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รูปแบบการป้องกนัและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยเครือข่ายร้านเกม 

A  Model of Protection and Solution for Game Addiction in Children and Youth in Kamphaeng Phet by 
Game Shop Network 

ดร. สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส1 และคณะ 
Dr. Supaporn  Pongpinyo-o-pas and others 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมการติดเกมของเด็กและเยาวชน ในจังหวัดก าแพงเพชรโดย
เครือข่ายร้านเกมด าเนินการโดย ขั้นที่ 1 พัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกม โดยเครือข่ายร้านเกม ผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านเกมสีขาว นักวิชาการวัฒนธรรมครู และอาจารย์โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกม โดยเครือข่ายร้านเกม
ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ประกอบการร้านเกมและเด็กและเยาวชนท่ีมาเล่นเกมในร้านเกมสีขาวเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์การสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ค านวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชรโดยเครือข่ายร้าน
เกม เป็นโครงการใน3 ลักษณะได้แก่ 1) ร้านเกมจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนที่มาเล่นเกมได้ออกก าลังกายและการ
ท างานเพื่อสาธารณะ 2) ร้านเกมร่วมกับโรงเรียนให้เด็กและเยาวชนที่มาเล่นเกมแบ่งเวลาการเรียนและการเล่นเกมอย่าง
เหมาะสม  
3) ร้านเกมหลายร้านร่วมกันสร้างความร่วมมือพัฒนาร้านเกมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน    
  2. ผลการใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชรโดย
เครือข่ายร้านเกมได้แก่ 1) ผู้ประกอบการร้านเกมที่ท าโครงการส่วนใหญ่ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรม
ที่จัดให้กับเด็กและเยาวชนที่มาเล่นเกมที่ร้าน 2) เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในโครงการส่วนใหญ่พึงพอใจ และ
เห็นว่ากิจกรรมเป็นประโยชน์ต้องการให้ร้านเกมอื่นๆน าไปจัดบ้าง และหลังร่วมกิจกรรม เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
การติดเกมในระดับปานกลาง และมีการติดเกมในระดับน้อย  

ค าส าคัญ  

  รูปแบบ / การป้องกันและแก้ไขการตดิเกม/ เด็กและเยาวชน/ เครือข่ายร้านเกม 

 
 
 
 
 
1อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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Abstract 
 The purpose of the research was to develop a model of protection and solution for game addiction 
in children and youth in Kamphaeng Phet by the games shop network. The first step of the study was to 
develop the model of protection and solution for game addiction in children and youth by the games shop 
network. The population of this study consisted of white games shop owners, cultural officers, and teachers. 
The data were collected by workshop, and were analyzed using content analysis. The second step of the 
study was to study the results of the model of protection and solution for the games addiction conducted by 
the games shop network. The population of this study consisted of games shop owners, the youth playing 
games at the white games shops. The data were collected by an interview, questionnaire, conference, and 
the data were analyzed using content analysis, mean, and standard deviation. 
 The findings were as follows: 

1. The results of the model development of protection and solution for the youth’s games 
addiction conducted by the games shop network consisted of the projects for developing the youth at the 
game shops which were divided into 3 aspects 1) they were conducted by the game shops, with an emphasis 
on exercise and public service, 2) they were conducted by the game shops and the schools, with an 
emphasis on learning and playing appropriate games, ad 3) they were conducted by the shop owners, with an 
emphasis on cooperation to develop the game shops in Kamphaeng Phet. 

2. The results of using the model of protection and solution for the youth’s games addiction 
in Kamphaeng Phet conducted by the games shop network were as follows: 1) most of the game shop 
owners who ran the projects and participated in the projects realized the benefit of the activity for the youth 
who played games at their shops, 2) most of the youth who participated in the activity was satisfied and 
realized the benefit of the activity, and would like the other game shops to run the activity as the same. After 
participating in the activity, the youth had the games addiction immunity at an average level, and the level of 
the games addiction was low. 
Keywords : A  Model / Protection and Solution for  Game Addiction in Children and Youth / Game Shop 
Network 

