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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ และสร้างยทุธศาสตร์ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจงัหวดันนทบุรี   ประชากร ไดแ้ก่ นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2550 ในโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 396  คน คดัเลือกโดย

การสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีติดเกม 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  อาจารยแ์นะแนว  อาจารยฝ่์ายปกครอง  นกัจิตวทิยา และนกัวิชาการทางดา้นส่ือ จาํนวน  30  

คน  และผูเ้ช่ียวชาญ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จาํนวน 10 คน กลุ่มท่ีสอง จาํนวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ

แบบขั้นตอน  

ผลการวจิยัพบวา่ สัมพนัธภาพในครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน  สภาพแวดลอ้มทางสังคม 

และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 ส่วนการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์

การติดเกมคอมพิวเตอร์ไดดี้ท่ีสุดตามลาํดบัความสําคญั ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพในครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง สภาพแวดลอ้มทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4  สามารถร่วมกนั 

 

คาํสําคญั  :  เกมคอมพิวเตอร์  การติดเกมคอมพิวเตอร์                           
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อธิบายความผนัแปรของการติดเกมคอมพิวเตอร์ได้ร้อยละ 55.20  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน มี 4 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์การ 

ส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัว ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเอง  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางสังคม  และยทุธศาสตร์การส่งเสริมการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ 
 

Abstract 
 

This research project aims to study factors relating to computer games addiction , and to develop 

strategies for helping alleviate this addiction among the high school students in Nonthaburi province. The 

population are students in the first year to sixth year of high schools  in 2007. Research information was 

gathered from a sample group of 396  students randomly selected from the student population.  The size of the 

research sample was fixed using the Yamane formula. The sample group of this research comprised 30 people 

who were; the parents of students who were addicted to the games, school administrators, teachers at the 

administrative level, psychologists, and academics in the field of communications.  The research considered the 

appropriateness of strategies by dividing the experts into two groups : a group of 10 experts and another group 

of 6 . The research tool was a questionnaire. Data were analysed by assessing the relative frequencies, averages, 

standard deviations, lowest value, highest value, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient values, and 

Stepwise Multiple Regression Analysis.  

The factors in relation to computer games addiction among high school students in Nonthaburi 

province were; the relations within families, the school environment, the social environment, and the students 

self-esteem. These 3 factors have a negative relationship with computer games addiction  with a statistical 

significance of p<0.01. Increased awareness of issues surrounding gaming addiction, and increased knowledge 

of measures being used to control gaming have a positive relation with gaming addiction, with a statistical 

significance of p< 0.05.  The factors which enabled us to most accurately predict gaming addiction listed in 

order of importance were; family relations, self-esteem issues, social environment, and the availability of 

information about gaming.  These 4 factors together can explain variation in gaming addiction in 55.20% of 

computer gaming addictions with a statistical significance of p<0.01.  4 strategies have been proposed to 

control and alleviate the problem of computer gaming addiction among students. The first strategy involves 

relationships within families. The second strategy deals with the self-esteem issues which are often associated 

with gaming addiction. The third strategy involves the connection between gaming addiction and the social 
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environment.  And the fourth strategy addresses the problem of lack of knowledge on  the risks of computer 

gaming.   

Keywords : Computer Game , Computer Game Addiction                       

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

การติดเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย เป็นปัญหาท่ีมีแนวโนม้ความรุนแรงมากยิง่ข้ึนในสังคมไทย ใน

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาการติดเกม

คอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ คือ ดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม  จากเอกสารสรุป

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนโดยสํานกัส่งเสริมสวสัดิการและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ (อา้งถึงในสุภทัร ชูประดิษฐ์, 2549) ไดน้าํเสนอปัญหาเดก็ติด

เกม โดยสํารวจกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตช่วงเดือนกนัยายน-ตุลาคม 2546 พบว่า กลุ่มอายุ 10-14 ปี เล่นเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน์มากท่ีสุด ร้อยละ 76.5 โดยใชเ้วลาเฉล่ียสัปดาห์ละ 9.2 ชัว่โมง นอกจากน้ียงัพบวา่เด็กและ

เยาวชนมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวั  พ.ศ. 2542  พบวา่ มีการใชอิ้นเทอร์เน็ต ร้อยละ13 และเพ่ิมเป็น

ร้อยละ 21.8 ใน พ.ศ. 2546  แสดงสถานการณ์ท่ีทุกฝ่ายตอ้งรู้เท่าทนัต่อปรากฏการณ์น้ีเพ่ือสกดักั้นปัญหาเดก็ติด

เกม เด็กอยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์วนัละหลายชัว่โมง  เล่นเกมขา้มวนัขา้มคืน ไม่สนใจการเรียนหนีเรียน  มีนิสัย

กา้วร้าวรุนแรง  บางรายกลายเป็นเด็กเร่ร่อนมีปัญหาลกัขโมย  ตกเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มมิจฉาชีพและติดยาเสพ

