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ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สั งกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจังหวัดนนทบุรี*
Strategies to Control and Alleviate the Problem of Computer Game Addiction Among High
School Students in Nonthaburi Province’s Education Zone
ภีรวัฒน์ นนทะโชติ ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ ทยณฐ ชวนไชยสิ ทธิ์
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ และสร้างยุทธศาสตร์ ใน
การป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ข องนัก เรี ย นในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด เขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ปี การศึกษา 2550 ในโรงเรี ยน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 396 คน คัดเลือกโดย
การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ติดเกม
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน อาจารย์แนะแนว อาจารย์ฝ่ายปกครอง นักจิตวิทยา และนักวิชาการทางด้านสื่ อ จํานวน 30
คน และผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จํานวน 10 คน กลุ่มที่สอง จํานวน 6 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า สัมพันธภาพในครอบครั ว สภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยน สภาพแวดล้อมทางสังคม
และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการติดเกมคอมพิวเตอร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ส่ วนการรับรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ปั จจัยที่สามารถพยากรณ์
การติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้ดีที่สุดตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครั ว ความรู้ สึกมี คุณค่าใน
ตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่ งปัจจัยทั้ง 4 สามารถร่ วมกัน
คําสํ าคัญ : เกมคอมพิวเตอร์ การติดเกมคอมพิวเตอร์
-----------------------------------------*บทความวิจยั เรื่ องนี้ คดั มาจากวารสารสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปี ที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2552
หน้า 123 - 136
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อธิ บ ายความผัน แปรของการติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ร้ อ ยละ 55.20 อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01
ยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การ
ส่ งเสริ มการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม และยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์
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

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การติดเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย เป็ นปั ญหาที่มีแนวโน้มความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นในสังคมไทย ใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมและเทคโนโลยี ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นจากปั ญหาการติดเกม
คอมพิวเตอร์ มีหลายรู ปแบบ คือ ด้านสุ ขภาพร่ างกาย จิ ตใจ และก่อให้เกิ ดปั ญหาทางสังคม จากเอกสารสรุ ป
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ตอ้ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วนโดยสํานักส่ งเสริ มสวัสดิการและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อ้างถึงในสุ ภทั ร ชูประดิษฐ์, 2549) ได้นาํ เสนอปั ญหาเด็กติด
เกม โดยสํารวจกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตช่ วงเดื อนกันยายน-ตุ ลาคม 2546

