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ผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศกึษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
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 บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในกรุงเทพมหานคร 2)เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรที่มีตอความถี่ในการเลนเกมออนไลนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อศึกษาอิทธิพลของความถี่ในการเลนเกมออนไลนที่มีตอ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 4)เพื่อศึกษาอิทธิพลรวมของลักษณะทาง

ประชากรและความถี่ในการเลนเกมออนไลนตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางคือ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย อายุ 18-24 ป ที่ศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน การ

วิเคราะหและการประมวลผล โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหถดถอยอยางงาย และการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิจัย พบวา 1) กลุมตัวอยางสวนใหญใชบานเปนสถานที่ในการเลนเกมออนไลน  โดยระยะเวลา

สวนใหญที่ใชในการเลนเกมออนไลนคือ 1-2 ชั่วโมง และมีความถี่ในการเลนเกมออนไลนเฉล่ียอยูที่ 5 คร้ังตอ

สัปดาห กลุมตัวอยางเลนเกมออนไลนในวันเสาร-วันอาทิตยมากที่สุด  โดยมักจะเลนในชวงเวลา 20.01-24.00 

ประเภทของเกมออนไลนที่กลุมตัวอยางเลนมากที่สุดไดแกประเภทเกมผจญภัย ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกที่

จะเลนเกมออนไลนคนเดียว กลุมตัวอยางเลือกเลนเกมออนไลน โดยพิจารณาจากเปนเกมออนไลนที่ชื่นชอบ เลน

แลวสนุกมากที่สุด ในสวนของเหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยางเลนเกมออนไลนมากที่สุดไดแกตองการพักผอน 

ตองการหาอะไรทําเลนๆ ยามวาง กลุมตัวอยางสวนใหญเสียคาใชจายในการเลนเกมออนไลนนอยกวา 50 บาท

และ เกมออนไลนที่กลุมตัวอยางนิยมเลนมากที่สุดคือเกม Dot A 2) ลักษณะทางประชากรที่มีอิทธิพลตอความถี่

ในการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 5 ตัวแปร ไดแก เพศ(β = 

.124)  อายุ (β = .144)  รายรับจากผูปกครอง(β = .118) สถานภาพสมรสของบิดาและมารดา(β = -.156)และ

สถานที่พักอาศัย (β = .100)  3)ความถี่ในการเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลตอผลกระทบที่เกิดขึ้นของนักศึกษา
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ระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร (β = .320) 4)ลักษณะทางประชากรและความถี่ในการเลนเกมออนไลนมี

อิทธิพลรวมตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร มี

จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก เพศ(β = .212) รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน(β = .181) สถานภาพสมรสของบิดาและ

มารดา (β = -.122)  สถานที่พักอาศัย(β = .122)  และความถี่ในการเลนเกมออนไลน(β = .209) ดังนั้นผูที่มี

สวนเกี่ยวของกับนักศึกษา ยกตัวอยางเชนสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน เพื่อน เปนตน จึงควรมีการ

รวมมือกัน เพื่อหาวิธีการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : เกมออนไลน  พฤติกรรมในการเลนเกมออนไลน  ผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน 

 

ABSTRACT 
This research aims to investigate 1) the online game playing behavior among undergraduate 

students in Bangkok, 2) the influence of demographics on the frequency of online game playing 

among those same students, 3) the relationship between the frequency of game playing and 

behavior, and 4) the interaction between demographics and frequency of game playing to the online 

gaming behavior among undergraduate students in Bangkok.  The quantitative research study was 

done by using a questionnaire submitted by a sample group of 400 undergraduate students aged 18-

24 years who had studied in Bangkok. Analysis and data processing methods included frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and inferential statistical analysis.  Through both simple and 

multiple regression analysis the data was found to be statistically significant at a level of 0.05. 

The results found that the longest time for each game during the week was between one and 

two hours and students played an average of 5 times per week. The sample also played games on 

Saturday – Sunday and usually played games from 20.01 to 24.00 hours. The most popular genre 

among the sample population was adventure games. The sample played as much as possible, spent 

less than 50 baht to play, chose games that were the most fun to play, and continued to play because 

they wanted to relax. The influence of demographics on the frequency of game online playing can be 

represented in 5 independent variables including sex(β = .124) , age (β = .144) income from the 

parents (β =. 118), marital status of parents (β = -. 156) and place of residence (β = .100).  The 

influence of the frequency of online game playing with the on playing behavior among undergraduate 

students in Bangkok was(β =. 320). The influence of demographics and frequency of game playing 

on undergraduate students can also be represented by  5 independent variables including sex (β = 

