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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจิยั 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
เพศ 

 ชาย 

 หญิง 
 

อายุ 

 15 - 18 ปี  

 19 - 22 ปี 

 23 - 26 ปี 

 27 - 30 ปี 

 31 ปีข้ึนไป 
 

อาชีพ 

 นกัเรียน/นกัศึกษา 

 พนกังานเอกชน 

 ธุรกิจส่วนตวั 

 รับราชการ 

 รัฐวสิาหกิจ 

 วา่งงาน 

 Other:  
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การศึกษา 

 ต ่ากวา่มธัยมตน้ 

 มธัยมตน้ 

 มธัยมปลาย 

 อนุปริญญา 

 ปริญญาตรี 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

ได้รายได้ต่อเดือน 

 ต ่ากวา่ 5000 บาท 

 5,001 - 10,000 บาท 

 10,001 - 20,000 บาท 

 20,001 - 30,000 บาท 

 30,001 - 40,000 บาท 

 มากกวา่ 40,000 บาท 
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG เล่นเกมออนไลน์มานานเท่าไหร่ 

 ต ่ากวา่ 1 ปี 

 1 - 3 ปี 

 4 - 6 ปี 

 6 ปีข้ึนไป 
 

ความถี่ในการเล่นเกมออนไลน์ 

 สองสัปดาห์ 1 คร้ังหรือนอ้ยกวา่น้ี 

 สัปดาห์ละคร้ัง 

 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 

 4 - 5 คร้ังต่อสัปดาห์    เล่นทุกวนั 
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ในแต่ละวนั ใช้เวลาเล่นเกมออนไลน์ต่อเน่ืองนานเท่าไหร่ 

 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 

 1 - 3 ชัว่โมง 

 3.1 - 5 ชัว่โมง 

 5.1 - 12 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 12 ชัว่โมง 
 

ปกติเล่นเกมออนไลน์ทีไ่หน 

 เล่นท่ีบา้น 

 เล่นท่ีสถานศึกษา 

 เล่นท่ีร้านอินเตอร์เน็ต 

 เล่นท่ีบา้นเพื่อน 

 เล่นท่ีท างาน 
 

เกมออนไลน์ประเภท MMORPG ทีเ่ล่นปัจจุบันคือเกมอะไร 

 
 

เกมออนไลน์ประเภท MMOPRG เกมใดทีท่่านชอบมากที่สุด 

 
 

ชอบเล่นตัวละครสายอาชีพใดมากทีสุ่ด 

 สายโจมตีประชิด เช่น Swordman / Knight / Warrior 

 สายโจมตีระยะไกล เช่น Archer / Ranger 

 สายโจมตีดว้ยเวทยม์นตร์  เช่น Magician / Wizard / Elementalist 

 สายสนบัสนุน เช่น Acolyte / Priest / Cleric  

 สายแทง้ค ์(ป้องกนัแนวหนา้) เช่น Knight / Champion 

 สายก่อกวน เช่น Thief / Rogue /  Assassin 
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เกมออนไลน์ทีเ่ล่นปัจจุบันท่านสร้างตัวละครกีต่ัว 

 1 ตวั 

 2 ตวั 

 3 ตวั 

 4 ตวัข้ึนไป 
 

เหตุใดจึงเปลีย่นตัวละครทีเ่ล่น 
เลือกเล่นตวัละครตวัใหม่ / อาชีพใหม่ 

 เบ่ือรูปลกัษณ์ของตวัละครเดิม 

 รู้สึกวา่ตวัละครเดิมไม่เก่งพอ 

 อยากทดลองตวัละครอ่ืนๆ 

 เพื่อใหเ้ล่นกบัเพื่อนไดเ้ป็นทีม 

 เพื่อใชป้ระโยชน์จากตวัละครใหม่ เช่น เป็นท่ีเก็บไอเทม 
 

เล่นเกมออนไลน์เพราะอะไร 
เรียง 3 อนัดบัท่ีตรงมากท่ีสุด 

 ชอบการพฒันาของตวัละคร เล่ือนเลเวล 

 ชอบการวิเคราะห์ค านวณเวลาเล่น 

 ชอบการแข่งขนั 

 ชอบเขา้สังคม แชท หาเพื่อนใหม่ๆ 

 ชอบหาความสัมพนัธ์ การช่วยเหลือคนอ่ืน 

 ชอบการเล่นเป็นทีมเวร์ิค 

 ชอบการคน้หาส่ิงใหม่ๆ  

 ชอบเน้ือเร่ืองของเกม ความแฟนตาซี 

 ชอบแฟชัน่ รูปแบบ กราฟิกของเกม 

 ชอบการผอ่นคลาย สนุกสนาน หนีจากโลกแห่งความเป็นจริง 
 



 