ติด  บางรายมีพฤติกรรมแยกตวั  เก็บกดละเลยการเขา้สังคมหรือกิจกรรมร่วมกบัครอบครัว ผลกระทบทางดา้น

ร่างกายและจิตใจท่ีเกิดข้ึนตามมา คือสุขภาพเส่ือมโทรม รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา  นอนไม่พอ  อารมณ์

ฉุนเฉียว มกัใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขและตดัสินปัญหา เป็นตน้ สถาบนัสุขภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกบั สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวยัรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดพ้ฒันาแบบทดสอบการติดเกม Game Addiction Screening Test (GAST)  ซ่ึงเป็นขอ้

คาํถามท่ีใชว้ดัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นเกม  3 ดา้น ไดแ้ก่  การหมกหมุ่นกบัเกม  การสูญเสียความสามารถใน

การควบคุมการเล่นเกม และการสูญเสียหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือเป็นเกณฑก์ารประเมินการติดเกมคอมพิวเตอร์

ของเยาวชน  (ชาญวิทย ์พรนภดลและคณะ, 2548) และผลการสาํรวจของเอแบคโพลล ์(หนงัสือพิมพก์รุงเทพ

ธุรกิจ, 2548)  ช้ีใหเ้ห็นวา่ประชาชนตอ้งการใหรั้ฐบาลแกไ้ขปัญหาเกมออนไลน์มอมเมาเดก็และเยาวชน โดยร้อย

ละ 80.2  ตอ้งการให้ออกมาตรการควบคุมให้ร้านคอมพิวเตอร์เปิด-ปิดเป็นเวลา ส่วนร้อยละ 55.4 ให้จดัระเบียบ

เกมออนไลน์ ท่ีไม่เหมาะสม และร้อยละ 46.3 ใหร้ณรงคส่์งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัว มีการทาํกิจกรรมร่วมกนั

มากข้ึน ในปัจจุบนัมีเกมหลากหลายชนิด ทั้งท่ีเป็นเกมประเภทต่อสู้  เช่น แร็กนาร็อก หรือเกมประเภทลามก เช่น 

เกมลกัหลบั เป็นตน้ ซ่ึงเกมดงักล่าวเป็นเกมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง ปัญหาต่างๆ อนัเกิดจากปัญหาการติดเกม

ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมา ถึงแมว้า่หน่วยงานภาครัฐ จะไดก้าํหนดนโยบายเพ่ือบรรเทาวิกฤติของปัญหาการ
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ติดเกมอยา่งต่อเน่ือง แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งแกปั้ญหามากเท่าไร ปัญหาการติดเกมของเยาวชนยงัปรากฏให้เห็นอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 จงัหวดันนทบุรี มีสถานประกอบการประเภทร้านเกมท่ีไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินกิจการใน พ.ศ 2550 ใน

แต่ละอาํเภอของจงัหวดันนทบุรี ทั้งหมด 587 ร้าน กระจายทั้ง  6  อาํเภอของจงัหวดั อาํเภอเมืองนนทบุรี มีจาํนวน

ร้านเกมมากท่ีสุดถึง 223 ร้าน ( สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดันนทบุรี 2550 ) ในภาพรวมถือวา่จงัหวดันนทบุรี เป็น

พ้ืนท่ีท่ีเอ้ือหรือล่อแหลมต่อการติดเกมของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีเป็นอยา่งมาก และสะดวกในการเดินทางไปใช้

บริการร้านเกม นอกจากน้ีหลายครอบครัวมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํให้สะดวกต่อการเล่นเกมของเด็กนักเรียน 

เน่ืองจากปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนในโรงเรียนเขตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี  ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษามา

ก่อน และจากปรากฏการณ์การติดเกมของเยาวชนไทยท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในขณะน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาร้ายแรงต่อ

ประเทศชาติอยา่งยิง่ เน่ืองจากเดก็และเยาวชนเป็นวยัแห่งการเรียนรู้ และเป็นพลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติ

ในอนาคต  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้นักเรียนติดเกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ไดค้วามรู้ ความเขา้ใจ

ปรากฏการณ์ อนันาํไปสู่การสร้างยทุธศาสตร์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 

1.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี 

2. เพ่ือสร้างยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษา  สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี  

   

ระเบียบวธีิการวจัิย   
 

1. กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวดันนทบุรีเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2550  ใน

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี จาํนวน 396 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งในการสร้างยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่  ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีติดเกม  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  

อาจารยแ์นะแนว  อาจารยฝ่์ายปกครอง  นกัจิตวิทยา  และนกัวิชาการทางดา้นส่ือ จาํนวน  30 คน  ท่ีสมคัรใจเขา้

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 10 คน เป็นผูพิ้จารณาการสร้างยทุธศาสตร์

