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บทที1่ 

บทนํา 

เกมคอมพิวเตอรมีผลอยางไรกับวัยรุน 

1.1 ความเปนมา  ในปจจุบันเกมไดเขามีอิทธิพลกับวัยรุน เปนอยางมากเราจึงอยากทราบวาเกมท่ีเขามามี                               

                 อิทธิพลกับวัยรุน นั้นเขามามีอิทธิพลมากแคไหนและเวลาเลนเกมรูสึกอยางไร เกมท่ีเลน                              

                 สามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง วัยรุนสามารถแบงเวลาการเลนเกมไดไหม            

                 เกมเปนลกัษณะของกิจกรรมของมนุษยเพ่ือประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชน เพ่ือความ  

                 สนุกสนานบันเทิง ฝกทักษะ และการเรียนรู บางครั้งก็สอดแทรกความรูไวดวย ท้ังนี้ เกมมี 

                 หลากหลายประเภท อาทิเชน เกมการละเลน เกมกีฬา เกมกระดาน เกมพนัน เกมไพ เกม 

                 การด เกมอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

1.2 วัตถุประสงค  1.เพ่ือศึกษาวาเกมคอมพิวเตอรมีผลอยางไรกับวัยรุน 

                    2.เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาดานอ่ืนๆตอไป 

1.3 วิธีการศึกษาคนควา 1.จัดทําแบบสอบถามเรื่อง การใชเกมคอมพิวเตอรของวัยรุน 

                                   2.ตรวจสอบแบบสอบถาม 

                             3.สํารวจความคิดเห็นเพ่ือนในหอง 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คนและสอบถาม                                                                                                                                                                                                                                  

ขอมูลตามรานเกมประมาณ10คนรวมท้ังสิ้น15คน 

 4.วิเคราะหขอมูล 

 5.สรุปผล 

1.4 งบประมาณ     15 บาท 

1.5 ประโยชนท่ีไดรับ 1.ไดทราบวาปจจุบันวัยรุนท่ีเลนเกมแลวรูสึกอยางไร 

                            2.เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาดานอ่ืนๆตอไป 

 

 

 

 



บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

1. เกม คือ  เกมเปนลักษณะของกิจกรรมของมนุษยเพ่ือประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชน เพ่ือความ

สนุกสนานบันเทิง เพ่ือฝกทักษะ และเพ่ือการเรียนรู เปนตน และในบางครั้งอาจใชเพ่ือประโยชนทาง

การศึกษาได 

 

2. เกมคอมพิวเตอร คือ เกมท่ีเลนบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

 

3. อิทธิพลของเกมคอมพิวเตอร ยุคสมัยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การละเลนพ้ืนบานของเด็ก เชน 

การเลนตี่จับ ตั้งเต โพงพาง งูกินหาง หมอขาวหมอแกง ก็เลือนหายไปกับเวลาท่ีลวงเลยไป ของเลน

ใหมๆเขามาแทนท่ีตามการปรับตัวไปของโลกยุคโลกาภิวัตน และ เกมสคอมพิวเตอร ก็คือ นวตกรรม

แหงยุคท่ีกําลังกาวเขามาสรางอิทธิพลตอสังคมไทยมากข้ึน 

 

4. ผลดีและผลสียของเกมคอมพิวเตอร 
 

ขอดี 
  

1. ฝกทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร : แนนอนวาเด็กท่ีตองการจะเลนเกม จะตองมีทักษะพ้ืนฐาน

ในการใชคอมพิวเตอร เชน เปดปด,พิมพคียบอดร,ใชอินเตอรเนท ซ่ึงพ้ืนฐานเหลานี้จะชวยใหเด็กมี

ความรูมีความสามารถท่ีจะประยุกตใชประโยชนจากคอมพิวเตอรในดานอ่ืนๆในอนาคต 

2. ฝกทักษะการวิเคราะหและสมาธิ : ในปจจุบันเกมหลายเกมตองใชสมาธิสูง และเด็กจําเปนตอง

รวบรวมสมาธิในขณะเลน ซ่ึงสงผลใหเด็กสามารถรวบรวมสมาธิไดเร็วและเปนผลดีตอเด็กในอนาคต 

นอกจากนั้นเกมหลายเกมยังตองอาศัยทักษะในการวิเคราะห สังเกตุ และการตัดสินใจท่ีดี ในการเลน 

ในบางกรณีอาจตองมีการรวมกันเลนกับผูเลนคนอ่ืนหรือเลนกันเปนทีม ซ่ึงมีสวนชวยตอการ

พัฒนาการของเด็กอยางมาก 

3. ชวยแกเหงา : เกมออนไลนในปจจุบันเปดโอกาศใหผูเลนสามารถทําความรูจักกับผูเลนคนอ่ืนไดแม

จะอยูคนละประเทศ ทําใหเด็กสามารถพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานเพ่ือนในเกมได  
ขอเสีย 