.212) the family income average per month (β = .181), marital status of parents (β = -. 122) 

residential (β = .122) and frequency of online game playing (β = .209).  In order to prevent and 

correct the effects caused by the online gaming behavior among undergraduate students in Bangkok 

families, education institutions, and communities need to work together. 
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บทนํา 
ส่ืออินเทอรเน็ต (Internet) มีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันในหลายๆดาน อาทิ เร่ืองการ

ทํางาน การศึกษา การสื่อสารและความบันเทิง เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของความบันเทิงนั้น เกม

ออนไลนถือวาไดรับความนิยมเปนอยางมาก การเลนเกมออนไลนมากจนเกินความพอดีของวัยรุน  เปนปญหา

หนึ่งที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปน การเลนเกมในสถานที่และเวลาที่ไมเหมาะสม ไมมีการจํากัดเวลา ทําใหเกิดปญหาขึ้น

ทั้งทางรางกายและจิตใจ แมจะมีขาวภาพลบเกี่ยวกับเกมออนไลนมากมาย แตเกมออนไลนกลับไดรับการพัฒนา

เพิ่มอยางตอเนื่องอีกทั้งจํานวนผูเลนก็ยังคงมีอยูมาก จากงานวิจัยของสุทธิพร นิราพาธ(2547) ที่ศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางการเลนเกมคอมพิวเตอรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายพบวา การเลนเกมคอมพิวเตอรนั้นสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูเลนไมทางตรงก็

ทางออมและเปนพฤติกรรมที่สังเกตได ซึ่งไดแก พฤติกรรมที่แสดงออกทางวาจาและพฤติกรรมที่แสดงออก

ทางการกระทําในทางลบ จากปรากฏการณที่เกิดขึ้น ทําใหเราไมสามารถปฏิเสธไดวาเกมออนไลนไดเขาไปมี

บทบาทในชีวิตของเยาวชนไทยอยางมาก  ซึ่งเปนวัยของนักเรียนนักศึกษา ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาเรื่อง

ผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อ

สรางความเขาใจในเรื่องของผลกระทบตางๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเกมออนไลน เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี เปนวัยที่เพิ่งไดรับอิสระมากขึ้นจากระดับมัธยม ไมวาจะเปนเรื่องของสถานศึกษา การเขาเรียน คาใชจายที่

สวนมากจะไดรับการไววางใจใหจัดการตนเองจากผูปกครอง ปราศจากการควบคุมจากรั้วโรงเรียนมากขึ้น เพื่อจะ

ไดเปนพื้นฐานในการหาทางแกไขและเปนความรูแกผูที่ตองการศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 

 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรที่มีตอความถี่ในการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 

 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความถี่ในการเลนเกมออนไลนที่มีตอผลกระทบที่เกิดขึ้นของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 

 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลรวมของลักษณะทางประชากรและความถี่ในการเลนเกมออนไลนตอผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการที่ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเร่ืองผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา ความหมายของอินเทอรเน็ตหมายถึง การ

เชื่อมโยงเครือขายทั่วโลก เพื่อใหผูที่มีเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกัน

ไดทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว Gardner  (1993) ซึ่งสอดคลองกับ วนิดา  จันทรุจิรากร (2540) ที่กลาวไววา  
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อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่ประกอบดวยเครือขายยอยๆจํานวนมากเชื่อมโยงแหลงขอมูล

ตางๆทั่วโลกเขาดวยกัน  ทําใหสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว  จากความหมายดังกลาว 

สามารถสรุปไดวา อินเทอรเน็ตหมายถึง การเชื่อมโยงเครือขายผานเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดการสื่อสาร การ

แลกเปลี่ยนขอมูลตามที่ผูใชตองการไดทุกสถานที่ ทุกเวลา ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอินเทอรเน็ตนั้นไดมีสวน

เกี่ยวของกับการเลนเกมออนไลน โดย ศุภสรรค บุญเรือง(2549) ไดใหความหมายของเกมออนไลนวา

หมายถึง เกมที่ผูเลนจะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต เพื่อเขาไปเลนเกมกับผูเลนคนอื่นๆ ที่เชื่อมตอเขา

มายังตัวเซิรฟเวอรของเกมเหมือนกัน สอดคลองกับ ปรีชา จินดามณีศิริกุล (2547) ซึ่งกลาววาเกมออนไลน 

หมายถึง เกมคอมพิวเตอรที่ตองเลนผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเชื่อมตอกับ Server ที่ใหบริการในเกม

