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บทคัดย่อ 

 งานศึกษาเรื ่อง “การจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงผ่านการเล่นเกมโรลเพลย์ :  
Roleplay Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) กรณีศึกษา Losluxury City” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงของเกม GTA Five M ที่อาจจะแตกต่างจากโลก
ความเป็นจริง ศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผู้เล่นสนใจและเข้ามาเล่นเกม และเพื่อศึกษาสิ่งที่ได้รับจากความ
เป็นชุมชนเสมือนจริงนอกเหนือจากความบันเทิง โดยผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ พูดคุย
กับผู้เล่นในพื้นที่ออนไลน์ จำนวน 6 คน และเข้าไปเล่นเอง ในเซิร์ฟเวอร์ Losluxury City เพื่อนำมา
วิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีชุมชนเสมือน (Virtual Community) 

ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันรู้จักเกมแนวโรลเพลย์ อย่างเกม  Grand 
Theft Auto Five M (GTA Five M) ผ่านการชมการสตรีมเกมจากสตรีมเมอร์ชื่อดัง และชื่นชอบที่
เคยสตรีมเกมอื่น ๆ มาก่อน ทำให้เกิดความสนใจจึงเข้ามาเล่น เมื่อเข้ามาเล่นจึงได้รับประสบการณ์
ใหม่ ๆ ที่ไม่อาจเกิดข้ึนหรือพบเจอกันได้ในโลกความเป็นจริง ส่วนการจัดระเบียบที่เกิดขึ้นนั้น สามารถ
ควบคุมให้ผู ้เล่นสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กติกาเดียวกัน และสามารถเล่นเกมร่วมกันได้อย่าง
สนุกสนาน นอกจากความสนุกสนานที่ได้จากการเล่นเกม Grand Theft Auto Five M (GTA Five 
M) แล้วการเล่นเกมนี้ยังกลายเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ได้พบเจอคนกลุ่มใหม่ ๆ 
สังคมที่มีความหลากหลาย ทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปเหมือนกับในโลกความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ของผู้คนที่พร้อมจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งภายในเกม และการติดต่อสื่อสารกันนอกเกมที่สามารถ



ข 
 

นำไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มีความหลากหลายทางอาชีพ สามารถหาช่องทางการสร้างรายได้ หรือ
นำการเล่นเกมนี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพให้แก่ตนเองได้ แต่เนื่องด้วยเกม GTA Five M เป็นเกมที่อิงหลัก
ความเป็นชุมชน มีผู้เล่นจำนวนมากและมีหลากหลาย จึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีเรื่องของการเข้าใจผิด มี
ปัญหากัน หรือไม่พอใจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม GTA Five M รวมทั้งตัวผู้เล่นหรือสมาชิกนั้นยังคง
สามารถดำรงอยู่ได้ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ในการทำรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลครั้งนี้มีบุคคลมากมายที่ผู้ศึกษาอยากขอบคุณที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการทำให้งานชิ้นนี้สำเร็จไปได้ 

 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ พึ่งประชา  ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้
ศึกษาตลอดจนให้การช่วยชี้แนะแนวทาง ช่วยตรวจดูจุดบกพร่องและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลศิริ อรุณภาคย์ ที่เป็นกรรมการสอบ ช่วยชี้แนะเพิ่มเติมในส่วนที่
ขาดหายไป รวมไปถึงขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาและนอกภาควิชาที่ให้ความรู้และแนวคิด
ตลอดการศึกษา 4 ปีที่ผ่านมานี้ 

 ขอขอบคุณแม่ ที่หาและของกินที่ชอบและอร่อยให้กินเสมอ ขอขอบคุณพ่อ ที่พาไปเปิดหูเปิด
ตา และคอยสร้างรอยยิ้มให้ตลอด ซึ่งเป็นพลังงานและกำลังใจสำคัญตลอดการเขียนงาน  

 ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ กลุ่มผู้เล่นเกม Five M ที่คอยให้ข้อมูล สอนเล่น และ
ตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการเล่นเกมนี้ คอยให้คำปรึกษา สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และเรื่องราวใน
เกมให้มีสีสันอยู่เสมอ  

 ขอขอบคุณทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนแก็งเร่งรีบโปรดักชั่น เพื่อนคนอื่น ๆ ทั้งในเอกและ
นอกเอก ที่คอยเป็นกำลังใจ คอยดูแลถามไถ่สุขภาพอยู่เสมอ และคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด ดีใจมาก ๆ 
นะที่ได้เจอและเป็นเพื่อนกัน ขอขอบคุณแฟน ที่อยู่ข้าง ๆ คอยเป็นกำลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือ 
และสนับสนุนความคิด  

 

ณิชาดา หนูชู 

29 มิถุนายน 2565 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเกมออนไลน์ถูกผลิตขึ้นมามากมายหลากหลายประเภท ซึ่งเกมออนไลน์เป็นเกมที่ผู้
เล่นสามารถเข้าร่วมเล่นได้พร้อมกันครั้งละหลาย ๆ คน โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน
เพียงแคเ่ชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เกมออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบหลัก ๆ 
ตามลักษณะการเล่นได้ 2 รูปแบบ คือ 1.Casaul Game และ 2.Massively Multiplayer Online 
Game (MMO) โดยเกมแบบ Role Playing Game (RPG) จ ัดเป ็นเกม Massively Multiplayer 
Online Game (MMO) แบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หรืออาจจะนาน
กว่านั้น (ช่อพฤกษ์ ผิวกู่, 2560: 145) แตไ่ดร้ับความนิยมมากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19 ที่ผ่านมา โดยผู้ศึกษาได้รู้จักเกมแนวนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้เช่นกัน 

 โดย Casual Game เป็นเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นนั้นไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเล่น และทักษะใน
การเล่นเกมมากนัก ผู้เล่นสามารถเล่นเกมจบได้ในระยะเวลาสั้น เนื่องจากลักษณะของการเล่นเป็น
แบบจบเกมเป็นรอบ มีกติกาการเล่นและเนื้อหาของเกมที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เล่นจึงสามารถเล่น
ได้ง่าย ไม่เครียด และในบางเกมจะมีตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ มีฉากของเกม และกราฟฟิกโทนสีที่มีสีสั น
สดใส เหมาะกับการเล่นเพ่ือความสนุกสนาน และเพ่ือผ่อนคลาย เกมประเภท Casual Game จึงเป็น
เกมที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา เกมที่ได้รับความนิยมในไทย เช่น 
Candy Crush Saga, Hay Day, Lineเกมเศรษฐี เป็นต้น (Clement, 2021: ออนไลน์)  

ส่วนเกมประเภท Massively Multiplayer Online Game (MMO) เป็นเกมออนไลน์ที่ผู้เล่น
จำนวนมากสามารถเล่นพร้อมกันได้ โดยผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นตัวละครหนึ่งในเกม และสามารถ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ในโลกของเกมราวกับอยู่ในโลกความเป็นจริง เช่น สามารถพูดคุย 
แข่งขันกัน และผูกมิตรได้ เป็นต้น (ช่อพฤกษ์ ผิวกู่, 2560 :145) โดยผู้เล่นจะเล่นไปตามรูปแบบหรือ
ตามเนื้อเรื่องที่ผู้พัฒนาเกมได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งเกมประเภทนี้จะเน้นไปที่การเพิ่มเลเวล (Level) หรือ
ค่าประสบการณ์ด้วยการทำภารกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเงื ่อนไขที ่ผู ้พัฒนาเกมได้กำหนดไว้ เกม
ประเภทนี้สามารถแบ่งประเภทตามเนื้อหาของเกม เช่น เกมแอคชัน (Action Game) เกมผจญภัย 
(Adventure Game) เกมกีฬา (Sport Game) เกมจำลองสถานการณ์ (simulation Game) และเกม
สวมบทบาทเป็นตัวละคร (Role Playing Game) เป็นต้น (มังคลารัตน์ สำเนากลาง, 2555: ออนไลน์)
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เนื่องด้วยปัจจุบันมีเกมออนไลน์มากมาย ผู้ศึกษาจึงทำการศึกษาเกมประเภท Role-Playing 
Game (RPG) โดยศึกษาผ่านเกม Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) ซึ่งจัดเป็นเกมหนึ่งใน
ประเภทสวมบทบาทเป็นตัวละคร หรือ Role playing Game ที่มีความใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริง
อย่างมาก ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายในประเทศ หรือเข้า
เล่นในเซิร์ฟเวอร์ (Server) เดียวกัน โดยเซิร์ฟเวอร ์(Server) หมายถึง เครื่องแม่ข่าย หรือคอมพิวเตอร์
สเปคสูง ที่มีอุปกรณ์มากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น มีหน่วยประมวลผลข้อมูล (CPU) ได้หลายตัว มี
หน่วยความจำ (Memory) และมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก มีความทนทานสูง สามารถทำงานได้
ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น โดยทำหน้าที่ให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ที่เป็นลูกข่าย ซึ่งลูกข่าย
ในที่นี้จะหมายถึงผู้เล่น โดยผู้เล่นจะต้องมีการเข้าร่วมสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนคนอื่น ๆ ที่
อาศัยอยู่ร่วมกันภายในเซิร์ฟเวอร์ มีกฎกติกาเข้ามาควบคุมเหมือนกับกฎหมายที่ใช้ในโลกความเป็น
จริง ซึ่งในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ดูแลระบบ ที่เป็นผู้สร้างและคอย
ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีการเปิดให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้
เล่นเข้ามาเติมเต็มด้วยการใส่ตัวละครที่มีบทบาทที่แตกต่างกันไป โดยบทบาทของตัวละครแต่ละตัวจะ
ต่างกันตามรูปแบบ และความชอบของผู้เล่นแต่ละคน ในเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง ของเกมจึงมีตัวละครที่
หลากหลาย  

จะเห็นได้ว่า เกมนี ้เป็นเหมือนการสร้างโลกขึ้นมา มีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ ้นมาหลาย ๆ 
เซิร์ฟเวอร์ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน เหมือนกับโลกความเป็นจริงที่ประกอบด้วย ประเทศหลาย ๆ 
ประเทศที่มีเอกลักษณ์เป็นของตน และในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีการใส่สถานที่ ผู้คน วัฒนธรรม และ
สิ่งมีชีวิตลงไปประกอบกันเป็นโลกขึ้นมาใบหนึ่ง นอกจากจะเป็นการสร้างโลกที่เสมือนจริงแล้ว ผู้คน
ในเกมยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเหมือนกับโลกความเป็นจริงอีกด้วย ผ่านการต่อบทหรือพูดคุยกัน ทำ
ข้อตกลงกัน และดำเนินเรื่องราวต่อ ๆ ไป ซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีรูปแบบการดำเนินเรื่องราวที่
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ตัวผู้เล่น เกมนี้โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร เพ่ือ
กำเนิดเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีปลายทางค่อนข้างอิสระ สามารถดำเนินเรื่องราวไปมนทิศทางใดก็ได้ เกมนี้
ไม่ได้มีใครมากำหนดเป้าหมายให้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน อาจมีกิจกรรมใหญ่ที่ สามารถ
ร่วมกันทำได้ แต่ไม่ได้บังคับให้เกิดการเดินเรื่อง หรือกล่าวคือ ผู้เล่นหรือตัวละครสามารถเลือกได้ว่าจะ
เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ หรือไม่ และสามารถเลือกได้ว่าจะให้เหตุการณ์นั้น ๆ ดำเนินต่อไปหรือไม่ หรือ
ดำเนินต่อไปในแนวทางใด แต่หากเลือกท่ีจะให้เรื่องดำเนินต่อไป ตัวละครจะไม่สามารถหยุดเนื้อเรื่อง
นั้น ๆ กลางคันได้ 

การเล่นเกมนี้จะมีกฎในการเล่นที่ตัวผู้เล่นจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าเล่น คือ การแยกตัวตน
ในชีวิตจริง (Out of Character : OC) และตัวตนในเกมหรือตัวละคร (In Character : IC) ออกจาก
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กัน เนื่องจาก Roleplay คือ การสมมติบทบาทตัวละคร หรือการจำลองบทบาทนั้น เป็นการเล่น
จำลองบทบาทโดยการจินตนาการขึ้นมาเองโดยการอ้างอิงการดำรงชีวิตจริง ๆ และดำเนินเหตุการณ์
ในเกม In Character (IC) จึงเป็นการพูดคุยกันของตัวละครในบทบาท จะพูดคุยกับเฉพาะเรื่องราวใน
เกมเท่านั้น ไม่พูดถึงเรื่องนอกเกม หรือชีวิตจริง ซึ่งกฎข้อนี้ถือเป็นการให้เกียรติผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่อยู่
ร่วมกันในเซิร์ฟเวอร์ ส่วน Out of Character (OC) คือ การพูดคุยกันนอกบทบาท การพูดคุยถึงเรื่อง
ในชีวิตจริง หรือนอกเซิร์ฟเวอร์เกม ในกฎข้อนี้จะมีการยกเว้นในกรณีจำเป็นอยู่ คือ หากจำเป็นจะต้อง
พูดนอกบทบาท ตัวผู้เล่นจะต้องพูดคำว่า OC ก่อนเพื่อจะให้ผู้ที่ร่วมสนทนาในเกมรับรู้และเข้าใจในสิ่ง
ที่กำลังจะสื่อสารว่าเป็นเรื่องราวของบทหรือนอกบท  กฎเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้เนื้อเรื่องในเกม
เป็นไปตามเรื่องราวที่ควรจะเป็นและเพ่ือความสนุกของตัวผู้เล่นเอง (กฎที่ทุกคนต้องอ่าน, 2564) 

นอกจากกฎข้างต้นแล้ว ยังมีข้อห้ามพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับการเล่นอีก 8 ข้อ ประกอบด้วย 
การกระทำที่เหนือการกระทำของมนุษย์ การนำเรื่องจริงมาพูดผสมกับตัวละคร การลืมเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในขณะที่สลบ การขับรถโดยประมาท การไม่เล่นตามเกม การหยุดเนื้อเรื่องกะทันหัน การไม่
รักชีวิต และการว่ากล่าวผู้เล่นอื่นด้วยถ้อยคำหยาบคาย  เป็นต้น (วิวัฒนาการ Console Game ถึง
ปัจจุบัน, 2564) 

จะเห็นได้ว่า การสวมบทบาทในเกมนี้ ผู้เล่นสามารถที่จะกำหนดตัวตนของตัวเองได้อย่าง
อิสระ อาจจะเหมือนกับตัวตนในชีวิตจริง หรือตรงข้ามกันเลยก็ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากเล่นเกมนี้ 
แล้วจะสามารถเข้าเล่นได้ การที่จะเข้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์นั้น ๆ ได้ จะต้องทำการสอบเข้าไป หรือที่เรียก
กันว่า “การสอบไวริส” ซึ่งแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการจัดสอบในเวลา และรูปแบบการสอบที่ต่างกัน 
ขึ้นอยู่กันแอดมินหรือผู้สร้าง และผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์นั้น ๆ ซึ่งการสอบนั้นเป็นการคัดเลือกตัวละครที่มี
บทบาทต่างกัน เพื่อให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์แต่ละคนสนุกกับการเล่น และไม่รู้สึกเบื่อจากการเจอตัว
ละครจะมบีทบาทที่เหมือนกัน หรือคล้ายกันหลาย ๆ คน  

ทั้งนี้ จากการที่ได้ศึกษาผ่านการดูสตรีมทั้งสดและย้อนหลัง ทำให้เห็นได้ว่าการสอบเข้า
ประเทศแต่ละครั้งนั้นมีการเว้นช่วงที่ต่างกัน มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เล่นที่ต่างกัน ซึ่งการสอบนี้
จะเป็นการสอบ เพื่อรับบัตรอนุญาตเข้าเซิร์ฟเวอร์หรือบัตรประจำตัว และเพื่อทำความเข้าใจกฎของ
เซิร์ฟเวอร์นั้น โดยจะเรียกว่า “การสอบไวริส” เช่น การเปิดสอบไวริสประชาชน จะมีการสอบการทำ
ความเข้าใจกฎการเล่นโรลเพลย์ และกฎประเทศ และ การเปิดสอบไวริสตำรวจ จะมีการสอบการขับ
รถ การเจรจา และกฎหมายประเทศ เป็นต้น ในเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง ๆ นั้นจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานสำคัญ
ในการดูแลประเทศและประชาชนหลัก ๆ คือ ตำรวจ หมอ ช่างซ่อมรถ เชฟ และสภา ในแต่ละ
หน่วยงานจะมีการทำหน้าที่เหมือนกับในโลกความเป็นจริง และสภานั้นจะทำหน้าที่คล้าย ๆ กับ
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รัฐบาลในโลกความเป็นจริง โดยจะทำหน้าที่ในการควบคุมประชาชนด้วยการใช้กฎของประเทศ ดูแล
ความเรียบร้อยภายในประเทศ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้กับกลุ่มหรือแก๊งในการปกครอง เช่น การ
ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มจากการรับซื้อทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น 

เซ ิร ์ฟเวอร ์ในเกม GTA Five M ส่วนใหญ่จะเป็นเซ ิร ์ฟเวอร์ Role-play Community 
Content โดยในเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ จะมีหน่วยงานสำคัญในการดูแลเซิร์ฟเวอร์และประชาชนหลัก ๆ ก็
คือ ตำรวจ หมอ ช่างซ่อมรถ เชฟ และสภา โดยสภานั้นจะมีอำนาจมากที่สุดในเมือง ทำหน้าที่ดูแล
ประชาชนและแก๊งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสภา และคอยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้คนในเซิร์ฟเวอร์เข้าร่วม และทำกิจกรรมด้วยกัน ประชาชนในเซิร์ฟเวอร์จะมีการ
ทำงาน ประกอบอาชีพที่ต่างกัน เช่น เจ้าหน้าที่หน่วนงานต่าง ๆ ข้างต้น ตกปลา ทำเหมือง ร่อนทอง 
หลอมแร่ จี ่เหล็ก ล่าสัตว์ ตัดไม้ งานเกษตรต่าง ๆ และงานผิดกฎหมายอย่างจกปูน ขายยา ปล้น
ร้านค้า ขโมยสายไฟ เป็นต้น ซึ ่งงานส่วนใหญ่จะเป็นงานอิสระที ่ใครก็สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน เมื่อออกเวรแล้ว โดยแร่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแร่ ทอง และเหล็ก 
รวมทั้งเขี้ยวเสือ หนังสัตว์ และไม้ จะมีเรทที่แตกต่างกัน มีขึ้นและลงเหมือนกับในชีวิตจริง นอกจาก
การทำงานแล้ว ในเซิร์ฟเวอร์ต่าง  ๆ ยังมีการดำเนินเรื่องราวที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับตัวละครหรือตัวผู้
เล่นว่าจะดำเนินเรื่องราวไปในทางไหน ทั้งเรื่องราวความรัก มิตรภาพ ตลกเฮฮา และเศร้า  

อย่างไรก็ตามจากการดูสตรีม ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นจุดเด่นของเกมนี้ ซึ่งแตกต่างออกไปจาก
เกมอื่น ๆ ในประเภทเกมเดียวกัน ตั้งแต่ความสมจริงที่เกิดขึ้นที่มีความใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริง 
การมีปฏิสัมพันธ์กัน ที่เกิดเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ให้ติดตาม มีการตั้งกฎและการจัดระเบียบสังคม และมี
ตัวละครที่มีบทบาทที่น่าสนใจ ซึ่งตัวผู้เล่นสามารถออกแบบได้ตามต้องการ  อีกทั้งการที่ไม่สามารถ
เดาทางได้ว่าผู้เล่นจะดำเนินเรื่องราวไปในทิศทางใด ทำให้ขณะที่ดูอยู่นั ้นรู ้สึกตื่นเต้นและลุ้นตาม
เรื่องราวในเกม เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ การดำเนิดเรื่องราวต่อแบบสด ๆ โดยไม่มีบท ช่วย
สร้างอารมณ์ให้คล้อยตามบรรยากาศและอารมณ์ของเนื้อเรื ่อง ทำให้ผู้ชมหรือตัวละครร่วมเข้าใจ
บทบาทและอารมณ์ของสถานการณ์นั้น ๆ มากยิ่งข้ึน  

นอกจากการดูสตรีมหลายช่องทางที่มีของการเล่นเกม GTA Five M จะทำให้ติดตามเรื่องราว
ต่าง ๆ ได้ให้มุมมองที่หลากหลาย ยังทำให้ผู้ศึกษาสนใจการจัดระเบียบสังคมภายในเซิร์ฟเวอร์  การ
จัดระบบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งการจัดรูปแบบสังคมในโลกเสมือนจริง
ที่มีการอ้างอิงจากโลกความเป็นจริงผ่านเกมนี้ว่าเป็นอย่างไร อีกทั้งจากการดูสตรีมเกม GTA Five M 
ยังทำให้เห็นถึงการสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกม อาทิ การทำรูปตัวละคร การทำเพลง
ประจำตัว การออกแบบโมเดลอุปกรณ์ประกอบฉาก (Property) เป็นต้น  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงของเกม GTA Five M ที่อาจจะแตกต่าง
จากโลกความเป็นจริง 

2. เพ่ือศึกษาว่าเหตุใดผู้เล่นจึงให้ความสนใจและเข้ามาเล่นเกมนี้ 

3. เพ่ือศึกษาสิ่งที่ได้รับจากความเป็นชุมชนเสมือนจริงนอกเหนือจากความบันเทิง 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ปัจจุบ ันการเล่นเกม Roleplay Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) กำลังได้รับ
ความสนใจอย่างมาก ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มคนที่ทำอาชีพสตรีมเมอร์เท่านั้น แต่กลุ่มคนทั่วไปต่างก็ให้
ความสนใจเช่นกัน อีกท้ังตัวเกมยังมีการเปิดกว้างมากข้ึน ทำให้การเล่นเกมนี้ได้กลายเป็นช่องทางการ
ตั้งแต่สื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ได้พบเจอผู้คนที่หลากหลาย มีสังคมที่ดี ผู้คนพร้อมที่จะสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ทั้งภายในเกม จนนำไปสู่การติดต่อสื่อสารกันนอกเกม รวมทั้งนำไปสู่การเปิดโอกาสให้
ผู ้คนที่มีความหลากหลายทางอาชีพ สามารถหาช่องทางการสร้างรายได้ หรือนำการเล่นเกมนี้ไป
พัฒนาเป็นอาชีพให้แก่ตนเองได้ ทำให้ GTA Five M รวมทั้งตัวผู้เล่นหรือสมาชิกนั้นยังคงสามารถ
ดำรงอยู่ได้ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษากำหนดขอบเขตไว้ 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้าน
ประชากร และด้านสถานที่ 

ด้านเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาถึงประเด็นของการจัดระเบียบทางสังคมภายในโลกเสมือน
จริงของเกม GTA Five M ที่อาจจะแตกต่างจากโลกความเป็นจริง ศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผู้เล่นให้ความ
สนใจและเข้ามาเล่นเกมนี้ และสิ่งที่ได้รับจากความเป็นชุมชนเสมือนจริงนอกเหนือจากความบันเทิง
โดยอาศัยแนวคิดชุมชนเสมือน เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบสังคม สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การจัด
ระเบียบสังคมภายในเกม รวมทั้งการสร้างรายได้ ซึ่งจะศึกษาผ่านตัวผู้เล่น และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือทำความเข้าใจรูปแบบสังคมที่เกิดขึ้นในเกม 
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ด้านประชากร 

กลุ่มผู้เล่นเกมภายในเซิร์ฟเวอร์ Losluxury City จำนวน 6 คน 

ด้านสถานที่  

พื้นที่ที่เลือกศึกษา ผู้ศึกษาเลือกศึกษาด้วยการลงพื้นที่ในเกม Grand Theft Auto Five M 
(GTA Five M) เซิร์ฟเวอร์ Losluxury City 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา  

การศึกษา เรื่อง การจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงผ่านการเล่นเกมโรลเพลย์ Roleplay 
Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) กรณีศึกษา Losluxury City เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ และนำเสนอผลการศึกษา สามารถทำการแบ่งข้อมูล
ออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ดังนี้ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ศึกษาโดยการลงพื้นที่ภาคสนามด้วยวิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
ผ่านการดูสตรีมช่องทางต่าง ๆ ของสตรีมเมอร์ที่เล่นเกม Roleplay Grand Theft Auto Five M 
(GTA Five M) การสัมภาษณ์ผู้เล่นเกม จำนวน 6 คน ผ่านโปรแกรมสื่อสารออนไลน์ รวมทั้งการเข้า
ไปศกึษาเองด้วยการเล่นเกม  

          ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

          ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับเกม 
Roleplay Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) จากเอกสาร หนังสือ สื่อออนไลน์ บทความ
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการใช้แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ 

 

สถานที่ในการศึกษา 

การศึกษานี้จะดำเนินในพ้ืนที่ออนไลน์ คือ การศึกษาผ่านพ้ืนที่ออนไลน์ของตัวเกม Roleplay 
Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) เซิร์ฟเวอร์ Losluxury City การติดต่อเพื ่อสัมภาษณ์ 
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ผ่านช่องทางโปรแกรมการสื่อสาร Discord ส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาและการสำรวจข้อมูล 
รวมทั้งกระแสข่าวที่มีความเก่ียวข้องกับเกม GTA Five M ผ่านทาง Facebook และ Youtube 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบถึงรูปแบบการจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงของเกม GTA Five M ที่
อาจจะแตกต่างจากโลกความเป็นจริง 

2. ทำให้ทราบว่าเหตุใดผู้เล่นจึงให้ความสนใจและเข้ามาเล่นเกมนี้ 

3. ทำให้ทราบถึงสิ่งที่ได้รับจากความเป็นชุมชนเสมือนจริงนอกเหนือจากความบันเทิง 

 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษา เรื ่อง การจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงผ่านการเล่นเกมโรลเพลย์ :      
Roleplay Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) สามารถเรียบเรียงเนื้อหางานศึกษาออกเป็น 
5 บทได้ดังนี ้

 บทที่ 1 บทนำ นำเสนอเก่ียวกับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา โดยจะกล่าวถึงที่มา
ของความสนใจต่อประเด็นที่จะทำการศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และอธิบายขอบเขตการศึกษา 
แผ่นการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดรายละเอียดของงานศึกษาชิ้นนี้ และระเบียบวิธี
การศึกษา เป็นการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการเก็บข้อมูล แนวทางการศึกษาและขอบเขตการศึกษา
ของงานชิ้นนี้ ทั้งในเรื่องประเด็นของการศึกษา กรอบแนวคิด สถานที่และกลุ่มประชากรที่ศึกษาและ
ข้อจำกัดต่าง ๆ ในการศึกษานี้ อันนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในดลำดับต่อไป  

 บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็น การอธิบายถึงทฤษฎีที่จะนำใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งก็คือ ทฤษฎีชุมชน
เสมือน (Virtual Community) และส่วนที่สองเป็นการนำข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
เอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องมาศึกษา เพ่ือให้
เห็นถึงแนวทางในการศึกษาและ การทำความเข้าใจกับประเด็นที่ต้องการศึกษา ทั้งยังเป็นส่วนที่ชว่ย
ในการอ้างอิงข้อมูลอีกด้วย 
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บทที่ 3 ความเป็นมาของเกมโรลเพลย์ : Roleplay Grand Theft Auto Five M (GTA Five 
M) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้น ประเภทของเกมออนไลน์ องค์ประกอบและคุณสมบัติของเกม
ออนไลน์ ประวัติความเป็นมาของ GTA Five M วิธีการเล่น GTA Five M ขั้นพื้นฐาน รูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันภายในเกม ลักษณะทั่วไปของอาณาจักรหรือเซิร์ฟเวอร์ รวมไปถึงการดำรงอยู่ของ
อาณาจักร และสมาชิก 

บทที่ 4 การจัดระเบียบในโลกเสมือนจริง อธิบายถึง ประเด็นและพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา โดย

การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงภาคสนาม การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

รวมถึงการสัมภาษณ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง และความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้เล่นที่มีต่อเกม เพื่อเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ 

บทที่ 5 บทวิเคราะห์และสรุปผล นำเสนอการวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการศึกษางาน
เอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มศึกษาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งก็คือ ทฤษฎี
ชุมชนเสมือน (Virtual Community) 

 

ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 

 ผู้ศึกษาเริ่มทำการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2565 
รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

ระยะเวลา การดำเนินงาน 
กรกฎาคม พ.ศ.2564 - สิงหาคม พ.ศ.
2564 

ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเชิงเอกสาร ทั้งวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง งานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียด 

สิงหาคม พ.ศ.2564 - มกราคม พ.ศ.
2565 

ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูล 
และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ภาคสนาม
ที่กำหนด 

มกราคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.
2565 

นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
บทสัมภาษณ์มารวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลและตีความ
ร่วมกับแนวคิดทฤษฎี 

มีนาคม พ.ศ.2565 - เมษายน พ.ศ.
2565 

สรุปผล ตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาด และจัดทำรูปเล่ม 
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นิยามศัพท ์

Roleplay (โรลเพลย์) หมายถึง การสมมติบทบาทตัวละคร หรือการจำลองบทบาทนั้น เป็น
การเล่นจำลองบทบาทโดยการจินตนาการขึ้นมาเองโดยการอ้างอิงการดำรงชีวิตจริง ๆ 

Whitelist (ไวลิส) หมายถึง ใบอนุญาตเข้าประเทศหรือเซิร์ฟเวอร์ 

Stream หมายถึง การถ่ายทอดสดการเล่นเกมให้ผู้ชมได้รับชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

Out of Character (OOC) หมายถึง ตัวตนในชีวิตจริง 

In Character (IC) หมายถึง ตัวตนในเกมหรือตัวละครที่สร้างข้ึน 

Community หมายถึง ชุมชน ประชาคม สังคม  

Multiplayer game หมายถึง เกมที ่ผ ู ้ เล ่นหลายคนสามารถเข ้าเล ่นได ้พร ้อมกันใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน 

Modification (Mod) หมายถึง การปรับเปลี่ยน การแก้ไข การดัดแปลง ซึ่งเป็นการกระทำ
ที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกม เช่น การปรับวิวทัศน์ภายในเกม การแก้ไขจุดผิดพลาด
ต่าง ๆ ที่ไม่สมจริง การปรับแต่งให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ง่ายขึ้น เป็นต้น   

Cyberspace (ไซเบอร ์สเปซ) หมายถึง พื ้นที่ท ี ่ม ีการจำลองสภาพแวดล้อมขึ ้นบน
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้คนสามารถพบปะพูดคุย และมีกิจกรรมร่วมกันได้ราวกับอยู่ในสถานที่เดียวกัน    

E-Sport (อีสปอร์ต) คือ รูปแบบการแข่งขันประเภทหนึ่งที่ใช้เกมเป็นสื่อในการแข่งขัน โดย 
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เล่น อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เกมคอนโซล เป็นต้น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานศึกษานี้ทำการศึกษาในหัวข้อเรื่อง “การจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงผ่านการเล่น
เกมโรลเพลย์ : Roleplay Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) กรณีศึกษา Losluxury City” 
โดยผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นแนวทางในการศึกษา โดยผู้ศึกษาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ทฤษฎีชุมชนเสมือน (Virtual Community) 

 2.2 เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 ทฤษฎีชุมชนเสมือน (Virtual Community) 

 2.1.1 ความหมายของชุมชนเสมือนจริง  

 ในระยะแรกที่ชุมชนเสมือนจริงเริ่มเป็นที่รู้จัก นักวิชาการบางส่วนได้อธิบายถึงการรวมตัวกัน
ของกลุ่มคนต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตว่า เป็นเพราะว่า  ลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่ม
ที่มีความคล้ายคลึงกันมีผลต่อแรงจูงใจทางด้านจิตใจ และสังคม (Coon, 2541: Chan and Lee, 
2553 อ้างถึงใน ธนา ธุระกิจ, 2560: 5) เนื่องจากในอดีตการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของคนในชุมชน
มักมีขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์ เวลา และสถานที่มาจำกัดเอาไว้ แม้ว่าชุมชนนั้น ๆ จะมีที่ตั้งอย่าง
ชัดเจน มีกิจกรรมเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน แต่เมื่อมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือน คนในชุมชน หรือคนในกลุ่มคนที่มีความ
สนใจในเรื่องต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ปัญหาต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็น และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ค่อย ๆ หมดไป (Rheingold: 1993) 

 หลังจากท่ีชุมชนเสมือนจริงได้เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจในวงกว้าง นักวิชาการจึงมีความ
พยายามที่จะให้คำนิยามกับชุมชนเสมือนจริง โดย Rheingold ได้นิยามว่า ชุมชนเสมือนจริงเป้นเป็น
การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความคิดเห็น และการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตผ่านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จนเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทั้งแบบส่วนตัว
และส่วนรวม ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาขิกในกลุ่มที่รวมกัน
มีจำนวนที่มากพอ และรู้จักกันต่อเนื่องเป็นเวลานาน (Rheingold: 1993)
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จากความหมายของชุมชนเสมือนจริงที ่ Rheingold ได้ให้ไว้นั ้น ตั ้งอยู ่บนพื้นฐานของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกในกลุ่ม Hagel และ Armstrong ได้ให้ความหมายต่อชุมชนเสมือน
จริงว่าเป็นการพึ่งพาศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร เพื่อการรวมตัวกันของสมาชิก โดยให้
ความสำคัญไปที่เนื้อหาและการสื่อสารของสมาชิกที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นการสื่อสารรูปแบบ
ใหม่ โดยปราศจากข้อจำกัดทางอายุ เพศ วัย เชื้อชาติ ชนชั้น และการศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่า มีความ
หลากหลายของสมาชิก อีกทั้งการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนยังเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สะดวก 
ติดต่อกันได้อย่างไม่จำกัด ทั้งนี้ Hagel และ Armstrong ยังได้กล่าวอีกว่าการรวมกลุ่มนั้นเกิดขึ้นได้ 
เพาะว่าสมาชิกในกลุ่มมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกัน จึงทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนเสมือนจริงร่วมกันได้ นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มยังมีอิสระในการเข้าและออกจาก
กลุ่มอีกด้วย (Hagel และ Armstrong: 1997) ซึ่งคำอธิบายของทั้ง 2 ที่เกี ่ยวกับชุมชนเสมือนจริง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ถูกนำไปอ้างอิงในงานวิจัยอยู่บ่อยครั้ง   

ดังนั้น ชุมชนเสมือนจึงเป็นเหมือนสังคมเครือข่ายที่แต่ละคนใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในการเข้า
ไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น เฟสบุ๊ค เกมออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้อาจจะอยู่ใกล้กัน หรือไกลกันข้าวทวีป แต่
เมื่อมีการติดตามเรื่องราว ความสนใจที่เหมือนกัน หรือมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน จากความสัมพันธ์
แบบที่ต้องพบหน้ากัน เมื่อเป็นในไซเบอร์สเปซ ทั้งเรื ่องความสัมพันธ์และการแสดงตัวตนนั้นจะ
เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นชุมชนออนไลน์ เช่น ผู้เล่นเกม MMORPG กลายเป็นสังคมเสมือนออนไลน์ 
Howard Rheingold (ฮาวเวิร์ด ไรน์โกลด์) นักวิชาการผู้ศึกษาชุมชนเสมือนจริง และเขียนหนังสือ 
The Virtual Community ได้ให้ความเห็นว่า ในสังคมเสมือนจริงมีบริบทที่คล้ายคลึงกับสังคมใน
ความเป็นจริง โดยผู้คนที่มีความสนใจที่เหมือน ๆ กันก็จะรวมกลุ่มกัน สร้างบรรทัดฐานทางสังคม และ
สร้างกฎเกณฑ์กติกาข้ึนมาเพ่ือใช้ในการควบคุม การจัดบริบทสังคมขึ้นมาใหม่  เป็นการสร้างความจริง
ชนิดใหม่ (New Reality) ที่คนสร้างขึ้นมาโดยอิงจากชุมชนแบบดั้งเดิม เช่น มีบ้าน เพื่อนบ้าน เป็น
พื้นที่สำหรับการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ไรน์โกลด์ยังมองว่าการเกิดชุมชน
เสมือนเป็นความจริงทางเลือก (Alternative Reality) หรือความจริงเสมือน (Virtual Reality) เป็น
ความจริงที่จะดำรงอยู่และสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เป็นทางเลือกที่สามารถเลือกเพื่อหนีจาก
ความจริงที่ว่า เทคโนโลยีและการสื่อสารไม่ได้เปลี่ยนเพียงความสัมพันธ์ทางสังคมเท่านั้น แต่ยังสร้าง
ความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วย  

จากการรวบรวมความหมายของชุมชนเสมือนจริง สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนเสมือน (Virtual 
Community) เป็นชุมชนรูปแบบใหม่ที ่ เก ิดจากการรวมกลุ ่มกันของปัจเจกที ่ส ื ่อสารกันผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสาร ที่ เป็นพื้นที่เปิดกว้างในผู้คนสามารถ
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ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาจากพื้นที่ที ่ห่างไกลกันก็ได้ เพื่อให้ผู ้คนสามารถพบปะพูดคุยและมี
กิจกรรมร่วมกันได้ราวกับอยู่ในสถานที่เดียวกัน 

 

2.1.2 ประเภทของชุมชนเสมือนจริง  

นักวิชาการกลุ่มต่าง ๆ ได้แบ่งประเภทของชุมชนเสมือนจริงออกได้หลากหลาย ดังต่อไปนี้  

Hagel และ Armstrong ได้ทำการแบ่งชุมชนเสมือนจริงตามการตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก ออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความสนใจ ( Interests) การสร้างความสัมพันธ์ 
(Relationship building) การทำธุรกรรม (Transactions) และ จินตนาการ (Fantasies) (Hagel 
และ Armstrong: 2540 อ้างถึงใน ธนา ธุระกิจ, 2560: 7) 

2.1.2.1 ความสนใจ (Interests) คือ การรวมกลุ่มของสมาชิก โดยจะมีการรวมกลุ่ม
หรือแยกย่อยกันไปความสิ่งที่สนใจ และความเชี่ยวชาญ 

2.1.2.2 การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship building) คือ การรวมกลุ่มกันของ
สมาชิกท่ีมีประสบการณ์ท่ีคล้าย ๆ กัน ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน  

2.1.2.3 การทำธุรกรรม (Transactions) คือ การรวมกลุ่มกันของสมาชิกเพ่ือทำการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า 

2.1.2.4 จินตนาการ (Fantasies) หมายถึง การรวมกลุ่มกันของสมาชิกที่เปิดโอกาส
ให้สมาชิกแบ่งปันจินตนาการและความบันเทิงร่วมกัน 

ในขณะที ่กลุ ่มนักวิชาการของ Ridings ได้แบ่งชุมชนเสมือนจริง ออกเป็น 4 ประเภท
เช่นเดียวกัน แต่ได้ทำการแบ่งตามประเภทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น ได้แก่ กลุ่มอภิปราย 
(Listserv) ห ้องสนทนา (Chat Room) ม ็อดหร ือเกมแฟนตาซ ีและการผจญภัย (Muti-User 
Dimensions : MUDs) และ กระดานข่าว (Bulletin Boards) (Ridings, Gefen et al., 2545 อ้างถึง
ใน ธนา ธุระกิจ, 2560: 7) 

นอกจาก Hagel และ Armstrong และกลุ่มนักวิชาการของ Ridings แล้ว Kozinets ได้แบ่ง
ชุมชนเสมือนจริง ออกเป็น 2 มิติ ตามความสนใจของสมาชิกและโครงสร้างทางสังคมของชุมชน
เสมือนจริง โดยเน้นไปที่โครงสร้างทางสังคมของชุมชนเสมือนจริงมากกว่าความสนใจของส มาชิก 
เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมจะเน้นไปในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกในชุมชน ในขณะ
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ที่ความสนใจของสมาชิกเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกเท่านั้น (Kozinets, 2545 อ้าง
ถึงใน ธนา ธุระกิจ, 2560: 7) 

จากการแบ่งประเภทของชุมชนเสมือนจริงของนักวิชาการกลุ่มต่าง ๆ สามารถสรุปประเภท
ของชุมชนเสมือนจริงได้ 3 รูปแบบ คือ  การแบ่งตามความต้องการของสมาชิก การแบ่งตาม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ การแบ่งตามโครงสร้างทางสังคมของชุมชนเสมือนจริง 

2.1.3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของชุมชนเสมือนจริง 

 2.1.3.1 การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริง 

การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชุมชนเสมือนจริงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ชุมชนเสมือนจริง
ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้ดูแลสามารถที่จะให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่สมาชิกตลอดจน
นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้ รวมทั้งการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในระดับ
นโยบายของชุมชน หรือการจัดการกับสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกล่าวได้ว่า หากผู้ดูแล
ชุมชนเสมือนจริงให้ความสำคัญในดูแลและมีส่วนร่วมกับสมาชิกมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่สมาชิกได้มากข้ึนเท่านั้น 

 2.1.3.2 คุณลักษณะของระบบของชุมชนเสมือนจริง   

คุณภาพของระบบ และคุณภาพของสารสนเทศมีผลอย่างมากต่อการใช้สารสนเทศ 
และความพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งทั้งการใช้สารสนเทศและความพึงพอใจของผู้ใช้งานนั ้นมี
อิทธิพลต่อผลกระทบส่วนบุคคล ทั้งยังมีผลต่อผลกระทบในการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย 
โดยการประเมินความสำเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้านคุณภาพของสารสนเทศ จะต้อง
คำนึงถึง ความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหาข้อมูลมีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย เพื่อการใช้งาน
และการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่าย เนื้อหาชัดเจน มีความถูกต้องสมบูรณ์ รวบรัด กระชับ และไม่มี
อคติ จึงจะทำให้ข้อมูลสารสนเทศนั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือและยังส่งผลต่อความพึงพอใจแก่
สมาชิก และในส่วนของการประเมินความสำเร็จของชุมชนเสมือนจริงในด้านคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศ จะต้องคำนึงถึงความต้องการของสมาชิก รวมไปถึงประโยชน์พื้นฐานของ
ระบบ การทำงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ระบบมีความทันสมัยและมีความยืดหยุ่น แม้ว่าจะ
อยู่ในช่วงปรับปรุงก็ยังสามารถตอบสนองสมาชิกได้ทันเวลา จึงจะทำให้ข้อมูลสารสนเทศนั้น  
มีความน่าเชื่อถือและยังส่งผลต่อความพึงพอใจแก่สมาชิกอีกด้วย 
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2.1.3.3 ปัจจัยทางสังคมของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง 

ปัจจัยทางสังคมของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง เป็นข้อตกลงที่ตัวปัจเจกบุคคลได้ให้
ไว้กับชุมชน ที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายใน
ชุมชนเสมือนจริง ซึ่งการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกัน  ซึ่งกล่าวได้
ว่า เป็นการสนับสนุนทางสังคมรูปแบบหนึ่งในการสร้างเครือข่ายออนไลน์  โดยกิจกรรมของ
สมาชิกท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของชุมชนเสมือนจริง
ในด้านการเพิ่มจำนวนสมาชิก ความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของสมาชิก และการเข้าใช้งาน
ของสมาชิกมีอิทธิพลต่อชุมชนเสมือนจริงในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของชุมชนเสมือนจริง 

 2.1.3.4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริง หมายถึงการที่สมาชิกในชุมชนมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการยอมเปิดใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน 
แม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทำให้สมาชิกรับรู้ได้ถึงการยอมรับ ซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าเปน็ส่วน
หนึ่งของชุมชน และนำไปสู่ความพึงพอใจทั้งต่อสมาชิกและชุมชน ทำให้สมาชิกอยากมีส่วน
ร่วมกับชุมชนมากขึ้น ทั้งยังมีผลต่อความภักดีต่อชุมชนอีกด้วย 

2.1.3.5 ความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง ความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง เกิดขึ้นจาก
การความรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างมาก เช่น สินค้า และบริการ จนนำมาซึ่งการให้คำมั่น
ว่าจะกลับมาซื้อสินค้าและใช้บริการนั้น ๆ อีกครั้ง โดยการได้รับมาซึ่งความพึงพอใจนั้นส่งผล
ต่อความภักดีของลูกค้า ที่เป็นผลลัพธ์สู่ความสำเร็จของบริษัท ในขณะที่ความสำเร็จของ
ชุมชนเสมือนจริง นั้นคือ ความภักดีของสมาชิกที่มีต่อชุมชนเสมือนจริง เนื่องจากความภักดี
ของสมาชิก จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวระหว่างสมาชิกกับชุมชนเสมือนจริง 

 

2.1.4 ประโยชน์ของชุมชนเสมือนจริง  

การที่ชุมชนเสมือนจริงเกิดขึ้นมาจากแนวคิดที่หลากหลาย จากมุมมองที่หลากหลายนั้นจึง
นำไปสู่การใช้ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกัน โดยจำแนกออกได้ 7 ด้าน (ธนา ธุระกิจ, 
2560: 7-9) ดังนี้ 
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2.1.4.1 ด้านเทคโนโลยี  สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสาร โดยไม่จำกัด
สถานที่ มีราคาที่ถูกและสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว มีการแลกเปลี่ยนไฟล์ซึ่งกันและกัน มีการ
เข้าถึงบริการสาธารณะเพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น การพูดคุยด้วยเสียง 
การประชุมทางไกลด้วยวีดีโอและเสียง เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ท่ีเสมือนจริง 

2.1.4.2 ด้านธุรกิจ สามารถช่วยส่งเสริมตราสินค้าของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงผู้คนใน
วงกว้าง เพิ่มความสนใจในตัวสินค้าและบริการระหว่างลูกค้าจากประสบการณ์ที่พูดต่อกัน
แบบปากต่อปาก ซึ่งจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรต่าง ๆ หันมาพัฒนาและยอมรับกล
ยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านชุมชนเสมือนจริง 

2.1.4.3 ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญในมุมมองด้านการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนเสมือนจริง เพราะเม่ือสมาชิกเกิดความไว้วางใจกัน จะทำให้
สามารถสื่อสารระหว่างกันด้วยความเชื่อใจกันเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

2.1.4.4 ด้านการตลาด ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าในการสืบค้นข้อมูล โดยข้อมูลที่
ลูกค้าสืบต้นจะถูกค้นจากฐานข้อมูลในวงกว้าง ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ชุมชนเสมือนจริงยังสามารถช่วยเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งเสริม
แรงงานเสมือนในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยในเรื่องการจัดการข้อมูลและทำหน้าที่เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจในการเป็นผู้นำทางความคิดได้ 

2.1.4.5 ด้านสังคม มีการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นประโยชน์ที่สำคัญของชุมชนเสมือน
จริง โดยสมาชิกสามารถให้ข้อมูลด้วยการโพสต์ข้อความไปยังสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับข้อมูล
จากการสืบค้นข้อมูล และเม่ือสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ในการถามตอบกัน ทำให้ชุมชนเสมือนจริง
นั้น ๆ เป็นแหล่งศูนย์รวมขององค์ความรู้ 

2.1.4.6 ด้านเศรษฐกิจ สามารถเพิ่มมูลค่าของชุมชนได้ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้ ค่าธรรมเนียมด้านเนื้อหา การทำธุรกรรม และค่าธรรมเนียมโฆษณา โดยได้รับความ
ร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ 

2.1.4.7 ด้านการเรียนรู้ มีส่วนช่วยในการเรียนรู้ โดยการกระตุ้นการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบเดิม แต่ห้องเรียนเสมือนจริง
สามารถเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้และผู้เชี ่ยวชาญได้ดี
ยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ 
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2.1.5 สิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการเป็นชุมชนเสมือนจริง 

 2.1.5.1 โลกเสมือนจริง (Virtual World) 

 โลกเสมือนจริงเป็นชุมชนออนไลน์ที่เกิดจากการจำลองสภาพแวดล้อมที่มีการอ้างอิงจาก
สภาพแวดล้อมในโลกจริงขึ้นบนคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กัน และสามารถสร้างวัตถุ
ขึ้นมาได้ ผู้ใช้แต่ละคนจะมีภาพแทนตัวตน (Avatar) ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจจะเป็นภาพสองมิติ
หรือสามมิติก็ได้ คอมพิวเตอร์สามารถทำให้ผู ้ใช้เข้าถึงโลกของการจำลอง แสดงสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้
เหมือนกับโลกความเป็นจริง เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ที่สมจริงมากขึ้น เช่น การจำลองกฎระเบียบ 
แรงโน้มถ่วง เวลา การติดต่อกัน เป็นต้น โดยการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้ จะใช้การส่งข้อความ 
รปูภาพท่าทาง และเสียง 

 ในเกม MMORPG ได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของโลกเสมือนจริงที่มีพื้นฐานจาก
นิยายวิทยาศาสตร์ โลกความเป็นจริง ฮีโร่ กีฬา เรื่องสยองขวัญ หรือประวัติศาสตร์ โดยรูปแบบที่พบ
เห็นได้มากที่สุด คือ โลกแบบแฟนตาซี ซี่งเกม MMORPG จะเป็นเกมที่เป็นแบบโต้ตอบกับผู้เล่นคน
อื่น ๆ ได้ทันที (Real Time) ทั้งภาพและการติดต่อสื่อสาร ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครและท่องเที่ยว
ไปตามสถานที่ต่าง ๆ และติดต่อกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ได้ตามอิสระ แนวคิดของโลกเสมือนจริง คือ การ
เป็นสิ่งที่ถาวร โลกเสมือนจริงจะต้องดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าผู้เล่นจะออกจากเกมไปแล้วก็ตาม 
สิ่งที่ผู้เล่นได้กระทำ หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงไว้ก็จะต้องคงอยู่ (อัคริมา นันทนาสิทธิ์ , 2557 : 12) 
หรือกล่าวคือ ถึงแม้ว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งได้ออกจากเกมไป แต่เรื่องราวภายในเกม หรือโลกเสมือน
จริงก็จะต้องดำเนินต่อไป เมื่อผู้เล่นกลับเข้ามาในเกมผู้เล่นนั้นจะต้องสานต่อการกระทำที่ได้ทำไว้ก่อน
หน้านั้นต่อไป  

 ทั้งนี้ ในโลกเสมือนจริง จำเป็นจะต้องใช้สภาวะเสมือนจริงมาประกอบด้วย เพื่อจำลองทั้ง
ภาพและเสียงแบบสามมิติโดยการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การจำลองการใช้ชีวิตเสมือนจริงมีความ
สมจริงมากขึ้น โดยสภาวะเสมือนจริงนี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการจำลองการบิน และการซ้อมรบได้
ด้วย มักถูกนำมามาใช้เพ่ือประโยชน์ในแง่ของการทำให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น และลื่นไหลขึ้น 

2.1.5.2 สินค้าเสมือนจริง (Virtual Item / Virtual Goods) 

สินค้าเสมือนจริง หมายถึง สินค้าในเกมออนไลน์ที่ไม่สามารถจับต้องหรือใช้งานได้ในโลก
ความเป็นจริง การแลกเปลี่ยนสิ่งของในเกม เริ่มแรกเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าเสมือนจริงกับเงินใน
ความเป็นจริง เมื่อปี1999 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวผู้เล่นกับผู้เล่นด้วยกัน โดยการประกาศ
ขายลงบนเว็บไซต์อีเบย์ (EBay) แล้วแข่งกันประมูล ในปีต่อ ๆ มาการแลกเปลี่ยนเติบโตขึ้นผู้ผลิตเกม
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จึงทำการสินค้าให้แก่ผู้เล่นโดยตรง ซึ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในเกมนั้นทำให้การเล่นเกมสมจริง
ยิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ผู้เล่นสนใจการเข้าสังคม การจับจ่าย และซื้อสินค้ามากขึ้น ซึ่งในบางเกมสินค้า
เสมือนจริง เป็นเหมือนตัวเสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าเล่นเกม การฟาร์มของหรือการทำงานเก็บเงิน
ในโลกเสมือน เพ่ือนำเงินที่ได้มาซื้อสินค้าท่ีต้องการ 

2.1.5.3 การจำลองและภาพเสมือน (Simulation and Simulacra) 

โลกล้ำความจริง (Hyperreality) หรือโลกแห่งมายาภาพ เป็นการมองสังคมผ่านการจำลอง 
(Simulation) และภาพเสมือน (Simulacra) ที่ทำให้เกิดการมองวัฒนธรรมในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม คือ วัฒนธรรมทางสายตาอย่างคอมพิวเตอร์ Jean Baudrillard (โบดริยาร์ด) ได้กล่าว
ไว้ว่า คนเราไม่สามารถแยกโลกความเป็นจริงออกจากมายาภาพได้อีกแล้ว เนื่องจากในปัจจุบันสิ่งที่
เป็นของจริงไม่ได้ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ อีกต่อไป  