 
1. เสียสุขภาพและเสียโอกาศในการเลนกีฬา : นอกจากการจองหนาจอคอมพิวเตอรเปนระยะ

เวลานานจะทําใหเสียสายตาแลวนั้น การใหเวลากับการเลนเกมมากไปจะทําเด็กเสียโอกาศในการเลน 
กีฬาหรือออกกําลังกายซ่ึงชวยทําใหสุขภาพแข็งแรง และมีโอกาศฝกฝนทักษะดานกีฬาตางๆ 

2. เสียการเรียน : เด็กหลายคนบริหารเวลาไมได เนื่องจากการเลนเกมใหความบันเทิงและเพลิดเพลิน

มากกวาการเรียน ทําใหเด็กขาดตวามสนใจและตั้งใจจะเรียนหนังสือเพราะคิดถึงแตการเลนเกม ผล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C


การเรียนจึงไมดี และเสียโอกาศในการเรียนตอหรือสมัครงานในบริษัทใหญท่ีใหผลตอบแทนดีใน

อนาคต 

3. ขาดการเขาสังคมและโอกาศในชีวิต : เด็กท่ีเลนเกมสหรือใหเวลาในการเลนเกมสมากเกินไป จะไม

มีโอกาศไดพบปะหรือเขาสังคมกับเพ่ือนในชีวิตจริง ซ่ึงจะทําใหเด็กขาดทักษะในการเขาสังคมใน

อนาคตรวมถึงขาดโอกาศในการเจอประสพการณใหมหรือพบเจอเพ่ือนตางเพศเพราะมัวแตเลนเกมส 

 

5. ปญหาเด็กติดเกมมีความสําคัญอยางไร การติดเกมคอมพิวเตอรมีผลกระทบตอเด็กหลายดาน 

เชน ปญหาการเรียน การทํางานสุขภาพ ความสัมพันธในครอบครัว และสังคม และมีปญหา

พฤติกรรมหลายอยางตามมา เชน พูดปด ลักขโมย กาวราว หนีเรียน หนีออกจากบาน ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนกับเด็กท่ีติดเกมคอมพิวเตอรดังกลาว มีท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับท้ังทางรางกายและทางจิตใจ 

การนั่งเลนเกมคอมพิวเตอรนานๆ ทําใหเกิดความเครียด หงุดหงิดโกรธงาย และกาวราว ปญหา

เหลานี้เปนปญหาท่ีทุกคนตองรวมมือกันในการปองกันและหาแนวทางในการแกไข เพราะเด็กปจจุบัน

หลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะเขาไปสัมผัสกับสิ่งเหลานี้ซ่ึงมีอยูและเขาถึงไดงายมากในสังคมปจจุบัน ปญหาเด็ก

ติดเกมจึงพบไดบอยข้ึนในครอบครัวไทยยุคนี้ ซ่ึงสรางความลําบากใจใหแกพอแม เนื่องจากไมรูจะ

บังคับใหลูกเลิกเลนเกมอยางไร อีกท้ังเด็กบางคนติดเกมจนไมสนใจเรียน ทําใหผลการเรียนตกลงเรื่อย 

ๆ หรือบางคนเลนจนไมรูเวลากินเวลานอนกันเลยทีเดียว ทําอยางไรท่ีจะทําใหเด็กท่ีใชเวลาสวนใหญ

ในการเลนเกมไปเปนเวลาแหงการเรียนรูท่ีเกิดประโยชน และการสรางเสริมสุขภาพ 

6. ปญหาเด็กติดเกมมีสาเหตุและวิธีแกอยางไร      

 

 

6.1 สาเหต ุ

สาเหตุที่เกิดจากผูปกครอง พอแมสวนใหญไมไดกําหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตใหเด็กเลนเกม หรือ

คอมพิวเตอรใหแนชัดลงไปเปนเวลาท่ีแนนอนหรือกําหนดวาก่ีชั่วโมง พอแมสวนใหญไมไดใหความ

สนใจในเนื้อหาและรายละเอียดของเกมท่ีลูกเลน หรือไมไดใหความสําคัญกับการแบงชนิดของเกมตาม 
 

สาเหตุที่เกิดจากตัวเด็กเอง เด็กอาจเลนเกมเกินเวลากวาท่ีตั้งใจไว หรือเลนเพราะมีสังคมเพ่ือนอีก

กลุมท่ีรอคอยการพูดคุยสนทนาถึงความกาวหนาของการเลนเกมท่ีจะแข็งขันของระดับความยากของ

เกมซ่ึงเปนการสรางความภาคภูมิใจหากมีระดับความยากท่ีสูงหรือมีแตมคะแนนท่ีสูงกวาเพ่ือนความ

เหมาะสมของอายุของผูเลนตามท่ีกําหนด เด็กสวนใหญเลนเกมหลังเวลาเลิกเรียน เนื่องจากเปน

ชวงเวลาท่ีผูปกครองยังไมเลิกงาน ทําใหไมมีเวลาดูแลลูก 

 

สาเหตุความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ท่ีมีรูปแบบ เนื้อหา แสง เสียง วิธีการ ความรวดเร็ว 