นั้นๆโดยผูเลนอาจจะตองเสียคาบริการในการเลนเกม จากความหมายของเกมออนไลนที่ไดศึกษามาขางตน 

สามารถสรุปไดวา เกมออนไลนคือ เกมที่เลนผานทางอินเทอรเน็ต โดยรูปแบบการเลน สามารถเลนไดหลายๆคน

พรอมกัน สามารถติดตอส่ือสารกับผูเลนอื่นๆได และจากการเลนเกมออนไลนทําใหเกิดผลกระทบดานตางๆตอตัว

ผูที่เลนเองและบุคคลรอบขาง ซึ่งจากผลกระทบของการเลนเกมออนไลนนั้น ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และคณะ

(2547) ไดแบงผลกระทบของเกมออนไลน ดังนี้ ผลจากเกมที่มีเนื้อหารุนแรง ไดแกเกมตอสูแบบตางๆ ซึ่งพบวา

เกมที่มีเนื้อหารุนแรงจะมีผลกระทบตอตัวผูเลนทั้งในปจจุบันและในระยะยาว สังเกตไดจากอารมณที่มีความ

เปล่ียนแปลงหลังจากเลนเกม เนื้อหาของเกมจะคอยๆซึมซับจนกอใหเกิดพฤติกรรมกาวราว ผลกระทบตอสุขภาพ

จากการใชเวลานั่งหนาเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลานานโดยไมมีการเปลี่ยนอิริยาบถ สงผลใหเกิดผลเสียตอ

สุขภาพ  ผลกระทบตอการเรียน เนื่องจากเด็กใชเวลากับความบันเทิงจากเกมมากจนเกินไป สงผลกระทบตอ

หนาที่หลัก คือการศึกษา ผลกระทบที่สําคัญที่เกิดจากการเลนเกมออนไลนเปนเวลานานคือ โรคติดอินเทอรเน็ต 

นักจิตวิทยาชื่อ Kimberly S. Young (1996) ไดศึกษาพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ต โดยเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน

ซึ่งใชในการจัดการวาผูใดเปนผูที่ติดการพนันประเภทที่ถอนตัวไมขึ้นมีลักษณะคลายคลึงกับที่ติดอินเทอรเน็ต ทั้ง

สองอยางเกี่ยวของกับการลมเหลวในการควบคุมความตองการของตนเอง ทําใหเด็กติดเกมและเปนอันตรายตอ

พฤติกรรมคือการตอบสนองจากเกมอยางทันทีทันใด เกมออนไลนสวนใหญมักจะเปนเกมตอสู ยิงกัน และยิ่ง

เสมือนจริงมากขึ้น ทําใหเด็กคุนเคยกับการตอสูและฆากันมากขึ้น โดยไมกลัวและรังเกียจความคิดอยากฆาผูอื่น

เปนตน การศึกษาถึงสวนของพฤติกรรมผูบริโภคนั้นเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อทราบถึงพฤติกรรมตางๆของผูบริโภคที่ใช

ในการตัดสินใจ โดย Schiffman and kanuk (1997) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง

บุคคลไดทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และการใชจายในผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะ

ตอบสนองความตองการของตัวผูบริโภค สอดคลองกับ Solomon(2009)ที่ไดใหความหมายเพิ่มเติมวา 

พฤติกรรมผูบริโภค(Consumer Behavior) หมายถึงการกระทําที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือก (select) 

การซื้อ (purchase) การใช(use)และการกําจัดสวนที่เหลือ (dispose)ของสินคาหรือบริการตางๆเพื่อ

ตอบสนองความตองการและความปรารถนาของตนพฤติกรรมเหลานี้ จากคําจํากัดความดังกลาวสามารถ

สรุปไดวา พฤติกรรมของผูบริโภคนั้นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งทําใหผูบริโภคเกิดตระหนักถึงความ

ตองการ และออกทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมิน และการใชสอยผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งคาดวาจะ

สามารถสนองความตองการและความพึงพอใจของเขาได และที่สําคัญการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนเปนสิ่งที่ขาดไมได 

เพื่อที่เราจะไดทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆของวัยรุนที่สอดคลองกับการเลนเกมออนไลน ไดมีผูเชี่ยวชาญ



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 997 

เกี่ยวกับวัยรุนหลายทานไดใหความหมายของวัยรุนไวแตกตางกันดังตอไปน้ี Hurlock (1974) ไดกลาววาเด็กที่จะ

เขาสูวุฒิภาวะของวัยรุนได ไมใชมีแตความเจริญหรือพัฒนาแตทางรางกายเพียงอยางเดียวเทานั้น แตตองมีการ