จากทฤษฎีชุมชนเสมือนจริง ผู้ศึกษาได้นำแนวคิดมาอธิบายกับงานศึกษานี้ ในเรื ่องของ
รูปแบบสังคมในโลกเสมือนจริงผ่านเกม GTA Five M ที่ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือรวมกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเล่นเกม
ประเภทสวมบทบาทเข้าด้วยกัน โดยนำมาอธิบายกลุ่มประชากรภายในเกมที่มีการรวมกันเป็นแก๊ง 
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการรวมกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม กิจกรรมภายในกลุ่ม 
กฎเกณฑ์ข้อบังคับที ่เกิดขึ ้นภายในกลุ ่ม อัตลักษณ์ของสมาชิกที ่มีร่วมกัน รวมไปถึงการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของสมาชิก โดยนำมาใช้วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่ถูกจำลองขึ้นภายในเกม สภาวะต่าง ๆ ที่มี
รูปแบบและวิธีการดำเนินไปใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริง 

 

2.2 งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง   

 ญาดา ศรีชัย (2547) ศึกษาเรื่อง ตัวตนเสมือนจริงบนเกมออนไลน์ในโลกเสมือนจริงในเวลา
จริง ด้วยการนำทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องมาวิเคราะห์ผู ้เล่นเกมในเรื่องของท่าทาง ความคิด ความรู้สึกที่
ถ่ายทอดลงบนตัวตนเสมือนจริงในเกม พบว่า ผู้เล่นมีพฤติกรรมแสดงออกในการเล่นเกมที่เหมือนใน
ชีวิตจริง และมีการนำพฤติกรรมที่ใช้ในชีวิตจริงมาใช้ในการเล่นเกม ตัวตนของผู้เล่นทั้งในแบบเสมือน
และตัวตนจริง ๆ จึงมีลักษณะที่ซ้อนทับกัน ซี่งในโลกเสมือนจริงได้จำลองความเป็นสังคมจากโลก
ความเป็นจริงมาได้อย่างแนบเนียนสมจริง โดยแสดงให้เห็นผ่านตัวละครและตัวเกมที่จำลองขี้น ทั้ง
การฝัน การรวมกลุ่มอาชีพ ทำภารกิจ หารายได้ พัฒนาความสามารถ จำลองระบบสังคมเมืองทุนนิยม 
ได้ปฏิสัมพันธ์กับบริบทของเกม และคนอื่น ๆ ได้อย่างอิสระไร้ผู้ควบคุมและกฎเกณฑ์ที่คอยบีบบังคับ
ให้ต้องทำตามหน้าที่ในโลกความเป็นจริง  เกมจึงทำหน้าที่เป็นตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาด
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หายไปในชีวิตจริงของตัวผู้เล่น สิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ผู้เล่นได้รับ และการเล่น
เกมยังทำให้ผู้เล่นได้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุ เงินทอง และช่วยในการฝึกทักษะชีวิต ซึ่งสามารถนำมา
ปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ได้แก่ ทักษะการปฏิเสธคำขอร้อง ทักษะการซื้อขายสิ นค้า การเจรจาต่อรอง
ราคาสินค้า การพูดจาโน้มน้าวใจเพื่อบรรลุในสิ่งที่ต้องการ และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับคนใน
สังคม นอกจากนี้ การเล่นเกมนั้นยังทำให้ความเป็นปัจเจกของคนชัดเจนขึ้น เนื่องจากสามารถพึ่งพา
เทคโนโลยีได้โดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในชีวิตจริง สามารถมีปฏิสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์ หรือ
คอมพิวเตอร์ โดยไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันหรือรู้จักกันมาก่อนก็สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ซึ่ง
เป็นเหตุให้เกิดการติดเกม โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยให้ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลเอาใจใส่ 
คอยให้คำปรึกษา รับฟังปัญหา มอบความรัก และให้ความสำคัญในคุณค่าของตัวเขา รวมทั้งไม่บีบ
บังคับมากจนเกิดเป็นความอึดอัดใจ รู้สึกไร้อิสระจนต้องหาอิสระและคุณค่าของตนจากการเล่นเกมจน
เกิดเป็นการติดเกม โรงเรียนก็มีความสำคัญในแง่ของการอบรมให้ความรู้และแนวทางให้เด็กได้ ร้าน
เกมก็มีบทบาทเช่นกันในการสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจน มีความตระหนักถึงปัญหาและให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหา สุดท้าย คือ หน่วยงานของรัฐที่จะเข้ามาสร้างกฎควบคุม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวข้อง
กับจุดประสงค์ของผู้ศึกษาเรื่องการสวมบทบาทสมมติในเกมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ทำให้เกิดการจัด
ระเบียบสังคมภายในเกมท่ีเหมือนชีวิตจริง 

 ภัทรินทร์ จิตรวศินกุล และ ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ (2564) ศึกษาเรื่อง การสร้างตัวตนในชุมชน
เสมือนจริงผ่านการเล่นคอมมู กรณีศึกษาคอมมู E.O.S ด้วยการนำทฤษฎีความเป็นชุมชนเสมือนจริง 
การสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนเสมือนจริง และการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ผ่านการเล่นคอมมู มา
วิเคราะห์งานศึกษาพบว่า คอมมูเป็นโลกออนไลน์จำลองในลักษณะของโลกเสมือนจริงที่เกิดจากการ
รวมกลุ่มของผู้คนที่มีความชื่นชอบ มีความสนใจในสิ่งที่เหมือน ๆ กัน และสนใจในการเล่นโรลเพลย์ 
หรือวาดรูปไปด้วยกัน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักเรียน วัยรุ่น รวมไปถึงวัยทำงานที่ต้องการสร้างตัวตน
ของตัว และสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจะได้รับการยอมรับ และมีเพ่ือนออนไลน์จำนวนมาก การ
เข้าร่วมกลุ่มเกิดจากความสนใจส่วนตัว และการถูกชักชวน ซึ่งทำให้ผู้เล่นเข้าสู่โลกจินตนาการ ที่ยังคง
เชื่อมโยงอยู่กับความเป็นจริงในบางขณะ นอกจากนี้การสร้างตัวตนขึ้นมาของผู้เล่น รวมถึงรูปแบบ
การเล่น ยังสะท้อนให้เห็นค่านิยมทางสังคมได้จากการที่ผู้คนในชุมชนเสมือนจริงนี้มีการสร้างตัวตนที่
หลากหลาย และมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ในโลกความเป็นจริง และสะท้อนให้ เห็นถึงอิทธิพล
ของค่านิยมต่าง ๆ ในโลกความเป็นจริงผ่านคำอธิบายตัวตนของประชากร คอมมูจึงเป็นเหมือนสถานที่
ทำการทดลองเสมือนจริงในการสร้างรูปแบบการปกครองสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ และเป็นเหมือน
กระจกเสมือนจริง ที่สะท้อนอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ ในโลกความเป็นจริงให้เราได้เห็นได้อย่างน่าสนใจ 
ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การศึกษาเรื่องคอมมู ในเชิงวิชาการยังมีไม่มาก ข้อมูลงานวิจัยเรื่องนี้จึง
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มีประเด็นที่ขาดหายไปบ้าง จึงเสนอให้ศึกษาต่อในเรื่องของความหลากหลายทางอายุทัศนคติที่มีต่อ
การเล่นคอมมูของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ แนวทางในการเล่นและการการสร้างตัวละคร รวมไปถึง
การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลกระทบในเชิงลบจากการเล่นคอมมู 

 ธนรัฐ นันทนีย์ (2556) ศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมการรวมกลุ ่มของผู ้ใหญ่ในเกมออนไลน์ 
กรณีศึกษา Game 9yin Online ด้วยการนำทฤษฎีความเป็นชุมชนเสมือนจริง มาใช้วิเคราะห์งาน
ศึกษา พบว่า การรวมกลุ่มบนโลกเสมือนจริงนั้นเกิดจากผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน มีจุดร่วมที่เหมือนกัน 
เข้ามาอยู่ด้วยกัน ลักษณะของพฤติกรรมของการรวมกลุ ่มจะเป็นการพูดคุยกันในเรื ่องที ่สนใจ
เหมือนกัน จนนำมาสู่การรวมกลุ่มบนชุมชนเสมือน ซึ่งคำอธิบายของงานศึกษาชุมชนเสมือนจริงถือ
เป็นสิ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ 

 อัคริมา นันทนาสิทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยการบริโภคสินค้าเสมือนจริงใน
เกมออนไลน์ประเภท Massively Multiplayer Online Role-playing Game. (MMORPG) ด้วยการ
นำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาวิเคราะห์ พบว่า เกมออนไลน์เป็นเกมที่มุ่งเน้นทำให้ผู้บริโภคที่มี
ความสนใจใกล้เคียงกันได้รับแรงจูงใจผ่านสภาวะแวดล้อมใกล้เคียงกัน เช่น ภายในเกมออนไลน์จะ
เห็นได้ว่า การบริโภคในเกมเกิดจากการกระตุ้นจากกิจกรรมในสังคมเกมเป็นหลัก สินค้าถูกผลิตซ้ำ
และบริโภคโดยกลุ่มคนในเกมที่เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
ที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคล้ายคลึงกัน โดยออกมาจากแหล่งกำเนิดภายในร่างกาย
และจากปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเมื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานถูกเติมเต็มแล้ว จะเกิดแรงจูงใจที่
สูงขึ้น เช่น ดาบที่ช่วยให้ต่อสู้ได้ดี แต่ถ้าซื้ออุปกรณ์ที่อัพเกรดให้มีแสงแวววาวออกมา จะทำให้ตัว
ละครดูดีขึ้น จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นอยากซ้ือ เพราะเป็นที่ยอมรับกันในสังคมเกมว่า อุปกรณ์ที่เป็น
มากกว่าที่อุปกรณ์ท่ีดี และมีราคาแพง ทุกคนต่างก็อยากได้ ยิ่งสินค้าบางอย่างที่ต้องเสี่ยงโชค เมื่อมีคน
ต้องการ หรือตามหาก็จะเกิดการกระตุ้นให้ผู ้เล่นคนอื่นอยากได้เช่นกัน ประสบการณ์ในเกมและ
สิ่งแวดล้อมในเกมทำให้ผู้เล่นเรียนรู้และเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมเกมที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่เด่นชัด แต่ทุก
คนสามารถเรียนรู้และเข้าสังคมได้รวมถึงมีรสนิยมความต้องการที่คล้อยตามกัน สำหรับผู้เล่นเองเกม 
กลายเป็นความบันเทิงใกล้ตัว ที่ให้ทั้งความสนุกสนาน รวมถึงสังคมที่ผู้เล่นต้องคอยควบคุมให้พอดี 
การทำธุรกรรมออนไลน์ยังคงต้องคอยระมัดระวัง รวมถึงการวางแผนการจ่ายเงินอย่างพอดีไม่ให้
เดือดร้อนตัวเองและคนรอบข้าง การมีสังคมออนไลน์ก็เช่นกัน ตัวตนของแต่ละคนสามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา อีกท้ังยังต้องระวังไม่ให้สังคมออนไลน์เข้ามาก้าวก่ายสังคมในโลกแห่ง
ความเป็นจริงของตนมากเกินไป 
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 ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ของนิสิตระดับอุดมศึกษา พบว่า การเล่นเกมจำลอง
สถานการณ์มีประสิทธิภาพมาก สามารถช่วยในการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ของ
นักศึกษาได้ดีขึ้นกว่าก่อนเรียน เนื่องจากการวางโครงเรื่องของเกมโดยการใชคำถาม ปัญหา หรือ
สถานการณ์จำลองขึ้นมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตาม
ภารกิจที่ได้รับ ต้องสมมติตนเองเป็นตัวละครในเกมและดำเนินการตามภารกิจภายใต้สถานการณ์ที่
กำหนดไว้ โดยตัวผู้เรียนจะได้ดำเนินการตั้งแต่ระบุเป้าหมายด้วยตนเอง วิเคราะห์และประเมินสถานะ 
หาทางเลือกเพ่ือไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ และเลือกทาง
ที ่ด ีที ่ส ุด ซึ ่งในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์นี ้จะต้องคำนึงถึงศักยภาพของ
คอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เหมาะสม ระยะเวลาในการฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ รวมถึงการสะท้อนความคิด และประสบการณ์หลังใช้งานควบคู่กันไปด้วย  

 Fareed Ahmed (2553) ศึกษาเรื่อง Internet gaming community พบว่า เว็บไซต์เกมที่
มีอยู่ขาดการจัดระเบียบทางสังคมและขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้เล่น อาห์เมดจึงมุ่งความสนใจ
ไปที่การปรับปรุงชุมชนเกมที่มีให้น่าสนใจขึ้น เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่นดีขึ้น และเปิด
ช่องทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ที่ผ่ านมาสื่อสารโดย
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางมีความหลากหลายมาก ความแตกต่างนี้ทำให้ยากที่จะนำเสนอ
แนวคิดท่ัวไปที่จะเปลี่ยนเว็บไซต์เกมเป็นชุมชนการในเกม หรือเกมคอมมูนิตี้ ซึ่งอาห์เมดได้ทำการมอง 
ชุมชนการเล่นเกมและการออกแบบของ Paf ในขณะเดียวกัน จะเห็นได้ถึงมุมมองการสื่อสารที่ไม่มี
เอกลักษณ์ที่แน่นอน เขาได้พบฐานการสื่อสารที่ทับซ้อนการหลายส่วน ดังนั้นเขาจึงแนะนำให้สังเกต
จากมุมมองที่เห็นได้ชัด ในการศึกษานี้จึงได้กำหนดและศึกษาคุณลักษณะบางอย่างของการสื่อสารใน
ชุมชนเกมที่มีผู้เล่นหลายคน รายงานเปรียบเทียบโดยย่อของซอฟต์แวร์ได้แสดงให้เห็นภาพรวมของ
รูปแบบของการพัฒนาที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเครือข่ายโซเชียลไม่ได้ทำงานน้อยลงใน
เกมที่มีผู้เล่นหลายคน ในทางกลับกัน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้เราได้เห็นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการสื่อสารผ่านสื่อกลางอย่าง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปได้ว่า การวิจัยเกี่ยวกับชุมชนเกมที่มีผู้เล่นหลายคนจะขยายขอบเขตไปได้อีก 

 ชิณสินธุ์ คลังทอง (2559) ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ในประเทศ
ไทย  พบว่า องค์ประกอบเกม ระบบเกม กิจกรรมออฟไลน์ และการบริหารจัดการชุมชนเสมือนที่
เหมาะสมนั้น มีผลต่อลักษณะการเกิดชุมชนเสมือน โดยสภาพของชุมชนเสมือนจริง จะขึ้นอยู ่กับ
ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเกมออนไลน์ รวมไปถึงสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ด้วย ในส่วน
ของการบริหารจัดการชุมชนเสมือนนั้น พบว่า การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเป็นการใช้เครื่องมือ
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ผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยมีสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการจัดการชุมชนเสมือน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถขาดการจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งการจัดการชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์ที่เหมาะสมจะสะท้อนรายได้ของเกมออนไลน์ด้วย และในส่วนของปัจจัยในการ
สร้างชุมชนเสมือน จะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดชุมชน
เสมือนเกมออนไลน์ นออกจากนั้นปัจจัยอ่ืน ๆ จากพ้ืนที่ออฟไลน์ ก็เป็นส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเสมือน
เกมออนไลน์เกิดขึ้นได้ ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 6P เป็นปัจจัยเสริมให้เกิดชุมชน
เสมือน  

ชิณสินธุ์ คลังทอง และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2560) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการชุมชน
เสมือน ในสื่อเกมออนไลน์ พบว่า การบริหารจัดการชุมชนเสมือนเป็นสิ่งสำคัญ ประกอบ 3 สิ่ง
ดังต่อไปนี้  

1. เนื้อหาของเกมและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่ เอื้อต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์จะช่วยทำให้ผู้
เล่ม ในเกมมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งระหว่างผู้เล่นด้วยกันและระหว่างเกมมาสเตอร์  

2. การมีกฎข้อบังคับที่เหมาะสมสอดรับกับกลุ่มผู้เล่นจะทำให้ลดแรงเสียดทานในการเกิด 
ความขัดแย้งเมื่อผู้เล่นในชุมชนเสมือนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งกฎดังกล่าวสามารถใช้รูปแบบบูรณา
การ ระหว่างกับผู้เล่นเกม เกมมาสเตอร์และบริษัทได้  

3. ผู ้บริหารชุมชนเสมือนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบรายได้และโครงสร้างของตัวเกมที่
เหมาะสม เพ่ือตอบโจทย์รายได้ของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์นั้น ๆ  

นอกจากนั้นแล้วการบริหารจัดการชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ผู ้บริหารจัดการมักเป็นผู้
ให้บริการ เกมออนไลน์ที่ต้องรับบทบาทดังกล่าว แต่เริ่มให้บริการเกมใดเกมหนึ่ง ผู้ให้บริการเกม
ออนไลน์สามารถใช้ความรู้เรื่องชุมชนเสมือน ตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ไปจนถึง
กระบวนการบริหารหลังการขาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ควรเปลี่ยนมุมมอง
เกี่ยวกับเกมออนไลน์ จาก “ผลิตภัณฑ์” ให้กลายเป็น “ชุมชนที่มีชีวิต” เนื่องจากเกมออนไลน์เป็น
มากกว่า ผลิตภัณฑ์และสื่อแต่เป็นสื่อที่มีการเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร ระยะการพัฒนาของชุมชนเสมือน
ในระยะต่าง ๆ มีการจัดการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้บริษัทผู้ให้บริการเกมออนไลน์ต้องดำเนิน
แผนการบริหารจัดการอย่างยืดหยุ่นในการรองรับ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเสมือนในระยะต่าง ๆ 
การฟังเสียงชุมชนและการสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง ผู้บริหารชุมชนเสมือน ซึ่งต้องอาศัยการสร้างการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนเสมือนเพ่ือให้เกิดการผูกสัมพันธ์กับตัวเกมออนไลน์ ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ผู้
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เล่นเกมเปลี่ยนการเล่นเกมตามเพื่อน ดังนั้น การปรับกลยุทธ์ โดยการสร้างกิจกรรมในเกมเพื่อสร้าง
ความผูกพันของผู้เล่นซึ่งกันและกันกับตัวเกมให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะทำให้ผู้เล่นเกมมีความผูกพันและ
อยู่ในชุมชนเสมือนต่อไป  

2) กระบวนการทางการตลาด สำหรับกระบวนการตลาดที่เหมาะสมต่อตลาดเกมออนไลน์ใน 
ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาความแข็งแกร่งของชุมชนเสมือนเกมออนไลน์ให้มากขึ้น  ซึ่ง
กระบวนการทางการตลาดนี้บริษัทผู้ให้บริการเกมออนไลน์จะเริ่มได้ โดยการเชิญผู้เล่นเข้ามาพูดคุยกับ
ผู้บริหารจัดการเกม และเชื่อมสายสัมพันธ์ประกอบกับการรักษาสายสัมพันธ์กับผู้เล่นกลุ่ มนี้ไว้แล้ว
ดำเนินการปรับนโยบาย การดูแลเกม เป็น 1 เกม 1 กฎ เพ่ือปรับให้สอดคล้องตามสังคมเกมที่แตกต่าง
กัน จากนั้นควรมีการปรับ การเลือกใช้สื่อออนไลน์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและมีปรับแผนการ
ส ื ่ อ ส า ร ก า รต ล า ดแ บบ บ ู ร ณ า กา ร  (Integration Marketing Communication: IMC) ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพโดยการบูรณาการระหว่าง สื่อออนไลน์ และกิจกรรมที่เป็นออฟไลน์มากขึ้น  

ในประเทศไทย ลักษณะการตลาดออฟไลน์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเสมือน  คือ 
การมีกิจกรรมทัวร์นาเม้นท์อีสปอร์ต (e-sport) ซึ่งเป็นการสร้างการผูกสัมพันธ์กับตัวเกมออนไลน์ ได้
เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมทัวร์นาเม้นท์ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นปริมาณที่เหมาะสมในการสร้าง การ
ผูกสัมพันธ์กับตัวเกมออนไลน์ โดยอาจจะมีการแข่งขันเล็ก ๆ เดือนละ 1 ครั้งก็ได้ ในส่วนของการ
สื่อสารการตลาดเกมออนไลน์ ใช้การฟังเสียงชุมชนเสมือน ประกอบกับการสร้างพื้นที่ใ ห้ผู้เล่น เล่น
เกมออนไลน์ได้ สื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยใช้การโฆษณาและการสร้าง การ
ผูกสัมพันธ์กับผู้เล่นไปด้วย ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านการตลาดเนื้อหาเข้าเป็นส่วนประกอบ  

3) การบริการหลังการขาย เพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนเสมือนสอดรับกับกลุ่มเป้ าหมาย 
ควรมีการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก โดยอาศัยจากแนวคิดการให้บริการลูกค้าที่ทำงานร่วมกันของ 3 
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายดูแลลูกค้า (Customer Service) ผ่านฝ่ายสื่อสังคม (Social Media) และผู้ดูแลด้าน
การสื่อสาร การตลาด (Marketing Communication) รวมกลุ่มไว้ด้วยกันกลายเป็นฝ่ายการจัดการ
ชุมชน (Community Management) ซึ่งไม่ได้มีภาระหน้าที่เพียงการดูแลชุมชนเสมือนออนไลน์แต่
รวมถึงการดูแลลูกค้าในโลกออฟไลน์ด้วย 

 ตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์ (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและผลกระทบของการเสพติดเกม 
ออนไลน์ ของกลุ่มผู้เล่นเกมในระดับนักเรียนนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า จำนวนวันที่ใช้ในการเล่น
เกมส่วนใหญ่ คือ 5-6 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้เล่นเกมในช่วงวันหยุดจะมีปริมาณที่มากกว่า
ในช่วงวันธรรมดา ระยะเวลาที่ออนไลน์อยูในเกมนานที่สุดต่อครั้งจะอยู่ในช่วง 8-10 ชั่วโมงหรือ
มากกว่านั้น ในเกมผู้เล่นทุกคนจะใช้ไอเทมที่มีราคาสูงและหายาก เพื่อประโยชน์ในการเล่นเกมและ
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ทำให้ผู้อื่นสนใจเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับและสามารถเข้าร่วมเล่นกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ได้ง่าย
ขึ้น ลักษณะการเล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเล่นไปพร้อม ๆ กับเพื่อนที่รู้จักกัน เนื่องจากการเล่นเกม
ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักผ่านเฉพาะทางโลกเสมือนในเกมหรือรู้จักผ่านเกมแล้วนัดออกมาเล่นเกมด้วยกันก็
ตาม รวมทั้งยังมีกลุ่มที่รู้จักกันตามร้านอินเทอร์เน็ตและเพื่อนที่เรียนด้วยกันอีกด้วย ปัจจัยที่ส่งผลทำ
ให้เกิดสภาวะการเสพติดการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า มีปัจจัยทั้งทางด้านการออกแบบหรือคุณลักษณะ 
ของเกมออนไลน์ปัจจัยภาวะปัญหาทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านสังคมและครอบครัวที่เกี่ยวข้องทำให้
เกิดพฤติกรรมการเสพติด โดยส่วนใหญ่ผู้เสพติดจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัว 
สังคมและคนรอบข้างจึงหันไปพึ่งพาการเล่นเกมเพื ่อช่วยทดแทนในเรื ่องดังกล่าว  ในส่วนของ
ผลกระทบที่เกิดจากการเสพติดเกมออนไลน์พบว่า กลุ่มผู้เสพติดเกมทุกคนมักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ
การเรียนผลการเรียนตกตํ่า เพราะไม่มีเวลาให้กับการเรียนและพบว่ามักจะให้ความสำคัญกับเพื่อนที่
รู้จักกันผ่านทางการเล่นเกมมากกว่าเพื่อนที่รู้จักในชีวิตจริง ทำให้ห่างเหินกับเพื่อนที่เรียนด้วยกัน 
รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวน้อยลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายต้องหมดเงินไปกับการเล่นเกม
เป็นจำนวนมากกระทบกับคา่ใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ของตัวผู้เล่นเกมเอง และมีปัญหาจากการนั่งเล่นเกม
เป็นเวลานานโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถทำให้มีอาการเม่ือยล้าตามข้อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

ดวงกมล ทองอยู่ (2559) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ทางสังคมกับความเป็นจริงทางสังคม : ความ
ต่างที่พึงระวัง พบว่า การรับรู้ทางสังคม (Social Perception) กับความเป็นจริงทางสังคม (Social 
Reality) นั้น มีความแตกต่างกัน เนื่องจากการรับรู้ทางสังคมมีปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการ
เกิด Halo Effect การเกิด Horns Effect การเกิด Stereotype การเกิดความประทับใจแรกพบ และ
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับรู้ที่มีความแตกต่างกัน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้การรับรู้
เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ก่อให้เกิด “ความเข้าใจผิด” ต่าง ๆ ตามมา อันจะส่งผลต่อ
คุณภาพของความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมได้ ดังนั้น การมี “สติ” รู้เท่าทันความคลาดเคลื่อนของการ
รับรู้ทางสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตภายในสังคมที่มีผู้คนมากมายและมีความสลับ  ซับซ้อนนี้ 
เพราะหากเมื่อใดที่เราขาดสติ เราก็จะถูกกลไกการรับรู้ทางสังคมที่บิดเบือนเข้าครอบงำจนทำให้เรา
ตัดสินใจผิดพลาดได้ ดังนั้นเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเราจึงยังไม่ควรด่วนสรุปว่า ใครเป็นอย่างไร 
โดยที่ยังไม่รู้จักเขาดีพอ ควรจะใช้เวลาและพยายามลดการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนของ  ตัวเราให้ได้มาก
ที่สุดโดยมีสติเป็นเครื่องนำทาง จะเห็นได้ว่า เมื่อผู้คนไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการ
รับรู้ทางสังคมและการเป็นจริงทางสังคมได้ ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้  

  จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้นำเนื้อหามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และวิเคราะห์
รูปแบบสังคมในโลกเสมือนจริง การจัดระเบียบสังคม รูปแบบการควบคุมทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใน
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เกม พฤติกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เล่น และพฤติกรรมการรวมกลุ่มของผู้เล่น ทัศนคติ
ของตัวผู้เล่นที่มีต่อการเล่นเกมโรลเพลย์ รวมไปถึงการทำความเข้าใจกลไกทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใน
เกมที่มีการอ้างอิงองค์ประกอบในการจัดระเบียบทางสังคมจากโลกความเป็นจริงว่ามีกระบวนการ
อย่างไร และส่งผลอย่างไรกับสังคมภายในเกม 
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บทที่ 3 

