
ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

คู่มือการดําเนินงาน 
ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

สําหรับสถาบันการศึกษา
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นายพงศ์ธร จันทรัศม ี

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน 

นายชาญวทิย์ โวหาร 

นายจักรพงษ์  พื้นอินตะ๊ศรี 

นางสาวสุวลยั เมอืงเจรญิ 
 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 

ดร.เก ประเสริฐสังข ์

ดร.ศิวพร ละม้ายนิล 
 

ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

นายกิตติพร นพจนสุภาพ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

นางสาวฮูดา สะรีเดะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
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นายกิตติศักดิ์ ทองแดง 

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

นางสาวนูรีดา หะยีดือเระ 

โรงเรียนศาสน์สามัคคี 

นายอิมรอน สาแม็ง 

โรงเรียนศาสน์สามัคคี 

นายชณวิไชย พละไชย 

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 

นายฟาเดล บูยุโส๊ะ 

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ 

นายอารีฟีน อาแว 

นายอะฟันดี้ หัตถประดิษฐ 

โรงเรียนบ ารุงอิสลามปัตตานี 

นางสาวโสรยา แวมายอ 

โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 

นางสาวมูรณี หลงอาหลี 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 

นายดนุสรณ์ หนูทอง 

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 

นายแวอาดัม โตะกะ 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 

นางสาวอารีฟะห์ ยูนุ 

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปัตตานี 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน  

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
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 คู่ มื อการด าเนิ น งานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส าห รับ 
การด าเนินงานของสถาบันการศึกษา เล่มนี้ จัดท าขึ้นภายใต้โครงการ “เสริมสร้าง

เครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในพ้ืนที่และชุมชนรอบสถานศึกษา” ซึ่งเป็นแนว

ปฏิบัติที่สั งเคราะห์จากการด าเนินงานโครงการ “สร้างพ้ืนที่สาธารณะและ 
แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบพนันออนไลน์ในสถานศึกษา 

จังหวัดปัตตานี” เป็นหลัก อันเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยสถาบันการศึกษา  
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ส าหรับ

สถาบันการศึกษา เนื้อหาสาระในคู่มือประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบเขต ประโยชน์ นิยามที่ เกี่ยวข้อง เนื้อหา  
และแนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและ

พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยลดผลกระทบจำกกำรพนันออนไลน์: ส ำหรับ

สถำบันกำรศึกษำ กล่าวถึงสถานการณ์พนันออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ แนว

ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และส่วนที่ 3 ปัจจัย

เงื่อนไขท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
 

 
คณะผู้จัดท ำ   
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  หน้ำ 

ค ำน ำ   

ส่วนที่ 1  ส่วนน ำ 1 

 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 1 

 ขอบเขตของการใช้คู่มือ 1 

 ประโยชน์ของคู่มือ 1 

 นิยามที่เก่ียวข้อง 2 

 เนื้อหาของคู่มือ 2 

 แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 3 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำกลไกกำร

ขับเคลื่อนนโยบำยลดผลกระทบจำกกำรพนันออนไลน์: 

ส ำหรับสถำบันกำรศึกษำ 

4 

 สถานการณ์พนันออนไลน์ 4 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ 10 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 10 

 
แผนภาพแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์: ส าหรับสถาบันการศึกษา 27 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยเงื่อนไขที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 28 

ภำคผนวก 30 
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  หน้ำ 

ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4 

ตาราง 2 ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีด าเนินการเก็บข้อมูลสถานการณ์พนันออนไลน์ 14 

ตาราง 3 ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนัน

ออนไลน์ 
19 

ตาราง 4 แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
28 
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  หน้ำ 
ภาพประกอบ 1 ผลการส ารวจอิทธิพลของบุคคลที่ส่งผลต่อการรู้จักพนันออนไลน์ครั้งแรก 5 

ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ 6 

ภาพประกอบ 3 ผลการส ารวจบุคคลรอบข้างที่เล่นพนันออนไลน์ 6 

ภาพประกอบ 4 ผลการส ารวจลักษณะการเล่นพนันออนไลน์ 7 

ภาพประกอบ 5 ผลการส ารวจจ านวนเงินที่ใช้เล่นพนันออนไลน์ 7 

ภาพประกอบ 6 ผลการส ารวจประเภทของการเล่นพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 
8 

ภาพประกอบ 7 ผลการส ารวจผลกระทบจากพนันออนไลน์จ าแนกตาม 
ระดับการศึกษา 

8 

ภาพประกอบ 8 ผลการส ารวจการรับรู้ถึงผลกระทบจากพนันออนไลน์ 9 

ภาพประกอบ 9 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างพื้นที่สาธารณะ 11 

