AN ANALYSIS OF YOUTH BEHAVIORS RELATED PLAYING
COMPUTER GAMES

SOMPOP WACHIRAPONG

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
MASTER OF ARTS
(CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY
2005
ISBN 974-04-6532-3
COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.

Thesis / V

การวิเคราะหพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการเลนเกมคอมพิวเตอร (AN ANALYSIS OF YOUTH
BEHAVIORS RELATED PLAYING COMPUTER GAMES)
สมภพ วชิรพงศ 4637031 SHCJ/M
ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ:อัศวิน วัฒนวิบูลย,สค.ม., นภ กาญจนกันติ,M.S., สุณีย กัลยะจิตร,ปร.ด.
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงภูมิหลังสวนบุคคล สภาพทางดานสังคม สภาพแวดลอม
รูปแบบ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่เลนเกมตามหางสรรพสินคาใน 5 แหง ไดแก เดอะมอลล
ทาพระ เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลลาดพราว ฟวเจอรพารคบางแค และมาบุญครอง ในเขตกรุงเทพ
มหานคร โดยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเด็กและเยาวชนที่เลนเกมคอมพิวเตอรในหางสรรพ
สินคาทั้ง 5 แหง จํานวน 50 คน และผูปกครองของเด็กและเยาวชนที่เลนเกมคอมพิวเตอรในหางสรรพ
สินคาดังกลาว จํานวน 5 คน โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก รวมทั้งการสังเกตภาคสนาม
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญเปนเพศชาย เรียนอยูในระดับชั้นมัธยม
ศึกษา ผูปกครองอยูดวยกัน มีอาชีพคาขาย รายไดครอบครัวตอเดือนประมาณ 10,001-30,000 บาท สภาพ
แวดลอมที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยว เริ่มเลนเกมคอมพิวเตอรครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษา เลนวันละ 3-5
ชั่วโมง เกมออนไลนที่นิยมเลนมากที่สุด คือ Ragnarok สวนเกมแบบติดตั้ง ไดแก Computer Strike, Uri
Revenge และ Red Alert ประเภทเกมที่นิยมเลนมากที่สุดเปนเกมประเภทการแขงขัน และเกมการตอสู
สวนใหญมาเลนกับเพื่อน คาใชจายในการเลนแตละครั้งประมาณ 51-100 บาท สาเหตุที่เลนเกมเพราะความ
สนุกสนานและไมมีอะไรทํา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจะปรึกษาพอแม การเลี้ยงดูในครอบครัวเปนแบบ
ประชาธิปไตย สื่อที่ไมเหมาะสมที่เด็กและเยาวชนสวนใหญเปดดู ไดแก การสนทนาทางอินเทอรเน็ตใน
ลักษณะการจีบสาว (หนุม) การดูหนังโปกับเพื่อน และการเปดดูเว็บไซดโป ดูภาพผูหญิงโปเปลือย สวน
ผลกระทบจากการเลนเกมคอมพิวเตอร พบวา ผลกระทบดานบวกคือการฝกทักษะการคิดเร็ว และการ
ตัดสินใจ ไดความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ผลกระทบดานลบจะมีปญหาดานสุขภาพ ไดแก การมอง
เห็นไมคอยชัด สายตาสั้นลง ออนเพลีย ปวดหลัง ปวดคอ ไมหิวขาว อารมณหงุดหงิด
ผูปกครองของเด็กไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอร วาเปนสิ่งที่
ไมรายแรงเหมือนกับการติดยาเสพติดและการกออาชญากรรม แตบางครั้งก็สรางความเดือดรอนขึ้นภายใน
ครอบครัว เชน เด็กมีพฤติกรรมกาวราวกับผูปกครอง ชอบโกหก ทําใหสุขภาพของเด็กออนแอ มีการใชจาย
เงินฟุมเฟอยไปกับการเลนเกมคอมพิวเตอร
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the personal backgrounds; social
conditions, environment and behavior of young people came to 5 department stores, in
Bangkok, to play computer games. The (qualitative) research collected data (by
random sampling).
Data was collected by interviewing 50 young people who came to 5
department stores to play computer games. 5 of the parents of these young people
were interviewed and observed.
The study found the majority of the young people was male, studying in
secondary schools, with parents staying together. Most of them are parents are
merchants. Their income was between 10,001 – 30,000 bath. The young people,
began their first computer games playing when they were in primary school and
playing for 3 – 5 hours a day. The most popular online game was “Ragnarok”. Other
games included “Computer strike”, “Uri Revenge”, and “Red Alert”. The most
popular games were competition games and combat games. Most of the young people
came with their friends. The average expense for each visit was between 51 – 100
bath. The main reasons coming were for fun and nothing to do. If there is any
problem, the young people consult their father or mother. The young people were
brought up with democratic methods in their family. Media which is not suitable for
youth are Internet chatting and flirting, watching X film websites and nude pictures.
Good effects of playing computer games are to practice fast thinking and decision
making and knowing how to use computers. The opposite effects are health
deterioration such as eye deterioration, fatigue, back and neck pain, loss of appetite,
and agitation.
Parents believe playing computer games is not a serious problem compared
to drug addiction or crime, but increases problems in the family such more frequent
aggressive behavior to parents, telling lies, health deterioration and wasting money.
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