พบว่า กลุ่มอายุ 10-14

ปี เล่นเกม

คอมพิวเตอร์ ออนไลน์มากที่สุด ร้อยละ 76.5 โดยใช้เวลาเฉลี่ยสัปดาห์ละ 9.2 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ยงั พบว่าเด็กและ
เยาวชนมีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว พ.ศ. 2542 พบว่า มีการใช้อินเทอร์ เน็ต ร้อยละ13 และเพิ่มเป็ น
ร้อยละ 21.8 ใน พ.ศ. 2546 แสดงสถานการณ์ที่ทุกฝ่ ายต้องรู้เท่าทันต่อปรากฏการณ์น้ ี เพื่อสกัดกั้นปั ญหาเด็กติด
เกม เด็กอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ วนั ละหลายชัว่ โมง เล่นเกมข้ามวันข้ามคืน ไม่สนใจการเรี ยนหนี เรี ยน มีนิสัย
ก้าวร้าวรุ นแรง บางรายกลายเป็ นเด็กเร่ ร่อนมีปัญหาลักขโมย ตกเป็ นเครื่ องมือของกลุ่มมิจฉาชีพและติดยาเสพ
ติด บางรายมีพฤติกรรมแยกตัว เก็บกดละเลยการเข้าสังคมหรื อกิจกรรมร่ วมกับครอบครัว ผลกระทบทางด้าน
ร่ างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นตามมา คือสุ ขภาพเสื่ อมโทรม รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา นอนไม่พอ อารมณ์
ฉุ นเฉี ยว มักใช้ความรุ นแรงในการแก้ไขและตัดสิ นปั ญหา เป็ นต้น สถาบันสุ ขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมกับ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่ น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้พฒั นาแบบทดสอบการติดเกม Game Addiction Screening Test (GAST) ซึ่ งเป็ นข้อ
คําถามที่ใช้วดั ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม 3 ด้าน ได้แก่ การหมกหมุ่นกับเกม การสู ญเสี ยความสามารถใน
การควบคุมการเล่นเกม และการสู ญเสี ยหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเป็ นเกณฑ์การประเมินการติดเกมคอมพิวเตอร์
ของเยาวชน (ชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ, 2548) และผลการสํารวจของเอแบคโพลล์ (หนังสื อพิมพ์กรุ งเทพ
ธุรกิจ, 2548) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปั ญหาเกมออนไลน์มอมเมาเด็กและเยาวชน โดยร้อย
ละ 80.2 ต้องการให้ออกมาตรการควบคุมให้ร้านคอมพิวเตอร์ เปิ ด-ปิ ดเป็ นเวลา ส่ วนร้อยละ 55.4 ให้จดั ระเบียบ
เกมออนไลน์ ที่ไม่เหมาะสม และร้อยละ 46.3 ให้รณรงค์ส่งเสริ มให้สมาชิกในครอบครัว มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน
มากขึ้น ในปั จจุบนั มีเกมหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็ นเกมประเภทต่อสู้ เช่น แร็ กนาร็ อก หรื อเกมประเภทลามก เช่น
เกมลักหลับ เป็ นต้น ซึ่ งเกมดังกล่าวเป็ นเกมที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู ง ปั ญหาต่างๆ อันเกิดจากปั ญหาการติดเกม
ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ถึงแม้วา่ หน่วยงานภาครัฐ จะได้กาํ หนดนโยบายเพื่อบรรเทาวิกฤติของปั ญหาการ
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ติดเกมอย่างต่อเนื่ อง แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งแก้ปัญหามากเท่าไร ปั ญหาการติดเกมของเยาวชนยังปรากฏให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง
จังหวัดนนทบุรี มีสถานประกอบการประเภทร้านเกมที่ได้รับอนุญาตให้ดาํ เนินกิจการใน พ.ศ 2550 ใน
แต่ละอําเภอของจังหวัดนนทบุรี ทั้งหมด 587 ร้าน กระจายทั้ง 6 อําเภอของจังหวัด อําเภอเมืองนนทบุรี มีจาํ นวน
ร้านเกมมากที่สุดถึง 223 ร้าน ( สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 2550 ) ในภาพรวมถือว่าจังหวัดนนทบุรี เป็ น
พื้นที่ที่เอื้อหรื อล่อแหลมต่อการติดเกมของนักเรี ยนในเขตพื้นที่เป็ นอย่างมาก และสะดวกในการเดินทางไปใช้
บริ การร้ านเกม นอกจากนี้ หลายครอบครั วมี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาํ ให้สะดวกต่อการเล่นเกมของเด็กนักเรี ยน
เนื่ องจากปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนเขตพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ยังไม่มีผใู้ ดศึกษามา
ก่อน และจากปรากฏการณ์การติดเกมของเยาวชนไทยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้ ก่อให้เกิดปั ญหาร้ายแรงต่อ
ประเทศชาติอย่างยิง่ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็ นวัยแห่งการเรี ยนรู้ และเป็ นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาปั จจัยที่ทาํ ให้นักเรี ยนติดเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ อันนําไปสู่ การสร้างยุทธศาสตร์ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ สั ม พัน ธ์ กับ การติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ข องนั ก เรี ยนในโรงเรี ยน
มัธยมศึ กษาสังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษา จังหวัดนนทบุ รีเป็ นนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 ปี การศึ กษา 2550 ใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี จํานวน 396 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างในการสร้างยุทธศาสตร์ ได้แก่ ผูป้ กครองของนักเรี ยนที่ติดเกม ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
อาจารย์แนะแนว อาจารย์ฝ่ายปกครอง นักจิตวิทยา และนักวิชาการทางด้านสื่ อ จํานวน 30 คน ที่สมัครใจเข้า
ร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 10 คน เป็ นผูพ้ ิจารณาการสร้างยุทธศาสตร์
ในการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิว เตอร์ ใ นโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา สั งกัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษานนทบุรี
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2. เครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบวัดและ
แบบทดสอบ จํานวน 7 ฉบับ ซึ่ งได้นาํ ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เพื่อให้ได้ค่าความเที่ยง
ผลการทดลองใช้ปรากฎว่า แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.914 แบบสอบถาม
สภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.874 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม มีค่าความ
เที่ ยงเท่ากับ 0.812 แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.760 แบบสอบถามการรับรู้
เกี่ ยวกับมาตรการควบคุมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.887 แบบสอบถามการรั บรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.648 และแบบทดสอบการติดเกมคอมพิวเตอร์ มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.869
ส่ วนที่สอง เป็ นแบบสอบถามเพื่อให้ผเู้ ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ การป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิวเตอร์ ลัก ษณะคํา ถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และจัดอันดับ
ความสําคัญ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ประสานงานขอความร่ วมมือไปยังโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยน
ปากเกร็ ด โรงเรี ยนไทรน้อย และโรงเรี ยนรัตนาธิ เบศร์ เพื่อขอความอนุ เคราะห์เข้าดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 จํานวน 396 ฉบับ ได้รับคืนจํานวน 396 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 และ
ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ การป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษา สัง กัด เขตพื้ นที่ การศึ กษาจังหวัด นนทบุ รี
หลังจากนั้นดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 10
คน เพื่อตอบแบบสอบถามพิจารณาความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกม
คอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจํานวน 10 ฉบับ ได้รับคืนจํานวน 10 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 และเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน เพื่อเข้า
ร่ วมประชุมด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสอบถามปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน ใช้
ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐาน การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ตํ่า สุ ด ค่ า สู ง สุ ด วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์และความสามารถในการร่ วมพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ
ขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) การสร้างยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกม
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ของนักเรี ย น ใช้วิธีการสังเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ได้จากการประชุ ม เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมและกระบวนการ
สนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ยวชาญ

