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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มนุษย์สามารถติดต่อได้อย่างกว้างขวางผ่าน อินเทอร์เน็ต ซึ่ง
มีแนวโน้มว่าการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้จะใช้งาน ซึ่งได้เข้า
มีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ
ใช้ใน ด้านการศึกษา แม้กระทั่งเป็นความบันเทิงและความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม 
เรียกว่า เกมออนไลน์เกมออนไลน์ได้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มคนไทย และ เกม
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีเนื้อหาที่หลากหลายมาก บางเกมมีลักษณะที่สร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดทักษะใน
ด้านต่างๆ เกมคอมพิวเตอร์บางประเภทนั้นอยู่ในข่ายที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะในแง่ของโครงสร้างเกม 
แนวคิดของเกม วิธีการเล่น หรือสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาในเกม และลักษณะ “รุนแรง- ป่าเถื่อน - 
ลามก” ซึ่งก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและ พฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กไทยพบว่า เด็กไทย
เล่นเกมผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต สูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศในแถบ
เอเชีย โดยมีผู้ที่เสพติดการเล่นเกมขันรุนแรงจนไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ (ชลลดา บุญโท 2554) [1] 

สุภาวดี เจริญวานิช (2557) [2] ได้ประมวลผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ ไว้ 4 ด้าน คือ 1) 
ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ท าให้มีการออกก าลังกายที่ลดน้อยลงและส่งผลโดยตรงในการ
แสดงออกของอาการทางกายที่หาสาเหตุไม่ได้ ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดท้อง เจ็บหน้าอก 
อ่อนเพลีย เป็นต้น แต่เมื่อหยุดเล่นเกมแล้วอาจจะหายไปโดยการเล่นเกมนั้นท าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น 
ความดันโลหิตสูงขึ้น และยังสัมพันธ์กับการเป็นโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันด้วย 
นอกจากนี้การเล่นเกมอาจกระตุ้นให้เกิดอาการลมชักได้โดยโรคลมชักยังมีชนิดที่ไวต่อแสงซึ่งจะถูก
กระตุ้นให้เกิดอาการลมชักจากการเล่นเกมได้ง่ายขึ้นและหากมีการนั่งอยู่กับที!เป็นเวลานานๆอาจท า
ให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดส่วนต่างๆ ได้ ที่พบได้บ่อย คือลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดด าที่ขา
ท าให้การไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนนั้นผิดปกติไป และอาจส่งผลถึงอาการปวดบวมอย่างรุนแรง 
2) ผลกระทบต่อพัฒนาการ มีผลโดยตรงในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมแม้ว่าเด็กจะมีสังคมแบบ
ออนไลน์จากการเล่นเกมก็ตามแต่ไม่เหมือนกับการปฏิสัมพันธ์ในสังคมของความเป็นจริง และอาจ
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ส่งผลถึงภาวะสภาพทางจิตใจของเด็กได้แก่ ซึมเศร้า รู้สึกว้าเหว่ วิตกกังวล และเครียดจากการ
เล่นเกม เป็นต้น ที่ส าคัญ คือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที!ลดลงเด็กติดเกมมักไม่ค่อยเข้าร่วม
กิจกรรมหรือสานสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพราะมัวแต่ครุ่นคิดอยู่กับการเล่นเกมเพ่ือต้องการได้ชัย
ชนะและยังหมายรวมถึงพัฒนาการทางสติปัญญาที!ลดน้อยลง เนื่องจากไม่ได้รับการฝึกฝนและไม่
สนใจในการเรียนจนอาจท าให้ผลการเรียนตกต ่าลง 3) ผลกระทบต่อพฤติกรรมและสภาพจิตใจ เด็ก
ติดเกมจะเสียงต่อการมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงด้วยการเลียนแบบมาจากเกมที่ตนเองเล่นอยู่ แล้ว
น ามาใช้ในชีวิตจริง โดยเริ่มจากการมีความคิดและอารมณ์ที!รุนแรงจนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมใน
ที่สุดเนื่องจากการเล่นเกมนั้นจะมีบทบาทของผู้เล่นให้เป็นผู้กระท าความรุนแรงด้วยตนเองและได้รับ
รางวัลหรือไล่ระดับความสามารถในเกมนั้นๆขึ้นเรื่อยๆเป็นการเสริมแรงให้กับผู้เล่นการที่เล่นเกมที่มี
ความรุนแรงเป็นเวลานานท าให้บุคคลนั้นมีการรับรู้แปลความหมาย ตัดสินใจ และ ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ไปในทางก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้นจนท าให้เกิดเป็นความเคยชิน 4) ผลกระทบต่อด้าน
การเรียน การท างาน และสังคม ผู้เล่นเกมจะหมกมุ่นอยู่แต่กับการเล่นเกมจนไม่สนใจในการเรียนไม่
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ผลการเรียนตกต ่าลง ไม่มีสมาธิเวลาท างาน และขาดสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวจนก่อให้เกิดเป็นอาการซึมเศร้า วิตกกังวล และความเครียดได้ แต่
ที่เด่นชัดคือจะมีการแยกตัวออกจากสังคมแล้วน าตนเองเข้าไปอยู่ในสังคมออนไลน์แทน ซึ่งไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ของความเป็นจริงแต่อย่างใดจึงอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจในทางลบได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นสถาบันที่ผลิตนักศึกษาระดับ ปวชและปวส. นักเรียนที่ถูก
ผลิตในสถาบันแห่งนี้จะเป็นกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นทั้งหมดและช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน มีพฤติกรรมที่อยู่ในลักษณะอยากรู้ อยากลอง ชอบความนิยมที่เปลี่ยนไปตามกระแส
สังคม แต่ในปัจจุบันสังคม การด ารงชีวิตของวัยรุ่นวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้มีแนวโน้มที่จะหัน
มาเล่นเกมออนไลน์มากขึ้น เพราะเกมออนไลน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระแสสังคม เป็นสิ่งที่มีความสนุก 
และเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้อยากรู้อยากลอง 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์และผลกระทบจากการ เล่นเกมออนไลน์
ของนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เพ่ือทราบถึงระดับพฤติกรรม และผลกระทบจากการเล่น
เกมออนไลน์ นั้นมีมากน้อยเพียงใดเพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ระดับ ปวช ชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลัง 19 คน 

1.3.2 สถานศึกษาในการวิจัย วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

1) พฤติกรรมการเล่นเกม 
2) ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ 
 

1.4 นิยำมศัพพ์ 
พฤติกรรมกำรเล่นเกมออนไลน์ หมำยถึง พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมออนไลน์ 

ได้แก่ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเล่นเกมออนไลน์ ความถี่ในกรเล่นเกมออนไลน์ ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่น
เกมออนไลน์ ช่วงเวลาทีใช้ในการเล่นเกมออนไลนื สถานที่เล่นเกมออนไลน์ ประเภทเกมออนไลนื 
เหตุผลในการเล่นเกมออนไลน์  

เกมออนไลน์ หมายถึง เกมที่ต้องเล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การเล่นเกมผ่าน PC และมือ
ถือ จะต้องเล่นเกมออนไลน์ผ่าน Server โดยข้อมูลต่างๆของผู้เล่นจะต้องถูกเก็บไว้ใน Server ซึ่งใน
การเล่นเกมออนไลน์นี้ผู้เล่นอาจจะต้องเสียค่าบริการเล่นเกมตามอัตราที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้  

ผลกระทบจำกกำรเล่นเกมออนไลน์ หมายถึง ผลที่เกิด 4 ด้านดังต่อไปนี้ 
1) ผลกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำย หมายถึง ท าให้มีการออกก าลังกายที่ลดน้อยลงและ

ส่งผลโดยตรงในการแสดงออกของอาการทางกายที่หาสาเหตุไม่ได้ ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวด
ท้อง เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย เป็นต้น แต่เมื่อหยุดเล่นเกมแล้วอาจจะหายไปโดยการเล่นเกมนั้ นท าให้
หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น และยังสัมพันธ์กับการเป็นโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในปัจจุบันด้วย นอกจากนี้การเล่นเกมอาจกระตุ้นให้เกิดอาการลมชักได้โดยโรคลมชักยังมีชนิดที่ไว
ต่อแสงซึ่งจะถูกกระตุ้นให้เกิดอาการลมชักจากการเล่นเกมได้ง่ายขึ้นและหากมีการนั่ งอยู่กับที!เป็น
เวลานานๆอาจท าให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดส่วนต่างๆ ได้ ที่พบได้บ่อย คือลิ่มเลือดอุดตัน
หลอดเลือดด าที่ขาท าให้การไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนนั้นผิดปกติไป และอาจส่งผลถึงอาการ
ปวดบวมอย่างรุนแรง 
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2) ผลกระทบด้ำนกำรเรียน หมายถึง เด็กจะไม่ไปโรงเรียนหรือไปโรงเรียนสายเพราะเอา
เวลาไปเล่นเกม ซึ่งเป็นผลท าให้มีผลการเรียนตกต ่า ไม่ยอมท าการบ้าน ไม่อ่านหนังสือ ไม่มีสมาธิใน
การเรียน สมองเฉื่อย สุดท้ายส่งผลให้เด็กเรียนไม่จบ 

3) ผลกระทบด้ำนสังคม หมายถึง เกิดปัญหาโกหก ลักขโมย ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เกิด
ปัญหาภายในครอบครัว เพราะจะติดเกมจนไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง หรือหลอกเอาเงินจากผู้ปกครองไป
เล่นเกม ท าให้ขาดความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่มีเวลาให้กัน ขาดความเข้าใจ โกรธใส่กัน ขาด
ความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนฝูงรอบตัว ขาดความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนขอร้อง ขาดความมีน ้าใจ ท าให้โอกาสที่
จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนน้อยลง กลายเป็นคนแปลกแยก ไม่มีสังคมเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
การเล่นเกม ท าให้เด็กอาจมีพฤติกรรมกลัวสังคมได้ ซึ่งจะมีอาการปิดตัวไม่สุงสิงกับใครเก็บตัวอยู่ใน
ห้องเพียงล าพัง 

4) ผลกระทบด้ำนอำรมณ์ หมายถึง การที่เล่นเกมที่รุนแรงมากและใช้เวลาในการเล่น
ติดต่อกันต่อครั้งนานเกินไปท าให้เกิดผลเสียทางด้านอารมณ์ ก้าวร้าวรุนแรง ชอบเอาชนะ โมโหร้าย 
นอกจากนั้นยังจะท าให้มีพฤติกรรมดื้อ ต่อต้าน และหดหู่ ซึมเศร้าหากไม่ได้เล่นเกม หรือผิดหวังเมื่อ
เล่นเกมแพ้ 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ระดับ ปวช ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3-4 สาขา
ไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการเล่นเกมออนไลน์   
1.5.2 เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการเล่นเกมออนไลน์ในชั้นเรียน 
1.5.3 เป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองในการดูแลบุตร หลาน ต่อไป 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกียวข้อง 

 
การศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของ นักเรียน ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร

และผลงานวิจัยที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยสามารถสรุปและก าหนดประเด็นในการน าเสนอได้ 
ดังนี้   