พัฒนาการทางดานจิตใจตามไปดวย หรือเรียกไดวาจะตองมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไปพรอมๆกัน ไดแก ดาน

รางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญาจากความหมายของวัยรุนดังกลาวซึ่งสอดคลองกับ Roger 

(1962) ไดใหคํานิยามของคําวาวัยรุน โดยสามารถแบงออกเปน 3 ดานดวยกัน คือการพิจารณาทางดาน

รางกาย (Physical Development)การพิจารณาจากชวงอายุ (Chronological Age Span) และการ

พิจารณาจากเกณฑทางสังคม (Sociological Phenomenon) สรุปไดวาวัยรุนหมายถึงวัยที่กําลังกาวสูความ

เปนผูใหญ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ ตองการไดรับการยอมรับจากสังคมรอบ

ดานเด็กวัยรุนตอนนี้มักพยายามปรับปรุงรางกายของตัวใหเขากับสภาพแวดลอมมากยิ่งขึ้น  โดยพยายามหัด

ตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ  ดวยตนเอง   
 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่จะทําการศึกษาในครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีอายุ 18 – 24 ป ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 793,143 คน (สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา,2552) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยมีจํานวน 400 คน วิธีการสุมตัวอยางผูวิจัยใช

การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใชคําถามปลายเปด และ

เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว จึงนําเอาแบบสอบถามมาลงรหัส และ

ประมวลผลเพื่อนํามาคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นทําการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแกการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหถดถอยอยางงายและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน ตัวแปรอิสระ จํานวน 7 ตัวแปร ไดแก เพศ, 

อายุ, รายรับจากผูปกครอง, รายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน, สถานที่พักอาศัย, สถานภาพสมรสของบิดา

และมารดา และความถี่ในการเลนเกมออนไลน และตัวแปรตามจํานวน 1 ตัวแปร ไดแก ผลกระทบของพฤติกรรม

การเลนเกมออนไลน และตัวแปรที่นํามาวิเคราะหนั้นจะตองเปนตัวแปรระดับจัดชวง (Interval) ขึ้นไป หากมีตัว

แปรใดที่ต่ํากวาระดับจัดชวงจะตองแปลงคาใหเปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปร

อิสระที่จะตองแปลงใหเปนตัวแปรหุนจํานวน 3 ตัวแปรไดแก เพศ  สถานที่พักอาศัย และสถานภาพสมรสของ

บิดาและมารดา โดยผูวิจัยกําหนดใหกลุมที่ผูวิจัยสนใจศึกษามีคาเทากับ 1 สวนกลุมอื่นมีคาเทากับ 0 

 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56.00 และเปนเพศหญิง จํานวน 

176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 โดยกลุมตัวอยางมีอายุเฉล่ียอยูที่ 19.57 ป มีรายรับจากผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน

อยูที่ 6,185.25 บาทตอเดือน และรายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 40,322.50 บาทตอเดือน โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญบิดาและมารดามีสถานภาพสมรสที่สมรสกันเปนจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00
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นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูในหอพักนอกมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 161คน คิดเปนรอยละ 

40.30 
2. พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน 

  พฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน   สถานที่ที่กลุมตัวอยางไดใชบริการ

เลนเกมสวนใหญคือบาน จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00 ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางสวนใหญใชการเลน

เกมแตละครั้งคือ 1-2 ชั่วโมง จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ความถี่ในการเลนเกมออนไลนของกลุม

ตัวอยางเฉลี่ยตอสัปดาหอยูที่ 5.51 ครั้งตอสัปดาห วันที่กลุมตัวอยางใชในการเลนเกมมากที่สุดไดแกวันเสาร-วัน

อาทิตย จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.00 เวลาที่กลุมตัวอยางใชในการเลนเกมออนไลนมากที่สุดไดแกเวลา 

20.01-24.00 จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.80 ประเภทของเกมออนไลนที่กลุมตัวอยางเลนมากที่สุดไดแก

ประเภทเกมผจญภัย จํานวน135 คน คิดเปนรอยละ 33.80 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกที่จะเลนเกมออนไลนคน

เดียว จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.30 กลุมตัวอยางเลือกเลนเกมออนไลน โดยพิจารณาจากเปนเกม

ออนไลนที่ชื่นชอบ เลนแลวสนุกมากที่สุดจํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.80 เหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยางเลน

เกมออนไลนมากที่สุดไดแกตองการพักผอน หาอะไรทําเลนๆ ยามวางจํานวน 341 คน คิดเปนรอยละ 49.78 กลุม

ตัวอยางสวนใหญเสียคาใชจายในการเลนเกมออนไลนนอยกวา 50 บาทจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.50 

เกมออนไลนที่กลุมตัวอยางเลนมากที่สุดคือ Dot A จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.00 
 3. ลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลตอความถี่ในการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะทางประชากร สามารถรวมกันอธิบายความถี่ในการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 10.3 (Adjusted R2 = .103) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปร

อิสระตัว อื่น ๆ ใหคงที่แลว มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวที่มีอิทธิพลกับความถี่ในการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดแก เพศ อายุ รายรับจากผูปกครอง สถานภาพสมรสของบิดาและมารดา

และสถานที่พักอาศัย ซึ่งอายุและสถานภาพสมรสของบิดาและมารดามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยอายุมี

คาอิทธิพลที่ระดับ .144 (β = .144) และสถานภาพสมรสของบิดามีคาอิทธิพลที่ระดับ -.156 (β = -.156)  

ในขณะที่เพศ รายรับจากผูปกครองและสถานที่พักอาศัยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยเพศมีคาอิทธิพลที่

ระดับ .124 (β = .124) ในขณะที่รายรับจากผูปกครองมีคาอิทธิพลที่ระดับ .118 (β = .118) และสถานที่พัก

อาศัยมีคาอิทธิพลที่ระดับ .100 (β = .100) กลาวคือเพศ อายุ รายรับจากผูปกครองและสถานที่พักอาศัย มี

อิทธิพลในเชิงบวกกับความถี่ในการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั่น

หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีเพศชาย มีรายรับจากผูปกครองเฉลี่ยตอเดือนสูงและมีสถานที่พัก

อาศัยอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัยจะมีความถี่ในการเลนเกมออนไลนที่สูงกวากลุมอื่นๆ ในขณะที่สถานภาพสมรส

ของบิดาและมารดามีอิทธิพลในเชิงลบกับความถี่ในการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร นั่นหมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่บิดาและมารดามีสถานภาพสมรสอื่นๆอันไดแก 

เปนหมาย,หยาราง,แยกกันอยูจะมีความถี่ในการเลนเกมออนไลนที่สูงกวากลุมอื่นๆ ดังนั้นจึงสรุปไดวาเปนไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติของลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลตอความถี่ในการเลนเกม

ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
                                                                                                                           (n = 400) 

ตัวแปรอิสระ b β t Sig. t 

1.เพศ (ชาย = 1) 

2.อาย ุ

3. รายรับจากผูปกครอง 

4. รายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 

5. สถานภาพสมรสของบิดามารดา (สมรส = 1) 

6. สถานที่พักอาศัย (อยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย =1) 

.847 

.413 

.000 

3.91E-06 

-1.092 

.703 

.124 

.144 

.118 

.025 

-.156 

.100 

2.532 

2.938 

2.399 

.500 

-3.164 

2.036 

.012* 

.003** 

.017* 

.617 

.002** 

.042* 

R = 0.342, Adjusted R2 =.103, F = 8.657, Sig. F = .000** 
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

            ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ความถี่ในการเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลตอผลกระทบของการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 ความถี่ในการเลนเกมออนไลนสามารถอธิบายการแปรผันของผลกระทบของการเลนเกมออนไลนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดรอยละ 10.3 ( R2 = .103) และความถี่ในการเลนเกมออนไลน

เปนตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอผลกระทบของการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่

กรุงเทพมหานครซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ .320 (β = .320) กลาวคือ ความถี่ใน

การเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลในเชิงบวกกับผลกระทบของการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร นั่นหมายความวานักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีความถี่ในการเลนเกม

ออนไลนสูงกวาจะมีผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนสูงกวานักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มี

ความถี่ในการเลนเกมออนไลนต่ํากวาดังนั้นจึงสรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงายของความถี่ในการเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลตอผลกระทบของการ

เลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

(n = 400) 

ตัวแปรอิสระ b β t Sig. t 

ความถี่ในการเลนเกมออนไลน .048 .320 6.744 .000** 

R = .320, R2 =.103, F = 45.476, Sig. F = .000** 
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. ลักษณะทางประชากรและความถี่ในการเลนเกมออนไลนมีอิทธิพลตอผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 ลักษณะทางประชากรและความถี่ในการเลนเกมออนไลน สามารถรวมกันอธิบายผลกระทบจากการเลนเกม

ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 23.20 (Adjusted R2 = .232) และเมื่อ
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ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัว อื่น ๆ ใหคงที่แลว มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวที่มีอิทธิพลกับผลกระทบจากการเลนเกม

ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดแก เพศ รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ

สมรสของบิดาและมารดา  สถานที่พักอาศัย และความถี่ในการเลนเกมออนไลน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

เพศมีคาอิทธิพลที่ระดับ .212 (β = .212) ในขณะที่รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน มีคาอิทธิพลที่ระดับ .181 (β = 

.181) สถานภาพสมรสของบิดาและมารดามีคาอิทธิพลที่ระดับ -.122 (β = -.122)   สถานที่พักอาศัยมีคาอิทธิพลที่

ระดับ .122 (β = .122) และความถี่ในการเลนเกมออนไลนมีคาอิทธิพลที่ระดับ .209 (β = .209) กลาวคือเพศ 

รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน  สถานที่พักอาศัย และความถี่ในการเลนเกมออนไลน มีอิทธิพลในเชิงบวกกับ

ผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นหมายความวา 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีเพศชาย รายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน พักอาศัยอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย 

และมีความถี่ในการเลนเกมออนไลนที่สูงจะมีผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนสูงกวากลุมอื่นๆในขณะที่สถานภาพ

สมรสของบิดาและมารดา มีอิทธิพลในเชิงลบกับผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นหมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสถานภาพสมรสของบิดาและมารดา อัน

ไดแก เปนหมาย,หยาราง,แยกกันอยู จะมีผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนสูงกวากลุมอื่นๆ ดังนั้นจึงสรุปไดวา

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบปกติของลักษณะทางประชากรและความถี่ในการเลนเกมออนไลนมี

อิทธิพลตอผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

                                                                                                                            (n = 400) 

ตัวแปรอิสระ b β t Sig. t 

1.เพศ (ชาย = 1) 

2.อาย ุ

3. รายรับจากผูปกครอง 

4. รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 

5. สถานภาพสมรสของบิดามารดา (สมรส = 1) 

6. สถานที่พักอาศัย (อยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย =1) 

7.ความถีใ่นการเลนเกมออนไลน 

.220 

.033 

1.734E-05 

4.31E-06 

-.129 

.129 

.032 

.212 

.077 

.042 

.181 

-.122 

.122 

.209 

4.667 

1.670 

.910 

3.945 

-2.648 

2.665 

4.481 

  .000** 

  .096 

  .364 

  .000** 

  .008** 

  .008** 

  .000** 

R = .496, Adjusted R2 =.232, F = 18.221, Sig. F = .000** 
หมายเหตุ    ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. การวิเคราะหดานพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 

พบวา กลุมตัวอยางใชบานเปนสถานที่เลนเกมออนไลน ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางใชการเลนเกมแตละครั้งสูงที่สุด

คือ 1-2 ชั่วโมง และความถี่ในการเลนเกมออนไลนของกลุมตัวอยางเฉลี่ยตอสัปดาหอยูที่ 5 คร้ังตอสัปดาห วันที่

กลุมตัวอยางใชในการเลนเกมมากที่สุดไดแกวันเสาร-วันอาทิตย เวลาที่กลุมตัวอยางใชในการเลนเกมออนไลน

มากที่สุดไดแกเวลา 20.01-24.00 ประเภทของเกมออนไลนที่กลุมตัวอยางเลนมากที่สุดไดแกเกมประเภทเกม
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ผจญภัย กลุมตัวอยางเลือกที่จะเลนเกมออนไลนคนเดียวมากที่สุด กลุมตัวอยางเลือกเลนเกมโดยพิจารณาจาก

เปนเกมออนไลนที่ชื่นชอบ เลนแลวสนุกมากที่สุด และกลุมตัวอยางเลนเกมออนไลนมากที่สุดไดแกพักผอน หา

อะไรทําเลนๆ ยามวาง กลุมตัวอยางสวนใหญเสียคาใชจายในการเลนเกมนอยกวา 50 บาท เกมออนไลนที่กลุม

ตัวอยางเลนมากที่สุดคือ Dot A ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ไดแก (จิรดา มหาเจริญ ,2547; พรรณทิพา พูล

ทรัพย, 2548; Libin A et al ,2009) ซึ่งจากผลการวิเคราะหดังกลาวนั้น สามารถกลาวไดวาเนื่องจากการที่กลุม

ตัวอยางเปนวัยที่ศึกษาเลาเรียน จึงมีความเครียดเกิดขึ้น จึงใชการเลนเกมออนไลน เปนตัวชวยในการผอนคลาย