สรุปผลการวิจัย
1. ปั จ จัย ที่ สั ม พันธ์กับการติ ดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ย นในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยน สภาพแวดล้อมทางสังคม
และความรู้ สึกมี คุณค่าในตนเอง มี ความสัมพันธ์เชิ งลบกับการติดเกมคอมพิวเตอร์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่ ว นการรั บ รู้ ม าตรการควบคุ ม การเล่ น เกม และการรั บ รู้ ข่ า วสารเกี่ ย วกับ เกมคอมพิ ว เตอร์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 ตามลําดับ
เมื่อนําปั จจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์หาความสามารถร่ วมกันพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
พบว่า ปั จจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพ แวดล้อมทางสังคม และการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ สามารถร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนได้
ร้อยละ 55.20 โดยที่ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ มากที่สุด
รองลงมาคือ ปั จจัยด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม
คอมพิวเตอร์ ตามลําดับ ส่ วนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยนและการรั บรู้มาตรการควบคุมการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถร่ วมพยากรณ์การติดเกมคอมพิวเตอร์ได้
2. ยุท ธศาสตร์ ใ นการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ข องนัก เรี ย นในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว สําหรับกลุ่มติดเกม ควร
เน้นมาตรการแก้ไข ด้วยการส่ งเสริ มการสร้ างบรรยากาศที่ อบอุ่นภายในครอบครัว

จัดค่ายเลิกเล่นเกม ใช้

มาตรการทางการเงินและกําหนดกติกาอย่างเป็ นรู ปธรรม และจัดกิจกรรม 3 ประสาน เพื่อประสานความร่ วมมือ
ในการแก้ปัญหาระหว่างครู ผูป้ กครองและนักเรี ยนที่ติดเกม
2.2 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง โดยกลุ่มติดเกม
เน้นมาตรการแก้ไขด้วยการสร้างบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร ปลูกฝังจริ ยธรรมคุณธรรมและยอมรับความผิดพลาด
ของเด็กไม่ใช้การลงโทษเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมบันทึกความในใจ จัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา
2.3 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยกลุ่มติดเกม เน้นมาตรการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนน่าเรี ยนน่า
อยู่ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนที่
น่าอยู่ ปราศจากเกมและการพนัน ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคมมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน
โดยจัดให้มีเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณธรรมนําความรู้ระดับจังหวัด
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2.4 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ ม การรั บ รู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่ ม ติ ดเกมเน้น
มาตรการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เชิงกลยุทธ์ในสื่ อทุกประเภท การกําหนดเป็ นวาระแห่ งชาติ ส่ งเสริ มให้ทุกภาค
ส่ วนของสังคมมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนผ่านสื่ อ จัดประเมินความรุ นแรงหรื อจัดทําระดับความ
รุ นแรงของเกม