107 

 

ส่วนที ่3 ข้อมูลการซ้ือสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG 
*สินคา้เสมือน = item แคชท่ีจ่ายดว้ยเงินจริงในเกมออนไลน์ MMORPG 

 
ใช้เงินซ้ือสินค้าเสมือนในเกมเฉลีย่คร้ังละเท่าไหร่ 

 ไม่จ่ายเลย 

 ต ่ากวา่ 100 บาท 

 100 - 500 บาท 

 501 - 1000 บาท 

 1001 - 2000 บาท  

 มากกวา่ 2000 บาท 
 

เคยใช้เงินมากทีสุ่ดในการซ้ือคร้ังหน่ึงเท่าไหร่ 

 ไม่จ่ายเลย 

 ต ่ากวา่ 100 บาท 

 100 - 500 บาท 

 501 - 1000 บาท 

 1001 - 2000 บาท  

 มากกวา่ 2000 บาท 
 

สินค้าทีแ่พงทีสุ่ดทีเ่คยซ้ือคืออะไร - มีคุณสมบัติพเิศษใด 

 
 
ได้สินค้าเสมือนมาจากทีไ่หนบ้าง 
ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 เพื่อนใหม้า 

 ซ้ือจากระบบในเกมเอง 

 ซ้ือจากระบบตลาดระหวา่งผูเ้ล่น 

 แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัเองกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนในเกมดว้ยเงินจริงๆ 
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 แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัเองกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนในเกมดว้ยเงินในเกม 

 แลกเปล่ียนซ้ือขายกนัเองกบัผูเ้ล่นคนอ่ืนนอกเกม 
 

ประเภทของสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ทีซ้ื่อด้วยเงินจริง 
เรียง 3 อนัดบัท่ีตรงมากท่ีสุด 

 ตวัละครพิเศษ มีคุณสมบติัพิเศษกวา่ตวัละครทัว่ไป 

 เส้ือผา้ ชุดแฟชัน่เพื่อความสวยงาม 

 เส้ือผา้ชุดแฟชัน่ท่ีช่วยเพิ่มทกัษะในการต่อสู้และป้องกนั 

 เคร่ืองประดบัเพื่อความสวยงาม 

 เคร่ืองประดบัท่ีช่วยเพิ่มทกัษะในการต่อสู้และป้องกนั 

 อาวธุท่ีใชต่้อสู้ /อุปกรณ์ป้องกนั 

 บา้น อุปกรณ์ตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ส าหรับตวัละคร 

 ยา อาหารท่ีช่วยฟ้ืนฟูพลงัชีวิตและป้องกนัอนัตราย 

 สัตวเ์ล้ียงเพื่อความสวยงาม 

 สัตวเ์ล้ียงท่ีช่วยเพิ่มทกัษะใหต้วัละครและช่วยต่อสู้ 

 ยานพาหนะท่ีช่วยใหเ้ดินทางเร็วข้ึนหรือเพิ่มทกัษะใหต้วัละคร 

 เงินในเกม 

 อุปกรณ์เสริมพลงัใหอ้าวธุ เส้ือผา้ของตวัละคร 

 สินคา้เพิ่มค่าประสบการณ์ใหต้วัละคร 

 อุปกรณ์เพิ่มพื้นท่ีเก็บสินคา้ 

 สินคา้ท่ีช่วยใหผ้า่นด่านสะดวกข้ึน (เควส) 

 สินคา้พิเศษ ลิมิเตดตามเทศกาล 

 สินคา้ชิงโชค ร่วมกิจกรรม 
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เหตุผลทีซ้ื่อสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ด้วยเงินจริง (เรียง 3 อนัดบัท่ีตรงมากท่ีสุด) 