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษานนทบุรี   
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2. เคร่ืองมอืวจิัย 

เคร่ืองมือวจิยัท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2  ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ของ

นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ยแบบสอบถาม แบบวดัและ

แบบทดสอบ จาํนวน 7 ฉบบั ซ่ึงไดน้าํไปทดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เพ่ือให้ไดค้่าความเท่ียง 

ผลการทดลองใชป้รากฎวา่ แบบสอบถามสัมพนัธภาพในครอบครัว มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.914 แบบสอบถาม

สภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.874 แบบสอบถามสภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคม มีค่าความ

เท่ียงเท่ากบั  0.812  แบบวดัความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.760 แบบสอบถามการรับรู้

เก่ียวกบัมาตรการควบคุมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.887 แบบสอบถามการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์  มีค่าความเท่ียงเท่ากบั  0.648 และแบบทดสอบการติดเกมคอมพิวเตอร์ มีค่า

ความเท่ียงเท่ากบั  0.869 

 ส่วนที่สอง   เป็นแบบสอบถามเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ลักษณะคาํถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และจัดอันดับ

ความสาํคญั  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัไดป้ระสานงานขอความร่วมมือไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้ง  3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียน

ปากเกร็ด โรงเรียนไทรนอ้ย และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เขา้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล

กบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  จาํนวน 396 ฉบบั ไดรั้บคืนจาํนวน 396 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  และ

ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือกาํหนดแนวทางการสร้างยทุธศาสตร์การป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการติดเกมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวดันนทบุรี  

หลงัจากนั้นดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการประสานงานเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 10 

คน เพ่ือตอบแบบสอบถามพิจารณาความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกม

คอมพิวเตอร์ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจาํนวน 10 ฉบบั ไดรั้บคืนจาํนวน 10 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  และเชิญผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 10 คน เพ่ือเขา้

ร่วมประชุมดว้ยกระบวนการสนทนากลุ่ม  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ใช้

ค่าสถิติพ้ืนฐาน การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด  วิเคราะห์

ความสัมพนัธ์และความสามารถในการร่วมพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบ

ขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) การสร้างยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกม
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ของนักเรียน ใช้วิธีการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการ

สนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

สรุปผลการวจัิย 
 

1. ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพในครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน  สภาพแวดลอ้มทางสังคม 

และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 ส่วนการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับเกมคอมพิวเตอร์ มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ0.05 ตามลาํดบั  

เม่ือนาํปัจจยัดงักล่าวมาวิเคราะห์หาความสามารถร่วมกนัพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน 

พบวา่ ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  สภาพ แวดลอ้มทางสังคม และการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ สามารถร่วมกนัอธิบายการเปล่ียนแปลงการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนได้

ร้อยละ 55.20 โดยท่ีปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  สภาพแวดลอ้มทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกม

คอมพิวเตอร์ ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางโรงเรียนและการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถร่วมพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ได ้

2.  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดันนทบุรี  ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

2.1  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัว สาํหรับกลุ่มติดเกม ควร

เน้นมาตรการแกไ้ข ดว้ยการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นภายในครอบครัว  จดัค่ายเลิกเล่นเกม ใช้

มาตรการทางการเงินและกาํหนดกติกาอยา่งเป็นรูปธรรม และจดักิจกรรม  3  ประสาน เพ่ือประสานความร่วมมือ

ในการแกปั้ญหาระหวา่งครู ผูป้กครองและนกัเรียนท่ีติดเกม 

2.2 ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง โดยกลุ่มติดเกม

เนน้มาตรการแกไ้ขดว้ยการสร้างบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร  ปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและยอมรับความผิดพลาด

ของเดก็ไม่ใชก้ารลงโทษเพียงอยา่งเดียว  จดักิจกรรมบนัทึกความในใจ จดักิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

2.3 ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางสังคม โดยกลุ่มติดเกม เนน้มาตรการ

ส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางสังคม โดยการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนน่าเรียนน่า

อยู ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนตระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนท่ี

น่าอยู ่ ปราศจากเกมและการพนนั ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเด็กและเยาวชน 

โดยจดัใหมี้เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมนาํความรู้ระดบัจงัหวดั 
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2.4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มติดเกมเน้น

มาตรการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เชิงกลยุทธ์ในส่ือทุกประเภท การกาํหนดเป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเด็กและเยาวชนผา่นส่ือ จดัประเมินความรุนแรงหรือจดัทาํระดบัความ

รุนแรงของเกม  เผยแพร่นโยบายหรือมาตรการในการควบคุมการเล่นเกม กาํกบัควบคุม รวมทั้งการติดตาม

ประเมินผลผา่นส่ือโครงการแกไ้ขปัญหาการติดเกมต่าง ๆ 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

1. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาจังหวดันนทบุรี 

การท่ีปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  สภาพแวดลอ้มทางสังคม  

และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ สามารถร่วมกนัทาํนายการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนไดน้ั้น  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ อนัดบัแรก คือ ปัจจยัทางดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว  อาจเน่ืองมาจาก

ครอบครัวเป็นสถาบนัแรกของทุกชีวิต เป็นเบา้หลอมท่ีสาํคญัในการท่ีจะประคบัประคองชีวิต ตั้งแต่แรกเร่ิมให้

เป็นไปตามครรลองของสังคม เพ่ือใหน้กัเรียนเติบโตข้ึนมาเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบติัตาม

ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมอนัดีงาม เติบโตข้ึนมาเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สัมพนัธภาพในครอบครัว จึงเป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยใหเ้ดก็มีพฤติกรรมท่ีดีและเป็นคนดีในสังคม สอดคลอ้งกบั กุหลาบ รัตนสัจธรรมและ

คณะ (2540)  ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสาํคญัท่ีสุดต่อครอบครัวคือสายสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบิดามารดาและ

บุตร มีความรัก ความอบอุ่นต่อกนั และภายในครอบครัว ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีเวลา มีความอดทน มีการ

สร้างความผกูพนัท่ีกระชบัและมัน่คง มีความเขา้ใจต่อกนัและกนั วยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีอบอุ่นมีแนวโนม้ท่ีจะ

มีปัญหาน้อยกว่าวยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก พ่อแม่จึงควรทาํหน้าท่ีเอาใจใส่ดูแลให้คาํปรึกษาเม่ือลูกมี

ปัญหาตอ้งเปิดใจกวา้งยอมรับฟังขอ้คิดเห็นของลูก ให้เวลากบัลูกให้พอเพียง เพ่ือท่ีลูกจะไม่ใชเ้วลาอยูก่บักลุ่ม

เพ่ือนมากเกินไป พอ่แม่ยงัอาจชกันาํใหลู้กมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายดึมัน่ในศีลธรรมเพ่ือเป็นแนวทางใน

การดาํเนินชีวติ 

ส่วนการท่ีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน และการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทาํนายการติดเกมคอมพิวเตอร์ได ้เน่ืองจากตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ

ตรงกนัขา้มกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ในระดบัตํ่ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียง 0.151 เท่านั้น ดงันั้น 

ในการคดัเลือกเขา้สมการถดถอยพหุ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์มากกวา่จึงถูกคดัเลือกเขา้

สมการ  

อย่างไรก็ตาม ปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดลอ้มทางสังคม  

และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการร่วมกนัอธิบายการติดเกมคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่

มากนกั จึงไดน้าํปัจจยัดา้นประชากร 2 ตวั คือ อายแุละเพศ เขา้ร่วมวิเคราะห์ดว้ย พบวา่ สัมพนัธภาพในครอบครัว  
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ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  สภาพแวดลอ้มทางสังคม  เพศ   การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ และอายุ

ของนักเรียน ถูกคดัเลือกเขา้สมการถดถอยพหุและสามารถร่วมกนัทาํนายการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียน

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี ไดร้้อยละ 57.60  โดยท่ีสัมพนัธภาพในครอบครัว 

เ ป็นปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง   

สภาพแวดล้อมทางสังคม เพศ  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเกมคอมพิวเตอร์  และอายุ  ปัจจัยทั้ ง 6 มี

ความสัมพนัธ์กบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ในระดบัปานกลาง (R=.759)  ซ่ึงปัจจยัสัมพนัธภาพในครอบครัว 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง   สภาพแวดลอ้มทางสังคม และอาย ุมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการติดเกมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนปัจจยัทางดา้นเพศ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกการติดเกม

คอมพิวเตอร์ นั่นคือ นักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีคะแนน

สัมพนัธภาพในครอบครัวและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ่า มีสภาพแวดลอ้มทางสังคมไม่ดีและมีระดบัอายนุอ้ย 

มีแนวโนม้ท่ีจะติดเกมคอมพิวเตอร์สูงกวา่นกัเรียนท่ีมีคะแนนสัมพนัธภาพในครอบครัวสูง มีความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเองสูง มีสภาพแวดลอ้มทางสังคมดีและมีระดบัอายมุาก  

ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุดา จัน่มุกดาและคณะ (2549) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์

กบัการติดเกมของนกัเรียน ไดแ้ก่ เพศ (ชาย) มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ส่วนอายุ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ

การสนับสนุนการเล่นเกมของพ่อแม่หรือผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการติดเกมของนักเรียนอย่างมี

นัยสําคัญ กลุ่มนักเรียนท่ีติดเกมส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบปานกลางถึงมากในเร่ืองการเรียน การสูญเสีย

ความสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิริไชย หงส์สงวนศรีและคณะ 

(2548) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา พบวา่ ในการเล่นเกมนั้น

