทพ, 2554) สนใจวา การท่ี

มนุษยจะสรางเปนตัวตนไดนั้น เกิดจากการสื่อสารผานภาษาและการปฏิสัมพันธกับสังคม (Social 

Interaction) โดยตัวตนจะปรากฏผานจินตนาการ หรือตัวตนในกระจก (Looking Glass Self) หรือ 

จินตนาการวาจะแสดงตัวตนออกมาอยางไรในสายตาคนอ่ืน แลวคนอ่ืนจะมองเราอยางไร Mead เห็น

วาอัตลักษณมีสองสวน คือ อัตลักษณในสวนของ “ฉัน” (I) หรือลักษณะเฉพาะของตนเอง และอีก

สวนหนึ่งคือ อัตลักษณในสวนท่ีคนอ่ืนบอก (Me) และท้ังคูก็มีปฏิสัมพันธระหวางภายในและภายนอก

จิตใจและสรางเปนตัวตนข้ึนมา ผูเรียนรูผานประสบการณของการสวมบทบาท (Role) ตั้งแตเด็กจน

โตก็ยิ่งสวมบทบาทท่ีหลากหลายมากข้ึน  

 ฉลาดชาย รมิตานนท (2550) กลาววา อัตลักษณนั้นไมใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนลอยๆตามธรรมชาติ แต

เปนสิ่งท่ีเกิดจากการสรางของวัฒนธรรมในชวงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมก็เปนสิ่งกอสรางทางสังคม 

(Social Construct) นอกจากนี้ วัฒนธรรมก็ไมใชสิ่งท่ีหยุดนิ่งหรือตายตัว หากแตรูปแบบเปนวงจรท่ี

เรียกวา “วงจรวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดังนั้น อัตลักษณท้ังหลายจึงมีกระบวนการถูกผลิต 

(Produced) ใหเกิดข้ึน สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยูใน
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วัฒนธรรมเหลานั้น และท้ังนี้ยังมีการสรางความหมายตางๆ (Creating Meanings) ผานทางระบบ

ตางๆของการสรางภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ท่ีเก่ียวกับตําแหนงท่ี

ตางๆ ทางอัตลักษณอันหลากหลายท่ีเราเลือกใช หรือ นําเอามาสรางเปนอัตลักษณของเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7  วงจรวัฒนธรรม 

แหลงท่ีมา: Du Gay et al.,1997. 

 

 จากการพิจารณา วงจรวัฒนธรรม (Circuit of Culture) ทําใหเราเขาใจไดวาอัตลักษณ ไมใช

สิ่ ง ท่ี เ กิดเ กิดข้ึนมาลอยๆ ในการพิจารณาอัตลักษณ ( Identity)จะพิจารณาในรูปแบบของ

กระบวนการอัตลักษณถูกสรางข้ึน (Production) ถูกบริโภค ถูกใช (Consumption) และถูกควบคุม 

(Regulation) โดยทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนการทําใหมีความหมายผานระบบสัญลักษณของภาพตัวแทน 

(Representation) (Du Gay et al., 1997) 

 นอกจากแนวคิดเรื่องอัตลักษณ ซ่ึงเก่ียวของกับวงจรทางวัฒนธรรมแลว ยังมีนักมานุษยวิทยา

ท่ีอธิบายเรื่องของอัตลักษณในทางวัฒนธรรม การดํารงชีวิต และการเปลี่ยนแปลง ( Identity, 

Survival and Change) โดยการบงบอกอัตลักษณทางเชื้อชาติของกลุมชน ซ่ึง Cronbach (1974, 

pp. 170-171) ไดอธิบายคําวา ฮีโรทางวัฒนธรรม (Culture Heroes) วาเปนเรื่องท่ีแสดงถึง

ความสําคัญของสัญลักษณประจํากลุมและความภาคภูมิใจประจํากลุม เชน กลุมคนผิวดํา นักกีฬา 

เปนตน 

 อัตลักษณแตกตางจากบุคลิกภาพในประเด็นท่ีสําคัญหลายประการมนุษยอาจมีบุคลิกภาพ

รวมกับบุคคลอ่ืนแตการมีอัตลักษณรวมมีนัยของการเก่ียวพันกับการตื่นตัว (Active) บางอยางในตัว

เราเชนเราเลือกท่ีจะแสดงตัวตนกับกลุมหรืออัตลักษณท่ีเฉพาะซ่ึงบางครั้งเราอาจมีตัวเลือกมากกวา
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คนอ่ืนและอัตลักษณตองการความตระหนัก (Awareness) บางอยางท่ีเก่ียวของกับสวนท่ีเปนของเรา

บุคลิกภาพอธิบายลักษณะตางๆท่ีบุคคลท่ัวไปนาจะมีเชนการเขาสังคมเกงหรืออาจเปนคุณลักษณะ

ภายในแตอัตลักษณตองการพ้ืนฐานบางอยางอาจถูกจัดประเภทดวยการมีลักษณะบุคลิกภาพ แตเรา

ตองแสดงตนเอง (นั้นคือการยอมรับอยางตั้งใจ) กับอัตลักษณความสําคัญของการแสดงตัวตน 

(Making Oneself) คือ การมีอัตลักษณเหมือนกับกลุมหนึ่ง และมีความแตกตางกับอีกกลุมอ่ืนหาก

ลองคิดถึงสถานการณท่ีเราพบกับใครสักคนในครั้งแรก และเรากําลังพยายามคนหาวาเขาคือใครดวย

การต้ังคําถามวาเขามาจากไหนและเขาทําอะไรในสถานการณตางๆ สิ่งเหลานี้เปนการกําลังพยายาม

คนหาสิ่งท่ีเก่ียวกับตัวของบุคคลนี้และสิ่งท่ีทําใหเขาเหมือนกับเราดวย (สิ่งท่ีเรามีรวมกับเขา) และสิ่งท่ี

ทําใหเขาแตกตางจากเราหรือการพิจารณาถึงสถานการณการเดินทางไกลสถานท่ีท่ีคุณจะไปคุณไดยิน

เสียงคนกลุมหนึ่งกําลังสนทนา และพูดภาษาเดียวกันกับคุณคุณจะรับรูดวยความรูสึกของการระลึกรู 

(Recognition) และความเปนเจาของรวมกับกลุมนั้นการท่ีคุณมีบางอยางรวมนี้ไดนําเสนอชวงการ

ระลึกรู และการมีบางอยางรวมกับผูอ่ืนท่ีมีอัตลักษณรวมกับคุณอัตลักษณถูกแสดงออกใหเห็นดวยการ

คลายกันนั่นคือมันเก่ียวกับบุคคลท่ีเหมือนเราและความแตกตางของบุคคลท่ีไมเหมือนกับเรา 

 การสรางอัตลักษณในลักษณะตางๆ ดังกลาวขางตนสัมพันธกับปจจัยเชิงโครงสราง 4 

ประการ ดังนี้ (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2543) 

1) โครงสรางเวลาของกลุม มีผลตอศักยภาพในการสรางอัตลักษณ กลาวคือ เวลาท่ี

เพียงพอ เปนปจจัยสําคัญตอการกอรางสรางอัตลักษณ และการแสดงออกโดยอาศัยอัตลักษณท่ีสราง

ข้ึนของผูสื่อสาร  

2) บริบทภายนอก (External Contexts) และวัตถุประสงคของกลุม (Group 

Purposes) มีผลตอการสรางอัตลักษณ 

3) ปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร มีผลตอการใช “Signature 

File” วาจะทําไดหรือไม หากทําไมไดอัตลักษณะก็จะมีรายละเอียดนอย หรือคงสภาพเง่ือนงํา 

(Anonymous) เอาไวคอนขางมาก 

4) ลักษณะของผูสื่อสารสัมพันธกับอัตลักษณท่ีถูกสรางใน CMC ท้ังนี้โดยอาศัย

บุคลิกภาพ เชน สํานวนภาษาท่ีชอบพูดในชีวิตประจําวัน ผูสื่อสารจะสามารถสรางอัตลักษณข้ึนมา

ใหม ซ่ึงอาจมีลักษณะท่ีไมแตกตางไปจากเดิม หรือแตกตางไปจากเดิมบาง หรือแตกตางอยางสิ้นเชิงก็

อาจเปนไปได 

 วิระดา สมสวัสดิ์ (2545, น. 77) แบงอัตลักษณเปน 3 ประเภท คือ 1) อัตลักษณหรือตัวตน

สวนตัว (Personal or Self Identity) ตนเปนปจเจกชน สามารถท่ีจะมีสวนรวมในการกอรูป หรือ

สรางอัตลักษณของตนข้ึนมาได 2) อัตลักษณสวนรวม (Collective Identity)หมายถึง อัตลักษณท่ี

เปนปจเจกชนจํานวนหนึ่งมีรวมกัน ท้ังทางดานท่ีเปนอัตลักษณสวนตัว และอัตลักษณทางสังคม  
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3) อัตลักษณทางสังคม (Social Identity) หมายถึง อัตลักษณท่ีคนอ่ืนๆ มอบใหกับปจเจกชน กลาว

อีกนัยหนึ่ง หมายความวา ปจเจกชนคนหนึ่งอาจถูกกําหนดนิยามในทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับอาชีพ 

ศาสนา ภูมิหลังทางชาติพันธุ หรืออาจจะเปนประเภททางสังคมใดๆ ก็ได 

 สรุปองคประกอบการพัฒนาการของอัตลักษณมี 3 ลักษณะคือ 

1) แตละคนยอมรับรูวาตนเองมีความเหมือนและความตอเนื่องภายในตน 

2) ผูอ่ืนในสังคมมองอยางเดียวกับท่ีเรามองตนเอง 

3) บุคคลจะมีความเชื่อม่ันและติดตอสัมพันธระหวางโลกภายในและภายนอกและ

ยอมรับผลสะทอนกลับท่ีเกิดข้ึนได 

 

2.4.1 อัตลักษณเสมือน 

อัตลักษณ คือ ความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอตนเอง เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธระหวางตนเองกับคน

อ่ืน อัตลักษณจึงเกิดข้ึนเม่ือมองตัวเองและเม่ือคนอ่ืนมองเรา แตในสังคมโลกเสมือน อัตลักษณไมใช

ภาพลักษณท่ีไดจากการมีปฏิสัมพันธในสังคม แตเปนตัวแทน (Representation) ท่ีบุคคลสรางข้ึนเม่ือ

เลนเกมคอมพิวเตอรผานตัวละครท่ีใชชีวิตอยูในโลกเสมือน ในชุมชนเสมือนท่ีอยูในเกมออนไลน  

อัตลักษณเสมือนนี้เปนตัวแทนของผูเลน อาจจะอยูในรูปของตัวละคร 2 มิติ หรือ 3 มิติก็ได และอยูใน

ชุมชนออนไลน และมีรูปรางหนาตาตัวตนชัดเจน (Embodiment) 

Donath (อางถึงใน ดารินทร สวัสดิ์เสวี, 2545) Donath จาก MIT Media Lab กลาววา ใน

โลกแหงความเปนจริง เรามีนิยามตัวตนชัดเจน บรรทัดฐานคือ “หนึ่งราง หนึ่งอัตลักษณ” แตในโลก

ชุมชนเสมือนนั้น แตกตางกันไมมีกฎเกณฑใดๆ บุคคลหนึ่งสามารถแตกรางออกเปนหลายๆ ราง (One 

Body, Many Identities) แลวแตความสามารถวาบุคคลนั้นจะมีเวลาและพลังงานในการสรางข้ึนแค

ไหนและคนท่ีอยูในโลกนี้ ก็มีแนวโนมท่ีจะปดบัง ซอนเรนตัวตนท่ีแทจริงไว แตจะสรางตัวตนใหม

ข้ึนมา ซ่ึงตัวตนเสมือนนี้ (Virtual Identity) ก็จะคอนขางเปดเผย เนื่องจากเม่ือเขามาอยูในสังคม 

“Online” เราไมไดมีการสนทนาแบบ “Face-to-Face” ไมไดเห็นปฏิกิริยาของคูสนทนา ดังนั้น คนท่ี

เขามาเลนในโลกออนไลนจึงมักจะปกปดตัวตนท่ีแทจริง และแปลงเปนบุคคลในแบบท่ีเขาอยากเปน 

หรือ แบบท่ีเขาเห็นวาคนอ่ืนคิดวาเขาควรจะเปน  

กิตติ กันภัย (2543, น. 131) ไดอธิบาย การสื่อสารผานคอมพิวเตอรเกิดข้ึนในบริบทท่ีวา 

เกิดการสรางอัตลักษณ ท่ีเรียกวา ตัวตนออนไลน (Online Identity) ข้ึนมาได การสื่อสารให

ความสําคัญกับคําถามท่ีวา ผูใชสื่อคอมพิวเตอรปกปดเพศ บุคลิกภาพ รสนิยมทางเพศ และลักษณะ

ตัวตนท่ีแทจริง รวมท้ังการแสดงตัวตนซอนข้ึนได (Multiple Identity) ดังนั้นจึงถูกนําไปเพ่ือสราง

ทางเลือกเปนตัวตนของบุคคล รวมท้ังเขาไปสัมพันธกับรูปแบบการปฏิสัมพันธท่ีไมเคยมีมากอน  
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ญาดา ศรีชัย (2547) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณเสมือนบนเกมคอมพิวเตอรออนไลน

จากการวิจัยพบวา ผูเลนเกมมีพฤติกรรมการแสดงออกโดยแปรความหมายของการเลนเกมเหมือน

ชีวิตจริง และแปรลักษณะพฤติกรรมของชีวิตจริงมาใชในการเลนเกม ทําใหผูเลนเกมนําตัวตนของ

ตัวเองแฝงอยูในตัวละคร หรือในเกมท่ีเลนเพ่ือเติมเต็มสิ่งท่ีชีวิตจริงตนเองขาดหาย ไมวาจะเปนสิ่งของ

กลุมสังคม และการยอมรับจากผูอ่ืน นอกจากนี้ยังพบวาผูเลนเกมท่ีทัศนคติท่ีดีตอเกมและมีพฤติกรรม

ทางสังคมตางๆ ท่ีสามารถใชในชีวิตจริง ซ่ึงผูเลนนํามาใชในเกมได ทําใหเกิดมาซ่ึงสังคมท่ีมีความคลาย

กับสังคมแหงความเปนจริง 

ในการศึกษาของ Rodrigues and Mustaro (2007) ไดกลาววาโดยธรรมชาติของเกม

ออนไลนจะสนับสนุนใหผูเลนสรางอัตลักษณเสมือนข้ึนโดยอัตลักษณเสมือนจะอธิบายถึงลักษณะท่ี

ผูสรางอัตลักษณสรางตัวตนโดยอาศัยความคิดวาเขาอยากเปนเหมือนใคร เขาจะมีหนาท่ีใดในชุมชน 

ตําแหนงและอํานาจในชุมชนตลอดจนบทบาทท่ีจะเลนในชุมชนนั้นซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา

ของวรรณรัตน รัตนวรางค (2548) ท่ีกลาววาอัตลักษณเสมือน (Online Identity) ท่ีแสดงผานตัว

ละครออนไลน (Avatar) เปนสิ่งท่ีไมไดมีอยูตามธรรมชาติแตเกิดข้ึนผานบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเทคโนโลยีและความไมมีตัวตนท่ีแทจริงในการสื่อสาร

ของอัตลักษณเสมือนจริงในชุมชนออนไลน (Online Community) นาจะทําใหเกิดรูปแบบการ

สื่อสารข้ึนเชนเดียวกับโลกท่ีแทจริงอธิบายไดโดยอาศัยแนวคิดของการสื่อสารระหวางบุคคล 

(Interpersonal Communication) ท่ีเนนการสื่อสารวาดวยเรื่องอัตลักษณ (Communication 

Theory of Identify) โดย Hecht et al. (as cited in Littlejohn, 2008) 

อัตลักษณเสมือน ท่ีแสดงผานตัวละครออนไลน (Avatar) เปนสิ่งท่ีไมไดมีอยูตามธรรมชาติ 

แตเกิดข้ึนผานบริบททางสังคม และวัฒนธรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เทคโนโลยีและความ

ไมมีตัวตนท่ีแทจริงในการสื่อสารของอัตลักษณเสมือน ในชุมชนออนไลนทําใหเกิดรูปแบบการสื่อสาร

ข้ึนเชนเดียวกับโลกของความเปนจริง (Hecht et al., as cited in Littlejohn, 2008) 

ดังนั้น ชุมชนโลกเสมือนบนโลกเกมออนไลนเกิดจากแบบจําลองตัวตนท่ีมีอัตลักษณเฉพาะตัว 

โดยอัตลักษณเหลานั้น ถูกกําหนดโดยเนื้อหาของเกม และระบบท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดความแตกตางของ

เกม จํานวนมากอยูรวมกัน ซ่ึงคลายกับการรวมตัวของมนุษยในสังคมจริง ลักษณะของอัตลักษณท่ี

รวมตัวกันสงผลตอสภาพของชุมชนโลกเสมือนเกมออนไลนท่ีเกิดข้ึน 

ผูวิจัยใชเรื่องการมีอยูของอัตลักษณ และปจจัยการสรางอัตลักษณเสมือน เพ่ือนํามาอธิบาย

ถึง ความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของอัตลักษณตามบริบทสังคมท่ีถูกกําหนดไวของผูลนเกม

ออนไลนออดิชั่น ไมวาจะเปนอัตลักษณในโลกท่ีแทจริง,อัตลักษณในโลกชุมชนเสมือน รวมไปถึง 

อัตลักษณในโลกท่ีแทจริงหลังจากเขาไปอยูในโลกชุมชนเสมือนแลว ลวนแตเปนอัตลักษณท่ีแสดง

ออกมาไมเหมือนกัน เชน การเลือกเพศ การเลือกลักษณะรูปรางหนาตา (ทรงผม สีผิว การแตงกาย
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ฯลฯ) รวมไปถึงการตั้งชื่อตัวละคร ในอีกดานหนึ่งอัตลักษณก็ยังเก่ียวของกับเรื่องของอํานาจในการ

ตอรอง เนื่องจากบุคคลภายนอกอาจจะมองผูเลนเกมออนไลนออดิชั่นในแงลบ เปนเกมท่ีเรื่องไรสาระ 

ไมมีประโยชนตอสังคม แตงานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถพิสูจนใหเห็นวา เกมออนไลนสามารถเปนพ้ืนท่ีใหผู

เลนไดแสดงอัตลักษณของตนเอง ซ่ึงในโลกท่ีแทจริงผูเลนอาจจะไมเคยมีอํานาจเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

แตในพ้ืนท่ีโลกของเกมออดิชั่นสามารถสรางอัตลักษณใหมซ่ึงเกมออนไลนอ่ืนๆ ยังไมสามารถทําได

ขนาดนี้ในดานสังคมก็สามารถตอรองใหเห็นวา เกมออนไลนไมไดกอเกิดโทษอยางเดียว แตผูเลนเกม

ออนไลนไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคมอีกดวย 

 

2.5 แนวคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลน 

 

O’Keefe and Berger (1998) กลาววา ปฏิสัมพันธ หมายถึง การมีผลกระทบตอกันและกัน

ของการรูสึก กระทําและคิด เปนความสัมพันธท่ีเปนเหตุและเกิดผลท่ีเปนเหตุสงผลตอกันไปอีก 

การปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) หมายถึงการกระทําของบุคคลท่ีมีผลอยาง

หนึ่งตอความคิดหรือการกระทําของบุคคลอีกคนหนึ่งไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน

หรือเปนการกระทําท้ังสองฝายจะสังเกตเห็นไดวาการปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นตองมีการใชสัญลักษณ

เพ่ือสื่อความหมายระหวางกันเชนการใชภาษาสงความหมายกันหรือกริยาทาทางเปนตนดังนั้นการ

ปฏิสัมพันธทางสังคมจึงตองเปนการปฏิสัมพันธสัญลักษณดวย 

การสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอรถือเปนเปนสวนผสมผสานระหวางการสื่อสารสวนบุคคล

ท่ีใหญท่ีสุดและการสื่อสารมวลชนระดับเล็กท่ีสุด ซ่ึงจากลักษณะเดนของสื่อประเภทนี้ทําใหเกิดความ

ยืดหยุนในการสื่อสารบุคคลและการสื่อสารระดับกลุม โดยการปฏิสัมพันธจนเกิดกลุมจากการใชสื่อ

ดังกลาวข้ึนอยูกับปจจัยผูนําทางปญญา (Guru) ท่ีสามารถสงสารท่ีมีคุณภาพจนมีผูสนใจอยากเขารวม

สนทนาและเขารวมกิจกรรม รวมท้ังตัดสินใจเปนสวนหนึ่งของกลุม ท้ังนี้ในการสื่อสารผานสื่อกลาง

คอมพิวเตอรใดท่ีไมมีการสื่อสารแบบ “ปฏิสัมพันธ” ก็จะไมมีกลุมเกิดข้ึน โดยมักจะมีแตผูใชใน

ลักษณะคอนขางโดดเดี่ยวและชั่วคราว (พีระ ลิ่วลม, 2542) 

การปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลนเปนการใชการสื่อสารดวยตัวอักษรเปนหลัก โดยอาศัยการ

เขียน–อานอยางตอเนื่อง ซ่ึงจัดวาเปนการปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนารูปแบบหนึ่งไดเชนเดียวกับการ

สื่อสารแบบใชเสียงโดยการพูด–ฟงผานโทรศัพท เพียงแตกระบวนการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ทางสังคมผานการเขียนมีอัตราท่ีชากวาเทานั้น (Rafaeli & Sudweek, 1997, อางถึงใน พีระ ลิ่วลม, 

2542) 
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เครือขายสังคมเกิดจากการปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลในลักษณะใยแมงมุม ซ่ึงเรียกวา 

“ความสัมพันธทางสังคมแบบใยแมงมุม” (Calhoun, et al., 1994, อางถึงใน พีระ ลิ่วลม, 2542) 

เกิดข้ึนไดหลายรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม ท้ังในปฏิสัมพันธในลักษณะสัญลักษณ เชน การจับมือ

ทักทาย หรือ ในรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีสามารถกําหนดบทบาทของแตละคน 

จากกเหตุผลของการเพ่ิมปฏิสัมพันธ จนมีการพัฒนารูปแบบในการปฏิสัมพันธและบริการ

อ่ืนๆ ผานทางเครือขายสังคมออนไลน สามารถแบงประเภทการบริการดังกลาวไดตามเกณฑของผูสง

และผูรับสารเปนหลัก ซึงสามารถแบงรูปแบบการสื่อสารผานทางสังคมออนไลนไว 4 ประเภท

ดังตอไปนี้ (ปรเมศวร รัมยากูร, 2546) 

1) การสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคลไมพรอมกัน (One-to-One Asynchronous 

Communication) คือ การท่ีผูสงสารสงสารผานเครือขายคอมพิวเตอรไปยังผูรับสารเพียงคนเดียว

และชวงเวลาท่ีปฏิสัมพันธนั้น ไมเปนไปในลักษณะทันทีทันใด ผูรับสารอาจจะตองใชเวลาในการรับ

สารท่ีสงมา ตัวอยางการบริการประเภทนี้ไดแก อีเมล 

2) การสื่ อสารระหว า งบุ คคล กับกลุ มบุ คคล ไมพร อม กัน  (One-to-Many 

Asynchronous Communication) คือผูสงสารผานคอมพิวเตอรโดยสารดังกลาวจะสามารถรับได

โดยผูรับสารหลายๆ คน ท้ังนี้ชวงเวลาในการปฏิสัมพันธก็ยังคงไมทันทีทันใด เชน การเขียนขอความ

ท้ิงไวในกระดานขาว ท่ีผูใชบริการรายอ่ืนๆ สามารถเขามาอานขอความนั้นไดทุกคน แตจะมีไมก่ีคนท่ี

เขียนโตตอบ (Feedback) กับขอความนั้น 

3) การสื่อสารแบบไปในคาวเดียวกัน (Synchronous Communication) คือ การ

สงสารท่ีผูสงสารสามารถดําเนินกระบวนการสื่อสารไปไดในแบบทันทีทันใด ซ่ึงรวมท้ังแบบบุคคลกับ

บุคคล (One-to-One) และบุคคลกับกลุม (One-to-Many) ดวย ตัวอยางเชน การใชหองสนทนา 

(Chat Room) ท่ีผูสงสารสามารถพิมพขอความพูดคุยกับผูใชรายอ่ืนๆ ไดท้ังในแบบการคุยเปนการ

สวนตัว และคุยกันหลายคน 

4) การสื่อสารแบบไมไปในคราวเดียวกัน (Asynchronous Communication) คือ 

การสื่อสารท่ีผูสงสาร และผูรับสารสามารถดําเนินกระบวนการสื่อสารไปไมไดแบบทันทีทันใด ซ่ึง

รวมท้ังแบบบุคคลกับบุคคล (One-to-One) บุคคลกับกลุม (One-to-Many) และกลุมกับบุคคล 

(Many-to-One) การใหบริการขอมูลทางเว็บไซตเปนตัวอยางท่ีดีท่ีสุดสําหรับการสื่อสารประเภทนี้

กลาวคือ เม่ือเว็บไซตบริการขอมูล (Sender) ผูใชบริการอาจเขามาดูขอมูลดังกลาวเม่ือใดก็ได 

(Receiver) และผูท่ีเขามาดูขอมูลดังกลาวอาจมีหลายรายพรอมกัน (One-to-Many)  

นอกจากนั้นนักสังคมวิทยายังไดแบงแยกการปฏิสัมพันธสัญลักษณ (Symbolic Interaction)

ออกจากการปฏิสัมพันธทางพฤติกรรม (Behavioral Interaction) โดยการปฏิสัมพันธสัญลักษณมี

การถายทอดความคิดดวยสวนการปฏิสัมพันธทางพฤติกรรม (Behavioral Interaction) ไมมีการ
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ถายทอดความคิดการเขาใจกันระหวางคูสัมพันธจะอาศัยพฤติกรรมท่ีแสดงภายนอก (Overt 

Behaviors) เทานั้นดังนั้นการปฏิสัมพันธทางพฤติกรรมเปนการปฏิสัมพันธกันของสัตวโลกโดยท่ัวไป

ขณะท่ีการกระทําระหวางกันทางสัญลักษณเปนของมนุษยแตสําหรับมนุษยแลวใชการปฏิสัมพันธท้ัง

สองผสมผสานกันเพ่ือความเขาใจโดยอาศัยพฤติกรรมท่ีแสดงออกเปนสื่อในการรู ความหมายของคู

สัมพันธ (กานดา ผรณเกียรติ์, ม.ป.ป.) 