เผยแพร่ นโยบายหรื อมาตรการในการควบคุมการเล่นเกม กํากับควบคุม รวมทั้งการติดตาม

ประเมินผลผ่านสื่ อโครงการแก้ไขปั ญหาการติดเกมต่าง ๆ

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยที่สั มพันธ์ กับการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนัก เรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาสั งกัด เขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
การที่ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครั ว ความรู้ สึกมี คุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม
และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ สามารถร่ วมกันทํานายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนได้น้ นั
ปั จจัยที่มีอิทธิต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ อันดับแรก คือ ปั จจัยทางด้านสัมพันธภาพในครอบครัว อาจเนื่องมาจาก
ครอบครัวเป็ นสถาบันแรกของทุกชีวิต เป็ นเบ้าหลอมที่สาํ คัญในการที่จะประคับประคองชีวิต ตั้งแต่แรกเริ่ มให้
เป็ นไปตามครรลองของสังคม เพื่อให้นกั เรี ยนเติบโตขึ้นมาเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีการประพฤติปฏิบตั ิตาม
ขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรมอันดีงาม เติบโตขึ้นมาเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว จึงเป็ น
ปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดที่จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีและเป็ นคนดีในสังคม สอดคล้องกับ กุหลาบ รัตนสัจธรรมและ
คณะ (2540) ที่กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลสําคัญที่สุดต่อครอบครัวคือสายสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบิดามารดาและ
บุตร มีความรัก ความอบอุ่นต่อกัน และภายในครอบครัว ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีเวลา มีความอดทน มีการ
สร้างความผูกพันที่กระชับและมัน่ คง มีความเข้าใจต่อกันและกัน วัยรุ่ นที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่นมีแนวโน้มที่จะ
มีปัญหาน้อยกว่าวัยรุ่ นที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่จึงควรทําหน้าที่เอาใจใส่ ดูแลให้คาํ ปรึ กษาเมื่ อลูกมี
ปั ญหาต้องเปิ ดใจกว้างยอมรับฟั งข้อคิดเห็นของลูก ให้เวลากับลูกให้พอเพียง เพื่อที่ลูกจะไม่ใช้เวลาอยูก่ บั กลุ่ม
เพื่อนมากเกินไป พ่อแม่ยงั อาจชักนําให้ลูกมีความสนใจในธรรมะ มีศรัทธายึดมัน่ ในศีลธรรมเพื่อเป็ นแนวทางใน
การดําเนินชีวติ
ส่ ว นการที่ ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มทางโรงเรี ยน และการรั บ รู้ ม าตรการควบคุ ม การเล่ น เกม
คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทํานายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้ เนื่ องจากตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในลักษณะ
ตรงกันข้ามกับการติดเกมคอมพิวเตอร์ ในระดับตํ่ามาก โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียง 0.151 เท่านั้น ดังนั้น
ในการคัดเลือกเข้าสมการถดถอยพหุ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ มากกว่าจึงถูกคัดเลือกเข้า
สมการ
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยสัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม
และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการร่ วมกันอธิ บายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้ไม่
มากนัก จึงได้นาํ ปัจจัยด้านประชากร 2 ตัว คือ อายุและเพศ เข้าร่ วมวิเคราะห์ดว้ ย พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว
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ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม เพศ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ และอายุ
ของนักเรี ยน ถูกคัดเลือกเข้าสมการถดถอยพหุ และสามารถร่ วมกันทํานายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 57.60 โดยที่สัมพันธภาพในครอบครัว
เป็ นปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความรู้ สึ กมี คุ ณ ค่ า ในตนเอง
สภาพแวดล้อ มทางสั ง คม เพศ การรั บ รู้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ เกมคอมพิ ว เตอร์ และอายุ ปั จ จัย ทั้ง 6 มี
ความสัมพันธ์กบั การติดเกมคอมพิวเตอร์ ในระดับปานกลาง (R=.759)

ซึ่ งปั จจัยสัมพันธภาพในครอบครั ว

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม และอายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการติดเกมคอมพิวเตอร์
ส่ วนปั จจัยทางด้านเพศ และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกการติดเกม
คอมพิวเตอร์