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมออนไลน์ 
2. พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
3. ผลกระทบของเกมออนไลน์  
4. แนวคิดกับวัยรุ่น 
5. ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมออนไลน์ 
 ปรีชา จินดามุณีศิริกุล (2547) [3] กล่าวว่าเกมออนไลน์ (Online Game) หมายถึง เกม 
คอมพิวเตอร์ที่ต้องเล่นผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือเชื่อมต่อกับ Server ที่ให้บริการในเกม 
นั้นๆโดยผู้เล่นอาจจะต้องเสียค่าบริการในการเล่นเกมตามที่ผู้ให้บริการได้ก าหนดไว้ การเริ่มต้นเล่น 
เกมออนไลน์นั้นเชื่อว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศแรกๆที่มีการเริ่มต้นเล่นเกมออนไลน์ โดยเกม 
ออนไลน์เริ่มได้รับความนิยมตั้งแต่ปี 2544 และกระจายความนิยมสู่ประเทศอ่ืนๆต่อไป การเล่นเกม 
ออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลก ท าให้มีโอกาสได้รู้จักกับผู้เล่นคน อ่ืนๆ
เป็นจ านวนมาก มีการพูดคุยเหมือนได้เล่นกับเพ่ือนจริงๆ เพียงแต่ไม่สามารถจับต้องกันได้ โดยตรง
เท่านั้น ผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นเกมได้ตลอดเวลาไม่ต้องมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เรา สามารถแบ่ง
ประเภทของเกมออนไลน์ที่มีในปัจจุบันได้เป็น 2 ลักษณะคือ การเล่นแบบผู้เล่นคน เดียวแข่งขันกับ
คอมพิวเตอร์และการเล่นผ่านระบบเครือข่ายกับผู้เล่นคนอ่ืนๆ เครื่องเล่นเกม คือเครื่องเล่นอันสร้าง
ความบันเทิงเริงใจให้ผู้เล่นแต่แฝงอันตรายในระยะยาวให้แก่เด็กและเยาวชนในภายภาคหน้าได้  เรา
คาดหวังที่จะให้ผู้ผลิตเกมสร้างเกมที่เป็น Edutainment คือได้ความรู้ พร้อมกับฝึกทักษะไปได้แต่สิ่ง
เราที่พบในตอนนี้ทางบริษัท ผลิตเกม ส่วนใหญ่ล้วนน าเข้าเกมมาจากต่างประเทศ ดังนั้นเนื้อหาส่วน
ใหญ่จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ได้  เกมส่วนใหญ่ที่เด็กและเยาวชนไทยเล่นกันจึงมีเนื้อหาที่ค่อนข้าง
รุนแรง  และจะส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมของเด็กในระยะยาว 
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อนึ่งการที่ผู้ปกครองไม่ควบคุมการเล่นเกมและดูโทรทัศน์ของ ลูก เป็นตัวการบ่มเพาะพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็ก การเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงตามมาใน ภายภาคหน้าจึงมีโอกาสเป็นไปได้หาก
ไม่ได้รับการกล่อมเกลาแก้ไข  ได้มีการอธิบายความหมาย ของเครื่องเล่นเกมออนไลน์(Online 
Game)เอาไว้ว่า Online Game หรือที่เด็กและเยาวชนไทยรู้จัก กันในชื่อ “เกมออนไลน์” นั้นคือเกม
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน  ซึ่งก็คือ Massively multiplayer online 
role-playing game หรือตัวย่อคือ MMORPG อันสามารถตอบสนอง ความต้องการทางจิตใจด้าน
สังคม เช่น ความรู้สึกมีกลุ่มเพ่ือน การยอมรับ เป็นต้น  เด็กและวัยรุ่นที่ เล่นเกมออนไลน์มักควบคุม
เวลาในการเล่นได้ยาก  เนื่องจากความสนุกสนาน ความต่อเนื่องของเกม การมีเพ่ือนเข้ามาเล่นเป็น
จ านวนมาก ท าให้มีตัวละครในเกมหลายบทบาท รวมทั้งถ้าเพ่ือนในกลุ่ม ยังไม่เลิกเล่นก็จะต้องเล่นต่อ
เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่ม พบว่าเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกมมักมีผลการ เรียนไม่ดี ขาดความนับถือตนเอง 
มีปัญหาพฤติกรรมอย่างอ่ืน เครียด และมีอารมณ์ซึมเศร้า เด็กและ วัยรุ่นจ านวนมากเล่นเกมเพ่ือหลีก
การเผชิญความเครียดในด้านต่างๆ (วิทยากร เชียงกูล, 2552) [4] 
 เกม PC หรือ Console ในรูปแบบออนไลน์ หรือ MMOG (Multiple Massive Online Game)
หมายถึง เกมที่ผู้เล่นจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือเข้าไปเล่นเกมกับผู้เล่นคนอ่ืนๆ ที่ เชื่อมต่อ
เข้ามายังตัวเซิร์ฟเวอร์ของเกมเหมือนกัน ข้อมูลต่างๆ ของผู้เล่นทุกคนจะถูกบันทึกให้อยู่ใน เครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ของเกม ท าให้ผู้เล่นไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่งในส่วนนี้จะต่างจาก เกม
ออฟไลน์ที่เราสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้เอง และการเล่นเกมออนไลน์นั้น ผู้เล่นจะสามารถ พูดคุย
หรือติดต่อกับผู้เล่นคนอ่ืนๆ ได้อย่างอิสระตามที่ตัวเกมนั้นๆ ก าหนดไว้ได้ เพราะเกม ออนไลน์นี้เป็น
เกมที่มี “สังคม” ของผู้ เล่น เป็นการเปิดโลกของผู้เล่นเกมให้สามารถมีเพ่ือนใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นได้
ตลอดเวลา นอกเหนือจากนั้น เกมออนไลน์ยังมีระบบต่างๆ ในตัวเกมเพ่ือสร้างความ บันเทิงมากมาย
เช่น ระบบที่ภารกิจหรือ เควส (Quest) ที่เหล่าผู้เล่นร่วมท้าทายความสามารถของตน ในการปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมาจาก NPC (Non-Player Character) ตัวละครที่เกมสร้างขึ้นมา, ระบบ การต่อสู้,
ระบบกลุ่ม (Guild, Clan, Company) ที่สร้างความสามัคคีให้ผู้เล่น ความสมจริงของเนื้อหา ที่ท าให้
เกมออนไลน์ เหมือนภาพยนตร์ที่คุณเข้าไปด าเนินเรื่อง สร้างชาตะชีวิตของตนเองได้ สิ่ง เหล่านี้คือ
เสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนมากหน้าหลายตาจากทั่วโลกเข้ามาสัมผัสโลกแห่งเกมออนไลน์มาก ขึ้นอย่าง
รวดเร็วจุดเด่นของเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ คือการที่บุคคลสามารถเข้ามาอยู่ในที่ ๆ เดียวกัน หรือ
เซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้ ซึ่งจะจ าลองโลกในจินตนาการหนึ่ง ๆ ขึ้น โดยผู้เล่นสามารถเข้า ไปพบปะผู้คน
มากมายจากทั่วทุกมุมโลกได้ เกมออนไลน์เป็นเกมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากเกมคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยเกมออนไลน์เป็นเกมที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างเกมคอมพิวเตอร์
และการสนทนา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้เล่นเข้าสู่ระบบของเกม ผู้เล่นจะสามารถร่วมเล่นกับ
ผู้อื่นได้ ซึ่งการเล่น เกมออนไลน์นั้นเกิดข้ึนจากการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาโดยมีตัวละครต่างๆ แทนตัว
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ของผู้เล่นและ ในการเล่นเกมนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาท่ีก าหนดไว้ โดยเกมส่วนใหญ่จะมีลักษณะของ
การต่อสู้ และเก็บสะสมคะแนนจนถึงขั้นเกิดการซื้อขายภายในเกมเพ่ือแลกกับการเอาชนะกันลักษณะ
ของ เกมออนไลน์ คือ การสร้างตัวเราให้เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ
ของ ผู้เล่น ประกอบกับองค์ประกอบต่างๆภายในเกมออนไลน์ที่ท าให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและ
รู้สึก อยากเล่น ดังนั้นเกมออนไลน์นั้นเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านมีทั้งด้านบวกและด้านลบ การเล่น 
เกมออนไลน์นั้นให้ประโยชน์แก่ผู้เล่น คือ ท าให้ผู้เล่นมีการพูดคุยและพบปะกับผู้ที่มีความสนใจใน 
เกมร่วมกัน มีการตั้งกลุ่มสังคมในการเล่นเกมร่วมกัน เป็นต้น แต่หากมองในทางกลับกันสื่อเกม 
ออนไลน์ได้แฝงความรุนแรง เช่นในเกมมีตัวละครที่ใช้แทนตัวผู้เล่นทั้งที่เป็นคนดีและคนไม่ดี มี การท า
ร้าย หลอกลวงผู้อ่ืน หลอกเงินจากผู้อ่ืนทั้งในเกมและนอกเกม นอกจากนี้สื่อเกมออนไลน์ยัง ส่งผลให้
เกิดความก้าวร้าวในเด็ก เนื่องจากหลายเกมมีความรุนแรง ผู้เล่นสามารถตอบโต้ได้ทันที และยังมีการ
กระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวโดยการให้แต้มหรือรางวัล ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการปลูกฝังให้ผู้ เล่นตอบโต้กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความรุนแรงโดยไม่อาจรู้ตัว วรรณกรรมที่เกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่
มีเนื้อหารุนแรงมักจะเสนอแนะว่า เกม คอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงสามารถเพ่ิมความก้าวร้าวได้
มากกว่าสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ เนื่องจากเกมคอมพิวเตอร์มีลักษณะพิเศษ 5 ประการ คือ 1) มี
การให้รางวัลและการลงโทษ 2) ผู้เล่น เกมเป็นผู้แสดงบทบาทที่รุนแรง 3)เกมคอมพิวเตอร์เป็นทั้ง
ต้นแบบ, ผู้สนับสนุน และผู้ฝึกซ้อม พฤติกรรม 4) เกมคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่มีความเหมือนจริงและ
มีความรุนแรงมากขึ้น และ 5) ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าวได้โดยตรง  
 การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะออนไลน์ จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้บริการ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ในการแสวงหาความบันเทิงของผู้ใช้ เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ เรียน การ
ท างาน หรือการด ารงชีวิตในแต่ละวัน การเล่นเกมในลักษณะใหม่ที่เรียกว่า “การเล่นเกม ออนไลน์ นี้  
ผู้เล่นเกมจะสามารถเล่นเกมและติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นอ่ืนๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงท าให้มี
ลักษณะโดดเด่นกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั่ วไป เพราะสามารถเล่นกับผู้ อ่ืนที่ เป็นผู้ เล่น 
เช่นเดียวกันในเวลาพร้อมกัน ไม่ใช่การเล่นแข่งขันกับคอมพิวเตอร์หรือการเล่นแข่งขันกันเอง แค่ผู้ 
เล่นเพียงไม่กี่คนในอดีต และด้วยความสามารถของสื่อคอมพิวเตอร์ที่ช่วยสร้างรูปแบบของความ 
สนุกสนานในเกม สร้างความเสมือนจริงทั้ งภาพและเสียง ท าให้ผู้ เล่นเหมือนได้เข้าไปอยู่ ใน 
จินตนาการ สามารถแปลงร่างของตนเองไปเป็นอย่างอ่ืนได้ ได้ท าในสิ่งที่ไม่สามารถท าได้เลยใน โลก
แห่งความเป็นจริง ท าให้ผู้เล่นได้ปลดปล่อย และผ่อนคลายอารมณ์ สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น การ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในทุกเพศทุกวัย  
 การเล่นเกมออนไลน์เป็นมิติใหม่ของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เพราะผู้ผลิตเกมจะสร้าง ระบบ
เซิร์ฟเวอร์กลางขึ้นมาให้ผู้เล่นทุกคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมที่ ต้องการมาไว้
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางนี้ เพ่ือพบปะกัน เพ่ือเล่น เกมที่ออนไลน์
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ในเวลาเดียวกันได้ ส่วนการเลือกที่จะเล่นเกมอยู่ฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงข้ามกันนั้น ขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจ และการพูดคุยกันผ่านจอสนทนา(Chat) หรือการรู้จักกันส่วนตัว ซึ่งจัดว่า เป็นการเล่นเกมที่
ผู้เล่นไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้เล่นที่เล่นเกมอยู่นั้น คิดอย่างไร ท าอย่างไรเนื่องจากผู้ที่ร่วมเล่นเกม
นี้เป็นคนจริงๆ การเล่นเกมออนไลน์จึงมีจุดเด่นที่ผ้เล่นเกมออนไลน์จะได้ รู้จัก และการได้เล่นเกม
ร่วมกับคนอื่นๆ ที่มีความหลากหลายด้านความรู้สึกนึกคิด มีความแตกต่าง ทางด้านร่างกาย ความคิด 
ท าให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน ผู้เล่นจะได้พบเพ่ือนใหม่ที่มีความ แตกต่างกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่มา
ในรูปแบบของมิตรและศัตรู (อุษา บิ้กกินส์ และ อมรรัตน์ อุดม เรืองเกียรติ, 2551) แต่เกมบางเกมนั้น
มีเนื้อหาที่รุนแรงไม่เหมาะสมส าหรับเด็กบางวัย อาทิ เกมที่ผู้ เล่นจะรับบทเป็นนักฆ่าที่ต้องออกตาม
ล่าเพ่ือฆ่าผู้คนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภาพกราฟิกของ เกมจะรุนแรงมีลักษณะการนองเลือด
รวมถึงวิธีการฆ่าที่ค่อนข้างจะโหดร้ายทารุณหรือเกมที่เป็น เรื่องราวของสงครามกลางเมือง เรื่องราว
การคอรัปชั่นความฉ้อโกงของวงการต ารวจ เรื่องราวการ เหยียดสีผิว ความรุนแรงทางเพศ ยาเสพติด 
อาชญากรรมโจรกรรม การฆาตกรรม ซึ่งเป็นเกมที่มี ภาพความรุนแรงชัดเจน ทั้งนี้ ปัจจุบันเกมส่วน
ใหญ่เป็นเกมแนวสงครามที่ต้องมีการรบราฆ่าฟันกัน ถึงแม้ว่าสงครามจะไม่มีประโยชน์กับใครทั้งสิ้น 
แต่เกมสงครามกลับถูกสร้างขึ้นมากมาย ซึ่งอาจ ปลูกฝังทัศนคติต่อเยาวชนได้ว่า สงครามคือสิ่งที่ดี อีก
ทั้งเป็นการบ่มเพาะนิสัยการใช้ความรุนแรงใน การตัดสินปัญหา เป็นต้น ลักษณะความรุนแรงของเกม
อีกกรณีคือ เกมใต้ดินที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่าง ชัดเจน โดยตัวเกมจะกระท านอกรีตต่าง ๆ เช่น เกมที่ออก
ตามฆ่าคนอย่างทารุณ การวางระเบิด สถานที่ส าคัญต่างๆ เกมที่ออกหาเหยื่อผู้หญิงเพ่ือตามข่มขืน 
เกมทรมานคนที่ออกหาเหยื่อมาจับขัง ไว้เพ่ือท าการทรมานจนตาย เกมจีบผู้หญิงแล้วท าร้ายผู้หญิง
เพ่ือคาดหวังคะแนน ซึ่งเกมเล่านี้ถูก น ามาวางขายอย่างไม่สามารถห้ามปรามได้ และเป็นเกมที่วัยรุ่น
ทดลองเล่นเพราะความอยากรู้อยาก เห็น จนนานเข้าความรุนแรงจากเกมเหล่านี้ก็จะซึมซับเข้าไปใน
ตัวผู้เล่นโดยไม่รู้ตัว 
 ความรุนแรงในสื่อเกมออนไลน์เกิดจากการน าเสนอเนื้อหาและเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งทางตรง
และทางอ้อมผ่านทางสื่อเกมออนไลน์ไปยังผู้เล่นและส่งผลให้ผู้ที่เล่นมีโอกาสเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว
ตามมา ซึ่งปัญหาการเล่นเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรงนั้น เกิดจากการรับรู้ ทางด้านวุฒิภาวะของเด็ก 
โดยเด็กจะรับรู้และซึมซับเอาความรุนแรงของเกมมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่เด็กไทยตั้งแต่เด็กในวัย
ประถมศึกษาจนไปถึงมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย เด็กที่อยู่ใน กลุ่มของเด็กประถมศึกษาพ่อ
แม่ยังพอควบคุมได้เนื่องจากยังเล็ก แต่ในส่วนของเด็กกลุ่มมัธยมจนถึง ระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในช่วง
วัยรุ่นพ่อแม่จะควบคุมยาก เนื่องจากพวกเขาจะมีความเป็นตัวของ ตัวเอง ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ ซึ่ง
ปัญหาที่พบคือ หลังจากเด็กวัยรุ่นเล่นเกมแล้วเด็กจะมีพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไป คือเด็กจะขาด
ทักษะทางสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนใจผู้คนรอบข้าง จะมุ่งแต่ เอาชนะผู้อ่ืน ไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ สิ่งส าคัญคือ เด็กวัยรุ่นได้ให้คุณค่าต่อเกมในฐานะวัตถุ ที่มีอ านาจเหนือตนเองและต้องการ
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บริโภคเกมอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตน และมีความต้องการแข่งขันเพ่ือเอาชนะ
โดยเน้นความรุนแรงหรือท าทุกวิถีทางเพ่ือการเอาชนะโดย ไม่ค านึงว่าจะเป็นการกระท าที่ดีหรือไม่ 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2548)  
 จากความหมายของเกมออนไลน์ที่ได้ศึกษามาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เกมออนไลน์คือ เกมที่
เล่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรูปแบบของการเล่นเกมผ่าน เครื่อง
เกมที่ต่อผ่านจอโทรทัศน์ (Game Console) ที่มีผู้เล่นพร้อมกันได้ 2-4 คนต่อมาได้มีการพัฒนา แผ่น
ซอฟต์แวร์โปรแกรมเล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Game Software) โดยเล่นเพียง 1-2 คน ซึ่ง ได้รับ
ความนิยมมากขึ้นและมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมที่หลากหลายมาจ าหน่าย ต่อมา มีการน า 
อินเทอร์เน็ตมาใช้ท าให้มีผู้พัฒนาเกมที่เล่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเกมออนไลน์ (Online 
Game) มากขึ้น รูปแบบการเล่น สามารถสามารถเล่นได้หลายๆคนพร้อมกัน (Multi-Player) ท าให้ 
เกิดความสนุกสนานผู้เล่นจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในเกม สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นอ่ืนๆได้ทั้งผ่าน 
การพูดคุยและผ่านการต่อสู้หรือแข่งขันในเกม มีการแข่งขันเพ่ือสะสมของรางวัลและการแพ้ชนะ ใน
เกม  
 ประเภทของเกมออนไลน์  
ธนพจน์ วิเศษสินธุ์(2550) [6] ได้แบ่งประเภทของเกมออนไลน์ออกเป็น 8 ประเภท ดังต่อไปนี้  
 1) เกมแอ๊คชั่น(Action game) เกมที่ต้องบังคับตัวละครให้ออกกิริยาท่าทางเคลื่อนไหว เข้า
บุกตะลุยหรือผจญภัย ตัวละครที่เคลื่อนที่ไปในเกม อาจจะเป็นคน สัตว์ หุ่นยนต์ หรืออ่ืนๆ นอกจากนี้
อาจมีการสอดแทรกเนื้อเรื่องหรือเพ่ิมความเข้มแข็ง เช่น ฮาฟท์ไลฟ์ (Haft Life) และ เคานท์เตอร์ 
สไตรค์ (Counter-Strike)  
 2) เกมแสดงบทบาท (Role Playing Game : RPG)คือเกมที่ต้องสวมบทบาทเป็นตัวละคร 
ต่างๆเข้าไปผจญภัยพร้อมกับเพ่ือนร่วมเดินทาง ลักษณะของเกมคือ ผู้เล่นจะต้องสวมบทเป็นตัว ละคร
ที่มีอยู่ในเกม เข้าร่วมผจญภัยแก้ปริศนา โดยตัวละครในเกมจะมีอยู่มากมายหลากหลายอาชีพ 
ลักษณะของเกมที่โดดเด่นแบบ RPG ที่เกมแบบอื่นๆไม่มี คือตัวละครในเกมจะมีความสามารถ เพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆตามประสบการณ์ในการต่อสู้ที่ค่อยๆสั่งสม ตัวละครมีการพัฒนาความสามารถใน ด้านต่างๆ 
โดยผู้เล่นจะต้องจดจ าค าสั่งต่างๆในการเล่น เช่น แร๊กนาร๊อก (Racknarok) นักเต้น (Audition)เป็น
ต้น  
 3) เกมวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Game) คือ เกมที่มีผู้เล่นที่สวมบทบาทเป็นแม่ทัพที่คอย 
ควบคุม วางแผน สั่งการ ทีมกองทัพเพ่ือต่อสู้กับศัตรูเกมดังกล่าวได้รับความนิยมไม่แพ้ Action 
Game เช่น Warcarft  และGranado Espada  
 4) เกมกีฬา (Sport Game) คื อ เกมการแข่ งขันกีฬาประเภทต่ างๆ เช่น เกมปั งย่ า 
(Pangya)และ เกมเทนนิส (Fanta tennis)  
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 5) เกมยิง (Shooting Game) เกมที่มีเอกลักษณ์โดยใช้วิธีการยิง ผู้เล่นจะต้องควบคุมยาน 
รบหรืออาวุธต่างๆ เข้าสู่สมรภูมิการต่อสู้ เช่น Battlefield gamesและ Zombifield games  
 6) เกมปริศนา (Puzzle Game) เกมที่ต้องใช้สมองในการขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกม 
ก าหนดมา เช่น เกมคลิกเรียงศัพท์ภาษาอังกฤษ (Same Game)และเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน 
(Concentration)  
 7) เกมจ าลองสถานการณ์ (Simulation Game) เกมจ าลองเอาสถานการณ์ เหตุการณ์หรือ 
สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้จริงมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเกม เช่น จ าลองการสร้างและการใช้ชีวิตของ เกม
คนในเมืองหรือสถานการณ์ในเครื่องบินรบ โดยสามารถแบ่งเกมแนวนี้ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

 7.1 Realtime Simulation คือการจ าลองสถานการณ์โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา 
นั่นคือ เวลาในเกมจะค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆตามคามเป็นจริงในขณะที่เล่น เช่นSim online  

 7.2 Fight Simulation หรือที่ เรียกสั้นๆว่า Fight Sim คือ เกมที่จ าลองการขับ
เครื่องจักร รถถัง รถไฟ หรือเรือด าน ้ามาท าเป็นเกม ซึ่งส่วนมากมักจะมีเรื่องของสงครามหรือการสู้รบ
เข้ามา เกี่ยวข้อง เช่น N-age 
 8) เกมผจญภัย (Adventure Game) คือ เกมผจญภัยไปในดินแดนต่างๆไขปริศนา ค้นหา 
ความลับเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายปลายทาง ตัวเกมจะมีตัวละครมากหน้าหลายตา และมีบทสนทนาอยู่ 
มาก โดยผู้เล่นรู้สึกว่าตนเองก าลังผจญภัยอยู่ แต่ตัวละครไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ เนื้อเรื่ องของ 
เกมนั้นมักจะถูกก าหนดไว้แล้ว ซึ่งถ้าผู้เล่นเกมไม่ตรงกับโปรแกรมที่ก าหนดไว้ ผู้เล่นจะไม่สามารถ 
เคลียร์เกมได้ เช่น Final Fantasy ,Dark Story ,Gunbound และสามก๊ก  
2.2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
  2.2.1 ความหมายของพฤติกรรม     

 ชุดา จิตพิทักษ์ (2543) [7] กล่าวว่า พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลนั้นไม่รวม
เฉพาะสิ่งที่ ปรากฏออกมาภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจของบุคคลภายนอกไม่
สามารถสังเกต ได้โดยตรง เช่น คุณค่าท่ีเขายึดถือเป็นหลักในการประเมินสิ่งต่างๆ หรือเจตคติ ที่
เขามีต่อสิ่งต่างๆ ความคิดเห็น ความเชื่อ รสนิยม หรือสภาพจิตใจเป็นลักษณะของบุคลิกภาพของ
บุคคลเป็นเหตุปัจจัยที่ ก าหนดพฤติกรรม โกลเดน(Golden 1984 : 90) กล่าวว่า พฤติกรรม
หมายถึง การกระท าหรือการตอบสนอง 
  การกระท าทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็นปฏิสัมพันธ์ ในการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นภายในหรือภายนอกรวมทั้งการกระท าต่างๆที่ เป็นไปอย่างมีจุดหมายสามารถที่จะ
สังเกตเห็นได้ หรือเป็นกิจกรรมของการกระท าต่างๆที่ได้ผ่านการใคร่ครวญมาแล้วหรือเป็นไปอย่าง
ไม่รู้สึกตัว สุรพลพยอมแย้ม (2545 : 18 - 20) กล่าวว่า พฤติกรรม ในทางจิตวิทยานั้น หมายถึง 
การ กระท า อันเนื่องมาจากการกระตุ้นหรือการจูงใจจากสิ่งเร้าต่างๆ การกระท าหรือพฤติกรรม



 11 

 