Charon (2004) อธิบายถึง 5 สิ่งสําคัญของการปฏิสัมพันธสัญลักษณ ดังนี้ 

1) การปฏิสัมพันธทางสังคมมุงไปท่ีการปฏิสัมพันธทางสังคมของมนุษยพลวัตรและ

กิจกรรมทางสังคมท่ีกําลังแสดงอยูระหวางผูกระทําในการมุงประเด็นไปท่ีพลวัตรตางๆนั้นทําใหเห็นถึง

ภาพพจนของความกระฉับกระเฉงของมนุษยและปฏิเสธภาพพจนอันเฉ่ือยชาของมนุษยซ่ึงสะทอนให

เห็นความมีชีวิตชีวาของมนุษยกิจกรรมตางๆ นั้นดําเนินการไปอยางตอเนื่องมนุษยจะนําการกระทํา

ของบุคคลอ่ืนเก็บมาพิจารณาแลวกระทําตอบไปนั่นคือการกระทําของใครก็ตามจะมีอิทธิพลตออีกคน

หนึ่งตลอดเวลาดังนั้นการกระทําของมนุษยเปนการแสดงออกท่ีโตตอบการกระทําของอีกฝายหนึ่ง

มากกวาเปนการตอบสนองตามธรรมชาติ 

2) ความคิดการกระทําของมนุษยไมไดเกิดข้ึนโดยการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ

บุคคลเทานั้นแตมีการปฏิสัมพันธภายในตนเองดวยเชนกันซ่ึงความคิดเปนกระบวนการท่ีสําคัญและ

เกิดข้ึนตลอดเวลาและมักจะกระทําตามความคิดของตนเองเสมอแมวาจะถูกกําหนดขอบเขตไวดวย

คานิยมก็ตาม 

3) การใหความหมายตามแนวคิดของ Mead (as cited in Charon, 2004) วา

มนุษยจะไมรูสึกอะไรกับสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยตรงแตมนุษยตองใหความหมายกับสถานการณ

เหลานั้นกอนมนุษยจะกระทําตามท่ีไดใหความหมายสถานการณนั้นๆ การใหความหมายไมไดใหกัน

อยางสุมๆ งายๆ เนื่องจากความหมายนั้นเปนผลมาจากท้ังการปฏิสัมพันธทางสังคมและการคิดดังท่ี

เราปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและภายในตนเองและความหมายนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดท้ังเสริมใน

ทิศทางเดิมใหชัดเจนข้ึนหรือหักลางกับความหมายเดิมท่ีมีอยูโดยการปฏิสัมพันธนั่นเองเม่ือไดให

ความหมายกับสถานการณแลวเราก็จะตัดสินใจกระทําในสถานการณนั้นสําหรับความหมายตางๆ ท่ี

ไดใหความหมายนั้นแทท่ีจริงแลวอาจจะไมเปนไปตามสภาพความเปนจริงแตความหมายนั้นเปนผลมา

จากการตัดสินใจเลือกสรรใหเปนไปตามท่ีเราตองการดังท่ี Blumer (อางถึงใน พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ, 

2527) ไดเสนอแนวคิดท่ีเปนรากฐานของการปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณเอาไว 3 ประการดังนี้ ประการ

แรกคือ มนุษยกระทําสิ่งตางๆ จากพ้ืนฐานความหมายท่ีสิ่งเหลานั้นมีตอตัวเขา ประการท่ีสองคือ

ความหมายของสิ่งตางๆ ไดมาจากหรือเกิดข้ึนจากกระบวนการการปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีเกิดข้ึน

ระหวางบุคคลนั้นกับบุคคลอ่ืนๆ และประการสุดทายคือผูกระทําเลือกสรรตรวจสอบหยุดยั้งจัดกลุม
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ใหมและปรับเปลี่ยนความหมายตางๆ ตามสถานการณท่ีเขาเผชิญและตามทิศทางในการกระทําของ

เขา 

4) การแสดงออกสาเหตุท่ีทําใหมีการแสดงออกคือการปฏิสัมพันธความคิดและการ

ใหความหมายการท่ีเราสิ้นสุดการกระทําอะไรก็ตามข้ึนอยูกับวาเราจะใหความหมายกับสถานการณ

นั้นอยางไรใหความหมายกับการกระทําขณะนั้นอยางไรการแสดงนั้นเปนสาเหตุของความเขาใจ 

5) ความกระฉับกระเฉงของมนุษยเห็นไดชัดวาการใชคําอธิบายมนุษยในมุมมองนี้

บอกเปนนัยวามนุษยสวมบทบาทกระฉับกระเฉงมากกวาเฉ่ือยชานักปฏิสัมพันธสัญลักษณนิยมอธิบาย

วาผูกระทําเปนสิ่งมีชีวิตซ่ึงปฏิสัมพันธคิดใหความหมายประยุกตอดีตท่ีผานมาและทําการตัดสินใจใน

ปจจัยปจจุบันในสถานการณท่ีกะทันหันในความเปนจริงเราใชสภาพแวดลอมมาชวยในการคัดสรร

ความหมายมากกวาจะตอบสนองสภาพแวดลอมโดยตรง 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2550) กลาววาสัญลักษณจะมีความหมายไดหลายอยางข้ึนอยูกับ

ชวงเวลาและสถานการณโดยท่ีการจะสามารถเขาใจความหมายของสัญลักษณไดจึงจําเปนตองตีความ

ตามบริบทสถานการณตามบุคลิกภาพของผู ใชรวมท้ังประสบการณความสัมพันธระหวางคู

ความสัมพันธดังนั้นตามทฤษฎีปฏิสัมพันธสัญลักษณการท่ีเราจะรูความหมายจึงไมใชเรื่องงาย แตตอง

พิจารณาจากจากองคประกอบหลายอยางดังท่ีกลาวมาซ่ึงในทางปฏิบัติหรือในชีวิตประจําวันก็ไมใช

ของยากท่ีจะสามารถเขาใจและเรียนรูความหมายของสัญลักษณท่ีใชในขณะนั้นได 

 

2.5.1 การปฏิสัมพันธทางสังคมสรางอัตลักษณ 

คุณลักษณะหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเราไดพัฒนามาโดยตลอดเวลาคืออัตลักษณของแตละ

บุคคลอัตลักษณ คือกระบวนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท่ีจะใหความหมายแกตัวเองและเสนอ

ความเปนตัวเองออกมาในสถานการณตางๆ อัตลักษณของเรานั้นมีความสําคัญตอสิ่งท่ีเราทํามี

ความสําคัญตอสิ่งท่ีพยามจะสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและก็มีความสําคัญตอบุคคลอ่ืนๆ แมวาอัตลักษณมี

ความซับซอนอยางสูงแตหัวใจสําคัญของอัตลักษณคือจะถูกกอรูป ถูกคงรักษาและถูกเปลี่ยนแปลงใน

กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมซ่ึงมันสําคัญตอการทําความเขาใจเนื่องจากกระบวนการสรางอัต

ลักษณข้ึนเพ่ือเปนข้ันตอนการตอรองกับผูอ่ืนในลักษณะท่ีเราเปนในข้ันตอนการตอรองนี้ผูกระทํา

กําลังทําสองสิ่งในเวลาเดียวกันสิ่งแรกคือการตีตราคนอ่ืนๆและใหอัตลักษณ ผูอ่ืนอยางตอเนื่องสิ่งท่ี

สองคือการประกาศตอคนอ่ืนถึงอัตลักษณท่ีตนเปนอยางตอเนื่องนอกเหนือจากข้ันตอนท่ีดําเนินไปนี้, 

อัตลักษณของบุคคลปรากฏข้ึนและถูกยืนยันข้ึนใหมมันผานการกระทําของบุคคลอ่ืนท่ีเราไดตระหนัก

แลว (Charon, 2004) 

เม่ือตองปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนบุคคลพยายามท่ีจะแสดงไปตามอัตลักษณของเราเองกลาวคือ

“การแสดงของอัตลักษณตอบุคคลอ่ืน” อาจจะประกาศอัตลักษณของเราในวิธีท่ีเดนชัดหรือวิธีท่ีบอก



51 

เปนนัยเชนการแตงตัวของเรานั้นเปนสิ่งสําคัญสําหรับท่ีจะบอกหรือประกาศใหคนอ่ืนทราบอัตลักษณ

ของเราภาพลักษณการแตงกายเปนตัวแทนสําหรับการกระทําท่ีผานมาและในปจจุบันและยังคงบอก

คนอ่ืนวาอะไรก็ตามท่ีคนอ่ืนคาดหวังจากเราเชนเสื้อผานั้นบอกเก่ียวกับแนวทางของเราได 

เม่ือเราปฏิสัมพันธเรารูจักวาสิ่งท่ีเราพูดสิ่งท่ีเราทําใหแตกตางไปจากผูอ่ืนนั้นไดแสดงภาพของ

เราออกมาอยางแทจริงและแสดงทาทีตอเราตามนั้นเนื่องจากเราพยายามท่ีจะผลิตการกระทําท่ีมี

อิทธิพลบุคคลอ่ืนในความจริงนั้นการกระทําก็คือเวทีท่ีใชเพ่ือแสดงสิ่งตางๆท่ีเราไดเลือกท่ีจะนําเสนอ

ตอผูอ่ืนหรืออีกความหมายก็คือเราสวมบทบาทอยางกระฉับกระเฉงในการแสดงเปนผูอ่ืนและเราได

ควบคุมการกระทําตางๆของเราเนื่องดวยผลผลิตของภาพพจนซ่ึงเราตองการมันอยูในความสนใจของ

เราเอง “ท่ีจะควบคุมการกระทําของผูอ่ืน” ในการปฏิสัมพันธโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีวาผูอ่ืนแสดงทาที

ตอเราอยางไร “การควบคุมนี้จะถูกทําใหสําเร็จอยางมากโดยการท่ีมีอิทธิพลตอการตีความ

สถานการณซ่ึงบุคคลอ่ืนๆเขามาเพ่ือท่ีจะกําหนดกฎเกณฑ” เหลานั้น คือบางเหตุผลเพ่ือท่ีจะระดม

และควบคุมการกระทําของเราดวยตัวเอง “ดังนั้นมันจะแสดงตรานั้นตอบุคคลอ่ืน” นั่นคือสิ่งท่ีเรา

ปรารถนาท่ีจะแสดง 

การปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นมีความสําคัญในขณะนี้อยางมากไมไดเปนเพียงแคพ้ืนฐานของ

ธรรมชาติมนุษยเทานั้นและมันก็ไมใชเพียงแคกอรูปการกระทําในแตละสถานการณเทานั้น แตมันเปน

ข้ันตอนการตอรองในการสรางอัตลักษณตางๆ ของบุคคลหนึ่ง (Charon, 2004) 

 

2.5.2 การปฏิสัมพันธทางสังคมเกมออนไลน 

การเลนเกมจําเปนตองมีการปฏิสัมพันธ หรือ การตอบโตกันไมวาจะใชเพ่ือการสื่อสารหรือ

การทํากิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือใหเกมสามารถดําเนินตอไปไดเกมจะทําการตอบโตผูใชไดหลายแบบเชนเสียง

รูปภาพขอความวีดีโอหรือแมแตการสั่นดังนั้น เกมทุกเกมไมวาจะอยูบนคอมพิวเตอรหรือบนอุปกรณ

เคลื่อนท่ีจะตองเลือกหรือออกแบบการปฏิสัมพันธใหเหมาะสมกับอุปกรณท่ีจะนําเกมนั้นไปเลน 

การปฏิสัมพันธสําหรับผูเลนกับเกมนั้นในปจจุบันจะสามารถเขาถึงผูเลนไดมากกวาในอดีตใน

อดีตนั้นการกดปุมอินพุตบนเครื่องมือรับอินพุตถือเปนปฏิสัมพันธหลักท่ีผูเลนจะสามารถควบคุมเกม

ไดแตในปจจุบันนั้นมีการเพ่ิมความสามารถของปฏิสัมพันธชนิดอ่ืนเขาไปเชนการปฏิสัมพันธดวยเสียง

หรือการเคลื่อนไหวเปนตน 

วัชรินทร ภิญโญศาสตร (2550) ไดกลาวถึง รูปแบบการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพ

ระหวางผูเลนเกมออนไลน สามารถแบงได ดังนี้ การใชภาษาเขียน การใชสัญลักษณตางๆ และการใช

ศัพทเฉพาะ นอกจากนี้พฤติกรรมการสื่อสารของผูเลนเกมออนไลน การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนใน

สังคมเกมออนไลน กอใหเกิดการรวมกลุมของผูเลนเปนรูปแบบชุมชนยอยหรือองคกรข้ึนมา และผูเลน

เกมออนไลนจะนิยมเลนรวมกับผูเลนคนอ่ืนมากกวาท่ีจะเลนโดยลําพัง 
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การปฏิสัมพันธ (Interaction) จะมีอยูหลายรูปแบบซ่ึงแตละรูปแบบจะมีการใชงานท่ี

แตกตางกันออกไปในข้ันตอนสรางหรือพัฒนาเกมผูทําการพัฒนาจําเปนท่ีจะตองเลือกรูปแบบการ

ปฏิสัมพันธของเกมโดยอาจจะเปนการใชการปฏิสัมพันธเพียงอยางเดียวหรือหลายอยางก็ไดหลัง

จากนั้นผูทําการพัฒนาจะตองออกแบบการปฏิสัมพันธนั้นใหเกิดประโยชนตอการใชงานสูงสุดโดย

อาจจะแสดงออกมาในรูปของการพัฒนาเกมท่ีสามารถทําไดงายข้ึนหรือจะเปนการลดระยะเวลา

สําหรับการพัฒนาเกมใหนอยลงแตยังคงความมีคุณภาพไวเชนเดิม 

เกมเปรียบเสมือนโลกๆ หนึ่ง ผูพัฒนาเกมออนไลนท่ัวๆ ไปจะสราง “ฉากใหญ” ข้ึนฉากหนึ่ง  

โดยมีฉากยอยหลายฉากประกอบกันเพ่ือไมใหผูเลนรูสึกจําเจ ยกตัวอยางเกม MMORPG (Massive 

Multi-Player Online Role-Playing Game) นิยมสรางฉากเมือง ในเมืองมีฉากยอย เชน ตลาดและ

ยานการคา ออกนอกเมืองไปจะเปนฉากในปา ทะเลทราย และท่ีกันดาร เปาหมายการเลนเกม

ประเภท MMORPG คือใหผูเลนพัฒนาตนเองไปสูระดับสูงสุดท่ีจะทําได โดยสราง Character ของ

ตัวเองข้ึนมา 1 ตัว เลือกอาชีพท่ีชอบ เชน อัศวิน นักยิงธนู นักดนตรี พอมด หรือพอคา แลวพยายาม

พัฒนา character (พัฒนาตัวเอง) ใหเกงในวิชาชีพนั้นๆ เม่ือผูเลนเดินทางไปพบอุปสรรค เชน อสูร

รายในเรื่อง ตองรูจักฝกปองกันตัวเองเพ่ือความอยูรอด และเม่ือคนพบของมีคาตองเก็บไวเพ่ือนําไป

แลกเปลี่ยนเปนเสื้อผาหรือของใชท่ีตนกําลังขาดแคลน ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมพลังชีวิตและทําใหผูเลนเกม

สามารถผานเขาสูเกมระดับสูงข้ึน เห็นไดวาเปาหมายของเกมประเภท MMORPG ไมไดอยูท่ีการแพ

หรือชนะเหมือนเกมคอมพิวเตอรท่ัวไป ความสนุกอยูท่ีการไดเขามาเปนตัวละครตัวหนึ่งในเมืองๆ หนึ่ง 

ไดพัฒนาตัวเองไปพรอมกับตัวละครตัวอ่ืน (ผูเลนคนอ่ืน) สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและสิ่งของ

ซ่ึงกันและกันโดยการ Chat เกิดเปนการติดตอทางสังคมในเกมอยางไมมีพรหมแดน ผูเลนจึงรูสึก

เหมือนเปนสวนหนึ่งของชุมชนโลก (วารสาร ตื่นเถิด ฉบับวันท่ี 8 มกราคม 2546) ยกตัวอยางเชน 

เกม Pangya ท่ีเปดใหบริการในเมืองไทยขณะนี้ บางวันมีผูเขามาเลนใน Server ในเวลาเดียวกันถึง 

50,000 คน (www.pangya.in.th) นั้นหมายความวาผูเลนคนใดท่ีเลนอยูใน Server เดียวกันสามารถ

ทักทายทําความรูจักผูเลนคนอ่ืนๆเปนจํานวนถึง 49,999 คน (พวงเพชร อภิธนาคุณ, 2549) 

อุษา บิ้กก้ินส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ (2551) ไดยกตัวอยาง เกมแร็กนาร็อก 

(Ragnarok) เปนเกมแนว MMORPG (Massive Multi-players Online Role Playing Game) เปน

เกมออนไลนเกมหนึ่งท่ีมีความชัดเจนในเรื่องของการดํารงชีวิตรวมกันในเครือขายสังคมเกมออนไลน 

อันเปนรูปแบบของสังคมชุมชนเสมือนท่ีผูเลนจะมีบทบาทเปนประชาชนคนหนึ่งท่ีตองอาศัยอยูรวมกัน

ในสังคมเกมกับผูเลนคนอ่ืนๆ มีการดํารงชีวิตรวมกันในหลากหลายรูปแบบ คลายกับการดํารงชีวิตใน

สังคมจริง โดยผูเลนจะตองมีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เพ่ือท่ีจะทําใหตนสามารถดํารงชีวิตอยูรอด

ในสังคมเกมได 
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ภาพท่ี 2.8  การปฏิสัมพันธบนเครือขายสังคมเกมแร็กนาร็อก 

 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541) ไดใหคําจํากัดความวัฒนธรรมวาเปนวิถีชีวิต คือ สวนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมของคนในสังคมท่ีหลอหลอมจนผานการปฏิสัมพันธ หรือไดรับการถายทอดจากบริบท

แวดลอม กลายเปนแบบแผนในความคิด การกระทําของคนในสังคมสวนใหญและมีลักษณะเปนกลาง 

สามารถนํามาซ่ึงความเจริญงอกงามหรือความเสื่อมแกสังคม สรุปไดวา วิถีชีวิต คือสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมท่ีมนุษยเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือผลิตสรางข้ึนเพ่ือความเจริญงอกงาม สามารถถายทอด

กันได เลียนแบบกันได เอาอยางกันได เปนผลผลิตสวนรวมท่ีมนุษยไดเรียนรู จากการไดเห็น ภาษา 

ความเชื่อ ระเบียบ ประเพณี จนหลอหลอมเปนวัฒนธรรม 

เกมออนไลนเปนเกมในลักษณะท่ีเลนพรอมๆ กันไดหลายคนท่ัวโลกผานระบบเครือขาย

อินเตอร โดยผูเลนแตละคนจะตองเลือกท่ีจะสวมบทบาทเปนตัวละครของเกมนั้นๆ เพ่ือท่ีจะไดสื่อสาร

กับผูเลนคนอ่ืนๆ ได เกมออนไลนก็เปนอีกสื่อหนึ่งท่ีจะสามารถทําใหผูเลนเอาชนะขอจํากัดทางการ

สื่อสารในมิติของระยะทางและเวลา กลาวคือ เกมออนไลนนั้นเปนตัวกลางท่ีจะชวยใหผู เลน

ติดตอสื่อสารกันได ถึงแมจะอยูกันตางพ้ืนท่ีก็ตาม 

ฉะนั้นเกมออนไลนจึงไมไดเปนเพียงแคเกมท่ีผูเลนเลนเพ่ือความสนุกสนานหรือบันเทิงเทานั้น 

แตยังเปนตัวสื่อถึงสารตางๆท่ี แฝงอยูในตัวเกมอีกดวย คําวา “สาร” ในท่ีนี้ จึงหมายถึง สารของสื่อ

หรือเทคโนโลยี ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและนําเสนอรูปแบบประสบการณใหมๆ ท่ีตางไปจาก

ประสบการณเดิมท่ีเคยรูจัก ซ่ึงเปนสวนหนึ่ งของกระบวนการสรางชุมชนเสมือน (Virtual 

Community) นอกจากเกิดการติดตอสื่อสารท่ีไรขอจํากัดในดานของพ้ืนท่ี (Space) และเวลา (Time) 
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บนโลกชุมชนเสมือนแลว เทคโนโลยีการสื่อสารยังสงผลใหเกิด Community บนโลกพ้ืนท่ีจริง (Real 

World) อีกดวยซ่ึงงานวิจัยนี้จะไดทําการศึกษาตอไป  

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

อุษา บิ้กก้ินส และอมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ (2551) ไดทาการศึกษาเก่ียวกับการสรางชุมชน

เสมือนจริงในเกมออนไลนกับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลนของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช

การศึกษาแบบผสมผสาน ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กับกลุมตัวอยางท่ีเลนเกมออนไลนแร็ค

นาร็อคพบวาลักษณะของชุมชนเสมือนเกมออนไลนมี 2 รูปแบบไดแกแบบปารตี้และแบบกิลด ดาน

พฤติกรรมการสรางชุมชนเสมือนในเกมออนไลน เปนการสนทนาท่ัวไปการสนทนาในปารตี้และการ

สนทนาในกิลดสวนดีท่ีเกิดข้ึนจากการเลนเกมคือทําใหการพิมพเร็วข้ึน เรียนรูภาษาอังกฤษมีรายได

เพ่ิมมีเพ่ือนใหมสวนผลเสียท่ีเกิดข้ึนคือเสียเงิน เสียเวลา เสียคนรัก เสียสุขภาพทําใหเห็นแกตัว 

 ในผลการวิจัยพบวาปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดการติดเกมคือการไดผจญภัยในดินแดนตางๆ 

พรอมกับเลนไปพรอมกับเพ่ือนหลายๆคนไดในเวลาเดียวกันและการแขงขันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 ธิดารัตน ไรวิบูลย (2552) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ การสรางอัตลักษณและกระบวนการสราง

ความสัมพันธผาน www.bloggang.com เปนการวิจัยคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ

การสรางอัตลักษณและเพ่ือศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธในชุมชนเสมือนของกลุมบล็อกกระทู

พันทิป โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม รวมถึงการ

วิเคราะหเนื้อหาจากบันทึกออนไลนของเว็บไซต www.bloggang.com 

 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบอัตลักษณท่ีปรากฏในบันทึกออนไลน มาจากการสรางเนื้อหาท่ี 

วัจนภาษาและอวัจนภาษา สามารถบงบอกถึงอัตลักษณและสามารถเห็นตัวตนของผูเขียนบันทึก

ออนไลนไดงายท่ีสุด ประกอบไปดวย อัตลักษณทางเพศ อัตลักษณบุคลิกภาพ อัตลักษณทาง

สถานภาพ นอกจากนี้ผลการวิจัยเก่ียวกับกระบวนการสรางความสัมพันธของกลุมบล็อกกระทูพันทิป 

พบวา วิธีการเขาสูกระบวนการสรางความสัมพันธของกลุมมี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การเขาสูเว็บไซต 

เปนข้ันตอนของการลงทะเบียนเพ่ือเปนสมาชิก 2) การกําหนดอัตลักษณ เพ่ือใชทําการติดตอสื่อสาร

กับเพ่ือนสมาชิกอ่ืนถายในเว็บไซต 3) การเขาสูชุมชนเสมือน 4) การสรางความสัมพันธ ทําความรูจัก

กับเพ่ือนสมาชิกในเว็บไซต 

 โอหม สุขศรี (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารผานเว็บไซตกับการสราง 

อัตลักษณและสัญญะของกลุมแฟนคลับฟุตบอลตางประเทศ กรณีศึกษา: เรดอารมีแฟนคลับ พบวา 

กลุมเรดอารมีแฟนคลับเกิดจากการรวมตัวของบุคคลซ่ึงสนใจในเรื่องของฟุตบอลท่ีเก่ียวของกับสโมสร
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แมนยูไนเต็ด โดยมีการติอตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติตางๆ ตลอดจนทํากิจกรรม

รวมกัน มีการจัดตั้งเว็บไซต www.redarmyfc.com เพ่ือใชเปนการประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพร

เนื้อหา ขาวสารตางๆ และใชเว็บบอรดสําหรับเปนศูนยรวมการติดตอสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยน

ทัศนคติตางๆ รวมถึงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับฟุตบอลและสโมสรแมนเชสเตอรยูไนเต็ด และเรื่อง

อ่ืนๆ ภายใตกฎ กติกาท่ีกําหนดข้ึนโดยผูบริการเว็บบอรด สัญญะท่ีสมาชิกเรดอาร มีแฟนคลับใชการ

สื่อสารในเว็บบอรดนั้น สวนมากจะมาจากภาษาท่ีสื่อมวลชนใชสื่อสารกันอยูแลว และยังมีการ

ใชสัญญะท่ีเปนรูปภาพ นักฟุตบอล โลโกสโมสร และภาพการแขงขัน ของทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด 

เพ่ือใหเขาใจภายในกลุมสมาชิกแฟนคลับ นอกจากนั้นในเว็บบอรดตางแสดงอัตลักษณรวมท่ีบงบอก

ถึงความรัก ความศรัทธาเก่ียวกับสโมสรและนักฟุตบอล ในประเด็นตางๆ แสดงใหเห็นความเปนตัวตน

ของกลุม ภายใตอัตลักษณเดียวกัน คือ การแสดงออกบนความภาคภูมิใจกับความสําเร็จของสโมสร

แมนเชสเตอรยูไนเต็ดผานทางภาษา และสัญญะตางๆ เชน รูปภาพ และเนื้อหาในเว็บบอรด รวมท้ัง

นานแฝงท่ีสมาชิกใช โดยมีสํานึกของความเปนพวกเดียวกันและรูสึกเปนพวกเดียวกัน 

 จากงานวิจัยชิ้นนี้ ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงรูปแบการสื่อสารท่ีมีลักษณะเฉพาะกลุมและมี 

อัตลักษณรวมกันภายในกลุม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึน โดยผานกระบวนการติดตอสื่อสารกันในแบบตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนเสมือนแหงนี้ ผูวิจัยจึงนํามาเปนขอมูลเพ่ือใชศึกษาถึงรูปแบบของการสรางอัตลักษณ