  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 “เกมคอมพิวเตอร์” ถือเป็นสื่อความบันเทิงที่มาพร้อมกับความรวดเร็วของเทคโนโลยี จึงท าให้เกม
คอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่เยาวชนไทยเด็กไทยจ านวนไม่น้อยกลายเป็นเด็ก
หมกมุ่นติดการเล่นเกม ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ไม่สนใจการเรียน  ตัดขาดจากโลกภายนอกถ้าไม่ได้เล่นเกมจะ
รู้สึกกระวนกระวายใจ นอนไม่หลับและกลายเป็นเด็กที่มีอารมณ์ก้าวร้าว ที่กล่าวมาทั้งหมดในทางการแพทย์เรียก
เด็กท่ีมีพฤติกรรมเช่นนี้ว่า “เด็กติดเกม” ซึ่งพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเด็กก าลังติดเกม ได้แก่มีลักษณะแสวงหาให้ได้เล่น
มากที่สุด ว่างหรือไม่ว่างเมื่อใดก็ต้องเล่นเกมเมื่อนั้นเล่นเกมไปด้วยท างานไปด้วยและเลิกเรียนก็แวะเข้าร้าน
อินเตอร์เน็ตเล่นท้ังวันดึกดื่นก็ไม่เลิกและต้องการเพิ่มปริมาณช่ัวโมงการเล่นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไม่ได้เล่นจะมีอาการ
ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่ายกับคนรอบข้าง (บัณฑิตศรไพศาล, 2548) 
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 ศรีวรรณา พูนสรรพสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้ความเห็นว่าเด็กที่มีพฤติกรรมการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์วันละ  3 ช่ัวโมงประมาณ 15 สัปดาห์ติดต่อกันจะส่งผลเสียให้เกิดการเสพติดเกมเช่นเดียวกับติดสาร
เสพติด โดยผู้ที่ติดเกมจะหลั่งสาร  
แอมเฟตามีนแบบเดียวกับผู้ที่ติดสารเสพติดหลั่งออกมาโดยมีสาเหตุจากการมีพฤติกรรมซ้ าๆ   
 (http://www.thaiparents.net/articles/title.php?t=241, ม.ป.ป.) 
กรมสุขภาพจิตได้แบ่งความรุนแรงของการเสพติดเกมออกเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเริ่มติดเด็กจะใช้เวลากับการเล่น
เกมมากกว่าการประกอบกิจกรรมอื่นๆระยะที่ 2 เด็กจะเริ่มมีปัญหาขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวใช้เงินไปกับการ
เล่นเกมระยะที่ 3  เป็นระยะร้ายแรง  เด็กจะติดแบบติดยาเสพติด ไม่ทานข้าว ไม่เรียนหนังสือขาดความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว  ผลการวิจัยต่างประเทศระบุว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีอาจ
น าไปสู่ภาวการณ์ติดเกมอย่างงอมแงมได้และหากเล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าวันละ 3 ช่ัวโมง จะมีผล
ใกล้เคียงกับการเสพยาเสพติดบางประเภทท าให้ไม่สามารถแยกแยะความจริงกับภาวะที่ไม่เป็นจริงออกจากกันได้ซึ่ง
มีผลต่อจิตใจค่อนข้างมากอาจท าให้เกิดภาวะวิกลจริตจากการที่ร่างกายไม่ได้พักผ่อนเครียดหรือเมื่อยล้า 
(http://www.thaiparents.net/articles/title.php?t=241, ม.ป.ป.) 
เนื่องจากการติดเกมก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน และเป็นต้นเหตุของปัญหา
สังคมหลายประการดังที่ได้กล่าวมา  และจากการระดมความเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัดก าแพงเพชร
พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนเป็นปัญหาที่มีความส าคัญว่าต้องเร่งแก้ไข โดยการศึกษาสาเหตุที่แท้จริงและแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชร (สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร, 2550)  
 ผลการส ารวจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเสี่ยงของเด็กและเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชร เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ตาม
เทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่อง  เกมของเด็กมัธยมศึกษา จ านวน 3,203 คน ซึ่งอยู่ใน 9 อ าเภอกับอีก 2 กิ่งอ าเภอ  โดย
ส ารวจในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2550 พบว่าเด็กและเยาวชนเล่นเกมคอมพิวเตอร์ร้อยละ 62.40 และ
เคยแอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาเรียน ร้อยละ 49.60 และในกลุ่มเพื่อที่สนิทกันมีผู้ที่ติดเกมคอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ 42.80  (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร , 2550)  และจากข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชรพบว่า มีการกระท าความผิดโดยการเล่นเกมจ านวน 37 ราย  
ซึ่งมีจ านวนมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับการกระท าความผดิในลกัษณะอื่นๆ (ส านักงานต ารวจภูธรอ าเภอเมือง ก าแพงเพชร 
, 2549) รวมทั้งจากการส ารวจสถิติบ่งช้ีสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch)จังหวัดก าแพงเพชรพบว่า ร้อย
ละเด็กประถมศึกษาที่เล่นเกมออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์และเกมอื่นๆในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 23.29 
มัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 20.88 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 18.18 อาชีวะ ร้อยละ 11.22 และอุดมศึกษา 
ร้อยละ 13.16 เวลาที่เด็กประถมศึกษาเล่นเกมออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์และเกมอื่นๆ ต่อวัน ในระดับประถมศึกษา 
94.77 นาที มัธยมศึกษาตอนต้น119.16 นาที มัธยมศึกษาตอนปลาย 92.55 นาที อาชีวะ 132.50 นาที และ
อุดมศึกษา 108.79 นาที  (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2553) 
 จากสภาพปัญหาและผลการวิจัยดังกลา่ว และเนื่องจากผลการวิจัยระยะที่ 1 ความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชน ในจังหวัดก าแพงเพชร มี 5 รูปแบบ 
ซึ่งรูปแบบการสร้างเครือข่ายร้านเกมเพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขการติดเกม เป็นรูปแบบที่ยังไม่มีการ
น ามาใช้ จึงพัฒนารูปแบบการการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชรโดย
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เครือข่ายร้านเกม เพื่อเป็นแนวทางให้กับร้านเกมได้น าไปใช้ในการร่วมป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชร และพื้นท่ีอื่นๆต่อไป 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชรโดยเครือข่าย
ร้านเกม 

  วิธีด าเนินการวิจัย 

 ด าเนินการวิจยัเป็น 2 ข้ันตอน ไดแ้ก่ 

 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชร 

โดยเครือข่ายร้านเกม แหล่งข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านเกมที่เข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว ของจังหวัด