ความตึงเครียดแตดวยเหตุที่เกมออนไลนเปนเกมที่ทาทาย เลนแลวเกิดความสนุกสนานตองการเอาชนะเกมและ

เพื่อนที่รวมเลนเกมจึงทําใหผูเลนเกิดอาการติดเกมไดไมยาก  และอีกทั้งสภาพครอบครัวปจจุบันที่จะมี

คอมพิวเตอรที่บานเพื่อใหบุตรใชทางการศึกษา ทําใหนักศึกษานั้นใชคอมพิวเตอรที่อยูที่บานในการเลนเกม

ออนไลนอาจทําใหคาใชจายในการเลนเกมออนไลนไมสูงนัก แตทําใหเกิดความถี่ในการเลนเกมออนไลนที่บอย

มากขึ้นและใชชวงเวลาในการเลนเกมออนไลนไมเหมาะสมกลายเปนสงผลใหเกิดผลกระทบตอตัวนักศึกษาเอง

และบุคคลรอบขาง 

2. ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรที่มีตอความถี่ในการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร  พบวาเพศ อายุ รายรับจากผูปกครอง สถานภาพสมรสของบิดาและมารดาและ

สถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธตอความถี่ในการเลนเกมออนไลน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตไดแก (จิรดา มหาเจริญ,2547 ; 

พรรณทิพา พูลทรัพย,2548) โดยอธิบายไดวานักศึกษาเพศชายและมีอายุเฉล่ียสูงจะมีความถี่ในการเลนเกม

ออนไลนสูงเนื่องจากไดรับความไววางใจวาเปนผูที่มีวุฒิภาวะสูงแลวสามารถจัดการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของ

ตนเองได การมีรายรับจากผูปกครองสูงทําใหมีคาใชจายเพียงพอสําหรับใชในการเลนเกม รวมไปถึงมีบิดาและ

มารดาที่สถานภาพเปนหมาย หยารางหรือแยกกันอยูอาจทําใหเวลาในการอบรมสั่งสอน หรือชวนบุตรทํากิจกรรม

อยางอื่นนั้นมีไมเพียงพอ และการอาศัยอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัยนั้นปราศจากการควบคุมดูแลหรือกฎระเบียบ

ตางๆในการควบคุมดูแลนักศึกษา จึงทําใหนักศึกษามีความถี่ในการเลนเกมออนไลนสูงมากกวานักศึกษาที่ไดรับ

การควบคุมดูแลจากผูปกครองหรือเจาหนาที่ของหอพักในมหาวิทยาลัย 

3. จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความถี่ในการเลนเกมออนไลนที่มีตอผลกระทบที่เกิดขึ้นของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาความถี่ในการเลนเกมออนไลนมีความสัมพันธ

ตอผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ที่พบวาความถี่ในการเลนเกมออนไลนมีความสัมพันธกับผลกระทบที่เกิด

จากการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ไดแก (Funk and Buchman,1996 ; Kimberly S. Young ,1996 ; Young 

,1998 ; McDonald และ Kim,2001 ; Chuang ,2006 ; Libin A et al ,2009 ; Porter G, Starcevic V, 

Berle D, Fenech P, 2010) โดยอธิบายไดวา นักศึกษาที่มีความถี่ในการเลนเกมออนไลนสูงจะสงผลกระทบ

จากการเลนเกมออนไลนในดานตางๆของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครสูงกวานักศึกษาที่มี

ความถี่ในการเลนเกมออนไลนต่ํา เนื่องจากวาการที่กลุมตัวอยางมีความถี่ในการเลนเกมออนไลนสูงจะทําให

เกิดผลกระทบของการเลนเกมออนไลนในดานตางๆตามมา ซึ่งเปนผลกระทบในแงลบท่ีเกิดขึ้นกับกลุมตัวอยาง 
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แสดงใหเห็นวาความถี่ในการเลนเกมออนไลนที่แตกตางกันมีผลตอผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนของ

นักศึกษา โดยปจจัยดานความถี่ในการเลนเกมออนไลนไดมีบทบาทตอผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 

 4.จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรและความถี่ในการเลนเกมออนไลนมีอิทธิพล

ตอผลกระทบจากการเลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา

ลักษณะทางประชากรและความถี่ในการเลนเกมออนไลนมีความสัมพันธตอผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกม

ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ไดแก(Kimberly S. Young,1996; Young ,1998; 