และการสรางความสัมพันธในชุมชนเสมือนตอไป 

 วาสุพร คงใหญ (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางอัตลักษณวัฒนธรรมยอยของกลุม

ผูนิยมตุกตาบลาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตลักษณของกลุมผูนิยมตุกตาบลายและภาพสะทอน

การเปนวัฒนธรรมยอย รวมถึงศึกษาบทบาทของรสนิยมสาธารณท่ีมีตอปรากฏการณนี้ การเลือก

ตัวอยางใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงผูนิยมตุกตาบลายธจํานวน 7 คน ท่ีเปนสมาชิกใน

เว็บไซตลายธไทยแลนด เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวน

รวมและไมมีสวนรวม และการสนทนากลุม 

 ผลการวิจัยพบวา การสรางอัตลักษณของกลุมปรากฏทางลักษณะภายนอก ไมวาจะเปนการ

พกพาตุกตาบลายธติดตัว ขาวของเครื่องใช ประดิษฐกรรมตางๆ และการรวมกลุมพบปะมีทติ้ง 

รูปแบบการประพฤติปฏิบัติตัว ภาษาของกลุมเกิดจากการผสมผสานภาษาท่ีวัยรุนท่ัวไปนิยมใช

ดัดแปลงสรางคํา เพ่ือสื่อความหมายท่ีเขาใจกันในกลุม การดําเนินชีวิตและคานิยมของกลุมผูนิยม

ตุกตาบลายนั้นไมแตกตางจากคนท่ัวไปมากนัก อยางไรก็ตามกลุมผูนิยมตุกตาบลายนั้นสะทอนการ

เปนวัฒนธรรมยอยเพียงสวนหนึ่งเพราะในสังคมไทยยังไมคอยยอมรับและมีขอจํากัดทางพ้ืนท่ีทาง

กายภาพในการแสดงออกท่ีไมมากนัก การรวมตัวกันเพ่ือพบปะมีลักษณะของการรวมกลุมตามวาระ

สังสรรคมากกวาการเปนแบบแผนท่ีปฏิบัติเปนประจํา และมีเปาหมาย คือ ดํารงกลุมใหยั่งยืนตอไป 

เพ่ือใหวัฒนธรรมยอยของกลุมยังคงอยูตอไป กลไกท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการรวมกลุมนี้ คือ การจัดมีท
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ติ้ง โดยกลุมผูนิยมมีความกระตือรือรนในการแสวงหาขาวสารเก่ียวกับตุกตาบลาย โดยใชอินเตอรเน็ต

เปนแหลงขอมูลหลัก 

 วัชรินทร ภิญโญศาสตร (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพ่ือสราง

สัมพันธภาพ และการสรางตัวตนในเกมออนไลนของวัยรุนไทยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค 

4 ประการ คือ 1) เพ่ือทราบถึงกระบวนการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลน

แตละประเภท 2) เพ่ือทราบถึงรูปแบบการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลน

แตละประเภท 3) เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการสื่อสารของผูเลนเกมออนไลนแตละประเภท และ 4) 

เพ่ือทราบถึงการสรางตัวตนของผูเลนเกมออนไลนแตละประเภท โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา การ

สังเกตการณอยางมีสวนรวม และการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลนมี

ดังนี้ การเลือกเกมออนไลน การเขาสูเกมออนไลน การสรางตัวตน การเลือกคูสนทนา การสนทนา 

และการพัฒนาสัมพันธภาพ โดยสังคมเกมออนไลนเปนสังคมขนาดใหญ เม่ือผูเลนไดทําความรูจักกัน

แลวภายในเกม ถาผูเลนมีความพอใจซ่ึงกันและกัน จะมีการขออีเมล เพ่ือใชสําหรับสนทนาผาน

โปรแกรมสนทนา หรือ ไฮ5 (Hi5) เปนการเพ่ิมความสนิทสนมกันมากยิ่งข้ึน 2) รูปแบบการสื่อสารใน

การสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลน สามารถแบงได ดังนี้ การใชภาษาเขียน การใช

สัญลักษณตางๆ และการใชศัพทเฉพาะ 3) พฤติกรรมการสื่อสารของผูเลนเกมออนไลน การ

ปฏิสัมพันธระหวางผูเลนในสังคมเกมออนไลน กอใหเกิดการรวมกลุมของผูเลนเปนรูปแบบชุมชนยอย

หรือองคกรข้ึนมา และผูเลนเกมออนไลนจะนิยมเลนรวมกับผูเลนคนอ่ืนมากกวาท่ีจะเลนโดยลําพัง 4) 

การสรางตัวตนของผูเลนเกมออนไลน ผูเลนมีการตั้งชื่อท้ังท่ีปกปดขอมูลท่ีแทจริงสวนตัว และการต้ัง

ชื่อท่ีมีลักษณะสอดคลองกับตัวตนท่ีแทจริง นอกจากนี้ยังมีการใชสัญลักษณ เพ่ือบงบอกวาตนเองอยู

ในองคกร หรือสังกัดใด เปนการสรางตัวตนรวมอีกดวย  



บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคม

เกมออนไลน” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีเนนการหาความสัมพันธเชิงเหตุ

และผล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางอัตลักษณเสมือน

และการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน กับตัวผูเลนเกมออนไลน โดยใช

เครื่องมือ ดังนี้ 

1) การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนการวิเคราะหเนื้อหาท่ีปรากฏบน

เกมออนไลนท่ีไดคัดเลือกมา เพ่ือทราบถึงรูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือน การสรางปฏิสัมพันธ รวม

ไปถึงผลท่ีเกิดข้ึนตามมาท้ังในโลกเกมออนไลน และในโลกความจริง สําหรับการสรางอัตลักษณเสมือน

จะใชการวิเคราะหเนื้อหาทางดานประชากรศาสตร (Demographic) อันไดแก เพศ อายุ การศึกษา 

รวมท้ังการใชการสัมภาษณถึงลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑท่ีไดระบุไวเพ่ือวิเคราะหรูปแบบการสราง 

อัตลักษณเสมือนท่ีปรากฏอยูในเกมออนไลน ใหเห็นลักษณะตัวตนท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

2) การสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Partictipant Observation) ผูวิจัยทําการเขา

ไปเปนสมาชิกในเกมออนไลน และเขาไปสรางปฏิสัมพันธกับผูเลนเกมคนอ่ืนๆ ภายในเกม 

3) การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยการวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการ

เก็บขอมูลรูปแบบการแจกแบบสัมภาษณเพ่ือสัมภาษณเชิงลึกกับผูเลนเกมออนไลน เพ่ือศึกษา

ความสําคัญของการใชอัตลักษณเสมือนท่ีเกิดข้ึนในชวงกอนเลนเกม ระหวางเลนเกม และหลังการเลน

เกม พรอมกับใชรูปแบบการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) กับนักวิชาการผูเชี่ยวชาญใน

วงการเกม เพ่ือทราบถึงทัศนะของนักวิชาการในดานการสรางอัตลักษณเสมือน และการสราง

ปฏิสัมพันธในสังคมเกมออนไลน 

ขอมูลท่ีนํามาทําการวิจัย จึงถือวาเปนวาขอมูลในระดับชั้นขอเท็จจริง  ท่ีเกิดจากการรวบรวม

ขอมูลเพ่ือการวิเคราะหมากกวาเอกสารเพ่ือการวิจารณและแสดงทัศนะ ในข้ันแรกผูวิจัยได

ทําการศึกษาเอกสาร ซ่ึงประกอบดวย ขาว บทความ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บทความวิเคราะห ท้ังทางวัฒนธรรม สังคมและทางเศรษฐกิจ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการสราง

ฐานขอมูลในการเปนดัชนีชี้ วัดขอเ ท็จจริง ท่ี เปนขอมูล  อันสามารถยืนยันตามหลักทฤษฏี
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เบื้องตนของการเตรียมขอมูลเพ่ือการวิจัย และนําผลท่ีไดจากการประมวล มาวิเคราะห ประกอบ

ทฤษฎี และฐานความรูเพ่ือเปรียบเทียบความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนกับสมมติฐานท่ีไดตั้งไวในการหาคําตอบ

ของการวิจัยในครั้งนี้ 

โดยระเบียบวิธีการวิจัย เรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบน

เครือขายเกมออนไลน” แบงออกเปน 8 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 

3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.5 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.8 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม

ออนไลน” มีข้ันตอนการสรางกรอบแนวความคิดดังตอไปนี้ 

1) การศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และศึกษารายละเอียด โดย

การศึกษาดังกลาวผูวิจัยไดบูรณาการ เชื่อมโยงองคความรูท้ังหมดเพ่ือสรางกรอบแนวความคิด 

2) สรางกรอบแนวคิด ผูวิจัยทําการเชื่อมโยงและรางกรอบแนวคิดตามพ้ืน

ฐานความรูท่ีไดจากผลการศึกษาในขอท่ี 1 

3) การทบทวน (Verification) ของกรอบแนวคิด ผูวิจัยจะใชวิธีการพิจารณา

ความสัมพันธรวมระหวางกรอบแนวคิดซ่ึงมีตัวแปรท่ีเก่ียวของตามลําดับ 

4) การตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ กรอบแนวคิดท่ีไดจากขอท่ี 3 

5) จัดทํารางรูปแบบ ผูวิจัยกําหนดรางรูปแบบ โดยการวิเคราะหและสังเคราะหจาก

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีได ศึกษา และกําหนดเปนรางรูปแบบ ภายใตกรอบ

แนวความคิดท่ีผานการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิในขอท่ี 4 
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อัตลักษณท่ีสรางข้ึน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

โลกแหงความเปนจริง 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

โลกแหงความเปนจริง 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

โลกแหงความเปนจริง 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

เกมออฟไลน 

• ลักษณะของเกม 

• ความถ่ีในการเลน 

• เวลาท่ีใชในการเลน 

• จํานวนเงินท่ีใชในการเลน 

• ระยะเวลาในการเลนตอครั้ง 

การปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนทางสังคมเกม

ออนไลน 
การปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนทางสังคมเกม

ออฟไลน 

เกมออนไลน 

• ลักษณะของเกม 

• ความถ่ีในการเลน 

• เวลาท่ีใชในการเลน 

• จํานวนเงินท่ีใชในการเลน 

• ระยะเวลาในการเลนตอครั้ง 

 

คุณลักษณะพ้ืนฐานผูเลน 

• ชื่อ 

• เพศ 

• อาชีพ 

• รายได 

• รูปราง หนาตา 

• อุปนิสัย 

• สีท่ีชอบ 

59 
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3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคม

เกมออนไลน” ไดกําหนดกลุมตัวแปรออกเปนดังนี้ 

1) ตัวแปรตน 

 (1) ชื่อ 

 (2) เพศ 

 (3) อาชีพ 

 (4) รายได 

 (5) รูปรางหนาตา 

 (6) อุปนิสัย 

 (7) สีท่ีชอบ 

2) ตัวแปรตาม 

ปจจัยทางสังคม 

3) ตัวแปรควบคุม 

ลักษณะเกม 

 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 

1) รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนเปนรูปแบบท่ีมีความหมายหลากหลายเชนเดียวกับการ

กับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในท่ีเปนอยูในโลกความเปนจริง 

2) ผูเลนเกมออนไลน จะสรางอัตลักษณเสมือนท่ีมีความแตกตางกับอัตลักษณท่ีแทจริง 

3) การใชอัตลักษณเสมือนในการเลนเกมออนไลน กอใหเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคมบน

เครือขายสังคมเกมออนไลน จึงสงผลกระทบตอรูปแบบในชีวิตประจําวันของผูเลนเกมออนไลน 

 

3.4 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

3.4.1 กลุมประชากร 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขาย สังคม

เกมออนไลน” ผูวิจัยไดทําการสํารวจกลุมประชากรท้ังหมด ตามจํานวนบัญชีผูเลนท่ีลงทะเบียนเกม
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ออดิชั่น (Audition) ในประเทศไทยมีมากกวา 20 ลานบัญชีโดยบัญชีของบริษัทเอเชียซอฟต       

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีมีการเคลื่อนไหวประมาณ 1,000,000 บัญชีและมีกลุมประชากร

เปาหมายในเครือขายสังคมออนไลนประมาณ 70,000 บัญชี (Audition, บริษัทเอเชียซอฟตคอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)3, ณ วันท่ี 16 สิงหาคม 2559) 

 

3.4.2 กลุมตัวอยาง 

การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม

ออนไลน” ผูศึกษาทําการกําหนด ข้ันตอน รูปแบบการดําเนินงาน และกลุมประชากรตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษา ไวดังนี้ 

กําหนด Population and Samples อันไดแก กลุมตัวอยางการสัมภาษณเจาะลึก (In-

Depth Interview) ประกอบไปดวย กลุมนักเลนเกมออดิชั่น (Audition) จํานวน 20 คน 

 

3.4.3 วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยเลือกใชการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ดังนี้ 

กลุมนักเลนเกม (Gamer) ผูวิจัยจะเลือกกลุมนักเลนเกมออนไลน ตองเปนเกมออดิชั่น 

(Audition) ท่ีบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูใหบริการ ท่ีมีอายุระหวาง 15 - 

30 ป และกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปจนถึงระดับวัยทํางานจํานวน 20 คน โดย

แบงเปนดังนี้ 

1) เปนผูเลนท่ีความชํานาญ 10 คน  

2) เปนผูเลนท่ัวไปท่ีมีปฏิสัมพันธเชื่อมตอในโลกความเปนจริง 10 คน  

 

3.5 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยการ

เตรียมคําถามท่ีเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคลองกับคําถามนําวิจัย เพ่ือใหสามารถควบคุมการ

สนทนาใหเปนไปตามความตองการ นอกจากนั้น ผูวิจัยยังใชการศึกษาขอมูลจากเอกสารและเว็บไซต

ตางๆ (Documentary Research) เพ่ือเปนขอมูลเสริม เพ่ือใหทราบถึง ขอมูลเพ่ิมเติมจากการ

สัมภาษณ กิจกรรมความเคลื่อนไหว เปนตนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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3.5.1 เครื่องมือการแจกแบบสัมภาษณเพ่ือสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) 

ผูวิจัยจะใชวิธีการสนทนาผานโปรแกรมสนทนา การสนทนาภายในเกม และกรสนทนาแบบ

สัมภาษณโดยตรงกับผูเลนเกมออนไลน จํานวน 20 คน โดยเตรียมคําถามท่ีเหมาะสม ครอบคลุม และ

สอดคลองกับคําถามนําวิจัย เพ่ือใหไดขอมูลการวิจัยท่ีตองการศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงคโดยมี

แนวคําถามแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

 สวนท่ี 2 : พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน 

(คําถามปลายปด) ระยะเวลาท่ีผูเลนเริ่มเลนเกม ความถ่ีในการเลนเกมตอสัปดาห คาใชจาย

ในการเลนเกม สถานท่ีท่ีใชเลนเกม 

(คําถามปลายเปด) เหตุใดผูเลนจึงเลือกเลนเกมออดิชั่น เริ่มเลนเกมออดิชั่น ตอนอายุเทาไหร 

และเลนมาเปนระยะนานเทาไหร จุดเดนของเกมออดิชั่นคืออะไร ท่ีทําใหทานตองเลนตอเนื่อง หาก

จุดเดนของเกม มีความสัมพันธระหวางผูเลน ทานคิดวาอะไรคือตัวแปรท่ีทําใหเกิดความสัมพันธนั้น

ข้ึนมา ลักษณะตัวละครในเกมสงผลตอความสัมพันธในโลกเสมือนหรือไม ทานสรางตัวละครแบบไหน

ตัวละครของเพ่ือนหรือผูเลนเกมคนอ่ืนๆ ท่ีทานคิดวาทําใหอยากผูกมิตรดวย สวนใหญมีลักษณะ

อยางไร ชวยยกตัวอยางกระบวนการการผูกมิตรหรือสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคนอ่ืนๆ ภายในเกม

โดยสวนใหญทานไดรับมิตรภาพกลับจากในเกมออดิชั่นมากนอยแคไหน ความสัมพันธของทานกับ

เพ่ือนในเกมมีความตอเนื่องมากนอยแคไหน ทานเคยนัดพบหรือพบปะสังสรรคกับเพ่ือนในเกมมาก

นอยแคไหน ปจจุบันทานคิดวา ทานมีเพ่ือนใหมจากการใชชีวิตประจําวันมากหรือนอยกวาเพ่ือนใน

เกม นอกจากเลนเกม เวลาวางสวนใหญทานทําอะไร ความสัมพันธกับคนในครอบครัวทานคิดวา มี

ความสนิทสนม มากนอยแคไหน ทานเคยโดนตําหนิ เรื่องการเลนเกม จากบุคคลรอบขางหรือไม  

ทานคิดวาทานไดรับสิ่งใดจากการเลนเกมนอกจากความเพลิดเพลิน ทานคิดวาพัฒนาการตอไปของ

เกมนี้ควรจะมีลักษณะแบบไหน และทานคิดวา ทานจะเลิกเลนเกมนี้หรือไมเพราะอะไร หากวันหนึ่ง

ทานเลิกเลนเกมนี้ ทานคิดวา ความสัมพันธของทาน กับเพ่ือนในเกม จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม

เพราะเหตุใด 

 

3.5.2 การสังเกตการณภาคสนาม (Field Research)  

เพ่ือสังเกตการณกระบวนการสรางอัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบน

เครือขายสังคมเกมออนไลน โดยใชวิธีการสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation) ในเกม

ออดิชั่น (Audition) 
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3.5.3 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

เปนการวิเคราะหเนื้อหาท่ีปรากฏอยูในเกมออนไลน แลวจนบันทึก เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบ

การปฏิสัมพันธวามีก่ีรูปแบบ ในการแยกแยะขอความสนทนา เพ่ือแบงระดับความสัมพันธเปน 

ความสัมพันธแบบเพ่ือน หรือคนรัก นอกจากนี้จะมีการเก็บขอมูลถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงหรือ

ระยะเวลาของความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนเองของการปฏิสัมพันธทางสังคมเกม

ออนไลน 

 

3.6 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ผูทําวิจัยทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการ อางอิงเครื่องมือการสัมภาษณ

จากเอกสารงานวิจัยตางๆ ประกอบกับการนําทฤษฎี จากนั้นสรางชุดคําถาม และปรึกษากับอาจารยท่ี

ปรึกษาในการสรางชุดคําถามในการสัมภาษณ มาปรับใชเพ่ือสรางคําถามในเครื่องมือการสัมภาษณได

อยางชัดเจน 

 

3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 3 วิธีการหลักๆ คือ สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

สอบถาม พูดคุย เพ่ือรวบรวมขอมูลจากกลุมบุคคลท่ีคัดเลือกไว การศึกษาขอมูลจากเอกสาร บทความ 

วิทยานิพนธตางๆ ท่ีเก่ียวของ และเว็บไซต บทความ กระทูตางๆ (Documentary Research) 

 

3.8 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
 

ในการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี

ตางๆ เพ่ือใหเปนกรอบในการวิเคราะห และอธิบายถึงรูปแบบในการสรางอัตลักษณเสมือนและ การ

สรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน โดยมีการวิเคราะหขอมูลแตละประเภท ไม

วาจะเปนดานเนื้อหา หรือ การสัมภาษณเชิงลึก คือ การนําเทปการสัมภาษณท้ังหมด ถอดเทป และ

จัดระบบบนกระดานลงรหัส (Coding Sheet) จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหตามทฤษฎีตอไป  



บทท่ี 4 

 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม

ออนไลน” ไดเก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอมูลจากการเก็บแบบ

สัมภาษณ ประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับกลุม

นักเลนเกม (Gamer) และ ผูวิจัยจะเลือกกลุมนักเลนเกมออนไลน ตองเปนเกมออดิชั่น (Audition) ซ่ึง

สามารถแบงการแสดงผลการวิเคราะหออกเปนแตละสวนดังตอไปนี้ 

4.1 สวนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ 

4.2 สวนท่ี 2 ลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น 

4.3 สวนท่ี 3 การสรางอัตลักษณในเกมออดิชั่น 

4.4 สวนท่ี 4 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่น  

จากการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทาง

สังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน” ไดเก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช

ขอมูลจากการเก็บแบบสัมภาษณ ประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเก่ียวกับกลุมนักเลนเกม (Gamer) จํานวน 20 ชุด  

 

4.1 สวนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ 

 

1) เพศ นักเลนเกม (Gamer) กลุมเปาหมาย ท่ีเลนเกมออดิชั่น (Audition) จํานวน 20 คน 

โดยสามารถแบงเปน เพศชายจํานวน 11 คนของจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด และเปนเพศหญิง

จํานวน 9 คนของจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด 

2) อายุ นักเลนเกม (Gamer) กลุมเปาหมาย ท่ีเลนเกมออดิชั่น (Audition) ท่ีมีชวงอายุ

ระหวาง 15 – 30 ป โดยสามารถแบงเปน อายุต่ํากวา 25 ป 16 คนของจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด 

มีอายุ 25 – 35 ป 2 คนของจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด และ มีอายุมากกวา 35 ป 2 คนของจํานวน

กลุมเปาหมายท้ังหมด 
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3) ระดับการศึกษา นักเลนเกม (Gamer) ท่ีเลนเกมออดิชั่น (Audition) กลุมเปาหมายกําลัง

ศึกษาจํานวน 10 คน มีสําเร็จการศึกษาจํานวน 9 คน และจบศึกษาเพียงมัธยมปลาย ไมไดศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัยตอจํานวน 1 คน ผูเลนสวนใหญเลนเกมออดิชั่น (Audition) เลนเกมตอเนื่องมา

เปนระยะเวลามากกวา 1 ปข้ึนไป 

4) สถานภาพทางเศรษฐกิจ นักเลนเกม (Gamer) กลุมเปาหมาย ท่ีเลนเกมออดิชั่น 

(Audition) โดยระยะความถ่ีในการใชเวลาในการเลมเกม ข้ึนอยูกับการใชเวลาวางของแตละคน ซ่ึง

ทุกคนท่ีเลนเกมยอมรับวา การเลมเกมดังกลาวมีความจําเปนตองมีคาใชจายในการเลนเกมโดยเฉลี่ย 

500 - 1,000 บาท ตอสัปดาห และสถานท่ี ท่ีผูเลนเกมใชในการเลนเกมสวนใหญ คือบานพักอาศัย

เปนอันดับแรก และรานอินเตอรเน็ตอันดับรองลงมา นอกจากนี้ยังไมรวมในสวนของการเติมเงินเพ่ือ

ซ้ือไอเทมภายในเกม 

5) สถานภาพทางครอบครัวและคนรอบขาง นักเลนเกม (Gamer) กลุมเปาหมาย ท่ีเลนเกม

ออดิชั่น (Audition) สวนใหญ มีความเห็นวา ภาพรวมของความสัมพันธกับครอบครัว เพ่ือน คนรอบ

ขาง การเรียน หรือ การทํางาน ไมไดรับผลกระทบจากการเลนเกมจนทําใหเกิดผลเสีย เพราะ

นอกจากการเลนเกม ผูเลนเกมยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในการใชเวลาวาง หรือการใชเวลาในชีวิตประจําวัน 

และนักเลนเกมบางสวนยังสามารถหารายไดเสริมจากการขายของในเกม “ครอบครัวสนับสนุน เพราะ

ผมขายของในเกมมันมีรายไดมันไดเงินแตตอนแรกๆ ก็เคยโดนตําหนิ เพราะเราไมรูจักวิธีการหาเงิน

เลย แมก็วาเราก็แอบเลน แตมีชวงหนึ่งเราหยุดเลนไปเพราะเขาวงดนตรีแลวก็เรียนหนัก พอทุกอยาง

มันลงตัวก็กลับมาเลนใหม” (กุลบุตร เดชสอน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “หนูขายของใน

เกมดวยมันมีรายได ครอบครัวเห็นวาเราหาประโยชนจากมันไดเขาก็ไมไดวาอะไร” (นองอน (นาม

สมมติ), สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

 

4.2 สวนที่ 2 ลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิช่ัน 

 

เกมออดิชั่น (Audition) มีจุดกําเนิดมาจากประเทศเกาหลีใต และไดขยายไปยังหลายภูมิภาค

และหลายประเทศอาทิ ประเทศฮองกง ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศเวียดนาม ประเทศ

ฟลิปปนส ประเทศบลาซิล ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย เปนตน เปนเกมออนไลนท่ีได

ความนิยมจากกลุมผูเลนเกมจํานวนมากท่ัวโลกและผูเลนเกมในประเทศไทย 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับเกมออดิชั่น พบวาโลกชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่นเปนโลก

แหงจิตนาการ มีตัวละครเปนตัวการตูนนารักสดใส ท่ีผูเลนสามารถสวมบทบาทเพ่ือแทนตัวเอง  
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ภาพท่ี 4.1  แผนภูมิแบบจําลองลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น (Audition) 

 

จากแผนภูมิแบบจําลองลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่น สามารถสรุปไดวา เม่ือผูเลน

ตัดสินใจวาจะเลนเกมออดิชั่นแลว ผูเลนเกมตองทําการลงทะเบียนหรือสมัครเปนสมาชิกกับทางบริษัท

ผูใหบริการ ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดกอน จึงจะสามารถเขาสูเกมได โดยการลงทะเบียนผานหนาเว็บไซต 

http://audition.playpark.com/th/Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2  การลงทะเบียนเกมออดิชั่น (Audition) 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2557. 
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ภาพท่ี 4.3  การเขาสูหนาลงทะเบียนเกมออดิชั่น (Audition) 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2557. 

  

การเขาสูเกมออดิชั่น (Audition) ผูเลนตองทําการสมัคร PlayID กอน โดยสามารถสมัครผาน

หมายเลขโทรศัพท หรืออีเมลก็ได หลังจากนั้นผูเลนจะไดรับการยืนยันสิทธิ์การสมัครผานทาง SMS 

หรืออีเมลท่ีใชในการสมัคร จากนั้นคลิกเพ่ือยืนยันการเปนสมาชิก เปนการเสร็จสิ้นการสมัคร PlayID 

ในการเขาสูเกมครั้งแรกของผูเลนเกมออดิชั่น (Audition) หลังจากท่ีไดสมัครเปนสมาชิก

เรียบรอยแลว ผู เลนเกมสามารถเลือกเขาเกมได 2 วิธีคือ 1) การเขาผานเว็บไซต audition 

.playpark.com ดวย Internet Explorer เทานั้น หรือ วิธีท่ี 2) การดาวนโหลดเกมจากเว็บไซตและ

ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว  

เม่ือเขาเกมมาแลว หนาแรกผูเลนเกมจะพบกับหนาตาง Login โดยผูเลนเกมจะตองทําการ 

Login PlayID ของตนเอง เพ่ือเขาเลนเกม 
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ภาพท่ี 4.4  การเขา Login เกมออดิชั่น (Audition) 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2559ก. 