 อยากไดม้าไวค้รอบครอง /สะสม 

 สินคา้มีความสวยงามน่าซ้ือ 

 ซ้ือเพราะเป็นสินคา้หายาก 

 ซ้ือเพราะอยากไดข้องในชีวิตจริง 

 อยากซ้ือมาอวดใหค้นอ่ืนเห็น 

 อยากใหต้วัละครเก่งข้ึน 

 ซ้ือใหเ้พื่อนในเกม 

 ซ้ือตามโฆษณา/โปรโมชัน่ของบริษทัเกม 

 ซ้ือไปขายต่อเป็นเงินจริงๆ 

 ซ้ือเพื่ออยากเอาชนะคนอ่ืน 

 ซ้ือเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับในสังคมในเกม 

 ซ้ือตามเพื่อนในเกมคนอ่ืน 
 

ก่อนจะตัดสินใจซ้ือสินค้าบนเกมออนไลน์ด้วยเงินจริง 1 ช้ิน ตัดสินใจยากหรือไม่ 

 ยากมาก ตอ้งคิดอยา่งถ่ีถว้น 

 ค่อนขา้งยาก คิดนาน 

 ไม่ค่อยยาก ใชเ้วลาคิดเล็กนอ้ย 

 ไม่ยากเลย กดซ้ือทนัที 
 

เคยเสียสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์หรือไม่ - ถ้าเคย เสียสินค้าอะไรไป (ถา้ไม่เคยขา้มสองขอ้ถดัไป) 

 
 

เสียสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ไปได้อย่างไร 

 ระบบเกมผดิพลาด 

 กดซ้ือขายผดิพลาดเอง 

 โดนขโมยสินคา้ดว้ยการแฮค 

 Other:  
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เมื่อเสียสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ไปรู้สึกอย่างไร 

 เสียดายมาก 

 เสียดายเล็กนอ้ย 

 ไม่เสียดายเลย 

 โกรธเกร้ียว 

 เศร้าเสียใจ 

 ไม่อยากกลบัมาเล่นเกมอีก 

 Other:  
 

ส่วนที ่4 ความสัมพนัธ์กบัชุมชนในเกม 
มีเพือ่นในเกมออนไลน์กีค่น 

 ไม่มีเลย 

 1 - 3 คน 

 4 - 6 คน 

 7 - 9 คน 

 มากกวา่ 10 คน 
 

ถ้าคุณมีเพือ่นในเกมออนไลน์ คุณมีเพราะอะไร 
ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 แลกเปล่ียนสินคา้ 

 ตอ้งการความความช่วยเหลือ 

 พดูคุยทัว่ไป 

 ช่วยกนัเล่นเกม 

 ไม่เคยมีเพื่อนในเกม 
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รู้จักได้อย่างไร 
ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 บงัเอิญเจอและช่วยกนัเล่น 

 เป็นศตัรูคนละฝ่ายกนั 

 เพื่อนของเพื่อนแนะน าใหรู้้จกั 

 ติดต่อซ้ือขายสินคา้กนั 

 พดูคุยเร่ืองแนวทางการเล่นเกมกนัผา่นเวบ็บอร์ด 

 อยูใ่นกลุ่ม (Guild) เดียวกนั 

 ไม่เคยติดต่อกนันอกเกม 
 

ความสัมพนัธ์กบัเพือ่นในเกมออนไลน์ภายนอกเกม 
ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 ติดต่อพดูคุยปรึกษากนัเร่ืองภายในเกม 

 ติดต่อพดูคุยปรึกษากนัในเร่ืองส่วนตวั 

 มีการติดต่อซ้ือขายกนั 

 เป็นเพื่อนสนิทกนั คุยกนัทุกเร่ือง 

 เกลียดกนัเพราะไม่ถูกกนัในเกม 

 ไม่เคยติดต่อกนันอกเกม 
 

สังคมในเกมออนไลน์มีบทบาทต่อการบริโภคสินค้าเสมือนหรือไม่ 
*สังคมในเกมอยา่งเช่นเพื่อน ส่ิงแวดลอ้มความสวยงามของกราฟิก ความสนุกของเกมส่งผลใหซ้ื้อ
สินคา้ในเกมมาใชห้รือไม่* 

