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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15 - 18 ปี
19 - 22 ปี
23 - 26 ปี
27 - 30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานเอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ว่างงาน
Other:
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การศึกษา
ต่ากว่ามัธยมต้น
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ได้ รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลการเล่ นเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG เล่นเกมออนไลน์ มานานเท่าไหร่
ต่ากว่า 1 ปี
1 - 3 ปี
4 - 6 ปี
6 ปี ขึ้นไป
ความถี่ในการเล่นเกมออนไลน์
สองสัปดาห์ 1 ครั้งหรื อน้อยกว่านี้
สัปดาห์ละครั้ง
2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์
4 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์

เล่นทุกวัน
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ในแต่ ละวัน ใช้ เวลาเล่นเกมออนไลน์ ต่อเนื่องนานเท่าไหร่
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
1 - 3 ชัว่ โมง
3.1 - 5 ชัว่ โมง
5.1 - 12 ชัว่ โมง
มากกว่า 12 ชัว่ โมง
ปกติเล่นเกมออนไลน์ ทไี่ หน
เล่นที่บา้ น
เล่นที่สถานศึกษา
เล่นที่ร้านอินเตอร์ เน็ต
เล่นที่บา้ นเพื่อน
เล่นที่ทางาน
เกมออนไลน์ ประเภท MMORPG ทีเ่ ล่ นปัจจุบันคือเกมอะไร

เกมออนไลน์ ประเภท MMOPRG เกมใดทีท่ ่ านชอบมากที่สุด

ชอบเล่ นตัวละครสายอาชี พใดมากทีส่ ุ ด
สายโจมตีประชิด เช่น Swordman / Knight / Warrior
สายโจมตีระยะไกล เช่น Archer / Ranger
สายโจมตีดว้ ยเวทย์มนตร์ เช่น Magician / Wizard / Elementalist
สายสนับสนุน เช่น Acolyte / Priest / Cleric
สายแท้งค์ (ป้ องกันแนวหน้า) เช่น Knight / Champion
สายก่อกวน เช่น Thief / Rogue / Assassin
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เกมออนไลน์ ทเี่ ล่ นปัจจุบันท่ านสร้ างตัวละครกีต่ ัว
1 ตัว
2 ตัว
3 ตัว
4 ตัวขึ้นไป
เหตุใดจึงเปลีย่ นตัวละครทีเ่ ล่ น
เลือกเล่นตัวละครตัวใหม่ / อาชีพใหม่
เบื่อรู ปลักษณ์ของตัวละครเดิม
รู ้สึกว่าตัวละครเดิมไม่เก่งพอ
อยากทดลองตัวละครอื่นๆ
เพื่อให้เล่นกับเพื่อนได้เป็ นทีม
เพื่อใช้ประโยชน์จากตัวละครใหม่ เช่น เป็ นที่เก็บไอเทม
เล่นเกมออนไลน์ เพราะอะไร
เรี ยง 3 อันดับที่ตรงมากที่สุด
ชอบการพัฒนาของตัวละคร เลื่อนเลเวล
ชอบการวิเคราะห์คานวณเวลาเล่น
ชอบการแข่งขัน
ชอบเข้าสังคม แชท หาเพื่อนใหม่ๆ
ชอบหาความสัมพันธ์ การช่วยเหลือคนอื่น
ชอบการเล่นเป็ นทีมเวิร์ค
ชอบการค้นหาสิ่ งใหม่ๆ
ชอบเนื้ อเรื่ องของเกม ความแฟนตาซี
ชอบแฟชัน่ รู ปแบบ กราฟิ กของเกม
ชอบการผ่อนคลาย สนุกสนาน หนีจากโลกแห่งความเป็ นจริ ง