 

จากการลงทะเบียนของเกมออดิชั่น (Audition) สามารถวิเคราะหไดวา การลงทะเบียนทําให

ผูเลนเกมมีความม่ันใจและรูสึกปลอดภัยกับขอมูลสวนตัวมากข้ึน ซ่ึงสงผลตอความรูสึกระหวางเลน 

รวมถึงการมีปฏิสัมพันธภายในเกมกับผูเลนคนอ่ืนๆ 

เม่ือสมัครเสร็จแลว ก็ตองสรางตัวละครภายในเกมข้ึนมากอนเริ่มเลน โดยตัวละคร จะใหผู

เลนกําหนด ชื่อ เพศ สีผิว หนาตา ทรงผม และเครื่องแตงกาย ซ่ึงผูเลนเกมมือใหม การสรางตัวละคร

ยังมีขอกําจัดอยู การแตงกายไมไดมีใหเลือกหลากหลาย ผูเลนตองอาศัยประสบการณในการเลนเกม

เพ่ือเก็บเลเวล (Level) และไอเทม มาอัพเกรดตัวละครของตนเองอีกครั้ง 

หลังจากท่ีผูเลนทําการสรางตัวละครใหมข้ึนมาเรียบรอยแลว ก็สามารถเริ่มเขาสูเกม โดยผู

เลนตองทําการเลือก Server & Channel ซ่ึงจะประกอบไดดวยหองเตนตางๆ ดังนี้ Beginner 1 

เหมาะสําหรับผูเลนมือใหม เพ่ิงเริ่มตน Level 1-5 เทานั้น Beginner 2, Couple, FreeServer, 

FreeServer 2 และ ATC 2017 เปนหองเฉพาะสําหรับการแขงขัน ในแตละ Server จะประกอบดวย

หองยอยๆ อีกหลายหอง เม่ือเลือกหองไดแลว ก็จะพบกับเมืองออดิชั่น  
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ภาพท่ี 4.5  ภาพแสดง Server & Channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6  ภาพแสดงเมืองในเกมออดิชั่น (Audition Town) 
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ภายในเมืองออดิชั่น จะประกอบไปดวย Shopping Mall แหลงศูนยรวมเครื่องแตงกาย 

เสื้อผา ใบหนา ทรงผม รองเทา เครื่องประดับ สัตวเลี้ยง ท่ีผูเลนสามารถเขาไปเลือกซ้ือไดตามตองการ

ผานเงินภายในเกม เดน (Den) หรือจากการเติมเงินจากบัตร แคช (Cash) นอกจากนี้ยังมีในสวนของ 

FAM Office ท่ีเปรียบเสมือนชุมชนยอยภายในเกมของผูเลน Dancing Hall หองท่ีผูเลมเขามาเตน 

และสนุกกับเกมในโหมดการเตนในรูปแบบตางๆ Ranking การจัดอันดับการเตนของผูเลนเกม และ 

Audition Studio  หองฝกซอมการเตน เพ่ือเพ่ิมเทคนิคใหตัวละครมีทาเตนแปลกๆ ไมซํ้าผูเลนคนอ่ืน 

 นอกจากความสนุกสนานจากการเลนเกมแลว ผูเลนยังเพลิดเพลินกับการกําหนดอัตลักษณ 

ผานการสรางตัวละครข้ึนมาใหม ความโดดเดนอีกอยางของเกมออดิชั่น คือการปฏิสัมพันธระหวางผู

เลนภายในเกม ดวยระบบของเกมท่ีเอ้ือตอการสื่อสาร สงผลใหผูเลนเกมยิ่งมีอารมณรวมกับเกม

ออดิชั่นเพ่ิมมากข้ึน “เพลงท่ีเพราะ แลวก็เปนสังคมท่ีกวาง มีเสื้อผาท่ีสวย มีตัวละครท่ีนารัก” 

(กุลบุตร เดชสอน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “ไดเพ่ือน ไดสนุก ไดแขงกับตัวเองและคนรอบ

ขางดวย ไดรูจักเพ่ือนตางๆ มีเพ่ือนใหมๆ” (ปยวรรณ พุทธวารินทร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 

2559) “คงเปนเรื่องชุดการแตงตัว ไอเทมของมัน ความสนุก เพ่ือนมันคือสิ่งแปลกใหมคะ” (อลิษา 

รัตนชวางกูร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “จุดเดนของเกมออดิชั่น คือ เกมเตนผสมผสานไป

ดวยความหลากหลายของรูปแบบ ไมวาจะเปนเรื่องเสื้อผา ตัวละคร หรือแมแตเพลงเองก็ตามใน

ความคิดของหนูนะ” (สุพรรษา บัวนําพร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “คงเปนเรื่องของไอเทม

และก็รูปแบบการเลนเกม มันมีความแปลกใหมนาสนใจ อีกอยางมีเพ่ือนดวย เพลงก็มีสวนนะ” 

(มงคล มวงคุม, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

 จากการสัมภาษณกลุมนักเลนเกม พบวาเกมออดิชั่นถือเปนเกมท่ีไดรับความสนใจจากผูเลน

อยางตอเนื่องเปนเวลา 11 ป เนื่องจากตัวเกมมีความสนุนสนานกับการเลน และรูสึกผอนคลายจาก

เสียงเพลงภายในเกม รวมไปถึงไอเทม เครื่องแตงกายตางๆ นอกจากนี้ มิตรภาพจากเพ่ือนภายในเกม 

ยังเปนเหตุผลหลักๆ ท่ีทําใหผูเลนยังคงเลนอยูจนถึงปจจุบัน   

 

4.3 สวนที่ 3 การสรางอัตลักษณในเกมออดิช่ัน 

 

ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกการศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคม

บนเครือขายสังคมเกมออนไลน”  ไดเก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูล

จากการเก็บแบบสัมภาษณ ประกอบกับขอมูลจากการสังเกตการณเก่ียวกับกลุมนักเลนเกม (Gamer) 

และ ผูวิจัยจะเลือกกลุมนักเลนเกมออนไลน ตองเปนเกมออดิชั่น (Audition) โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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4.3.1 อัตลักษณของผูเลน 

อัตลักษณ คือ ความรูสึกนึกคิดตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธ

ระหวางตนเองกับผูอ่ืน โดยผานการมองตัวเองและผูอ่ืนมองเราในขณะนั้น แตในโลกของเกมออนไลน

แลว อัตลักษณไมใชภาพลักษณท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธทางสังคม แตเปนตัวแทน ท่ีผูเลนสรางข้ึนมา 

ผานตัวละครภายในเกม ซ่ึงอัตลักษณเสมือนนี้ เปนสิ่งท่ีไมไดมีอยูจริงตามธรรมชาติ แตเกิดผานบริบท

ทางเวลา พ้ืนท่ี และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

เกมออดิชั่นเปนเกมออนไลนท่ีมีความโดดเดนเรื่องการสรางอัตลักษณเสมือน เนื่องจากตัวเกม

กําหนดใหผูเลนใหมตองสรางตัวแทนตนเองข้ึนมา ในรูปแบบของตัวละครภายในเกม ผูเลนจะสามารถ

กําหนดตัวตนไดตามท่ีระบบของเกมกําหนดมาให 

จากการสอบถามและสังเกตการณกลุมตัวอยางผูเลนเกม (Gamer) บางสวน ทําใหทราบวาผู

เลนสวนใหญ ใหความสําคัญกับการสรางอัตลักษณเสมือนข้ึนมา จากการแตงกายของตัวละครท่ีเลน 

ตองมีความโดดเดน ไมซํ้าใคร และตอบสนองความตองการของตนเองในขณะนั้น ท้ังการสรางท่ีมา

จากขอมูลจริง และขอมูลท่ีสรางข้ึนมาใหม เพ่ือปดบังตัวตน อาทิเชน ผูเลนเกมคนหนึ่งในกลุมตัวอยาง 

ภายนอก หากมองจากการแตงกาย จะแตงตัวออกแนวเซ็กซ่ี รางกายมีลอยสัก แตตัวละครภายในเกม

จากการพูดคุยกับผูเลนแลว ผูเลนเลือกการแตงกายออกแนวนารัก สดใส ซ่ึงแตกตางจากบุคคลิกภาพ

ภายนอกของผูเลนเอง นอกจากนี้ยังมีผูเลนเกมจากกลุมตัวอยาง บุคลิกภาพนอกเปนเพศชาย แตง

กายแบบผูชาย แตตัวละครภายในเกม ผูเลนเลือกอัตลักษณเสมือนท่ีเปนเพศหญิง และการแตงกาย

แบบเซ็กซ่ี  เปนตน จากการสังเกตการณทําใหทราบไดวา ผูเลนเกมออดิชั่นสามารถเลือกอตลักษณท่ี

ตนเองตองการได โดยอัตลักษณนั้นไมไดเปนการกําหนดจากบุคคลภายนอก   
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ภาพท่ี 4.7  กลุมตัวอยางผูเลนเกมออดิชั่น (Audition) 

 

นอกจากนี้ในบทความของ สุชีพ กรรณสูต (2552) ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญของอัตลักษณ

เพ่ิมเติมวา ยังเปนเรื่องของการใช สัญลักษณ (Symbol) เพราะการแสดงออกซ่ึงความสัมพันธตางๆ 

จะกระทําโดยผานระบบสัญลักษณท่ีหลายรูปแบบในอีกดานหนึ่งอัตลักษณก็ยัง เก่ียวของกับ มิติ 

“ภายใน” ของความเปนตัวเราอยางมากท้ังในดานของอารมณ ความรูสึกเรา เพราะมนุษยให

ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายท่ีเก่ียวกับตนเอง มีการจัดแบงประเภทของอัตลักษณเปน 2 

ระดับ คือ ระดับอัตลักษณสวนบุคคล (Personal Identity) และอัตลักษณทางสังคม (Social 

Identity) ท่ีจะใชแสดงตน เชน การท่ีสังคมกําหนดบทบาทหนาท่ี และระบบคุณคาท่ีติดตัวมา ความ

เปนพอ ความเปนเพ่ือนความเปนสามีภรรยา เข็มโรงเรียน ผาท่ีพันคอของทีม ภาษาหรือบางท่ีอาจ

เห็นไดจากเสื้อผาท่ีใส สัญลักษณและการสรางภาพแทนความจริง (Representation) เปนสิ่งสําคัญ

ในการแสดงใหเห็นแนวทางหรือท่ีเรามีอัตลักษณรวมกับบุคคลบาง คนและการแยกแยะตัวเราดวย

การสรางความตางจากคนอ่ืน ในความเขาใจนี้เองแมวาในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับใน 

อัตลักษณตางๆ อยางตั้งใจ อัตลักษณเหลานั้นยังเปนผลผลิตท่ีสําคัญของสังคมท่ีเราอาศัยอยูและ

ความ สัมพันธระหวางตัวเรากับคนอ่ืน อัตลักษณจึงไดจัดเตรียมการเชื่อมโยงระหวางบุคคลกับโลกท่ี

เขาอาศัยอยู นอกจากนี้อัตลักษณยังรวม ถึงเรื่องวา "ฉันมองตัวฉันเองอยางไร และคนอ่ืนมองฉัน

อยางไร" มันเขาไปเก่ียวกันตัวตน (Self ) และสิ่งท่ีอยูภายใน มันเปนการกําหนดตําแหนงจากสังคม 
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ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีคนอ่ืนรับรูดวยไมใชแคเรารับรูเทานั้น อยางไรก็ตามการท่ีเรามองตัวเราอยางไร

และคนอ่ืนมองเราอยางไรมันอาจไมสอด คลองกันเสมอไป 

 

4.3.2 การกําหนดตัวละคร 

หลังจากท่ีผูเลนเกมทําการ Login เขาสูเกมเรียบรอยแลว ผูเลนจะตองมีการสรางตัวละคร

กอน โดยตัวละครภายในเกมออดิชั่นจะเปนการตูนท่ีมีลักษณะคลายกับทาทางของมนุษย มีการตั้งชื่อ 

กําหนดเพศ สีผิว เสื้อผาและเครื่องแตงกาย ตามลําดับ 

เกมออดิชั่น (Audition) เปนเกมออนไลนท่ีมีความชัดเจนมากในการสรางตัวละครจําลองผู

เลน เนื่องจากระบบมีการกําหนดไวใหผูเลนเกม สรางตัวตนใหมข้ึนมา เชน เพศ สีผิว ทรงผม สีผม 

ลักษณะหนาตา เครื่องแตงกาย เปนตน นอกจากนี้ยังสามรถเปลี่ยนแปลงทรงผม และเครื่องแตงกาย

ของตัวละครเดิมกอนหนานี้ ใหมีความแตกตาง และสวยงามตามความตองการของผูเลนไดใน

หลากหลายรูปแบบอีกดวย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8  การสรางตัวละครเริ่มตนของผูเลนเกมออดิชั่น (Audition) 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2559ก. 
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ภาพท่ี 4.9  การอัพเกรดเครื่องแตงกายของผูเลนเกมออดิชั่น (Audition) 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2557. 

 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวากลุมนักเลนเกม (Gamer) ท้ังเพศหญิงและเพศชาย 

การกําหนดตัวละครทางดานกายภาพแตกตางกันไป ตามความชอบสวนตัวและสิ่งใกลท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ยังสามารถแตงตัวละครไดหลากหลายกวาผู เลนมือใหม เนื่องจากมีความชํานาญ 

ประสบการณ และรูจักระบบเกมมากกวา จึงทําใหสามารถซ้ือ ขาย เครื่องแตงกาย รวมถึงการรวม

สนุกเพ่ือรับไอเทม (Item) พิเศษจากบริษัทผูใหบริการ “ตัวละครก็จะออกแนวสวยๆ นารักๆ คะ” 

(ธนวรรณ พะยอมหอม, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560) “ตามความตองการครับ บางทีคือมันไมมี

รูปแบบตายตัวเปลี่ยนไปเรื่อยครับ” (มงคล มวงคุม, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) “สรางตาม

ความตองการของตัวเอง เติมนี่นิด เติมนี่หนอย แตไมเปลี่ยนตัวนะ” (พันธกานต อธิวาส, สัมภาษณ, 

28 พฤศจิกายน 2559) “ออกแนวเซ็กซ่ีหนอยๆคะ” (อลิษา รัตนชวางกูร, สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 

2559) “ตามอารมณ ณ ขณะนั้นเลยผมมีหลายตัวนะครับ ท้ังเพศหญิงและเพศชาย”(นิพนธ บุญเกิด, 

สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

ในการสรางตัวละครของกลุมนักเลนเกม (Gamer) มีท้ังการสรางเพ่ือปกปดความเปนตัวเองท่ี

แทจริง และมีการสรางตัวละครท่ีมีลักษณะสอดคลองกับตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการสรางตัวละคร

มากกวา 1 ตัวข้ึนไป ท้ังเพศหญิงและเพศชาย มีการแตงกายตามสิ่งท่ีตนเองชอบหรือสิ่งท่ีตนเองสนใจ 

มากกวาแตงตัวตามกระแสนิยมในตอนนั้น  
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4.3.3 การตั้งช่ือในเกมออดิช่ัน (Audition)  

การกําหนดชื่อภายในเกม เปนสิ่งแรกของการสรางอัตลักษณ โดยชื่อท่ีผูเลนตั้งข้ึนมานั้นจะมี

ความแตกตางกันออกไปตามความตองการสวนตัว โดยสามารถตั้งชื่อเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

หรือการผสมระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได  

1) ตัวอยางชื่อภาษาไทยเกมออดิชั่น: นายจริงใจ, นมอัดเม็ด, ผูสาวขาเลาะ, เจา

หญิง, ปากริมไขเตา, เจาชายเย็นชา, โสดอยูนะรูยัง, ตนหอม, เมียวจีน ~๐*ยอดมะพราว*๐~, ๐๐ตน

กลา๐๐, ฉันรักเธอ เปนตน 

2) ตัวอยางชื่อภาษาอังกฤษเกมออดิชั่น: —‘๏n€…Kiss•— (one kiss), Mike 

Hawk, Hugh Jazz, DeezNuts, miniTeddy, IN2IT, iZecyCooly, MonkeyJam เปนตน 

3) ตัวอยางชื่อภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษ : รักToEy, llouดูเธอ (แอบดูเธอ), `วัuสุ

๑n  ๅe“(วันสุดทาย), •`คุง€ๅ€บ๏ง`• (คุณยายบอง), ``บุlsงu๏ง‘‘•๛ (บุเรงนอง), •|nw•ตัวนO€“๛ 

(เทพตัวนอย) เปนตน 

ในเกมออนไลนผูเลนสามารถตั้งชื่อแปลกๆ ไดตามใจชอบ ซ่ึงในโลกของความเปนจริงแลว

อาจจะเปนไปไดยากท่ีผูเลนจะสามารถใชชื่อนั้นได  

 

4.3.4 อัตลักษณท่ีแสดงออกโดยอํานาจของเกมออดิช่ัน 

ในสังคมมีโครงสรางท่ีกําหนดความรูสึกนึกคิดและการกระทําของบุคคล ซ่ึงเปนผลิตผลของ

กระบวนการหลอหลอมทางสังคมตั้งแตชวงแรกๆ ของชีวิต ดวยการปลูกฝงเรื่องตางๆ เชน เง่ือนไข

ทางสังคม กฎระเบียบ ความเชื่อ คานิยม ความรู ความคิด ความเชื่อ ฯลฯ ใหซึมซับไปในรางกายและ

จิตใจของบุคคล โครงสรางดังกลาวกําหนดขอบเขตของการกระทําและสรางชุดการรับรูและประเมิน

คุณคาท่ีสอดคลองกับโครงสรางนั้น แลวแสดงออกในรูปของการปฏิบัติในชีวิตประจําวันท่ีสมํ่าเสมอ 

(ท่ีเรียกวาการผลิตซํ้า - Reproduction) โครงสรางจึงถูกประกอบดวยการปฏิบัติตางๆ ท่ีถูกกําหนด

มากอน และถูกกําหนดดวยโครงสรางท่ีอยูภายนอกอีกทีหนึ่ง (ชนิดา เสง่ียมไพศาลสุข, 2550, 74, 

85-95) “โครงสรางท่ีเปนท้ังผูกําหนดและผูถูกกําหนด” นี้เปนท่ีมาของการครอบครอง “ทุน” 

(Capital) โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ทุนทางสัญลักษณ” และแนนอนวาผูท่ีครอบครองทุนทางสัญลักษณก็

ยอมเปนผูท่ีมี “อํานาจเชิงสัญลักษณ” (Symbolic Power) ดวย 

แตในเกมออดิชั่น (Audition) อัตลักษณเสมือนท่ีเกิดจากการสรางตัวละครของผูเลนก็ไมได

เปดกวางอยางท่ีคิด เนื่องดวยโครงสรางของเกมเปนผูกําหนดอัตลักษณของผูเลน สังเกตไดจาก ผูเลน

ใหมจะสามารถสรางอัตลักษณเสมือนไดเพียงแคเริ่มตนเทานั้น ไมไดโดดเดนกวาผู เลนท่ีมี

ประสบการณมานาน หากไมพึงพอใจกับอัตลักษณเสมือนเบื้องตนท่ีโครงสรางของเกมกําหนดมา ผู

เลนสามารถเปลี่ยนแปลงอัตลักษณเสมือนท่ีตนเองตองการผานกระบวนการตางๆ ท่ีบริษัทผูดูแล
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กําหนด อาทิเชน การเติมเงิน Cash เพ่ือซ้ือไอเทม (Item) หรือ สินคาตางๆ ภายในเกม สวนใหญ

ประกอบดวยเครื่องแตงกายท่ัวไป สัตวเลี้ยง และออฟชั่นพิเศษตางๆ โดยสามารถเลือกซ้ือสินคาท่ีมี

ระยะเวลาหรือแบบถาวรก็ได ซ่ึงราคาจะข้ึนอยูกับระยะเวลาของสินคาแตละประเภท เปนตน ในเกม

ออดิชั่น (Audition) มีลักษณะของการแขงขันทางอัตลักษณเสมือนระหวางผูเลน ตองการมีความโดด

เดนของตัวละครกวาผูเลนคนอ่ืนๆ จึงเปนเหตุผลใหผูเลนตองเติมเงิน Cash เพ่ือซ้ือไอเทม (Item) 

ตางๆ 

นอกจากนี้ทางผูบริษัทผูดูแล ยังมีการทําการตลาดเพ่ือกระตุนยอดขายไอเทม (Item)  

โดยตรงตอกลุมผูเลน เชน การจัดโปรโมชั่นพิเศษในแตละเดือน, การทํากิจกรรมออนไลนตามเง่ือนไข

ท่ีบริษัทกําหนด การแจกไอเทมพิเศษเฉพาะผูท่ีเติมเงิน การลดราคาไอเทมตามงานอีเวนตางๆ เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10  โปรโมชั่นประจาํเดือนกันยายน 2017 ของเกมออดิชั่น (Audition) 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ข. 
 

หากวิเคราะหอัตลักษณท่ีแสดงออกโดยอํานาจของเกมออดิชั่น ทําใหพบวา อัตลักษณเสมือน

ของผูเลนเกมสามารถปรับเปลี่ยนไดอยูเสมอ ท้ังนี้เนื่องจากการถูกกําหนดดวยโครงสรางของทุนนิยม

บริษัทผูดูแล และ Judith S. Donath จาก MIT Media Lab (อางถึงใน ดารินทร สวัสดิ์เสวี, 2545) 

กลาววา ในโลกแหงความเปนจริง เรามีนิยามตัวตนท่ีชัดเจน “หนึ่งราง หนึ่งอัตลักษณ” (One Body, 

One Identity) แตในโลกของชุมชนเสมือนนั้นแตกตางกัน ไมมีกฎเกณฑใดๆ บุคคลหนึ่งสามารถแตก

รางออกเปนหลายๆ รางได (One Body, Many Identities) แตแลวแตความสามารถวาบุคคลนั้นจะมี

เวลาและพลังงานในการสรางข้ึนมาแคไหน และคนท่ีอยูในโลกนี้ ก็มีแนวโนมท่ีจะปดบังซอนเรนตวตน
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ท่ีแทจริงไว แตจะสรางตัวตนใหมข้ึนมา ซ่ึงตัวตนเสมือนนี้ (Virtual Identity) ก็คอนขางเปดเผย 

เนื่องจากเม่ือเขามาอยูในสังคมออนไลนแลว เราไมไดมีการปฏิสัมพันธแบบ Face to Face ก็ไมตอง

สนใจวาคนจะคิดอยางไรกับเรา ดังนั้น ผูเลนเกมออดิชั่นท่ีมีการสรางตัวละครหลากหลายตัว ก็เพ่ือ

เปลี่ยนแปลงอัตลักษณเสมือนในรูปแบบท่ีตองการ เชน ผูเลนเพศหญิง แตเม่ือเขาสูเกมแลว ผูเลน

สามารถตัวละครเปนเพศชายก็ได เปนตน 

 

4.4 สวนที่ 4 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิช่ัน 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคม

เกมออนไลน” ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเพ่ือจะนําไปตอบคําถามปญหานําการวิจัยในขอท่ี 3 เรื่อง การ

ปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนท่ีเกิดข้ึนรหวางผูเลนเกมออดิชั่นวามีรูปแบบ

อยางไร และสงผลตอการใชชีวิตในโลกความเปนจริงดานใดบาง โดยสามารถวิเคราะหออกเปนหัวขอ

สําคัญ ไดดังตอไปนี้ 

 

4.4.1 รูปแบบการส่ือสารชุมชนเสมือนเกมออดิช่ัน 

 เกมออดิชั่นถือวาเปนชุมชนเสมือนจริงอีกชุมชนหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารผานคอมพิวเตอร 

ภายในโลกเสมือนแหงนี้ ประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากหลากหลายท่ี ท่ีมีความสนใจตอเกมออดิชั่น

เหมือนกัน ทําใหชีวิตในชุมชนเสมือนนี้จะมีความสุขกวาโลกความเปนจริง เพราะผูเลนท่ีเขามา

ปฏิสัมพันธกันในชุมชนนี้ มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยสาเหตุท่ีทําใหผูเลนเกมมีการรวมตัวกันอยู

ในชุมชนเสมือน ก็เพ่ือตองการแสดงจุดยืนของความรูสึกนึกคิดของตัวเอง และปลดปลอยความ

ตองการท่ีไมสามารถกระทําไดในโลกความเปนจริง 

 การสื่ อ สา รระหว า งผู เ ล น เ กมออดิ ชั่ น  จ ะ เป นการสื่ อ สา รสองทาง  (Two-Way 

Communication) คือ ผูเลนทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงและผูรับในเวลาเดียวกัน โดยใชชองทางการสื่อสาร

ภายในเกมเปนตัวสงขอความหาผูเลนคนอ่ืนๆ   

 

 
ภาพท่ี 4.11  แบบจําลองการสื่อสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิชั่น (Audition) 
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แบบจําลองการสื่อสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิชั่น เปนแบบเดียวกับท่ี ชิตาภา สุขพลํา, 

2548 ไดกลาวไววา ท้ังผูสงสารและผูรับสารจะตองมีประสบการณรวมในเรื่องท่ีไดทําการสื่อสาร ซ่ึง

ประสบการณรวมของเกมออดิชั่น คือ วิธีเลน รายละเอียดตางๆภายในเกม โดยรูปแบบการสื่อสาร

ระหวางบุคคลจะสามารถถายทอดไดท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษาซ่ึงผูสงสารและผูรับสารสามารถ

มองเห็นสีหนาและลักษณะทาทางของกันและกันได ซ่ึงมีความแตกตางจากการสื่อสารผานเกม

ออนไลน ท่ีสามารถรับรูไดจากอัตลักษณเสมือนของตัวละครผูเลน นอกจากนี้การสื่อสารในโลกชุมชน

เสมือนยังอิสระกวาการสื่อสารในโลกของความเปนจริง 

 

4.4.2 ชองทางการส่ือสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิช่ัน 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมนักเลนเกม (Gamer) และการเขาไป

สังเกตการณถึงพฤติกรรมในการมีปฏิสัมพันธของผูเลนเกมออดิชั่นวามีลักษณะอยางไรบาง โดยใช

แนวคิดเครือขายสังคมออนไลน และแนวคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลนมาเปนแนวทางในการ

วิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12  ปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออนไลนในสังคมเกมออนไลน 

แหลงท่ีมา: วัชรินทร ภิญโญศาสตร, 2553, น. 213. 