ความเป็นมาของเกม Roleplay Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) 

 ปัจจุบัน เกมเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ

และทุกวัย และได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเกมเป็นสิ่งที่ทำให้ผู ้เล่นรู ้สึกผ่อนคลายจาก

ความเครียด ความรู้สึกเบื่อหน่าย อีกทั้งเกมยังทำให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในเกมผ่าน

การสื่อสารด้วยการพูดคุยกันทั้งต่อหน้า และผ่านการติดต่อกันโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารที่มีในตัวเกม 

อย่างโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีกการโทรคุยกัน หรือการพิมพ์สนทนากันด้วยข้อความและทวิต หรือการ

แสดงท่าทางในเกมที่มีรูปแบบต่าง ๆ ที่จำลองขึ้นมาเสมือนจริง  

วิวัฒนาการของเกมออนไลน์ 

 เกม เป็นกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ถูกคิดค้นเพื่อผ่อนคลายความเครียด ความรู้สึกเบื่อ และเซ็ง
จากการทำงาน ของนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ ที่มีชื่อว่า William Higinbotham (วิลเลียม ฮิกินบอทแธม) 
ในปี ค.ศ.1958 โดยเขาได้ทำเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งมาดัดแปลงเป็นเครื่องเล่นเกม และตั้งชื่อว่า 
Tennis for Two ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของเครื่องเล่นเกมในโลก เนื่องจากตัวเครื่องถูกดัดแปลงมา
สำหรับใช้จอยบังคับ 2 ตัว สามารถเล่นได้พร้อมกัน 2 คน วิธีการเล่นคล้ายกับการเล่นเทนนิสทั่วไป 
(จุดเริ่มต้นของเกม จากการ ‘ฆ่าเวลา’ สู่อุตสาหกรรม Content ระดบัโลก, 2564) 

ต่อมาได้พัฒนาเป็นเกม Console หรือเครื่องใช้เล่นเกมที่เล่นวีดีโอเกมโดยแสดงผลผ่าน
หน้าจอ ใช้ปุ่มกดในการบังคับ และควบคุม เพื่อให้เกิดการแสดงผลไปยั้งหน้าจอในการบังคับ และ
ควบคุม ซึ่งสามารถแบ่งออกตามการพัฒนาได้เป็นยุคต่าง ๆ โดยเริ่มจากยุคที่ 1 (ค.ศ.1972 - 1977) 
เครื่องเล่นเกมจะมีขนาดใหญ่ และราคาแพง คือ Magnavox Odyssey และ Pong 1972 เครื ่อง
คอนโซลที่นำมาต่อกับโทรทัศน์ มักรู้จักกันในชื่อ เกมตู้ Arcade ยุคที่ 2 (1977) Artari 2600 เครื่อง
เล่นจะมีขนาดเล็กลงจากยุคแรก โดยตัวเครื่องจะต้องต่อกับโทรทัศน์เพื่อแสดงผลภาพ ยุคที่ 3 (1983 
– 1992) Famicom (1983) หรือเกมตลับ ลักษณะคล้ายกับ Artari แต่ตัวเครื่องเล่นเกมมีขนาดเล็ก
ลง จึงนิยมอย่างมากในการซื้อกลับมาเล่นที่บ้าน ยุคที่ 4 (1987 – 1990) Sega Megadrive (1988) 
เครื่องเกมระดับ 16 บิตเครื่องแรกของโลก และ Super Famicom (1990) มีภาพและเสียงที่คมชัด
ขึ้น ยุคที่ 5 (1993 - 2006) Play station (1994) เครื่องเกมคอนโซลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด 
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ภาพที่ 1 เครื่องเล่นเกมในยุคที่ 1 Magnavox Odyssey และ Pong 1972 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 

 

 

ภาพที่ 2 เครื่องเล่นเกมในยุคที่ 2 Artari 2600 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 
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ภาพที่ 3 เครื่องเล่นเกมในยุคที่ 3 Famicom (1983) 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 

 

 

 

ภาพที่ 4 เครื่องเล่นเกมในยุคที่ 4 Sega Megadrive (1988) 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 
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ภาพที่ 5 เครื่องเล่นเกมในยุคที่ 4 Super Famicom (1990) 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 

 

 

ภาพที่ 6 เครื่องเล่นเกมในยุคที่ 5 Play station (1994) 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 

ยุคที่ 6 (1998 – 2013) Playstation2 หรือ PS2 (2000) และ Xbox (2002) ทั้งสองรุ่นนั้นมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน ยุคที ่ 7 (2005 - ปัจจุบัน) Xbox360 (2005) ระบบภาพเป็นแบบ HD 
เครื่อง Playatation3 (2006) มีระบบรองรับเกมออนไลน์ และ Wii (2006) จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า 
Wii Remote เพิ่มขึ้นมา และยุคที่ 8 (2011 - ปัจจุบัน) Wii U (2012) ถูกพัฒนาขึ้นเป็นจอยมีปุ่มกด 
และมีหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงกลาง และมีอีกหลายถูกพัฒนาต่อมาหลังจากนั้น เช่น Playstation4, 
Xbox One และNintendo เป็นต้น (วิวัฒนาการ Console Game ถึงปัจจุบัน, 2564) 
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ภาพที่ 7 เครื่องเล่นเกมในยุคที่ 6 Play station 2 (2000) 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 

 

 

ภาพที่ 8 เครื่องเล่นเกมในยุคที่ 7 Xbox 360 (2005) 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 
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ภาพที่ 9 เครื่องเล่นเกมในยุคที่ 8 Play station 4 (2013) 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 

 

ภาพที่ 10 เครื่องเล่นเกมในยุคท่ี 8 Nintendo Switch (2017) 

(ท่ีมา : https://www.gadgeteer.in.th/gadget/evolve-console-game/ ) 

ในขณะที่ Console Game อย่างเครื่อง Famicom กำลังเป็นที่นิยมอยู่นั้น ในปี 1981 Bill 
Gates ได้พัฒนาโปรแกรมเกมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ PC บนระบบปฏิบัติการ 
Dos ชื ่อว่า Donkey.Bas ขึ ้นเป็นครั ้งแรก เมื ่อเครื ่องPC ถูกพัฒนาจนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น 
โปรแกรมเกมต่าง ๆ ถูกพัฒนาตามไปด้วย โดยในช่วงแรก ฝั่ง PC มีการนำเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Local 
Area Network (LAN) มาใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างกัน ทำให้เกิดแนวคิด Multiplayer หรือ
การเล่นเกมพร้อมกันหลาย ๆ คนในเกมเดียว เช่น เกม Counter Strike, Command & Conquer 
และ StarCraft เป็นต้น ต่อจากนั ้นก็มีระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) เข้ามา ทำให้เกิดแนวเกม
ออนไลน์ขึ้น จุดเริ่มต้นของเกมออนไลน์เป็นเกมแนว Roleplay Game (RPG) ที่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เต็มที่ มีระบบการเป็นที่เน้นความเป็นสังคม เช่น King Of King Online, Ragnarok เป็นต้น  

เกมในยุคแรกเริ่มมีรูปแบบการเล่นที่ไม่หลากหลาย แต่หลังจากที่ Nintendo ได้พัฒนา
รูปแบบของเกมให้มีเนื้อเรื่องที่ชัดเจนขึ้น มีจุดเริ่มต้น และจุดจบ เช่น Super Mario ทำให้เกมนี้ขายดี
มาก การแข่งขันพัฒนาเกมจึงเกิดขึ้นอย่างจริงจังหลังจากที่พัฒนาแค่ตัวเครื่องเล่นมาเป็นเวลานาน ทำ
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ให้เนื้อเรื่องของเกมถูกพัฒนาให้มีมิติมากขึ้น ความยากในการเล่นเกมเพิ่มขึ้น เกมจึงไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือที่มีขึ้นเพื่อความสนุกสนาน การ แข่งขัน หรือเป็นการฆ่าเวลา แต่ยังมีขึ้นเพื่อเสพเนื้อเรื่อง
ด้วย เปรียบเหมือนการดูหนังเรื่องหนึ่ง แต่ผู้เล่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย เช่น Final Fantasy, Dragon 
Quest เป็นต้น  

 

ภาพที่ 11 เกม Super Mario 

(ท่ีมา : https://anitime.asia/scoop/7-top-super-mario-games/) 

 

 

ภาพที่ 12 เกม Dragon Quest 

(ท่ีมา : https://skdesu.com/th/) 

ปัจจุบันเป็นยุคของเกมออนไลน์ ทำให้ผู้เล่นทุกคนจำเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่น 
โดยการเล่นเกมจะต้องนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประกอบกัน หรือเชื ่อมโยงกัน โดยผู ้เล่นจะต้องลง
โปรแกรมเกมที่มีข้อมูลของเกมที่ผู ้เล่นต้องการเล่นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนและเชื่อมต่อ
เซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลของผู้เล่นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ และผู้เล่นสามารถเข้าเล่น
ร่วมกันได้หลายคนพร้อม ๆ กัน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน การเล่นเกมออนไลน์นั้นมีทั้ง

https://anitime.asia/scoop/7-top-super-mario-games/
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แบบเสียค่าบริการ และไม่เสียค่าบริการขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ นอกจากจะเป็น
เกมที่ให้อิสระในการเล่นแก่ผู้เล่นแล้ว เกมออนไลน์ยังเป็นเกมที่ผู้พัฒนาได้ขึ้นอย่างจริงจัง ทั้งรูปแบบ
การเล่น เนื้อเรื่องของเกม ภาพที่คมชัด และระบบกราฟฟิกของเกมที่สูงมาก เพื่อเพิ่มอรรถรสให้แกผู่้
เล่น ซึ่งการเล่นเกมออนไลน์ ได้ถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบการเล่น และผู้เล่น
สามารถเลือกเล่นได้ตามต้องการ 

 

ประเภทของเกมออนไลน์ MMO 

ประเภทของเกมออนไลน์ Massively Multiplayer Online Game (MMO) สามารถแบ่ง
ตามเนื้อหาของเกมได้ 8 ประเภท ดังนี้ (มังคลารัตน์ สำเนากลาง, 2555: ออนไลน์)   

1. เกมแอคชัน (Action Game) เกมที่เน้นการควบคุมและการตัดสินใจที่รวดเร็วในการบังคับ
ทิศทางและการกระทำของตัวละคร อาทิ คน สัตว์ หรือหุ่นยนต์ ให้แสดงกริยา ท่าทางต่าง ๆ ให้ผ่าน
ด่านต่าง ๆ ในเกมได้ เช่น บังคับให้ตัวละครหลบหลีกคู่ต่อสู้ กระโดดข้ามสิ่งกีดขว้าง เกมประเภท นี้
เป็นเกมที่ไม่ซับซ้อน มีรูปแบบง่าย ๆ ไม่ต้องวางแผนในการเล่นมากนัก เน้นการแก้ไขเฉพาะหน้า 
เนื้อหาของเกมบางเกมสามารถเกมได้ทุกเพศทุกวัย เช่น มาริโอ้ รอคแมน แต่บางเกมนั้นจะมีเนื้อหาที่
รุนแรงอาจไม่เหมาะสมกับเด็ก เช่น Battlefield เป็นต้น   

 

ภาพที่ 13 เกมเกมแอคชัน (Action Game) 

(ท่ีมา : https://websetnet.net/th/) 

2. เกมผจญภัย (Adventure Game) เกมที่ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครหนึ่ง เพ่ือ
เข้าไปผจญภัยในไปเกม และจะต้องทำภารกิจในเกมให้สำเร็จ ซึ่งเนื้อหาของเกมจะเป็นเนื้อหาที่เน้น
การแก้ไขปัญหา ผู้เล่นจะต้องใช้สติและมีสมาธิในการวิเคราะห์โจทย์ แก้ไขปริศนา และนำสิ่งของที่ผู้
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เล่นเก็บได้ระหว่างการผจญภัยมาใช้ประโยชน์ทำให้ผ่านด่านแต่ละด่านในเกมได้ นอกจากนี้ผู ้เล่น
จะต้องพูดคุยกับตัวละครอ่ืน ๆ ในเกมด้วย โดยทั่วไปเกมประเภทนี้จะไม่มีการตาย เพ่ือที่ผู้เล่นจะได้มี
เวลาในการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ หรือหากมีการตายก็จะมีการกำหนดตำแหน่ง
ในการเกิดใหม่ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นต่อจากเดิมได้ ในปัจจุบันเกมประเภทนี้จะถูกสร้างในรูปแบบ 
Graphical Adventure ซึ่งภาพต่าง ๆ จะมีความสมจริงมากขึ้น เช่น Monster Hunter เป็นต้น 

 

ภาพที่ 14 เกมผจญภัย (Adventure Game) 

(ท่ีมา : https://www.blognone.com/node/93251) 

3. เกมกีฬา (Sport Game) เป็นเกมที่จำลองการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ขึ้นมา โดยมีการใช้
กติกาในการเล่นหลัก ๆ เหมือนกติกาจริง ผู้เล่นจะต้องใช้กระบวนการคิดและวางแผน อาศัยทักษะ 
ความสามารถ และความชำนาญของผู้เล่น เพื่อเอาชนะในเกม การเล่นเกมประเภทนี้จะไม่มีตัวช่วยที่
มากนัก ได้แก่ ฟุตบอล เทนนิส แบดมินตัน บาสเก็ตบอล กอล์ฟ ว่ายน้ำ กรีฑา สนุกเกอร์ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 15 เกมกีฬา (Sport Game) 

(ท่ีมา : https://blogbynutdanai.wordpress.com/) 
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4. เกมการยิง (Shooting Game) เป็นเกมท่ีเน้นการทำลายศัตรูด้วยการยิงเป็นหลัก ผู้เล่นมัก
มีอุปกรณ์ประเภทปืน หรือเครื่องบินเพื่อใช้ในการทำลายเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่สามารถยิง
เป้าหมายได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนกระสุน เพื่อให้ชนะหรือผ่านด่านต่าง ๆ และในขณะเดียวกันผู้
เล่นจะต้องคอยหลบกระสุนของคู่ต่อสู้ไปด้วยเช่นเดียวกัน เกมการยิงสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ First 
Person Shooting (FPS) เกมยิงที่ใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่ง หรือมุมมองสายตาในการเล่น ซึ่งตัวผู้เล่นจะ
มองไม่เห็นตัวละครของตนเอง เช่น Counter Strike ,Ghost Recon และแบบที่สอง คือ Third 
Person shooting (TPS) เกมยิงที่จำลองภาพโดยรอบและผู้เล่นสามารถมองเห็นตัวละครของตนเอง
ได้ เช่น PUBG เป็นต้น 

 

ภาพที่ 16 เกมการยิง (Shooting Game) 

(ท่ีมา : https://www.gamemonday.com/game-news/86154/) 

5. เกมการจำลองสถานการณ์ (Simulation Game) เป็นเกมที่จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ 
ขึ้นมาให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น เกมประเภทนี้สามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบ 
คือ แบบที่ 1 Virtual Simulation เป็นแบบจำลองการควบคุมเสมือนจริง เช่น การขับรถ หรือ
ยานพาหนะต่าง ๆ แบบที่ 2 Situation Simulation เป็นแบบจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลา
หนึ ่งและให้ผ ู ้ เล ่นเป็นตัวเองที ่อยู ่ในสถานการณ์นั ้น เช ่น The sims และแบบที ่ 3 Creation 
Simulation เป็นแบบที่ให้ผู้เล่นได้เป็นเจ้าของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง และให้ผู้เล่นได้ออกแบบหรือ
บริหารกิจการนั้นๆจนสำเร็จ เช่น เกมร้านขายเสื้อผ้า เกมร้านอาหาร เกมห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
และแบบที่ 4 Pet Simulation เป็นแบบที่จำลองให้ผู้เล่นสามารถเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ได้ 
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ภาพที่ 17 เกมการจำลองสถานการณ์ (Simulation Game) 

(ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/sports/game-esport/news_3035594) 

6. เกมวางแผน (Strategy Game) เป็นเกมประเภทวางแผนการรบ ผู้เล่นจะต้องทำการศึกษา
รูปแบบ หาวิธีการเอาชนะ เน้นการควบคุมกองทัพ เก็บเก่ียวทรัพยากร และการสร้างกองทัพที่ทำการ
สู้รบกันสามารถเล่นร่วมกันได้หลายคน โดยเกมประเภทนี้มี 2 แบบหลัก ๆ คือ แบบที่ 1 Real Time 
ผู้เล่นทุกฝ่ายจะต้องแข่งกับเวลา เนื่องจากในแต่ละรอบจะไม่มีการหยุดพักจนกว่าจะหมดเวลา แบบที่ 
2 Turn Base ผู้เล่นจะมีโอกาสในการคิดมากกว่าแบบแรก เนื่องจากผู้เล่นจะผลัดกันเล่นเหมือนการ
เล่นหมากรุก และแบบที่ 3 แบบผสมระหว่างแบบ Real Time และ Turn Base  

 

ภาพที่ 18 เกมวางแผน (Strategy Game) 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/griffinncool/kems-prapheth-wangphaen-
strategy-games) 

https://www.khaosod.co.th/sports/game-esport/news_3035594
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7. เกมปริศนา (Puzzle) เป็นเกมที่เน้นการฝึกการคิดแบบตรรกะพื้นฐาน เช่น เกมลับสมอง 
เกมประเภทนี้เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ตัวเกมจะเป็นการแก้ปริศนาต่างๆมีหลายระดับ 
โดยความยากจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระดับที่ผ่านไปได้ เช่น เกมอักษรไขว้ เกมหมากรุก เกมเติมคำ 
เป็นต้น 

 

ภาพที่ 19 เกมปริศนา (Puzzle) 

(ท่ีมา : https://games-knowledge.com/gametype/) 

8. เกมสวมบทบาทเป็นตัวละคร (Role playing Game) เป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาท
เป็นตัวละครตัวหนึ่ง เข้าไปผจญภัยในโลกที่สมมติขึ้นมาในเกม ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกหรือสร้างตัว
ละครเองได้ และมีหน้าที่ในการควบคุมการกระทำทุกอย่างของตัวละคร และดำเนินเนื้อเรื่องต่าง  ๆ 
ภายในเกม โดยพื้นฐานแล้วจะต้องมีตัวละครหลัก 1 คนที่ผู้เล่นต้องควบคุม ขณะที่ตัวละครอื่น ๆ ผู้
เล่นอาจจะมีสิทธิ์ในการควบคุมหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับระบบภายในเกมที่ทางผู้พัฒนากำหนดไว้ คำว่า 
RPG หรือ Role Playing Game เป็นแนวเกมกลุ ่มใหญ่ที่เราสามารถใช้ได้กับทุกเกมที่เราได้สวม
บทบาทเป็นตัวละครภายในเกม ซึ่งเกมประเภทนี้ผู้เล่นจะสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครในเกม
ดำเนินเรื่องราวไปเหมือนกับเราอ่านหนังสือนิทาน หรือนิยาย แต่เกมนั้นทำให้เราสามารถเข้าไปผจญ
ภัยในนิยายที่เราอ่านได้ เกมนี้จึงมีเสน่ห์มาก ตรงที่มีความคล้ายคลึงกับชีวิตคน เพราะคนที่เพ่ิงเข้าเกม
หรือเพ่ิงเริ่มเล่นเกมนั้นเปรียบเหมือนเด็กที่เพ่ิงเกิดใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ อาชีพและทุนในการ
ใช้ชีวิต ทุกคนจึงต้องขยันในการหาประสบการณ์ และม่ันฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ในเกม เพ่ือที่จะสามารถ
ใช้ชีวิตในเกมได้ ยิ่งขยันเรียนรู้ ก็ยิ่งฝ่าฟันอุปสรรคได้มาก ก็มีประสบการณ์มาก เข้มแข็งมาก ใครที่ฝ่า
ฝันอุปสรรคได้น้อยก็มีประสบการณ์น้อย และไม่สามารถ ที่จะรับมือกับอุปสรรคที่โหดร้ายมาก ๆ 
ตัวอย่างเกมที่มีผู้คนเล่นกันอย่างแพร่หลาย เช่น Ragnarok Online เกมที่ผู้เล่นต้องเก็บเลเวลด้วย
การฆ่ามอนส์เตอร์ตามแผนที่ต่าง ๆ หรือตั้งกลุ่มกับเพื่อน ๆ เพื่อตะลุยดันเจี้ยนที่มีอยู่ภายในเกม ผู้เล่น
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สามารถไปที่ไหนก็ได้ในแผนที่ และเม่ือเพ่ิมเลเวล หรือค่าประสบการณ์จนถึงระดับที่กำหนด ผู้เล่นจะ
สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ โดยเกมนี้ภารกิจจะยากขึ้นเรื่อย ๆ ตามระดับของเลเวล หรือค่าประสบการณ์
ที่เพิ่มขึ้น และ Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) ซึ่งทั้ง 2 เกมนั้นจะมีสิ่งที่เหมือนกันเพียง
แค่ความเป็นชุมชน (Community) เท่านั้น 

 

ภาพที่ 20 เกมสวมบทบาทเป็นตัวละคร (Role playing Game) 

(ท่ีมา : https://gameslot.casino/?p=4372)  

นอกจากเกมออนไลน์แต่ละประเภทจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน และผ่อนคลาย
ความเครียดจากการเรียน การทำงานแล้ว รูปแบบการเล่นและเนื้อหาของเกมในแต่ละประเภท หรือ
แต่ละเกม ยังช่วยในการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การ
ฝึกภาษาต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ที่เจอกันภายในเกมอีกด้วย เนื่องจากเกม
ประเภท MMO ส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นจะมีเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นได้ติดตามและดำเนินเรื่องราวต่อไปด้วยการ
ทำภารกิจต่าง ๆ ต่อไปเพื่อให้เรื่องราวดำเนินไปจนถึงตอนจบ ซึ่งในแต่ภารกิจจะมีความยากง่าย และ
วิธีการเล่นที่ต่างกันออกไป ผู้เล่นจึงต้องมีการวางแผน และคิดวิเคราะห์เพื่อให้สามารถทำภารกิจนั้น ๆ
ได้สำเร็จ และไปสู่ภารกิจต่อไปได้ อีกทั้งเกมประเภทนี้ยังเป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถเข้าเล่นพร้อมกันได้
หลาย ๆ คนและหลายพื้นที่ ในระหว่างที่เล่นอยู่ผู้เล่นจึงสามารถพบเจอผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่เล่นอยู่ใน
เซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้ จึงเกิดเป็นการสามารถปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกภาษาได้
อีกด้วย เนื ่องจากเกมที ่ถูกสร้างขึ ้นโดยผู ้พัฒนาหลายเชื ้อชาติ รวมทั้งกลุ ่มผู ้เล่นเองก็มีความ
หลากหลายเช่นกัน เมื่อเล่นเกมที่ไม่มีการแปลภาษาเป็นภาษาที่ผู้เล่นใช้ในชีวิตประจำวัน หรือได้พบ
เจอผู้เล่นต่างเชื้อชาติในระหว่างที่เล่นเกมอยู่ การเล่นเกมจึงเป็นช่องฃทางในการฝึกภาษาได้อีกด้วย 
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องค์ประกอบและคุณสมบัติของเกมออนไลน์ 

 การศึกษาเกมจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจบริบทของเกม ทั้งในด้านของเนื้อหาเกม และด้าน
ระบบเกม เพื่อนำมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์เกมออนไลน์ที่ชัดเจนขึ้น เพราะว่าเกมเป็นสื่อชนิด
หนึ่งที่มีองค์ประกอบเฉพาะที่นอกเหนือออกไปจากสื่อชนิดอ่ืน ๆ เนื่องจากเกมเป็นสื่อที่ผู้เล่นสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาได้ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม ปรับเปลี่ยน หรือการแต่งเติมเนื้อหา ผู้เล่นสามารถ
ทำเองได้ภายในกรอบของเกมที่ผู้สร้างกำหนดไว้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้เล่นมีความผูกพันกับตัวเกมมากกว่าสื่อ
ชนิดอื่น ๆ โดย Reeves and Read ได้กำหนดคุณสมบัติของเกมที่ดี 10 ประการเอาไว้ ในหนังสือ
เรื่อง Total Engagement (2010) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การสร้างแบบจำลองตัวตน (Self-representation with Avatar) มีระบบที่ทำให้ผู ้เล่น
สามารถเลือกสร้างตัวละครของตนเองได้ตามความต้องการของผู้เล่น หากยิ่งเปิดโอกาสให้ผู ้เล่น
สามารถเลือกไดม้ากเท่าไหร่ ความผูกพันกับเกมก็จะยิ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย 

 2. สภาพแวดล้อม 3 มิติ (3D Environment) เป็นลักษณะของการจำลองสภาพของโลก
ภายในเกม หรือโลกเสมือนให้มีความคล้ายคลึงกับโลกแห่งความเป็นจริง ยิ่งมีความสมจริงและเอ้ือต่อ
การสำรวจมากเท่าไหร่ ยิ่งกระตุ้นความรู้สึกแปลกใหม่ของผู้เล่นให้มากขึ้น 

 3. การเล่าเรื่องและบริบท (Narrative Context) เกมที่ดีควรมีเนื้อเรื่องเบื้องหลังที่ดี และการ
ดำเนินเรื่องที่น่าสนใจ การที่เกมมีเนื้อหาที่ เข้มข้นมีผลทางจิตวิทยาต่อผู้เล่น ทำให้ผู้เล่นรู้สึกใกล้ชิด
และผูกพันกับเกมมากข้ึน 

4. การตอบสนอง (Feedback) การตอบสนองของเกมที่มีต่อตัวผู ้เล่น เช่น การมีระบบ
หน้าจอที่สามารถสื่อสารกับผู้เล่นได้ เช่น ระบบหลอดเลือด (HP Bar) แบบจำลองสถานการณ์ เงินที่มี 
เป็นต้น  

 5. ชื่อเสียง อันดับ และเลเวล (Reputation Rank and Level) เป็นระบบที่สำคัญอย่างมาก
สำหรับการเล่นเกมออนไลน์ การมีชื่อเสียงในโลกดิจิทัลส่งผลต่อความอยากเล่นเกมของผู้เล่น เพ่ือ
แสดงความเก่งในการเล่นเกมให้ผู้อ่ืนรับรู้ เกมจึงเป็นส่วนช่วยในการแสดงความสามารถเหล่านั้น และ
ยังเป็นส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านตัวเกม 