ภาพประกอบ 10 ตัวอย่างแบบส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ 15 

ภาพประกอบ 11 กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ผ่านสื่อ 24 

ภาพประกอบ 12 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: 

ส าหรับสถาบันการศึกษา 
27 
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 คู่มือการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ ส าหรับสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เป็นแนวทางส าหรับสถาบันการศึกษาในการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
 2. เพ่ือสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนิสิตนักศึกษา ในการด าเนิน

กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
 

 ขอบเขตของคู่มือฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของสถาบันการศึกษาทั้งกระบวนการนับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

กระบวนการ โดยมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ใช้คู่มือ ซึ่งเป็นแนวทางที่สถาบันการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ที่สังเคราะห์จากการด าเนินงานโครงการ “สร้างเพ่ือนเพ่ือการพัฒนาความร่วมมือและแนวทาง 
การลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ กรณีสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี ” เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับ

สถาบันการศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
 

 คู่มือฉบับนี้ เป็นแนวปฏิบัติส าหรับสถาบันการศึกษาในการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบจาก 
การพนันออนไลน์ ซึ่งประโยชน์ของคู่มือฉบับนี้ มีดังนี้ 
 1. เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับสถาบันการศึกษาในการด า เนินงานเ พ่ือลดผลกระทบจาก 
การพนันออนไลน์ 
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 2. เพ่ือให้สถาบันการศึกษามีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าควรด าเนินการอะไรก่อน หลัง ท ากับใคร  
และท าอย่างไร 
 3. เพ่ือให้การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์เป็นไปอย่างมีกระบวนการ ขั้นตอน 

และช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 การพนันออนไลน์ (Online gambling) หมายถึง การเล่นพนันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งถูกพัฒนามาจากการเล่นตามบ่อนคาสิโน ที่มีเกมพนันออนไลน์ต่าง ๆ ให้ผู้เล่นเข้าไปเลือกใช้บริการ 

ตัวอย่างเช่น การเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ การพนันด้านกีฬาและการพนันฟุตบอล หรือการเล่นบิงโกออนไลน์ 

หรือ คาสิโนออนไลน์ ที่สามารถเล่นเกมคาสิโน เช่น รูเล็ต แบล็กแจ็ก ปาจิงโกะ เป็นต้น ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้

เล่นเกมพนันอยู่ในบ่อนพนันจริง ๆ ซึ่งการเล่นพนันออนไลน์ผู้เล่นสามารถเล่นได้หลายช่องทาง ทุกเวลา ผ่าน

ทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต 
 สถาบันการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น 

โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาที่มีชื่อเรียกอ่ืน ๆ อันเป็นหน่วยงานที่จะน าคู่มือฉบับนี้ไป

ใช้เพ่ือด าเนินกิจกรรมลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ซึ่งผู้ที่ใช้คู่มือประกอบไปด้วย บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน และนิสิตนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
 พื้นที่สาธารณะ  หมายถึง พ้ืนที่ที่ เด็กและเยาวชนใช้ในการด า เนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เป็นพ้ืนที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน

การด าเนินกิจกรรมด้วยความสบายใจ เป็นพื้นที่สีขาวส าหรับเด็กและเยาวชน 
 

 เนื้อหาในคู่มอื ประกอบด้วย  
  - ส่วนน า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบเขตของคู่มือ ประโยชน์ของคู่มือ นิยามศัพท์

ที่เก่ียวข้อง เนื้อหาในคู่มือ แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 
  - แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์: ส าหรับสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย สถานการณ์พนันออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้

คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์: ส าหรับสถาบันการศึกษา 
  - ปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
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 สถาบันการศึกษาคือผู้ที่จะน าคู่มือฉบับนี้ไปใช้ อันประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

และนิสิตนักศึกษา ก่อนการใช้คู่มือ ผู้ใช้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อน เพ่ือให้สามารถน าคู่มือไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
 1. ท าความเข้าใจการใช้คู่มือโดยละเอียด 
 2. สร้างทีมงานและก าหนดบทบาทของทีมงาน 
 3. ประเมินเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ และแสวงหาสิ่งที่ต้องเติมเต็ม 
 4. พิจารณาวางแผนการด าเนินงานตามคู่มืออย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของพ้ืนที่ 
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 ส่วนที่ 2 ของคู่มือฉบับนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของการพนันออนไลน์ในภาพรวม จาก

การส ารวจกับผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นพนันออนไลน์ ซ่ึงด าเนนิการส ารวจโดยพ้ืนท่ีเครือข่าย 4 แห่ง ท่ีได้เป็น