 

เกมออดิชั่น (Audition) เปนเกมเตนแนวแคชชวล (Casual) เปนเกมสีขาว ท่ีมีการนําเสนอ

อยางเหมาะสม และเปนเกมท่ีถูกแนะนําวาเหมาะสําหรับทุกวัย ปลอดภัยสําหรับเยาวชน มีการ

ดําเนินเนื้อหาและเรื่องราว เปรียบเสมือนผูเลนมีตัวตนในโลกชุมชนเกมออนไลน มีระบบการเลนท้ัง

แบบเดี่ยว คือ การเลนรวมกันกับผูเลนคนอ่ืนๆ แตจะมีผูชนะเพียงแคคนเดียว และการเลนแบบทีม 

สงผลใหเปนสิ่งท่ีสนับสนุนใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนข้ึน  
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พบวาการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนในเกมออดิชั่นกอใหเกิดการรวมกลุมเปนสังคมยอยข้ึนมา 

ท่ีเรียกวา FAM Office เปนสังคมท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือเปนศูนยรวมของผูเลนเกมในการติดตอซ่ึงกันและกัน

ไดตลอดเวลาท่ีเลนเกมอยู 

ในงานวิจัยของ นาตยา สังขเท่ียง (2553, น. 33) ไดกลาวถึงระบบ FAM Office ไววาคือ 

ระบบสงเสริมการรวมกลุมในเกมออดิชั่น (Audition) โดยยอจากคําวา “Family” ท่ีแปลวา 

ครอบครัว หรือท่ีเรียกวา บาน ระบบนี้จะชวยใหผูเลนเกมสามารถสื่อสารกันไดงายข้ึน และเสริมสราง

สังคมท่ีดีในเกม อีกท้ังยังชวยเพ่ิมเประทธิภาพในการหาเพ่ือนไดสะดวกและรวดเร็วกวาเดิมอีกดวย 

นอกจากนี้ยังไดกลาวตออีกวา ผูเลนเกมท่ีมี FAM จะสามารถคุยกับผูเลนคนอ่ืนๆ ใน FAM 

เดียวกันไดอยางงายดวยชองสําหรับพูดคุยใน FAM โดยเฉพาะ มีบานของ FAM เอาไวโชวผูเลนคนอ่ืน

ใหอิจฉาเลน เนื่องจากชื่อของ FAM ท่ีเราอยู จะปรากฏอยูดานบนตรงชื่อของตัวละคร และผูเลนยัง

สามารถเลนโหมด FAM Battle (โหมดการแขงขันระหวาง FAM) เพ่ือเก็บ FAM Point ไดอีกดวย 

วิธีการสราง FAMกอนท่ีผูเลนจะสราง FAM ข้ึนมาได ผูเลนตองมีเลเวล (Level) 21 ข้ึนไป 

และ ตองมีเงินภายในเกม (Den) เริ่มตนเพ่ือซ้ือบาน 1,000,000 Den เม่ือสรางบานไดแลว จะ

สามารถรับผูเลนคนอ่ืนๆ ในเกมเขามารวมอยูในบานหลังนี้ไดดวย ซ่ึงมีระบบ FAM Point และ

สามารถทํากิจกรรมรวมกันได 

1)  เขาไปท่ี FAM Office ซ่ึงอยูดานซายของ Dancing Station จะเขาสูหนา FAM 

Center จะแสดงรายชื่อของ FAM ท่ีมีอยูท้ังหมด 

2) จากนั้นเม่ือเขาไปท่ี FAM Office แลว ใหกดท่ี “FAM” เพ่ือสราง FAM โดยจะมี

ขอความแสดงเพ่ือยืนยันการสราง FAM หากตองการสรางตอใหกด "O" การสราง FAM จะตองมี

เลเวล21 ข้ึนไป  

3) การสราง FAM สามารถตั้งชื่อ FAM ไดสูงสุด 12 ตัวอักษร  

4) เม่ือใสชื่อ FAM ไดแลว สามารถใส คําแนะนําตัวและ ใสคําแนะนํา FAM ได โดย

สามารถเปลี่ยนแปลงขอความไดในภายหลัง จากนั้นใหกด ตกลง 

5) ระบบจะแจงเง่ือนไขในการสราง FAM ซ่ึงก็คือจะตองใชเงินจํานวน 1 ลาน Den 

ในการสราง FAM ครั้งแรก  

6) เม่ือกดตกลง ก็จะมีขอความวาไดสราง FAM เรียบรอยแลว 
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ภาพท่ี 4.13  FAM Ofiice เกมออดิชั่น (Audition) 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ก. 

 

หลังจากท่ีผูเลนทําการสราง FAM เรียบรอยแลว ผูเลนจะไดบานระดับเริ่มตน Basic ซ่ึง

สามารถรองรับสมาชิก FAM ไดท้ังหมด 10 คน โดยท่ีจะสามารถเพ่ิมจํานวนสําหรับรับคนเพ่ิมได

ภายหลังจากการซ้ือบาน ผูเลนสามารถตกแตงบานของตนเองได โดยใชเงินจาก FAM Bank ซ่ึงเปน

ธนาคารกองกลางท่ีผูเลนทุกคนใน FAM จะตองชวยกันบริจาคเงิน Den เขา FAM Bank  

ผูเลนสามารถเขารวม FAM ท่ีตองการไดทันที ไมจํากัดระดับเลเวล (Level) เพียงไปท่ี FAM 

Office แลวใสชื่อ FAM ท่ีตองการ พรอมกดสมัครแลวรอการตอบรับจากหัวหนา FAM 

 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวากลุมนักเลนเกม (Gamer) สวนใหญมีการเขารวม FAM 

และผูเลนบางคนเปนหัวหนา FAM อีกดวย ระบบ FAM จึงถือเปนจุดเดนของการเชื่อมตอ

ความสัมพันธหรือสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคนอ่ืนๆ ภายในเกม  

 

“นาจะเปนระบบบาน FAM คือบานหลังหนึ่งมีคน 100 คน พวกเราก็จะเริ่มรูจักกันพอรูจัก

มันก็จะเชื่อมไปอีกบานหนึ่ง มันก็จะมีความแปลกใหมหลากหลายข้ึน อยากคุยดวยจังคนนี้อะไรแบบ

นี้” (ศักดิ์สิทธิ์ จินะเฟอย, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“อยางหนึ่งมันมีกลุมมีลูกกลุมยอยๆ มีเพ่ือนพ่ีนองไดคุยกันนัดกันไปเลนมันมีทีมมันเหมือนมี

ท่ีปรึกษาอะไรแบบนี้” (เบญญา ลาวัณยวิสุทธิ์, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  
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“คือมันจะมีคลับมีแฟมมิลี่ มีเพ่ือนเยอะๆ มันทําใหเราไดคุยกัน” (ณัฐนรี เพชรคนชม, 

สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“มันจะมีสังคมท่ีเรียกวาแฟมมิลี่ ก็จะรูจักเพ่ือน รูจักอะไรเยอะ บางท่ียังเลนอยูก็เพราะเพ่ือน

นี่แหละ”(จตุวิทย เอมรื่น, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

 

 นอกจากระบบ FAM Office แลว ผูเลนยังสามารถเลือกชองทางการสื่อสารภายในเกม

ออดิชั่นไดอีกหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสื่อสารผานหนา Dancing Hall ซ่ึงการสื่อสาร

ชองทางนี้ จะเปนการสื่อสารแบบเปดเผย ไมเปนสวนตัว ผูเลนคนอ่ืนๆ ท่ีอยูใน Dancing Hall 

เดียวกันก็สามารถมองเห็นขอความนั้นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.14  หนาตางการสนทนาหนา Dancing Hall เกมออดิชั่น (Audition) 

 

 อีกหนึ่งชองทางท่ีผูเลนเกมออดิชั่นสามารถเกิดการปฏิสัมพันธกัน นั้นคือระบบสงขอความ 

(Messenger) ระบบนี้จะใชไดก็ตอเม่ือผูเลนไดเขาไปในเซิรฟเวอร และเตรียมพรอมท่ีจะเลนแลว 

นอกจากจะสามารถพูดคุยระหวางรอเลนเกม หรือระหวางเลนเกมดวยการแชท (Chat) กันแลว ทาง

เกมออดิชั่น ยังมีระบบฝากขอความหรือเช็คขอความไดอีกดวย และยังสามารถเพ่ิมผูเลนคนอ่ืนๆมา

เปนเพ่ือนไดอีกดวย โดยระบบจะทําการบันทึกไว โดยจะสามารถตรวจสอบไดวาเพ่ือนคนไหนของเรา

กําลังออนไลนอยูบาง 
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ภาพท่ี 4.15  ตัวอยางระบบสงขอความ (Messenger) 

 

4.4.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิช่ัน 

การสื่อสารท่ีกอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผู เลนเกมออนไลน เปนการสื่อสารผาน

คอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึนมาระยะหนึ่งแลว ผูเลนเกมสามารถเขาสูสังคมเกมออนไลนเพ่ือเลนเกมกับผูเลน

คนอ่ืนๆ รวมถึงการสนทนาพูดคุยกันอยางเปดกวาง  

เม่ือผูเลนเกมมีการกําหนดอัตลักษณของตนเองผานตัวละคร และเขาสูเกมออดิชั่นแลว ผูเลน

จะมีการเลือกคูสนทนา (ผูเลนคนอ่ืนๆ) เนื่องดวยตัวเกมมีความเอ้ือใหผูเลนมีการติดตอสื่อสารกัน

ภายในเกมไดหลากหลายชองทาง ไมวาจะเปนหนาหลัก (Dancing Hall) ในหองเตน (Dancing 

Room) รวมไปถึงการทักสวนตัว (Messenger) โดยผูวิจัยนําแนวคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมเกม

ออนไลน ท่ีวาดวยการปฏิสัมพันธ (Interaction) จะมีอยูหลากหลายรูปแบบตามวิถีชีวิต มาชวย

วิเคราะหการเริ่มตนสื่อสารภายในเกมออดิชั่นระหวาง ดังตอไปนี้ 

1) ความดึงดูดทางอัตลักษณ เนื่องจากเกมออดิชั่นเปนเกมท่ีมีการสรางอัตลักษณ

ของตัวละครอยางชัดเจน ผูเลนจะไมสามารถเห็นรูปรางหนาตาท่ีแทจริงได แตจะเห็นผานตัวละครท่ีผู

เลนคนอ่ืนสรางข้ึนมาแทนตัวตน เชน กาแตงกายแปลกๆ หรือการแตงกายท่ีบงบอกระดับ

ความสามารถของผูเลน เปนตน  

 

“การแตงกายดวยชุดไอเทมอะไรพวกนี้ก็มีสวนอยางเม่ือกอนถาเลเวล (Level) นอยๆ 

แตงตัวเกรียนก็จะถูกเตะ เพราะคิดวาตองใชโปรแกรมชวยเลนอะไรแบบนี้” (ศักดิ์สิทธิ์ จินะเฟอย, 

สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  
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“มีผลคนสวนใหญ50% แบงแยกกันดวยเครื่องแตงกายคนแตงกายสวยแตงกายดีก็จะ

ดูดีแตคนท่ีแตงกายแยบางคนก็ถูกตัดสินวาเปนคนท่ีแยไปเลย” (กุลบุตร เดชสอน, สัมภาษณ, 28 

พฤศจิกายน 2559)  

“บางคนใสชุดนี้มาแตงมาดีเลย เขาก็อาจจะคิดวาคนนี้ตองเกงแนๆ เราตองไปแขงกับ

เขา ตองชนะเขาใหไดอะไรแบบนี้” (จุตวิทย เอมรื่น: สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2559) 

 

2) ความสามารถในการเลน ผูเลนเกมออดิชั่นท่ีมีความสามารถในการเตนท่ีโดดเดน 

หมายถึง ทักษะการเลน โดยมีตัวชี้วัดในความสามารถ อาทิ ความเร็วของเพลง ความยากของโหมด

การเลน เทคนิคการกด ผลคะแนน รวมไปถึงอันดับในแตละระดับ (Level) เปนตน มักจะเปนท่ีสนใจ

และจะไดรับความนิยมจากผูเลนคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูเลนมือใหม  

 

“การแตงตัวของตัวละครคงมีบาง แตก็ไมเยอะนะคะ มันข้ึนอยูกับฝมือลวนๆ”(อลิษา 

รัตนชวางกูร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“มันข้ึนอยูกับฝมือของเราลวนๆเลยคะ ท่ีสําคัญตองมีสมาธิท่ีดีดวยถึงจะชนะคะ”

(อนันตญา ชูสี, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560) 

 

3) ความคลายคลึงกัน กอนท่ีผูเลนจะเลือกคูสนทนา ผูเลนอาจสังเกตจากตัวละครท่ี

มีลักษณะความชอบคลายคลึงกัน เชน โทนสีการแตงตัว, ไลฟสไตลการแตงกายไปในทิศทางเดียวกัน 

ชื่อ ไอเทมเสริม ของตกแตงเปนตน เพ่ือเริ่มตนความสัมพันธนั้น งายตอการสนทนา โตตอบถูกคอ 

หรือใกลเคียงกัน ซ่ึงมักจะเปนการแลกเปลี่ยนความสนใจซ่ึงกันและกัน จนทําใหเกิดการปฏิสัมพันธได

อยางตอเนื่อง  

 

“มันคือการพูดคุยการสนใจในเรื่องเดียวกัน จากไมรูจักกันก็ทําใหรูจักกัน” (ภารกร 

แพรดํา, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“คงเปนการเริ่มการชอบอะไรคลายๆกัน ก็เลยเริ่มคุยแหละคะ ถาถูกคอเขากันไดมัน

ก็เกิดความสัมพันธข้ึนมา มีคนไดแฟนในนี้เยอะนะคะ” (อลิษา รัตนชวางกูร, สัมภาษณ 28 

พฤศจิกายน 2559) 

 

4) มนุษยสัมพันธ การมีมนุษยสัมพันธถือเปนกระบวนการการเชื่อมตอความสัมพันธ

หรือการเริ่มสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคนอ่ืนๆ ภายในเกม  
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“แรกๆก็ไปเตนกับเคา ชวนคุยบางก็เริ่มสรางความสัมพันธข้ึนมาคะ” (ปยวรรณ พุทธ

วารินทร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“มันก็จะเปนแบบเราไปทักเขากอนเขามาทักเราบางก็มีคะ” (ณัฐนรี เพชรคนชม, 

สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“มันตองเริ่มมาจากการคุยกันกอนมันจึงจะเปนการสานตอความสัมพันธกับเพ่ือน

ข้ึนมาไดนะ” (จตุวิทย เอมรื่น, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“ก็เอาแบบงายๆ ก็แคไปขอแขงกับเคา เม่ือเราแพเราก็ขอคําปรึกษาชวนคุยเทานี้มัน

ก็เริ่มสารตอความสัมพันธมันก็เริ่มรูจักกันแลวคะ” (ศศิธร สุขศรี, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“เราก็เขาไปทักทายเขากอน ชวนเคาคุย ชวนเลนดวยแลวแตวิธีของแตละคนรูปแบบ

มันก็แตกตางกันออกไป” (อนันตญา ชูสี, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560) 

 

4.4.4 หัวขอการส่ือสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิช่ัน 

 จากการท่ีผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมและสังเกตการณภายในเกมออดิชั่น (Audition) ประเด็น

หัวขอท่ีผูเลนเกมเกิดการปฏิสัมพันธระหวางกันมากท่ีสุด สามารถแบงออกได 4 ขอ ดังนี้ 

1) ไอเทม (Item): ถือเปนการแสดงออกทางกายภาพ เนื่องจากไอเทม (Item) 

ภายในเกมออดิชั่น สวนใหญจะเปนเครื่องประดับตกแตงตัวผูเลน อาทิ เสื้อผา หนาตา ทรงผม ชุดเซต 

รองเทา สัตวเลี้ยง สัญลักษณตางๆ ของท่ีมีมูลคาสูง สิ่งของท่ีแปลกหรือหายาก สิ่งเหลานี้จะเปนตัว

แปรท่ีทําใหผูเลนคนอ่ืนๆ สนใจ และอยากทําความรูจัก อยากเปนเพ่ือนดวย  

 

“ก็นาจะเปนไอเทมโคต (Item Code) เลยอยากจะคุยกับเพ่ือน นาจะเปนระบบของ

เกมคือมันมี FAM มีกลุมคือมันมีเพ่ือนมันจึงเกิดความสัมพันธกันข้ึนมา” (ศักดิ์สิทธิ์ จินะเฟอย, 

สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“สวนมากอาจจะหลงใหลในตัวละครจากท่ีผมสังเกตการณพูดคุยมันเปนแคสวนหนึ่ง

นะการแตงตัวละครใหดูดีมันนาจะเปนตัวแปรอยูนะ” (เทพ (นามสมมติ), สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 

2559) 

 

2) แลกเปลี่ยนเทคนิคการเลน: ผูเลนเกมบางคนอาจไมไดสนใจในสวนของอัตลักษณ

ภายนอกท่ีผูเลนเกมสรางข้ึนมา เพ่ือยกระดับตัวละคร แตความสามารถทางดานการเลน เทคนิคท่ี

เหนือชั้น การฝกฝน กลับเปนสิ่งท่ีทําใหผูเลนอ่ืนๆอยากทําความรูจัก เพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนํา 

เนื่องจากเกมออดิชั่น เปนเกมท่ีตองอาศัยสมาธิ และทักษะการเลนเฉพาะตัว ผูเลนท่ีมีเลเวท (Level) 
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สูงๆ คือผูเลนท่ีมีประสบการณ ดวยเหตุนี้เลยทําใหมีผูเลนคนอ่ืนๆ อยากทําความรูจัก และทักทายเขา

มากอนอยูเสมอ  

 

“ความสนุกการอยากเอาชนะวาเราตองกดใหชนะเคาใหไดนะถาแพก็เอาใหมไมยอม

มันจึงเริ่มท่ีจะรูจักกันจนกลายมาเปนเพ่ือนแบงปนเทคนิคกันอะไรประมาณนี้” (ปยวรรณ พุทธวา     

รินทร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“มันคงจะเปนมิตรภาพระหวางผูเลนดวยกันนะคะ เชน ถาเราไดเลนกับคนท่ีเกงกวา

เราก็สามารถเริ่มทําความรูจัก และขอคําแนะนําจากเคา หรือเกมนี้มันมีกลุมท่ีเรียกวา FAM เราก็

ปรึกษาคนในกลุมมีอะไรก็คุยกัน” (ศศิธร สุขศรี, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559)  

“คงเปนการอยากรูจัก คือ อยากคุยดวยยิ่งท่ีดังๆ เดนๆ ก็ยิ่งอยากรูจัก อยากเปน

เพ่ือนดวย เพราะอยากไดเทคนิคในการเลนใหมๆ” (อลิษา รัตนชวางกูร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 

2559) 

 

3) อยากมีเพ่ือนเพ่ิมข้ึน: ในชุมชนโลกเสมือน การมีเพ่ือนใหมเกิดข้ึนไดไมยาก 

เพราะผูเลนทําการสรางอัตลักษณใหมข้ึนมา ซ่ึงอาจเปนอัตลักษณท่ีแตกตางจากโลกความเปนจริง 

การเริ่มทําความรูจักกับผูเลนคนอ่ืนกอน การพูดคุยดวยภาษาท่ีสุภาพ การชวยเหลือกัน การชวนเลน

เกม เปนตน 

 

“สวนใหญ 80% เลนเพราะเพ่ือน เพราะวาเรามีเพ่ือนอยูท่ีนั้นเราไดเลนกับเพ่ือนคุย

กับเพ่ือนเราไดมีเพ่ือนมากข้ึน ไมใชมีอยูแคในหองเรียนของเราเปนเพ่ือนท่ีเราไดเปดกวางมากข้ึนท่ี

ไมใชแคในกรอบ” (กุลบุตร เดชสอน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“ความสัมพันธระหวางผูเลนดวยกันนั้นถามันจะเกิดข้ึนมันไมตองมีตัวแปรอะไรมันก็

เกิดข้ึนได ถาเขาอยากจะเลนดวยกัน อยากคุยดวย อยากจะรูจักกันคะ” (สุพรรษา บัวนําพร, 

สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“การพูดคุยกันคะ เวลาเราแชทคุยกันถามเรื่องราวตางๆของเกมหรือแลวแตวาจะคุย

อะไรกันบางทีการไดแขงกันมันก็คือตัวแปรคือจุดเริ่มตนของการรูจักกันนะคะ” (อนันตญา ชูสี, 

สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560) 

 

4) การพิชิตของรางวัล: เกมออดิชั่นถือเปนเกมท่ีมีคอมมูนิตี้ชัดเจน ท้ังภายในเกม

และภายนอกเกม กลาวคือ ในทุกๆเดือน ทางบริษัทผูดูแลจะมีกิจกรรมท้ัง Online และ Offline ใหผู

เลนไดรวมสนุก เพ่ือลุนรับไอเทมหายาก เนื่องจาก ไอเทมบางตัวถูกออกแบบมาเฉพาะการรวมสนุกใน
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ชวงเวลาท่ีกําหนดเทานั้น นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเรื่องท่ัวไประหวางผูเลนดวยกันเอง หรือผูเลนกับ

ทางบริษัทผูดูแล ผานชองทางการ Live Facebook, การสตรีมผาน YouTube, งาน Event ตางๆ 

เปนตน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.16  ตัวอยางงานกิจกรรม 

แหลงท่ีมา: Audition Thailand, 2560. 
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ภาพท่ี 4.17  ตัวอยางงานกิจกรรม Online บน Facebook Fanpage Audition 

แหลงท่ีมา: Audition Thailand, 2560. 

 

4.4.5 ผลท่ีเกิดข้ึนของการปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนและโลก

ความเปนจริง 

เม่ือผูเลนนําตัวเองเขาไปอยูในชุมชนโลกเสมือน เกมออดิชั่น (Audition) และเกิดการ

ปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืนข้ึน ถาหากมีความพึงพอใจในการสารตอความสัมพันธนั้น ก็มักจะมีการ

พัฒนาความสัมพันธใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ไมวาเปนการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนภายในเกม และ

การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนภายนอกเกม (โลกความเปนจริง) 

4.4.5.1 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนภายในเกม 

หลังจากท่ีผูเลนเกมมีการพูดคุยกันในครั้งแรก ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจะเปนตัวแปร

กําหนดของการปฏิสัมพันธระหวางผู เลนภายในเกม วาจะมีการสารตอสัมพันธนั้น หรือยุติ

ความสัมพันธลง ในสังคมเกมออนไลน การทําความรูจักกับคนแปลกหนาทําไดไมยาก เพราะผูเลนไม

จําเปนตองเปดเผยตัวตนท่ีแทจริง ผูเลนจึงสามารถกําหนดอัตลักษณท่ีตนเองตองการแสดงออกมาได

อยางเต็มท่ี ผูเลนบางคนในชีวิตจริงอาจจะมีเพ่ือนไมมาก แตในโลกของสังคมเกมออนไลน กลับเปนท่ี

รูจักดีในกลุมผูเลนเกม 
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ผูวิจัยทําการศึกษาจากคูมือของเกมออดิชั่น และเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการ

ปฏิสัมพันธภายในเกมทําใหพบวา การสรางปฏิสัมพันธสัมพันธของผูเลนเกมสามารถเกิดข้ึนได

หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถวิเคราะหออกเปนหัวขอสําคัญหลักๆ ได 2 หัวขอ ดังนี้ 

1) การใชสัญญะในการสื่อสารระหวางผูเลน: จากการวิจัยพบกวาสัญญะท่ี

เก่ียวของกับความสัมพันธ เปนสัญญะท่ีบุคคลนั้นจะแสดงตอบุคคลอ่ืนๆ ในบริบทตางๆ 

 (1) น้ําเสียง: ท่ีแสดงผานตัวอักษรภายในเกมแลวใหความรูสึกเปนกันเอง 

แสดงอารมณรวมในการสนทนา โดยสามารถใชไดท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสัญลักษณ ดังนี้ 

ภาษาไทย : หวัดดีครา/หวัดดีคราบ, ดีจา, โยววววๆ, งายยย เปนตน 

ภาษาอังกฤษ  : Hi!, WHAT’S UP?, Yo! เปนตน 

 สัญลักษณ   : ^^ ยิ้มเฉย ๆ, ^-^ ยิ้มแบบมีปาก, ^o^ ยิ้มหรือ

หัวเราะเล็ก ๆ แบบมีมารยาท, ^////^ ยิ้มไปเขินไป >///< เขินโคตร ๆ แทบมุดหนา, T_T เศราแบบ

เบสิก, T^T กระซิก จมูกฟด ๆ, - -* หรือ = =* โกรธแบบไมมีปาก, O_O ตกใจในระดับหนึ่ง, *-*    

ปง ๆ สงสายตาปงเธอ เปนตน  

 (2) การแสดงความสุขภาพ: เปนการใชภาษาท่ีเหมาะสม ใหเกียรติผูเลน

คนอ่ืนๆ เชนการกลาวคําทักทายกอนเสมอ การใชหางเสียงมีคําลงทายวา ครับ/คะ 

 (3) การใชภาษาท่ีสอถึงความหมายถึงการหยอกลอ: เปนการใชภาษาท่ี

ไมเปนทางการ เรียบงาย เกิดคําผิดเพ้ียนในการสนทนา เชน ยูหนายยยอะ?? (อยูไหน), เซออารัยหรา 

(ชื่ออะไรหรอ) ตะมุตะมิ (นารักจัง) บะบุย (บะบาย) รับเปนเพ่ิลดวยจิ (รับเปนเพ่ือนดวยนะ) เปยตน 

นอกจากนี้หากผูเลนพิมพคําหยาบคาย ระบบภายในเกมจะปรับคําอัตโนมัติ เชน ไอสัส มึงอยูหองไหน

