บทที่ 3
ระเบียบวิธีศึกษา
การวิเคราะห์ปั จจัยการบริ โภคสิ นค้าเสมื อนจริ งในเกมออนไลน์ประเภท Massively Multiplayer
Online Role-playing Game (MMORPG) เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณโดยการสารวจโดยใช้แบบสอบถามและเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูศ้ ึกษามีระเบียบวิธีศึกษาดังนี้
3.1 ขอบเขตประชากร
3.1.1ประชากรผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ในจังหวัดเชียงใหม่
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างเลือกเจาะจงในตาบลสุ เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงเชียงใหม่ จานวน 50
คน
3.2 ขอบเขตเนือ้ หา
3.2.1 การเล่นเกมออนไลน์ประเภท Massively Multiplayer Online Role-playing Game.
(MMORPG) ที่ถูกผลิตและเปิ ดบริ การตั้งแต่ปี 2545 – 2557
3.2.2 การบริ โภคสิ นค้าเสมือนในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
3.2.3 ชุมชนในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
3.3 ขอบเขตเวลา
เก็บข้อมูลตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้ าหมายจานวน 50 คน
3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 10 คน
3.4.3 นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SPSS และนาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์เนื้อหา
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3.4.4 ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อ วารสาร สิ่ งพิมพ์ เอกสาร ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาความเข้าใจลงลึกและนามาช่วยเสริ มในการวิเคราะห์ผลข้อมูลจากการสารวจ
3.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.5.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการใช้แบบสอบถามกับ กลุ่ มผูเ้ ล่ นเกมออนไลน์
จานวน 50 คน โดยแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ดโดยแบ่งออกเป็ น 4
ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
: เพศ, อายุ, อาชีพ, การศึกษา, รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
: ความยาวนานในการเล่นเกม, ความถี่ในการเล่นเกม, การใช้เวลาเล่นแต่ละวัน,
สถานที่ในการเล่นเกม, เกมที่ชอบเล่น, สายอาชีพที่เล่น, มีตวั ละครกี่ตวั , เล่นเกม
เพราะอะไร, เปลี่ยนตัวละครเพราะอะไร
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลการซื้ อสิ นค้าเสมือนจริ งในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG
: ปริ มาณเงิ นที่ ใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าเสมือนต่อครั้ง, ปริ มาณเงินที่ใช้มากที่สุด ,
ประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อ, ได้สินค้ามาจากที่ไหน, เหตุ ผลที่ ซ้ื อสิ นค้าเสมื อนด้วยเงิ น
จริ ง, การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า, เคยเสี ยสิ นค้าไปหรื อไม่, รู ้สึกอย่างไร
ส่ วนที่ 4 ความสัมพันธ์ของผูเ้ ล่นกับชุมชนในเกม
: จานวนเพื่อนในเกม มีเพื่อนเพราะอะไร, รู ้จกั ได้อย่างไร, ความสัมพันธ์ภายนอก
เกม, เพื่อนมีส่วนในการซื้ อสิ นค้าเสมือนหรื อไม่
3.5.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ทาการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่มผูเ้ ล่นเกมออนไลน์โดยเลือก
จาก 50 คนมา 10 คน ด้วยคาถามปลายเปิ ดรวมถึ งการทาสัมภาษณ์ แบบกลุ่ ม (Focus
Group) เพื่อการกระตุน้ ทางความคิดแก่ผเู ้ ข้าร่ วม โดยคาถามจะเป็ นการขยายความจาก
ผลของการเก็บแบบสอบถามและนามาถามในเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น
3.6 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือทีใ่ ช้ เก็บข้ อมูล
ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ด้วยการนาไปลองใช้กบั กลุ่มที่คล้ายกับเป้ าหมายจานวน
10 คน และนามาวิเคราะห์ค่าความเที่ยง ด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค พบว่าแบบสอบ-
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ถามมี ค่ าความเที่ ย งตรงอยู่ในเกณฑ์ ดี ไม่ ต่ ากว่า 0.61 ในทุ ก ส่ วนค าถามตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้ อหาของแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ โดยการให้ผเู้ ชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจทาน
ก่อนนาไปปรับปรุ งแก้ไข รวมถึงนาไปทดลองใช้สัมภาษณ์จริ งเพื่อทดสอบความเข้าใจในคาถาม
3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั ชิ้นนี้ จะศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริ มาณที่รวบรวมได้
จากแบบสอบถาม จะนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผ่านโปรแกรม
SPSS ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่ วนข้อมูลที่รวบรวมได้จากการ
สัมภาษณ์ จะนามาวิเคราะห์ภายใต้กรอบทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

การหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ใช้สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (alpha-cofficient) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าแอลฟาที่
ใช้ควรมากกว่า 0.6 ถ้าน้อยกว่านั้น ควรปรับปรุ งแบบสอบถาม หรื ออาจตัดบางข้อทิ้ง (Alpha if Item Deleted)
1
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3.8 แผนผังวิธีระเบียบวิธีศึกษา
ศึกษาเอกสาร สิ่ งพิมพ์ หนังสื อ งานวิจัย
ต่ างๆ
ทฤษฎีและแนวคิด
- ทฤษฏีวฒั นธรรมไซเบอร์
- ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
- แนวคิดเรื่ องเศรษฐกิจของความสนุก
- แนวคิดเรื่ องเกมออนไลน์ประเภท MMORPG

รวบรวมข้ อมูล
- งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- เกมออนไลน์ MMOPRG ในท้องตลาด
- สิ นค้าเสมือนชนิดต่างๆ

สร้างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ทาแบบสอบถาม
-ให้กลุ่มเป้ าหมายทาแบบสอบถาม 50
คน
วิเคราะห์ผล นาไปเป็ นคาถามเชิงลึก
สัมภาษณ์
- สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้ าหมาย 10 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผลและอภิปราย
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