106

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลการซื้อสิ นค้ าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG
*สิ นค้าเสมือน = item แคชที่จ่ายด้วยเงินจริ งในเกมออนไลน์ MMORPG
ใช้ เงินซื้อสิ นค้ าเสมือนในเกมเฉลีย่ ครั้งละเท่าไหร่
ไม่จ่ายเลย
ต่ากว่า 100 บาท
100 - 500 บาท
501 - 1000 บาท
1001 - 2000 บาท
มากกว่า 2000 บาท
เคยใช้ เงินมากทีส่ ุ ดในการซื้อครั้งหนึ่งเท่าไหร่
ไม่จ่ายเลย
ต่ากว่า 100 บาท
100 - 500 บาท
501 - 1000 บาท
1001 - 2000 บาท
มากกว่า 2000 บาท
สิ นค้ าทีแ่ พงทีส่ ุ ดทีเ่ คยซื้อคืออะไร - มีคุณสมบัติพเิ ศษใด

ได้ สินค้ าเสมือนมาจากทีไ่ หนบ้ าง
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
เพื่อนให้มา
ซื้ อจากระบบในเกมเอง
ซื้ อจากระบบตลาดระหว่างผูเ้ ล่น
แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันเองกับผูเ้ ล่นคนอื่นในเกมด้วยเงินจริ งๆ
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แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันเองกับผูเ้ ล่นคนอื่นในเกมด้วยเงินในเกม
แลกเปลี่ยนซื้ อขายกันเองกับผูเ้ ล่นคนอื่นนอกเกม
ประเภทของสิ นค้ าเสมือนในเกมออนไลน์ ทซี่ ื้อด้ วยเงินจริง
เรี ยง 3 อันดับที่ตรงมากที่สุด
ตัวละครพิเศษ มีคุณสมบัติพิเศษกว่าตัวละครทัว่ ไป
เสื้ อผ้า ชุดแฟชัน่ เพื่อความสวยงาม
เสื้ อผ้าชุดแฟชัน่ ที่ช่วยเพิ่มทักษะในการต่อสู ้และป้ องกัน
เครื่ องประดับเพื่อความสวยงาม
เครื่ องประดับที่ช่วยเพิ่มทักษะในการต่อสู ้และป้ องกัน
อาวุธที่ใช้ต่อสู ้ /อุปกรณ์ป้องกัน
บ้าน อุปกรณ์ตกแต่งและเฟอร์ นิเจอร์ สาหรับตัวละคร
ยา อาหารที่ช่วยฟื้ นฟูพลังชีวิตและป้ องกันอันตราย
สัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงาม
สัตว์เลี้ยงที่ช่วยเพิ่มทักษะให้ตวั ละครและช่วยต่อสู ้
ยานพาหนะที่ช่วยให้เดินทางเร็ วขึ้นหรื อเพิ่มทักษะให้ตวั ละคร
เงินในเกม
อุปกรณ์เสริ มพลังให้อาวุธ เสื้ อผ้าของตัวละคร
สิ นค้าเพิม่ ค่าประสบการณ์ให้ตวั ละคร
อุปกรณ์เพิ่มพื้นที่เก็บสิ นค้า
สิ นค้าที่ช่วยให้ผา่ นด่านสะดวกขึ้น (เควส)
สิ นค้าพิเศษ ลิมิเตดตามเทศกาล
สิ นค้าชิงโชค ร่ วมกิจกรรม
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เหตุผลทีซ่ ื้อสิ นค้ าเสมือนในเกมออนไลน์ ด้วยเงินจริง (เรี ยง 3 อันดับที่ตรงมากที่สุด)
อยากได้มาไว้ครอบครอง /สะสม
สิ นค้ามีความสวยงามน่าซื้ อ
ซื้ อเพราะเป็ นสิ นค้าหายาก
ซื้ อเพราะอยากได้ของในชีวิตจริ ง
อยากซื้ อมาอวดให้คนอื่นเห็น
อยากให้ตวั ละครเก่งขึ้น
ซื้ อให้เพื่อนในเกม
ซื้ อตามโฆษณา/โปรโมชัน่ ของบริ ษทั เกม
ซื้ อไปขายต่อเป็ นเงินจริ งๆ
ซื้ อเพื่ออยากเอาชนะคนอื่น
ซื้ อเพื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคมในเกม
ซื้ อตามเพื่อนในเกมคนอื่น
ก่อนจะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าบนเกมออนไลน์ ด้วยเงินจริง 1 ชิ้น ตัดสิ นใจยากหรือไม่
ยากมาก ต้องคิดอย่างถี่ถว้ น
ค่อนข้างยาก คิดนาน
ไม่ค่อยยาก ใช้เวลาคิดเล็กน้อย
ไม่ยากเลย กดซื้ อทันที
เคยเสี ยสิ นค้ าเสมือนในเกมออนไลน์ หรือไม่ - ถ้ าเคย เสี ยสิ นค้ าอะไรไป (ถ้าไม่เคยข้ามสองข้อถัดไป)