(ไอ*** ****อยูหองไหน) หากตองการใหคําปรากฏข้ึน ผูเลนตองเปลี่ยนรูปการพิมพ และการเวนวรรค 

“ไอ สา ดด เ มิ งง อยูหองไหน” เปนตน 

2) การใชศัพทเฉพาะ: ในเกมออดิชั่น มักจะมีคําใหมๆ เกิดข้ึนมาเสมอ เพ่ือ

ใชสื่อสารระหวางผูเลนดวยกัน ซ่ึงจะเปนคําท่ีเขาใจกันเฉพาะผูเลนเกมดวยกันเทานั้น เชน 

 (1) เมพ เปนคําศัพทท่ีผิดเพ้ียนมาจากคําวา เทพ ใชเพ่ือเปรียบเทียบผู

เลนท่ีมีความโดดเดนเหนือกวาผูเลนคนอ่ืน หรือ ดีเลิศ ดั่งเทพ 

 (2) เกรียน เปนคําฮิตติดปากของผูเลนเกมออนไลน เปนศัพทสแลงแทน

บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีพฤติกรรมกาวราว กอกวน ไรเหตุผล หรือคิดวาตัวเองเปนศูนยกลางของ

สังคมอินเทอรเน็ต บุคคลกลุมนี้จะใชอารมณมากกวาเหตุผลหรือการวิเคราะหไตรตรอง 

 (3) กาก มีความหมายวาสิ่งเหลือ สิ่งท่ีไมมีประโยชน ขยะ แตถานํามา

ประยุกตใชกับเกมออนไลน จะใชเปนคํา วา หรือ ดา ผูอ่ืนตามท่ีตนตองการ โดยท่ีการกระทํา หรือ

การแสดงออกของบุคคลนั้นไมไดดั่งใจท่ีตนเองตองการ หรือขัดขวางประโยชนของตน รวมไปถึงการท่ี
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ผูเลนนั้นแสดงออกถึงพฤติกรรมการเลนเกม หรือการกระทําท่ีไมดี บางอยางออกมาใหผูเลนอ่ืนได

รับรู  

 (4) แลค เหตุการณในเกมเกิดชากวาท่ีสั่งไว หรือขาดหายไป จึงทําให

การแสดงผลของเกมออนไลนไมราบรื่น ภาพกระตุกไปมา  

 (5) หลุด เปนอาการของการขาดการเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ต  

 (6) เพอ ยอมาจากคําวา เพอรเฟค ท่ีแปลวา สมบรูณแบบ แตในเกม

ออดิชั่น คําวาเพอไวเรียก การกดใหมีคะแนนสูงสุด   

 (7) เวล มาจากคําวา เลเวล (Level) ซ่ึงในเกมออดิชั่นเลเวลเปน

ตัวกําหนดชนชั้นของผูเลน ผูเลนท่ีมีเลเวลสูงๆ นั้นแสดงถึง ประสบการณ และคาความเกงในการเลน 

 (8) ฟาม หรือ แฟม เปนคําศัทพท่ีใชเรียกชุมชนยอยภายในเกมออดิชั่น

เทานั้น ภายในเกมออดิชั่น ผูเลนท่ีมีฟาม หรือ แฟม แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนภายในเกมอีก

ดวย 

 (9) เควสต เปนคําศัพทเฉพาะในสังคมเสมือน ท่ีหมายถึง เปนภารกิจ 

เปนสิ่งท่ีมีความจําเปน และมีความสําคัญ ท่ีผูเลนจะตองทํา เนื่องจากเควสตบางเควสตมีความ

เก่ียวของกับระบบของเกม หากผูเลนไมทําก็จะไมสามารถดําเนินบทบาทของเกมตอไปได 

จากการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่น โดยผานรูปแบบตางๆ ผูเลน

สามารถรับรู และถายทอดสารไดตรงกัน เนื่องจากผูเลนมีความเขาใจมาจากการสนทนาโปรแกรมภาย

ของเกมออดิชั่นเหมือนกัน แตสําหรับการใชศัพทเฉพาะภายในเกม ผู เลนใหมยังตองอาศัย

ประสบการณการเลนและเรียนรูคําศัทพเฉพาะกลุมตอไป  

จากแนวคิดการสื่อสารผานสื่อคอมพิวเตอร Bakhtin (1986, อางถึงใน วัชรินทร 

ภิญโญศาสตร, 2550) เสนอวาในขณะท่ีกลุมมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา กลุมก็จะสราง

ความหมายเฉพาะกลุม (Group-Specific Meanings) ข้ึนมา และในท่ีสุดรูปแบบใหมของการใช

ถอยคํา (Ferms of Speech) หรือ ประเภทของการใชถอยคําสื่อสาร (Genres) ก็จะมีลักษณะ

เฉพาะตัว เปนคุณสมบัติเฉพาะของชุมชนหรือกลุมนั้น 

จากการวิจัยพบวาภาษาท่ีใชสื่อสารกันภายในเกมออดิชั่น จะมีลักษณะภาษาพูด

มากกวาภาษาเขียน ไมเนนการเขียนท่ีถูกตอง แตเนนการดัดแปลงคําใหเปนไปตามกระแสนิยม การ

สื่อสารภายในเกม เปนการพูดคุยแบบเปดกวาง เนื่องจากระบบการแชทภายในเกม เปนระบบเปด

กวางอิสระ แตท้ังนี้ หากผูเลนใชคําท่ีไมสุภาพ ภาษาก็จะถูกบล็อก ไวดวยระบบของเกมทันที  

ลักษณะชุมชนเสมือนของเกมอออดิชั่น นอกจากท่ีผู เลนจะมีการปฏิสัมพันธระหวางผู เลนได

ตลอดเวลาแลว ยังกอใหเกิดการรวมกลุมของผูเลนเปนรูปแบบชุมชนยอยข้ึนมา ท่ีเรียกวา Fam ท่ี
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สรางข้ึนมาเพ่ือเปนศูนยรวมของสมาชิกในกลุม เม่ือผูเลนตัดสินใจท่ีจะพัฒนาความสัมพันธ การ

ปฏิสัมพันธจึงดําเนินตอไปเรื่อยๆ มีหัวขอในการสนทนา อาทิ มีการนัดหมายการเลนในครั้งตอไป มี

การพูดคุยถึงเรื่องท่ัวไป รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัว มีการขอ Line Facebook หรือ เบอร

โทรศัพท เพ่ือไวสําหรับเปนชองทางในการสื่อสาร 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมนักเลนเกม (Gamer) พบวา นักเลมเกมออดิชั่นสวนใหญ

มีเพ่ือนในเกมมากวาเพ่ือนในโลกความเปนจริง และเขาสูเกมเพ่ือตองการสนทนากับผูเลนคนอ่ืนๆ 

มากกวาการเขาไปเลนเกมอยางเดียว   

 

“เทียบจริงๆ แลวเพ่ือนในเกมเยอะกวา เพราะวาดวยความท่ีเราเจอเพ่ือนในเกมมา

กอน กอนท่ีเราจะเจอเพ่ือนขางนอก เจอเพ่ือนมหาลัย เราเรียนมหาลัยมาแค 3 ป แตเราเลนเกมมา 

7-8 ปแลวมันก็เปนธรรมดาท่ีเราจะมีเพ่ือนในเกมมากกวา มันก็มีเพ่ือนเพ่ิมพูนมาเรื่อยๆ” (กุลบุตร 

เดชสอน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“เพ่ือนในเกมมีมากกวาในปจจุบันนะ เพ่ือนสนิทสวนใหญก็มาจากในเกม เพ่ือนขาง

นอกก็มี แตแคในเกมมีมากกวา” (ทนงศักดิ์ สิงหรัตน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“ผมไดรับมิตรภาพจากเกมออดิชั่นเยอะมากครับ ทุกวันนี้เพ่ือนท่ีมีไมใชเพ่ือนท่ีเรียนมี

แตเพ่ือนในสังคมเกมท้ังนั้นเลยครับ” (ภาสกร แพรดํา, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“เพ่ือนในเกมมีมากกวา เพ่ือนใหมก็มาจากในเกม” (เบญญา ลาวัณยวิสุทธิ์, สัมภาษณ

, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“ปจจุบันเพ่ือนจากเกมมีมากกวาเพ่ือนขางนอก เพราะเราเปนคนชอบเลนเกมสวน

ใหญเลยมีแตเพ่ือนในเกม” (พันธกานต อธิวาส, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“เพ่ือนจากเกมมีมากกวาคะ เพราะเพ่ือนท่ีไมไดเลนเกมเวลาเลาใหฟงพวกเขาไมเขาใจ

ท่ีหนูพูด ก็จะหันมาหาคนคอเดียวกันสิคะ มันก็เลยสนิทกวาคะ” (สุพรรษา บัวนําพร, สัมภาษณ, 28 

พฤศจิกายน 2559) 

“มีเรื่อยๆ คะ ชีวิตเรามันอยูกับเกมคะ เพราะฉะนั้นเพ่ือนหนูไมวาจะท่ีทํางานหรือใน

เกมมันก็คือเพ่ือนจากเกมออดิชั่นนะ” (ธนวรรณ พะยอมหอม, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560) 

“มีท้ังเพ่ือนใหม และเพ่ือนเกา เพ่ือนของเพ่ือนแนะนํากันตอ พ่ีเลนเกมตั้งแตเปดตัว

แรกๆ ออนเกมทุกวัน สวนใหญก็จะมีแตเพ่ือนในเกมคะ” (อนันตญา ชูสี, สัมภาษณ, 15 มกราคม 

2560) 
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4.4.5.2 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนภายนอกเกม (โลกความเปนจริง) 

ปจจุบันนี้ความสัมพันธระหวางชุมชนโลกเสมือนกับชุมชนโลกความเปนจริงมีความ

คลายคลีงกันแทบจะแยกไมออก ท้ังสองสวนถูกทับซอน โดยชุมชนโลกเสมือนจริงจะทับซอนโลก

ความเปนจริงอยู 

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้นพบวา ชุมชนโลกเสมือนมีวิวัฒนาการมาตามลําดับของการ

เติบโตทางดานเทคโนโลยี บุคคลจํานวนมากนําตัวเองเขาไปอยูในโลกชุมชนเสมือน โดยเฉพาะชุมชน

เสมือนของเกมออนไลน ซ่ึงผูเลนท่ีหลงเขาไปในเกมออนไลน จะสามารถกําหนดบทบาท และสิ่งท่ี

ตัวเองตองการไดอยางเต็มท่ี โดยสามารถสรุปเปนแบบจําลองความสัมพันธระหวางชุมชนเสมือนจริง

และชุมชนโลกความเปนจริงไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.18  แบบจําลองความสัมพันธระหวางชุมชนเสมือนจริงและชุมชนโลกความเปนจริง 

 

เม่ือความสัมพันธในโลกออนไลนเกิดข้ึน ผูเลนมีความพึงพอใจตอความสัมพันธ สงผล

ใหมีการเชื่อมตอความสัมพันธจากชุมชนโลกเสมือนในเกมออนไลนสูโลกความเปนจริงอีกดวย 

ดังตอไปนี้  

1) การตอยอดความสัมพันธในโลกความเปนจริง 

ความสัมพันธระหวางผูเลนหลังจากออกมาสูโลกความเปนจริงแลว มีความ

คาดหวัง และไววางใจตอกันมากข้ึน มีการเพ่ิมชองทางทางการสื่อสาร อาทิ เบอรโทรศัพท, Line, 

Facebook, Instargram เปนตน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเลนอีกฝายรูจักตัวตนมากข้ึน เนื่องจากในโลก

ของเกมออนไลน ผูเลนจะรูจักกันเพียงแคผิวเผินเปนอัตลักษณท่ีผูเลนแสดงออก ซ่ึงในความเปนจริง

อาจจะขัดแยงกันก็ได แตเม่ือความสัมพันธถูกสานตอ ผูเลนจึงตองเปดใจซ่ึงกันและกัน เพ่ือให

ความสัมพันธดําเนินตอไปได 
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“มันมีความตอเนื่องมันกลายเปนมิตรภาพ มันอยูท่ีวาเราจะรักษามิตรภาพ

เหลานั้นไดนานแคไหน” (ทะนงศักดิ์ สิงหรัตน, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“ก็เยอะอยูเหมือนกัน จากพ่ีท่ีเคยรูจักกันในเกมอยู FAM เดียวกันก็มาคุยกัน

ใน Facebook มาเจอกันในเกมแลวก็ยังคุยกันเรื่อยๆ ตลอดถึงหนูจะออกจาก FAM นั้นมาแลวแตเรา

ก็ยังติดตอกันอยู” (ปยวรรณ พุทธวารินทร, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“ตอเนื่องเพราะวาบางคนเลิกเลนไปแตเราก็ยังติดตอกันก็ยังเปนเพ่ือนในชีวิต

จริงกันอยู” (นองอน (นามสมมติ), สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“ทุกวันนี้ยังคบกันอยูเลย ความตอเนื่องมันมีอยูถามันเกิดคําวาเพ่ือนข้ึนมานะ

ครับ” (มงคล มวงคุม, สัมภาษณ, 28 พฤศจิกายน 2559) 

“เรารูจักกันมานานคะ ความสนิทมันก็มากข้ึนมันกลายเปนเพ่ือนสนิทคนหนึ่ง

เลยคะ ไปไหนก็ไปกันเท่ียวดวยกันก็มี” (อนันตญา ชูสี, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2560) 

 

2) จากเพ่ือนในเกมออนไลน สูคูรักในโลกความเปนจริง  

เนื่องดวยตัวเกมออดิชั่นถูกออกแบบมาใหผูเลนเกิดการปฏิสัมพันธซ่ึงกันและ

กันไมใชเรื่องยากหากความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจะมากกวาเพ่ือนท้ังภายในเกมและภายนอกเกม ผูเลน

หลายคูพบรักกัน บางคูถึงข้ันแตงงานกัน ตัวเกมออดิชั่นจะมีโหมดเฉพาะสําหรับคูรัก เรียกวา 

Wedding Party ท่ีพรอมตกลงปลงใจจะแตงงานกัน ซ่ึงเง่ือนไขกอนท่ีจะสามารถแตงงานกันได คูรัก

จะตองเลนโหมด Couple Dance, Ballroom Dance หรือ Club Dance และมีการเตนคูกันจน

สามารถสะสม Sync Hearts หรือเตน Perfect พรอมกันไดหัวใจ 5 ดวงข้ึนไป ซ่ึงหากทําเง่ือนไข

สําเร็จหลังจบเพลงจะมีปุมใหฝายชายกดขอแตงงานไปยังฝายหญิงได โดยเม่ือขอแตงงานกันแลว ท้ังคู

จะตองกดสงจูบใหกันจนหัวใจครบ 5 ดวง ซ่ึงท้ังสองคนตองออนไลนพรอมกันและกดปุมสงจูบท่ี

หนาล็อบบี้ โดยสามารถกดสงจูบไดแควันละ 1 ครั้งเทานั้น  
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ภาพท่ี 4.19  โหมด Wedding Party 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2559ข. 

  

ในทุกวันท่ี 8 ของเดือน ทางบริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) บริษัทผูดูแล มีการจัดกิจกรรมพิเศษ“Audition Wedding Day แตงงานกันเถอะ” สําหรับ

คูรักท่ีมาจากเกมออดิชั่นและสรางทะเบียนสมรสออนไลน เพ่ือรับไอเทม (Item) ชุดแตงงานภายใน

เกม 
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ภาพท่ี 4.20  Audition Wedding Day แตงงานกันเถอะ 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2559ข. 
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“รูจักกันผานเกม Audition และคบหากันมานานถึง 2 ปแลวคะ ซ่ึงเม่ือกอน

เวลาเลนเกม เราก็มักจะไดรับกําลังใจจากเคาให สูๆ อยูเสมอ ซ่ึงเดียรก็ชอบแซววา เรากดกาก เคาก็

ตองบอกให สูๆ พรอมยังชอบเคยหยอดคําหวานไววา ในเกมมีคนอยูหลายรูปแบบ แตผมมาเจอคนดีๆ 

แบบนี้ ผมโคตรโชคดี” (ศุภภรณ บังจันทร, สัมภาษณ, 17 กุมภาพันธ 2560) 

 

3) พบปะสังสรรค (FAM Meeting) 

หลังจากท่ีเกมออดิชั่นมีการพัฒนาระบบ FAM (แฟม) เขามาอยูภายในเกม 

ทําใหเกิดชุมชนยอยข้ึนมามากมาย ซ่ึงมีสมาชิกภายใน FAM ไมนอยกวา 100 ผูเลน มีปฏิสัมพันธซ่ึง

กันและกันภายในแฟม รวมถึงนอกแฟมดวย มีการดูแล ชวยเหลือกันซ่ึงกันและกันท้ังเรื่องภายในเกม 

และเรื่องภายนอกเกม ถือเปนอีกหนึ่งสังคมเสมือนท่ีมีอยูในโลกความเปนจริง ในแตละแฟม เจาของ

บานหรือผูดูแลจะมีการตั้งกฎ เพ่ือสรางความเรียบรอยในการอยูรวมกัน มีการนัดเจอพบปะสังสรรค

กันของสมาชิกภายในแฟม นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมของบริษัทผูดูแล อาทิ ชวนกันไป

รับประทานอาหาร นัดดูหนัง นัดไปเท่ียวตางจังหวัด เปนตน โดยคาใชจายจะมาจากการหารรวมกัน

ของสมาชิก 

 

“พบปะกันเจอกัน นัดกัน ถาไมมีงานเราก็นัดมีตติ้งกันในแฟมอยูแลว

ประมาณวาเดือนหนึ่งจัดสักครั้งหนึ่งมารวมตัวกันถาวางก็เจอกัน” (ศักดิ์สิทธิ์ จินะเฟอย, 3 สัมภาษณ, 

28 พฤศิจกายน 2559) 

“นัดพบกันเดือนหนึ่งตก 2-3 ครั้งแลวแตโอกาส ปดเทอมก็นัดเจอกันมีงาน

เกมก็จะเตรียมพรอมมานอนดวยกันไปดวยกันกลับดวยกัน” (กุลบุตร เดชสอน, 3 สัมภาษณ, 28 

พฤศจิกายน 2559) 

“มันมีมีตติ้งในแฟมก็บอยอยู ก็เจอกันนัดกัน” (นองหยง (นามสมมติ), 3

สัมภาษณ, 28 พฤศิจกายน 2559) 

“ก็บอยนะ ถามีงานเกมก็เจอตามงานมีตติ้งก็มี เราก็จะจัดกันเองในกลุม”  

(พันธกานต อธิวาส,3 สัมภาษณ, 28 พฤศิจกายน 2559) 

“สังสรรคกันก็มีนะคะ ไปดูหนังกันบาง ไปเท่ียวดวยกันบาง ตามแตโอกาส

วางตรงกันก็นัดเจอกัน เราไปกันเปนกลุมไปไหนไปกัน” (อลิษา รัตนชวางกูร, 3 สัมภาษณ, 28 

พฤศจิกายน 2559) 
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นอกจากนี้ทางบริษัทผูดูแลยังมีการจัดกิจกรรม Audition FAM Outing เพ่ือ

เชื่อมตอสัมพันธภาพระหวางแฟม ในรูปแบบงาน Event ตางๆ อีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.21  กิจกรรม Audition 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ค. 
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ภาพท่ี 4.22  Audition FAM OUTUNG 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ง. 
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4) รวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

สังคมภายนอก มักมองเกมออนไลนเปนภัยรายตอสังคม ปญหาเด็กติดเกม

เปนท่ีกังวลและถูกพูดถึงเปนอยางมาก ดานลบของเกมถูกเนนย้ําใหเห็นมากกวาดานบวกมาโดยตลอด 

ถึงแมวาจะเปนท่ีรับรูกันวาเกมก็มีประโยชนในการสรางการเรียนรู และฝกทักษะตางๆ ใหกับผูเลนได

หากใชอยางเหมาะสม แตประโยชนเหลานี้ดูเหมือนนอยนิด เม่ือเทียบกับผลดานลบอันเลวรายท่ีเรา

รับรูจากสื่อผูวิจัยทําการศึกษาหาขอมูลเพ่ือหาประโยชนของเกมออดิชั่น และพบวาผูเลนเกมออดิชั่นมี

การรวมกลุมทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่องโดยตลอด อาทิ การ

รวมกลุมบริจาคสิ่งของใหกับนองๆ ตามมูลนิธิ การปลูกปาชายเลน การสอนคอมพิวเตอรเบื้องตน

ใหกับนองๆ ในชุมชน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.23  ผูเลนรวมกลุมทํากิจกรรม CSR 

แหลงท่ีมา: บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน), 2560ง. 

 

5) การเขารวมแขงขัน เพ่ือพิชิตรางวัล 

ปจจุบันประเทศไทยไดมีการเปดกวางกับคําวา E-Sport หรือการแขงขันเกม

ออนไลน การเลนเกมในประเทศไทยมีผลตอบแทนกันมากข้ึน ผูเลนเกม (Gamer) ในประเทศไทยมี

รายไดจากการแขงเกม ผูวิจัยมีการติดตามขาวสารวงการเกมในไทยและตางประเทศอยูเปนประจํา ก็

พบวาเกมท่ีไดรับความนิยมและมีการแขงขัน E-Sport บอยครั้งในบานเรานั้นมักจะมีความแตกตาง
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จากสากลโลกไปพอสมควร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยท่ีแตกตางกันไป อาทิ นโยบายผูใหบริการในประเทศ

ไทย ผลกําไรท่ีจะนํามาซ่ึงการจัดกิจกรรมตอบแทน ไมมีผูใหบริการและจัดจําหนายอยางเปนทางการ 

รสนิยมและทัศนคติตอเกมของคนไทย เปนตน 

เกมออดิชั่นมีการจัดการแขงขันมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 และไดรับความนิยมจากผูเลนปน

จํานวนมาก เนื่องจากผูเลนตองการลาของรางวัล อาทิ เงินรางวัล ถวย เหรียญ หรือพรีเมียม รวมไป

ถึงการมีชื่อเสียง และไดรับการยอมรับจากผูเลนคนอ่ืน เพ่ือน ครอบครัว และบุคคลในโลกของความ

เปนจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.24  การแขงขันเกมออนไลนในงาน Playpark Fan Fest 2017 

แหลงท่ีมา: บริษัท เพลยพารค จํากัด, 2560. 
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ภาพท่ี 4.25  บรรยากาศการแขงขันเกมออดิชั่น  

แหลงท่ีมา: บริษัท เพลยพารค จํากัด, 2560. 