ก าแพงเพชร ในปีงบประมาณ 2554 ที่เป็นร้านเกมสีขาวที่มีคุณภาพ ผู้ประกอบการร้านเกมสีขาวที่เข้าร่วมโครงการร้าน

เกมสีขาว ของจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2554 ซึ่งเป็นร้านเกมสีขาวที่มีคุณภาพที่เสนอหรือเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนที่มาเล่นเกมที่ร้าน นักวิชาการวัฒนธรรม ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบเสนอโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมาเล่นเกมที่ร้านเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุม

เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัด

ก าแพงเพชรโดยเครือข่ายร้านเกม แหล่งข้อมูลได้แก่  ผู้ประกอบการร้านเกมที่เข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว ของจังหวัด

ก าแพงเพชร ประจ าปี 2554 ที่จัดท าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เด็กและเยาวชนที่มาเล่นเกมในร้านเกมสีขาวซึ่ง

ผู้ประกอบการร้านเกมสีขาวเป็นผู้จัดท าโครงการและด าเนินโครงการ และร่วมกิจกรรมของร้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ได้แก่แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการแบบสอบถามภูมิคุ้มกันและแบบสอบถามการติดเกมของเด็กและ

เยาวชน  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์และการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค านวณ

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  สรุปผลการวิจัย      

 1. รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชรโดยเครือข่ายร้านเกม 

ได้แก่ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เล่นเกมในร้าน โดยผู้ประกอบการร้านเกมร้านนั้นเป็นผู้ด าเนินโครงการ จ านวน 5 

โครงการจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่   

  1) โครงการที่ผู้ประกอบการด าเนินการจ านวน 3 โครงการ ซึ่งเน้นการออกก าลังกาย 2 โครงการ ได้แก่ 

โครงการร้านเกมวัยใสใส่ใจสุขภาพ และ โครงการตะกร้อกับคอเกม และเน้นการท างานเพื่อสาธารณะ 1 โครงการ ได้แก่ 

โครงการร่วมเล่นรวมแรงบริการชุมชน    
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  2) โครงการที่ผู้ประกอบการด าเนินการร่วมกับโรงเรียน จ านวน 1 โครงการ เน้นการเรียนและการเล่นเกม
อย่างเหมาะสม ได้แก่โครงการรู้เรียนรู้เล่นให้เป็นประโยชน์ 3) โครงการที่ผู้ประกอบการหลายร้านร่วมกันด าเนินการ 
จ านวน 1 โครงการ เน้นการสร้างความร่วมมือกันพัฒนาร้านเกมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่  โครงการร้านเกม
ปลอดภัย 
 2. ผลการใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชรโดยเครือข่าย
ร้านเกมได้แก่  1) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านเกมที่จัดท าโครงการ ส่วนใหญ่ เห็นความส าคัญและประโยชน์
ของกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กและเยาวชนที่มาเล่นเกมที่ร้าน แต่เนื่องจากกลุ่ มเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมไม่
ต่อเนื่องและมีเหตุการณ์ต่างๆที่ท าให้การด าเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการร้านเกม ไม่ต่อเนื่อง เช่น ปัญหาใน
ครอบครัว สภาพภูมิอากาศ ภาระงานอื่นๆที่ต้องด าเนินการ 2) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านเกมที่ร่วม
กิจกรรมกับร้านเกมเพื่อร่วมกันพัฒนาร้านของตนเอง ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาร้านเกมให้เป็นร้านเกมที่ปลอดภัย และแนวทางแก้ปัญหาที่พบจากการ
ประกอบธุรกิจร้านเกม แต่กิจกรรมของโครงการนี้ยังไม่ต่อเนื่องเพราะมีการจัดประชุมกันเพียงครั้ งเดียวการเป็น
เครือข่ายยังไม่เกิดขึ้นมีเพียงการจัดกิจกรรมของแต่ละร้านซึ่งประสบความส าเร็จมากน้อยขึ้นอยู่กับความตั้งใจของ
ผู้ประกอบการแต่ละร้าน 3) ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่เล่นเกมในร้านที่ร่วมกิจกรรมในโครงการ ส่วนใหญ่
เด็กและเยาวชนซึ่งเล่นเกมในร้านที่ร่วมกิจกรรมในโครงการพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของทางร้าน มีความเห็นว่า
กิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและต้องการให้ร้านเกมอื่นๆน าไปใช้จัดกิจกรรม แต่มีความเห็นว่าโครงการ
ต่างๆส่วนใหญ่ยังต้องปรับกิจกรรมให้ต่อเนื่องและหลากหลายมากขึ้น และ 2) ระดับภูมิคุ้มกันการติดเกมหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยภาพรวมเด็กและเยาวชนซึ่งเล่นเกมในร้านที่ร่วมกิจกรรมในโครงการมีระดับภูมิคุ้มกัน
การติดเกมในระดับปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยภูมิคุ้มกันการติดเกมมากกว่าข้ออื่น  ได้แก่ ชีวิตมีความสุข 
และส่วนใหญ่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยภูมิคุ้มกันการติดเกมน้อยกว่าข้ออื่น ได้แก่ ไม่ได้เล่นเกมทุกครั้งที่อยากเล่น  ส าหรับ
ระดับการติดเกม หลังเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยภาพรวมเด็กและเยาวชนซึ่งเล่นเกมในร้านที่ร่วมกิจกรรมใน
โครงการมีระดับการติดเกมในระดับน้อย ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยการติดเกมมากกว่าข้ออื่นได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่คบด้วยชอบ
เล่นเกมเหมือนกัน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยการติดเกมน้อยกว่าข้ออ่ืนได้แก่ เคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกม 

  อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญทีค่ณะผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
  1. ผลการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชรโดย
เครือข่ายร้านเกมมีประเด็นที่อภิปรายผลดังนี ้
   1.1  กิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เล่นเกมในร้าน โดยผู้ประกอบการร้านเกมร้านนั้น
เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งมุ่งจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนที่มาเล่นเกม ได้แก่ โครงการตะกร้อกับคอเกม โครงการร้านเกมวัยใส
ใส่ใจสุขภาพ โครงการร่วมเล่นรวมแรงบริการชุมชน โครงการรู้เรียนรู้เล่นให้เป็นประโยชน์ มีลักษณะเด่น คือ เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการออกก าลังกาย การท างานเพื่อสาธารณะ การเน้นการเรียนและการเล่นเกมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
กิจกรรมดังกล่าวน่าจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมของเด็กและเยาวชนได้ เพราะเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ
ที่เด็กและเยาวชนได้มีการผ่อนคลาย มีการแข่งขัน มีความสนุกสนาน และมีสังคมของเพื่อนที่ร่วมกิจกรรม สร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน ฝึกให้เด็กและเยาวชนแบ่งเวลาและมีความรู้ความเข้าใจในข้อเสีย
ของการติดเกมและการป้องกันตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการที่อธิบายถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไข
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ปัญหาการติดเกมของเด็กและเยาวชนไว้ว่า เด็กๆทุกคนต้องการความภาคภมูิใจในตัวเอง ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าตัวเองมี
อะไรดีแต่ถ้าเด็กรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะอวดตัวเองกับคนอื่นเด็กจะไปสร้างการยอมรับด้วยวิธีการอื่นๆ การสร้างให้เด็ก
มองตัวเองในมุมดีจึงเป็นเรื่องจ าเป็น และสังคมวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมหรือการมีเงินจ านวนมากไม่
รู้สึกภาคภูมิใจกับคุณธรรมจริยธรรมภายในถ้าเด็กมีความภาคภูมิใจกับคุณธรรมภายในใจ เด็กจะไม่แกว่งง่ายไม่ว่า
เพื่อนจะมาชวนไปเล่นเกมก็ตามเพราะเด็กจะรู้ว่าคุณค่าของเขายังอยู่ แม้ว่าเขาจะไม่ท าตามที่เพื่อนชวนก็ตาม  
(บัณฑิต  ศรไพศาล, ม.ป.ป.) การแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม ส าหรับโรงเรียนครูควรอบรมสั่งสอน
วิธีการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา หาแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่มีไว้เล่นเกมเพียงอย่างเดียวสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเข้าไปกับการเรียนการสอนทุกวิชาให้ค้นงานจากอินเตอร์เน็ตมาส่ง มาน าเสนอเพื่อท่ีเด็กจะได้มีความรู้ด้าน
อื่นด้วยจะได้ไม่เล่นเกมเพียงอย่างเดียว (http://learners.in.th /blog/yumi/158573,2554) วิธีแก้ปัญหาเด็กติด
เกมด้วย Culture&Community ซึ่งเน้นการท าให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมเชิงรุกให้เด็กใช้เกมและไอซีทีในเชิง
สร้างสรรค์ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการสร้างชุมชนในเกมที่ดูแลสังคม 
 (http://www.healthygamer.net/information/story/8728, 2554) และสอดคล้องกับที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551, หน้า 16) ได้เสนอแนะว่าการพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญที่ช่วยป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการติดเกมและอินเตอร์เน็ต ได้แก่ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักในคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาความรับผิดชอบและศักยภาพในการควบคุมตนเอง และพัฒนาทักษะความสัมพันธ์กับ
เพื่อนและเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยของ ประกายเพชร  สุภะเกษสุธรรม  นันทมงคลชัย และมัณฑนา  
ด ารงศักดิ์ (2555) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ ามีโอกาสที่จะติดเกมคอมพิวเตอร์มากขึ้น  0.35 เท่าของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง จึงควรเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้เรียน นอกจากเหตุผลที่
กล่าวมาแล้วยังอาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการรา้นเกมคิดกิจกรรมที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยพิจารณาจากความ
พร้อมของตนในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ ความสนใจ และทรัพยากรต่างๆของตนเอง ประสบการณ์ในการ
ด าเนินชีวิตของตนเองและเคยท ากิจกรรมร่วมกับเด็กแลเยาวชนมาก่อน รวมทั้งบริบทที่ตั้งของร้านเกมของตนเอง
และสถานท่ีในชุมชนที่อยู่ใกล้กับร้าน 
   1.2 ส าหรับกิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เล่นเกมในร้าน โดยผู้ประกอบการร้านเกม
ร้านนั้นเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งมุ่งจัดกิจกรรมและการสร้างความร่วมมือกันพัฒนาร้านเกมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ 