ความแปลกใหมในเทคนิคตางๆ ทําใหเกิดความตื่นเตนเราใจ เหมือนจริงมากข้ึนและในบางครั้งก็เกิน

ความเปนจริงมากเกินไป เหมือนเปนการสรางจินตนาการเพอฝนใหเด็กลุมหลง เนื้อหาของเกมใน

ปจจุบันไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเปนเรื่องสมมติและจินตนาการ ไมคอยมีความรุนแรง



เก่ียวของกับมนุษย กลายเปนเรื่องราวท่ีมีความรุนแรงและเหมือนชีวิตจริงมากข้ึน และท่ีสําคัญกวานั้น

คือ มีการใหรางวัลหรือการไดรับการยกยองชมเชยเม่ือมีการกระทําท่ีผิดกฎเกณฑ ตอตานสังคมหรือ

ผิดกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม 

 

6.2 การปองกัน 
    ใหความสําคัญในเนื้อหาของเกมท่ีลูกเลน วาเหมาะสมหรือไมอยางไร พอแมควรมีสวนรวมในการ

เลือกเกมใหลูกโดยมีสวนรวมในการเลือกและตัดสินใจซ้ือหรือเลนกมตางๆใหคําแนะนํา ปลูกฝงบอก

ใหลูกรูผลดีผลเสียในดานตางๆ ของการเลนเกมมากเกินไป เชน ขาดประสบการณ ขาดทักษะ ไมได

ทํากิจกรรมในดานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญและจําเปนในการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต ไมมีเวลาทบทวน

บทเรียน ผลการเรียนอาจต่ําลง ถาเลนนานเกินไป ตาและกลามเนื้อตาไมไดหยุดพัก เกิดอาการปวด

ลา ปวดตา และปวดศีรษะได บางคนเลนเกมมากเกินไปจนเกิดการติดเกมทําใหการพักผอนไม

เพียงพอ กินอาหารไมตรงเวลา ซ่ึงจะมีผลกระทบตอสุขภาพและการเจริญเติบโต 

 

7. ปองกันปญหาเด็กติดเกมอยางไร  ควรศึกษาถึงชนิดของเกมตางๆ ความรุนแรง ความเหมาะสม 

อายุและพัฒนาการของเด็กในวัยตางๆ เพ่ือจะชวยในการเลือกไดอยางเหมาะสมกับเด็ก โดยจะมี

เครื่องหมายและคําอธิบายแสดงไวท่ีกลองบรรจุเกมโดยกําหนดสัญลักษณตามเกณฑอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที4่ 

ผลการศึกษาคนควา 

 จากการศึกษาวิเคราะห โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง15คนผูจัดจึงนํามา                                                                                                                                                                        

 วิเคราะหเนื้อหา สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

คําถาม คําตอบ 
1.เลนเกมแลวรูสึกไง รูสึกผอนคลาย 
2.เวลาเลนแลวแพโมโหไหม โมโหเปนบางครั้ง 
3.คิดวาเรามีสมารถแคไหน พอไชได 
4.คิดยังไงกับคําวาติดเกม รูสึกเชย เชย 
5.คิดวาเลนเกมแลวมีผลกระทบอะไรกับเรา ทําใหเราลืมทําการบาน 
6.มีวิธีการปองกันกับผลรายของการเลนเกมอยางไร แบงเวลาใหถูกตอง 
7.คิดวาเลนเกมอยางไรมีประโยชน เลนแลวแบงเวลา 



บทที่5 

บทสรุป 

จากการท่ีพวกเราทําการคนความานั้นสามารถสรุปพวกท่ีเลนเกมออกมาไดเปน 2 ประเภท 

1.เลนเกมเพื่อผอนคลาย 2.เลนเกมอยางจริงจังเพื่อไปแขงขัน โดยพวกท่ีเลนเกมเพื่อผอนคลายนั้น

สวนมากจะเลนหลังเลิกเรียนเพราะเปนเวลาท่ีเราเหนื่อยมาจากการเรียนหนังสือ สวนพวกท่ีเลน

เกมเพื่อไปแขงขันนั้นจะเลนเกมเกือบทุกเวลาเพื่อเตรียมตัวเพื่อจะไปแขงและจะเลนติดตอกันเปน

เวลานาน และหลังจากท่ีเราถามวาเกมนั้นมีประโยชนอยางไรทุกคนก็ตอบมาวา “เลนเกมแลวเรา

จะไดคําศัพทภาษาอังกฤษ”เพราะฉะนั้นเกมจึงสงผลกับวัยรุนเปนอยางมากท้ังเพื่อผอนคลายและ

เกมยังมีประโยชนมาก เชน ภาษาอังกฤษและ การไปแขงขันชิงเงินรางวัลซึ่งการแขงขันระดับโลก

เคยมีเงินรางวัลสูงถึง 10 ลานบาท ท้ังนี้ก็อยูท่ีวัยรุนสมัยนี้ดวยวาจะสามารถนําเกมมาใชประโยชน

อยางไรและจะทําอยางไรไมใหเราติดเกมจนไมเรียนหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 