 

จากการศึกษา “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม

ออนไลน” พบวาความสัมพันธในโลกชุมชนเสมือนท่ีเกิดข้ึน ผูเลนเปนคนกําหนดความสัมพันธวาจะ

สานตอ หรือยุติ หากผูเลนมีความพึงใจในความสัมพันธท่ีเกิด ก็สงผลเชื่อมโยงถึงโลกความเปนจริง มี

ท้ังความสัมพันธแบบเพ่ือน และคนรัก มีการชวนทํากิจกรรมรวมกัน นอกจากนี้ยังพบวาผูเลนเกม

ออนไลน ยังใชเวลาในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมอีกดวย 



บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม

ออนไลน”เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีผลสรุปทางการศึกษา อภิปราย และ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 

5.1.1 คุณลักษณะพ้ืนฐานของผูเลนเกมออดิช่ัน 
กลุมนักเลนเกม (Gamer) ตัวอยางท่ีเลนเกมออดิชั่น (Audition) เปนเพศชายมากกวาเพศ

หญิง จากกการสํารวจของกลุมเปาหมายท้ังหมดซ่ึงมีอายุโดยเฉลี่ย ต่ํากวา 25 ป และกําลังอยูในวัย

ศึกษา มีคาใชจายข้ันต่ําในการเลนเกมโดยเฉลี่ยประมาณ 500 บาท ตอสัปดาห สถานท่ีเลนสวนใหญ

เปนท่ีบาน และไมมีผลกระทบกับครอบครัวและคนรอบขาง 

 

5.1.2 ลักษณะชุมชนเสมือนของเกมออดิช่ัน 

จากการวิจัย พบวาโลกชุมชนเสมือนของเกมออดิชั่นเปนโลกแหงจิตนาการ มีตัวละครเปนตัว

การตูนนารักสดใส ท่ีผูเลนสามารถสวมบทบาทเพ่ือแทนตัวเอง สามารถอธิบายลักษณะชุมชนเสมือน

ของเกมออดิชั่น ไดดังนี้  

 1) การเขาสูเกมออดิชั่น ผูเลนตองทําการสมัคร PlayID เพ่ือลงทะเบียนกอนเขาสู

เกม หลังจากเปนสมาชิกเรียบรอยแลวผูเลนสามารถเลิอกเขาเกมออดิชั่นได 2 วิธี คือ การ 2เขาผาน

หนาเว็บไซต และ การดาวนโหลดเกมจากเว็บไซตและติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว
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 2) การสรางตัวละครภายในเกมข้ึนมากอนเริ่มเลน โดยตัวละคร จะใหผูเลนกําหนด 

ชื่อ เพศ สีผิว หนาตา ทรงผม และเครื่องแตงกาย ซ่ึงผูเลนเกมมือใหม การสรางตัวละครยังมีขอกําจัด

อยู การแตงกายไมไดมีใหเลือกหลากหลาย ผูเลนตองอาศัยประสบการณในการเลนเกมเพ่ือเก็บเลเวล 

(Level) และไอเทม มาอัพเกรดตัวละครของตนเองอีกครั้ง 

 3) การเขาสูเกม เปนการเลือก Server & Channel ซ่ึงจะประกอบไดดวยหองเตน

ตางๆ ดังนี้ Beginner 1 เหมาะสําหรับผูเลนมือใหม เพ่ิงเริ่มตน Level 1-5 เทานั้น Beginner 2, 

Couple, FreeServer, FreeServer 2 และ ATC 2017 เปนหองเฉพาะสําหรับการแขงขัน ในแตละ 

Server จะประกอบดวยหองยอยๆ อีกหลายหอง เม่ือเลือกหองไดแลว ก็จะพบกับเมืองออดิชั่น  

 4) ภายในเมืองออดิชั่น จะประกอบไปดวย Shopping Mall แหลงศูนยรวมเครื่อง

แตงกาย เสื้อผา ใบหนา ทรงผม รองเทา เครื่องประดับ สัตวเลี้ยง ท่ีผูเลนสามารถเขาไปเลือกซ้ือได

ตามตองการผานเงินภายในเกม เดน (Den) หรือจากการเติมเงินจากบัตร แคช (Cash) นอกจากนี้ยังมี

ในสวนของ FAM Office ท่ีเปรียบเสมือนชุมชนยอยภายในเกมของผูเลน, Dancing Hall หองท่ีผูเลม

เขามาเตน และสนุกกับเกมในโหมดการเตนในรูปแบบตางๆ, Ranking การจัดอันดับการเตนของผูเลน

เกม และ Audition Studio  หองฝกซอมการเตน เพ่ือเพ่ิมเทคนิคใหตัวละครมีทาเตนแปลกๆ ไมซํ้าผู

เลนคนอ่ืน 

 

5.1.3 การสรางอัตลักษณในเกมออดิช่ัน 

 เกมออดิชั่นเปนเกมออนไลนท่ีมีความโดดเดนเรื่องการสรางอัตลักษณเสมือน เนื่องจากตัวเกม

กําหนดใหผูเลนใหมตองสรางตัวแทนตนเองข้ึนมา ในรูปแบบของตัวละครภายในเกม ผูเลนจะสามารถ

กําหนดตัวตนไดตามท่ีระบบของเกมกําหนดมาให การแตงกายของตัวละครท่ีเลน ตองมีความโดดเดน 

ไมซํ้าใคร และตอบสนองความตองการของตนเองในขณะนั้น ท้ังการสรางท่ีมาจากขอมูลจริง และ

ขอมูลท่ีสรางข้ึนมาใหม เพ่ือปดบังตัวตน  

 การใชสัญลักษณ เพ่ือบอกวาตนเองอยูในสังกัด หรือชุมชนยอยใด เปนการสรางอัตลักษณ

รวม เพ่ือเปนจุดศูนยรวมของผูเลนภายในกลุม 

 การสรางตัวละครจําลองผูเลน ระบบมีการกําหนดไวใหผูเลนเกม สรางตัวตนใหมข้ึนมา เชน 

เพศ สีผิว ทรงผม สีผม ลักษณะหนาตา เครื่องแตงกาย เปนตน นอกจากนี้ยังสามรถเปลี่ยนแปลงทรง

ผม และเครื่องแตงกายของตัวละครเดิมกอนหนานี้ ใหมีความแตกตาง และสวยงามตามความตองการ

ของผูเลนไดในหลากหลายรูปแบบ  

 ในการสรางตัวละครของกลุมนักเลนเกม (Gamer) มีท้ังการสรางเพ่ือปกปดความเปนตัวเองท่ี

แทจริง และมีการสรางตัวละครท่ีมีลักษณะสอดคลองกับตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการสรางตัวละคร
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มากกวา 1 ตัวข้ึนไป ท้ังเพศหญิงและเพศชาย มีการแตงกายตามสิ่งท่ีตนเองชอบหรือสิ่งท่ีตนเองสนใจ 

มากกวาแตงตัวตามกระแสนิยมในตอนนั้น  

 การกําหนดชื่อภายในเกม เปนสิ่งแรกของการสรางอัตลักษณ โดยชื่อท่ีผูเลนตั้งข้ึนมานั้นจะมี

ความแตกตางกันออกไปตามความตองการสวนตัว โดยสามารถตั้งชื่อเปนภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 

หรือการผสมระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได  

 ในเกมออดิชั่น (Audition) อัตลักษณเสมือนท่ีเกิดจากการสรางตัวละครของผูเลนก็ไมไดเปด

กวางอยางท่ีคิด เนื่องดวยโครงสรางของเกมเปนผูกําหนดอัตลักษณของผูเลน สังเกตไดจาก ผูเลนใหม

จะสามารถสรางอัตลักษณเสมือนไดเพียงแคเริ่มตนเทานั้น ไมไดโดดเดนกวาผูเลนท่ีมีประสบการณมา

นาน หากไมพึงพอใจกับอัตลักษณเสมือนเบื้องตนท่ีโครงสรางของเกมกําหนดมา ผูเลนสามารถ

เปลี่ยนแปลงอัตลักษณเสมือนท่ีตนเองตองการผานกระบวนการตางๆ ท่ีบริษัทผูดูแลกําหนด ในเกม

ออดิชั่น (Audition) มีลักษณะของการแขงขันทางอัตลักษณเสมือนระหวางผูเลน ตองการมีความโดด

เดนของตัวละครกวาผูเลนคนอ่ืนๆ จึงเปนเหตุผลใหผูเลนตองเติมเงิน Cash เพ่ือซ้ือไอเทม (Item) 

ตางๆ 

 ผูเลนเกมออดิชั่นท่ีมีการสรางตัวละครหลากหลายตัว สามารถแตกรางออกเปนหลายๆ ราง

ได ก็เพ่ือเปลี่ยนแปลงอัตลักษณเสมือนในรูปแบบท่ีตองการ 

 

5.1.4 การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิช่ัน 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปการปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่นภายในโลกชุมชนเสมือน 

และผลท่ีเกิดข้ึนเองของการปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนโลกความเปนจริงได ดังนี้ 

1) รูปแบบการสื่อสารชุมชนเสมือนเกมออดิชั่น  

การสื่อสารระหวางผู เลนเกมออดิชั่น จะเปนการสื่อสารสองทาง (Two-Way 

Communication) คือ ผูเลนทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงและผูรับในเวลาเดียวกัน โดยใชชองทางการสื่อสาร

ภายในเกมเปนตัวสงขอความหาผูเลนคนอ่ืนๆ 

2) ชองทางการสื่อสารระหวางผูเลนภายในเกมออดิชั่น  

ตัวเกมออดิชั่นมีชองทางท่ีเอ้ือใหผูเลนติดตอหากันไดหลากหลายชองทาง การ

ปฏิสัมพันธระหวางผูเลนกอใหเกิดการรวมกลุมเปนสังคมยอยข้ึนมา ท่ีเรียกวา FAM Office เปนสังคม

ท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือเปนศูนยรวมของผูเลนเกมในการติดตอซ่ึงกันและกันไดตลอดเวลาท่ีเลนเกมอยู เปน

ระบบสงเสริมการรวมกลุมในเกมออดิชั่น (Audition) โดยยอจากคําวา “Family” ท่ีแปลวา 

ครอบครัว หรือท่ีเรียกวา บาน ระบบนี้จะชวยใหผูเลนเกมสามารถสื่อสารกันไดงายข้ึน และเสริมสราง

สังคมท่ีดีในเกม อีกท้ังยังชวยเพ่ิมเประสิทธิภาพในการหาเพ่ือนไดสะดวกและรวดเร็วกวาเดิมอีกดวย 
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นอกจากระบบ FAM Office แลว ผูเลนยังสามารถเลือกชองทางการสื่อสารผานหนา 

Dancing Hall ซ่ึงการสื่อสารชองทางนี้ จะเปนการสื่อสารแบบเปดเผย ไมเปนสวนตัว ผูเลนคนอ่ืนๆท่ี

อยูใน Dancing Hall เดียวกันก็สามารถมองเห็นขอความนั้นได 

อีกหนึ่งชองทางท่ีผูเลนเกมออดิชั่นสามารถเกิดการปฏิสัมพันธกัน นั้นคือระบบสง

ขอความ (Messenger) ระบบนี้จะใชไดก็ตอเม่ือผูเลนไดเขาไปในเซิรฟเวอร และเตรียมพรอมท่ีจะเลน

แลว นอกจากจะสามารถพูดคุยระหวางรอเลนเกม หรือระหวางเลนเกมดวยการแชท (Chat) กันแลว 

ทางเกมออดิชั่น ยังมีระบบฝากขอความหรือเช็คขอความไดอีกดวย และยังสามารถเพ่ิมผูเลนคนอ่ืนๆ

มาเปนเพ่ือนไดอีกดวย โดยระบบจะทําการบันทึกไว โดยจะสามารถตรวจสอบไดวาเพ่ือนคนไหนของ

เรากําลังออนไลนอยูบาง 

3) การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนเกมออดิชั่น 

การมีปฏิสัมพันธกับผูเลนภายในเกม กอนท่ีผูเลนจะเกิดความสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืน 

ผูเลนตองมีเกณฑในการกําหนดความสัมพันธของตนเองในการเลือกคูสนทนา โดยผูเลนจะวัดไดจาก 

ความดึงดูดทางอัตลักษณของผูเลนคนอ่ืนท่ีอยากจะเชื่อมความสันพันธดวย, ความสามารถในการเลน, 

ความคลายคลึงใกลเคียงตนเองหลังจากท่ีผูเลนคัดกรองคูสนทนาแลว ผูเลนจะเริ่มการปฏิสัพันธ

ระหวางผูเลนดวยกัน และเกิดเปนความสัมพันธใหมในโลกชุมชนเสมือน และเกิดเปนชุมชนยอยใน

โลกชุมชนเสมือนอีกดวย 

หัวขอของการเริ่มสนทนา สวนใหญจะเปนเรื่องท่ีตนเองสนใจจากผูเลนคนอ่ืน ไมวา

เปนเรื่องไอเทม (Item) การขอแลกเปลี่ยนเทคนิคการเลน การพิชิตของรางวัลตางๆ รวมไปถึงการ

อยากมีเพ่ือนเพ่ิมข้ึน 

4) ผลท่ีเกิดข้ึนของการปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลนและโลก

ความเปนจริง 

พบวาผู เลนเกมออดิชั่นนําตัวเองเขาไปสู ในโลกของเกมออนไลน จะเกิดการ

ปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืนๆ หากมีความพึงพอใจซ่ึงกันและกัน ผูเลนจะมีการสานตอความสัมพันธ

เกิดข้ึน และมีการพัฒนาความสัมพันธนั้น ท้ังภายในเกม และสูโลกภายนอกเกม (โลกความเปนจริง) 

เชน มีการเพ่ิมชองการการติดตอสื่อสารท่ีมากกวาการติดตอภายในเกม ไมวาเปน Line, Facebook 

หรือแมแตการใหเบอรโทรศัพท มีการพัฒนาความสัมพันธจากเพ่ือนในเกมสูเพ่ือนในชีวิตจริง รวมถึง

คนรักอีกดวย มีการนัดเจอนอกจากภายในเกม พบปะสังสรรคกันนอกรอบ รวมกิจกรรมตางๆท่ีทาง

บริษัทผูดูแลจัดข้ึน หรือแมกระท่ังการเขารวมการแขงขันเกม เพ่ือลาเงินรางวัล ผูเลนบางคนยึดการ

แขงขันเกมเปนอาชีพเสริมเพ่ือหารายไดพิเศษ 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาอัตลักษณเสมือนกับการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกม

ออนไลน มีหลายปจจัยท่ีสงผลตอการสรางอัตลักษณ ไมวาจะเปนรูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือน 

ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีมีความหมายหลากหลาย เชนเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองท่ีเปนอยูใน

โลกความเปนจริง แตในความหลากหลายท่ีเกิดข้ึน ไมไดมีรูปแบบท่ีตายตัว หรือมีกฎเกณฑจากการ

สราง ผลการวิจัยภายใตกรอบแนวคิดหัวขอรูปแบบ การสรางอัตลักษณ การกําหนดตัวละคร (การ

สรางตัวละคร) ท่ีแสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย ในการแสดงออกผานรูปแบบการสรางอัตลักษณ

เสมือน และการสรางดังกลาวนี้ ก็ไมมีขอกําหนดเฉพาะ หรือรูปแบบตายตัว รวมถึงไมสามารถสราง

แบบแผนท่ีสงผลตอการตัดสินใจท่ีแทจริง ท้ังนี้หากสังเกตจากการตอบคําถามในเรื่องการสรางตัว

ละคร สวนใหญจะเนนความพอใจสวนตัวของผูเลน หรือแรงบันดาลใจ ณ ขณะท่ีสรางตัวละคร วามี

เปาหมายเพ่ือสิ่งใด เชน ความสวยงาม ความแข็งแกรงของตัวละคร เปนตน 

รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนเปนรูปแบบท่ีมีความหมายหลากหลายเชนเดียวกับการกับ

การแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในท่ีเปนอยูในโลกความเปนจริง วาเปนจริงและการพิสูจนผล

การศึกษาจากคําถามวิจัยก็ตรงตาม ผลงานวิจัยของ ธิดารัตน ไรวิบูลย (2552) ท่ีไดทําการศึกษา

เก่ียวกับ การสรางอัตลักษณและกระบวนการสรางความสัมพันธ ผาน www.bloggang.com เปน

การวิจัยท่ีผลการวิจัยพบวา รูปแบบอัตลักษณท่ีปรากฏในบันทึกออนไลน มาจากการสรางเนื้อหาท่ีวัจ

นภาษาและอวัจนภาษา สามารถบงบอกถึงอัตลักษณและสามารถเห็นตัวตนของผูเขียนบันทึก

ออนไลนไดงายท่ีสุด ประกอบไปดวย อัตลักษณทางเพศ อัตลักษณบุคลิกภาพ อัตลักษณทาง

สถานภาพ นอกจากนี้ผลการวิจัยเก่ียวกับกระบวนการสรางความสัมพันธของกลุมบล็อกกระทูพันทิป

และ ตรงกับองคประกอบของแรงจูงใจแรงจูงใจประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการท่ีมีปฏิสัมพันธ

กันและความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน (เทพพนม เมืองแมน, 2529, น. 20-21) คือ 1) ความตองการ 

(Needs) เปนสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือสรางสมดุล

ใหตัวเอง 2) แรงขับ (Drives) เปนแรงผลักดันท่ีเกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเราจากภายใน

ตัวบุคคล ความตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน เม่ือเกิดความตองการแลวความตองการนั้นไป

ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมท่ีเรียกวาเปนแรงขับ 3) เปาหมาย (Goals) เปาหมายท่ีใชในวงจรการจูงใจ

หมายความถึงสิ่งหนึ่งท่ีจะเปนอะไรก็ไดท่ีบรรเทาความตองการ 

 นอกจากนี้การสรางอัตลักษณเสมือนของผูเลนเกมออนไลน อาจสรางอัตลักษณเสมือนท่ีมีดู

เหมือนจะแตกตางกับอัตลักษณท่ีแทจริงขอเท็จจริง เนื่องจากมีขอจํากัดในการสรางอัตลักษณภายใน

เกมเปนตัวควบคุม ดานรูปลักษณภายนอก หรือบุคลิกภายนอกของผูเลนในชีวิตจริง ไมไดสงผลตอ
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รูปแบบการสรางอัตลักษณเสมือนในโลกแหงการเลนเกม แตความรูสึก ความตองการ และแรงจูงใจ

เฉพาะหนาบางประการ เชน เสื้อผาของตัวละครท่ีสวยงาม ความสามารถบางประการของเครื่องแตง

กาย บางประเภทท่ีทําใหรูปแบบการเลนเกงข้ึน ดีข้ึน สะดวกกวาการใชรูปแบบการสรางการตัวละคร

ในแบบอ่ืนๆ ไว และสามารถอธิบายพฤติกรรมหรือปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดจาก ขอเท็จจริงตาม

ทฤษฎีแรงจูงใจ “แรงจูงใจ” (Motivation) (Kidd, 1973, p. 101) ซ่ึงมีความหมายตรงกับคําใน

ภาษาอังกฤษวา “To Move” อันมีความหมายวา “เปนสิ่งท่ีโนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการ

กระทําหรือปฏิบัติการ” (To Move a Person to a Course of Action) ดังนั้น แรงจูงใจจึงไดรับ

ความสนใจมากในทุกๆ วงการ และ Hanson (1996, p. 195) ใหความหมายของแรงจูงใจวา “สภาพ

ภายในท่ีกระตุนใหมีการกระทํา หรือการเคลื่อนท่ีโดยมีชองทางและพฤติกรรมท่ีนําไปสูเปาหมาย” 

นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ ดารินทร สวัสดิ์เสวี (2545) กลาวถึงในโลกความเปนจริง เรามีการนิยาม

ตัวเองชัดเจน บรรทัดฐาน “หนึ่งราง หนึ่งอัตลักษณ” แตในโลกของชุมชนเสมือนนั้น ผูเลนสามารถ

สรางอัตลักษณใหมไดหลายๆ ราง โดยการสรางตัวละครใหมข้ึนมา ข้ึนอยูกับเวลาและความตองการ

และพลังงานของผูเลนในการสรางข้ึนมา และผูเลนในโลกชุมชนเสมือน ก็มีแนวโนมท่ีดูเหมือนจะ

ปดบังตัวตนท่ีแทจริง แตก็จะมีการสรางตัวละครใหมข้ึนมาแบบเปดเผย เนื่องจากผูเลนตองการมี

ปฏิสัมพันธรวมกับผูเลนคนอ่ืนๆ รวมไปถึงการเขารวมชุมชนยอย 

 การศึกษาครั้งนี้ยังพบวา การใชอัตลักษณเสมือนในการเลนเกมออนไลน กอใหเกิดการ

ปฏิสัมพันธทางสังคมบนเครือขายสังคมเกมออนไลน กระบวนการสื่อสารท่ีกอใหเกิดการปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเลนเกมออดิชั่น สวนใหญเกิดจาการท่ีผูเลนมีการเลือกคูสนทนา ผานกระบวนการกรอง

กอนท่ีจะเกิดการปฏิสัมพันธ ซ่ึงอัตลักษณเสมือนมีสวนในการดึงดูดการเริ่มตนความสัมพันธใหอยาก

สนทนา เริ่มพูดคุยกัน โดยการพูดคุยดังกลาว สรางมิตรภาพในโลกออนไลนจนเกิดความสัมพันธใน

รูปแบบตางๆ ตามมา การปฎิสัมพันธระหวางผูเลนในสังคมเกมออนไลนแสดงใหเห็นวา รูปแบบการ

เลนเกมท่ีมีความจําเปนตองติดตอ พูดคุย ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงรูปแบบการแขงขัน หรือ

เครื่องมือภายในเกมท่ีสะดวกสบาย เปนการสงเสริมท่ีกอใหเกิดมิตรภาพท้ังในรูปแบบเพ่ือน หรือ

คูแขง และพัฒนาความสัมพันธระหวางผูเลนในสังคมเกมออนไลน สามารถอธิบายพฤติกรรมหรือ

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดจาก ขอเท็จจริงตาม ทฤษฎีการจูงใจใฝสัมพันธ Lussier (2005, p. 199) 

กลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมพันธวา ความตองการความอบอุนใจจากการมีสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน ผู ท่ีมี

แรงจูงใจใฝสัมพันธมักชอบการสนทนา ชอบงานเลี้ยง และมักจะใหความสนใจกับผูอ่ืน ผูท่ีมีแรงจูงใจ

ใฝสัมพันธสูงจะชอบการมีความสัมพันธท่ีดีกับผู อ่ืน เปนผู ท่ีมีความตื่นตัวในการเขาสังคม ชอบ

ชวยเหลือผูอ่ืนและชอบใหคําแนะนําผูอ่ืนผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมพันธสูงเปนผูท่ีตองการไดรับความรัก 

และตองการใหความรักตอผูอ่ืนชอบการสังสรรค ชอบการชวยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน (Guilford & 

Gray, 1970, p. 123) และยังสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ วัชรินทร ภิญโญศาสตร (2550) ได
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กลาวถึง รูปแบบการสื่อสารในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเลนเกมออนไลน สามารถแบงได ดังนี้ 

การใชภาษาเขียน การใชสัญลักษณตางๆ และการใชศัพทเฉพาะ นอกจากนี้พฤติกรรมการสื่อสารของ

ผูเลนเกมออนไลน การปฏิสัมพันธระหวางผูเลนในสังคมเกมออนไลน กอใหเกิดการรวมกลุมของผูเลน

เปนรูปแบบชุมชนยอยหรือองคกรข้ึนมาและผูเลนเกมออนไลนจะนิยมเลนรวมกับผูเลนคนอ่ืนมากกวา

ท่ีจะเลนโดยลําพังการปฏิสัมพันธ (Interaction) จะมีอยูหลายรูปแบบซ่ึงแตละรูปแบบจะมีการใชงาน

ท่ีแตกตางกันออกไปในข้ันตอนสรางหรือพัฒนาเกมผูทําการพัฒนาจําเปนท่ีจะตองเลือกรูปแบบการ

ปฏิสัมพันธของเกมโดยอาจจะเปนการใชการปฏิสัมพันธเพียงอยางเดียวหรือหลายอยางก็ไดหลัง

จากนั้นผูทําการพัฒนาจะตองออกแบบการปฏิสัมพันธนั้นใหเกิดประโยชนตอการใชงานสูงสุดโดย

อาจจะแสดงออกมาในรูปของการพัฒนาเกมท่ีสามารถทําไดงายข้ึนหรือจะเปนการลดระยะเวลา

สําหรับการพัฒนาเกมใหนอยลงแตยังคงความมีคุณภาพไวเชนเดิม 

 อาจกลาวไดวาผูเลนเกมออนไลนตองการมีปฏิสัมพันธผูเลนคนอ่ืนๆ อยูเสมือ แตในโลกของ

ความเปนจริงแลว ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนมา ผูเลนอาจไมไดพึงพอใจหรือมีความสนุกสนานเหมือนใน

โลกชุมชนเสมือน ซ่ึงภายในโลกชุมชนเสมือน ผูเลนมีอิสระตอการเลือก และมีตัวเลือกเยอะมากกวา

ในโลกของความเปนจริง ผูเลนเกมสามารถเปนคนกําหนดความสัมพันธ และสงผลใหความสัมพันธนั้น

ถูกตอยอดมาสูโลกความเปนจริงอีกดวย 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

1) ในการการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาดานบวกของเกมออนไลน ประโยชนท่ีผูเลน

จะไดรับ รวมไปถึงประโยชนทางดานสังคม กิจกรรมเพ่ือสังคม วาเกมออนไลนสงผลทางดานบวกใน

เรื่องใดบาง   

2) การศึกษาดังกลาวเนื่องจากเปนการศึกษาตามขอบเขตเวลาท่ีกําหนด จึงเปนการศึกษา

ของนักเลนเกม (Gamer) กลุมเปาหมาย ท่ีเลนเกมออดิชั่น (Audition) เทานั้น ควรมีการศึกษาในเกม

อ่ืนๆ อีกในครั้งตอไป 

3) ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาการยอมรับและการเติบโตของวงการ E-Sport ใน

ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยกําลังใหความสําคัญกับวงการ E-Sport โดยมีการจัดตั้งเปนหลักสูตร

หนึ่งในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการตอยอดไปถึงอาชีพในอนาคตอีกดวย 
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ภาคผนวก ก 

 

เกมออดช่ัิน (Audition) 

 

 เกมออนไลน “ออดิชั่น” หรือ ออดิชั่นออนไลนแดนซแบตเทิล (Audition Online Dance 

Battle) ผลิตและพัฒนาโดยบริษัท T3 Entertainment ครั้งแรกท่ีประเทศเกาหลี สําหรับประเทศ

ไทยบริษัทท่ีใหบริการ คือ บริษัทเอเชียซอฟทคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยเกมออนไลนออดิชั่น

เปนเกมแนวแคชชวล (Casual) ใหบริการครั้งแรกในชวง Close Beta ตั้งแตวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 

2549 และเปดใหบริการ Open Beta ในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2549 ซ่ึงเวอรชั่นปจจุบันของเกม

ออดิชั่น คือ Audition Season 4 

 ออดิชั่นเปนเกมท่ีใชระบบ Item Selling คือ ใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย และเปนเกมท่ีมี 

Interface ท่ีสีสันสดใสผูเลนสามารถสรางตัวละครเกม โดยมีเสื้อผา ทรงผม รวมไปถึงเครื่องประดับ

ตางๆใหผูเลนไดเลือกซ้ือเกมนี้จึงเหมาะสําหรับผูเลนทุกเพศทุกวัยโดยวัดจากการจัดเรตติ้ง อยูในเรต

All หรือ 6+ ของบริษัทเอเซียซอฟท เพราะในเกมไมเนนในเรื่องความรุนแรง การตอสู และการรบรา

ฆาฟนกัน 

1) วิธีการเลน 

เกมจะกําหนดแถบชุดลูกศรมาให (อาจมี 1, 2 หรือ 3 แถบแลวแตโหมดการเลน)พรอมกับ

แถบท่ีมีลูกแกวเคลื่อนท่ีจากทางซายไปทางขวาในลักษณะวนซํ้าโดยการเคลื่อนท่ีของลูกแกวจะ

สัมพันธกับระดับความเร็วของเพลงซ่ึงกําหนดเปนครั้งตอนาที (Beat Per Minute) หรือ BPM โดย

จังหวะแรกของหองเพลงนั้นๆ จะพอดีกับการท่ีลูกแกวเคลื่อนท่ีผานแถบสีขาวในแถบลูกแกว 

 ผูเลนตองทําการเลือกกดแถบชุดลูกศรนั้น โดยเลือกมาแถบเดียวใหหมดกอนท่ีลูกแกวจะ

เคลื่อนท่ีไปสุดแถบ (กอนข้ึนหองเพลงใหมนั้นเอง) และเม่ือกดชุดลูกศรหมดแลวจึงกด Space Bar ให

พอดีกับจังหวะท่ีลูกแกววิ่งผานกลางแถบสีขาวพอดีเกมจะแสดงแอนิเมชันตัวละครเตน และรับ

คะแนนและเกมจะกําหนดชุดลูกศรมาใหมในลักษณะท่ีมีจํานวนลูกศรใหผูเลนกดมากข้ึน (สังเกตได

จากตัวเลข Level ท่ีเพ่ิมข้ึน) หากผูเลนไมสามารถกดลูกศรไดทันเกมจะแสดงแอนิเมชันตัวละครแสดง

ทาทางพลาด (ทําทาใชเทาเข่ียพ้ืน) ลดระดับชุดลูกศรใหงายข้ึนในชุดลูกศรตอไป 
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ภาพท่ี ก1  วิธีการเลนเกมออดิชั่น 

 

ผูเลนสามารถสรางหองแลวเลือกเพลงเพ่ือใชเตนหรือเราอาจจะเขาไปยังหองท่ีผูอ่ืนตั้งไวก็ได

แลวเลือกเพลงท่ีตองการและโหมด รอผูเลนคนอ่ืนกด Ready แลวใหหัวหนาหองกด Start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก2  ตัวอยางระหวางรอเตน 

 