 6. ระบบตลาดและระบบเศรษฐกิจ (Marketplace and Economics) ระบบตลาดเป็น
องค์ประกอบในการทำให้เกมออนไลน์หลาย ๆ เกมอยู่ได้ เนื่องจากเกมออนไลน์แต่ละเกมนั้นมีระบบ
สกุลเงินเป็นของตัวเอง และตลาดภายในเกมเกิดจากการเคลื่อนย้ายเงินผ่านการซื้อขายระหว่างผู้เล่น 
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ซี่งลักษณะของระบบเศรษฐกิจในโลกของเกม ไม่ได้แตกต่างจากตลาดในโลกความเป็นจริง นอกจากนี้
ระบบการค้ายังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นได้ใช้เวลาในการเล่นเกมเพ่ิมข้ึน 

 7. การแข่งขันภายใต้กฎ (Competition Under Rules that are Explicit and Enforce) 
กฎในการเล่นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนของเกม สร้างความสนุกในการเล่น และ
สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างตัวผู้เล่นในโลกเกมออนไลน์ได้ด้วย มีฐานความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มข้นของการแข่งขันกับการเล่นเกมที่มากขึ้น เพราะผู้เล่นให้คุณค่ากับเลเวลในการเล่นที่สร้างขึ้น
จากกฎของเกม หรือสร้างข้ึนจากระบบคอมพิวเตอร์ 

 8. การรวมกลุ่ม (Team) ในยุคแรกเกมจะเป็นการเล่นภายในบ้าน หรือการเล่นพร้อมกัน
หลายคนผ่านการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ภายหลังเมื่อเกมได้พัฒนาเป็นการเล่นผ่าน
ระบบ LAN หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เกิดการเล่นจับกลุ่มในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และ
เริ่มนำไปสู่การเล่นเกมแบบกลุ่มย่อย เช่น Counter Strike, Half-life เป็นต้น ซึ่งการจับกลุ่มภายใน
เกมส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมภายในเกมขึ้น และนำไปสู่การมีเป้าหมายร่วมกัน อย่างเช่น การ
ทำภารกิจ ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นสิ่งที่มาคู่กับเกมออนไลน์ทุกชนิด ยิ่งเทคโนโลยีเกมเกิดการพัฒนามาก
ขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ICT เพื่อเข้าสู่ยุคที่การติดต่อสื่อสารทั่วถึง ส่งผลให้การเข้า
เล่นเกมออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้การเล่นเป็นกลุ่มราบรื่นยิ่งขึ้นด้วย 

 9. ระบบการสื่อสารควบคู่ที ่ใช้ง่าย (Easy Parallel Communication System) โดยส่วน
ใหญ่เกมจะใช้ภาษาพูด และภาษาเขียนในการสื่อสารภายในเกมมากกว่าการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ ซึ่ง
การสื ่อสารส่งผลให้เกิดการผูกพันทางสังคม เกมที่มีการวางระบบการสื ่อสารให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการเล่นของผู้เล่น รวมไปถึงการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ มีแนวโน้มที่เกมจะได้รับความ
นิยมสูง 

 10. การกดดันด้วยเวลา (Time Pressure) การเล่นเกมออนไลน์เป็นการเล่นที่เน้นการสร้าง
สังคม การใช้เวลามากดดันให้เกิดการตัดสินใจในเวลาที่จำกัด กระตุ้นให้ผู้เล่นเกิดความตื่นเต้นและ
อยากเล่นเกมมากข้ึน เนื่องจากเรื่องของเวลานั้นส่งผลให้ความสุขในการเล่นเกมเพ่ิมมากข้ึน  

ทั้งนีอ้งค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความสำคัญต่อเกม และมีนัยสำคัญต่องานศึกษาเรื่อง
นี้ เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการเพ่ิมความน่าสนใจให้แก่เกม และดึงดูดผู้เล่นจาก
กลุ่มอ่ืน ๆ ได้ด้วย ทั้งจากการให้อิสระในการสร้างตัวละคร สภาพแวดล้อมที่สมจริง เนื้อเรื่องที่มีความ
เข้มข้น น่าติดตาม มีระบบการตอบสนองที่สามารถสื ่อสารกับผู้เล่นได้ มีพื้นที่ในผู้เล่นได้แสดง
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ศักยภาพของตน มีระบบตลาดและเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ได้ มีกฎคอบควบคุมไม่ให้เกิดการล้ำ
เส้นระหว่างกัน และทำให้เกิดการรวมกลุ่มที่หลากหลายขึ้น 

 

จุดกำเนิด “GTA V” สู่ “GTA Five M”  

 Grand Theft Auto V (GTA V) เป็นชุดวิดีโอเกม Role Play Gaming แบบอิสระ (Open 
World) ที่มีการวางจำหน่ายในปี พ.ศ.2551 โดยบริษัท ร็อกสตาร์นอร์ธ เป็นเกมที่มีการจำลองโลก
กว้างเสมือนจริง ที่ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นอาชญากรในเมืองใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ไขว่คว้าหาอิทธิพลผ่านองค์กรอาชญากรรมตลอดเกม ภารกิจในเมืองมัก
ตั้งอยู่ในสถานที่ทรุดโทรม จุดมุ่งหมายมักจะเก่ียวกับการก่ออาชญากรรม ซึ่งจำเป็นจะต้องทำให้สำเร็จ 
เพ่ือให้เนื้อเรื่องสามารถดำเนินต่อไปได้ และเพ่ือในตัวละครนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แน่นอนว่า ใน
เกมก็มีกฎหมายเหมือนกับโลกความเป็นจริง หากผู้เล่นทำผิดกฎหมายก็จะมีตำรวจมาจับ ยิ่งความ
รุนแรงของอาชญากรรมที่ก่อมากเท่าไหร่ จำนวนตำรวจและทหารที่ตามจับตัวผู้เล่นก็จะยิ่งมีจำนวน
มากขึ้นเท่านั้น เนื้อหาของเกมไม่ได้มีแค่การกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องราวของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการหักหลัง ครอบครัวแตกแยก ซึ่งเป็นเหมือนการ
จำลองด้านมืดของโลกความเป็นจริง ที่ถึงแม้ว่าจะร่ำรวย แต่ถ้าหากได้มาด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย ชีวิต
หลังจากนั้นก็จะอยู่อย่างไม่เป็นสุข ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง หรือหากไปฆ่าใครแล้วโดน เอาคืนก็จะ
สูญเสียคนที่รักไป เป็นต้น (วงศกร ปฐมชัยวัฒน์, 2559 : ออนไลน์)  

 
 

ภาพที่ 21 เกม Grand Theft Auto V (GTA V หรือ GTA 5) 
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นอกจากการดำเนินเรื่องราวที่สมจริงแล้ว GTA V ยังมีการเพิ่มระบบซื้อบ้าน ซื้อกิจการต่าง 
ๆ ระบบดำน้ำ ขับเครื่องบิน ระบบยิงปืน และเล็งปืนใหม่ เพ่ือความสมจริงมากขึ้น และในระหว่างนั้น
ผู้พัฒนาเกมก็ได้เปิดตัว GTA online ที่มีความสมจริงมากขึ้น ทั้งการดำเนินเรื่อง คุณภาพของภาพ ทั้ง
ยังมีโหมดผู้เล่นหลายคนเพ่ิมมาด้วย ทำให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันดูสมจริงมากขึ้น  

Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) หร ือ  GTA Roleplay เป ็นโหมดหน ึ ่ งท ี ่ ถู ก
ดัดแปลงขึ้นจากการสคริป และระบบหลัก ๆ ภายในเกม GTA 5 หรือGTA V เพื่อนำมาเล่นในโหมด
โรลเพลย์ (Role Play) และมีการตั้งกฎการเล่นขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับการจำลองการใช้ชีวิตจริง
มากขึ้น และได้ถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน โดยผู้เล่นสามารถปรับรูปแบบมุมมองในการเล่น
เป็นแบบมุมมองบุคคลที่สาม หรือมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้ ผู ้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครได้ตาม
ต้องการ การเล่น Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) จะเน้นการเล่นแบบการใช้ชีว ิตที่
สมจริง ซึ่งผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่ต้องเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ โจร แพทย์ ช่าง เชฟ และอาชีพอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

โดย GTA Five M เป็นตัวกลางการเซื่อมต่อเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์และสร้างเซิร์ฟเวอร์เกมหาก
ผู้เล่น ไม่มีโปรแกรม Five M ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ของเกมได้ ผู้ที่ดูแลตัว Five M 
คือ บริษัทเกมผู้สร้าง GTA และบริษัทผู้พัฒนา GTA Five M ซึ่งกระบวนการทำงานของ Five M จะมี
ลักษณะคล้ายกับ Google ไดร์ฟ ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูล และเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์ 
(ประเทศ) รวมกันไว้ในคลัง โดยโครงสร้างระบบ มีลักษณะดังนี้ 

 

การเล่นเกม GTA ในไทยได้รับความนิยมมาโดยตลอด จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2557 – 2560 
กระแสความนิยมของเกมเริ่มลดลงเรื่อย ๆ เพราะกระแสเชิงลบจากข่าวอาชญากรรมที่ก่อขึ้นโดย
วัยรุ่น แล้วมีการอ้างว่าเป็นการเลียนแบบเกม GTA เกมนี้จึงถูกต่อต้านโดยสังคม และกีดกันโดย
ผู้ปกครอง ที่กลัวว่าเกมจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงของลูกหลาน ความนิยมจึงลดลงตามไปด้วย และ
ได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในปี พ.ศ. 2561 จากการที่ GTA V Roleplay หรือFive M RP เข้ามาใน
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ไทย ผู้เล่นเกมจึงเริ่มกลับมาเล่นอีกครั้ง เนื่องจากกระแสจากกลุ่มสตรีมเมอร์ชื่อดังหลายคนที่ให้ความ
สนใจเกมนี้ กระแสของเกมนี้จึงโด่งดังขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในกลุ่มสตรีมเมอร์ บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการ
บันเทิง ทำให้กลุ่มผู้เล่นเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ถูกทำข้ึนโดยใช้เกมนี้ เช่น การทำละคร
สั้น และคลิปตลก ที่มีการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Youtube Facebook หรือ 
Tiktok ก็มีส่วนในการทำให้มีผู้เล่นเกมแนว Roleplay มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งผู้เล่นเก่า
และผู้เล่นใหม่ วงการนี้จึงกลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากฐานผู้เล่นที่เพ่ิมขึ้นแล้ว แน่นอนว่า ผู้เล่นใหม่
นั้นไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อน จึงไม่มีประสบการณ์ในการเล่นสวมบทบาท การจำลองการใช้ชีวิตจริงผ่าน
เกมนี้ จึงเป็นเรื่องที่ยาก ต้องเปิดใจอย่างมากเพ่ือทำให้เข้าใจวิธีการเล่น และเพ่ือให้ผู้เล่นหลาย ๆ คน
สามารถเล่นเกมนี้ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่เหมือนกัน ผู้ดูแลระบบจึงได้กำหนดกฎ และข้อมูล
พื้นฐานขึ้นมา เพื่อให้ผู้เล่นได้ทำความเข้าใจร่วมกัน โดยได้กำหนดว่า การเล่น GTA Five M นั้นเป็น
การจำลองการใช้ชีวิตเสมือนจริงในประเทศนั้น ๆ ซึ ่งชื ่อประเทศจะขึ ้นอยู ่กับผู ้ดูแลระบบของ
เซิร์ฟเวอร์นั้น ชื่อหน่วยงานต่าง ๆ จึงอ้างอิงตามชื่อประเทศ หรือเซิร์ฟเวอร์นั้น  เช่น ใน Los Santos 
หน่วยงานตำรวจจะใช้ชื่อว่า Los Santos Police Department (LSPD) เป็นต้น  

เนื่องจาก GTA Five M เป็นเกมประเภทสวมบทบาทตัวละคร หรือ Role playing Game ที่
มีความใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริง ซึ่งผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศนั้น ๆ ผู้เล่นจึงสามารถใช้จินตนาการในการสร้างตัวละครของตนได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็น 
ชื่อตัวละคร บทบาท พฤติกรรม บุคลิก รวมทั้งนิสัยด้วย อีกทั้งเกมนี้เป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถเข้าเล่น
พร้อมกันได้หลายคน สามารถเล่นได้จากหลายพ้ืนที่ โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และ
เกมนี้ยังเป็นที่ต้องอาศัยเนื้อการดำเนินเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกมสามารถดำเนินต่อไปได้ ตัวละครจึง
จำเป็นต้องมีการเข้าร่วมสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับภายในประเทศ 
และเม่ือมีผู้เล่นหรือประชาชนจำนวนมาก เพ่ือให้การเล่นเกมเป็นไปได้อย่างราบรื่น จึงต้องมีกฎกติกา
เข้ามาควบคุมเหมือนกับกฎหมายที่ใช้ในโลกความเป็นจริง โดยมีกฎทั่วไปที่หลาย ๆ เซิร์ฟเวอร์มักใช้
เหมือนกัน ดังนี้ (ตฤณ, 2563: ออนไลน์) 

1. Out of Character (OC) คือ ตัวตนจริง ๆ นอกเกม ไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทภายในเกม 
เป็นการพูดคุยกันนอกบทบาทหรือการพูดคุยถึงเรื่องในชีวิตจริง หรือนอกเซิร์ฟเวอร์เกม ในกฎข้อนี้จะ
มีการยกเว้นในกรณีจำเป็นอยู่ คือ หากจำเป็นจะต้องพูดนอกบทบาท ตัวผู้เล่นจะต้องพูดคำว่า OC 
ก่อนเพื่อจะให้ผู้ที่ร่วมสนทนาในเกมรับรู้ และเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะสื่อสารว่าเป็นเรื่องราวของบทหรือ
นอกบท กฎเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้เนื้อเรื่องในเกมเป็นไปตามเรื่องราวที่ควรจะเป็น และเพ่ือ
ความสนุกของตัวผู้เล่นเอง 
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2. In Character (IC) คือ ตัวตนในเกม หรือตัวละคร เป็นการพูดคุยกันของตัวละครใน
บทบาท จะพูดคุยกับเฉพาะเรื่องราวในเกมเท่านั้น ไม่พูดถึงเรื่องนอกเกม หรือชีวิตจริง ถือเป็นการให้
เกียรติผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ร่วมกันในเซิร์ฟเวอร์  

3. Power gaming (PG) หรือการกระทำที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจะกระทำในความเป็น
จริง รวมไปถึงการระเบิดสถานที่ทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกฎข้อนี้จะมีการเตือน 3 ครั้ง หาก
เตือนครบ3 ครั้งจะโดนแบน  

4. Meta gaming (MG) คือ การนำเอาเรื่องจริงมาพูดผสมกับตัวละครในเกม ตัวอย่างเช่น 
การห้ามใช้ช่องทางการสื่อสาร OOC เรียกให้หน่วยงานมารับ เรียกแพทย์มารักษา หรือเรียกเพื่อนมา
ช่วยผ่านโปรแกรมสื่อสารอื่น ๆ นอกเหนือจากในเกม เช่น Discord Ts3 Skype ในขณะที่ตัวผู้เล่น
กำลังโดนไล่ล่า  

5. Deathmatch (DM) คือ การฆ่ามั่ว การฆ่าแบบไม่มีเรื่องราว หรือการฆ่าเพียงเพราะอยาก
ฆ่า จะถูกเตือนเพียงครั้งเดียว หากมีการกระทำครั้งต่อไปจะโดนแบนทันที  

6. Revenge Kill (RK) คือ กฎที่ตั้งมาเพื่อให้ผู้เล่นที่โดนฆ่าตาย หรือสลบ ลืมความจำในช่วง
ก่อนที่จะตายหรือสลบเป็นเวลา 30 นาท ี 

7. Spawn Kill (SK) คือ การยิงตรงจุดต้องห้ามหรือจุดเกิดต่าง ๆ ภายในเซิร์ฟเวอร์ เป็นกฎ
ที่ตั้งข้ึนมากันไม่ให้ผู้เล่น Deathmatch หรือการฆ่ามั่ว และการยิงดักจุดเกิด 

8. Drive-by (DB) คือ การขับรถชน หรือทับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ จนถึงแก่ชีวิต หรือการฆ่าคนด้วย
รถโดยไม่มีเหตุผลมากพอ และการที่ผู้เล่นไปยืนขวางรถผู้อื่นโดยเจตนา 

9. Ninja Jack (NJ) คือ การที่ผู้เล่นคนหนึ่งจอดรถอยู่ และมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งวิ่งมาดึงผู้เล่นลง
จากรถและขับรถหนีไป หรือเรียกอีกอย่างว่า การขโมยรถไม่มีบทบาท 

10. Breaking Roleplay คือ การที่ผู้เล่นไม่ตามเกม ขัดเนื้อเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่ หรือการ
การกระทำใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินเนื้อเรื่องต่อได้ 

11. Escape character death (CK) คือ การ accept death หนีบทบาท หรือเป็นบทบาท
เจ็บแต่กด accept death หรือไม่ กด accept death โดยไม่มีบทบาท  

12. Toxic Play คือ การที่ผู้เล่นด่าท้อผู้เล่นคนอ่ืนด้วยถ้อยคำหยาบคายถึงบุพการี  
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13. Value of Life คือ การกระทำที่ไม่รักชีวิต ไม่คำนึงถึงชีวิตตัวเอง เช่น การกระโดด
สะพาน การวิ่งตัดหน้ารถ หรือการกระทำอ่ืน ๆ ที่ทำให้สลบหรือถึงแก่ชีวิต 

 

รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันภายในเกม GTA Five M 
เกม GTA Five M เป็นเกม Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMO 

RPG) หรือเกมออนไลน์ที ่ผ ู ้เล ่นจำนวนมากสามารถเล่นพร้อมกันได้ ในการเล่นจึงตัวละครจึง
จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อตัวละครอื่น ๆ เพื่อให้เนื้อเรื่องสามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ของตัวละครในเกม มีดังนี้  

1. การพูดคุย ทั้งด้านบวก เช่น การทำความรู้จักกัน สานสัมพันธ์กัน และด้านลบ เช่น การ
ทะเลาะวิวาท การด่าทอ โดยการพูดคุยกันของของตัวผู้เล่นหรือตัวละครในเกมจะเป็นไปตามบริบทใน
ขณะนั้น ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่การกล่าวทักทายเมื่อพบหน้ากัน การพูดคุยกันแบบทั่วไปของกลุ่ มเพื่อน 
การพูดคุยกันเรื่อฃธุรกิจ การประชุม การนัดแนะกันเพ่ือจะทำบางสิ่งบางอย่างที่จริงจัง เป็นต้น 

2. การเข้ากลุ่ม หรือแก๊ง เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนที่มีแนวทาง เป้าหมาย ความคิด 
รูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมือนกัน หรือมีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน ซึ่งการเข้ากลุ่มอาจจะเริ่มจากการ
พบเจอกันในสถานที่ที่มีความเฉพาะ ระหว่างทำกิจกรรม หรือการแนะนำให้รู้จักกันผ่านบุคคลอื่น ซึ่ง
เมื่อได้พูดคุย และรู้จักกันมากขึ้นแล้วพบว่ามีแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน จึงผ่านต่อการรวมกลุ่ม หรือเข้า
กลุม่ 

3. การมอบสิ่งของ อาจเป็นได้ทั้งการมอบเพื่อสานสัมพันธ์ การมอบเพื่อเป็นการชดเชยบาง
สิ่งที่สูญเสียไป สิ่งของที่มักมอบให้กันมักเป็นสิ่งของที่มีมูลค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ภายใน
เกม เช่น แร่เงิน แร่ทอฃ ทองแดง ไม้ เป็นต้น ซึ่งสิ่งของเหล่านี้สามารถนำไปขายต่อ หรือนำไปใช้เป็น
ส่วนประกอบในการประดิษฐ์หรือสร้างอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ 

4. การซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ ่งของ เป็นการแลกเปลี่ยนสิ ่งของกับเงิน ที่ผู ้เล่นได้มีการทำ
ข้อตกลงกันเองภายใต้การกำหนดและควบคุมราคาของสภาหรือแอดมิน เช่น แร่ต่าง ๆ วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร ชิ้นส่วนในการสร้างเครื่องมือสำหรับทำงาน เป็นต้น 

GTA Five M เป็นการเล่น Roleplay แบบอิงหลักความเป็นชุมชน (Community) ซึ่งผู้เล่น
จะเล่นกันแบบสังคมครอบครัว สังคมเพื่อน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อิงหลักการใช้ชีวิตเสมือนจริง เล่น
เพื่อให้เกิดมิตรภาพอย่างไรก็ดีกว่าเล่นเพื่อให้เกิดความแตกแยก จะสร้าง เรื่องราวตีกันก็ได้ แต่เมื่อ
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เรื่องราวจบลง ผู้เล่นก็จะต้องมีน้ำใจนักกีฬาที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันได้ด้วย อีกทั้งการเล่นโรลเพลย์
เป็นการเล่นเกมที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างชีวิตจริงและชีวิตเสมือนภายในเกม ดังนั้น ผู้เล่นจึงควร
ระมัดระวังในการเล่น เพ่ือไม่ให้ตนอินกับคาเรกเทอร์จนนำมาเป็นทั้งชีวิตในโลกความจริง ลืมแยกแยะ
ระหว่างเรื่องราว ความรู้สึกในชีวิตจริงและในเกม นำมาเป็นอารมณ์ หรือนำความรุนแรงในเกมมาใช้
ในชีวิตจริง ฉะนั้นการเล่นแบบมีสติอย่าเอาโลกโรลเพลย์มารวมกับโลกของความจริงจึงเป็นสิ่งที่ควร
กระทำท่ีสุด 

 

อาณาจักร GTA Five M      

 Five M เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่น GTA Online โดยกลุ่มผู้เล่น เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการบางอย่างที่ตัวเกมดั้งเดิมไม่สามารถมอบได้  โดยเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใน 

Five M นั้นจะสามารถลง Mod และ Sclip ต่าง ๆ เพื่อสร้างอรรถรสและรูปแบบการเล่นใหม่ ๆ 

ให้กับผู้เล่นได้อย่างอิสระ  ซึ่งในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยรูปแบบการ

เล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน Five M ก็คือ รูปแบบการเล่นแบบสวมบทบาท หรือ Roleplay ที่มี

การเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้คนในเมือง ทำอาชีพต่าง ๆ สร้างเรื่องราวกับคนอ่ืน ๆ รวม

ไปถึงการสร้างสังคมกันภายในเมืองอีกด้วย  โดยเซิร์ฟเวอร์โรลเพลย์ที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นนั้น 

สามารถแบ่งออกได้เป็น  3 รูปแบบ คือ เซิร์ฟเวอร์โรลเพลย์ เซิร์ฟเวอร์ซอมบี้ และเซิร์ฟเวอร์บ็อกซิ่ง/

เทรนนิ่ง  

ลักษณะท่ัวไปของอาณาจักร  

 1. อาณาจักรโรลเพลย์ (Role Play) 

 เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นประชาชนคนหนึ่ง มีความใกล้เคียงกับโลกความ

เป็นจริง ผู้เล่นจะต้องดำเนินเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือให้เกมสามารถดำเนินต่อไปได้ ตัวละครจึงจำเป็นต้อง

มีการเข้าร่วมสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนคนอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับภายในประเทศ และเมื่อมีผู้

เล่น หรือประชาชนจำนวนมาก เพื่อให้การเล่นเกมเป็นไปได้อย่างราบรื่น จึงต้องมีกฎกติกาเข้ามา

ควบคุมเหมือนกับกฎหมายที่ใช้ในโลกความเป็นจริง โดยมีกฎทั่วไปที่หลาย ๆ เซิร์ฟเวอร์มักใช้

เหมือนกัน ซึ่งเซิร์ฟเวอร์โรลเพลย์ สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบหลัก ๆ ตามลักษณะการเล่นได้ 3 

รูปแบบ คือ 
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1.1 Serious Role Play จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีรูปแบบการเล่นที่สมจริงมาก ๆ ทุก

สิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นจะถูกอ้างอิงขึ้นมาจากโลกความเป็นจริงทั้งหมด ตัวผู้เล่นจะต้องยึดถือ 

และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด นอกจากกฎที่เคร่งครัดและสมจริงแล้ว รูปแบบการดำเนิน

ชีวิต การทำงาน และการเข้าสังคมยังคล้ายคลึงกับโลกความเป็นจริงอีกด้วย แตกต่างกันแค่

สิ่งเกิดขึ้นในเกมเป็นโลกที่ถูกจำลองขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีระดับ

ความจริงจังที่ต่างกันออกไป โดยจะมีการแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ ยิ่งเปอร์เซ็นต์สูง ระดับความ

จริงจังก็จะเพ่ิมมากข้ึนด้วย  

1.2 Community Role Play จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีรูปแบบการเล่นใกล้เคียงกับ 

Serious Role Play แต่จะมีความเคร่งครัดและจริงจังน้อยกว่า จะเน้นไปที่การเข้าสังคม 

ความสนุกสนาน และการหาประสบการณ์เพ่ิม 

1.3 Content Role Play จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เน้นไปที่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้

เล่นได้เข้าร่วม แล้วรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดหลังจากผ่านการเล่นแบบดำเนินเรื่องราว

ที่ค่อนข้างตึงเครียด  

 

ภาพที่ 22 อาณาจักรโรลเพลย์ (Role Play) 

2. อาณาจักรซอมบี้ 

 เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เน้นให้ผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ให้เมืองที่มีการแพร่

ระบายของไวรัส ซึ่งจะทำให้ผู้คนนั้นกลายเป็นซอมบี้เมื่อได้รับเชื้อไวรัส โดยผู้เล่นจะต้องใช้ชีวิต และ

เอาตัวรอดจากสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในเมืองให้ได้ 



47 
 

 
 

 

ภาพที่ 23 อาณาจักรซอมบี้ 

(ท่ีมา : https://web.facebook.com/Zombie-Alive-Z-Thailand25-

100688405067152/photos/202227558246569) 

3. อาณาจักรบ็อกซิ่ง/เทรนนิ่ง   

 เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นเข้ามาใช้ซ้อมอาวุธ หรือการชกต่อย ยังคงเป็นการ

เล่นแบบสวมบทบาท และยึดกฎในการเล่นแบบการเล่นสวมบทบาท แต่กฎภายในเซิร์ฟเวอร์อาจจะ

ไม่เคร่งครัดเท่ากับเซิร์ฟเวอร์โรลเพลย์ และเซิร์ฟเวอร์ซอมบี้ อีกท้ังเซิร์ฟเวอร์นี้ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

ในการหาสมาชิกเข้าทีมแข่งขัน GTA E-sport ได้อีกด้วย  

 