 มากท่ีสุด 

 มาก 

 ปานกลาง 

 นอ้ย 

 ไม่มีเลย 
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ภาคผนวก ข 

ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
- ช่ือ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- การศึกษา 

 
2. ข้อมูลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG 

- เล่าประสบการณ์ทัว่ไปในเล่นเกมออนไลน์ประเภท MMORPG 
- เกมออนไลน์ประเภท MMORPG ท่ีช่ืนชอบมากท่ีสุด 
- เป้าหมายของการเล่นเกมออนไลน์ 

 
3. ข้อมูลการซ้ือสินค้าเสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG 

- เล่าประสบการณ์ซ้ือสินคา้เสมือน 
- ประเภทของสินคา้เสมือนท่ีซ้ือและคุณสมบติั 
- เหตุผลของการซ้ือสินคา้เสมือน 
- สินคา้เสมือนท่ีเคยซ้ือท่ีมีราคาแพงท่ีสุด 

 
4. ข้อมูลความสัมพนัธ์กบัชุมชนในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG 

- เล่าเร่ืองประสบการณ์ความสัมพนัธ์กบัชุมชนในเกมออนไลน์ 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนในเกมระหวา่งการเล่นและนอกเหนือเวลาเล่นเกม 
- บทบาทของสังคมในเกมออนไลน์ต่อการบริโภคสินคา้เสมือน 
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ภาคผนวก ค 

นิทรรศการ Into Virtual World 

การน าผลการวิจยัไปจดัท าเป็นส่ือเผยแพร่ให้บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจได้เขา้ร่วมชม โดยผลการวิจยั
พบวา่ปัจจยัการบริโภคสินคา้เสมือนจริงในเกมออนไลน์ประเภท MMORPG ไดแ้ก่ 
 1) ความส าคญัของวฒันธรรมไซเบอร์ 
 2) ความส าคญัของการมีตวัตนบนโลกออนไลน์ 
 3) ความสนุกของเกมออนไลน์ 
 4) ระบบ การออกแบบ และการโฆษณาของตวัเกมออนไลน์ 
 
โบดริยาร์ดได้กล่าวถึง การจ าลองและภาพเสมือนท่ีก่อให้เกิดว ัฒนธรรมทางสายตาอย่าง
คอมพิวเตอร์ว่า เราไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างระกว่างโลกแห่งความเป็นจริง และมายาภาพ 
ออกจากกนัไดอี้กแล้ว จริงอยู่ท่ีเส้นแบ่งของความจริงกบัเสมือนไดจ้างลง การจ าลองภาพเสมือน
ปัจจุบนัท าไดเ้หมือนจริง ท าใหเ้กิดสังคม การมีปฏิสัมพนัธ์ ความสนุกในรูปแบบต่างๆ เสมือนวา่อยู่
ในโลกจริงๆ จึงคิดถึงเกมท่ีสามารถท าให้ผูเ้ล่นมีประสบการณ์เสมือนว่าเขา้ไปอยู่ในโลกในกม 
อยา่ง อุปกรณ์ Oculus Rift ท่ีเหมือนแวน่สวมเขา้ไปจะเห็นภาพสามมิติโดยจะเคล่ือนท่ีตามการมอง
ของผูใ้ชไ้ด ้รวมถึงการแสดงประวติัเร่ิมแรกของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เกม ท่ีพฒันามาจนท าให้เกิด
วฒันธรรมใหม่ในปัจจุบนั 

ตัวงานจะเป็นการเล่าเร่ืองด้วย Infographic บนฝาผนังและยงัสามารถเข้าไปสัมผสัให้เกิดการ 
Interactive ไดด้ว้ย ส่วนดา้นขวาจะเป็น Oculus Rift ท่ีสามารถทดลองสวมใส่ได ้
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ภาพสเกตผลงานก่อนท าจริง 

 

 

ภาพระหวา่งการจดัเตรียมงาน 
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ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บตัรเชิญส าหรับเขา้ร่วมชมผลงาน 
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