นอกจากนี้ เกมออดิชั่นยังมีระบบการสอบเตนเพ่ือใหผานไปเลเวลถัดไปซ่ึงการสอบจะเริ่ม

จากเลเวล5 เปนตนไปโดยการสอบนั้นก็จะมีเง่ือนไขตางๆใหทําใหไดตามท่ีกําหนดถาสอบไมผานก็ถือ

วายังไมไดผานเลเวลนั้น ตองมาสอบใหมอีกครั้ง 

2) ระบบภายในเกมออดิช่ัน 

ภายในเกมจะมีหองฝกเลนสําหรับผูท่ีสมัครเขามาเลนใหมทุกคน โดยจะมีการสอนการเลน

เบื้องตน โดยการเลนเกมออดิชั่นจะมีการกดลูกศร 2 แบบ คือ  

 (1) การเตนแบบฟรีสไตล (Free Style) 

การเตนแบบฟรีสไตลแบบการเตนทาอะไรก็ได ตามทาท้ังหมดท่ีเกมกําหนดไว การเตน

แบบนี้จะไมมีลูกศรการเตนแสดงข้ึนมา แตผูเลนตองกดทาเตนเสียกอน โดยเม่ือหนาจอแสดงข้ึนมา 
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ใหกดลูกศรใดลูกศรหนึ่ง ชุดทาเตนจะแสดงข้ึนมา ผูเตนจึงสามารถกดใหครบและกดสเปซบารใหตรง

จังหวะได 

(2) การเตนแบบนอรมอลแดนซ (Normal Dance) 

การเตนพ้ืนฐาน เปนการกดทาเตนตามท่ีทาแสดงข้ึนมาบนหนาจอโดยใชปุมทิศทางบน

คียบอรด กดใหครบตามจํานวนลูกศรท่ีปรากฏแลวใหกดสเปซบาร (Spacebar) เม่ือลูกแลววิ่งไปยัง

ตําแหนงท่ีสวางท่ีสุด 

เม่ือดําเนินการล็อกอินแลว จะเขาสูตัวเกมโดยเขาสูสวนท่ีเรียกวา ออดิชั่น ทาวน (Audition 

Town) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก3  ตัวอยางภาพออดิชั่น ทาวน (Audition Town) 

 

3) โหมดของเกมออดิช่ัน 

สําหรับผูเลนท่ีเขามาเตน โดยมีหองใหเลือกเตนตามโหมดตางๆ ซ่ึงแบงออกเปน 10 โหมด

ใหญๆ ดังนี้ 

(1) การเตน Normal Mode 

 (1.1) การเตน Normal แบบเดี่ยว สามารถแบงออกเปน 16 แบบ ไดแก 

  (1.1.1) Practice Mode คือ โหมดการเลนท่ีเหมาะสมสําหรับผูเริ่มตน โดย

จะมีวิธีการสอนเลนอยูภายในโหมดนี้ ผูเลนจะตองมีเลเวล 1-5 เทานั้นถึงจะสามารถเลนโหมดนี้ได 
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  (1.1.2) Dance Competition คือ โหมดการเลนท่ีเหมาะสําหรับผูรูหลักการ

เตนแลว เปนการเตนแบบไตระดับทาเตนและมีทาจบ (Finish Move) 

  (1.1.3) Dance Competition 8 คือ 1โหมดการเตนท่ีเหมาะสําหรับผูเลนท่ี

ชํานาญในการเตนแลว โดยการเตนจะเหมือนกับโหมด 1Dance Competition แตตองใช 8 ปุม 1 (key) 

ในการเลน 

  (1.1.4) Dance Advance คือ โหมดการเตนระดับผูเชี่ยวชาญ โดยเริ่มท่ี

เลเวล 6 และบังคับใหใช 8 ปุม1 (key) ในการเลน 

  (1.1.5) Freestyle คือ โหมดการเตนแบบอิสระ ผูเลนสามารถเลือกทาเตน

ไดอยางอิสระ (เหมาะสําหรับผูเลนท่ีขอบเตนทายากๆ) 

  (1.1.6) Normal Dance คือ โหมดการเตนท่ีในชวงแรกจะเลนแบบไตตาม

เลเวลความยากงายของทาเตน แตจะพิเศษกวาโหมดอ่ืนก็คือ สามารถเลือกกดไดตามความถนัด ซ่ึงจะ

มี 3 แบบใหเลือก จากนั้น เม่ือถึงระดับความยากท่ีกําหนด จะเปลี่ยนเปนโหมด Freestyle ใหเตน

แบบอิสระ 

  (1.1.7) Dynamic 4 คือ โหมดการเตนท่ีผสานการเตนท้ังรูปแบบ 

1Competition และ 1Freestyle เขาดวยกัน โดยจะผลัดกันออกมาโชวทาเตนในชวงฟรีสไตล สามารถ

เตนในทาแบบ 18 ปุม1 (key) ได 

  (1.1.8) Dynamic 8 คือ 1โหมดการเตนท่ีเหมาะสําหรับผูท่ีมีเทคนิคการเตน

ระดับสูง ท่ีตองการเตนแบบ 18 ปุม1 (key) และปุมแดง (ตองกดปุมตรงขามกับลูกศรท่ีปรากฏ) รูปแบบ

ผสมชองโหมด 1Competition และ 1Freestyle 

  (1.1.9) Crazy Dance 4คือ โหมดการเตนแตแตกตางไปจากโหมดอ่ืนๆ 

เนื่องจากเกมจะเริ่มการเตนในเลเวลท่ี 6 และมีทาจบ 1(Finish Move) หลังจากนั้นเกมจะเริ่มใหมใน

โหมดเลเวลท่ี 9 แลวก็จะเขาสูชวงโหมด 1Crazy Dance ซ่ึงจะเริ่มตนตั้งแตเลเวล 10-11 นอกจากนั้น

จะมีแถบ Crazy เพ่ือใหผูเลนเรงเก็บคะแนนพิเศษอีกดวย 

  (1.1.10) Crazy Dance 8คือ โหมดการเตนสําหรับผูท่ีชํานาญ วิธีการเลนจะ

เหมือนกับโหมด 1Crazy Dance 4 แตบังคับใหใช18 ปุม1 (key) ในการเลน 

  (1.1.11) Crazy Dance 9คือ โหมดการเตนสําหรับผูท่ีชํานาญวิธีการเลนจะ

เหมือนกับโหมด 1Crazy Dance 8 แตจะพิเศษกวาตรงท่ีจะใหผูเลนกดปุมเลข 5 เปนทิศท่ี 9 

  (1.1.12) Dynamic Crazy 4 คือ โหมดการเตนท่ีผสานการเตนในรูปแบบ

ของ Crazy Dance และ Dynamic Dance โดยจะมีการเตนแบบFreestyle ใหกดในเลเวล 10-11 

และจะมีแถบ Dynamic เพ่ือเก็บคะแนนพิเศษจากการกดคีย ใน Freestyle 
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  (1.1.13) Dynamic Crazy 8 คือ1โหมดการเตนสําหรับผูท่ีชํานาญ วิธีการเลน

จะเหมือนกับโหมด 1Dynamic Crazy 4 แตบังคับใหใช18 ปุม1 (key) ในการเลน 

  (1.1.14) Space Pang Pang คือ โหมดการเตนท่ีใหกด Space Bar ตาม

ลูกศรท่ีไหลมา 

  (1.1.15) Easy Battle-4 Key คือ โหมดการตนท่ีมีการเลนเหมือนการเตน

แบบโหมดDance Competition4 แตจะมีแถบตอไปใหดูกอนท่ีจะกดในแถบถัดไป 

  (1.1.16) Easy Battle-8 Key คือ โหมดการเตนสําหรับผูท่ีชํานาญ วิธีการ

เลนจะเหมือนกับโหมด 1Dance Competition8 แตจะมีแถบตอไปใหดูกอนท่ีจะกดในแถบถัดไป 

 (1.2) การเตน Normal แบบทีม สามารถแบงออกเปน 9 แบบ ไดแก 

  (1.2.1) Normal Team คือ โหมดการเตนแบบสลับกันเตนภายในทีม ถามีผู

เลนภายในทีมเตนพลาดก็จะถือวาพลาดท้ังทีม วิธีการเลนจะคลายกับโหมด 1Normal Dance 

  (1.2.2) Dance Competition 4 คือ โหมดการเตนท่ีเหมาะสําหรับผูท่ีรู

หลักการเตนแลว เปนการเตนแบบไตระดับทาเตน มีทาจบ (Finish Move) 

  (1.2.3) Dance Competition 8 คือ โหมดการเตนแบบทีมท่ีเหมาะสําหรับ

ผูท่ีชํานาญในการเลนแลว โดยการเลนจะเหมือนกับโหมด Dance Competition แตตองใช 8 ปุม1 

(key)  

  (1.2.4) Dance Battle คือ โหมดการเตนท่ีผูเลนในทีมตองเตนทาเดียวกัน 

ในรูปแบบการเตน 1Freestyle ถาคนใดคนหนึ่งในทีมเตนคนละทา ถือวาเตนพลาด 

  (1.2.5) B-Boy Battle 4 คือ โหมดการเตนแบบ B Boy เหมาะสําหรับนัก

เตนท่ีตองการความทาทาย เพราะการเตนเปนแบบทีมท่ีตองเตนตามทาเตนของฝายตรงขามใหได 

โดยท่ีผูเลนจะตองจําทาเตนของฝายตรงขามท่ีแสดงข้ึนมาเพียงชั่วครู และจากนั้นผูเลนจะตองเตน

ตาม 

  (1.2.6) B-Boy Battle 8 คือ โหมดการเตนในรูปแบบเดียวกับ B-Boy 

Battle 4แตตองใช 8 ปุม1 (key) 

  (1.2.7) Couple Dance คือ โหมดการเตนแบบคูรัก โดยแบงเปน 2 ทีม ใน

การเตน จะจํากัดใหเขาเลนได 4 คน ตอ 1 หอง ท้ังนี้การเตนแบบคูรักจะตองเปนการเตนคูชายหญิง

เทานั้น 

  (1.2.8) Couple Dance Advanced คือ โหมดการเตนท่ีเหมือนกับโหมด 

Couple Dance แตแตกตางกันตรงท่ี ตองใช 8 ปุม1 (key) ในการบังคับ 
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  (1.2.9) Night Danceคือ โหมดการเตนคือ โหมดการเตนท่ีเริ่มตนจากการ

เตนแบบ Dance Competition เม่ือผานระดับความยากท่ีกําหนด จะมีขอความ Dance All Night 

จากนั้นจะเปนการเตนแบบ 1Freestyle ถึงแมวาผูเลนจะเตนพลาด ก็ยังสามารถเตนในทาตอไปได 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก4  ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด Normal 

 

(2) การเตน Battle Partyเปนโหมดการเตน ท่ีจะตองแขงขันกับ NPC (Non 

Personal Computer) ของเกมออดิชั่น ซ่ึง NPC แตละตัวจะมีความสามารถแตกตางกันออกไป โดย

การเตนในโหมดนี้ จะตองเสียเงินเดน (Den คาเงินในเกมออดิชั่น) 300 เดน และผูเลนจะตองมีเลเวล

6 ข้ึนไป โดยตองมีผูเลนใหองครบ 5 คน จึงจะเลนเกมได หากชนะก็จะไดรับรางวัลตามท่ีกําหนดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก5  ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด Battle Party 
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(3) การเตน Couple Battle Party เปนโหมดการเตนคูชายหญิง 2 คู เพ่ือทําการ

แขงขันกับคูรักของ NPC โดยสามารถเลือกคูของ NPC ท่ีตองการเตนดวย ความยากงายของคูเตน 

NPC จะมีคารางวัลเปนตํากําหนด ยิ่งคารางวัลมาก แสดงวา NPC ก็ยิ่งเกงมากเชนกัน 

 

 

 
 

ภาพท่ี ก6  ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด Couple Battle Party 
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(4) การเตน One Two Party เปนโหมดการเตนทีมี NPC เปนคนเตนนํา โดยผูเลน

จะตองจําทาเตนของ NPC ใหได นอกจากนั้นยังตองจําจังหวะใหไดดวย โดยคะแนนท่ีเตนไดจะเปน

การคิดคะแนนของผูเลนเทานั้น 

 

 
 

ภาพท่ี ก7  ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด One Two Party 

 

(5) การเตน Beat Up เปนโหมดการเตนท่ีตองฟงจังหวะกลองและเสียงเพลงเพ่ือจับ

จังหวะการเตน 

 

 
 

ภาพท่ี ก8  ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Beat Up 
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(6) การเตน Story Mode เปนโหมดการเลนคนเดียว วิธีการเลนคลายๆการทําภารกิจ 

(Quest) ในเกมอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีเนื้อเรื่องและภารกิจท่ีสามารถทําไปไดดวย โดยตองเลนไปตามลําดับ ไม

สามารถเลนขามได โดยมีท้ังหมด 40 ภารกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก9  ตัวอยางเกมออดิชั่น โหมด Story Mode 

 

(7) การเตน Wedding Party เปนการเตนสําหรับคูรัก โดยผูเลนท้ังสองคนจะตองทํา

การเตนในโหมด Couple Dance และทําหัวใจให Perfect ใหได 5 ดวงข้ึนไป จึงจะสามารถมีสิทธิ์

ทดสอบเพ่ือแตงงานได โดยตองคอยสงจูบใหกันวันละครั้งเปนระยะเวลา 5 วัน โดยการสงจูบนั้น ท้ัง

สองคนจะตองออนไลนพรอมกัน การสงจูบครั้งตอไปจะตองนับเวลาไป 24 ชั่วโมง หลังจากการสงจูบ 

เม่ือผูเลนสงจูบจนครบ 5 วันแลว ฝายตัวละครผูชายจะตองเปนฝายจัดงานแตงงาน ซ่ึงจะตองใชบัตร

แตงงาน Wedding Ticket ราคา 2,900 @Cash (29 บาท) ซ่ึงไอเทมนี้จะสามารถซ้ือไดก็ตอเม่ือ

ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขขางตน เม่ือซ้ือไปแลวจะใชไดเพียง 3 ครั้ง เม่ือฝายตัวละครผูชายขอแตงงาน

แลวจะมีการเตนทดสอบ เม่ือผานจะสามารถแตงงานได หลังจากแตงงานกันเสร็จแลว จะไดใบ

ประกาศ และบนศีรษะของตัวละครจะมีรูปแหวนสองวงข้ึนมา เพ่ือเปนสัญลักษณแทนวาท้ังคูได

แตงงานกันเปนท่ีเรียบรอยแลว 
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ภาพท่ี ก10  ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Wedding Party 

 

(8) การเตน Ballroom Dance เปนโหมดการเตนท่ีคลายกับโหมดคูรัก ผูเลนจะตอง

จับคูเตนชายหญิง โดยสามารถเลนไดสูงสุดจํานวน 3 คู และแบงเปน 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ํา

เงิน ระบบการเลนของโหมดนี้จะไมเหมือนโหมดอ่ืนๆ คือ จะไมคิดผลการแพชนะ จากคะแนน แตจะ

คิดจาก Synchronic Perfect แทน กลาวคือ คูไหนได Perfect มากท่ีสุดเปนผูชนะ นอกจากนั้น 

เพลงในโหมดนี้จะเปนเพลงเฉพาะสําหรับโหมดนี้เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก11  ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Ballroom Dance 
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(9) การเตน Special B-Boyเปนโหมดการเตนท่ีเนนความสมจริงของทาเตน B-Boy โดย

จะแบงเปนลีดเดอร กับลูกทีม ผูเลนท่ีเปนลีดเดอรจะไดเตนทาท่ียากกวาลูกทีม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก12  ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Special B-Boy 
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(10) การเตน Union Battle Party เปนโหมดการเตนท่ีแขงขันกับทีมของ NPC แบบ 

3 ตอ 3 ซ่ึงผูเลนจะตองมีเลเวล6 ข้ึนไป จึงจะสามารถสรางหอง Union Battle Party หรือเขารวมใน

การเลนได และจะตองใชเงินในการเขาหองคนละ 1,000 เดน (DEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก13  ตัวอยางเกมออดิชั่นโหมด Union Battle Party 

 

4) Fashion Mall 

เปรียบเสมือนหางสรรพสินคาของเกมออดิชั่น ภายใน Fashion Mall จะมีเสื้อผา สัตวเลี้ยง 

และไอเทมตางๆ ในเกมใหไดเลือกซ้ือ รายการสินคาท่ีสามารถเลือกซ้ือไดจะประกอบไปดวย หนาตา, 

ทรงผม, เสื้อผา, กางเกง, รองเทา, สัตวเลี้ยง และไอเทมพิเศษ โดยผูเลนใหมท่ีเพ่ิงสมัครก็จะตองมา

สรางตัวละครจําลองเปนตนเองกอน ผูเลนสามารถเลือกอัตลักษณเสมือนท่ีตนเองอยากเปนไดเพ่ือใช

ดํารงชีวิตอยูในเกมออดิชั่น 

โดยเกมออดิชั่นออนไลนเปนการเชื่อมโยงระหวางโลกท่ีแทจริงกับโลกเสมือน เพ่ือท่ีจะใหผู

เลนไดตอบสนองความตองการของตนเอง และสรางความรูสึกรวมของผูเลนท่ีมีตอเกมใหมากยิ่งข้ึน 
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อาทิ การนําชุดศิลปนชื่อดังตางๆมาขายในเกม ซ่ึงในชีวิตจริง เราอาจท่ีจะไมสามารถใสชุดนั้น

ดํารงชีวิตตามปกติได แตในโลกของชุมชนเสมือนเกมออนไลนสามารถทําได นอกาจากนี้ ยังมีการขาย

ไอเทมเฉพาะถ่ิน เชน ชุดเนตรนารี ชุดไทยสี่ภาค หรือไอเทมสัตวทองถ่ิน อยาง ชาง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก14  ตัวอยางภาพ Fashion Mall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก15  ตัวอยางภาพภายในFashion Mall 
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5) ระบบ FAM Office 

ระบบ FAM เปนเหมือนบานท่ีอยูภายในเกม ซ่ึงสามารถออมเงิน และตกแตงบานได การ

สราง FAM นั้นผูเลนจะตองมีเลเวล 21 ข้ึนไป และจะตองมีเงินเริ่มตนเพ่ือซ้ือบาน 1,000,000 เดน 

(DEN) เม่ือสรางบานไดแลว จะสามารถรับเพ่ือนๆในเกมเขามารวมอยูในบานหลังนี้ไดดวย ซ่ึงมีระบบ 

FAM Point และสามารถทํากิจกรรมรวมกันได 

 

 
 

ภาพท่ี ก16  ตัวอยางระบบ FAM 

 

 
 

ภาพท่ี ก17  ตัวอยางการตกแตงระบบ FAM 
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6) ระบบสงขอความ (Messenger) 

ระบบนี้จะใชไดก็ตอเม่ือผูเลนไดเขาไปในเซิรฟเวอร และเตรียมพรอมท่ีจะเลนแลว นอกจาก

จะสามารถพูดคุยระหวางรอเลนเกม หรือระหวางเลนเกมดวยการแชท (Chat) กันแลว ทางเกม

ออดิชั่นออนไลน ยังมีระบบฝากขอความหรือเช็คขอความไดอีกดวย และยังสามารถเพ่ิมผูเลนคนอ่ืนๆ

มาเปนเพ่ือนไดอีกดวย โดยระบบจะทําการบันทึกไว โดยจะสามารถตรวจสอบไดวาเพ่ือนคนไหนของ

เรากําลังออนไลนอยูบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก18  ตัวอยางระบบสงขอความ (Messenger) 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบสัมภาษณกลุมตัวอยาง : เกมออดิช่ัน (Audition) 

 
สวนท่ี 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สวนท่ี 2 : พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน 

(คําถามปลายปด) ระยะเวลาท่ีผูเลนเริ่มเลนเกม, ความถ่ีในการเลนเกมตอสัปดาห, คาใชจาย

ในการเลนเกม, สถานท่ีท่ีใชเลนเกม 

(คําถามปลายเปด)  เหตุใดผูเลนจึงเลือกเลนเกมออดิชั่น, เริ่มเลนเกมออดิชั่น ตอนอายุ

เทาไหร และเลนมาเปนระยะนานเทาไหร,จุดเดนของเกมออดิชั่นคืออะไร ท่ีทําใหทานตองเลน

ตอเนื่อง, หากจุดเดนของเกม มีความสัมพันธระหวางผูเลน ทานคิดวาอะไรคือตัวแปรท่ีทําใหเกิด

ความสัมพันธนั้นข้ึนมา, ลักษณะตัวละครในเกมสงผลตอความสัมพันธในโลกเสมือนหรือไม, ทานสราง

ตัวละครแบบไหน, ตัวละครของเพ่ือนหรือผูเลนเกมคนอ่ืนๆ ท่ีทานคิดวาทําใหอยากผูกมิตรดวย สวน

ใหญมีลักษณะอยางไร, ชวยยกตัวอยางกระบวนการการผูกมิตรหรือสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคน

อ่ืนๆภายในเกม, โดยสวนใหญทานไดรับมิตรภาพกลับจากในเกมออดิชั่นมากนอยแคไหน, 

ความสัมพันธของทานกับเพ่ือนในเกมมีความตอเนื่องมากนอยแคไหน, ทานเคยนัดพบหรือพบปะ

สังสรรคกับเพ่ือนในเกมมากนอยแคไหน, ปจจุบันทานคิดวา ทานมีเพ่ือนใหมจากการใชชีวิตประจําวัน

มากหรือนอยกวาเพ่ือนในเกม, นอกจากเลนเกม เวลาวางสวนใหญทานทําอะไร, ความสัมพันธกับคน

ในครอบครัวทานคิดวา มีความสนิทสนม มากนอยแคไหน, ทานเคยโดนตําหนิ เรื่องการเลนเกม จาก

บุคคลรอบขางหรือไม, ทานคิดวาทานไดรับสิ่งใดจากการเลนเกมนอกจากความเพลิดเพลิน, ทานคิด

วาพัฒนาการตอไปของเกมนี้ควรจะมีลักษณะแบบไหน และทานคิดวา ทานจะเลิกเลนเกมนี้หรือไม

เพราะอะไร, หากวันหนึ่งทานเลิกเลนเกมนี้ ทานคิดวา ความสัมพันธของทาน กับเพ่ือนในเกม จะมี

การเปลี่ยนแปลงหรือไมเพราะเหตุใด 
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สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

1. เพศ (  ) ชาย  ( ) หญิง 

2. อายุ............................ป 

3. ระดับการศึกษา  (  ) กําลังศึกษา  (  ) จบปริญญาตรี  

 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน 

4. ระยะเวลาท่ีทานเริ่มเลนเกม 

(  ) ไมเกิน 3 เดือน   (  ) มากกวา 3 เดือน – ไมเกิน 6 เดือน 

(  ) มากกวา 6 เดือน – ไมเกิน 1 ป  (  ) มากกวา 1 ป ข้ึนไป 

5. ความถ่ีในการเลนเกมออนไลนตอสัปดาห 

(  ) 1 - 2 วันตอสัปดาห   (  ) 3 – 4 วันตอสัปดาห 

(  ) 5 – 6 วันตอสัปดาห   (  ) ทุกวัน 

6. ผูเลนคิดวา มีคาใชจายในการเลนเกมหรือไม 

( ) มี      ( ) ไมมี (ขามไปขอ 8) 

7. คาใชจายในการเลนเกมออนไลนตอสัปดาห 

(  ) นอยกวา 100 บาท   (  ) 101 – 300 บาท 

(  ) 301 – 500 บาท   (  ) มากกวา 500 บาท 

8. สถานท่ีท่ีทานใชเลนเกมออนไลน 

(  ) บาน     (  ) หอพัก 

(  ) รานอินเทอรเน็ตคาเฟ   (  ) อ่ืนๆ............................................... 

9. เหตุใดผูเลนจึงเลือกเลนเกมออดิชั่น 

10. ทานเริ่มเลนเกมออดิชั่น ตอนอายุเทาไหร และเลนมาเปนระยะนานเทาไหร 

11. ทานคิดวาจุดเดนของเกมออดิชั่นคืออะไร ท่ีทําใหทานตองเลนตอเนื่อง 

12. หากจุดเดนของเกม มีความสัมพันธระหวางผูเลน ทานคิดวาอะไรคือตัวแปรท่ีทําใหเกิด

ความสัมพันธนั้นข้ึนมา 

13. ทานคิดวาลักษณะตัวละครในเกมสงผลตอความสัมพันธในโลกของการเลนเกมหรือไม 

14. ทานสรางตัวละครแบบไหน 

15. ตัวละครของเพ่ือนหรือผูเลนเกมคนอ่ืนๆ ท่ีทานคิดวาทําใหอยากเชื่อมตอความสัมพันธดวย 

สวนใหญมีลักษณะอยางไร 

16. ชวยยกตัวอยางกระบวนการการเชื่อมตอความสัมพันธหรือสรางสัมพันธภาพกับผูเลนคนอ่ืนๆ

ภายในเกม 



133 

17. โดยสวนใหญทานไดรับมิตรภาพกลับจากในเกมออดิชั่นมากนอยแคไหน 

18. ความสัมพันธของทานกับเพ่ือนในเกมมีความตอเนื่องมากนอยแคไหน 

19. ทานเคยนัดพบหรือพบปะสังสรรคกับเพ่ือนในเกมมากนอยแคไหน 

20. ปจจุบันทานคิดวา ทานมีเพ่ือนใหมจากการใชชีวิตประจําวันมากหรือนอยกวาเพ่ือนในเกม 

21. นอกจากเลนเกม เวลาวางสวนใหญทานทําอะไร 

22. ความสัมพันธกับคนในครอบครัวทานคิดวา มีความสนิทสนม มากนอยแคไหน 

23. ทานเคยโดนตําหนิ เรื่องการเลนเกม จากบุคคลรอบขางหรือไม 

24. ทานคิดวาทานไดรับสิ่งใดจากการเลนเกมนอกจากความเพลิดเพลิน 

25. ทานคิดวาพัฒนาการตอไปของเกมนี้ควรจะมีลักษณะแบบไหน และทานคิดวา ทานจะเลิก

เลนเกมนี้หรือไมเพราะอะไร 

26. หากวันหนึ่งทานเลิกเลนเกมนี้ ทานคิดวา ความสัมพันธของทาน กับเพ่ือนในเกม จะมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไมเพราะเหตุใด 
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