มีผลทาํใหผู้เ้ล่นขาดความสัมพนัธ์ในครอบครัว กา้วร้าว ไม่สนใจการเรียน และสุขภาพไม่ดี ผลการเรียนลดลง เกิด

ปัญหาเร่ืองสมาธิในการเรียนและการจัดการกับอารมณ์ เกิดปัญหาหรือโรคทางจิตเวช เช่น อารมณ์ซึมเศร้า 

พฤติกรรมด้ือ ต่อตา้น กา้วร้าว หนีเรียน หนีออกจากบา้น เป็นตน้ นอกจากน้ี ผลการวิจยั พบวา่ ครอบครัว ของเดก็

และวยัรุ่นท่ีติดเกมคอมพิวเตอร์มกัเป็นครอบครัวท่ีขาดการฝึกวินัยให้ลูกอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่วยัเด็ก อาจ

เน่ืองจากขาดทกัษะในการฝึกวินัย ไม่มีเวลา หรือไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเพียงพอ มกัเป็นครอบครัวท่ีพ่อแม่ไม่

สามารถติดตามพฤติกรรมของลูกไดอ้ย่างเหมาะสม บางครอบครัวพ่อแม่มีความใกลชิ้ดและความผูกพนัทาง

อารมณ์กบัลูกน้อย  บางครอบครัวเด็กและวยัรุ่นอาจมีความเครียดจากความคาดหวงัของพ่อแม่ ปัญหาความ

ขดัแยง้ หรือปัญหาการส่ือสารในครอบครัว จึงหาทางออกดว้ยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์   

เม่ือนาํสมการถดถอยพหุคูณของการวิเคราะห์คร้ังแรกและคร้ังท่ีสองมาเปรียบเทียบกนั พบวา่ สมการท่ี

สองสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของการติดเกมคอมพิวเตอร์ไดเ้พ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 1.1 ซ่ึงถือวา่แตกต่างกนั

ค่อนขา้งนอ้ย จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีสามารถทาํนายการติดเกมคอมพิวเตอร์ไดดี้ท่ีสุด คือ สัมพนัธภาพในครอบครัว 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดลอ้มทางสังคม  และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ ส่วนปัจจยั

ดา้นประชากรมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการติดเกมคอมพิวเตอร์ไม่มากนกั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางดา้นประชากรนอ้ยมากประกอบกบัตวัแปรระดบัอายแุละเพศเป็นตวั
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แปรหุ่น มีค่าเพียง 0 กบั 1 เท่านั้น ทาํให้ระดบัความแตกต่างมีนอ้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิฟฟิตและฮนั 

(Griffith and Hunt, 1995) ท่ีพบวา่ การเล่นเกมของวยัรุ่นไม่มีความแตกต่างกนัในการเล่นระหวา่งเพศหญิงและ

เพศชายอยา่งมีนัยสําคญั แต่ความแตกต่างมีผลตํ่า ขอ้สังเกตไดคื้อ เพศชายนิยมเล่นเกมเป็นประจาํมากกว่าและ

นิยมเล่นเกมท่ีมีความรุนแรงในเน้ือหา ในขณะท่ีผูห้ญิงชอบเกมท่ีมีความสนุกสนานและความบนัเทิงเป็นเหตุผล

หลกัของการเลือกเล่นเกม 

2.  ยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพวิเตอร์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกดัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา จังหวดันนทบุรี  

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพทีด่ภีายในครอบครัว  

ยทุธศาสตร์น้ี เนน้มาตรการส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีภายในครอบครัว การรับรู้และมีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัภายในครอบครัว การจดักิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศระหวา่งสมาชิกในครอบครัว การจดั

พ้ืนท่ีทาํกิจกรรมภายในครอบครัว การสร้างระเบียบวินยัในบา้น และส่งเสริมการสร้างตน้แบบท่ีดีภายในครอบครัว 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเซลลก์ระจกเงา (Mirror Neuron Theory) ท่ีเห็นวา่ แบบอยา่งท่ีดีจากพอ่แม่เป็นส่ิงสาํคญั

ท่ีสุดในการพฒันาเด็ก นอกจากน้ียทุธศาสตร์ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาและพฒันาเดก็และ

เยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ. 2551– 2554 (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ท่ี

กาํหนดมาตรการระยะยาวในการสร้างระเบียบวินัยในบา้น เช่น กาํหนดระยะเวลาท่ียอมให้เด็กเล่นหรือห้ามเล่น 

จากผลการวิจัยจึงเห็นได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของทุกชีวิต เป็นเบ้าหลอมท่ีสําคัญในการท่ีจะ

ประคบัประคองชีวิต ตั้งแต่แรกเร่ิมให้เป็นไปตามครรลองของสังคม เพ่ือให้เด็กเติบโตข้ึนมาเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมอนัดีงาม เติบโตข้ึนมาเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