ภาพที่ 24 อาณาจักรบ็อกซ่ิง/เทรนนิ่ง   

(ท่ีมา : https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F) 

 

https://web.facebook.com/Zombie-Alive-Z-Thailand25-100688405067152/photos/202227558246569
https://web.facebook.com/Zombie-Alive-Z-Thailand25-100688405067152/photos/202227558246569
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F
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การดำรงอยู่ของอาณาจักร และสมาชิก 

 Five M เป็นม็อด (Mod) ที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก GTA V หรือ GTA 5 จนทำให้การเล่นในรูปแบบ

โรลเพลย์กลายเป็นรูปแบบการเล่นยอดนิยมที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เล่นทั่วไป สตรีมเมอร์ รวมทั้งดาราคน

ดัง ต่างให้ความสนใจและเข้ามาร่วมเล่นกันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าตัวเกมหลักอย่าง GTA V หรือ GTA 

5 จะพัฒนาขึ้นมาแล้วกว่า 9 ปี แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เรื่อย ๆ และได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน 

เมื่อเซิร์ฟเวอร์แนวโรลเพลย์ อย่าง Nopixel ได้พัฒนาระบบของเซิร์ฟเวอร์จนมีคนดังมากมายเข้า

มาร่วมเล่น ตัวเกมจึงเป็นกระแสในวงกว้างมากขึ้น  

 ไม่เพียงแต่กระแสจากเหล่าคนดังเท่านั้นที่ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจ แต่เนื่องด้วย Five 

M นั้นเป็นม็อด (Mod) ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจ สามารถสร้างตัวละครที่มี

ความละเอียดมากกว่าเดิม และสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองได้ ไปจนถึงการสนับสนุนการ

เล่น Multiplayer แบบครบวงจร ทำให้ตัว Five M นั้นมียอดผู้เล่นแซงหน้ายอดผู้เล่นทั้งหมดของ 

GTA V หรือ GTA 5 ซึ่งเป็นตัวเกมหลักบนแพลตฟอร์ม Steam อยู่เสมอ อีกทั้งยังนำไปสู่การสร้าง

และพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและแปลกตา จากผู้ที่ชื่นชอบอยู่ เรื่อย ๆ GTA Five 

M จึงมียอดจำนวนผู้เล่นที่เพ่ิมข้ึนอยู่ตลอด  

เมื่อมีผู้เล่นที่เพิ่มมากขึ้น จากการเล่นเกมที่ต้องสวมบทบาทเป็นบุคคลหนี่งในเซิร์ฟเวอร์ที่มี

อาชีพ หน้าที่การงาน มีการดำเนินชีวิตที่อิงมาจากโลกความเป็นจริง มีการพบปะผู้คนจำนวนมาก 

และมีกฎระเบียบเข้าควบคุมคน แต่เนื่องด้วยเกมนี้เป็นการสวมบทบาทผู้เล่นจึงสามารถออกแบบชีวิต

ของตนเองได้อย่างอิสระการใช้ชีวิตในเกมจึงเป็นเหมือนการสร้างคอนเทนต์แบบหนึ่ง ซึ่งช่วยดึงดูด

กลุ่มผู้เล่นที่เป็นสตรีมเมอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการซื้อขายและการใช้บริการต่าง ๆ ที่ให้ประสม

การณ์ที่สมจริงมากขึ้นแก่ผู้เล่นด้วย และเนื่องด้วยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงที่ผู้คน

ถูกเชื่อมโยงอยู่กับการใช้อินเทอร์เน็ตรวมกับการดำเนินชีวิต ทำให้ชีวิตในโลกความเป็นจริงและในโลก

เสมือนจริงนั้นสามารถผสานกันได้ การเล่นเกมจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การเป็นเล่นเกม เพื่อความ

สนุกสนานเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้เล่นได้อีกด้วย     

 จากการที่ตัวเกมมีความเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้การเล่นเกมนี้ได้กลายเป็นช่องทางการตั้งแต่

สื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ได้พบเจอผู้คนที่หลากหลาย สังคมที่ดีผู้คนพร้อมที่ จะสนับสนุนซึ่งกัน

และกัน ทั้งภายในเกม จนนำไปสู่การติดต่อสื่อสารกันนอกเกม อีกทั้งยังนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้คน

ที่มีความหลากหลายทางอาชีพ สามารถหาช่องทางการสร้างรายได้ หรือนำการเล่นเกมนี้ไปพัฒนา
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เป็นอาชีพให้แก่ตนเองได้ ทำให้ GTA Five M รวมทั้งตัวผู้เล่น หรือสมาชิกนั้นยังคงสามารถดำรงอยู่ได้ 

และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย 

 

ภาพที่ 25 รายชื่อตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน 

(ท่ีมา : https://servers.fivem.net/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://servers.fivem.net/
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บทที่ 4 

การจัดระเบียบในโลกเสมือนจริง 

บทนี้จะนำเสนอการจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงของเกม GTA Five M ที่อาจจะ
แตกต่างจากโลกความเป็นจริง เพื่อศึกษาลักษณะของสังคมในเกมที่มีการอ้างอิงกฎระเบียบจากโลก
ความเป็นจริง จากนั ้นจะนำเสนอถึงมุมมองความสัมพันธ์และบทสัมภาษณ์ของกลุ่มศึกษา โดย
สัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมสนทนา เพื่อสำรวจประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อเกม GTA Five 
M โดยจะกล่าวถึงในมุมมองของผู้ที่เล่นเกม GTA Five M อยู่เป็นประจำ จำนวน 6 คน จากกลุ่มวัย
เรียน ที ่มีอายุ17-21 ปี กลุ ่มวัยทำงาน ที ่มีอายุ 24-33 ปี ที ่ทำอาชีพรับราชการ และพนักงาน
บริษัทเอกชน ทั้งเพศหญิง เพศชาย และLGBTQ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการรู้จักเกม GTA 
Five M ความสนใจที่มีต่อเกม สิ่งที่ได้รับจากการเล่นเกม และมุมมองที่มีต่อเกมในด้านของการสร้าง
รายได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และบทบาทของเกมต่อชีวิตประจำวัน 

 

4.1 Losluxury City 

เซิร์ฟเวอร์ Losluxury City เป็นหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เกมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ GTA Five M

หรือจะกล่าวได้ว่า Losluxury City เป็นประเทศหนึ่งในอยู่ในโลกที่มีชื่อว่า GTA Five M เปิดให้ผู้

เล่นเข้าเล่นครั้งแรกเมื่อวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยเซิร์ฟเวอร์นี้จัดอยู่ในรูปแบบการเล่น

แบบ Serious Roleplay Community 70% ซ่ึงเป็นรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจริงจัง แต่ยังคงเน้น

การเข้าสังคม ความสนุกสนาน และการหาประสบการณ์เพ่ิม เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นสิ่ง

ที่อยากเป็น ประชาชนหรือผู้เล่นภายในเซิร์ฟเวอร์ทุกคนมีเท่าเทียมกัน ทุกคนพร้อมช่วยเหลือและ

สนับสนุนกัน ไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้ดูแลประเทศ และผู้เล่นด้วยกันเอง  

เซิร์ฟเวอร์นี้ เป็นประเทศแนวคลาสสิค ที่มีการเปิดให้ลงเล่นแบบเป็นแก๊ง ที่เน้นไปที่การ

ทำงาน และการเข้าสังคม รูปแบบของงานและอาชีพจึงค่อนข้างมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นส่วน

ของงานฟาร์ม และหน่วงงานต่าง ๆ เช่น ตำรวจ แพทย์ ช่าง และเชฟ ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกทำงานได้

ตามความต้องการ หรือความถนัด โดยอาจจะเลือกทำจากความต้องการสิ่งของนั้น ๆ ตามตลาดหรือ

ความต้องการของคนในประเทศ และอาจจะเล ือกทำจากการขึ ้นและลงของราคาส ิ ่ งของ

ภายในประเทศ ที่จะมีการปรับขึ้นและลงอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งผู้เล่นสามารถเช็ค

ราคาสิ่งของต่าง ๆ ได้ในตลาด
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นอกจากงานฟาร์ม และหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังมีงานในส่วนของงานดำ หรืองานผิด

กฎหมาย หรือการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ให้ทำเช่นกัน เพื่อให้ยังคงเสน่ห์ของตัวเกมเดิมอย่าง GTA 

เอาไว้ เช่น การขายยาเสพติด การขโมยปูน และการปล้นร้านค้า เป็นต้น  

4.1.1 อาชีพและการทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ Losluxury City 

งานฟาร์มภายในเซิร์ฟเวอร์จะมีให้ผู้เล่นเลือกทำทั้งหมด 16 งาน กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของ

ประเทศ และจะถูกจัดงานให้อยู่ในสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม และใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่ง

งานทั้งหมดจะเป็นการจำลองงานที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต และสามารถนำไปต่อยอดได้ มีดังนี้ 

1. งานขุดเหมืองแร่ หลังจากขุดและนำไปแปรรูป จะได้เป็นแร่ทอง แร่เงิน แร่ทองแดง และ

เพชร โดยแร่เหล่านี้จะใช้เป็นส่วนประกอบในการทำสิ่งของต่าง ๆ ภายในประเทศได้ เช่น วิทยุสื่อสาร 

สร้างกล่องเชฟสำหรับเก็บของ กล่องเครื่องมือซ่อมรถ และอาวุธต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังสามารถนำไปขาย

ในตลาด หรือขายให้แก่ผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ก็ได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก 

 

ภาพที่ 26 งานขุดเหมืองแร่ 
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2. งานเก็บดอกทานตะวัน หลังจากเก็บและนำไปแปรรูป จะได้เป็นขนมเมล็ดทานตะวัน แล้ว

จึงสามารถนำไปขายในตลาด 

 

ภาพที่ 27 งานเก็บดอกทานตะวัน 

 

3. งานเก็บแตงโม หลังจากเก็บและนำไปแปรรูป จะได้เป็นน้ำแตงโม แล้วจึงสามารถนำไปขาย

ในตลาด 

 

ภาพที่ 28 งานเก็บแตงโม 
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4. งานเก็บแอปเปิล หลังจากเก็บและนำไปแปรรูป จะได้เป็นน้ำแอปเปิล แล้วจึงสามารถนำไป

ขายในตลาด 

 

ภาพที่ 29 งานเก็บแอปเปิล 

 

5. งานเก็บส้ม หลังจากเก็บและนำไปแปรรูป จะได้เป็นน้ำส้ม แล้วจึงสามารถนำไปขายใน

ตลาด 

 

ภาพที่ 30 งานเก็บส้ม 
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6. งานเก็บสตรอเบอรี่ หลังจากเก็บและนำไปแปรรูป จะได้เป็นแยมสตรอเบอรี่ แล้วจึง

สามารถนำไปขายในตลาด 

  

ภาพที่ 31 งานเก็บสตรอเบอรี่ 

 

7. งานเก็บมันฝรั่ง หลังจากเก็บและนำไปแปรรูป จะได้เป็นขนมมันฝรั่งอบกรอบ แล้วจึง

สามารถนำไปขายในตลาด 

 

ภาพที่ 32 งานเก็บมันฝรั่ง 
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8. งานเก็บดอกซากุระ หลังจากเก็บและนำไปแปรรูป จะได้เป็นสบู่ก้อนกลิ่นซากุระ แล้วจึง

สามารถนำไปขายในตลาด 

 

ภาพที่ 33 งานเก็บดอกซากุระ 

 

9. งานดำน้ำเก็บคริสตัล หลังจากเก็บและนำไปแปรรูป จะได้เป็นเม็ดคริสตัลสีเขียว สีชมพู สี

ม่วง และสีฟ้า โดยเม็ดคริสตัลเหล่านี้จะใช้เป็นส่วนประกอบในการทำสิ่งของต่าง ๆ ภายในประเทศได้ 

เช่น วิทยุสื่อสาร สร้างกุญแจตู้เซฟสำหรับเก็บของ กล่องเครื่องมือซ่อมรถ และอาวุธต่าง ๆ นอกจากนี้

ยังสามารถนำไปขายในตลาด หรือขายให้แก่ผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ก็ได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก 

 

ภาพที่ 34 งานดำน้ำเก็บคริสตัล 
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10. งานจับเอเลี่ยนอมองอัสสีฟ้า สีแดง และสีชมพู หลังจากจับแล้วจะได้เป็นตัวอมองอัสสีฟ้า 

สีแดง และสีชมพู แล้วจึงสามารถนำไปขายในตลาด 

 

ภาพที่ 35 งานอมองอัสสีฟ้า สีแดง และสีชมพู 

 

11. งานจับหมู หลังจากจับแล้วจะได้เป็นเนื้อหมู โดยหน่วยงานเชฟนำไปปรุงเป็นอาหารชุด

ใหญ่หรือชุดอิ่มคุ้ม สำหรับขายให้ประชาชน ส่วนประชาชนสามารถนำไปขายในตลาดหรือจะขายให้

เชฟก็ได้ 

 

ภาพที่ 36 งานจับหมู 
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12. งานจับไก่ หลังจากจับแล้วจะได้เป็นเนื้อไก่ โดยหน่วยงานเชฟนำไปปรุงเป็นอาหารชุดเล็ก

หรือชุดรองท้อง สำหรับขายให้ประชาชน ส่วนประชาชนสามารถนำไปขายในตลาดหรือจะขายให้เชฟ

ก็ได้ 

 

ภาพที่ 37 งานจับไก่ 

 

13. งานจี่เหล็ก หลังจากจี่แล้วไม่ต้องแปรรูป สามารถนำมาใช้ทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น วิทยุ

สื่อสาร กล่องเครื่องมือซ่อมรถ เป็นต้น 

14. งานตกปลา งานตกปลาจะเป็นการสุ่มชนิดของปลาในแต่ละครั้งจะได้ปลาแตกต่างกัน 

หลังจากตกแล้วสามารถนำไปขายในตลาดได้เลย 

15. งานล่าสัตว์  งานล่าสัตว์จะได้เป็นเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ตามสัตว์ตั้วนั้น ๆ ที่ผู้เล่นได้ล่า และ

จะได้หนังสัตว์ ซึ่งจะเป็นการสุ่มการได้ โดยเนื้อสัตว์ต่าง ๆ หลังจากล่าแล้วจะสามารถนำไปขายใน

ตลาดได้เลย ส่วนหนังสัตว์นั้นจะใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาวุธ และสร้างกุญแจตู้เซฟสำหรับเก็บ

ของ  
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16. งานจับวัว หลังจากจับแล้วจะได้เป็นเนื้อวัว สามารถนำไปขายในตลาดได้เลย 

 

ภาพที่ 38 ภาพงานจับวัว  

โดยของที่ทำงานได้มาจะสามารถนำไปขายให้ได้ที่ตลาดของประเทศ และผู้เล่นคนอื่น ๆ ใน

ประเทศ ซึ่งผู้เล่นหรือจะสามารถเช็คการขึ้นและลงของราคาสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการทำงานฟาร์มได้

จากตลาด และสามารถนำสิ่งที่ได้จากงานฟาร์มมาแปรรูปได้ที่จุดแปรรูป ผู้เล่นสามารถเลิกทำงานได้

อย่างอิสระตามที่ตนถนัด หรือเห็นว่ามีรายได้ดีในช่วงเวลาต่าง ๆ เนื่องจากในแต่ละงานค่อนข้างใช้

เวลาในการทำ จึงต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับจากเวลาที่เสียไป นอกจากจะนำสิ่งของที่ได้มาไป

ขาย เพื่อแลกเป็นเงินสำหรับ ซื้ออาหาร สิ่งอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแล้ว ยัง

สามารถนำสิ่งของที่ได้ ไปประดิษฐ์หรือสร้างเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการทำงานในอาชีพต่าง ๆ ได้

ด้วย เช่น การนำเหล็กท่ีได้จากการจี่เหล็กไปหลอม เพ่ือนำมาประกอบไปวิทยุสื่อสาร เป็นต้น  

 

ภาพที่ 39 ตัวอย่างหน้าตลาดสำหรับเช็คราคาของ 
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ภาพที่ 40 จุดแปรรูป 

ทั้งนี้ภายในเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มีเพียงแค่งานฟาร์มเท่านั้น แต่ยังมีอาชีพหน่วยงายต่าง ๆ  ให้

เลือกทำ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานแพทย์ ตำรวจ และช่าง โดยผู้ดูแลระบบจะทำให้ศึกษารูปแบบ

การทำงานของแต่ละหน่วยงานจากในโลกความเป็นจริงเพ่ือทำมาปรับใช้ในการบริหารงานหน่วยงาน

ต่าง ๆ ให้เหมาะสม ดังนี้ 

1. หน่วยงานแพทย์ มีหน้าที ่ร ักษาผู ้ป่วยหรือผู ้บาดเจ็บ ทั ้งในโรงพยาบาล และนอก
โรงพยาบาล สิ่งที่เจ้าหน้าที่จะได้รับจากการทำงาน คือ เงินเดือน ซึ่งจะเป็นไปตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ 
สวัสดิการ และเงินโบนัส เมื่อมีเคสจำนวนมาก  

2. หนว่ยงานตำรวจ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน จับกุมผู้ที่กระทำ
ความผิดตามกฎหมายที่บังคับใช้ภายในเซิร์เวอร์ (ประเทศ) สิ่งที่เจ้าหน้าที่จะได้รับจากการทำงาน คือ 
เงินเดือน ซึ่งจะเป็นไปตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ สวัสดิการ และเงินโบนัส เมื่อมีเคสจำนวนมาก   

3. หน่วยงานช่าง มีหน้าที่ซ่อมรถของประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในอู่และนอกอู่ และแต่
รถของประชาชน และหน่วยงาน รายได้ของช่างจะมาจากเงินเดือน โบนัส การรับเคสซ่อมรถนอก
สถานที ่ ซ่อมรถหน้าอู ่ การแต่งรถ ขายกล่องซ่อมรถ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆที ่เกี ่ยวข้องกับ
ยานพาหนะ  

ซึ่งในแต่ละหน่วยงานจะมีเวลาในการทำงาน การเข้าและออกเวร มีวันหยุด วันลาต่าง ๆ 
เหมือนกับในหน่วยงานในโลกความเป็นจริง โดยจะขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมดูแลหน่วยงานนั้น ๆ ว่าจะ
จัดการอย่างไร เช่น เจ้าหน้าที่หนึ่งคน จะต้องเข้าเวร 3 ชั่วโมง/วัน 5วัน/สัปดาห์ สามารถลากิจได้
เดือนละ 7 วัน ลาพักร้อนได้ครั้งละ 10 วันเมื่อทำงานครบ 3 วัน เป็นต้น  
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4.1.2 กิจกรรมภายในเซิร์ฟเวอร์ Losluxury City 

ภายในเซิร์ฟเวอร์จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่เรื่อย ๆ เพ่ือสร้างความสนุก ความบันเทิง 

และเพื่อให้ผู ้เล่นได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ 

กิจกรรมที่จัดทำขึ้นตามโอกาส เพื่อสร้างความสนุกโดยเฉพาะ เช่น กิจกรรมชิงรถSport กิจกรรม

Survival กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น ซึ ่งกิจกรรมชิงรถSport จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ ้นเพ่ือให้

ประชาชนในประเทศแย่งชิงรถหายาก ที ่มีแรงม้าสูง โดยผู ้ดูแลจะทำการซ่อนรถไว้ในจุดต่าง ๆ 

ภายในประเทศ โดยมีตำรวจคอยคุมกันรถเอาไว้ ประชาชนจะต้องทำการหาและแย่งชิงมาจากตำรวจ 

รวมทั้งประชาชนด้วยกันเอง แล้วครอบครองรถเอาไว้ในได้ภายในเวลาที่กำหนด จึงจะได้เป็นเจ้าของ

รถ ในกิจกรรม Survival จะเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจะต้องเอาตัวรอดจากฆาตรกรต่อเนื่องที่เกิดคลั่ง

ขึ้นมาขณะทำการหลบหนีตำรวจ โดยประชาชนจะต้องหนี และหลบซ่อนตัวจากฆาตรกร ให้ได้นาน

ที่สุดจนกว่าตำรวจจะทำการจับกุมฆาตรกรได้ เมื่อจบกิจกรรมผู้ที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายจะได้รับเ งิน

รางวัลไป และในกิจกรรมวันสงกรานต์ จะเป็นการจำลองวันสงกรานต์ขึ้นภายในเซิร์ฟเวอร์ มีการเล่น

ดนตรีสด ร้องเพลง ประกวดนางสงกรานต์ การเล่นน้ำ รวมทั้งการสรงน้ำพระด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ถูกจัด

ขึ้นเพ่ือรองรับผู้เล่นกลุ่มที่ไม่ได้ออกไปร่วมงานเทศกาลภายนอกเกม อย่างในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

เป็นต้น 

 

ภาพที่ 41 ภาพกิจกรรมชิงรถSport 



61 
 

 
 

 

ภาพที่ 42 ภาพโปสเตอร์โปรโมทกิจกรรม Survival 

 

ภาพที่ 43 ภาพโปสเตอร์โปรโมทกิจกรรมวันสงกรานต์ 
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4.1.3 กฎและกติกาที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ Losluxury City 

กฎและกติกาที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ Losluxury City จะเป็นกฎมาตรฐานที่ใช้ในการเล่นโรล
เพลย์ ซ ึ ่งเป็นกฎที ่ผ ู ้ เล ่น GTA Five M 0t9hvทำความเข้าใจและปฏิบ ัต ิตามร ่วมกันอยู ่แล้ว 
ประกอบด้วยกฎ ดังนี้ 

1. Out of Character (OC) คือ ตัวตนจริง ๆ นอกเกม ไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทภายในเกม 
เป็นการพูดคุยกันนอกบทบาทหรือการพูดคุยถึงเรื่องในชีวิตจริง หรือนอกเซิร์ฟเวอร์เกม ในกฎข้อนี้จะ
มีการยกเว้นในกรณีจำเป็นอยู่ คือ หากจำเป็นจะต้องพูดนอกบทบาท ตัวผู้เล่นจะต้องพูดคำว่า OC 
ก่อนเพื่อจะให้ผู้ที่ร่วมสนทนาในเกมรับรู้ และเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะสื่อสารว่าเป็นเรื่องราวของบทหรือ
นอกบท กฎเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้เนื้อเรื่องในเกมเป็นไปตามเรื่องราวที่ควรจะเป็น และเพ่ือ
ความสนุกของตัวผู้เล่นเอง 

2. In Character (IC) คือ ตัวตนในเกม หรือตัวละคร เป็นการพูดคุยกันของตัวละครใน
บทบาท จะพูดคุยกับเฉพาะเรื่องราวในเกมเท่านั้น ไม่พูดถึงเรื่องนอกเกม หรือชีวิตจริง ถือเป็นการให้
เกียรติผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ที่อยู่ร่วมกันในเซิร์ฟเวอร์  

3. Power gaming (PG) หรือการกระทำที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจะกระทำในความเป็น
จริง รวมไปถึงการระเบิดสถานที่ทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในกฎข้อนี้จะมีการเตือน 3 ครั้ง หาก
เตือนครบ3 ครั้งจะโดนแบน  

4. Meta gaming (MG) คือ การนำเอาเรื่องจริงมาพูดผสมกับตัวละครในเกม ตัวอย่างเช่น 
การห้ามใช้ช่องทางการสื่อสาร OOC เรียกให้หน่วยงานมารับ เรียกแพทย์มารักษา หรือเรียกเพื่อนมา
ช่วยผ่านโปรแกรมสื่อสารอื่น ๆ นอกเหนือจากในเกม เช่น Discord Ts3 Skype ในขณะที่ตัวผู้เล่น
กำลังโดนไล่ล่า  

5. Deathmatch (DM) คือ การฆ่ามั่ว การฆ่าแบบไม่มีเรื่องราว หรือการฆ่าเพียงเพราะอยาก
ฆ่า จะถูกเตือนเพียงครั้งเดียว หากมีการกระทำครั้งต่อไปจะโดนแบนทันที  

6. Revenge Kill (RK) คือ กฎที่ตั้งมาเพื่อให้ผู้เล่นที่โดนฆ่าตาย หรือสลบ ลืมความจำในช่วง
ก่อนที่จะตายหรือสลบเป็นเวลา 30 นาท ี 

7. Spawn Kill (SK) คือ การยิงตรงจุดต้องห้ามหรือจุดเกิดต่าง ๆ ภายในเซิร์ฟเวอร์ เป็นกฎ
ที่ตั้งข้ึนมากันไม่ให้ผู้เล่น Deathmatch หรือการฆ่ามั่ว และการยิงดักจุดเกิด 
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8. Drive-by (DB) คือ การขับรถชน หรือทับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ จนถึงแก่ชีวิต หรือการฆ่าคนด้วย
รถโดยไม่มีเหตุผลมากพอ และการที่ผู้เล่นไปยืนขวางรถผู้อื่นโดยเจตนา 

9. Ninja Jack (NJ) คือ การที่ผู้เล่นคนหนึ่งจอดรถอยู่ และมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งวิ่งมาดึงผู้เล่นลง
จากรถและขับรถหนีไป หรือเรียกอีกอย่างว่า การขโมยรถไม่มีบทบาท 

10. Breaking Roleplay คือ การที่ผู้เล่นไม่ตามเกม ขัดเนื้อเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่ หรือการ
การกระทำใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินเนื้อเรื่องต่อได้ 

11. Escape character death (CK) คือ การ accept death หนีบทบาท หรือเป็นบทบาท
เจ็บแต่กด accept death หรือไม่ กด accept death โดยไม่มีบทบาท  

12. Toxic Play คือ การที่ผู้เล่นด่าท้อผู้เล่นคนอ่ืนด้วยถ้อยคำหยาบคายถึงบุพการี  

13. Value of Life คือ การกระทำที่ไม่รักชีวิต ไม่คำนึงถึงชีวิตตัวเอง เช่น การกระโดด
สะพาน การวิ่งตัดหน้ารถ หรือการกระทำอ่ืน ๆ ที่ทำให้สลบหรือถึงแก่ชีวิต 

 