โครงการร้านเกมปลอดภัย ต้องการจะใช้ความเป็นเครือข่ายของร้านในกลุ่มอ าเภอที่มีที่ตั้งใกล้กันให้เกิดประโยชน์ 
โดยร่วมกันคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในการปรับปรุงร้านของตนเองโดยมีแกนน าซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการท าธุรกิจร้านเกม และประสบความส าเร็จเป็นร้านเกมสีขาวระดับดีเยี่ยม ซึ่งน่าจะช่วยท าให้ร้านเกมมีความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กเพิ่มขึ้นและมีกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มาเล่นเกมที่ร้านมากขึ้น ทั้งนี้แนวคิด
ดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเครือข่ายทางสังคมที่ระบุว่าเครือข่ายทางสังคมเป็นชุดของความสัมพันธ์ของบุคคลกลุ่ม
องค์กรโดยที่มีการแลกเปลี่ยนทรพัยากรกันท้ังข้อมูลข่าวสารการบรกิารและค าแนะน าฯลฯ(เกษม  นครเขตต์, ม.ป.ป.
,หน้า 1) และเครือข่ายทางสังคม เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กรผ่านรูปแบบ
ของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลายตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน(ธนพฤกษ์ ชามะ
รัตน์, ม.ป.ป., หน้า 7) และสอดคล้องกับวิธีแก้ปัญหาเด็กติดเกมด้วยวิธี “7C-2P” ได้แก่ Cyber Café เน้นการ
ส่งเสริมให้ร้านเกมคาเฟ่และร้านค้าท่ีขายเกมเป็นพ้ืนท่ีปลอดภัย สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ร้านเกมคาเฟ่กลายเป็นพื้นที่
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การเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว การส่งเสริมนี้ ประกอบด้วย การส่งเสริมในรูปของเงิน ซอฟต์แวร์ ลด
อุปสรรคในการประกอบการ ต้นทุนที่มิชอบ (http://www.healthygamer.net/information/story/8728 , 
2554) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภัทรชูประดิษฐ์ (2549) ที่ศึกษาผลของการใช้เทคนิคเอไอซีในการ
แก้ปัญหานักเรียนติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในโรงเรียนปล้องวิทยาคมอ าเภอเทิงจังหวัดเชียงราย พบว่า 
กระบวนการวิจัยนี้สามารถระดมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเพราะการมีส่วนร่วมจะท าให้
เกิดการยอมรับและรู้สึกว่าเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันซึ่งจะท าให้กิจกรรมโครงการประสบความส าเร็จ 
  2. ผลการใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชรโดย
เครือข่ายร้านเกม  มีประเด็นที่อภปิรายผลดังนี ้
   2.1 ผู้ประกอบการร้านเกมที่จัดกิจกรรมพัฒนาเดก็และเยาวชนท้ัง 5 โครงการเห็นความส าคัญ
และประโยชน์ของกิจกรรมที่ทางร้านจัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีจิตส านึกและต้องการพัฒนาร้านเกมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และต้องการสร้างความมั่นใจและไว้วางใจให้ผู้ปกครองและโรงเรียน ต้องการให้สังคมรับรู้ว่าเกมมีประโยชน์
และร้านเกมไม่ใช่แหล่งมั่วสุมและเป็นภัยต่อเยาวชนสอดคล้องกับความคิดเห็นของเจ้าของร้านเกม ที่พบในผลการ
ประชุมเครือข่ายร้านเกมในครั้งท่ี 1 วันพุธท่ี 8 ธันวาคม 2553 ซึ่งร้านเกมคิดว่าร้านของตนควรพัฒนาให้ดีขึ้นในเรื่อง 
การพัฒนาเยาวชนท่ีเข้ามารับบริการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะหลังจากท่ีเรียนมาแล้วจัดให้ให้เป็นแหล่งความรู้ชุมชน มี
มุมเด็กเล่น มุมหนังสือพัฒนาเด็กให้มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์สง่เสริมในด้านการก าหนดช่ัวโมงในการเลน่สรา้ง
สังคมของเด็กสร้างกิจกรรมที่ดีมีการแบ่งปันสร้างคนดีที่เกิดจากร้านอินเตอร์เน็ต เผยแพร่ข้อมูลการสมัครงานและ
การศึกษาต่อให้กับเด็กและเยาวชนที่มาเล่นเกมที่ร้านพัฒนาร้านเกมให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนท าให้ร้านเกมเป็น
แหล่งเรียนรู้ของเด็กๆเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกได้และดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา 
   2.2 เด็กและเยาวชนให้ความร่วมมือกับร้านเกมที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่
ทางร้านจัดเป็นกิจกรรมที่ได้เล่นพร้อมกับการออกก าลังกายและเป็นการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม บางกิจกรรมมีการ
แข่งขันและมีรางวัลท าให้มีความสนใจร่วมกิจกรรมมากขึ้น และอาจเป็นเพราะความสนิทสนมของเด็กและเยาวชน
กับเจ้าของร้าน ซึ่งมีความเป็นกันเอง ท าให้เด็กและเยาวชนมีความเช่ือใจ ยอมรับในความสามารถและความเป็นผู้ที่
ได้รับการยอมรับในสังคมของเจ้าของร้าน สอดคล้องกับความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในบางโครงการที่ได้เล่าว่า
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางร้านเกมคือเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมท าให้ได้รับความสนุกสนาน มีสังคมกับเพื่อนๆ ต่างวัย 
และรับความรู้ทางด้านค้นหาเพื่อนใหม่ หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้รู้จักเพื่อนๆ เพิ่มมากขึ้น การใช้
คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี ความรู้ทางด้านการเล่นเกมต่างๆ ทักษะความสามารถในการใช้นิ้วมือ สายตาซึ่งเป็นข้อดีคือ
ได้เข้าสังคมกับเพื่อนๆ ท่ีได้รู้จักเพื่อนต่างวัย ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งได้ของ
รางวัลด้วย 
   2.3 ระดับภูมิคุ้มกันการติดเกมหลังเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการผ่านไป ประมาณ 1 เดือน โดย
ภาพรวมเด็กและเยาวชนซึ่งเล่นเกมในร้านท่ีร่วมกิจกรรมในโครงการมีระดับภูมิคุ้มกันการติดเกมในระดับปานกลาง
ไม่อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง เวลาในการท ากิจกรรมน้อย หรือกิจกรรมยังไม่
น่าสนใจส าหรับเด็ก แต่ภูมิคุ้มกันการติดเกมในระดับปานกลางก็อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมมี
ลักษณะที่ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่เป็นภูมิคุ้มกันการติดเกม สอดคล้องกับที่นักวิชาการระบุว่าการสร้างวินัยและ
ความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กได้และการมีทางออกที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก 
เพราะเด็กต้องการการยอมรับ การยกย่องและความภาคภูมิใจในตัวเอง ถ้าให้เด็กได้ไปเล่นดนตรี หรือกีฬาหรือท า
อะไรก็ตามที่เด็กถนัดเมื่อเด็กท าไดด้ีและมีคนชมก็จะท าให้มีความภูมใิจและอยากท่ีจะท าอีกก็จะท าให้ลดการเล่นเกม
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ลงไปได้ (บัณฑิต  ศรไพศาล, ม.ป.ป.) และเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการติดเกมระดับเด็กวัยรุ่นว่าควรมี
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางเลือกที่หลากหลายการได้รับการฝึกแบบฝึกหัดชีวิตเช่นทักษะชีวิตวิธีระบายอารมณ์ที่
เหมาะสมและการขจัดความเครียดที่หลากหลายได้ออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน  
(สุริยเดว  ทรีปาตี, 2551, หน้า 13) สอดคล้องกับความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่กล่าวว่า จากการที่เข้าร่วม
โครงการนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ “ในเรื่องการเล่นเกมเมื่อก่อนผมเล่นเกมมากแต่พอได้เข้าโครงการท าให้เล่นเกม
น้อยลงและเล่นกีฬามากขึ้น ช่วยป้องกันการติดเกมเพราะแต่ก่อนผมเกมทุกวันแต่เดี๋ยวนี้เล่นอาทิตย์ละ 3 วัน ช่วย
ลดการเล่นเกมได้มากเพราะเป็นการสนับสนุนให้พวกเราได้ออกก าลังกายอยากให้ร้านเกมอื่นๆ ท ากิจกรรมแบบนี้
ด้วย เพราะเด็กท่ีมาเล่นเกมจะได้ความรู้เหมือนกัน คิดว่าเกิดภูมิคุ้มกันในเรื่องการเล่นเกมก็คืออยากไปท าอย่างอื่น
โดยที่ไม่ใช่การเล่นเกม” และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ชาญวิทย์  พรนภดล และคณะ (2553) ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาหาปัจจัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่น 
ผลการวิจัยพบว่า การลดโอกาสเข้าถึงเกมของเด็ก การฝึกให้เด็กรับผิดชอบและการฝึกให้เด็กมีวินัยรู้จักควบคุม
ตนเองและควบคุมระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม และการส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นปัจจัยส าคัญใน
การป้องกันการติดเกม     
   2.4 จากผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยภูมิคุ้มกันการติดเกม มากกว่าข้ออื่นได้แก่ 
ชีวิตมีความสุข ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะของกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรมที่ท าเป็นกลุม่ เป็นการออกก าลังกาย 
เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณะเกี่ยวกับวัด เป็นกิจกรรมที่เน้นความสุขที่ได้ท าประโยชน์ต่อผู้อื่นและบางกิจกรรมมีรางวัล
ให้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขทั้งทางกายและจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับความคิดเห็นของเด็ก
และเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมที่กล่าวว่า “มีความรู้สึกว่าชอบกิจกรรมการแข่งปิงปองมากที่สุด เพราะได้ออกก าลังกาย
และยังได้รับความสนุกอีกได้เล่นเกมน้อยกว่าเดิม มีร่างกายแข็งแรงไม่ขี้เกียจ  ชอบกิจกรรมกวาดวัด เพราะท าให้วัด
สะอาดและได้บุญซึ่งจุดเด่นของโครงการคือ การช่วยเหลือทางวัดการท ากิจกรรมนี้ท าให้ได้ความเข้าใจกันและความ
ร่วมมือจากเพื่อนๆ และการเปลี่ยนแปลงของตัวเราในการเข้าร่วมกิจกรรมคือ การช่วยเหลือผู้อื่น เพราะมีความ
ร่วมมือและเข้าใจกันมากข้ึน”  นอกจากน้ียังเป็นไปตามแนวคิดของนักวิชาการ ท่ีเสนอแนวทางการช่วยเหลือเด็กติด
เกมว่าควรมีทางออกที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กให้ได้รับการยอมรับ การยกย่องและความภาคภูมิใจในตัวเอง  สร้าง
รอยยิ้มเล็กๆ ในครอบครัวบรรยากาศในครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้สมาชิกในบ้านรู้สึกดีมีความสุขเวลาที่อยู่บ้าน  
(บัณฑิต  ศรไพศาล, ม.ป.ป.) และนอกจากน้ีการป้องกันเด็กติดเกมควรหากิจกรรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่
สร้างสรรค์ให้เด็กเล่นทดแทน (http://www.thaicleannet.com,ม.ป.ป.) 
   2.5 ระดับการติดเกมหลังเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยภาพรวมเด็กและเยาวชนซึ่งเล่นเกม
ในร้านท่ีร่วมกิจกรรมในโครงการมีระดับการติดเกมในระดับน้อยทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเด็กใช้เวลาในการท ากิจกรรม
อื่นนอกจากการเล่นเกมมากข้ึน และรู้จักการแบ่งเวลาการเรียน ครอบครัวและการเล่น รวมทั้งกิจกรรมบางอย่างท า
ให้เด็กเกิดความตระหนักถึงโทษของการติดเกม ดังที่เจ้าของร้านเกมได้เล่าว่ากิจกรรมที่จัดให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการ  
คือให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา  อาการ  สาเหตุ  และวิธีแก้ปัญหาเด็กติดเกมทางอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ให้เด็ก
ออกมาพูดถึงข้อมูลต่างๆ  ที่ไปสืบค้นมาว่าพบอะไรบ้างทีละกลุ่ม อบรมธรรมะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ให้รู้จักการ
รับผิดชอบตัวเองและหน้าที่ต่าง ๆ ให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยให้เขียนการวางแผนการท ากิจกรรมใน
วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และให้จัดท าสื่อรณรงค์ป้องกันการติดเกมประกวด  และสอดคล้องกับความเห็นของเด็กที่ร่วม
กิจกรรมที่เล่าว่าท ากิจกรรมกวาดวัดท าถังขยะ ได้ท าความดีและท าถังขยะเป็น ฝึกการท าความสะอาด รักษาความ
สะอาด ท าให้เล่นเกมน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของชาญวิทย์  พรนภดล และคณะ (2553) ที่ท าวิจัยเรื่อง 
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การศึกษาปัจจัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุน่ ผลการวิจัยพบว่า การลดโอกาสเข้าถึงเกมของเด็ก การฝึกให้เด็ก
รับผิดชอบ  และการฝึกให้เด็กมีวินัย  รู้จักควบคุมตนเองและควบคุมระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม  และการส่งเสริม
ให้เด็กท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์  เป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกันการติดเกมและเป็นไปตามผลการวิจัยที่ ไพบูลย์  
 เปานิล  และคณะ(2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับปัญหาการติด
เกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย พบว่า แนวทางในการป้องกันการติดเกมคือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้
เยาวชนมองเห็นผลเสียของการติดเกม สร้างระเบียบข้อตกลงร่วมกัน จ ากัดเวลาเล่น ส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆทดแทน 
เช่น การออกก าลังกาย วิธีปฏิบัติในการแก้ปัญหาต้องละลดเลิกทีละน้อยจนเลิกได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ
ทดแทน เช่น ให้เยาวชนเล่นกีฬา ทัศนศึกษา เล่นดนตรี เข้ารับการอบรมจริยธรรมรวมทั้งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของนักวิชาการที่ระบุแนวทางและมาตรการการป้องกันเด็กติดเกมว่าในระดับเด็กวัยรุ่นควรมีกิจกรรมสร้างสรรค์
ทางเลือกที่หลากหลายการได้รับการฝึกแบบฝึกหัดชีวิตเช่นทักษะชีวิตวิธีระบายอารมณ์ที่เหมาะสมและการขจัด
ความเครียดที่หลากหลายได้ออกก าลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน และการเยียวยาปัญหาเด็กที่
ติดเกมอยู่โดยการมีพื้นที่กิจกรรมที่สามารถให้แสดงออก(สุริยเดว  ทรีปาตี, 2551, หน้า 13)ควรมีทางออกที่
สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ยอมรับ ยกย่องและสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง ดังนั้นถ้าให้เด็กได้ไปเล่นดนตรี หรือกีฬาหรือ
ท าอะไรก็ตามที่เด็กถนัดเมื่อเด็กท าได้ดีและมีคนชมก็จะท าให้มีความภูมิใจและอยากท่ีจะท าอีกก็จะท าให้ลดการเล่น
เกมลงไปได้ (บัณฑิต  ศรไพศาล, ม.ป.ป.) นอกจากนี้แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนชอบเล่นเกม เบื้องต้นส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ โดยมีแรงจูงใจเป็นคะแนน รายได้ หรือ
การยกย่องและหานักเรียนท่ีไม่มีปัญหาเรื่องเกม มีความห่วงใยและยอมช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เป็นผู้สังเกต
ช่วยเหลือแนะน าพูดคุยด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, หน้า 13)หรือการที่เด็กและ
เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมมีการติดเกมน้อยอาจเนื่องจากมีการรับความรู้จากการสืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ตและการ
ได้รับสื่อรณรงค์แก้ไขการติดเกมจากเพื่อนท่ีท าข้ึนในกิจกรรมของโครงการรู้เรียนรู้เล่นให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ วิภาวี  ใจยะวัง(2551) ที่ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อประสมเพื่อรณรงค์การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษานักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากการใช้สื่อ
ประสมรณรงค์เพื่อการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมต้นพบว่า กลุ่มประชากรมีความตระหนักเรื่อง
ผลกระทบของการเล่นเกมมากเกินไปมากข้ึนท าให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไปในทางที่
ดีขึ้น 