นั่นคือ นักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ที่ มีคะแนน

สัมพันธภาพในครอบครัวและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ่า มีสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ดีและมีระดับอายุนอ้ ย
มีแนวโน้มที่จะติดเกมคอมพิวเตอร์สูงกว่านักเรี ยนที่มีคะแนนสัมพันธภาพในครอบครัวสู ง มีความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองสูง มีสภาพแวดล้อมทางสังคมดีและมีระดับอายุมาก
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของสุ ดา จัน่ มุกดาและคณะ (2549) ที่พบว่า ปั จจัยที่สัมพันธ์
กับการติดเกมของนักเรี ยน ได้แก่ เพศ (ชาย) มีความสัมพันธ์เชิ งบวก ส่ วนอายุ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ
การสนับสนุ นการเล่นเกมของพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง มี ความสัมพันธ์เชิ งลบต่อการติ ดเกมของนักเรี ยนอย่างมี
นัย สํา คัญ กลุ่ ม นัก เรี ย นที่ ติ ด เกมส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ ผลกระทบปานกลางถึ ง มากในเรื่ อ งการเรี ย น การสู ญ เสี ย
ความสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของศิริไชย หงส์สงวนศรี และคณะ
(2548) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ในนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ในการเล่นเกมนั้น
มีผลทําให้ผเู้ ล่นขาดความสัมพันธ์ในครอบครัว ก้าวร้าว ไม่สนใจการเรี ยน และสุ ขภาพไม่ดี ผลการเรี ยนลดลง เกิด
ปั ญ หาเรื่ องสมาธิ ในการเรี ยนและการจัดการกับอารมณ์ เกิ ดปั ญ หาหรื อโรคทางจิ ตเวช เช่ น อารมณ์ ซึม เศร้ า
พฤติกรรมดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว หนีเรี ยน หนีออกจากบ้าน เป็ นต้น นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่า ครอบครัว ของเด็ก
และวัยรุ่ นที่ ติดเกมคอมพิวเตอร์ มกั เป็ นครอบครั วที่ ขาดการฝึ กวินัยให้ลูกอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่วยั เด็ก อาจ
เนื่ องจากขาดทักษะในการฝึ กวินัย ไม่ มีเวลา หรื อไม่ได้ให้ความสําคัญเพียงพอ มักเป็ นครอบครั วที่ พ่อแม่ไม่
สามารถติ ดตามพฤติกรรมของลูกได้อย่างเหมาะสม บางครอบครั วพ่อแม่มีความใกล้ชิดและความผูกพันทาง
อารมณ์ กบั ลูกน้อย บางครอบครั วเด็กและวัยรุ่ นอาจมี ความเครี ยดจากความคาดหวังของพ่อแม่ ปั ญหาความ
ขัดแย้ง หรื อปัญหาการสื่ อสารในครอบครัว จึงหาทางออกด้วยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
เมื่อนําสมการถดถอยพหุ คูณของการวิเคราะห์ครั้งแรกและครั้งที่สองมาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า สมการที่
สองสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของการติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.1 ซึ่ งถือว่าแตกต่างกัน
ค่อนข้างน้อย จึงสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่สามารถทํานายการติดเกมคอมพิวเตอร์ ได้ดีที่สุด คือ สัมพันธภาพในครอบครัว
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อมทางสังคม และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ ส่ วนปั จจัย
ด้านประชากรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการติดเกมคอมพิวเตอร์ ไม่มากนัก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็ นกลุ่มที่มีความแตกต่างทางด้านประชากรน้อยมากประกอบกับตัวแปรระดับอายุและเพศเป็ นตัว
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แปรหุ่ น มีค่าเพียง 0 กับ 1 เท่านั้น ทําให้ระดับความแตกต่างมีนอ้ ย สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิฟฟิ ตและฮัน
(Griffith and Hunt, 1995) ที่พบว่า การเล่นเกมของวัยรุ่ นไม่มีความแตกต่างกันในการเล่นระหว่างเพศหญิงและ
เพศชายอย่างมีนัยสําคัญ แต่ความแตกต่างมีผลตํ่า ข้อสังเกตได้คือ เพศชายนิ ยมเล่นเกมเป็ นประจํามากกว่าและ
นิ ยมเล่นเกมที่มีความรุ นแรงในเนื้ อหา ในขณะที่ผหู้ ญิงชอบเกมที่มีความสนุกสนานและความบันเทิงเป็ นเหตุผล
หลักของการเลือกเล่นเกม
2. ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ ไขปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั งกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการสร้ างสั มพันธภาพทีด่ ภี ายในครอบครัว
ยุทธศาสตร์น้ ี เน้นมาตรการส่ งเสริ มการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว การรับรู้และมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปั ญหาร่ วมกันภายในครอบครัว การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศระหว่างสมาชิกในครอบครัว การจัด
พื้นที่ทาํ กิจกรรมภายในครอบครัว การสร้างระเบียบวินยั ในบ้าน และส่ งเสริ มการสร้างต้นแบบที่ดีภายในครอบครัว
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (Mirror Neuron Theory) ที่เห็นว่า แบบอย่างที่ดีจากพ่อแม่เป็ นสิ่ งสําคัญ
ที่สุดในการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ. 2551– 2554 (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) ที่
กําหนดมาตรการระยะยาวในการสร้างระเบียบวินัยในบ้าน เช่น กําหนดระยะเวลาที่ยอมให้เด็กเล่นหรื อห้ามเล่น
จากผลการวิ จัย จึ ง เห็ น ได้ว่า ครอบครั ว เป็ นสถาบัน แรกของทุ ก ชี วิ ต