เสี ยสิ นค้ าเสมือนในเกมออนไลน์ ไปได้ อย่างไร
ระบบเกมผิดพลาด
กดซื้ อขายผิดพลาดเอง
โดนขโมยสิ นค้าด้วยการแฮค
Other:
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เมื่อเสี ยสิ นค้ าเสมือนในเกมออนไลน์ ไปรู้ สึกอย่ างไร
เสี ยดายมาก
เสี ยดายเล็กน้อย
ไม่เสี ยดายเลย
โกรธเกรี้ ยว
เศร้าเสี ยใจ
ไม่อยากกลับมาเล่นเกมอีก
Other:
ส่ วนที่ 4 ความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนในเกม
มีเพือ่ นในเกมออนไลน์ กคี่ น
ไม่มีเลย
1 - 3 คน
4 - 6 คน
7 - 9 คน
มากกว่า 10 คน
ถ้ าคุณมีเพือ่ นในเกมออนไลน์ คุณมีเพราะอะไร
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
แลกเปลี่ยนสิ นค้า
ต้องการความความช่วยเหลือ
พูดคุยทัว่ ไป
ช่วยกันเล่นเกม
ไม่เคยมีเพื่อนในเกม
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รู้ จักได้ อย่ างไร
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
บังเอิญเจอและช่วยกันเล่น
เป็ นศัตรู คนละฝ่ ายกัน
เพื่อนของเพื่อนแนะนาให้รู้จกั
ติดต่อซื้ อขายสิ นค้ากัน
พูดคุยเรื่ องแนวทางการเล่นเกมกันผ่านเว็บบอร์ ด
อยูใ่ นกลุ่ม (Guild) เดียวกัน
ไม่เคยติดต่อกันนอกเกม
ความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นในเกมออนไลน์ ภายนอกเกม
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ติดต่อพูดคุยปรึ กษากันเรื่ องภายในเกม
ติดต่อพูดคุยปรึ กษากันในเรื่ องส่ วนตัว
มีการติดต่อซื้ อขายกัน
เป็ นเพื่อนสนิทกัน คุยกันทุกเรื่ อง
เกลียดกันเพราะไม่ถูกกันในเกม
ไม่เคยติดต่อกันนอกเกม
สั งคมในเกมออนไลน์ มีบทบาทต่ อการบริโภคสิ นค้ าเสมือนหรือไม่
*สังคมในเกมอย่างเช่นเพื่อน สิ่ งแวดล้อมความสวยงามของกราฟิ ก ความสนุกของเกมส่ งผลให้ซ้ื อ
สิ นค้าในเกมมาใช้หรื อไม่*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มีเลย
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ภาคผนวก ข
คาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
- ชื่อ
- อายุ
- อาชีพ
- การศึกษา
2. ข้ อมูลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG
- เล่าประสบการณ์ทวั่ ไปในเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
- เกมออนไลน์ประเภท MMORPG ที่ชื่นชอบมากที่สุด
- เป้ าหมายของการเล่นเกมออนไลน์
3. ข้ อมูลการซื้อสิ นค้ าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG
- เล่าประสบการณ์ซ้ื อสิ นค้าเสมือน
- ประเภทของสิ นค้าเสมือนที่ซ้ื อและคุณสมบัติ
- เหตุผลของการซื้ อสิ นค้าเสมือน
- สิ นค้าเสมือนที่เคยซื้ อที่มีราคาแพงที่สุด