4.2 การจัดระเบียบสังคมภายในเซิร์ฟเวอร์ 

 การจัดระเบียบสังคมท่ีเกิดขึ้นภายในเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่ได้มีความแตกต่างจากโลกความเป็นจริง
มากนัก ซึ่งในโลกความเป็นจริง คนในสังคมจะคงอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบได้ จะต้องมีกฎหมา ย 
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อมาเป็นตัวควบคุม เพื่อให้ทุกคนมีหลักปฏิบัติ และมีความเข้าใจที่
เหมือนกัน ในเกมเองก็เช่นกัน ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีกฎที่ประชาชนหรือผู้เล่นควรยึดปฏิบัติที่
เหมือนกันอยู่แล้ว ก็คือ กฎการเล่นพื้นฐานในการเล่นโรลเพลย์ ซึ่งจะกล่าวถึงข้อห้ามต่าง ๆ ที่ไม่ควร
ปฏิบัติในการเล่นโรลเพลย์ มีกฎหมายที่ตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานตำรวจ คอยควบคุมดูแลประชาชนใน
การใช้ชีวิตประจำวัน ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นกฎจราจร กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา เป็นต้น 

ส่วนประเพณี และวัฒนธรรมนั้น ในเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมขึ้นตามเทศกาล
เช่นเดียวกันกับโลกความเป็นจริง เพื่อให้ผู้เล่นภายในเซิร์ฟเวอร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสนุกสนาน 
ไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันคริสต์มาส วันวาเลนไทน์รวมทั้งวันพระใหญ่ ซึ่งเป็นแต่ละ
เทศกาลล้วนเป็นเทศกาลที่สำคัญและผู้คนให้ความสนใจเช่นเดียวกัน  
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นอกจากนี้รูปแบบสังคมที่เกิดขึ้นใน GTA Five M จะเป็นรูปแบบสังคมครอบครัว สังคมเพ่ือน 
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อิงหลักการใช้ชีวิตเสมือนจริง ที่ประชาชนภายในประเทศจะมีการทำงานต่าง ๆ 
เพ่ือหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งอาชีพที่พบเจอใน Five M จะค่อนข้างมีความหลากหลายโดย
อาชีพส่วนใหญ่ที่มีนอกจากหน่วยงานแพทย์ ตำรวจ ช่าง ก็จะมีเชฟ ฟาร์มสัตว์ ฟาร์มผลไม้ ตกปลา ทำ
เหมืองแร่ต่าง ๆ เป็นต้น และเนื่องด้วย Five M เป็นเกมท่ีเน้นความเป็นชุมชน การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบ จึงจำเป็นต้องมีการตั้งกฎ บรรทัดฐานขึ้นมา เพ่ือใช้ในการ
ควบคุมผู้คน 

 

4.3 การจัดระบบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ  

 การจัดการเกี่ยวกับหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานจะต้องบริหารงานด้วยตนเอง โดยจะมี
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้กำกับดูแลระบบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
หน่วยงาน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหน่วยงานหลัก ๆ ได้ 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. หน่วยงานแพทย์ จะมีผู ้บริหารสูงสุด คือ ผู้อำนวยการแพทย์ จะมีหน้าที่บริหารงาน 
จัดการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และทีมผู้ดูแลระบบ ประชุมงาน และอำนวยความสะดวก 
ส่วนเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ก็จะมีการแบ่งลำดับขั้นตามอายุการทำงาน หรือประสบการณ์ในการทำงาน โดย
แรกเริ่มเมื่อสมัครหรือสอบเข้าหน่วยงานแพทย์แล้วจะมีตำแหน่งเป็นนักเรียนแพทย์ เพื่อศึกษาการ
ทำงานของหน่วยงาน และฝึกงานไปด้วย ต่อมาเมื่อทำงานจนถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะมีการสอบเพ่ือ
เลื่อนขั้นเป็นแพทย์ แพทย์ชำนาญ ตามลำดับ ในช่วงเวลาการทำงานจะเรียกว่าการเข้าเวร ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับเวลาที่สามารถเข้าเล่นเกมได้ของตัวผู้เล่น ในการทำงานก็จะมีการแบ่งเคสผู้ป่วย หรือ
ผู้บาดเจ็บกันอย่างทั่วถึง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งที่เจ้าหน้าที่จะได้รับจากการ
ทำงาน คือ เงินเดือน ซึ่งจะเป็นไปตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ สวัสดิการ และเงินโบนัส เมื่อมีเคสจำนวน
มาก  

2. หน่วยงานตำรวจ จะมีผู้บริหารสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชาการตำรวจ จะมีหน้าที่บริหารงาน 
อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดการเกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของเมือง และดูแล
ประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแบ่งฝ่ายการทำงานออกไป 3 ฝ่าย หลัก ๆ คือ ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายสืบสวน และฝ่ายปราบปราม แรกเริ่มจะมีการสมัครและสอบเข้าเหมือนกับหน่วยงานแพทย์ โดย
แต่วิธีการสอบจะแตกต่างกัน เริ่มจากตำแหน่งนักเรียนตำรวจ เพื่อศึกษาวิธีการทำงานของตำรวจ 
ศึกษากฎหมายของประเทศ และฝึกงาน ต่อมาเมื่อทำงานจนถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะมีการสอบเพ่ือ
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เลื่อนขั้นตามลำดับ ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ มีการอ้างอิงจากยศตำแหน่งของหน่วยงานตำรวจในชีวิตจริง 
ในช่วงเวลาการทำงานจะเรียกว่าการเข้าเวร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเวลาที่สามารถเข้าเล่นเกมได้ของตัวผู้เล่น 
เจ้าหน้าที่จะได้รับจากการทำงาน คือ เงินเดือน ซึ่งจะเป็นไปตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ สวัสดิการ และ
เงินโบนัส เมื่อมีเคสจำนวนมาก   

3. หน่วยงานช่าง จะมีผู้บริหารสูงสุดคือ ผู้อำนวยการช่าง มีหน้าที่ให้บริหารงาน ให้บริการ
และดูแลงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ รายได้ของช่างจะมาจากเงินเดือน โบนัส การรับเคส
ซ่อมรถนอกสถานที่ ซ่อมรถหน้าอู่ การแต่งรถ ขายกล่องซ่อมรถ และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับยานพาหนะ   

เนื่องด้วยเกม GTA Five M เป็นเกมสวมบทบาทที่มีความใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงมาก 
ในแต่ละหน่วยงานจึงมีคนที่มีความรู้ในด้านนั้น ๆ หรือในชีวิตจริงมีความเกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ อยู่
แล้ว คอยช่วยเหลือและจัดการงานในด้านนั้น ๆ ร่วมอยู่ด้วย เพ่ือให้เกิดความสมจริงให้มากที่สุด อาทิ 
หน่วยงานตำรวจ ทางทีมผู ้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ก็จะจัดหาคนที่เคยทำงานเกี ่ยวกับตำรวจมาคอยให้
คำปรึกษา สอนงาน อบรมหน่วยงานงานตำรวจ หรืออบรมคนที่จะเข้ามาสมัครเป็นหน่วยงานตำรวจ 
รวมทั้งตรวจสอบกฎหมายที่นำมาใช้ในการเล่น เพ่ือให้สมกับบทบาทและใกล้เคียงชีวิตจริงมากท่ีสุด 

ในส่วนของหน่วยงานแพทย์นั ้น ทางทีมผู ้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ก็จะจัดหาแพทย์ที่เพิ ่งสำเร็จ
การศึกษา หรือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการแพทย์โดยตรงมาให้คำปรึกษา ในเรื่องของคำพูด 
การให้บริการ รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสมทั้งอารมณ์และวุฒิภาวะของผู้ที่จะมารับหน้าที่
เป็นหน่วยงานแพทย์ เพ่ือให้เหมาะสมกับบทบาทวิชาชีพที่ได้รับให้มากท่ีสุด  

ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 3 หน่วยงาน ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ อีก โดย
หน่วยงานถูกสร้างข้ึนในเกม มีต้นแบบมาจากอาชีพในโลกชีวิตจริง ซึ่งข้ึนอยู่กับผู้สร้างว่าจะกำหนดให้
มีอาชีพอะไรบ้าง แต่หน่วยงานหลัก ๆ ที่จะมีในทุก ๆ ประเทศ คือ แพทย์ ตำรวจ และช่าง เนื่องจาก
ตำรวจ เป็นตัวแทนด้านกฎหมาย มีหน้าที ่ดูแลรับผิดชอบกฎหมายและความปลอดภัย เพื ่อให้
ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข แพทย์ เป็นตัวแทนด้านการรักษา พัฒนาชีวิต มีหน้าที่ รักษาและคิดค้นยา
สูตรใหม่ ๆ และดูแลไม่ให้ประชาชนป่วยหรือเสียชีวิตได้ และช่าง เป็นตัวแทนด้านการซ่อมบำรุง มี
หน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ยานพาหนะให้ใช้งานได้ ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ จะถูกทดแทนด้วยระบบการทำงาน
ของดูแลเซิร์ฟเวอร์ เช่น งานธนาคาร นักข่าว เป็นต้น 

นอกจากนี้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน ทีมงานผู้ดูแลระบบ หรือผู้ดูแลเซิรฟ์เวอร์ จะต้องมี
ความชำนาญด้านการทำงานบริหารจัดการเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ จากชีวิตจริงอยู่บ้าง หรือ การ
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สอนปากต่อปาก หรือแม้กระทั่งเป็นการศึกษาหาข้อมูลมาก่อนจะทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจาก การ
เปิดเซริฟ์เวอร์ จะต้องมีความชำนาญ และ มีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่อยากเปิดและมี
เงินลงทุนก็สามารถเปิดได้  เพราะว่าในการเปิดเซิร์ฟเวอร์นับได้ว่าเป็นลงทุนอย่างหนึ่ง มีทั้งรายรับ
และรายจ่าย ซึ่งรายจ่าย ก็คือ การลงทุนเพื่อซื้อสคริปต่าง ๆ ค่าเช่าเครื ่องเซิร์ฟเ วอร์ ค่าแก้ไข
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง เป็นต้น 

ส่วนรายรับ คือ รายได้ ที่ได้จากการขายกาชาปอง หรือกล่องบรรจุสินค้าแบบสุ่ม ที่ภายใน
กล่องจะบรรจุไอเท็มที่สามารถนำไปใช้ในเกมได้ ซึ่งจะถูกนำมาขายโดยผู้สร้างและผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์
หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นการเติมเงินเพื่อแลกสิ่งของในเกม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการซื้อสิ่งของจำเป็นที่หา
ยากภายในเกม ความสะดวกสบายในการเล่นเกม หรือแม้แต่ความโดดเด่นของตัวละครที่สวมบทบาท
อยู่ นอกจากนี้รายรับยังได้มาจากการรับทำเสื้อผ้า รถ ที่มาสามารถหาซื้อได้ในเกม รวมทั้ง การรับ
ออกแบบเสื้อ โลโก้แก๊ง และโลโก้หน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งรายได้ท่ีได้รับมานั้นจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนา
เซิร์ฟเวอร์ ทั้งในด้านระบบการประมวลผลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบภายในเกม 

  

4.4 เศรษฐกิจในเกม GTA Five M 

สถาบันเศรษฐกิจ เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ช่วยสนองความต้องการของบุคคลในสังคมทั้งในด้าน

สิ่งบริโภคและอุปโภค ในสังคมที่แตกต่างกัน ย่อมมีระเบียบแบบแผนในการผลิต การจำหน่ายการ

บริโภคอุปโภคท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม เช่น สังคมท่ีมีประชากรมากและมีทรัพยากร

จำกัด อาจต้องใช้วิธีการแบ่งปันทรัพยากรกันกินและใช้ แต่ทั้งนี้ในเซิร์ฟเวอร์จะมีการบริหารจัดการ

ต่าง ๆ ให้สมดุลกับประชากรผู ้เล่น เช่น อาหาร เงิน แอดมินจะมีการปรับเปลี ่ยนราคาค่าเงิน

ภายในประเทศตลอด ๆ ทุก 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อความสมดุล ภาษีเงินค่าครองชีวิตต่าง ๆ ก็จะมีการ

ปรับเปลี่ยนราคาเช่นกัน ทั้งค่าน้ำมันรถ ค่าทำอาหาร ค่าซ่อมรถ ค่ารักษา ค่าปรับ เป็นต้น 

 

4.5 ช่องทางการสร้างรายได้ที่เกิดจากการเล่นเกม GTA Five M 

การที่เกม GTA Five M ได้รับความสนใจ และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้มีผู้เล่นที่เพ่ิม

มากขึ้น อีกทั้งจากการที่เกมนี้เป็นเกมที่ต้องเล่นสวมบทบาทเป็นบุคคลหนี่งในเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็น

จะต้องมีอาชีพ หน้าที่การงาน มีการดำเนินชีวิตที่อิงมาจากโลกความเป็นจริง มีการพบปะผู้คนจำนวน

มาก และมีกฎระเบียบเข้าควบคุมคน และเนื่องด้วยเกมนี้เป็นการสวมบทบาทผู้เล่นจึงสามารถ
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ออกแบบชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระการใช้ชีวิตในเกมจึงเป็นเหมือนการสร้างคอนเทนต์แบบหนึ่ง ซึ่ง

ช่วยดึงดูดกลุ่มผู้เล่นที่เป็นสตรีมเมอร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่า การเป็นสตรีม

เมอร์นั้นเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้ค่อนข้างดี 

นอกจากนี้ในเกม GTA Five M ยังมีการซื้อขายและการใช้บริการต่าง ๆ ที่ให้ประสบการณ์ที่

สมจริงมากแก่ผู้เล่น และเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงที่การดำเนินชีวิตของผู้คนถูก

เชื่อมโยงไว้ด้วยอินเทอร์เน็ต ทำให้ชีวิตในโลกความเป็นจริงและในโลกเสมือนจริงนั้นถูกผสานเข้ า

ด้วยกันได้ และไม่สามารถแยกจากกัน การเล่นเกมจึงไม่ได้เป็นเพียงการเป็นเล่น เพ่ือความสนุกสนาน

เท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้เล่นได้อีกด้วย สังเกตได้จากการที่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ และผู้

เล่นที่ได้ให้สัมภาษณ์มีการหารายได้จากการเล่นเกมนี้ โดยตัวคุณเฟิร์สซึ่งเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ ได้มี

การนำสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้เล่นภายในเซิร์ฟเวอร์ต้องการ หรือกำลังเป็นกระแสนิยมในขณะนั้น มานำเสนอใน

แก่ผู ้เล่น เพื ่อให้ผู ้เล่นที ่สนใจจับจองไปใช้ภายในเกม ส่วนตัวคุณเฟิร์สก็ได้รับรายได้มาพัฒนา

เซิร์ฟเวอร์ต่อ และใน่สวนของผู้เล่นคนอื่น ๆ ก็ได้มีการนำเงิน หรือสิ่งของต่าง ๆ เช่น รถหายาก ที่หา

มาได้ภายในเกมมาขายให้ผู้เล่นคนอื่น ๆ เพื่อแลกกับเงินซึ่งเป็นรายได้เสริม หรือแม้กระทั่งการหันมา

ทำสตรีมเกม เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ในขณะที่เล่นเกม  

ทั้งนี้การที่ตัวเกมมีความเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้การเล่นเกมนี้ได้กลายเป็นช่องทางการตั้งแต่
สื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ได้พบเจอผู้คนที่หลากหลาย สังคมที่ดีผู้คนพร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ทั้งภายในเกม จนนำไปสู่การติดต่อสื่อสารกันนอกเกม อีกทั้งยังนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้คน
ที่มีความหลากหลายทางอาชีพ สามารถหาช่องทางการสร้างรายได้ หรือนำการเล่นเกมนี้ไปพัฒนา
เป็นอาชีพให้แก่ตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำรูปตัวละคร การทำเพลงประจำตัว การออกแบบโมเดล
อุปกรณ์ประกอบฉาก (Property) เป็นต้น 

 

4.6 มุมมองจากการกลุ่มผู้เล่นเกม GTA Five M 

4.6.1 กระบวนการเข้าสู่การเล่นเกม Five M 

 จุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้รู้จักกับเกม GTA Five M จากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งในกลุ่มวัยเรียน ที่มี
อายุ17-21 ปี กลุ่มวัยทำงาน ที่มีอายุ 24-33 ปี ทั้งเพศหญิง เพศชาย และLGBTQ โดยผู้เล่นกลุ่มวัย
ทำงาได้รู ้จักเกมGTA มาแล้วมากกว่า 5 ปีและเริ่มเล่นในรูปแบบของ  GTA Five M มาเป็นเวลา
ประมาณ 3 ปี และในส่วนของกลุ่มวัยเรียนที่ได้รู้จักเกม  GTA Five M มาเป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี 
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และเพิ่งได้เริ่มเล่นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดได้ให้คำตอบว่า รู้จักมาจากช่องทาง
สื ่อออนไลน์ ด้วยการดูสตรีมของสตรีมเมอร์หลาย ๆ คน ผ่านแพลตฟอร์ม Twitch Nimo Tv 
Faceboook และ Youtube ซึ ่งช่องของสตรีมเมอร์นั ้น ๆ ได้ถูกแนะนำถึงมาในหน้าแรกของ
แพลตฟอร์ม ซึ่งทำหน้าที่แนะนำสตรีมเมอร์ที่มียอดผู้เข้าชม และยอดผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งคาดว่า
ผู้ใช้งานน่าจะสนใจ ด้วยเหตุนี้ ทำผู้ให้สัมภาษณ์ได้เข้าไปชม เนื่องจากตัวอย่างของสตรีมนั้นดูน่าสนใจ 
และเมื่อได้ชมแล้วจึงเกิดความรู ้สึกชอบจากการเล่นของสตรีมเมอร์ที ่ดูสนุกสนาน มีการดำเนิน
เรื่องราวในเกมที่น่าติดตาม นำไปสู่การศึกษาถึงวิธีการเล่นเกม เพื่อให้ตนสามารถเข้าไปเล่นหรือได้
สัมผัสกับประสบการณ์แบบเดียวกับตัวสตรีมเมอร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการท่ีสตรีมเมอร์หันมาให้ความ
สนใจการเล่นแนวโรลเพลย์อย่างเกม GTA Five M รวมทั้งการที่แพลตฟอร์มต่าง ๆ สนับสนุนคอน
เทนต์เกี่ยวกับเกมมากขึ้น มีบทบาทอย่างมากต่อกลุ่มผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่ ที่กำลังหาประสบการณ์
ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง โดยคุณชิป (นามสมมติ) อายุ 22 ปี เป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลหนึ่ง เธอ
ได้กล่าวว่า ได้รู้จักเกมนี้ผ่านการดูสตรีมเมอร์ท่านหนึ่ง เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว แล้วรู้สึกว่าเป็นเกมที่
น่าสนใจ และได้รู้หลังจากนั้นว่าเพื่อนสนิทของตนก็กำลังเล่นเกมนี้อยู่จึงได้ตามเพื่อนสนิทเข้ามาเล่น 
โดยเริ่มจากการเล่นในเซิร์ฟเวอร์แนวโรลเพลย์  

 คำสัมภาษณ์ของคุณชิปมีความสอดคล้องกับคุณโซอี้ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี ที่ได้รู้จักเกม  
GTA Five M เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว จากการบังเอิญได้ดูสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งที่สตรีมเกมนี้ แล้วรู้สึก
ว่าน่าสนุกดี จึงอยากเข้ามาเล่น เพื่อเพื่อนประสบการณ์ใหม่ ๆ จึงให้เพื่อน ๆ ที่เล่นอยู่ก่อนแล้วช่วย
สอน และจากการสัมภาษณ์คุณไพศาล (นามสมมติ) อายุ 33 ปี อาชีพข้าราชการ พบว่า คุณไพศาล
เองก็เป็นผู้เล่นใหม่ที่ได้รู้จักเกม GTA Five M ผ่านการดูไลฟ์สตรีมมิ่งของสตรีมเมอร์ เมื่อประมาณ 4 
ปีที่แล้ว จากคำสัมภาษณ์ของทั้งคุณชิป (นามสมมติ) คุณโซอี้ (นามสมมติ) และคุณไพศาล (นาม
สมมติ) ที่จัดได้ว่าเป็นกลุ่มผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยรู้จักตัวเกมหลักอย่าง GTA V ก่อนจะมีการพัฒนาเป็น 
GTA Five M จะเห็นได้ว่าเกม GTA Five M ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้เล่นใหม่ผ่านการสตรีม
ของสตรีมเมอร์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในด้านของแพลตฟอร์ม ช่องทางการติดตาม และ
รูปแบบของคอนเทนต์  

 ส่วนผู้เล่นเก่าที่เล่นเกม GTA มาตั้งแต่ตัวเกมหลักอย่าง GTA V ที่ย้ายมาเล่น Five M ซึ่ง
เป็นม็อดเสริมที่พัฒนาขึ้นมาจากตัวเกมหลักก็มีอยู่เช่นกัน โดยคุณจูโด้ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี และ
คุณทีอี (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ได้เล่าเหมือนกันว่า Five M หลากหลายและเป็นอิสระมากกว่าตัวเกม
หลัก และผู้เล่นออนไลน์ภายในตัวเกมหลักมีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างรุนแรง ทำให้Five M มีความ
น่าสนใจและน่าเล่นมากกว่า อีกทั้งการที่ Five M มีความเป็น Community มีการตั้งกฎขึ้นมาเพ่ือ
ควบคุมคนไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมเล่นด้วย  
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นอกจากคุณจูโด้ (นามสมมติ) และคุณทีอี (นามสมมติ) ที่ย้ายจากการเล่นตัวเกมหลักมาเล่น 
Five M แล้ว คุณเฟิร์ส (นามสมมติ) อายุ 25 ปี นักออกแบบเว็บไซต์ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ก็เป็น
หนึ่งในผู้เล่นที่ย้ายมาเล่น Five M เช่นกัน เนื่องมาจากความเบื่อหน่ายในการเล่นแบบออนไลน์ของตัว
เล่นหลักที่ไม่หลากหลาย และสังคมที่ค่อนข้างรุนแรงในภายใน ซึ่งคุณเฟิร์สเล่าว่า ช่วงแรกที่ Five M 
เข้ามามีกระแสในไทย ตนเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ต่อต้านFive M เนื่องจากเริ่มแรกนั้นFive M เป็นม็อดเกม
ที่เกิดจากการลักลอบพัฒนา หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นเกมผิดกฎหมาย แต่เมื่อบริษัทเจ้าของเกมหลัก
และนักพัฒนาFive M ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน ทำให้ Five M เป็นม็อดที่ถูกกฎหมาย ตนจึงค่อย ๆ เปิด
ใจและพบว่า Five M มีเสน่ห์กว่าแบบออนไลน์ ตรงที่เล่นออนไลน์มักจะเล่นได้แค่กับกลุ่มเพื่อน
เท่านั้น Five M ทำให้เราได้พบเจอคน ได้มีสังคมที่กว้างมากกว่าออนไลน์ หลากหลายกว่า ซึ่งตาม
ความเป็นจริงแล้วตัวเกมออนไลน์เป็นเกมอาชญากรรม การที่สังคมในตัวเกมออนไลน์จะมีความฮาด-
คอร์กว่า และเข้าถึงได้ยากกว่า จึงไม่ใช่เรื่องแปลก สังคม Five M จึงเป็นสังคมที่ดีกว่า และผู้เล่น
สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า ให้อิสระกับผู้เล่นสามารถให้ตัวเองเป็นอะไรก็ได้ ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่
สามารถทำได้ ทำให้เราได้เจออะไรหลายอย่าง ทำให้คนที่ไม่กล้าเข้าสังคมสามารถมีเพื่อนเพิ่มขึ้นได้ 
แต่ในทางกลับกันก็มีกลุ ่มคนที่ค่อนข้างเกรียนเช่นกัน ซึ ่งไม่ใช่เพียงแค่กลุ ่มผู ้เล่นเท่านั ้นที่ทำ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จากประสบการณ์การเล่นของคุณเฟิร์ส ที่เคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมา 
แล้วพบว่าทีมผู้ดูแลระบบ ไม่มีความเป็นกลาง เอ้ือประโยชน์ต่อพรรคพวกของตน ทำให้ตนไม่สนุก
กับการเล่นที่นั่น จึงเริ่มศึกษาหาความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการเปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองที่มีความ
เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดหรือผู้ใด เพื่อให้ตนรวมทั้งผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่เข้ามาเล่นได้เล่น
กันอย่างสนุกสนาน  

4.6.2 ระบบการทำงานใน GTA Five M  

 จากคำสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทุกช่วงวัย พบว่า โลกเสมือนที่เกิดขึ้นใน  GTA Five 
M และโลกความเป็นจริง ค่อนข้างเหมือนกัน ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิต การทำงานหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว กฎหมายที่ใช้ควบคุมการประพฤติของประชาชน และระบบการทำหน้าที่ใกล้เคียงกับโลก
ความเป็นจริงมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหาร การจัดทำเอกสารการทำงาน การประชุม การอบรม 
เป็นต้น  

 นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดระเบียบภายในงานของผู้เล่นที่มีต่องานต่าง ๆ กลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ให้ความเห็นตรงกันว่า การจัดระเบียบสังคมในเกมมีความเป็นระเบียบมากกว่า เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมโดยรอบ และสังคม ที่มีการคัดกรองคนที่เข้ามาเล่นค่อนข้างเข้มงวด กฎที่เข้มงวด
ทั้ง กฎของเซิร์ฟเวอร์ และกฎหมายภายในประเทศที่ใช้ควบคุมผู้เล่นที่เล่นอยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์
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เดียวกัน รวมถึงกฎในการเล่นโรลเพลย์ที่ควบคุมผู้เล่นที่เล่นเกมนี้ ถึงแม้ว่าจะเล่นต่างเซิร์ฟเวอร์กัน
ก็ตาม  

4.6.3 GTA Five M: เกมที่เป็นมากกว่าเกม 

 จากการสัมภาษณ์คุณชิป (นามสมมติ) อายุ 22 ปี กล่าวว่า เมื่อได้เล่นแล้วทำให้รู้สึกว่าเกมนี้
สามารถสร้างความสุข เพ่ิมสีสันให้แก่ชีวิต จากการที่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ในโลกความเป็นจริงไม่
สามารถทำได้ เนื่องด้วยความไม่พร้อมทางปัจจัยบางอย่าง เช่น การครอบครองรถหรูหลายคันซึ่งไม่
สามารถทำได้ให้ชีวิตจริง เป็นต้น รวมไปถึงการได้พบเจอสังคมใหม่ ๆ ผ่านโลกออนไลน์ การสร้าง
รายได้จากการเล่นเกม ด้วยการสตรีมเกม โดยรายได้ที่ได้รับจะมาจากยอดผู้ติดตามและการโดเนท 
(Donate) หรือการบริจาคจากผู ้ เข ้าชมที ่ช ื ่นชอบการเล่นของคุณชิป ทำให้มีรายได้เสร ิม
นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ และจากการสัมภาษณ์คุณโซอี้ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี และคุณ
ไพศาล (นามสมมติ) อายุ 33 ปี ได้กล่าวเหมือนกันว่า การที่ได้เล่นเกมนี้มาเรื่อย ๆ ทำให้ได้พบเจอกับ
กลุ่มเพื่อนใหม่ ๆ และพบช่องทางการหารายได้เสริมจากการทำคลิปคอนเทนต์สั้น ๆ ลงบนแอพลิ
เคชั่น Tiktok  