เหล่านี้ เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ตกแต่งและตั้งใจที่จะท าให้เกิดขึ้น 
เพ่ือให้ บุคคลอ่ืนได้สัมผัสรับรู้ พฤติกรรมของบุคคลแม้จะกระท าด้วยสาเหตุจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่
จะมี ลักษณะอาการแตกต่างกัน เมื่อบุคคล เวลา สถานที่ หรือสถานการณ์เปลี่ยนไปเนื่องจากการ
กระท า ของบุคคลล้วนจะต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจ อันประกอบไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก
ของ ผู้กระท าพฤติกรรมนั้นๆ จึงท าให้พฤติกรรมของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หรือปรับเปลี่ยน
ไป ตาม เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเสมอ ด้วยเหตุผลที่ว่าพฤติกรรมแต่ละครั้งเกิดจากกระบวนการ ซึ่ง
หากพิจารณา แยกกระบวนการออกเป็นส่วนๆ จะพบว่าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ   
  1. ส่วนการแสดงออกหรือกิริยาท่าทาง(Action)  
 2. ส่วนการคิดท่ีเกี่ยวกับกิริยานั้น(Thinking)  

 3. ส่วนความรู้สึกท่ีมีอยู่ในขณะนั้น(Felling) ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 768) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือ อาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด 
ความรู้สึก เพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า  

สิทธิโชค  วรานุสันติกูล(2548 : 14) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของอินทรีย์ 
(Organism) หรือสิ่งมีชีวิต การกระท าที่ว่านี้รวมทั้งการกระท าที่เกิดขึ้นทั้งที่ผู้ถูกกระท ารู้สึกตัวและไม่ 
รู้สึกตัวในขณะกระท า และยังหมายรวมทั้งการกระท าที่สามารถสังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้ก็ตาม 
โดยมากนักจิตวิทยามักแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1.พฤติกรรมภายนอก(Over Behavior) หมายถึง การกระท าที่ผู้ อ่ืนสามารถ
สังเกตเห็นได้โดยตรงรวมถึงสังเกตจากการฟัง การสัมผัส การสูดดม เช่น ร้องไห้ ยิ้ม วิ่ง พูด 
 2.พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง การกระท าที่ผู้อื่นสังเกตเห็นไม่ได้ 

โดยตรง เช่น หิว เสียใจ เหนื่อย ส่วนมากเป็นพฤติกรรมที่เก่ียวกับกระบวนการท างานภายในสมอง 
ถ้า ต้องการสังเกตพฤติกรรมภายในต้องอาศัยการกระตุ้นหรือจัดสิ่งแวดล้อมให้ข้าวของพฤติกรรม
แสดง ออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก เช่น การถามหรือใช้แบบทดสอบ เพ่ือให้ผู้สังเกตจะได้ใช้
ข้อมูลในการ คาดเดาถึงพฤติกรรมภายในได้  จากความหมายของพฤติกร รมดังที่กล่าวมาข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของบุคคลซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในขณะที่รู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งแสดงออกมาทางภายในและ ออกมาทางภายนอก ซึ่งพฤติกรรมเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ความรู้ ทัศคติ และความเชื่อของบุคคลนั้นๆ โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมอาจเป็นได้ทั้งสิ่งอันพึง
ประสงค์ และไม่พึงประสงค์ 
  2.2.2 ที่มาของพฤติกรรมมนุษย์   

 สุวัฒนา ปัทดิษฐ์ (2554 : บทคัดย่อ) [8] ได้กล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการ
กระท าที่ มนุษย์กระท า หรือแสดงออกตลอดทั้งวัน จึงท าให้มีผู้สนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ ซึ่ง จะพอสรุปได้ ดังนี้  
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 1.พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learn Behavior) หมายถึง พฤติกรรมีที่เกิดจาก
การเรียนรู้ การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ จากสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่สัมผัสอยู่เป็นประจ า จึง
ส่งผลให้ ร่างกายมีความสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเร้าได้ ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มีได้ทั้งในมนุษย์
และสัตว์ ถ้า พูดถึงพฤติกรรมในมนุษย์แล้วส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้  
 2.พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด(Inborn Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่มีติดตัวมา
ตั้งแต่ก าเนิด ตุ้ย  ชุมสาย (2545 : 7) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมของคนมีอยู่ด้วยกัน 2จ าพวก 
 3.พฤติกรรมที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นมาแต่ก าเนิดโดยไม่ได้มีการเรียนรู้มาก่อน เช่น 
การก ามือ ความรู้สึกกลัว โกรธ ตกใจ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรม เรียกว่า พฤติกรรมที่ไม่ได้เกิด
จาก การเรียนรู้ หรือ Unlearned behavior  
 4,พฤติกรรมที่เกิดจากการพัฒนาตั้งแต่ทารกจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่  ซึ่งการเรียนรู้จะ
เป็นตัวฝึกให้คนมีพัฒนาการกระท าให้ดีขึ้น กระฉับกระเฉงและเรียบร้อยขึ้น เช่น การพูด การ
เขียน การยกมือไหว้ พฤติกรรมนี้ เรียกว่า พฤติกรรมที่ เกิดจากการเรียนรู้  หรือ Learned 
Behavior สรุป ที่มาของพฤติกรรม แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ พฤติกรรมที่ไม่ได้เกิดจากการ
เรียนรู้ และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 
 2.2.3 กระบวนการเกิดพฤติกรรม สุรพล พะยอมแย้ม (2545 ) [9] ได้แบ่งกระบวนการเกิด
พฤติกรรม แต่ละครั้งออกเป็น ประบวนการย่อยได้อีก 3 กระบวนการ คือ   
 1.กระบวนการรับรู้ (Perception Process) กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่
เริ่มจากการที่บุคคลได้รับสัมผัสหรือรับรู้ข่าวสารจากสิ่งเร้าต่างๆโดยผ่านระบบประสาทสัมผัส ซึ่ ง 
รวมถึงความรู้สึก(Sensation) กับสิ่งเร้าที่ได้สัมผัสนั้นๆ ด้วย  
 2.กระบวนการคิดและเข้าใจ (Cognition Process) กระบวนการนี้อาจ เรียกได้ ว่า 
“กระบวนการทางปัญญา ” ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรู้ การคิด และการจ า ตลอดจนการน าไปใช้ 
หรือการเกิดพัฒนาจากการเรียนรู้สิ่งนั้นๆ ด้วยการรับสัมผัสและการรับรู้ที่น าไปสู่การคิด กระบวนการ
คิดและเข้าใจนี้เป็นกระบวนการท างานที่มีความซับซ้อนและเป็นกระบวนการภายในทาง จิตที่ศึกษา
และสรุปเป็นค าอธิบายได้อย่างชัดเจน  
 3.กระบวนการแสดงออก (Special Behavior Process) หลังจากที่ผ่านขั้นตอนของการ
รับรู้และการคิดและเข้าใจแล้ว บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับรู้นั้นแต่ยังไม่ได้แสดงออกให้
ผู้อ่ืนได้รับรู้ ยังคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภาย ใน (Covert Behavior) แต่เมื่อได้คิดและเลือกที่ จะแสดง
การตอบสนองให้บุคคลอื่นสังเกตได้เราเรียกว่า พฤติกรรมภายนอก (Over Behavior)  ซ่ึง พฤติกรรม
ภายนอกนี้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อสิ่งเร้า
ใดสิ่งเร้าหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางส่วนของที่มีอยู่จริง เช่นนี้จึงเรียกว่า Spatial behavior 
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  2.2.4 องค์ประกอบของพฤติกรรม  
 ถวิล  ธราโภชน์ และศรัณย์  ด าริสุข (2544) [10] กล่าวว่า รูปแบบของพฤติกรรมที่ 

สามารถอธิบายได้ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  
 1.สิ่งเร้า (Stimulus) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อ 

สิ่งมีชีวิตแบ่งได้ เป็น 2 ชนิด คือ  
  1.1 สิ่งเร้าภายนอก หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าสิ่งที่ อยู่ 
ภายนอกจะเป็นรูปนามธรรมหรือนามธรรมแต่มีผลกระตุ้นให้สิ่งมีชีวิตแสดงพฤติกรรม  
  1.2สิ่งเร้าภายใน หมายถึง การท างานของอวัยวะภายในของร่างกายมนุษย์ที่มีผล 

กระตุ้นให้ช่วยแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น ท าให้รู้สึกหิว เหนื่อยล้า  
  อินทรีย์ (Organism) หมายถึง สิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายถึงมนุษย์และสัตว์  
  การตอบสนอง (Response) หมายถึง พฤติกรรมที่สิ่งมีชีวิตแสดงออกมา เช่น การ
ยิ้ม เป็นการตอบสนองโดยการชมเชยเป็นสิ่งเร้า  การนอนหลับเป็นการตอบสนองเมื่อมีอาการ 
เมื่อยล้า  

2.3 ผลกระทบของเกมออนไลน์  
  2.3.1 ผลกระทบของวีดีโอเกมที่มีต่อเด็กและเยาวชน  
 1. ทางด้านร่างกาย  
 ก่อให้ เกิดปัญหาทางสายตา มีการปวดตาจากการใช้กล้ามเนื้อตาในการเพ่ง
หน้าจอภาพเป็นเวลานาน ท าให้ สายตาสั้น การกระพริบตาน้อยลง และการจ้องจอภาพอยู่
ตลอดเวลา ท าให้ตาแห้งและเคืองตาได้  
 ก่อให้เกิดโรคอ้วน เนื่องจากการขาดการออกก าลังกายหรือการเล่นกลางแจ้ง  
 ก่อให้เกิดปัญหาโรคทางกระดูกและข้อ จากการนั่งนานๆ การก้มคอและหลัง  
 ท่านั่งที่ไม่เหมาะสม ท าให้เกิดอาการปวดคอและหลังได ้  
 กระตุ้นให้เกิดการชักในผู้ป่วยโรคลมชักซ่ึงมีหลายองค์ประกอบเชื่อว่า 
 เกี่ยวเนื่องกับ Reflex epliesicsและกลุ่มอาการชักต่างๆที่ไม่ทราบสาเหตุ ในส่วนของ
ผู้ป่วยที่ไม่มี ภาวะไวต่อการกระตุ้นแสง เชื่อว่า Metabolic response ต่อการเลนเกมมีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยเชื่อว่าการ เล่นเกมมีผลเหมือนการออกก าลังกายเบาๆ มีการกระตุ้นอารมณ์ให้อยู่ในภาวะตื่นเต้น
และท าให้เกิด การชัก 
  ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในนิตย สาร Physical Activity & Health ของสหรัฐฯ ว่า การ
ที่เรานั่งท างานนานจนเกินไป หรือนั่งติดต่อกันนานเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน ท าให้ร่างกายของเรามี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพหลายประการ และท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการพิการมากถึง 
50%  
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2. ด้านจิตใจ  
สนใจให้ติดตามอยู่แล้ว การเล่นเกมท าให้ผู้เล่นสามารถปฏิสัมพันธ์กับเกมนั้นๆ ได้ด้วย เช่น ความรู้สึก
ท้าทาย การอยากจะเอาชนะ และเม่ือเอาชนะเกมเหล่านั้นก็จะให้เส ริมแรงจูงใจในการเล่น เกมที่ยาก
ขึ้นต่อไป ซึ่งจะแตกต่างจากชีวิตจริงที่อาจจะหาความพอใจอย่างรวดเร็วจากผลงานที่กระท า ได้ยาก
อีกท้ังยังสามารถควบคุมการปิด เปิด เลือกเล่นแต่สิ่งที่ตนเองพอใจโดยไม่ต้อรออีกด้วย ซ่ึง อาจจะท า
ให้เด็กไม่รู้จักอดทนที่จะรอคอย อัมพล  สูอัมพัน หัวหน้าหน่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ได้
แสดงความคิดเห็นว่า การเล่นวีดีโอเกมมีทั้งผลดีและไม่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆด้าน เช่น 
เนื้อหาของเกม เวลาใน การเล่น อายุของผู้เล่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก 
นอกจากนี้การเลือกเล่นเกมที่ เหมาะสมช่วยสร้างสรรค์ และเสริมทักษะสติปัญญาให้เหมาะสมกับตัว
และอายุของผู้เล่นภายในเวลา อันจ ากัด แต่ถ้าเล่นทั้งวันและทุกวันโดยไม่ท าอย่างอ่ืนก็จะเกิดผลเสีย 
ดังนั้น การเล่นวีดีโอเกม จึงควร อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง กิติยวดี  บุญ
ซ่ือ (2520) [11]ได้เสนอความคิดเห็นว่า วีดีโอมีผลกระทบต่อเด็ก คือ 

1. รังสีที่แผ่ออกมาจากจอมีผลต่อสายตาของเด็ก และถ้าเด็กอายุน้อยจะมีแรงต่อต้านรังสี 
น้อย ซึ่งเมื่อจ้องนานๆ โดยไม่พักสายตาจะท าให้เกิดอันตรายต่อสายตาได้  

2. เด็กเกิดอาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ใจจดจ่อ เล่นอยู่ได้เป็นเวลานานๆ ไม่อยากลุกไปไหน ซึ่ง
สิ่งที่ เป็นโทษโดยแอบแฝง คือ ไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ ไม่ได้ออกก าลังกายหรือใช้พลัง
ความสามารถ ในด้านอ่ืนๆ  

3. ขาดการพัฒนาครบทุกด้าน ได้แก่  
 1.ด้านร่างกาย หมายถึง สุขภาพทางกาย ความสมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วน มีท่วงทีอิริยาบถที่
เหมาะสม แคล่วคล่องว่องไว ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ เล็ก หรือแม้กระทั่ง ประสาทสัมผัส
ต่างๆ ทั้งตา หูจมูก ปาก และผิวสัมผัส ก็ต้องได้รับการเสริมสร้างให้มีประสิทธิภาพ และการใช้การได้
ดีทุกส่วนเมื่อเติบโตขึ้น เพราะหากส่วนใดส่วนหนึ่งด้อยลงไปก็จะกลายเป็นปมด้อย 
 2.สติปัญญา เด็กได้ฝึกสมองกับคอมพิวเตอร์เพราะมีปัญหาสารพัดมาให้แก้ไขและฝึกท าตาม 
แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่งการที่เด็กได้รู้จักคิดและแก้ปัญหา รวมทั้งใช้ จินตนาการและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งที่ส าคัญกว่า และจะช่วยให้รู้จัก ปรับตัวได้มากขึ้น 

ด้านอารมณ์ อาจได้ผลบ้างจากการเล่นคอมพิวเตอร์ ถ้าโปรแกรมนั้นๆ ได ้
สร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ผู้เล่นเกิดอารมณ์คล้อยตามหรือขัดแย้ง แต่ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
อาจจะไม่ได้มากเท่ากับการได้สัมผัสของจริงในสภาพที่เป็นจริง  
   ทางด้านการเรียน ในการเล่นวีดีโอเกมหากเด็กไม่รู้จักการแบ่งเวลาหรือจัดเวลาในการ 
เล่นได้ไม่ถูกต้อง หรือเอาแต่หมกมุ่นเล่นแต่วีดีโอเกมจะส่งผลให้การเรียนของเด็กเกิดปัญหาได้ 
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เช่น เรียนได้ไม่ดี ผลการเรียนตกต ่าถดถอย ไม่ส่งการบ้านครู อันเป็นผลเสียอย่างมากส าหรับตัว
เด็กเอง เพราะการที่เกมท้าทายให้เล่นและต้องการเอาชนะ ต้องการที่จะท าคะแนนให้ได้มาก
ที่สุด  
  ดังนั้น การเล่นวีดีโอเกมให้เกิดประโยชน์นั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับเด็กจะต้องเป็นผู้ชี้แนะและให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องของการใช้เครื่องเล่น วิธีการเล่น คุณ
และ โทษที่จะเกิดขึ้นติดตามและควบคุมเหตุการณ์อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการเตรียมเด็กให้มี
พัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมที่สมบูรณ์ 
  2.3.2 ผลกระทบของเกมออนไลน์กับเด็กและเยาวชนผล 
   กระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ สามารถแบ่งเป็นประเด็นใหญ่ๆได้ 3 ประเด็น ดังนี้  
  1.  ผลจากเกมที่มีเนื้อหารุนแรง ได้แก่ เกมการต่อสู้แบบต่างๆ เนื่องจากความรุนแรง
ก้าวร้าว นั้นมีอยู่เป็นปกติในสื่อทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ ภาพยนต์ ไม่เฉพาะ
แต่ในเกม แต่ ความดึงดูดใจของเกมนั่นคือ การที่เด็กได้มีส่วนร่วม โดยผู้เล่นได้ลงมือกระท าเอง 
เกมที่มีเนื้อหา รุนแรงจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมขอ งเด็กทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ซึ่ง
สังเกตได้จากการ เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ภายหลังจากการเล่นเกมบ่อยๆ เนื้อหาของเกมจะ
ค่อยๆซึมซับจน ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว น าความรุนแรงมาใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น ใช้ความ
รุนแรงในการแก้ไข ปัญหา เมื่อเกิดความขัดแย้งกับผู้อ่ืน สังคม ในหลายๆประเทศจึงได้ท าการ
จัดแบ่งระดับความรุนแรง ของเกมออกเป็นหลายระดับ เพ่ือให้สะดวกต่อการจัดการและควบคุม
การเล่นเกมให้มีเนื้อหาที่ เหมา สมกับวัยของผู้เล่น แต่อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถสรุปได้อย่าง
ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ รุนแรงของเนื้อหาเกมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การแสดงออกของเด็ก เนื่องจากความ ก้าวร้าวนั้นมาจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติภูมิหลังของเด็ก การอบรม เลี้ยงดูในครอบครัว อันเป็นสภาพแวดล้อม
ในชีวิตจริงของเด็กแต่ละคนที่ต้องประสบพบเจอทุกวัน 
 2.ผลจากการใช้เวลาว่างอย่างไม่เหมาะสมก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนี้  
 2.1ผลต่อสุขภาพจากการใช้เวลานั่งหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยไม่มี
การเปลี่ยนอิริยาบท ไม่ระวังเรื่องการรับประทานอาหารและการนอนอย่างเหมาะสมตรงตามเวลา
ที ่สมควร จะส่งผลให้สุขภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะกับผู้เล่นที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 
 2.2 ผลกระทบต่อผลการเรียน เนื่องจากเด็กใช้เวลากับความบันเทิงที่ได้รับจากเกม
มากเกินไป ส่งผลกระทบต่อหน้าที่หลักของเด็กและเยาวชน คือ การศึกษา และการเรียนรู้เพ่ือการ 
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต 
 2.3 ผลจากเสียค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม จากการส ารวจของเนคเทคแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่ายังมีเด็กและวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมเดือนหนึ่งมากกว่า 
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3,000 บาท ซึ่งถ้า อนาคตการเล่นเกมออนไลน์ได้รับความนิยิมมากขึ้นโอกาสที่จะเสียค่าใช้จ่ายไป
กับการเล่นเกมย่อมมี มากขึ้น ซึ่งหากพวกเขาไม่สามารถขอเงินจากผู้ปกครองมาเล่นได้อาจจะ
หาทางออกอ่ืนๆ เช่น ขโมย เงิน ขโมยสิ่งของไปขาย เพ่ือให้ได้เงินมาเล่นเกม ซึ่งน าไปสู่ปัญหา
อาชญากรรมที่เพ่ิมข้ึน วิโรจ์  อารีกุล (2553) [12] กล่าวว่าการเล่นเกมออนไลน์มีผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชนทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ ์ความคิด เจตคต ิรวมถึงด้านพฤติกรรม ดังนี้ 