จากการศึกษาปัญหาสังคมจะพบวา่ ปัญหาของวยัรุ่นส่วนใหญ่ลว้นมีสาเหตุเบ้ืองตน้มาจากปัญหาภายในครอบครัว

ทั้งส้ิน หากครอบครัวใดให้ความอบอุ่นแก่เด็ก เด็กดงักล่าวจะมีเหตุผล  กลา้ตดัสินใจ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  

พฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ  ส่วนเด็กท่ีครอบครัวขาดความอบอุ่นหรือพ่อแม่เขม้งวด

เกินไป ทาํให้เด็กแสดงพฤติกรรมหลายประการท่ีสังคมไม่ยอมรับ  และจากการศึกษาปัจจยัของการติดเกม พบว่า 

ครอบครัว ของเดก็และวยัรุ่นท่ีติดเกมคอมพิวเตอร์มกัเป็นครอบครัวท่ีขาดการฝึกวินยัใหลู้กอยา่งเหมาะสมมาตั้งแต่

วยัเด็ก อาจเกิดเน่ืองจากขาดทกัษะในการฝึกวินยั ไม่มีเวลา หรือไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัเพียงพอ มกัเป็นครอบครัวท่ี

พ่อแม่ไม่สามารถติดตามพฤติกรรมของลูกไดอ้ยา่งเหมาะสม บางครอบครัวพ่อแม่มีความใกลชิ้ดและความผกูพนั

ทางอารมณ์กบัลูกน้อย  บางครอบครัวเด็กและวยัรุ่นอาจมีความเครียดจากความคาดหวงัของพ่อแม่ ปัญหาความ

ขดัแยง้ หรือปัญหาการส่ือสารในครอบครัว จึงหาทางออกดว้ยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ (ศิริไชย หงส์สงวนศรีและ

คณะ, 2548)  

ดงันั้น การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมของนักเรียนท่ีมีสาเหตุมาจากสัมพนัธภาพในครอบครัว  

เพ่ือเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมท่ีมีพ้ืนฐานมาจากปัญหาครอบครัว พ่อแม่จึงควรวางตวัเป็นเพ่ือนท่ีดีของลูก 

หลีกเล่ียงการโตเ้ถียงกนัต่อหน้าลูก อบรมสั่งสอนลูกโดยมีความเมตตาเป็นพ้ืนฐาน และพ่อแม่ควรส่งเสริมให้มี

กิจกรรมภายในครอบครัวท่ีมีความเพลิดเพลิน ความสุขใจ จะดึงเด็กไม่ให้ติดเกม ปัญหาการติดเกมของเด็กจะไม่
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เกิดข้ึนหากผูป้กครองใส่ใจและให้เวลากบัเด็กมากข้ึน และในขณะท่ีเด็กมีอารมณ์รุนแรง มีพฤติกรรมท่ีไร้เหตุผล 

พ่อแม่ควรทาํใจให้เยือกเยน็และเป็นมิตรท่ีดีดว้ยการนาํหลกัธรรมมาเป็นเคร่ืองกล่อมเกลา ช่วยเหลือให้คาํแนะนาํ

และช่วยแกปั้ญหาอยา่งละมุนละม่อน เพ่ือช่วยไม่ใหเ้ดก็วูว่าม หรือตดัสินใจทาํส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา นอกจากน้ี การ

แนะนาํการคบเพ่ือน การสร้างระเบียบวินยัในบา้น การกาํหนดกติกาอยา่งเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจดักิจกรรมเสริม

ทกัษะให้กบัเด็กอย่างต่อเน่ือง จะช่วยให้เด็กรู้เท่าทนัอนัตรายของการติดเกมคอมพิวเตอร์ และเพ่ิมทักษะการ

ดาํรงชีวติ โดยเฉพาะทกัษะการปฏิเสธการชกัชวนจากเพื่อน 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านความรู้สึกมคุีณค่าในตนเอง 

ยทุธศาสตร์น้ี เนน้มาตรการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีติด

เกม โดยการส่งเสริมการมองตนเองในแง่บวก และเสริมสร้างความตระหนกัในความสามารถของตนเอง สนบัสนุน

การสร้างหลกัสูตรท่ีมีการออกแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศกัยภาพการมองตนเองในแง่บวก หรือความ

ตระหนักในความสามารถของตนเอง เช่น การเรียนการสอนโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หรือ

บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning)  เป็นตน้ ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศแบบกลัยาณมิตร โดยสร้างความมัน่ใจ

ให้เด็กท่ีติดเกมทุกคนรู้วา่เม่ือใดท่ีเขาทาํผิดพลาด หรือผิดหวงั มีคนคอยช่วยเหลือสนบัสนุน หรือประคบัประคอง

ใหต่้อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ ได ้ สอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันาเดก็และเยาวชน (สาํนกังานจงัหวดัตราด, 2549) 