นอกจากนี้เกมนี้ยังให้อิสระในการเลือกบทบาทในการเล่นอย่างที่เราต้องการ เลือกอาชีพที่
เราอยากทำได้ ผู้เล่นบางคนเลือกเลือกเล่นเป็นบทบาทเป็นอาชีพในฝันที่ตนอยากเป็น แต่ไม่สามารถ
เป็นได้ในชีวิตจริง จึงเลือกใช้ชีวิตแบบนั้นในเกมแทน โดยผู้ให้สัมภาษณ์อย่างคุณไพศาล (นามสมมติ) 
และคุณโซอี้ (นามสมมติ) ได้เลือกเล่นในบทบาทตำรวจ ซึ่งในชีวิตจริงไม่สามารถเป็นตำรวจได้ด้วย
เหตุผลส่วนตัว แต่ในเกมสามารถเป็นได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์กำหนด โดย
หน่วยงานตำรวจภายในเกมจะมีระบบการทำหน้าที่ใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงมาก ไม่ว่าจะเป็น
ระบบการบริหาร การจัดทำเอกสารการทำงาน การประชุม อบรมต่าง ๆ เป็นต้น  

จากการสัมภาษณ์คุณจูโด้ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ได้เล่าว่า การที่ Five M มีความเป็น 
Community มีการตั้งกฎขึ้นมาเพื่อควบคุมคนไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่ร่วม
เล่นด้วย ทำให้สังคมที่เกิดขึ้นภายในเกมนี้เป็นไปในรูปแบบที่ดี ผู้เล่นมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งยัง
สามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนภายนอกเกมได้ด้วย และคุณทีอี (นามสมมติ) อายุ 17 ปี 
ได้กล่าวเสริมว่า ไม่เพียงแต่จะให้ความเป็นอิสระในการเลือกสวมบาทเป็นใครก็ได้อย่างอิสระเท่านั้น 
ตัว Five M นั้นยังมีเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้มีการซื้อขาย OC – IC หรือ การนำเงินจริง ๆ แลกเปลี่ยนเป็น
ไอเท็มหรือสิ่งของภายในเกมได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ตัวFive  M 
นั้นน่าเล่นมากขึ้นไปอีก จากคำสัมภาษณ์ของคุณจูโด้ (นามสมติ) และคุณทีอี (นามสมมติ) จะเห็นได้
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ว่า Five M ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เล่นมากขึ้น จึงทำให้เกมนี้มีผู้เล่นที่
เพ่ิมข้ึนอยู่ตลอด 

 นอกจากนี้ คุณเฟิร์ส (นามสมติ) อายุ 25 ปี ได้ทำการศึกษาหาความรู้ เกี ่ยวกับการทำ
เซิร์ฟเวอร์ และการเขียนโค้ดเกม เพื่อนำมาใช้ในการเปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองที่มีความเป็น
กลาง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดหรือผู้ใด เพื่อให้ตนรวมทั้งผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่เข้ามาเล่นได้เล่นกัน
อย่างสนุกสนาน เนื่องจากตนเคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมา แล้วพบว่า ทีมผู้ดูแลระบบ ไม่มีความ
เป็นกลาง เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกของตน ทำให้ตนไม่สนุกกับการเล่นที่นั่น และได้กล่าวว่า 
การที่เกมนั้นสร้างความสุข และความผ่อนคลายให้กันผู้เล่นได้แล้วยังสามารถสร้างรายได้ได้เป็นสิ่ง
ที่ดี เนื่องจากการที่ตนทำเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองนั้นก็เพื่อความสนุก แต่ในการทำเซิร์ฟเวอร์นั้น
ไม่ใช่เพียงแค่อยากเปิดก็สามารถเปิดได้ แต่ต้องมีเงินทุนด้วย การเปิดจึงเป็นเหมือนการทำธุรกิจ 
โดยเซิร์ฟเวอร์เปรียบเหมือนห้างหรือร้านค้า ที่เปิดเพื่อขายสินค้าและให้คนเข้ามาดูและซื้อสินค้า 
เพื่อให้มีรายได้เข้าสู่ร้านและสามารถนำไปต่อยอดร้านได้ ตัวเซิร์ฟเวอร์เองก็เช่นกัน การที่ผู้เล่นที่
เข้ามาเล่นแล้วทำการสนับสนุน ไม่ว่าจะด้วยการซื้อไอเท็มต่าง ๆ การสั่งทำโมเดลสิ่งของ ล้วนแต่
เป็นการทำให้เซิร์ฟเวอร์เติบโตและยังคงอยู่ได้ จากคำสัมภาษณ์ของคุณเฟิร์ส จะเห็นได้ว่า Five M 
ได้ให้ประสบการณ์ที่หลากหลายแก่ผู้เล่น ทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความกล้าแสดงออกมาก
ขึ้นด้วย   

 จากคำสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า การเล่นเกมของพวกเขาไ ม่
เพียงแต่จะทำให้พวกเขารู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลายจากความเครียดจากโลกความเป็นจริง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการงาน เรื่องการเรียน เศรษฐกิจ การเข้าสังคม หรือปัญหาอื่น ๆ แต่ยังทำให้พวกเขาได้
ค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่อาจจะไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีโอกาสได้ทำในโลกความเป็นจริ ง 
หรือกระทั่งการเล่นเกมยังทำให้พวกเขาได้ค้นพบตัวเอง ค้นพบโอกาส ค้นพบช่องทางที่สามารถทำ
ให้เวลาเล่นเกมของพวกเขาไม่ศูนย์เปล่า สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้พวกเขาได้ และ
สามารถนำไปสู่การติดต่อ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้เล่น ทั้งในด้านมิตรภาพ การติดต่องาน 
รวมทั้งการทำธุรกิจด้วย 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามสัมภาษณ์ในการศึกษาเรื่อง “การจัด
ระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงผ่านการเล่นเกมโรลเพลย์ :  Roleplay Grand Theft Auto Five M 
(GTA Five M)” ผู ้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที ่สัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่าง เพื ่อนำมา
วิเคราะห์ถึงประเด็นที่มาและความสำคัญของการจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงผ่านการเล่นเกม
โรลเพลย์ :  Roleplay Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) ที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการ
จัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงของเกม GTA Five M ที่อาจจะแตกต่างจากโลกความเป็นจริง 
สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่ทำให้ผู้เล่นให้ความสนใจและเข้ามาเล่นเกม GTA Five M รวมทั้งสะท้อนสิ่ง
ที่ได้รับจากความเป็นชุมชนเสมือนจริงนอกเหนือจากความบันเทิง  โดยการศึกษาครั้งนี้ผู ้ศึกษาได้
ทำการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้เล่นในพื้นที่ออนไลน์ จำนวน 6 คน และเข้าไปเล่นเอง ใน
เซิร์ฟเวอร์ Losluxury City เพ่ือนำมาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีชุมชนเสมือน (Virtual Community)  

 

ความเป็นชุมชนเสมือนจริงของ Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) 

ในปัจจุบันการเล่นเกมประเภทสวมบทบาทเป็นตัวละคร Role-Playing Game (RPG) อย่าง
เกม Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยผู้ศึกษาได้นำ
แนวคิดทฤษฎีชุมชนเสมือน (Virtual Community) มาใช้ในการวิเคราะห์ และอธิบายความเป็น
ชุมชนเสมือนจริงของ Grand Theft Auto Five M (GTA Five M)  

 Howard Rheingold (ฮาวเวิร์ด ไรน์โกลด์) ได้ให้ความเห็นว่า สังคมเสมือนจริงมีบริบทที่
คล้ายคลึงกับสังคมในความเป็นจริง โดยผู้คนที่มีความสนใจที่เหมือน ๆ กันจะรวมกลุ่มกัน สร้าง
บรรทัดฐานทางสังคม และสร้างกฎเกณฑ์ กติกาขึ้นมา เพ่ือใช้ในการควบคุม การจัดบริบทสังคมขึ้นมา
ใหม่  เป็นการสร้างความจริงชนิดใหม่ (New Reality) ที่ถูกคนสร้างขึ้นมาโดยอิงจากชุมชนแบบ
ดั้งเดิม เช่น มีบ้าน เพื่อนบ้าน เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ร่วมกัน อีกทั้งไรน์
โกลด์ย ังมองว่า ความจริงเสมือน (Virtual Reality) ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีที ่คอมพิวเตอร์จำลอง
สภาพแวดล้อมเสมือนขึ้น โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ 
อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ด้วยการใช้อุปกรณ์นำเข้า
มาตรฐาน เช่น แป้นพิมพ์ หรือ เมาส์  สภาพแวดล้อมจำลองยังสามารถทำให้คล้ายกับโลกจริงได้  
เช่น   การจำลองสำหรับการฝึกนักบิน หรือในทางตรงกันข้ามมันยังสามารถทำให้แตกต่างจากความ
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เป็นจริงได้อีกด้วย เช่น เกมต่างๆ ที่ฝ่ายผู้ผลิตเกมเริ่มทำขึ้นในปัจจุบัน  ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื ่อง
ยากมากในการสร้างประสบการณ์ความเป็นจริงเสมือนที่เหมือนจริงมาก ๆ เนื่องจากข้อจำกัดทาง
เทคนิคหรือกำลังการประมวลผล ความละเอียดของภาพ   อย่างไรก็ตามข้อจำกัดดังกล่าวคาดว่าจะ
แก้ไขได้ในอนาคตอันใกล้เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารภาพและข้อมูล   รวมถึงกำลังของหน่วย
ประมวลผลนั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ทั ้งนี้ความจร ิงเสมือน (Virtual Reality) ยังเป็นความจริงที ่จะดำรงอยู ่และสามารถ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ เป็นทางเลือกที่สามารถเลือก เพื่อหนีจากความจริงที่ว่า เทคโนโลยีและการ
สื่อสารไม่ได้เปลี่ยนเพียงความสัมพันธ์ทางสังคมเท่านั้น แต่ยังสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ได้อีก
ด้วย ชุมชนเสมือนจึงเป็นเหมือนสังคมเครือข่ายที่แต่ละคนใช้สื ่อออนไลน์ต่าง ๆ ในการเข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น เฟสบุ๊ค เกมออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้อาจจะอยู่ใกล้กัน หรือไกลกันข้ามทวีป แต่เมื่อมี
การติดตามเรื่องราว ความสนใจที่เหมือนกัน หรือมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน จากความสัมพันธ์แบบที่
ต้องพบหน้ากัน เมื่อเป็นในไซเบอร์สเปซ ทั้งเรื่องความสัมพันธ์และการแสดงตัวตนนั้นจะเปลี่ยนแปลง
ไป กลายเป็นชุมชนออนไลน์ เช่น ผู้เล่นเกม MMORPG กลายเป็นสังคมเสมือนออนไลน์  

ซึ่ง GTA Five M เป็นเกม MMORPG ที่กลายเป็นสังคมเสมือนออนไลน์ ตามที่ไรน์โกลด์ได้
กล่าวไว้ เมื่อใช้การตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชนเสมือนจริงมามอง GTA Five M จะ
เห็นได้ว่า GTA Five M เป็นชุมชนเสมือนจริงที่มีการรวมกลุ่มด้วยความสนใจที่เหมือนกัน มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันกลายเป็น เพื่อน พี่น้อง เจ้านายกับลูกน้อง พ่อค้ากับลูกค้า โดยจะขึ้นอยู่กับ
บริบทและสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งในการเล่นเกมนี้จะต้องอาศัยจินตนาการ และความบันเทิง ใน
การดำเนินเรื่องราวของตัวละคร เพ่ือให้เกมสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสนุกสนาน และเม่ือเริ่มมีการ
เปิดกว้างมากขึ้น ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้น เกิดการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องระบบเกมหรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การทำเกม จึงมีการพัฒนาขึ้นเพ่ือนด้านธุรกรรมด้วย จะเห็นได้จากการที่ผู้เล่นเกมธรรมดา เริ่มทำการ
สตรีมเกม โปรแกรมเมอร์เขียนระบบการทำงานในเกมนี้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ที่มีความรู้
เรื่องกราฟิกมีการออกแบบและปั้นอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เสื้อผ้าแฟชั่น สำหรับใช้ในเกม การทำ
เพลงหรือดนตรีประกอบเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น  

นอกจากนี้ความเป็นชุมชนเสมือนจริงของ GTA Five M ยังเห็นได้ชัดในมิติของโครงสร้างทาง
สังคมด้วย เนื่องจากการเล่นเกมนี้จะเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกในชุมชน  และ
สามารถประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ด้วยการเข้า
ไปเล่นเอง เพ่ือพบปะพูดคุยกับสมาชิก และตรวจสอบระบบภายใน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาที่กำลัง
เกิด หรืออาจจะเกิดขึ้นในในอนาคตให้ได้อย่างรวดเร็ว และเพ่ือสอดคล้องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
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สมาชิกด้วย เพราะว่าการที่ระบบมีคุณภาพ น่าสนใจ สมาชิกในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะทำให้
ชุมชน หรือเซิร์ฟเวอร์สามารถดำรงอยู่ และขยายต่อได้ ทั้งยังมีการจำลองสภาพแวดล้อมที่อ้างอิงจาก
สภาพแวดล้อมในโลกความเป็นจริง ทั้งวัตถุ สถานที่ ภาพแทนตัวตน สินค้า กฎระเบียบ แรงโน้มถ่วง 
เวลา และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่สมจริงที่สุด  

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ความเป็นชุมชนเสมือนจริงของเกมนี้เริ่มต้นขึ้นมาจากการเป็นเกมโรลเพลย์ 
ที่ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครที่ผู้สร้างเกมกำหนดไว้ และต้องเล่นไปตามโครงสร้างของเนื้อ
เรื่องที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเท่านั้น ทั้งยังไม่สามารถเล่นพร้อมกันหลายคนได้ในครั้งเดียว และส่วน
ใหญ่จะเป็นเกมโหมดออฟไลน์เท่านั ้น แต่ต่อมา เมื ่อเทคโนโลยีการสื ่อสารต่าง ๆ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกพัฒนา เกิดเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การติดต่อสื่อสารของผู้คนเป็นไปได้
ง่ายขึ้น ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยที่ไม่มีระยะทาง ภูมิศาสตร์ และเวลามาเป็นข้อจำกัดใน
การสื่อสาร ผู้คนสามารถค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ ได้อย่างอิสระ รวดเร็ว และหลากหลาย ทั้งองค์
ความรู้ และความคิดเห็น รวมทั้งยังทำให้การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจึงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายอีกด้วย 
เมื ่อการสื ่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื ่อย ๆ โปรแกรมหรือเว็บไซต์สำหรับการ
ติดต่อสื่อสารจึงถูกพัฒนาขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีความสนใจ 
ความถนัด ความชื่นชอบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น 
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยังนำไปสู่การเกิดขึ้นของสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอีกด้วย  

ชุมชนเสมือนจริง จึงเป็นชุมชนที่กลุ่มคนสามารถพบเจอกันได้สื่อสารกันด้วยถ้อยคำ ภาษา 
และความคิด ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งยังมีข้อได้เปรียบกว่าชุมชนแบบอื่น ในแง่ที่ว่าไม่มีอคติ
เรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ รูปร่างหน้าตา เสียงพูด อากัปกิริยาของสมาชิก และยังสามารถดึง
ผู้คนที่มีความสนใจร่วมกันเข้ามาอยุ่ด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เรา
สนใจได้อย่างทันที ช่วยคัดกรองข้อมูลที่จำเป็นและทันสมัย โดยไม่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้
มากมายเหมือนแต่ก่อน (จตุรวิทย์ ทองเมือง, 2551,24 : 126 อ้างถึงใน วราเทพ ศรีประเทศ, 2562 : 
16) ในความคิดของไรน์โกลด์ ชุมชนเสมือนจริง จึงเป็นหมายถึง กลุ่มคนที่มีความสนใจที่เหมือนกัน 
และมีความรู้สึกร่วมมารวมตัวกันในอินเทอร์เน็ต เพื่อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นสื ่อกลางในการสื่อสารและ
สนับสนุนการยอมรับกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานที่ถูกสร้างข้ึนมาใหม่ร่วมกัน   

ซึ่งรูปแบบการเล่นของเกม Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) เป็นรูปแบบเดียวกับ
การเกิดขึ้นของชุมชนเสมือนจริง ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่ชื่นชอบ และสนใจในรูปแบบ
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การเล่นเกมแนวโรลเพลย์เหมือนกัน โดยภายในเกมจะมีการจำลองสถานที่ขึ้นมา ในรูปแบบของโลก
เสมือนจริง ที่เป็นชุมชนออนไลน์ โดยการจำลองสภาพแวดล้อมที่มีการอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมใน
โลกจริงขึ้นบนคอมพิวเตอร์ โดยผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับโลก
ความเป็นจริง ผู้เล่นแต่ละคนจะมีภาพแทนตัวตนหรือสร้างตัวละครขึ้นมาโดยมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไป มีการแสดงสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้เหมือนกับโลกความเป็นจริง เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ที่สมจริง
มากขึ้น เช่น การจำลองกฎระเบียบ แรงโน้มถ่วง เวลา การติดต่อกัน เป็นต้น โดยการติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างผู้ใช้ จะใช้การส่งข้อความ รูปภาพท่าทาง และเสียง  อีกทั้งตัวเกมยังเป็นชุมชนที่เปิดกว้าง
ให้แก่ทั้งผู้เล่น ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมแนวนี้ ทั้งในแง่ของไม่มีอคติเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 
รูปร่างหน้าตา เสียงพูด อากัปกิริยาของผู้เล่น รวมไปถึงการเกิดโอกาสให้มีการสร้างอาชีพหรือรายได้
จากการเล่นเกมนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสตรีมเกม การทำเซิร์ฟเวอร์ การทำโมเดลสิ่งของต่าง ๆ ภายใน
เกม การทำภาพถ่ายตัวละคร การออกแบบโมเดลอุปกรณ์ประกอบฉาก (Property) การทำเพลง
ประจำตัว อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงความสามารถอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น การร้องเพลง การ
ทำดนตรี เป็นต้น 

และ โลกเสมือนของ GTA Five M ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมใน
ปัจจุบันได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเครียด ความกดดันจากการเรียน และการ
ทำงาน การเข้าสังคม หรือจะเป็นในเรื่องของความไม่พร้อมทั้งในด้าน ความรู้ หรือวัยวุฒิ ทำให้กลุ่มผู้
เล่นหันหน้าเข้าสู่โลกเสมือนท่ีถูกจำลองขึ้นมา เพ่ือหลีกหนีจากปัญหาที่พบเจอจากการใช้ชีวิตในแต่ละ
วัน ด้วยการเข้ามาสร้างตัวตนใหม่ภายในเกม จะสังเกตได้จากการที่กลุ่มผู้เล่นอยู่ในช่วงวัย และมี
หน้าที่การงานที่หลากหลาย ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะช่วงวัยใด หรือทำอาชีพใดต่างก็มีปัญหาที่อยากหลีก
หนีกันทั้งนั้น ไม่เพียงแต่จะเข้ามาในเกมเพ่ือหลีกหนีปัญหาที่พบเจอเท่านั้น แต่ผู้เล่นบางคนยังสามารถ
ใช้เล่นเกมนี้ เพ่ือฝีกฝน พัฒนาตนเองได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกรับความกดดันจากการทำงาน พัฒนา
ทักษะการเข้าสังคม เป็นต้น พฤติกรรมของผู้เล่นที่แสดงออกมาในการเล่นเกมเหมือนกับในชีวิตจริง 
และมีการนำพฤติกรรมที่ใช้ในชีวิตจริงมาใช้ในการเล่นเกม ตัวตนเสมือนและตัวตนจริง ๆ ของผู้เล่นจึง
มีลักษณะที่ซ้อนทับกัน ซี่งในโลกเสมือนจริงใน GTA Five M ได้จำลองความเป็นสังคมจากโลกความ
เป็นจริงมาได้อย่างแนบเนียนสมจริง โดยแสดงให้เห็นผ่านตัวละครและตัวเกมที่จำลองขี้น ทั้งการ
รวมกลุ ่มอาชีพ ทำภารกิจ หารายได้ พัฒนาความสามารถ จำลองระบบสังคมเมืองทุนนิยม ได้
ปฏิสัมพันธ์กับบริบทของเกม และคนอื่น ๆ ได้อย่างอิสระไร้ผู้ควบคุมและกฎเกณฑ์ที่คอยบีบบังคบัให้
ต้องทำตามหน้าที่ในโลกความเป็นจริง  เกมจึงทำหน้าที่เป็นสิ่งตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาด
หายไปในชีวิตจริงของตัวผู้เล่น สิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ผู้เล่นได้รับ และการเล่น
เกมยังทำให้ผู้เล่นได้เห็นถึงคุณค่าของวัตถุ เงินทอง และช่วยในการฝึกทักษะชีวิต ซึ่งสามารถนำมา
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ปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ได้แก่ ทักษะการปฏิเสธคำขอร้อง ทักษะการซื้อขายสินค้า การเจรจาต่อรอง
ราคาสินค้า การพูดจาโน้มน้าวใจเพ่ือบรรลุในสิ่งที่ต้องการ และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับคนใน
สังคม นอกจากนี้ การเล่นเกมนั้นยังทำให้ความเป็นปัจเจคบุคคลชัดเจนขึ้นได้อีกด้วย  

อีกทั้งโลกเสมือนของ GTA Five M ยังสะท้อนให้เห็นค่านิยมทางสังคมได้จากการที่ผู้คนใน
ชุมชนเสมือนจริงนี้มีการสร้างตัวตนที่หลากหลาย และมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ในโลกความ
เป็นจริง และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของค่านิยมต่าง ๆ ในโลกความเป็นจริงผ่านคำอธิบายตัวตนของ
ประชากร คอมมูจึงเป็นเหมือนสถานที่ทำการทดลองเสมือนจริงในการสร้างรูปแบบการปกครองสังคม
ในรูปแบบใหม่ ๆ และเป็นเหมือนกระจกเสมือนจริง ที่สะท้อนอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ ในโลกความเป็น
จริงให้เราได้เห็นได้อย่างน่าสนใจ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเกม Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) มีความ
เป็นชุมชนเสมือนจริง ตามท่ี Rheingold (ฮาวเวิร์ด ไรน์โกลด์) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ในสังคมเสมือนจริงมี
บริบทที่คล้ายคลึงกับสังคมในความเป็นจริง โดยผู้คนที่มีความสนใจที่เหมือน ๆ กันก็จะรวมกลุ่มกัน 
สร้างบรรทัดฐานทางสังคม และสร้างกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุม การจัดบริบทสังคม
ขึ้นมาใหม่  เป็นการสร้างความจริงชนิดใหม่ (New Reality) ที่คนสร้างขึ้นมาโดยอิงจากชุมชนแบบ
ดั้งเดิม เช่น มีบ้าน เพื่อนบ้าน เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ร่วมกัน  ทั้งยังมี
รูปแบบความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นจากการเล่นเกมเกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าจะในรูปแบบมิตรภาพระหว่าง
เพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ มีการต่อยอดจากการเล่นเกมให้กลายเป็นอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้ได้ เป็นพื้นที่เกิดกว้างสำหรับการแสดงความสามารถได้ และยังนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ ๆ ได้อีกด้วย อย่างเช่น วัฒนธรรมการทำเพลงที่แพร่หลายมากในกลุ่มผู้เล่น GTA Five M เป็น
ต้น 
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สรุป 

จากการศึกษาเรื่อง “การจัดระเบียบสังคมในโลกเสมือนจริงผ่านการเล่นเกมโรลเพลย์ : 
Roleplay Grand Theft Auto Five M (GTA Five M)”  เป็นการแสดงให้เห็นว่าความเป็นชุมชน
เสมือนจริงของเกมนี้ มีการจัดระเบียบสังคม การจำลองกฎระเบียบขึ้นมาโดยอ้างอิงจากความเป็นจริง
ภายนอกเกม เพื่อใช้ควบคุมคนให้เป็นระเบียบ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ ทั้งยังเป็นชุมชนที่
ทำให้สมาชิกได้ริเริ ่มลองทำสิ่งใหม่ ๆ หรือที่ไม่กล้าทำให้โลกความเป็นจริงได้อย่างอิสระ ภายใต้
บรรทัดฐาน วัฒนธรรมที่เกิดข้ึนภายในเกม ที่ถูกเขียนขึ้นมาและเข้าใจร่วมกัน  

ผลการศึกษาจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันรู้จักเกมแนวโรลเพลย์ 
อย่างเกม Grand Theft Auto Five M (GTA Five M) ผ่านการชมการสตรีมเกมจากสตรีมเมอร์ชื่อดัง 
และชื่นชอบที่เคยสตรีมเกมอื่น ๆ มาก่อน ทำให้เกิดความสนใจจึงเข้ามาเล่น เมื่อเข้ามาเล่นจึงได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่อาจเกิดขึ้นหรือพบเจอกันได้ในโลกความเป็นจริง ส่วนการจัดระเบียบที่
เกิดขึ้นนั้น สามารถควบคุมให้ผู้เล่นสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กติกาเดียวกัน และสามารถเล่นเกม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน นอกจากความสนุกสนานที่ได้จากการเล่นเกม Grand Theft Auto Five 
M (GTA Five M) แล้วการเล่นเกมนี้ยังกลายเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ได้พบเจอ
คนกลุ่มใหม่ ๆ สังคมท่ีมีความหลากหลาย ทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปเหมือนกับในโลกความเป็นจริง ไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้คนที่พร้อมจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งภายในเกม และการติดต่อสื่อสารกันนอก
เกม ที่สามารถนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มีความหลากหลายทางอาชีพ สามารถหาช่องทางการ
สร้างรายได้ หรือนำการเล่นเกมนี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพให้แก่ตนเองได้ แต่เนื่องด้วยเกม  GTA Five M 
เป็นเกมที่อิงหลักความเป็นชุมชน มีผู้เล่นจำนวนมากและมีหลากหลาย จึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีเรื ่อง
ของการเข้าใจผิด มีปัญหากัน หรือไม่พอใจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม GTA Five M รวมทั้งตัวผู้เล่นหรือ
สมาชิกนั้นยังคงสามารถดำรงอยู่ได้ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย 
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