Chuang ,2006; Libin A et al, 2009; Porter G, Starcevic V, Berle D, Fenech P,2010)  โดยสามารถ
อธิบายไดวานักศึกษาที่มีเพศชายจะยิ่งมีผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนสูงกวานักศึกษาที่มีเพศหญิง  

นักศึกษาที่มีรายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนสูงจะมีผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนสูงกวา

นักศึกษาที่มีรายไดรวมของครอบครัวต่ํา นักศึกษาที่มีสถานภาพสมรสของบิดาและมาดาอันไดแก เปนหมาย,หยาราง

,แยกกันอยูมีผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนสูงกวานักศึกษาที่มีสถานภาพสมรสของบิดาและมาดา

สมรส นักศึกษาที่พักอาศัยที่หอพักนอกมหาวิทยาลัยมีผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนสูงกวากลุมอื่นๆ  

นักศึกษาที่มีความถี่ในการเลนเกมออนไลนสูงจะมีผลกระทบของพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนสูงมากกวานักศึกษา

ที่มีความถี่ในการเลนเกมออนไลนต่ํา 
 

ขอเสนอแนะ 
1.สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สามารถนําผลการวิจัยเพื่อเปนการปองกันและแกไข

พฤติกรรมการเลนเกมออนไลน และเปนขอมูลในการรูเทาทันสื่อเกมออนไลน รวมถึงการรูเทาทันถึงพฤติกรรมการ

เลนเกมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วานักศึกษามีพฤติกรรมในการเลนเกมอยางไร เพื่อที่จะไดหา

กิจกรรมที่มีความเหมาะสมและนาสนใจเขามาชวยใหนักศึกษาลดพฤติกรรมการเลนเกมออนไลนใหนอยลง 

2.สถาบันการศึกษาควรหากิจกรรมการเรียนการสอนที่นาสนใจสําหรับนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะไดไป

หาความสนุกสนานจากการเลนเกมออนไลน และควรใสใจเด็กในที่ปรึกษา เพื่อเปนการชวยเหลือสังคมอีกอีกทาง

ในการขัดเกลาพฤติกรรมของนักศึกษาที่ดูแลอยู อีกทั้งยังควรที่จะมอบหมายงานที่ใชส่ืออินเทอรเน็ตชวยในการ

คนควาหรือการทํางาน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวามีส่ิงตางๆมากมายที่นาคนหาจากสื่ออินเทอรเน็ต ไมใชนึกถึง

แตเกมออนไลนเพียงอยางเดียว 

3.ชุมชนควรใหการใสใจเกี่ยวกับชุมชุนในแตละพื้นที่ โดยชวยกันสอดสองดูแลพฤติกรรมที่ผิดมี่ไมควร

เกี่ยวกับการเลนเกมออนไลน เชนการเขาใชบริการรานเกมที่เกินเวลากวาที่กฎหมายกําหนด ควรจะมีการแจง

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเขามาสอดสองดูแลผูที่ทําความผิด ไมวาจะเปนตัวนักศึกษาเองหรือผูประกอบการ 

4.ผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตควรมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ควรทําตามที่กฎหมายกําหนด

เกี่ยวกับการอนุญาตเปดและปดรานเกมตามเวลาที่กําหนด ไมควรเห็นแกประโยชนสวนตน หรือรายไดของตนเอง

มากเกินไปจนทําผิดกฎหมาย ควรทําตามกฎหมายอยางจริงจัง ไมควรทําตามกฎหมายแตเพียงบังหนา แตยังคง

ทําผิดลับหลัง เพราะนอกจากจะเปนการทําผิดกฎหมายแลว ยังเปนการทําลายเยาวชนและสังคมทางออมอีก

ดวย 
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5.หอพักมหาวิทยาลัยภาคเอกชน ควรมีการกําหนดกฎระเบียบตางๆขึ้นมา เชนเวลาเขาออก ใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะเปนการควบคุมดูแลนักศึกษาใหอยูในกรอบแหงระเบียบวินัยและความถูกตอง เพื่อ

เปนการชวยเหลือสังคมไมใหเกิดผลกระทบแงลบดานตางๆตอตัวนักศึกษา ซึ่งอาจสงผลเสียที่รายแรงตอสังคมใน

ภายภาคหนา 

6.เพื่อน ควรมีสวนรวมในการดูแลเพื่อนดวยกันเอง ควรมีการตักเตือนเพื่อเมื่อเห็นวาเพื่อนทําส่ิงที่ไม

ถูกตอง  ควรมีการชักชวรกันทํากิจกรรมตางๆที่สรางสรรค เชนกิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมที่ชวยเหลือสังคม 

เปนตน 
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