1.มีส่วนท าให้เด็กใช้ความรุนแรง ก้าวร้าว การสัมผัสกับเกมที่มีความรุนแรงท าให้มีการ 
เพ่ิมขึ้นของพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง รวมไปถึงความคิดและอารมณ์ ท าให้ความคิดที่จะ
ช่วยเหลือ ผู้อ่ืนลดน้อยลง   
2.ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท ชกต่อยในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยกัน  
3.ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดการดื้อรั้น ต่อต้าน โต้เถียง ครู อาจารย์ และผู้ปกครองมากขึ้น  
4.ท าให้การเรียนรู้และผลการเรียนลดลง  
5.ท าให้ขาดทักษะชีวิตทางด้านการเข้าสังคม เนื่องจากใช้เวลาเล่นส่วนใหญ่ไปกับการเล่น 
เกมส์ท าให้รู้สึกสงสารผู้อ่ืนลดน้อยลง  
6.น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงทางเพศ  
7.น าไปสู่การเอาชนะ การพนันโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องทางสังคม   

ศักดิ์ชัย  วงศ์กิตติรักษ์ (2545) แพทย์ประจ าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการ 
แพทย์ กล่าวว่า ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ทางด้านสุขภาพที่ส าคัญ คือ  

1. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สายตา เนื่องจากการใช้สายตาเพ่งจอคอมเป็นเวลานาน อาจมี 
ผลกระทบต่อดวงตา ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Computer vision syndrome โดยอาจท าให้เกิดอาการ
แสบตา เคือง ตา ปวดบริเวณรอบดวงตา และอาจมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย  
2. ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ ในการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน มัก
เกิดอาการเกร็งมืออยู่ตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเอ็นและข้อต่างๆได้  
3. ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม การหลงใหลในการเล่นเกมออนไลน์มากเกินไปอาจท าให้เกิด การ
ติดเกม ละเลยการเรียน หรือมีพฤติกรรมรุนแรงจากการเล่นเกมได้    
 

2.4. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร นอกจากจะท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเกมออนไลน์ เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค แล้ว 
ผู้วิจัยยังได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือผู้ที่ ก าลัง อยู่
ในช่วงของวัยรุ่นตอนปลาย ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นจึงมีความส าคัญ เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับ 
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ความหมายของวัยรุ่น ลักษณะของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆของวัยรุ่น รูปแบบอารมณ์ของวัยรุ่น 
เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับวัยรุ่นมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาด้านต่างๆมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 2.4.1. ความหมายของวัยรุ่น  
 1.1. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัยรุ่นหลายท่านได้ให้ความหมายของวัยรุ่นไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
ดวงใจ กสานติกุล (2536) กล่าวว่า วัยรุ่นหมายถึงช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากวัยเด็ก
ไปสู่วัยผู้ใหญ่ เริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงทาง จิตใจและสังคม ซึ่ง
ขบวนการนี้จะสิ้นสุดเมื่อวัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ ดูแลตัวเอง ได้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของผู้ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้แก่การมีอาชีพ การท างาน หาเลี้ยง ตนเองได้  
 วินัดดา  ปิยะศิลป์ (2540 )  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  วัยรุ่นหมายถึง กระบวนการการงอกงาม
พ้นจากความเป็นเด็ก ในระยะนี้ตรงกับช่วงอายุ 10 – 24 ปี ซึ่งอยู่ในวัยที่มีการเจริญเติบโต ทาง
ร่างกายสูงสุด  มีการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์  การเข้าสังคม  การเรียน  การงาน  ค้นหาอุดม คติ
ในชีวิต ฯลฯ 
 ประณต เค้าฉิม (2549)  มีความเห็นเกี่ยวกับความหมายของวัยรุ่น )Adolescence) มาจาก
ภาษาละตินว่า Adolescere ซึ่งหมายถึง “เติบโตเข้าสู่วุฒิภาวะ” (To grow to maturity) หรือ 
“เติบโตเป็นผู้ใหญ่” (To grow to adulthood) เมื่อพิจารณาตามความหมายนี้ วัยรุ่นจึงเป็นเหมือน 
สะพานเชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ (Period of transition) ที่บุคคลมี 
การเจริญเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็น 
ระยะเวลาที่บุคคลต้องเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆ ความรับผิดชอบใหม่ๆ และสัมพันธภาพใหม่ๆ ทั้ง
กับผู้ใหญ่และกลุ่มเพ่ือน วัยรุ่นมักจะฉลาดขึ้น คิดได้ซับซ้อนขึ้น และมีความสามารถในการ ตัดสินใจ  
วัยรุ่นในบางสังคมจะได้รับอนุญาตให้ท างานได้  แต่งงานได้ เลือกตั้งได้ รวมไปถึงถูก คาดหวังให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในเรื่องการเงิน Hurlock (1974) ได้กล่าวว่าเด็กที่จะเข้าสู่วุฒิภาวะของวัยรุ่น
ได้ ไม่ใช่มีแต่ความเจริญ หรือพัฒนาแต่ทางร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องมีการพัฒนาการ
ทางด้านจิตใจตามไปด้วย หรือเรียกได้ว่าจะต้องมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ไปพร้อมๆกัน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน สังคม และด้านสติปัญญาจากความหมายของวัยรุ่นดังกล่าว สรุปได้ว่า
วัยรุ่นหมายถึงวัยที่ก าลังก้าวสู่ความเป็น ผู้ใหญ่ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
จิตใจ ต้องการได้รับการยอมรับจาก สังคมรอบด้านเด็กวัยรุ่นตอนนี้มักพยายามปรับปรุงร่างกายของ
ตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมาก ยิ่งขึ้น  โดยพยายามหัดตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ  ด้วยตนเอง    
 2.4.2. ระยะของวัยรุ่น  
  ระยะของวัยรุ่นหมายถึงช่วงวัยต่างๆที่ก าหนดว่าเด็กคือวัยที่ก าลังจะก้าวสู่ความเป็น 
ผู้ใหญ่ ซึ่งได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัยรุ่นหลายท่านได้แบ่งระยะของวัยรุ่นเอาไว้หลายช่วงวัยโดยมี 
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หลายหลักเกณฑ์ในการก าหนดความเป็นวัยรุ่น มีทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  Roger 
(1962) ได้ให้ค านิยามของค าว่าวัยรุ่น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ  

1)  พิจารณาทางด้านร่างกาย )Physical Development)ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 
ร่างกายถือว่าส าคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น เช่นการเปลี่ยนแปลงของเสียง มี 
ขนข้ึนตามท่ีต่างๆ สัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนไป เป็นต้น  

  2)  พิจารณาจากช่วงอายุ )Chronological Age Span) การแบ่งช่วงของวัยรุ่นโดยใช้ช่วง 
ของอายุนั้น มักจะไม่ค่อยตรงกับสภาพความเป็นจริง เนื่องมาจากการเข้าสู่วัยรุ่นของเด็กแต่ละคนจะ 
ไม่พร้อมกัน  

 3)  พิจารณาจากเกณฑ์ทางสังคม )Sociological Phenomenon) ตามเกณฑ์นี้จะขึ้นอยู่
กับ การยอมรับทางสังคมของแต่ละสังคมว่าจะยอมรับวัยรุ่นว่าอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่เมื่อใด ทั้งนี้ต้อง 
อาศัยพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีของสังคมเป็นที่ตั้ง ดังเช่นถ้าเกณฑ์ของสังคมอยู่ ที่
ศาสนา คนที่บวชแล้วก็จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นต้น  
 ในการเปลี่ยนแปลงของต่อมต่างๆในร่างกายของวัยรุ่น  จะส่งผลให้เกิดการผันแปร
ทางด้านอารมณ์ วัยรุ่นมักจะมีอารมณ์รุนแรง โกรธและกลัวบ่อยๆ เกิดความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง การยอมรับทางสังคม กลัวเพ่ือนฝูงไม่ยอมรับเข้ากลุ่ม เด็กวัยนี้ไม่ชอบ 
การขู่บังคับและมักจะมีข้อขัดแย้งกับพ่อแม่เสมอ เพราะเด็กวัยรุ่นอยากจะท าตัวเป็นผู้ใหญ่เพ่ือที่จะ 
ได้ท าอะไรตามใจตนเอง(สุชา จันทร์เอม, 2544) การพัฒนาการด้านต่างๆนับว่าเป็นต่อเนื่องกันมา เริ่ม
จากวัยทารก (เกิด – 2 ขวบ) วัยเด็กตอนต้น (3 – 5 ขวบ) วัยเด็กตอนกลาง (6 – 9 ขวบ) วัยเด็ก 
ตอนปลาย (10 – 12 ขวบ) และพัฒนาการเข้าสู่วัยรุ่น (13 – 20 -24 ขวบ) ในระยะที่มีความสัมพันธ์ 
มากก็คือ วัยเด็กตอนปลาย ถ้าเด็กระยะวัยนี้ได้รับการเลี้ยงดูมาดี เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีปัญหาน้อย 
และเมื่อผู้ใหญ่ปฏิบัติตัวต่อเด็กวัยรุ่นอย่างเหมาะสม เขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี แต่ปัญหาก็มักจะ 
เกิดขึ้นเนื่องจากทัศนคติที่มีต่อเขานั่นเอง ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร (2530) ได้ท าการแบ่งระยะของ
วัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 
  1.ระยะวัยรุ่นตอนต้น(Early Adolescent)ระยะนี้เป็นระยะที่เด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นอยู่ในช่วง 
อายุ 13-15 ปี วัยรุ่นระยะนี้จะเป็นช่วงของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ 
กับทางด้านร่างกายที่มีการเปลี่ยนไป พฤติกรรมของเด็กวัยนี้จะมุ่งเข้าหาตนเอง มีความสนใจ 
ทางด้านร่างกายของตนเองมากขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกและการเปลี่ยนแปลงที่  
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 
 2) ระยะวัยรุ่นตอนกลาง )Middle Adolescent) ระยะวัยรุ่นตอนกลางอยู่ ในช่วง
ประมาณ 15-18 ปี วัยรุ่นระยะนี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้แล้ว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และความนึกคิดของวัยรุ่นระยะนี้จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป จะเน้นความสนใจไปที่
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การ ค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนั้น พฤติกรรมวัยรุ่นตอนกลางจะรักอิสระ ชอบการทดลอง มี
ค่านิยม ของตนเอง และวัยรุ่นระยะนี้จะเริ่มมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอีกด้วย  
 3) ระยะวัยรุ่นตอนปลาย )Late Adolescent) เป็นระยะวัยรุ่นสุดท้ายที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 
ระยะนี้จะอยู่ในช่วงอายุ 18-22 ปี เป็นระยะที่เด็กวัยรุ่นเริ่มจัดรูปแบบของตนเองเริ่มมีการฝึกความ 
ช านาญในสายอาชีพที่ตนเองมีความมุ่งหวังในอนาคต จะเริ่มมีการพัฒนาทางด้านจิตใจมากกว่า 
ทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะทางด้านความนึกคิดและปรัชญาชีวิตสุชา จันทร์เอม  )2544) ได้แบ่งช่วง
อายุของวัยรุ่นไว้ดังนี้  
  1)  วัยรุ่นตอนต้น )Early adolescence) โดยวัยรุ่นหญิงจะมีอายุประมาณ 13-15ปี 
และวัยรุ่น ชายจะมีอายุระหว่าง 15-17ปี ในวัยนี้วัยรุ่นทั้งสองเพศ จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และความรู้สึกนึกคิด การเจริญเติบโตในร่างกายระยะนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมาย มี อารมณ์รุนแรง แสดงออกโดยเปิดเผยตรงไปตรงมาและเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ง่าย  
  2)  วัยรุ่นตอนกลาง )Middle adolescence) วัยรุ่นหญิงจะอยู่ในช่วงอายุ 16-18ปี 
วัยรุ่นชาย จะมีอายุระหว่าง 18-19 ปี วัยรุ่นตอนกลางจะเป็นช่วงวัยที่เริ่มแยกจากครอบครัว ท าตัว
ห่างเหินจาก สมาชิกในครอบครัว เริ่มรวมกลุ่มกับเพ่ือนวัยเดียวกันและเพศเดียวกันมากข้ึน บางคนจะ
เกิดการติด กลุ่มเพ่ือนมากจนอาจละเลยหน้าที่ที่ทางบ้านมอบให้รับผิดชอบ ท าให้เกิดการขัดแย้งกับ
สมาชิกใน ครอบครัว ไม่อยากให้ผู้ใหญ่มายุ่งในเรื่องส่วนตัว  
  3)  วัยรุ่นตอนปลาย )Late adolescence) วัยรุ่นหญิงจะมีอายุระหว่าง 19-21ปี 
วัยรุ่นชาย อายุระหว่าง 20-21ปี เป็นช่วงที่ร่างกายทุกส่วนเจริญเติบโตเต็มที่ ทั้งน ้าหนัก ส่วนสูง ความ
แข็งแรง ของกระดูกและกล้ามเนื้อ ท าให้รับประทานอาหารได้มาก มักถูกเรียกว่า วัยก าลังกินก าลัง
นอน สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้ เริ่มแยกอารมณ์ประเภทต่างๆได้ชัดเจน ไม่ 
สับสนวุ่นวาย  
 จากการแบ่งช่วงระยะของวัยรุ่นออกเป็นช่วงต่างๆนั้นผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาผลกระทบ 
จากการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่วงอายุ 
ระหว่าง 18-22 ปี ตรงกับช่วงวัยรุ่นตอนปลาย เนื่องจากเป็นวัยที่ได้รับอิสระจากทางครอบครัวและ
ทางการศึกษามากกว่าช่วงวัยรุ่นตอนต้น และช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ดังนั้น จึงเป็นวัยที่น่าสนใจใน 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบไปสู่ด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม วัยรุ่น
ตอนปลายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 2.4.3. ลักษณะของวัยรุ่น  
 วัยรุ่นแต่ละช่วงวัยนั้นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม ,2527 
รวบรวมลักษณะของวัยรุ่นไว้ดังนี้  
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 1)  ชอบแสดงออก วัยรุ่นมีความคิดหรือการเจริญทางสติปัญญามากขึ้น เขาเริ่มรู้จักนึก 
คิดถึงความถูกผิดจากการกระท าจากผู้ใหญ่ โดยเริ่มจากพิจารณาหาความถูกต้องที่ผู้ใหญ่แสดงกับ ตน 
วัยรุ่นเริ่มเก็บมานึกคิดว่าสิ่งนี้ตนพอใจหรือเป็นสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้องหรือไม่ และเริ่มอยากจะ 
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตน ถ้าเห็นด้วยจะยอมรับเชื่อถือ และโต้แย้งขัดขืนหากไม่เห็นด้วย 
ในบางกรณีการแสดงออกก็เพ่ือการต้องการยอมรับการเป็นผู้ใหญ่ของเขา ซึ่งแม้ว่าตนจะผิดแต่ก็จะ ท 
า การแสดงออกของวัยรุ่นอาจจะมีแตกต่างกันออกไป บางคนอาจก้าวร้าว บางคนเปลี่ยนจากเด็กที่ 
ร่าเริงเป็นเคร่งขรึม ใจลอย ไม่แสดงความยินดียินร้าย โกรธง่าย ช่างคิด เป็นต้น  
 2)  ใจร้อนและชอบแสวงหาค าตอบอย่างทันใจ ลักษณะของวัยรุ่นจะเป็นลักษณะที่ดุดัน 
รุนแรง ความรุนแรงทางอารมณ์แสดงออกหลายลักษณะ เช่น โอ้อวด ถือดี หลงใหลง่าย ควบคุม 
อารมณ์ไม่ค่อยได้ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เป็นเหตุให้ขัดใจผู้ใหญ่เสมอ วัยรุ่นมักจะเกาะกลุ่มกัน สนใจเพ่ือน 
วัยเดียวกัน เพราะคล้ายกันและเข้าใจกัน  
 3)  การสนใจในการมีเพ่ือนรุ่นเดียวกัน ซึ่งการคบเพ่ือนรุ่นเดียวกันเป็นผลมาจากการ 
พัฒนาทางด้านสติปัญญา การเชื่อตามผู้ใหญ่ในวัยเด็กจะเปลี่ยนไป จะเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของ 
ตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ทั้งทางกาย ความคิด ทางสังคม อารมณ์และเพศ เป็นความ 
ครุ่นคิดที่เก็บมาค านึง และพยายามหาทางเพ่ือปรับตัวให้คลายกังวล การสนใจเพ่ือรุ่นเดียวกันเป็น 
การปรับตัวที่วัยรุ่นต้องการได้คลุกคลีอยู่กับเพ่ือนที่มีลักษณะของปัญหาเช่นเดียวกับตน  
 4)  มีความคิดฝันสูง วัยรุ่นเป็นระยะของความคิดฝัน การคิดค านึงต่างๆท าให้กลายเป็น 
คนเจ้าอารมณ์ ใจน้อย บางครั้งอาจจะท าให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ เช่นการถูกต าหนิเพียงเล็กน้อย 
อาจท าให้เกิดการฆ่าตัวตาย เพราะการเสียใจจากเหตุที่ถูกต าหนิเพียงเล็กน้อย รวมกับความผิดหวัง 
น้อยใจ จนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตในที่สุด โดยวัยรุ่นอาจสับสนอธิบายไม่ถูกถึงความว้าวุ่นของตน การมี
ความคิดฝันสูงเช่นนี้ บางครั้งอาจค านึงถึงกฎเกณฑ์อุดมคติของตนขึ้นมา เพราะการต้องการ ความ
ถูกต้อง โดยขาดความคิดรอบด้านในการมองดูความเป็นไปได้ หรือความรับผิดชอบความรู้สึก ไม่
มั่นคงเกิดจากหลายสาเหตุ ความรู้สึกดังกล่าวก่อให้เกิดอารมณ์รุนแรง แนวคิดเก่ าๆเกือบทั้งหมด มี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า อารมณ์รุนแรงในวัยรุ่นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของการท า 
หน้าที่ของต่อมภายในร่างกาย ที่ส าคัญก็คือต่อมเพศการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและต่อมมีบทบาท 
ที่ส าคัญต่อการรุนแรงของอารมณ์ในวัยรุ่นโดยไม่ต้องสงสัย แต่ดูเหมือนว่าปัจจัยทางด้านสังคมกลับ มี
ความส าคัญยิ่งกว่า  
 4. พัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่น  
วัยรุ่นตอนปลายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมใหม่ๆได้ง่าย รู้จักปกครองตนเองและ
ผู้อ่ืนได้ดี สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวัยเด็ก เนื่องจากวัยรุ่ นตอน
ปลายมีการเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติของผู้อ่ืน  )Fabes, R and Martin,C.L.2003) เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอน
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ปลายอารมณ์ของวัยรุ่นจะสงบเยือกเย็นมากขึ้น จะมีการคิดถึงอนาคตมากขึ้น มี ความรับผิดชอบกับ
ตนเอง มีบุคลิกลักษณะสมบูรณ์พอที่จะปกครองตนเองได้ และมีความมั่นใจใน ตนเองสูง  )เชิดชู อริยศ
รีวัฒนา, 2545)  
 ลักษณ ะอารมณ์  การเปลี่ ยนแปลงและการเจริญ เติบ โตทั้ งภายในและภายนอก
กระทบกระเทือนแบบแผนอารมณ์ของเด็กวัยแรกรุ่นและวัยรุ่น เด็กมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย สับสน 
อ่อนไหว มีความเข้มข้นของอารมณ์สูง ไม่มั่นคง ระดับความเข้มข้นของอารมณ์แต่ละอย่าง ขึ้นอยู่กับ
บุคลิกดั้งเดิมของเด็ก ขึ้นอยู่กับตัวเร้าที่ท าให้เด็กเกิดอารมณ์ เด็กแต่ละคนเริ่ มแสดงบุคลิก อารมณ์
ประจ าตัวออกมาให้ผู้อ่ืนทราบได้อย่างเด่นชัดแล้วในขณะนี้ เช่นอารมณ์ร้อน ขี้วิตกกังวล อารมณ์
อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ ขี้อิจฉาฯ มีความรู้สึกด้อยเด่นในแง่อะไร ฝ่ายตัวเด็กจะสามารถรับรู้ ได้ และ
จะรุ่นแรงขึ้นเมื่อเข้าสู้วัยรุ่นตอนปลาย อารมณ์ที่เกิดกับเด็กวัยรุ่นได้นั้น มีได้ทุกประเภท เช่น รัก ชอบ 
โกรธ เกลียด อิจฉา ริษยา โอ้อวด ถือดี อ่อนไหว หลงใหล วุ่นวายใจ เห็นอกเห็นใจ สับสน หงุดหงิด 
ฯลฯ ไม่ว่าจะอารมณ์ประเภทใด มักจะมีความรุนแรง อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลง ง่าย ควบคุมอารมณ์
ยังไม่ดี ไม่ค่อยเข้าระดับพอดี บางครั้งพลุ่งพล่าน บางครั้งเก็บกด บางครั้งมั่นใจ สูง บางคราวไม่แน่ใจ 
บางคราวเห็นแก่ตัว บางคราวเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนเป็นพิเศษ บางครั้งยอมอะไร ง่ายๆบางครั้งก็มีความ
ดื้อรั้น เพราะลักษณะอารมณ์ของวัยรุ่นเป็นเช่นนี้ บุคคลต่างวัยจึงต้องใช้ความ อดทนมากเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับพวกเขา เนื่องจากเข้ากับบุคคลต่างวัยยาก เด็กวัยรุ่นจึงเกาะ กลุ่มกันได้ดีมากกว่าวัย
อ่ืนๆ เพราะเข้าใจและยอมรับกันได้ง่าย )ศรีเรือน แก้วกังวาน ,2553)  

