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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนไทย  

ศกึษาปัญหา ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากเกมออนไลน์และเพ่ือพฒันารูปแบบการมี
สว่นร่วมของชมุชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเกมออนไลน์ท่ีมีผลตอ่เยาวชนไทย: กรณีศกึษาชมุชน
สีคาม กรุงเทพมหานคร  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือ คณะกรรมการบริหารชมุชน เจ้าหน้าท่ีศนูย์
เยาวชนสวนอ้อย สมาชิกในชุมชน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผู้ ใหญ่ และกลุ่มเด็กและเยาวชน  รวมทัง้หมด
จ านวน 796 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การจดัสนทนากลุ่ม 
และแบบประเมินผลโครงการ โดยใช้กระบวนการวิจยัอยา่งมีสว่นร่วมด้วยเทคนิค A-I-C 

ผลการศกึษาพบวา่ 
1) ในส่วนของพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็ก พบว่า เด็กชอบเล่นเกมแอ็คชัน่/ต่อสู้  และ

ชอบเลน่ท่ีร้านเกม เน่ืองจากมีเพ่ือนเยอะ โดยเด็กจะเล่นเกมในวนัเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 3 ชัว่โมง ซึ่ง
เด็กได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง (พ่อ-แม่) เฉล่ียวันละ 35 บาท โดยน าไปเล่นเกมวันละ 30 บาท  
เด็กจะเล่นเกมกับเพ่ือนบ้านเป็นประจ า ซึ่งเด็กเห็นว่าเกมมีประโยชน์ในการช่วยฝึกความจ าและสมาธิ 
ส่วนสาเหตหุลกัท่ีไปเล่นเกมเพราะเหงาและอยากมีเพ่ือน เครียดจากท่ีบ้าน พ่อแม่ชอบต าหนิโดยไม่มี
เหตผุล รวมถึงในชุมชนมีท่ีเล่นไม่เพียงพอ สิ่งท่ีเด็กอยากให้มีมากท่ีสุดในชุมชนคือลานกีฬา  ส่วน
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากเกมออนไลน์ ด้านอารมณ์ พบว่า ไม่พอใจเม่ือผู้ปกครองไม่ให้เล่นเกม 
ด้านสงัคม พบวา่ ชอบอยูค่นเดียว และด้านการเรียน พบวา่ เดก็ง่วงนอนในเวลาเรียน 

2) ในส่วนของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบุตรหลานชอบเล่นเกม
ประเภทใด และไมมี่การก าหนดกตกิาส าหรับการเลน่เกม ทัง้ในเร่ืองของเงินและเวลาท่ีใช้ไปกบัการเล่น
เกม ส่วนผลกระทบท่ีเกิดจากเกมออนไลน์ด้านเศรษฐกิจ พบว่า การเล่นเกมท าให้เสียเงินโดยเปล่า



ประโยชน์ ด้านสงัคม พบว่า ก่อให้เกิดปัญหาการลกัทรัพย์ และด้านจริยธรรม พบว่า เด็กขาดความ
รับผิดชอบในการเรียน  

3) ผลการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง พบว่า แนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม 
คือพ่อแม่ต้องดแูลไม่ให้เด็กมีเวลาว่างมากเกินไป ต้องปรับวิธีการเลีย้งลกู และชุมชนต้องช่วยกันดแูล 
สอดสอ่งพฤตกิรรมของเดก็อยา่งจริงจงั 

4) ผลการด าเนินกิจกรรมด้วยรูปแบบการวิจยัอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค A-I-C พบว่า 
มีปัจจยัหลกัท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม คือ 3 พ ประกอบด้วย “พ่อแม่” ท่ีมี
บทบาทส าคญัในการดแูลลกู “เพ่ือน” ท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการชกัชวนเพ่ือนท่ีชอบเล่นเกม ให้หนัไป
ท ากิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ และ “พืน้ท่ี” ในท่ีนีห้มายถึงพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการท ากิจกรรมส าหรับ
เดก็ในชมุชน 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research were 1) to study the online game playing behaviors of 

Thai’s youth 2) to study problems, effected and the guidance of the solution from online 
games and 3) to develop the model of community participation in protection and solutions of 
online game that effected Thai’s youth: a case study of the Seekam community, Bangkok. 
The populations of this study were the leaders of Seekam community, the officers and staffs 
of Suan Oil Youth Center, members of Seekam community who divided into adults and youth 
groups of 796 persons. The research tools are questionnaires, interview form, focus group 
and project evaluation forms. A-I-C was the research methodology. The results of this study 
are as follows:  

1) In the field of online game playing behaviors, found that the youth like 
action/fighting games. They often play at online game café because they can join with 
friends and play together. They always play in the weekend for about 3 hours a day. They 
receive about 35 baht per day from their parents, and spend 30 baht to play online games 
with friends. In their opinion, online games help them to increase their memory and 
concentration. The major factors that making them involve in the online game are their 
loneliness, needs some friends who understand each others, stress from family, scolding 
from their parents, and insufficient of playing ground supported by the community. The most 
wanted from the youth is sport area. The problems and effect from the online game are 
divided into 3 categories. i) Emotion, whenever they are interrupted and prohibited from 



their parents to play the online games. i) Society, they prefer to be alone or isolation. iii) 
Education, they always felt sleep in the classroom. 

2) Most of their parents do not have any knowledge of online game; can not make 
any rule and regulation to conduct their children how to use money and time whenever their 
children play the games. The effect of online game in the economic, social and ethic are 
wasting of money, stolen money and no study respectively.   

3) The results of interviews from their parents found that the prevention and solutions 
of problems are to be conscious from their parent. They should decrease the children’s free 
time, regulate the way of take care of their children, and the members of community must 
take care and pay attention to the children activities seriously. 

4) the results of activities by the participation actions research using A-I-C technique 
found that there are three main factors which can prevent and protect the game addiction 
are firstly, parents by way of take care of their children. Secondly, friends by way of 
convince creative activities, and thirdly, appropriate areas by way of offering proper 
activities.   
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