4. ข้ อมูลความสั มพันธ์ กบั ชุ มชนในเกมออนไลน์ ประเภท MMORPG
- เล่าเรื่ องประสบการณ์ความสัมพันธ์กบั ชุมชนในเกมออนไลน์
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในเกมระหว่างการเล่นและนอกเหนื อเวลาเล่นเกม
- บทบาทของสังคมในเกมออนไลน์ต่อการบริ โภคสิ นค้าเสมือน
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ภาคผนวก ค
นิทรรศการ Into Virtual World
การนาผลการวิจยั ไปจัดท าเป็ นสื่ อเผยแพร่ ให้บุคคลทัว่ ไปที่ สนใจได้เข้าร่ วมชม โดยผลการวิจยั
พบว่าปั จจัยการบริ โภคสิ นค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ได้แก่
1) ความสาคัญของวัฒนธรรมไซเบอร์
2) ความสาคัญของการมีตวั ตนบนโลกออนไลน์
3) ความสนุกของเกมออนไลน์
4) ระบบ การออกแบบ และการโฆษณาของตัวเกมออนไลน์
โบดริ ย าร์ ด ได้ ก ล่ า วถึ ง การจ าลองและภาพเสมื อ นที่ ก่ อ ให้ เกิ ด วัฒ นธรรมทางสายตาอย่ า ง
คอมพิวเตอร์ ว่า เราไม่สามารถจาแนกความแตกต่างระกว่างโลกแห่ งความเป็ นจริ ง และมายาภาพ
ออกจากกันได้อีกแล้ว จริ งอยู่ที่เส้นแบ่งของความจริ งกับเสมือนได้จางลง การจาลองภาพเสมือน
ปั จจุบนั ทาได้เหมือนจริ ง ทาให้เกิดสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ ความสนุกในรู ปแบบต่างๆ เสมือนว่าอยู่
ในโลกจริ งๆ จึ งคิ ดถึ งเกมที่ ส ามารถทาให้ผูเ้ ล่ นมี ประสบการณ์ เสมื อนว่าเข้าไปอยู่ในโลกในกม
อย่าง อุปกรณ์ Oculus Rift ที่เหมือนแว่นสวมเข้าไปจะเห็นภาพสามมิติโดยจะเคลื่อนที่ตามการมอง
ของผูใ้ ช้ได้ รวมถึงการแสดงประวัติเริ่ มแรกของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เกม ที่พฒั นามาจนทาให้เกิ ด
วัฒนธรรมใหม่ในปั จจุบนั
ตัวงานจะเป็ นการเล่ า เรื่ อ งด้วย Infographic บนฝาผนังและยังสามารถเข้าไปสั ม ผัส ให้ เกิ ด การ
Interactive ได้ดว้ ย ส่ วนด้านขวาจะเป็ น Oculus Rift ที่สามารถทดลองสวมใส่ ได้
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ภาพสเกตผลงานก่อนทาจริ ง

ภาพระหว่างการจัดเตรี ยมงาน

114

ภาพผลงานที่เสร็ จสมบูรณ์
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116

บัตรเชิ ญสาหรับเข้าร่ วมชมผลงาน
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวอัคริ มา นันทนาสิ ทธิ์

วัน เดือน ปี เกิด

20 มกราคม พ.ศ. 2532

ประวัติการศึกษา

ปี การศึกษา 2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชัน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

Anumator ที่บริ ษทั @eLearning Asia Company Limited
ปี 2011 - 2013
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