ท่ีได้กําหนดยุทธศาสตร์ให้มีการดาํเนินการจัดกลไกเฝ้าระวงัเด็กและเยาวชน โดยทําแผนงานป้องกันและ

ปราบปรามมิให้เกิดความรุนแรง และมีแผนสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือมุ่งแก้ไขให้เด็กเก่ง-ดี-มี

คุณธรรม  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวทางการแกปั้ญหาเดก็และเยาวชนตามแผนสุขภาวะเด็กและเยาวชนของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สุริยเดว ทรีปาตี, 2551) ท่ีสรุปว่า ในการกาํหนดยุทธศาสตร์

หรือแผนการสร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือเดก็และเยาวชน ควรพิจารณาวา่ เดก็  เยาวชนเป็นวยัท่ีมีศกัยภาพ และมีคุณค่าของ

ตนเอง  เดก็และเยาวชนทุกคนควรไดรั้บการสนบัสนุนให้มีโอกาสในการแสดงออกตามความถนดัของตนเองเพ่ือ

สร้างคุณค่า  ความภูมิใจและไดรั้บแรงสนบัสนุน   การยอมรับนบัถือเร่ิมตน้จากพ่อแม่  ญาติพ่ีนอ้งทั้งยงัเป็นแรง

เสริมทางบวกท่ีจะทาํใหเ้ดก็มีความทะเยอทะยานในส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  

ยุทธศาสตร์ที ่3   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดล้อมทางสังคม   

ยทุธศาสตร์น้ี เนน้มาตรการส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางสังคม โดยเนน้การจดัสภาพแวดลอ้ม

ภายในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนน่าเรียนน่าอยู ่ ส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนตระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีน่าอยู ่ปราศจากเกมและการพนนั ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคม

มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเด็กและเยาวชน โดยจดัให้มีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมนาํความรู้ระดบัจังหวดั 

ยทุธศาสตร์น้ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาและพฒันาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ 2551– 2554 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ท่ีกาํหนดยทุธศาสตร์ในการแกปั้ญหาและพฒันาเดก็

และเยาวชนท่ีติดเกมในภาพรวม โดยให้สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งเร่งส่งเสริมพฒันา

ครู  คณาจารย ์/ บุคลากรแนะแนวในสถานศึกษา และใหมี้คณะผูรั้บผิดชอบการพฒันา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

เดก็และเยาวชน นอกจากน้ีไดก้าํหนดมาตรการระยะยาวในการแกปั้ญหาและพฒันาเดก็และเยาวชนท่ีติดเกม โดย
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กาํหนดให้มีการพฒันาระบบงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โดยจัดให้มีศูนยก์าร

ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาและในเขตพื้นท่ีจงัหวดั พฒันา

ระบบงานแนะแนวท่ีจะช่วยเหลือดูแลนกัเรียนและนกัศึกษาเป็นรายบุคคล  ทั้งน้ียทุธศาสตร์ดงักล่าวยงัไดโ้ดย

กาํหนดเป็นมาตรการเร่งด่วน ในการออกกฎหมายเพ่ือจดัระเบียบผูป้ระกอบการร้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เกิดร้าน

อินเทอร์เน็ตท่ีดี จดัการกบัร้านท่ีทาํผดิระเบียบ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบร้าน

เกมและร้านอินเทอร์เน็ตท่ีอยูร่อบสถานศึกษา และสถานศึกษาควรสนบัสนุนกิจกรรม / ชมรมใหเ้ดก็และเยาวชน

สามารถเลือกกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไดอ้ยา่งเหมาะสมวยั  นอกจากน้ียทุธศาสตร์ดงักล่าวน้ียงัสอดคลอ้งกบั แนว

ทางการแกปั้ญหาเด็กและเยาวชน (คณะกรรมการอาํนวยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ท่ีกาํหนดประเด็นปัญหาเยาวชนท่ีรุนแรงและตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนโดยกาํหนดเป็น

ยทุธศาสตร์ ทั้งยทุธศาสตร์ทัว่ไปและยทุธศาสตร์เฉพาะตามประเด็นปัญหา  สรุปไดว้า่ ในการแกปั้ญหาเด็กและ

เยาวชนนั้นมีวิธีการหลกัท่ีใชไ้ดก้บัทุกปัญหาและตอ้งใชว้ิธีแกท่ี้เป็นยทุธศาสตร์เฉพาะปัญหา ไดแ้ก่ สถานศึกษา

จะตอ้งจดักิจกรรมสร้างสรรค ์โดยส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียนตามความสนใจท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมนอก

หลกัสูตร เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ยาวชนมัว่สุมกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม   

ยุทธศาสตร์ที ่4   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัเกมคอมพวิเตอร์ 

ยทุธศาสตร์น้ี เนน้มาตรการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เชิงกลยทุธ์ในส่ือทุกประเภท ตลอดจนถึงการรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ให้เยาวชนและผูป้กครองทราบเก่ียวกบัโทษของการเล่นเกม  ควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่