5. ปัจจัยที่โน้มน้าวให้วัยรุ่นมีอารมณ์รุนแรง  
 อารมณ์ในช่วงระยะวัยรุ่นมีด้วยกันหลากหลายอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นเป็นอารมณ์รัก อารมณ์
โกรธ อารมณ์เกลียด เสียใจ ดีใจฯ ซึ่งแต่ละอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่มีปัจจัยที่ท าให้ เกิดสิ่ง
ต่างๆเหล่านั้นขึ้นมา ดังจะกล่าวดังต่อไปนี้  
  1)  สภาวะทางร่างกาย เมื่อสมดุลของร่างกายเสียไป จึงไม่มีทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท า
ให้ เกิดอารมณ์รุนแรงในวัยรุ่น การรักษาสภาวะสมดุลในร่างกายมักเป็นไปอย่างล าบาก ในช่วงที่ก าลัง 
มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงต้นๆของวัยรุ่น อารมณ์รุนแรงจะอยู่ในรูปของความวิตก 
กังวล หรือความคับข้องใจ   
  2)  การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเป็น
สิ่ง ที่ยากล าบากในทุกๆอายุ แต่ส าหรับวัยรุ่นแล้วดูจะมีความยากล าบากเป็นพิเศษด้วยเหตุผล 2 
ประการ ประการแรกคือ วัยรุ่นถูกคาดหวังให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหลายอย่างในระยะเวลาอันสั้น 
ประการที่สอง วัยรุ่นมักเคยชินอยู่กับการคิดและประพฤติแบบเด็กๆ จึงท าให้ปรับเปลี่ยนความคิด 
และความประพฤติเป็นแบบผู้ใหญ่ได้ยาก การตีความสถานการณ์ของวัยรุ่นจะส่งผลกระทบต่อ 
ปฏิกิริยาโต้ตอบสถานการณ์ด้วย วัยรุ่นที่ไม่รู้จักโตมักตีความสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันกับ ตอนที่
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เขาเป็นเด็ก สิ่งนี้ท าให้วัยรุ่นแสดงอารมณ์แบบเด็ก เช่นการระเบิดอารมณ์เหมือนเด็กๆ )ประณต เค้า
ฉิม, 2549)  

6. รูปแบบของอารมณ์ในวัยรุ่น  
อัมพร เบญจพลพิทั้ง(2548)ได้กล่าวว่า จากธรรมชาติและความต้องการที่ชอบความ 

ตื่นเต้น ความท้าทาย การแข่งขัน และความภูมิใจกับความส าเร็จ ประกอบกับผู้ผลิตเกมได้พยายาม 
พัฒนาให้เกมมีความสนุกสนาน ท้าทาย น่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้การเล่นเกมกลายเป็น กิจกรรม
ที่ชื่นชอบของเด็กและวัยรุ่น นอกจากนี้ ธรรมชาติของวัยรุ่นยังสามารถแบ่งออกเป็น  
  1. ต้องการความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องอยู่ใต้ค าสั่งใคร เพราะวัยรุ่นเชื่อ
ว่า ลักษณะที่เป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่ คือ ความเป็นอิสระจากผู้ที่มีอ านาจเหนือตน  
  2. ต้องการมีต าแหน่ง )Status) รวมทัง้ต้องการความสนับสนุน )Apporval) ทั้งจาก
ผู้ใหญ่ และเพ่ือนร่วมรุ่น  
  3. ต้องการแสวงหาประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ ชอบความท้าทายที่ตื่นเต้น เกลียด
ความ ซ ้าซากจ าเจ ชอบทดลอง ยิ่งถูกห้ามยิ่งอยากลอง ฉะนั้นระยะนี้วัยรุ่นมักชอบฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
ระเบียบ ต่างๆ  
  4. ต้องการรวมพวกพ้องค่อนข้างสูง เพราะการรวมพวกพ้องเป็นวิถีทางให้วัยรุ่น
ได้รับ สนองความต้องการหลายประการ เช่น ความรู้สึกอบอุ่น การได้รับการยกย่อง ความรู้สึกว่ามีผู้ที่ 
เข้าใจตนและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับตน  
  5. ต้องการความรู้สึกมั่นคง อุ่นใจ และปลอดภัย เพราะวัยรุ่นมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย 
เปลี่ยนแปลงง่ายสับสนและลังเลง่ายจึงมีความต้องการเช่นนี้ค่อนข้างสูง  
  6. ต้องการความถูกต้อง ความยุติธรรม เพราะถือว่าความยุติธรรมเป็นลักษณะหนึ่ง
ของ ความเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นจึงให้ความส าคัญอย่างจริงจังต่อความถูกต้องยุติธรรมตามทัศนะของตน
เป็น อย่างยิ่งและอยากท าอะไรหลายๆ อย่าง เพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมทั้งในแง่ส่วนบุคคลและสังคม  
  7. ต้องการความงดงามทางร่างกาย ไม่ว่าวัยรุ่นชายหรือหญิงต่างต้องการให้ผู้อ่ืน
รู้สึกชื่น ชมเกี่ยวกับรูปลักษณะของตนที่เหมาะสมตามเพศของตนทั้งสิ้น เพราะคิดว่าความงามทาง
กายเป็น แรงจูงใจให้เข้ากลุ่มได้ง่าย เป็นที่ยอมรับของสังคมและดึงดูดใจเพศตรงข้าม ฉะนั้นจึงให้
ความเอาใจ ใส่ต่อการออกก าลังกาย ลักษณะอาหารที่รับประทาน ทรงผม เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
สุขภาพอนามัย ความงดงามทางกายนับเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจและความม่ันใจในตัวเองของ
วัยรุ่น  
  8. ต้องการประพฤติตนสมตามบทบาททางเพศ จุดประสงค์เหล่านี้เป็นสิ่งลึกซึ้งมาก 
ใน ระยะนี้ผู้ที่มีความรู้สึกว่าตนเอง “ไม่สมเป็นชายชาตรี” หรือ “ไม่สมเป็นหญิงสาว” จะรู้สึกไม่แน่ใจ 
และไม่สบายใจเกี่ยวกับตนเอง ความรู้สึกเช่นนี้ถ้าบังเกิดกับคนใดแล้ว ผู้นั้นย่อมพยายามแก้ไขทุก 
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วิถีทางโดยทั่วไปวัยรุ่นทั้งหญิงและชายพยายามประพฤติตนเพ่ือให้ดูงดงามสมเป็นสุภาพสตรี หรือ ดู
แข็งแรงบึกบึนสมชายชาตรีตามแบบที่ตนนิยม ส่วนผู้ที่รู้ตัวว่ามีบทบาททางเพศแบบลักเพศมัก 
รวมกลุ่มกับผู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ยิ่งสังคมปัจจุบันยอมรับสิ่งเหล่านี้อย่างเปิดเผย การรวมกลุ่ม 
ของบุคคลพวกนี้ในสังคมยิ่งแน่นแฟ้นและเปิดเผยยิ่งขึ้น  
  9. ต้องการเลือกอาชีพ วัยรุ่นตอนปลายจะมองเห็นความส าคัญของอาชีพและเข้าใจ
ว่า อาชีพน ามาซึ่งสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังอาชีพยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสภาวะความ 
เป็นผู้ใหญ่ จากแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ได้มีการศึกษามา ท าให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับวัยรุ่นในหลายๆ
ด้านมากขึ้น และจากรายละเอียดที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นตอนปลาย ท าให้สามารถ น าไปใช้ใน
การวิจัยในการเชื่อมโยงเช่น ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ เล่นเกม
ออนไลน์ หรือลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นที่ส่งผลไปยังผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดจาก การเล่นเกม
ออนไลน์ของวัยรุ่ยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
2.5 ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมม เนื่องจากความก้าวหน้าของการ
พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมท าให้สังคมติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันส่งผล
เสียต่อมนุษย์ เช่น ส่งผลกระทบทางการศึกษา ส่งผลกระทบทางสุขภาพ เป็นต้น  
 กล่าวถึงการใช้งานโทรศัพท์มือถือในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา เพ่ือติดต่อสื่อสารพูดคุยโดยทั่วไป ผู้ใช้
จ าเป็นต้องมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือไม่มากก็น้อยแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมากมายถูกน ามารวมไว
ใ้้นโทรศัพทมอืถือเพ่ือความสะดวกและประโยชน์ใชส้อย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 
การถ่ายภาพ การจดัเอกสารข้อมูล รวมไปถึงการดูโทรทัศน์ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมต่าง ๆ เทคโนโลย
เ้ีหล่านี้ท า ให้ผู้ ใช้งานต้องมองหน้าจอมือถือมากขึ้น จึ งเป็นที่น่ าสนใจว่าการมองหนาจอ
โทรศัพท์มือถือนาน จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพสายตาหรือไม่  ก่อนจะทราบถึง
ผลกระทบของการมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือคงต้องอธิบายถึงส่วนประกอบและการท างานของ
หนา้จอโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นที่ส่วนของหน้าจอ ซ่ึงเป็นส่วนแสดงผลของโทรศัพท์มือถือ หนา้จอที่นิยม
ใช้กันมากในปัจจุบันเป็นชนิด แอลซีดี(ลิควิดคริสตลั ดิสเพลย)้์ ซ่ึงประกอบไปด้วยชั้นบาง ๆ ระดับ
ความหนาเป็นไมครอนมาประกอบนักหลายชั้น 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่าปัจจุบัน ประโยชนใช้ซอยของโทรศัพท์มือถือมีมากกว่า การสนทนาระหว่าง
บุคคลรูปแบบการใช้งานผ่านหน้าจอโทรศัพทจงึมีมากขึ้น และระยะเวลาในการใช้งานนานขึ้นบางครั้ง
มีอาการหรือความรู้สึกผดิปกติที่เก่ียวข้องกับการมองเกิดข้ึน จึงเกิดประเด็นสงสัยถึงผลกระทบด้าน
สุขภาพตาในการมองจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ๆ 
 ปัญหาทางตาที่พบบ่อยได้แก่การปวดเมื่อยตา สายตาล้าภาพไม่ชัดเมื่อเปลี่ยนระยะมองหรือเมื่อ
เงยหน้าจากจอโทรศัพท์รู้สึกแสบตา ตาแห่งตาพร่าไปจนถึงการกลวัวา้่ มองหน้าจอโทรศัพท์นาน ๆ 
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แล้วจอประสาทตาจะเสื่อม เป็นต้อกระจก ต้อหิน ทั้งหมดนี้สามารถอธิบายโดยแยกเป็นประเด็นต่าง 
ๆได้ดังนี้ 
 1.อันตรายต่อดวงตาในแง่ความร้อนและรังสีจากโทรศัพทมือถือขณะก าลังใช้งานหน้าจออาจ
กล่าวได้ว่า มีอันตรายน้อยมากเนื่องจากขณะใช้งาน เราถือโทรศัพท์ไว้้ที่ระยะการมองชัด (ระยะอ่าน
หนังสือ)โดยอยู่ห่างจากศีรษะและดวงตาประมาณ 30 เซนติเมตร ซ่ึงห่างมากพอที่พลงังานความร้อน
ที่เกิดขึ้นและพลังงานจากรังสีในย่านความถ่ีไมโครเวฟที่มีก าลังสั่งต ่า อยู่้แล้วจะส่งกระทบต่อตาน้อย
มากและจากข้อมูลปัจจุบันยังสามารถพิสูจน์ได้ว่าการใช้งานโทรศัพท์มือถือมีผลท าให้้เกิดโรคทางตาที่
มีผลต่อการสูญเสียการมองเห็น ประมวลจากองค์์ความรู้ในขณะนี้ไม่พบหลกัฐานว่าการมองหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ ท าให้เกิดจอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก และต้อหิน 
 2.อาการต่าง ๆ ที่พบได้แก่ปวดล้าตาพร่า ปรับระยะภาพไม่ชัด แสบตา ตาแห้งอาการต่างๆ 
เหล่านี้เป็นผลจากการใช้สายตาที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นได้กับการใช้สายตาทั่วไป ไม่เฉพาะ
กับการมองจอโทรศัพท์มือถือเท่านั้น อาการดั้งกล่าวเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น อายุของผู้ใช้การ
เพ่งมอง ระดับการมองเห็นของแต่ละคน ความผิดปกติของค่าสายตาที่มีอยู่้เดิมความสว่างของ
หนา้จอ ขนาดของหน้าจอ ระยะเวลาหรือความถ่ีในการใช้งานผ่านหน้าจอโทรศัพท ์เป็นต้น 
 จากงานศึกษาที่ผู้ศึกษาได้น า มาเป็นแนวทางในการศึกษานั้ น ผู้้วิจัยสรุปได้ว่า การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อเยาวชนของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซ่ึงจะเห็นได้จาก
งานศึกษาของหลายๆ ท่านที่ไดกล่าวมาแล้ว ข้างต้นดังนั้นผู้้จัย จึงสนใจท า การศึกษาผลกระทบการ
ใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่สามารถเป็นตัวแทนได้ดี 
เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จะต้องเรียนความรู้เทคโนโลยี่ต่างๆซึ่งการวิจยัครั้งนี้จึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจที่จะศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
     ธัญรดี  บุญปัน (2552 ; บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในจังหวัด 
ก าแพงเพชร โดยศึกษาจากกลุ่มวัยรุ่น อายุ 13 - 21 ปี ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 398 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานและการทดสอบ ค่าไคส์ควร ผลการวิจัย พบว่า  

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เล่นเกมออนไลน์   1 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ สถานที่ที่วัยรุ่นมักเล่นเกม
ออนไลน์เป็นประจ าคือร้านให้บริการอินเตอร์เน็ตประเภทของเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เล่นเกประเภท
แอ็กชั่นวัตถุประสงค์ในการเล่นเพ่ือความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินและมีเพ่ือนเป็นผู้ร่วมเล่น
เกมออนไลน์  