  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1. หน่วยงานและบุคคลกลุ่มต่างๆควรน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
   1. 1ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก ากับดูแลร้านเกมสามารถส่งเสริม
ให้เครือข่ายร้านเกมสีขาวจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมาเล่นเกมที่ร้านให้เกิดผลอย่างยั่งยืน เช่น ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองได้ทราบ ส่งเสริมให้เป็นร้านเกมต้นแบบ 
   1.2 ร้านเกมควรน ารูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม ที่ร้านเกมสีขาวได้
ด าเนินการในการวิจัยครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในร้านของตนเองเพื่อพัฒนาเด็กและเยาชนที่มาเล่นเกมที่ร้าน ให้เล่นเกม
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ เกิดภูมิคุ้มกันและลดการติดเกม โดยการจัดกิจกรรมควรค านึงถึงความพร้อมของ
ร้านและความสนใจของเด็กและเยาวชนท่ีมาเล่นเกม รวมทั้งร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆในชุมชน 
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   1.3 สถานศึกษาควรใช้รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม ที่ร้านเกมสีขาวได้
ด าเนินการในการวิจัยครั้งนี้ร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ โครงการรู้เรียนรู้เล่นให้เปน็ประโยชน์ ซึ่งครูและผู้ประกอบการ
ร้านเกมร่วมกันพัฒนาเด็ก ท าให้ร้านเกมและสถานศึกษาเข้าใจกัน สามารถร่วมกันส่งเสริมและป้องกันเด็กให้เล่นเกม
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง 
  2. จากผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม ที่ร้านเกมสีขาวได้ด าเนินการใน
การวิจัยครั้งนี้ พบว่าการจัดกิจกรรมยังไม่ต่อเนื่องดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบฯ ควรด าเนินการดังนี้ 
   2.1 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลร้านเกม ควรส่งเสริม
สนับสนุนและติดตามการจัดกิจกรรมการใช้รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม ที่ร้านเกมสีขาวได้
ด าเนินการในการวิจัยครั้งนี้เพิ่มมากขึ้น เช่น สนับสนุนงบประมาณ ช่วยประชาสัมพันธ์ช่ื อเสียงของร้าน โดย
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจก าหนดเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการร้านเกมสีขาว 
หรือน าความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมของร้านเกมมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินร้านเกมสีขาว 
   2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้เครือข่ายร้านเกมสีขาว
จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชน เช่นสนับสนุนงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ร้านเกมที่
เป็นตัวอย่าง และร่วมกิจกรรมกับร้านเกมเพื่อพัฒนาร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
   2.3 ร้านเกมควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม ที่ร้านเกมสีขาวได้
ด าเนินการในการวิจัยครั้งนี้ ให้มีความน่าสนใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและ
การท าธุรกิจมากขึ้น ส าหรับร้านที่ใช้รูปแบบการจูงใจโดยการให้รางวัลเป็นช่ัวโมงในการเล่นเกมควรมีมาตรการของ
ทางร้านเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เล่นต่อเนื่องเกิน 3 ช่ัวโมงติดต่อกัน 
   2.4 สถานศึกษาควรน ารูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม ที่ร้านเกมสีขาวได้
ด าเนินการในการวิจัยครั้งนี้จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยร่วมงานกับร้านเกม  
   2.5 เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองควรพิจารณาใช้บริการร้านเกมที่มีการน ารูปแบบกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขการติดเกม ที่ร้านเกมสีขาวได้ด าเนินการในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในร้านหรือร้านเกมที่มีการ
จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนท่ีมาเล่นเกมที่ร้าน และเด็กและเยาวชนควรร่วมกิจกรรมที่ร้าน
เกมและสถานศึกษาจัดขึ้น 
  3. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลร้านเกมควรเผยแพร่รูปแบบ
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม ที่ร้านเกมสีขาวได้ด าเนินการในการวิจัยให้แพร่หลาย และก าหนดให้ร้าน
เกมในจังหวัดก าแพงเพชรน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของร้าน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. ควรวิจัยติดตามประเมินผลการน ารูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม โดย
เครือข่ายร้านเกม ไปขยายผลในร้านเกมทั้งจังหวัด 
  2. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม โดยเครือข่ายร้านเกมใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น เน้นกิจกรรมดนตรี ศิลปะ การปฏิบัติธรรม หรือกีฬาประเภทอื่นๆหรือการจัดกิจกรรมการป้องกัน
และแก้การติดเกม โดยเครือข่ายร้านเกมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกม โดยเครือข่าย
ร้านเกม ที่มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน หรือเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติด
เกม โดยเครือข่ายร้านเกม ท่ีร่วมจัดจัดกิจกรรมกับหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน 
  4. ควรพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างจิตสาธารณะให้กับผู้ประกอบกิจการร้านเกมในอันที่จะร่วมพัฒนา
ร้านเกมเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเยาวชน    
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