เป็ นเบ้า หลอมที่ สํา คัญ ในการที่ จ ะ

ประคับประคองชีวิต ตั้งแต่แรกเริ่ มให้เป็ นไปตามครรลองของสังคม เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีการประพฤติปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงาม เติบโตขึ้นมาเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
จากการศึกษาปั ญหาสังคมจะพบว่า ปั ญหาของวัยรุ่ นส่ วนใหญ่ลว้ นมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากปั ญหาภายในครอบครัว
ทั้งสิ้ น หากครอบครัวใดให้ความอบอุ่นแก่เด็ก เด็กดังกล่าวจะมีเหตุผล กล้าตัดสิ นใจ มี ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง
พฤติ กรรมที่ แสดงออกเป็ นพฤติกรรมที่ สังคมยอมรั บ ส่ วนเด็กที่ ครอบครั วขาดความอบอุ่นหรื อพ่อแม่เข้มงวด
เกินไป ทําให้เด็กแสดงพฤติกรรมหลายประการที่สังคมไม่ยอมรับ และจากการศึกษาปั จจัยของการติดเกม พบว่า
ครอบครัว ของเด็กและวัยรุ่ นที่ติดเกมคอมพิวเตอร์ มกั เป็ นครอบครัวที่ขาดการฝึ กวินยั ให้ลูกอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่
วัยเด็ก อาจเกิดเนื่ องจากขาดทักษะในการฝึ กวินยั ไม่มีเวลา หรื อไม่ได้ให้ความสําคัญเพียงพอ มักเป็ นครอบครัวที่
พ่อแม่ไม่สามารถติดตามพฤติกรรมของลูกได้อย่างเหมาะสม บางครอบครัวพ่อแม่มีความใกล้ชิดและความผูกพัน
ทางอารมณ์กบั ลูกน้อย บางครอบครัวเด็กและวัยรุ่ นอาจมีความเครี ยดจากความคาดหวังของพ่อแม่ ปั ญหาความ
ขัดแย้ง หรื อปั ญหาการสื่ อสารในครอบครัว จึงหาทางออกด้วยการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ (ศิริไชย หงส์สงวนศรี และ
คณะ, 2548)
ดังนั้น การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมของนักเรี ยนที่มีสาเหตุมาจากสัมพันธภาพในครอบครัว
เพื่อ เป็ นการช่ วยลดปั ญหาสัง คมที่ มี พ้ืนฐานมาจากปั ญ หาครอบครั ว พ่อแม่ จึ งควรวางตัวเป็ นเพื่ อ นที่ ดีของลูก
หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกันต่อหน้าลูก อบรมสั่งสอนลูกโดยมีความเมตตาเป็ นพื้นฐาน และพ่อแม่ควรส่ งเสริ มให้มี
กิจกรรมภายในครอบครัวที่มีความเพลิดเพลิน ความสุ ขใจ จะดึงเด็กไม่ให้ติดเกม ปั ญหาการติดเกมของเด็กจะไม่
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เกิดขึ้นหากผูป้ กครองใส่ ใจและให้เวลากับเด็กมากขึ้น และในขณะที่เด็กมีอารมณ์รุนแรง มีพฤติกรรมที่ไร้เหตุผล
พ่อแม่ควรทําใจให้เยือกเย็นและเป็ นมิตรที่ดีดว้ ยการนําหลักธรรมมาเป็ นเครื่ องกล่อมเกลา ช่วยเหลือให้คาํ แนะนํา
และช่วยแก้ปัญหาอย่างละมุนละม่อน เพื่อช่วยไม่ให้เด็กวูว่ าม หรื อตัดสิ นใจทําสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนา นอกจากนี้ การ
แนะนําการคบเพื่อน การสร้างระเบียบวินยั ในบ้าน การกําหนดกติกาอย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริ ม
ทักษะให้กบั เด็กอย่างต่อเนื่ อง จะช่ วยให้เด็กรู้ เท่าทันอันตรายของการติ ดเกมคอมพิวเตอร์ และเพิ่มทักษะการ
ดํารงชีวติ โดยเฉพาะทักษะการปฏิเสธการชักชวนจากเพื่อน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้ านความรู้ สึกมีคุณค่ าในตนเอง
ยุทธศาสตร์ น้ ี เน้นมาตรการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนที่ติด
เกม โดยการส่ งเสริ มการมองตนเองในแง่บวก และเสริ มสร้างความตระหนักในความสามารถของตนเอง สนับสนุน
การสร้ างหลักสู ตรที่ มีการออกแบบการเรี ยนการสอนที่ ส่ งเสริ ม ศักยภาพการมองตนเองในแง่ บวก หรื อความ
ตระหนักในความสามารถของตนเอง เช่น การเรี ยนการสอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) หรื อ
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Learning) เป็ นต้น ส่ งเสริ มการสร้างบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร โดยสร้างความมัน่ ใจ
ให้เด็กที่ติดเกมทุกคนรู้วา่ เมื่อใดที่เขาทําผิดพลาด หรื อผิดหวัง มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน หรื อประคับประคอง
ให้ต่อสู้กบั อุปสรรคต่างๆ ได้ สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (สํานักงานจังหวัดตราด, 2549)
ที่ ไ ด้ก ํา หนดยุท ธศาสตร์ ใ ห้มี ก ารดํา เนิ น การจัด กลไกเฝ้ าระวัง เด็ ก และเยาวชน โดยทํา แผนงานป้ องกัน และ
ปราบปรามมิ ใ ห้เ กิ ด ความรุ น แรง และมี แ ผนสร้ า งเสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เพื่ อ มุ่ ง แก้ไ ขให้เ ด็ ก เก่ ง -ดี -มี
คุณธรรม นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตามแผนสุ ขภาวะเด็กและเยาวชนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สุ ริยเดว ทรี ปาตี, 2551) ที่สรุ ปว่า ในการกําหนดยุทธศาสตร์
หรื อแผนการสร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อเด็กและเยาวชน ควรพิจารณาว่า เด็ก เยาวชนเป็ นวัยที่มีศกั ยภาพ และมีคุณค่าของ
ตนเอง เด็กและเยาวชนทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสในการแสดงออกตามความถนัดของตนเองเพื่อ
สร้างคุณค่า ความภูมิใจและได้รับแรงสนับสนุน การยอมรับนับถือเริ่ มต้นจากพ่อแม่ ญาติพี่นอ้ งทั้งยังเป็ นแรง
เสริ มทางบวกที่จะทําให้เด็กมีความทะเยอทะยานในสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและส่ วนรวม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสั งคม
ยุทธศาสตร์ น้ ี เน้นมาตรการส่ งเสริ มและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยเน้นการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนน่าเรี ยนน่าอยู่ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนที่น่าอยู่ ปราศจากเกมและการพนัน ส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนของสังคม
มี ส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน

โดยจัดให้มีเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณธรรมนําความรู้ ระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์ น้ ี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ 2551– 2554
(สํานักงานเลขาธิ การสภาศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551) ที่กาํ หนดยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่ติดเกมในภาพรวม โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ งเร่ งส่ งเสริ มพัฒนา
ครู คณาจารย์ / บุคลากรแนะแนวในสถานศึกษา และให้มีคณะผูร้ ับผิดชอบการพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ได้กาํ หนดมาตรการระยะยาวในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ติดเกม โดย
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กําหนดให้มีการพัฒนาระบบงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มความประพฤติ นักเรี ยน

โดยจัดให้มีศูนย์การ

ประสานงานส่ งเสริ มความประพฤตินักเรี ยนนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและในเขตพื้นที่ จงั หวัด พัฒนา
ระบบงานแนะแนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนและนักศึกษาเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวยังได้โดย
กําหนดเป็ นมาตรการเร่ งด่วน ในการออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบผูป้ ระกอบการร้านอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้เกิดร้าน
อินเทอร์ เน็ตที่ดี จัดการกับร้านที่ทาํ ผิดระเบียบ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการตรวจสอบร้าน
เกมและร้านอินเทอร์ เน็ตที่อยูร่ อบสถานศึกษา และสถานศึกษาควรสนับสนุนกิจกรรม / ชมรมให้เด็กและเยาวชน
สามารถเลือกกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรได้อย่างเหมาะสมวัย นอกจากนี้ยทุ ธศาสตร์ ดงั กล่าวนี้ยงั สอดคล้องกับ แนว
ทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน (คณะกรรมการอํานวยการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมเด็กและเยาวชนไทย
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2548) ที่กาํ หนดประเด็นปั ญหาเยาวชนที่รุนแรงและต้องแก้ไขเร่ งด่วนโดยกําหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ ทั้งยุทธศาสตร์ ทว่ั ไปและยุทธศาสตร์ เฉพาะตามประเด็นปั ญหา สรุ ปได้วา่ ในการแก้ปัญหาเด็กและ
เยาวชนนั้นมีวิธีการหลักที่ใช้ได้กบั ทุกปั ญหาและต้องใช้วิธีแก้ที่เป็ นยุทธศาสตร์ เฉพาะปั ญหา ได้แก่ สถานศึกษา
จะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยส่ งเสริ มกิจกรรมนักเรี ยนตามความสนใจที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมนอก
หลักสู ตร เพื่อป้ องกันไม่ให้เยาวชนมัว่ สุ มกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมด้ านการรับรู้ ข่าวสารเกีย่ วกับเกมคอมพิวเตอร์
ยุทธศาสตร์น้ ี เน้นมาตรการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เชิงกลยุทธ์ในสื่ อทุกประเภท ตลอดจนถึงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและผูป้ กครองทราบเกี่ยวกับโทษของการเล่นเกม

ควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่

เหมาะสม และเกมคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีลิขสิ ทธ์ รณรงค์การดําเนิ นงานของสื่ อมวลชน เพื่อผลิตและพัฒนาสื่ อเชิง
สร้ างสรรค์และเป็ นสื่ อที่ ปลูกฝั งความดี งาม ตามนโยบายขจัดสื่ อร้ าย ขยายสื่ อดี

กําหนดปั ญหาการติ ดเกม

คอมพิวเตอร์ เป็ นวาระแห่ งชาติเพื่อการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา เผยแพร่ นโยบายหรื อมาตรการในการควบคุม
การเล่นเกม ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งติดตามและประเมินผล โครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการติดเกมของ
เยาวชนอย่างต่อเนื่ อง ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
สถานศึ กษา พ.ศ 2551–2554 (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา กระทรวงศึกษาธิ การ,

2551) ที่ กาํ หนด

ยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ติดเกม โดยกําหนดเป็ นมาตรการเร่ งด่วนในด้านการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นสถานศึกษาให้มีการจัดตั้งโปรแกรมป้ องกันเว็บไซต์ที่ใช้เล่นเกมและเว็บไซต์ที่ไม่พึง
ประสงค์ กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดประเมินความรุ นแรงหรื อจัดทําระดับความ
รุ นแรงของเกม เว็บไซต์ และโปรแกรมสนทนาทางคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับเด็ก และให้มีการลงทะเบียน ตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด ให้มีมาตรการพัฒนาเกมออนไลน์ดี ๆ รณรงค์การดําเนินงานของสื่ อมวลชนเพื่อผลิต
และพัฒนาสื่ อเชิงสร้างสรรค์และเป็ นสื่ อที่ปลูกฝังความดีงามตามนโยบายขจัดสื่ อร้าย ขยายสื่ อดี ดังนั้น ในการ
แก้ปัญหาการติดเกมที่เกิดจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนหรื ออิทธิ พลจากสื่ อ ควรมีการ
รณรงค์การสร้ างสื่ อในเชิ งสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาแนวคิดเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 (สํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและ
พิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์,
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2550) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนไทย ที่กาํ หนดให้มีโครงการ
สร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน : เยาวชนสี ขาว เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันแก่เยาวชนในการบริ โภคสื่ อที่
เหมาะสม โดยดําเนิ นการจัดอบรมนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลุ่มเสี่ ยงติดเกม) เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันแก่
เยาวชนไม่ให้ติดเกม ผลที่ได้รับ เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึ กในการทําความดี โดยใช้หลักธรรมเป็ นแนวทางใน
การดําเนิ นชีวิต และเป็ นภูมิคุม้ กันของสังคม และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปขยายเครื อข่ายสร้างภูมิคุม้ กันแก่
เยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชน เด็กและเยาวชน มีภูมิคุม้ กันทางสังคมสามารถดํารงตนเป็ นคนดีของสังคม รวมทั้ง
การบริ โภคสื่ อที่เหมาะสม

ข้ อเสนอแนะ
1 ข้ อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1.1 ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง และ
จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และจากการประชุมด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ดังนั้น สถานศึ กษาสามารถนําไปใช้หรื อพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทของแต่ละ
สถานศึกษาได้
1.2 วิธีดาํ เนิ นการวิจยั และแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ศึ ก ษาวิจัย เพื่ อ พัฒนายุท ธศาสตร์ ก ารป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการติ ด เกมคอมพิ ว เตอร์ ของนักเรี ยนในระดับ
โรงเรี ยน โดยเฉพาะที่มีความสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนที่จะนําไปสู่ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกม
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3 การสร้างยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ ให้ความสําคัญกับมาตรการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างแท้จริ ง โดยมองเกมเป็ นปั ญหาด้านลบต่อเยาวชนและกําหนดยุทธศาสตร์ เพียงด้านเดียว ดังนั้น เพื่อให้ได้
ยุทธศาสตร์ ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุมทุกมิติ ควรให้ความสําคัญ โดย
คํานึ งถึงการกําหนดยุทธศาสตร์ ในเชิงบวก โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกมประกอบด้วย จะช่วยให้มี
การแก้ปัญหาการติดเกมได้อย่างตรงจุดและเหมาะสมมากกว่า
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั ยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนใน
ระดับชาติ เพื่อค้นหาแนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ในเชิ งลึกของภาพรวมทั้ง
ประเทศได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อจัดทําตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานสําหรับประเมินการดําเนินงานป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการติดเกม เพื่อสะท้อนถึงผลการดําเนินงานที่แท้จริ ง
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2.3 ควรมีการนํายุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษาจังหวัดนนทบุ รี จากผลการวิจัยนี้ ไปทดลองใช้ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุ งต่อไป
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