2. ลักษณะประชากรของวัยรุ่นมี ความสัมพันธ์กับการเล่นเกมออนไลน์และ  
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3. ความคิดเห็นเกี่ยว กับปัจจัยที่ส่งเสริมการเล่นเกม ออนไลน์ของวัยรุ่นเล่นเกมออนไลน์
อับดับ 1 คือ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ภายในร้าน อับดับที่ 2 คือ คุณลักษณะของเกม
ออนไลน์ อันดับ 3 คือ บรรยากาศภายในร้าน ธาริน  เสวกจันทร์ (2552 ; บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
พฤติกรรมและผลกระทบจากการเปิดรับสื่อ เกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า พฤติกรรมจาก การเปิดรับสื่อเกมออนไลน์ของนักเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อเกมออนไลน์
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 37.60 โดยเปิดรับสื่อ เกมออนไลน์ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
มากที่สุด ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อเกมออนไลน์มากที่สุดคือใน ช่วงเวลา 16.00 - 20.00 น. ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์ต่อ สัปดาห์ 51 - 100 บาท นอกจากนี้
ยังเปิดรับเพ่ือความเพลินเพลิน และนิยมเล่นเกมAudition เป็นอันดับ แรก คิดเป็นร้อยละ 47.3 
โดยเล่นเกมประเภทกีฬามากที่สุด นอกจากนี้ผลการศึกษาด้านผลกระทบจาก การเปิดรับสื่อ
ออนไลน์พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบในระดับน้อย ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีผลกระทบด้านสุขภาพมากที่สุ ด รองลงมาคือ ผลกระทบด้าน การศึกษา และ
ผลกระทบด้านการเงิน ตามล าดับ  

สุรพล  สีห์สุรงค์ (2551 ; บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของ 
นักเรียนในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษากลุ่มเด็กนักเรียนที่เล่นเกม 
คอมพิวเตอร์จากร้านเกมคอมพิวเตอร์ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 10 ร้านๆ ละ 30 
ตัวอย่าง รวม 300 ตัวอย่าง จาการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้านเกม
คอมพิวเตอร์ โดย จะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในบางวัน /ต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาเย็นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
การเล่นแต่ละครั้งใช้ เวลา 1 - 2 ชั่วโมง และมักจะเล่นเกมร่วมกับเพ่ือนเกมที่เล่นเรียนล าดับ
ความส าคัญ ดังนี้ เกมแอคชั่น/ เกมต่อสู้ เกมผจญภัย /เกมวางแผน เกมเต้น /เกมแต่งตัว และเกม
แข่งรถ /เกมกีฬา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ เล่นเกมคอมพิวเตอร์แต่ละครั้งส่วนใหญ่เฉลี่ย 20 บาท 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้ชอบเล่นเกม คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุดได้แก่ ความชอบ เล่น แล้วสนุกสนานเพลิดเพลิน รองลงมาคือเพ่ือนๆเล่นเกมกัน 
และเงินที่ได้จากพ่อแม่ /ผู้ปกครอง ตามล าดับ ผลการศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
ถึง ข้อดีข้อเสียที่ได้รับ พบว่า ข้อดี 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดีและฝึกไหวพริบและ การสังเกต ส่วนทัศคติต่อข้อเสีย 3 อันดับแรกได้แก่ ท าให้ผล
การเรียนลดลง มีผลให้ตาพร่า ปวดศรีษะ สุขภาพอ่อนแอ และท าให้ไม่รู้จักแบ่งเวลา ศุภสรรค์  
บุญ เรือง (2549 ; บทคัดย่อ ) ได้ศึ กษาพฤติกรรมการเล่น เกมออนไลน์ ของ นั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เล่นเกมออนไลน์ จ านวน 400 คน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และการทดสอบไคสแควร์ จากการศึกษา 
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พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 19 - 20 ปี ศึกษาอยู่ในคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,500 - 5,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี 
ประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์ 1 - 2 ปี ความถ่ีในการเล่นเกม ออนไลน์เฉลี่ย 4  -  6 ครั้งต่อ 
สัปดาห์ ใช้เวลาในการเล่น    2 - 3 ชั่วโมงต่อครั้ง มีช่วงเวลาเข้าใช้บริการ 20.00 - 24.00 น. 
สถานที่ เล่นเกมที่ร้านเกมเป็นส่วนใหญ่  เสียค่าบริการเพ่ือซื้อชั่วโมงเล่นเกม เหตุผลในการเล่นเกม
ออนไลน์ ส่วนใหญ่ เพ่ือความบันเทิง พักผ่อน ส าหรับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อการ ตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านราคา รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ 
ส่วนปัจจัยที่มีผล น้อยที่สุดคือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กิตติศักดิ์  หาญกล้า (2548 ; 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการรับรู้ผลกระทบจากสื่อเกมออนไลน์ของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอ าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐเขตอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีจ านวน385 คน และผู้ปกครองของนักเรียน 
จ านวน 385 คน รวมทั้งสิ้น 770 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. 
แบบสอบถามส าหรับนักเรียน และ 2. แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง ส าหรับ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย
พบว่า 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เริ่มเล่นเกมออนไลน์
ที่ บ้านเมื่อเรียนอยู่ชั้น ม .1 - ม.3 ส่วนใหญ่เล่นในวันหยุด โดยเล่นวันละ 1 - 2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย
น้อยกว่า 50 บาท/ครั้ง ส าหรับเกมออนไลน์ที่นักเรียนนิยมเล่น ได้แก่ แร็กนาร็อก และปังย่า และ
ชอบเล่นเกม ผจญภัยมากที่สุด  

 2.  การรับรู้ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ด้านประโยชน์พบว่าช่วยให้มี 
ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ภาษา คลายเครียด ฝึกทักษะการใช้มือและสายตา ฝึกการใช้
คอมพิวเตอร์ และด้านโทษพบว่ามีผลเสียต่อสุขภาพ การเรียนตกต ่า ด้านพฤติกรรมพบว่ามี
พฤติกรรมเชิงลบ มากกว่าเชิงบวก คือ ชอบอยู่คนเดียว ก้าวร้าวรุนแรง ชอบการแข่งขัน อารมณ์ดี
ขึ้นเฉพาะหลังจากเล่น เกมออนไลน์ ใช้เงินมากขึ้น 3. ประเภทของสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ผลกระทบที่มีต่อ นักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดลฤดี  คุ้มพูล (2547 ; บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเล่น ผลกระทบและแนว
ทางการ พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ส าหรับเยาวชนชายไทย โดยศึกษาจากนักเรียน ชายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ พบว่า เด็กส่วนใหญ่เล่นเกมแอ็กชั่นโดยเล่นผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ เด็กจะเล่นเกมที่ร้านอินเตอร์เน็ตและเล่นเป็นประจ าในช่วงปิด
เทอมและวันหยุดสุดสัปดาห์ ในด้าน ของผลกระทบทางด้านอารมณ์ สังคมและ การเรียน ส่วนใหญ่
เกิดผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ส่วน แนวทางการพัฒนาควรมีการพัฒนาเกมการศึกษาให้มีรูปแบบ
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ที่น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เด็กได้เล่น เกมที่สนุกสนานและได้ความรู้  อีกทั้งยังเหมาะสมกับวัย
ของเด็กเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีของเด็กและเพ่ือเป็นการป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากการ
เลียนแบบการเล่นเกมของเด็กอีกด้วย ประกายทิพย์  นิยมรัฐ (2547 ; บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาปัจจัย
ทางจิตสังคมและความรู้สึก แสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
และความชุกของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใกรุงเทพมหานคร 
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 768 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 
10 โรงเรียน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการเล่นเกม ออนไลน์ 2. แบบประเมินภาวะสุข ภาพจิต GHQ 28 และ 3. 
แบบประเมินภาวะความรู้สึกแสวงหา ตื่นเต้นเร้าใจ ส าหรับสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi square test,Unpaired t-test,Pearson’s Product Moment และ
One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ความชุก ของพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในช่วงเวลา 6 
เดือน ของนักเรียนนักศึกษาตอนต้นใน กรุงเทพมหานครเป็น 43.7% และปัจจัยด้านจิตสังคมด้าน
ประวัติการใช้สารเสพติด รายได้รวมของ ครอบครัวและจ านวนเพ่ือนสนิท มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยใน
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา ดี จะเล่นเกมออนไลน์มากกว่า อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัย
ด้านความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจระดับปานกลางและสูง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ที่ระดับ 0.01 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
เล่นเกมของนักเรียน วิทยาลาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. กลุ่มประชากร 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 กลุ่มประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ระดับ ปวช ชั้น
ปีที่ 2 ห้อง 4 สาขาไฟฟ้าก าลังมีจ านวนทั้งสิ้น 19 คน 
 
3.2 ตัวแปรทีศ่ึกษำ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ 
2.1 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
2.2 ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และค าแนะน าจากอาจารย์ ใช้สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
โดยการส ารวจลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) ประกอบด้วยข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามให้
เลือกตอบ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่ สถานที่พักในปัจจุบัน และกรอกจ านวน อายุ เกรด
เฉลี่ยสะสม 
  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ จากหลาย
ค าตอบ มีจ านวนทั้งหมด 8 ข้อ 
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  ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งใช้ลักษณะค าถามแบบ Likert 
Scale ก าหนดข้อค าถาม ดังนี้ 
  ข้อที่ 14.1 - 14.5 แทน  ผลกระทบด้านร่างกาย 
  ข้อที่ 15.1 - 15.6 แทน  ผลกระทบด้านการศึกษา 
  ข้อที่ 16.1 - 16.5 แทน  ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
  ข้อที่ 17.1 - 17.4 แทน  ผลกระทบด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน 
  ข้อที่ 18.1 - 18.4 แทน  ผลกระทบด้านอารมณ์ 
  โดยมีระดับความคิดเห็นให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด โดยมีกลักการให้คะแนน ดังนี้ 
   มากที่สุด  ให้  5  คะแนน 
   มาก   ให้  4  คะแนน 
   ปานกลาง  ให้  3  คะแนน 
   น้อย   ให้  2  คะแนน 
   น้อยที่สุด  ให้  1 คะแนน 
  และมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง ผู้ตอบมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง ผู้ตอบมีระดับความคิดเห็นมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง ผู้ตอบมีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง ผู้ตอบมีระดับความคิดเห็นน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง ผู้ตอบมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 การทดสอบความตรง โดยน าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  
 3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  ก. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพ่ึงพอใจพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของ
นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานส าหรับความคิดเห็นนักเรียน โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
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  เมื่อ X  คือ คะแนนเฉลี่ย 

   X  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  ข. การวิเคราะห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด.2545 : 103) 
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  เมื่อ ..DS   คือ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2X   คือ ผลรวมของก าลังสองของคะแนน 

   ( )2 X  คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   n  คือ จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 การแปลความหมายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการแปลความหมายค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) กรณีมาตรประมาณค่า 3 ระดับ (บุญมี พันธ์ไทย, 2545:174 -175) และมีหลักเกณฑ์
การประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนมากกว่า 0.75   หมายถึง มีความแตกต่างกันมาก 
คะแนน 0.50 – 0.75  หมายถึง มีความแตกต่างค่อนข้างมาก 
คะแนนมากกว่า 0.50  หมายถึง มีความแตกต่างกันน้อย หรือใกลเ้้คียงกัน หรือ

เหมือนๆ กนั 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามข้ันตอน ดังนี้  
 1. น าแบบสอบถาม จ านวน 19 ชุดไปมอบให้กลุ่มประชากร พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย การกรอกข้อมูล และรับกลับด้วยตนเอง  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 19 ชุด ในช่วงเดือน สิงหาคม 2562  
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3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา ผู้วิจัยใช้การแจกแจงความถี่  (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบาย
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าอัตราร้อยละของ เพศ ชั้นปี 
สถานที่พัก และหาค่าเฉลี่ย ของ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม  
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ หาค่าอัตราร้อยละ  

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ และเพ่ือศึกษา
ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จะเสนอผลการวิจัย
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติที่ได้จากกลุ่มประชากรจากแบบสอบถาม ให้กับกลุ่มประชากร
ทั้งสิ้น จ านวน 19 ชุด คิดเป็น ร้อยละ100 ในการน าเสนอ ได้แบ่งการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ของข้อมูลเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรที่เล่นเกมออนไลน์ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษา สถานที่พักในปัจจุบัน เกรดเฉลี่ยสะสม  

ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ได้แก่ ระยะเวลาในการเล่นเกม
ออนไลน์  จ านวนครั้งเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวัน ช่วงเวลาในการเล่น
เกมออนไลน์ สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ บุคคลที่ร่วมเล่นเกมออนไลน์ ประเภทของเกมออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ 

ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเล่นเกม
ออนไลน์ 

 
4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรที่เล่นเกมออนไลน์ 
การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรที่เล่นเกมออนไลน์ ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษา สถานที่พักในปัจจุบัน เกรดเฉลี่ยสะสม ดังตารางต่อไปนี้
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4.1.1 เพศ 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 14 73.68 
หญิง 5 26.31 

รวม 19 100.00 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.68 และเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.31 

4.1.2 อายุ 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป จ าแนกตาม อายุ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

อายุ 10 – 15 ปี 6 31.60 

อายุ 16 – 20 ปี 12 63.20 
อายุ 21 – 25 ปี 1 5.30 

รวม 19 100.00 
 จากตารางที่ 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 19 คน มีอายุเฉลี่ยของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามที่มากที่สุดมีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.60 และอายุที่ต ่าสุดอยู่ระหว่าง 
อายุ 10 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.60 

4.1.3 ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน ร้อยละ ละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป จ าแนกตามระดับชั้นปีที่
ก าลังศึกษาอยู่ 

ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน ร้อยละ 

ปวช1 19 100.00 

ปวช2 0 0 
ปวช3 0 0 

ปวส 1-2 0 0 

รวม 19 100.00 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปวช1 จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.0 

4.1.4 สถานที่พักในปัจจุบัน 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวน ร้อยละ ละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป จ าแนกตามสถานที่พักใน
ปัจจุบัน 

สถานที่พักในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
อยู่บ้าน (บิดา-มารดา) 13 68.40 

อยู่บ้านญาติ 2 10.50 

หอพัก 4 21.10 
รวม 19 100.00 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่อยู่บ้าน (บิดา-มารดา) จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.40 รองลงมา หอพัก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 และสุดท้าย อยู่กับญาติ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 

4.1.5 เกรดเฉลี่ยสะสม 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป จ าแนกตาม เกรดเฉลี่ยสะสม 
 

ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน ร้อยละ 

2.00 – 2.49 5 26.30 

2.5 – 2.99 5 26.30 
3.00 – 3.49 7 36.80 

3.00 – 4.00 2 10.5 
รวม 19 100.00 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 – 3.49 จ านวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 รองลงมาเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับคือ 2.00 – 2.49 และ 2.5 – 2.99 จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 และสุดท้ายมีเกรดเฉลี่ย 3.00 – 4.00 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของกลุ่มประชากรที่เล่น
เกมออนไลน์ 

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์  ได้แก่ ระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์  
จ านวนครั้งเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวัน ช่วงเวลาในการเล่นเกม
ออนไลน์ สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ บุคคลที่ร่วมเล่นเกมออนไลน์ ประเภทของเกมออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ 

4.1.6 ระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์   
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์   

ระยะเวลาในการเล่นเกม
ออนไลน์   

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 10 52.6 

1 - 4 ปี 5 26.3 

5 ปีขึ้นไป 4 21.1 
รวม 19 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.60 รองลงมา มีระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 1 - 4 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.3 และสุดท้าย มีระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.10 

4.1.7 จ านวนครั้งในการเล่นเกมออนไลน์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตาม จ านวนครั้งในการเล่นเกมออนไลน์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

จ านวนครั้งในการเล่นเกม
ออนไลน์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

จ านวน ร้อยละ 

1 - 7 ครั้ง 12 63.20 

8 - 14 ครั้ง 1 5.30 
15 ครั้งขึ้นไป 6 31.60 

รวม 19 100.00 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการเล่นเกมออนไลน์ เฉลี่ยต่อสัปดาห์  
1 - 7 ครั้ง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 รองลงมา มีการเล่นเกมออนไลน์ เฉลี่ยต่อสัปดาห์15 
ครั้งขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 และสุดท้ายมีการเล่นเกมออนไลน์ เฉลี่ยต่อสัปดาห์  
8 - 14 ครั้ง ครั้ง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 

4.1.8 จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวัน 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตาม จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวัน 
 
จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกม

ออนไลน์ต่อวัน 
จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง 12 63.20 

2 - 3 ชั่วโมง 3 15.80 

4 - 5 ชั่วโมง 2 10.50 
6 - 7 ชั่วโมง 0 0 

8 ชั่วโมงข้ึนไป 2 10.50 
รวม 19 100.00 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อ
วัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 2 - 3 ชั่วโมง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 รองลงมา 
มีจ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ 4 - 5 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงข้ึนไป เท่ากัน คือ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.50มี มีจ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ 6 - 7 ชั่วโมง จ านวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0  

4.1.9 ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตาม ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 

ช่วงเวลาในการเล่นเกม
ออนไลน์  

จ านวน ร้อยละ 

กลางวัน 13 68.40 

กลางคืน 6 31.60 
รวม 19 100.00 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์  
กลางวัน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 และ ใช้ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ กลางคืน 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 

 
4.1.10 สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตาม สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ 

สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

บ้าน,หอพัก 14 73.70 

ในสถานศึกษา 6 31.6 
ร้านอิเตอร์เน็ต/ร้านเกมออนไลน์ 0 0 

รวม 19 100.00 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ บ้าน

,หอพัก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 รองลงมา สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ในสถานศึกษา 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 และสุดท้าย สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ ร้านอนิเตอร์เน็ต/
ร้านเกมออนไลน์ 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
4.1.11 บุคคลที่ร่วมเล่นเกมออนไลน์ 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกตาม บุคคลที่ร่วมเล่นเกมออนไลน์ 