เหมาะสม และเกมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ รณรงคก์ารดาํเนินงานของส่ือมวลชน เพ่ือผลิตและพฒันาส่ือเชิง

สร้างสรรค์และเป็นส่ือท่ีปลูกฝังความดีงาม ตามนโยบายขจัดส่ือร้าย ขยายส่ือดี กาํหนดปัญหาการติดเกม

คอมพิวเตอร์ เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  เผยแพร่นโยบายหรือมาตรการในการควบคุม

การเล่นเกม ท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งติดตามและประเมินผล โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาการติดเกมของ

เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง ยทุธศาสตร์ดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาและพฒันาเด็กและเยาวชนใน

สถานศึกษา พ.ศ 2551–2554 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ท่ีกาํหนด

ยุทธศาสตร์ในการแกปั้ญหาและพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีติดเกม โดยกาํหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนในดา้นการ

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจดัตั้ งโปรแกรมป้องกนัเว็บไซต์ท่ีใชเ้ล่นเกมและเวบ็ไซต์ท่ีไม่พึง

ประสงค ์ กาํหนดใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัประเมินความรุนแรงหรือจดัทาํระดบัความ

รุนแรงของเกม  เวบ็ไซต ์และโปรแกรมสนทนาทางคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัเดก็ และใหมี้การลงทะเบียน ตาม

หลกัเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด ให้มีมาตรการพฒันาเกมออนไลน์ดี ๆ  รณรงคก์ารดาํเนินงานของส่ือมวลชนเพื่อผลิต

และพฒันาส่ือเชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นส่ือท่ีปลูกฝังความดีงามตามนโยบายขจดัส่ือร้าย  ขยายส่ือดี  ดงันั้น ในการ

แกปั้ญหาการติดเกมท่ีเกิดจากการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนหรืออิทธิพลจากส่ือ ควรมีการ

รณรงค์การสร้างส่ือในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาแนวคิดเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม นอกจากน้ียุทธศาสตร์

ดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและ

พิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 
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2550) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนไทย  ท่ีกาํหนดให้มีโครงการ

สร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน : เยาวชนสีขาว  เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัแก่เยาวชนในการบริโภคส่ือท่ี

เหมาะสม โดยดาํเนินการจดัอบรมนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย (กลุ่มเส่ียงติดเกม) เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัแก่

เยาวชนไม่ให้ติดเกม  ผลท่ีไดรั้บ เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกในการทาํความดี โดยใชห้ลกัธรรมเป็นแนวทางใน

การดาํเนินชีวิต และเป็นภูมิคุม้กนัของสังคม และสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปขยายเครือข่ายสร้างภูมิคุม้กนัแก่

เยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชน   เดก็และเยาวชน มีภูมิคุม้กนัทางสังคมสามารถดาํรงตนเป็นคนดีของสังคม รวมทั้ง

การบริโภคส่ือท่ีเหมาะสม  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัต ิ

1.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีโดยตรง และ

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และจากการประชุมดว้ยกระบวนการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ 

ดงันั้น สถานศึกษาสามารถนาํไปใชห้รือพฒันายุทธศาสตร์เพ่ือประยุกต์ใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละ

สถานศึกษาได ้

1.2  วิธีดาํเนินการวิจยัและแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์คร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือพฒันายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในระดับ

โรงเรียน โดยเฉพาะท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนท่ีจะนาํไปสู่การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกม

คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3  การสร้างยุทธศาสตร์คร้ังน้ี ให้ความสําคญักบัมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถแกปั้ญหาได้

อย่างแทจ้ริง โดยมองเกมเป็นปัญหาดา้นลบต่อเยาวชนและกาํหนดยุทธศาสตร์เพียงดา้นเดียว ดงันั้น เพ่ือให้ได้

ยุทธศาสตร์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ท่ีครอบคลุมทุกมิติ ควรให้ความสําคญั โดย

คาํนึงถึงการกาํหนดยุทธศาสตร์ในเชิงบวก โดยมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเล่นเกมประกอบดว้ย จะช่วยให้มี

การแกปั้ญหาการติดเกมไดอ้ยา่งตรงจุดและเหมาะสมมากกวา่  

2.  ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

2.1 ควรมีการศึกษาวจิยัยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนใน

ระดบัชาติ เพ่ือคน้หาแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกของภาพรวมทั้ ง

ประเทศไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

2.2  ควรมีการศึกษาเพ่ือจดัทาํตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานสาํหรับประเมินการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการติดเกม เพ่ือสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง 
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2.3  ควรมีการนาํยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวดันนทบุรี จากผลการวิจัยน้ีไปทดลองใช้ เพ่ือพฒันาและ

ปรับปรุงต่อไป 
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