บุคคลที่ร่วมเล่นเกมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

คนเดียว 2 10.50 

เพ่ือน 15 78.90 
ญาติ พี่ น้อง 2 10.50 

ผู้ปกครอง 0 0 
รวม 19 100.00 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เล่นเกมออนไลน์กับเพ่ือน จ านวน 15คน 
คิดเป็นร้อย 78.90 รองลงมา เล่นเกมออนไลน์คนเดียวและร่วมกับญาติ พี่ น้อง เท่ากัน จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.5 สุดท้าย เล่นเกมออนไลน์ร่วมกับผู้ปกครอง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 
4.1.12 ประเภทของเกมออนไลน์ 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตาม ประเภทของเกมออนไลน์ 
 

ประเภทของเกมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

เกมแอคชั่น/เกมต่อสู้ 10 52.63 
เกมผจญภัย/เกมวางแผน 9 47.36 

เกมเต้น 0 0 
เกมแข่งรถ/เกมกีฬา 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 19 100.00 
 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เล่นเกมออนไลน์ประเภท เกมแอคชั่น/

เกมต่อสู้ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย 52.36 รองลงมา เล่นเกมออนไลน์ประเภท เกมผจญภัย/เกม
วางแผน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 47.36 เล่นเกมออนไลน์ประเภทเกมแข่งรถ/เกมกีฬา ,เล่นเกม
ออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ และสุดท้ายเล่นเกมออนไลน์ประเภท เกมเต้น จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.00 
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4.1.13 วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตาม วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
เพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่ 2 10.52 

เพ่ือทดแทนความรู้สึกเหงา 3 15 .78 
เพ่ือหาเพ่ือน/พบปะกับเพื่อนใหม่ 1 5.26 

เพ่ืออยากเป็นผู้ชนะ/ต้องการการ
ยอมรับจากผู้อ่ืน 

2 10.52 

เพ่ือความบันเทิง/ความสนุกสนานเพ
ลิดเพลิง/ผ่อนคลายความตึงเครียด 

10 52.63 

เพ่ือหาเงินจากการเล่นเกม 1 5.26 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 19 100.00 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ 

เพ่ือความบันเทิง/ความสนุกสนานเพลิดเพลิง/ผ่อนคลายความตึงเครียด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย

ละ 52.63 รองลงมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนความรู้สึกเหงา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ15.78 มี

วัตถุประสงค์เพ่ืออยากเป็นผู้ชนะ/ต้องการการยอมรับจากผู้อ่ืน และเพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่ จ านวน

เท่ากันคือ  2 คน คิดเป็นร้อยละ10.52  มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาเพ่ือน/พบปะกับเพ่ือนใหม่ และ เพ่ือหา

เงินจากการเล่นเกม จ านวนเท่ากัน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเล่นเกม
ออนไลน์ 

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความคิดเห็นต่อผลกระทบ
จากเกมออนไลน์ จ าแนกตาม ด้านสุขภาพร่างกาย 

ผลกระทบจากเกมออนไลน์ �̅� S.D. แปลผล 

14. ด้านสุขภาพร่างกาย  

14.1 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมีอาการอาการปวดตา 
ตาพร่ามัว มองไม่ชัด 

3.10 1.52 ปานกลาง 

14.2 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมีอาการเมื่อยล้าตาม
ร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดนิ้ว ปวดคอ 

2.89 
 

1.41 
 

ปานกลาง 

14.3 ท่านรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่าย 3.15 1.25 ปานกลาง 

14.4 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมักลืมหรือทานอาหาร
ไม่เป็นเวลา 

2.78 1.54 ปานกลาง 

14.5 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านต้องนอนดึกหรือมีเวลา
พักผ่อนน้อยลง 

2.84 1.64 ปานกลาง 

รวม 2.95 0.14 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากเกม

ออนไลน์ ด้านสุขภาพร่างกายส่วนใหญ่คือ ท่านรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่าย อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15 (S.D. = 1.25) รองลงมา การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมีอาการอาการ
ปวดตา ตาพร่ามัว มองไม่ชัด อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.10 (S.D. = 1.52) การเล่นเกม
ออนไลน์ท าให้ท่านมีอาการเมื่อยล้าตามร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดนิ้ว ปวดคอ อยู่ในระดับ ปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 (S.D. = 1.41)  การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านต้องนอนดึกหรือมีเวลาพักผ่อน
น้อยลง อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 (S.D. = 1.64)  และสุดท้ายการเล่นเกมออนไลน์ท า
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ให้ท่านมักลืมหรือทานอาหารไม่เป็นเวลา อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.78 (S.D. = 1.64) เมื่อ
น าค่าเฉลี่ย ด้านสุขภาพร่างกาย มารวมกัน จะมีค่าเฉลี่ย 2.95 เมื่อน ามาแปลผลจะอยู่ในระดับ ปาน
กลาง 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านสุขภาพร่างกาย จะสังเกตว่า ค่า
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสุขภาพ
ร่างกาย มารวมกัน เท่ากับ 0.14 ซึ่งน ามาแปลผล มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่งหมายความว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นไปทางทิศเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กนั 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความคิดเห็นต่อผลกระทบ
จากเกมออนไลน์ จ าแนกตาม ด้านการศึกษา 

ผลกระทบจากเกมออนไลน์ �̅� S.D. แปลผล 

15. ด้านการศึกษา  

15.1 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ผลการเรียนตกต ่าลง 2.84 1.64 ปานกลาง 

15.2 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านเคยขาดเรียนเพ่ือไป
เล่นเกมออนไลน์ 

3.10 
 

1.52 
 

ปานกลาง 

15.3 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านเคยส่งงานไม่ทันเพราะ
ใช้เวลาไปกับการเล่นเกมออนไลน์มากกว่า 

2.89 1.32 ปานกลาง 

15.4 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านใช้เวลาที่ต้องใช้ในการ
ทบทวนบทเรียนไปเล่นเกมออนไลน์ 

3.36 1.3 ปานกลาง 

15.5 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านไม่มีสมาธิในการเรียน
เพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องเกมออนไลน์ 

3.10 1.52 ปานกลาง 

15.6 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมีความสนใจในการ
เรียนลดลง 

3 1.56 ปานกลาง 

รวม 3.05 0.13 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากเกม
ออนไลน์ ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่คือ การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านใช้เวลาที่ต้องใช้ในการทบทวน
บทเรียนไปเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 (S.D. = 1.3) รองลงมา การเล่น
เกมออนไลน์ท าให้ท่านเคยขาดเรียนเพ่ือไปเล่นเกมออนไลน์ และ การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านไม่มี
สมาธิในการเรียนเพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.10  (S.D. 
= 1.52) การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านเคยส่งงานไม่ทันเพราะใช้เวลาไปกับการเล่นเกมออนไลน์
มากกว่า อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 (S.D. = 1.32)และสุดท้าย การเล่นเกมออนไลน์ท า
ให้ผลการเรียนตกต ่าลง อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84  (S.D. = 1.64) เมื่อน าค่าเฉลี่ย ด้าน
การศึกษา มารวมกัน จะมีค่าเฉลี่ย 3.05 เมื่อน ามาแปลผลจะอยู่ในระดับ ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการศึกษา จะสังเกตว่า ค่าของ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการศึกษามา
รวมกัน เท่ากับ 0.13 ซึ่งน ามาแปลผล มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่งหมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นไปทางทิศเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กนั 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความคิดเห็นต่อผลกระทบ
จากเกมออนไลน์ จ าแนกตาม ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ผลกระทบจากเกมออนไลน์ �̅� S.D. แปลผล 

16. ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว  

16.1 ผู้ปกครองมักบ่นถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
ของท่านให้ผู้อื่นฟังเสมอ 

2.84 1.64 ปานกลาง 

16.2 ท่านใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวน้อยลง 3.05 1.50 ปานกลาง 

16.3 ท่านเคยทะเลาะกับคนในครอบครัวเนื่องจากคนใน
ครอบครัวของท่านห้ามไม่ให้ท่านเล่นเกมออนไลน์ 

3.10 1.52 ปานกลาง 

16.4 ท่านเคยโกหกเก่ียวกับพฤติกรรมการเล่นเกมของท่าน
กับคนในครอบครัว 

2.47 1.38 น้อย 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความคิดเห็นต่อผลกระทบ
จากเกมออนไลน์ จ าแนกตาม ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว(ต่อ) 
 

16.5 ท่านเคยทะเลาะกับที่บ้านหรือผู้ปกครองอัน
เนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม

ออนไลน์ 
2.84 1.53 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.09 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากเกม

ออนไลน์ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่วนใหญ่คือ ท่านเคยทะเลาะกับคนในครอบครัวเนื่องจาก
คนในครอบครัวของท่านห้ามไม่ให้ท่านเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.10   
(S.D. = 1.52) และท่านใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวน้อยลง อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.05 (S.D.1.50) รองลงมา ผู้ปกครองมักบ่นถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของท่านให้
ผู้อื่นฟังเสมอ และ ท่านเคยทะเลาะกับท่ีบ้านหรือผู้ปกครองอันเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่
ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 (S.D. = 1.53) สุดท้าย ท่านเคย
โกหกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมของท่านกับคนในครอบครัว อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.47 
(S.D. = 1.38) เมื่อน าค่าเฉลี่ย ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว มารวมกัน จะมีค่าเฉลี่ย 2.86 เมื่อน ามา
แปลผลจะอยู่ในระดับ ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว จะ
สังเกตว่า ค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เท่ากับ 0.09 ซึ่งน ามาแปลผล มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่งหมายความ
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นไปทางทิศเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กนั 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความคิดเห็นต่อผลกระทบ
จากเกมออนไลน์ จ าแนกตาม ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน 

ผลกระทบจากเกมออนไลน์ �̅� S.D. แปลผล 

17. ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน  

17.1 ท่านรู้สึกหงุดหงิดเมื่อเพื่อนของท่านชวนท่านไปท า
กิจกรรมอย่างอ่ืนในขณะที่ท่านก าลังเล่นเกมออนไลน์ 

2.89 1.41 ปานกลาง 

17.2 เนื่องจากต้องการเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ท่านจึง
พบปะเที่ยวเล่นเกมกับเพ่ือนๆน้อยลง 

3 1.37 ปานกลาง 

17.3 เกมออนไลน์ท าลายความสามัคคีในกลุ่มเพ่ือนของ
ท่าน 

3 1.37 ปานกลาง 

17.4 ท่านทะเลาะกับเพ่ือนของท่านเสมอเนื่องจากการที่
ท่านใช้เวลาส่วนมากไปกับการเล่นเกมออนไลน์ 

2.68 1.49 ปานกลาง 

รวม 2.89 0.08 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากเกม

ออนไลน์ ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน ส่วนใหญ่คือ เนื่องจากต้องการเวลาในการเล่นเกมออนไลน์
ท่านจึงพบปะเที่ยวเล่นเกมกับเพ่ือนๆน้อยลง และ เกมออนไลน์ท าลายความสามัคคีในกลุ่มเพ่ือนของ
ท่าน อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 (S.D. = 1.37) รองลงมา ท่านรู้สึกหงุดหงิดเมื่อเพื่อนของ
ท่านชวนท่านไปท ากิจกรรมอย่างอ่ืนในขณะที่ท่านก าลังเล่นเกมออนไลน์อยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.89 (S.D. = 1.411) และสุดท้าย ท่านทะเลาะกับเพ่ือนของท่านเสมอเนื่องจากการที่ท่านใช้
เวลาส่วนมากไปกับการเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.68 (S.D. = 1.49) เมื่อ
น าค่าเฉลี่ย ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน มารวมกัน จะมีค่าเฉลี่ย 2.86 เมื่อน ามาแปลผลจะอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน จะ
สังเกตว่า ค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน เท่ากับ 0.08 ซึ่งน ามาแปลผล มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่งหมายความ
ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นไปทางทิศเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กัน 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความคิดเห็นต่อผลกระทบ
จากเกมออนไลน์ จ าแนกตาม ด้านอารมณ ์

ผลกระทบจากเกมออนไลน์ �̅� S.D. แปลผล 

18 . ด้านอารมณ์  

18.1 ท่านรู้สึกอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย 3.36 1.30 ปานกลาง 

18.2 ท่านรู้สึกควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เวลาท่านโกรธ/ไม่
พอใจ 

3.15 1.25 ปานกลาง 

18.3 ท่านมีความรู้สึกหงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจเมื่อ
ไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ 

2.89 1.32 ปานกลาง 

18.4 ท่านมีความรู้สึกผิดหวัง เศร้า เสียใจ เมื่อไม่ได้เล่นเกม
ออนไลน์ 

2.57 1.53 ปานกลาง 

รวม 3 0.12 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากเกม

ออนไลน์ ด้านอารมณ์ ส่วนใหญ่คือ ท่านรู้สึกอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย อยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.36 (S.D. = 1.30) รองลงมา ท่านรู้สึกควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เวลาท่านโกรธ/ไม่พอใจ อยู่
ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ย 3.15 (S.D. = 1.25) ท่านมีความรู้สึกหงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจเมื่อไม่ได้
เล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ย 2.89 (S.D. = 1.32) และสุดท้าย ท่านมีความรู้สึก
ผิดหวัง เศร้า เสียใจ เมื่อไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ย 2.57 (S.D. = 1.53) เมื่อ
น าคา่เฉลี่ย ด้านอารมณ์ มารวมกัน จะมีค่าเฉลี่ย 2.86 เมื่อน ามาแปลผลจะอยู่ในระดับ ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านอารมณ์ จะสังเกตว่า ค่าของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านด้านอารมณ์ เท่ากับ 
0.12 ซึ่งน ามาแปลผล มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่งหมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นไป
ทางทิศเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กัน 

 



บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  มี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 

 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์  
 3. ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ระดับ ปวช ชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลัง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เก็บได้ครบตามจ านวน 19 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าอัตราร้อยละของ เพศ ชั้นปี 
สถานที่พัก และหาค่าเฉลี่ย ของ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม  
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ หาค่าอัตราร้อยละ  

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรที่เล่นเกมออนไลน์ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68
และเพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.31 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 19 คน มีอายุเฉลี่ยของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามที่มากที่สุดมีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.60 และอายุที่ต ่าสุดอยู่ระหว่าง 
อายุ 10 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.60 
 ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปวช1 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
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สถานที่พักในปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่อยู่บ้าน (บิดา-มารดา) จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 รองลงมา หอพัก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 และสุดท้าย อยู่
กับญาติ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 

เกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 – 3.49 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 รองลงมาเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับคือ 2.00 – 2.49 และ 2.5 – 
2.99 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 และสุดท้ายมีเกรดเฉลี่ย 3.00 – 4.00 จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.50 

ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 
ระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาน้อยกว่า 

1 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 รองลงมา มีระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 1 - 4 ปี 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และสุดท้าย มีระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 5 ปีขึ้นไป 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 

จ านวนครั้งในการเล่นเกมออนไลน์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
การเล่นเกมออนไลน์ เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 1 - 7 ครั้ง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 รองลงมา มี
การเล่นเกมออนไลน์ เฉลี่ยต่อสัปดาห์15 ครั้งขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 และสุดท้ายมี
การเล่นเกมออนไลน์ เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 8 - 14 ครั้ง ครั้ง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 

จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวัน พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่ว โมง เท่ากับ 2 - 3 ชั่วโมง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 รองลงมา มีจ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ 4 - 5 ชั่วโมง 
และ 8 ชั่วโมงขึ้นไป เท่ากัน คือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50มี มีจ านวนชั่วโมงในการเล่นเกม
ออนไลน์ 6 - 7 ชั่วโมง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  

ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้ช่วงเวลาในการเล่น
เกมออนไลน์ กลางวัน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 และ ใช้ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 
กลางคืน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 

สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สถานที่ในการเล่นเกม
ออนไลน์ บ้าน,หอพัก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 รองลงมา สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์
ในสถานศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 และสุดท้าย สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ ร้าน
อินเตอร์เน็ต/ร้านเกมออนไลน์ 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 

บุคคลที่ร่วมเล่นเกมออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เล่นเกมออนไลน์กับเพ่ือน 
จ านวน 15คน คิดเป็นร้อย 78.90 รองลงมา เล่นเกมออนไลน์คนเดียวและร่วมกับญาติ พ่ี น้อง เท่ากัน 
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จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 สุดท้าย เล่นเกมออนไลน์ร่วมกับผู้ปกครอง จ านวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 

ประเภทของเกมออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เล่นเกมออนไลน์ประเภท 
เกมแอคชั่น/เกมต่อสู้ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย 52.36 รองลงมา เล่นเกมออนไลน์ประเภท เกม
ผจญภัย/เกมวางแผน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 47.36 เล่นเกมออนไลน์ประเภทเกมแข่งรถ/
เกมกีฬา ,เล่นเกมออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ และสุดท้ายเล่นเกมออนไลน์ประเภท เกมเต้น จ านวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ใน
การเล่นเกมออนไลน์ เพื่อความบันเทิง/ความสนุกสนานเพลิดเพลิง/ผ่อนคลายความตึงเครียด จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 รองลงมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนความรู้สึกเหงา จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ15.78 มีวัตถุประสงค์เพ่ืออยากเป็นผู้ชนะ/ต้องการการยอมรับจากผู้อ่ืน และเพ่ือการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ จ านวนเท่ากันคือ  2 คน คิดเป็นร้อยละ10.52  มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาเพ่ือน/พบปะกับ
เพ่ือนใหม่ และ เพ่ือหาเงินจากการเล่นเกม จ านวนเท่ากัน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 

 

ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการเล่นเกม

ออนไลน์ 

ด้านสุขภาพร่างกาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากเกม
ออนไลน์ ด้านสุขภาพร่างกายส่วนใหญ่คือ ท่านรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่าย เอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15(S.D. = 1.25) รองลงมา การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมีอาการ
อาการปวดตา ตาพร่ามัว มองไม่ชัด อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.10 (S.D. = 1.52) การเล่น
เกมออนไลน์ท าให้ท่านมีอาการเมื่อยล้าตามร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดนิ้ว ปวดคอ อยู่ในระดับ ปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 (S.D. = 1.41)  การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านต้องนอนดึกหรือมีเวลาพักผ่อน
น้อยลง อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 (S.D. = 1.64)  และสุดท้ายการเล่นเกมออนไลน์ท า
ให้ท่านมักลืมหรือทานอาหารไม่เป็นเวลา อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.78 (S.D. = 1.64) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านสุขภาพร่างกาย จะสังเกตว่า ค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในแต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสุขภาพร่างกาย มารวมกัน เท่ากับ 0.14 
ซึ่งน ามาแปลผล มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่งหมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นไปทางทิศ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กัน 

ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากเกม
ออนไลน์ ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่คือ การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านใช้เวลาที่ต้องใช้ในการทบทวน
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บทเรียนไปเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 (S.D. = 1.3) รองลงมา การเล่น
เกมออนไลน์ท าให้ท่านเคยขาดเรียนเพ่ือไปเล่นเกมออนไลน์ และ การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านไม่มี
สมาธิในการเรียนเพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.10 (S.D. 
= 1.52) การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านเคยส่งงานไม่ทันเพราะใช้เวลาไปกับการเล่นเกมออนไลน์
มากกว่า อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 (S.D. = 1.32)และสุดท้าย การเล่นเกมออนไลน์ท า
ให้ผลการเรียนตกต ่าลง อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84  (S.D. = 1.64)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการศึกษา จะสังเกตว่า ค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
แต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการศึกษามารวมกัน เท่ากับ 0.13 ซึ่ง
น ามาแปลผล มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่งหมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นไปทางทิศ
เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กัน 

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบจากเกมออนไลน์ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่วนใหญ่คือ ท่านเคยทะเลาะกับคนใน
ครอบครัวเนื่องจากคนในครอบครัวของท่านห้ามไม่ให้ท่านเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.10   (S.D. = 1.52) และท่านใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวน้อยลง อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.05 (S.D.1.50) รองลงมา ผู้ปกครองมักบ่นถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์
ของท่านให้ผู้อ่ืนฟังเสมอ และ ท่านเคยทะเลาะกับที่บ้านหรือผู้ปกครองอันเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปลานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 (S.D. = 1.53) สุดท้าย 
ท่านเคยโกหกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมของท่านกับคนในครอบครัว อยู่ในระดับน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 2.47 (S.D. = 1.38)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว จะสังเกตว่า ค่าของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว เท่ากับ 0.09 ซึ่ งน ามาแปลผล มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่ งหมายความว่าผู้ตอ บ
แบบสอบถามมีความเห็นไปทางทิศเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กัน 

ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบจากเกมออนไลน์ ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน ส่วนใหญ่คือ เนื่องจากต้องการเวลาใน
การเล่นเกมออนไลน์ท่านจึงพบปะเที่ยวเล่นเกมกับเพ่ือนๆน้อยลง และ เกมออนไลน์ท าลายความ
สามัคคีในกลุ่มเพ่ือนของท่าน อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 (S.D. = 1.37) รองลงมา ท่าน
รู้สึกหงุดหงิดเมื่อเพ่ือนของท่านชวนท่านไปท ากิจกรรมอย่างอ่ืนในขณะที่ท่านก าลังเล่นเกมออนไลน์
อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 (S.D. = 1.411) และสุดท้าย ท่านทะเลาะกับเพ่ือนของท่าน
เสมอเนื่องจากการที่ท่านใช้เวลาส่วนมากไปกับการเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.68 (S.D. = 1.49)  
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน จะสังเกตว่า ค่าของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเพ่ือน เท่ากับ 0.08 ซึ่ งน ามาแปลผล มีความแตกต่างกันน้อย ซึ่งหมายความว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นไปทางทิศเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กัน 

ด้านอารมณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบจากเกมออนไลน์ 
ด้านอารมณ์ ส่วนใหญ่คือ ท่านรู้สึกอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 
(S.D. = 1.30) รองลงมา ท่านรู้สึกควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เวลาท่านโกรธ/ไม่พอใจ อยู่ในระดับ น้อย 
มีค่าเฉลี่ย 3.15 (S.D. = 1.25) ท่านมีความรู้สึกหงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจเมื่อไม่ได้เล่นเกม
ออนไลน์ อยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ย 2.89 (S.D. = 1.32) และสุดท้าย ท่านมีความรู้สึกผิดหวัง เศร้า 
เสียใจ เมื่อไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ย 2.57 (S.D. = 1.53) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านอารมณ์ จะสังเกตว่า ค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่
ละข้อมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านด้านอารมณ์ เท่ากับ 0.12 ซึ่งน ามาแปลผล มี
ความแตกต่างกันน้อย ซึ่งหมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นไปทางทิศเดียวกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กัน 
 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย  

ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

5.2.1 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ 

จากการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน พบว่าจากพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของกลุ่มประชากรทั้งหมด 19 คน กลุ่มประชากรมี

ระยะเวลาเล่นเกมออนไลน์น้อยกว่า 1 ปี จ านวนครั้งในการเล่นเกมออนไลน์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 1 - 7 

ครั้ง จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง ใช้เวลากลางวันในการ

เล่นเกมออนไลน์ เนื่องจากเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่นักศึกษามีได้ร่วมกลุมกันเล่นเกม จึงสามารถ

เล่นเกมออนไลน์ในเวลานี้ได้และเวลากลางคืนเป็นเวลาท างานบ้างเด็กบ้างคนต้องใช้เวลาในการ

ท างาน  ใช้บ้าน และ หอพัก  เป็นสถานที่เล่นเกมออนไลน์เป็นส่วนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จิรดา มหาเจริญ(2547) และ พรรณทิพา พูลทรัพย์,(2548) เนื่องจากในปัจจุบัน นักศึกษาส่วนใหญ่จะ

มีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต เป็นของตัวเอง จึงไม่ต้ องไปใช้บริการที่ร้าน

อินเทอร์เน็ตเหมือนในอดีต ดังนั้น กลุ่มประชากรส่วนใหญ่จึงใช้บ้านและหอพักเป็นสถานที่ที่ใช้ในการ



54 
 

เล่นเกมออนไลน์ บุคคลที่ร่วมเล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเล่นกับเพ่ือนซึ่งปัจจุบันสามารถสื่อสารกัน

ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ดังนั้น จึงท าให้กลุ่มประชากรเล่นเกมออนไลน์เพียงเป็นกลุ่ม ประเภท

ของเกมออนไลน์ที่กลุ่มประชากรเล่นมากที่สุดได้แก่ เกมแอคชั่น/เกมต่อสู้ ด้วยสาเหตุที่ว่า เป็นเกมที่

ต้องบังคับตัวละครให้ออกกิริยาท่าทางเคลื่อนไหว เข้าบุกตะลุยหรือผจญภัย ตัวละครที่เคลื่อนที่ไปใน

เกม อาจจะเป็นคน สัตว์ หุ่นยนต์ หรืออ่ืนๆ นอกจากนี้อาจมีการสอดแทรกเนื้อเรื่องอีกด้วย จึงท าให้ผู้

เล่นเกมออนไลน์ประเพศ เกมแอคชั่น/เกมต่อสู้ นั้นได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มประชากร 

วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ของกลุ่มประชากรคือ เพ่ือความบันเทิง/ความสนุกสนานเพลิด

เพลิง/ผ่อนคลายความตึงเครียด เนื่องจากกลุ่มประชากรมักจะมีความคิดเห็นว่าตนเองนั้นเป็นต้องการ

ลดความเคลียดและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและสามารถชวนเพื่อนได้อีกด้วย  

 
5.2.2 ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ 

ประชากรส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น ต่อผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์  
ด้านสุขภาพร่างกาย คือ ท่านรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่าย เนื่องจาก 

นักเรียนส่วนใหญ่เล่นเกมจนลืมเวลารับประทานอาหาร หรือ ทานข้าวไม่ตรงเวลาท าให้เกิดโรคต่าง
ตามมา ซึ่งพบเจอในเด็กสมัยนี้ 

ด้านการศึกษา คือ การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านใช้เวลาที่ต้องใช้ในการทบทวนบทเรียน
ไปเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง เนื่องจาก เด็กส่วนมากใช้เวลาอยู่กับ มือถือ และ เล่นเกม
จนลืมเวลาเรียน และ เวลาอ่านหนังสือ จนกระทั่งเวลาเรียนก็ยังใช้ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนในระดับปานกลาง หรือค่อนข้างแย่ 

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ ท่านเคยทะเลาะกับคนในครอบครัวเนื่องจากคนใน
ครอบครัวของท่านห้ามไม่ให้ท่านเล่นเกมออนไลน์ อยู่ในปานกลาง เนื่องจากนักเรียนมีอายุน้อยวุฒิ
ภาวะในการแยกแยะก็น้อยเช่นกันและเด็กสมัยนี้ มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีท าเด็ก อยากรู้ อยาก
ลองสิ่งต่างๆ และ ความคึกคะนอง ความอยากชนะ เล่นแต่มือถือจนท าให้ครอบครัวมีปัญหากันใน
ที่สุด 

ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน เนื่องจากต้องการเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ท่านจึง
พบปะเที่ยวเล่นเกมกับเพ่ือนๆน้อยลง อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เมือเทคโนโลยีเข้าถึง
จะท าให้คุยกันลดลง ในทุกวันนี้สังคมมีเทคโนโลยยีล ้าหน้ามากท าให้การเข้าสังคมน้อยลงเพราะว่าการ
ที่มีเทคโนโลยีมากๆ ท าให้มีการพัฒนามีเพ่ือนโดยไม่ต้องใช้สังคมเช่น ระบบ AI ระบบต่างๆ ใน
ปัจจุบันเลยเป็นปัญหาของสังคมนี้  
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ด้านอารมณ์  ท่านรู้สึกอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย อยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์พบว่านักศึกษาใช้เวลาเล่นเกมต่อวันไม่มาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต(ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (2556) โดยอธิบายได้ว่า เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ปัญหาพฤติกรรมด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการติดเกมสูงกว่าด้านอ่ืนๆโดยผู้มีปัญหา
พฤติกรรมด้านอารมณ์มีโอกาสติดเกมร้อยละ 40.60 ส่วนผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางอารมณ์มีโอกาส
ไม่ติดเกมร้อยละ 76.10 ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาทางอารมณ์จิตใจอาจมีผลท าให้เด็กและวัยรุ่นเล่น เกม
เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลิน เบนความสนใจจากปัญหา ซึ่งมักพบว่าเด็กที่ติดเกมมักมีปัญหาด้าน
อารมณ์และพฤติกรรมอย่างอ่ืนร่วมด้วย เช่นอารมณ์ซึมเศร้า พฤติกรรมดื้อต่อต้าน ก้าวร้าว หนีเรียน 
หนีออกจากบ้าน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีปัญหาในการท าวิจัย 3 ประการ ซึ่งหากมีการวิจัยในครั้งต่อไปควร
จะได้มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพ่ือให้งานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ได้แก่ 

 1.ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้คอนแทคเลนส์ของนักเรียนวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ชั้น ปวช 1 ไฟฟ้าก าลัง นั้น อาจมีปัจจัยอ่ืนๆอีกหลายปัจจัยที่ผู้ศึกษาไม่ได้รวมไว้ใน
แบบสอบถามนี้ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพส าหรับปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุม
และน าไปสู่งานวิจัยที่ดีขึ้นต่อไป 

 2.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอาจน้อยเกินไป รวมถึงช่วงเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และสถานที่เก็บรวบรวมข้อมุล 
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง 

 3.เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากข้ึน ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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แบบสอบถามความพึ่งพอใจ 

พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนวิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

 
              
 
 

 ค าอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินครั้งนี้ให้ได้ครบ 3 ตอน เพื่อให้
การด าเนินงานวิจัยไปตามวัตถุประสงค์ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปีที่
ก าลังศึกษาอยู่ สถานที่พักในปัจจุบัน และกรอกจ านวน อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม 

 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ 

  ชาย    หญิง 

2. อายุ 
  อายุ 10 – 15 ปี  อายุ 16 – 20 ปี  อายุ 21 – 25 ปี 
3. การศึกษา 

  ปวช1    ปวช2 

  ปวช3    ปวส 1-2 

 อ่ืนระบุ    

4. สถานที่พักในปัจจุบัน 
  อยู่บ้าน (บิดา-มารดา)   อยู่บ้านญาติ 
  หอพัก 
5. เกรดเฉลี่ยสะสม 
  2.00 – 2.49    2.5 – 2.99 
  3.00 – 3.49    3.00 – 4.00 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ จากหลายค าตอบ มีจ านวนทั้งหมด 8 
ข้อ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

6. ระยะเวลาในการเล่นเกมออนไลน์   
  น้อยกว่า 1 ปี    1 - 4 ป ี
  5 ปีขึ้นไป 
7. จ านวนครั้งในการเล่นเกมออนไลน์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
  1 - 7 ครั้ง    8 - 14 ครั้ง 
  15 ครั้งข้ึนไป 
8. จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกมออนไลน์ต่อวัน 
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง   2 - 3 ชั่วโมง   4 - 5 ชั่วโมง 
  6 - 7 ชั่วโมง   8 ชั่วโมงข้ึนไป  
9. ช่วงเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 
  กลางวัน    กลางคืน 
10. สถานที่ในการเล่นเกมออนไลน์ 
  บ้าน,หอพัก    ในสถานศึกษา 
  ร้านอนิเตอร์เน็ต/ร้านเกมออนไลน์ 
11. บุคคลที่ร่วมเล่นเกมออนไลน์ 
  คนเดียว   เพ่ือน    ญาติ พี่ น้อง   ผู้ปกครอง 
12. ประเภทของเกมออนไลน์ 
  เกมแอคชั่น/เกมต่อสู้   เกมผจญภัย/เกมวางแผน   เกมเต้น 
  เกมแข่งรถ/เกมกีฬา   อ่ืนๆ 
13. วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ 
  เพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหม่  เพ่ือทดแทนความรู้สึกเหงา  เพ่ือหาเพ่ือน/พบปะกับเพ่ือนใหม่ 
  เพ่ืออยากเป็นผู้ชนะ/ต้องการการยอมรับจากผู้อ่ืน   เกมแข่งรถ/เกมกีฬา 
  เพ่ือความบันเทิง/ความสนุกสนานเพลิดเพลิง/ผ่อนคลายความตึงเครียด 
  เพ่ือหาเงินจากการเล่นเกม 
  อ่ืนๆ  
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ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งใช้ลักษณะค าถามแบบ Likert Scale ก าหนดข้อค าถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

ผลกระทบจากเกมออนไลน์ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปลาน 

กลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

14. ด้านสุขภาพร่างกาย 
14.1 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมีอาการอาการปวดตา ตา
พร่ามัว มองไม่ชัด 

     

14.2 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมีอาการเมื่อยล้าตาม
ร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดนิ้ว ปวดคอ 

     

14.3 ท่านรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่าย      

14.4 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมักลืมหรือทานอาหารไม่
เป็นเวลา 

     

14.5 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านต้องนอนดึกหรือมีเวลา
พักผ่อนน้อยลง 

     

15. ด้านการศึกษา 

15.1 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ผลการเรียนตกต ่าลง      

15.2 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านเคยขาดเรียนเพ่ือไปเล่นเกม
ออนไลน์ 

     

15.3 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านเคยส่งงานไม่ทันเพราะใช้
เวลาไปกับการเล่นเกมออนไลน์มากกว่า 

     

15.4 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านใช้เวลาที่ต้องใช้ในการ
ทบทวนบทเรียนไปเล่นเกมออนไลน์ 

     

15.5 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านไม่มีสมาธิในการเรียนเพราะ
มัวแต่คิดถึงเรื่องเกมออนไลน์ 
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15.6 การเล่นเกมออนไลน์ท าให้ท่านมีความสนใจในการเรียน
ลดลง 

     

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งใช้ลักษณะค าถามแบบ Likert Scale ก าหนดข้อค าถาม (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากเกมออนไลน์ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปลาน 

กลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

16. ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 

16.1 ผู้ปกครองมักบ่นถึงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของท่าน
ให้ผู้อื่นฟังเสมอ 

     

16.2 ท่านใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวน้อยลง      

16.3 ท่านเคยทะเลาะกับคนในครอบครัวเนื่องจากคนใน
ครอบครัวของท่านห้ามไม่ให้ท่านเล่นเกมออนไลน์ 

     

16.4 ท่านเคยโกหกเก่ียวกับพฤติกรรมการเล่นเกมของท่านกับ
คนในครอบครัว 

     

16.5 ท่านเคยทะเลาะกับที่บ้านหรือผู้ปกครองอันเนื่องมาจาก
ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ 

     

17. ด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน 

17.1 ท่านรู้สึกหงุดหงิดเมื่อเพื่อนของท่านชวนท่านไปท ากิจกรรม
อย่างอ่ืนในขณะที่ท่านก าลังเล่นเกมออนไลน์ 

     

17.2 เนื่องจากต้องการเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ท่านจึงพบปะ
เที่ยวเล่นเกมกับเพ่ือนๆน้อยลง 

     

17.3 เกมออนไลน์ท าลายความสามัคคีในกลุ่มเพ่ือนของท่าน      

17.4 ท่านทะเลาะกับเพ่ือนของท่านเสมอเนื่องจากการที่ท่านใช้
เวลาส่วนมากไปกับการเล่นเกมออนไลน์ 

     

17.5 ท่านทะเลาะกับเพ่ือนของท่านเสมอเนื่องจากการที่ท่านใช้
เวลาส่วนมากไปกับการเล่นเกมออนไลน์ 
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ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งใช้ลักษณะค าถามแบบ Likert Scale ก าหนดข้อค าถาม (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากเกมออนไลน์ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปลาน 

กลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

18 . ด้านอารมณ์ 

18.1 ท่านรู้สึกอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย      

18.2 ท่านรู้สึกควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เวลาท่านโกรธ/ไม่พอใจ      

18.3 ท่านมีความรู้สึกหงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจเมื่อไม่ได้
เล่นเกมออนไลน์ 

     

18.4 ท่านมีความรู้สึกผิดหวัง เศร้า เสียใจ เมื่อไม่ได้เล่นเกม
ออนไลน์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ  สกุล  นายบุรินทร์  พุฒทอง 
วัน  เดือน  ปีเกิด 28 มกราคม 2539 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 77/2 หมู่7 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พ.ศ. 2554 
   จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พ.ศ. 2558 
   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชา ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณ ฑิต   คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปี 2562 