คณะท างานในพ้ืนที่ (Node) ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยนครพนม 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี  3) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ 4) มูลนิธิ

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอีสาน ในปี 2562 กลุ่มเป้าหมายที่จะน าคู่มือไปใช้ และแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 

 การน าเสนอภาพสถานการณ์การพนันออนไลน์ เป็นการฉายภาพให้เห็นสถานการณ์การพนันใน

ภาพรวมที่มาจากการส ารวจโดยแบบสอบถามที่ท าการส ารวจกับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์ในการ

เล่นการพนัน จ านวนทั้งสิ้นจ านวน 759 คน แบ่งเป็นเพศชาย 476 คน และเพศหญิง 283 คน โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์และการแจกแบบสอบถามผ่านคณะท างานในพ้ืนที่ (Node) ในแต่ละพ้ืนที่ที่กระจายอยู่

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยส่วนบุคคลได้  
ดังรายละเอียดในตาราง 1 
 
ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
    ชาย 476 62.71 
    หญิง 283 37.29 
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สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ช่วงอาย ุ   
    น้อยกว่า 10 ป ี 15 1.98 
    11 – 15 ป ี 175 23.06 
    16 – 20 ป ี 495 65.22 
    21 – 25 ป ี 65 8.56 
    มากกว่า 25 ปี 9 1.19 
ระดับการศึกษา   
    ประถมศึกษา 111 14.62 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 156 20.55 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 285 37.55 
    อนุปริญญา/ปวส. 147 19.37 
    อุดมศึกษา 45 5.93 
    อ่ืน ๆ (ประกอบอาชีพ ) 15 1.98 

ภาพรวม 759 100.00 
 

 ผลจากการส ารวจผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นพนันออนไลน์พบผลที่น่าสนใจในหลายประเด็น เช่น  
ผู้ที่มีส่วนที่ท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักการพนันออนไลน์ครั้งแรก อิทธิพลของบุคคลที่ส่งผลต่อการเล่นการพนัน

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 

 

ภาพประกอบ 1 ผลการส ารวจอิทธิพลของบุคคลที่ส่งผลต่อการรู้จักพนันออนไลน์ครั้งแรก 

 เพ่ือนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงมากต่อการเข้าไปสู่วงจรแห่งการพนันออนไลน์ คณะท างานในพ้ืนที่ 

(Node) ตระหนักและเห็นความส าคัญตรงประเด็นนี้จึงได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมที่เน้นย้ าถึงการให้

ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนผ่านเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง เช่น กิจกรรมเพื่อนเตือนเพ่ือน เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 2 อิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ 

  ผลการส ารวจสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งเด็กและเยาวชน

ส่วนใหญ่จะเห็นเพื่อนๆ เล่นการพนัน และการเล่นการพนันส่วนใหญ่ก็เล่นกับเพ่ือนๆ ด้วยเช่นกัน 
 

 

ภาพประกอบ 3 ผลการส ารวจบุคคลรอบข้างที่เล่นพนันออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 4 ผลการส ารวจลักษณะการเล่นพนันออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ผลการส ารวจจ านวนเงินที่ใช้เล่นพนันออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 6 ผลการส ารวจประเภทของการเล่นพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

 

 ภาพประกอบ 7 ผลการส ารวจผลกระทบจากพนันออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 ข้อค้นพบจากภาพประกอบนี้ เป็นการเน้นย้ าว่าเด็กและเยาวชนยังไม่ได้รับรู้ว่าการพนันออนไลน์จะ

ท าให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงได้ออกแบบกิจกรรมที่มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งต่อ

องค์ความรู้ “การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ” ไปสู่เด็กและเยาวชน 
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  ภาพประกอบ 8 ผลการส ารวจการรับรู้ถึงผลกระทบจากพนันออนไลน์ 
 

 ข้อค้นพบนี้ท าให้ทราบว่าเด็กและเยาวชนผู้เล่นการพนันออนไลน์มีการรับรู้ถึงผลกระทบจากปัญหา

การพนันออนไลน์อยู่ในระดับน้อย บางอย่างที่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่เด็กและเยาวชนกลับบอกว่าไม่

เป็นปัญหา เช่น การยืมเงินเพ่ือนหรือการขายทรัพย์สินมาเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กและ

เยาวชนกลุ่มนี้ยังขาดการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการพนัน จึงจ าเป็นที่คณะท างานในพื้นที่ (Node) 

จะได้ออกแบบกิจกรรมที่สะท้อนและพยายามชี้ให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง เหมาะสม ความไม่สมเหตุผลในทาง

ความคิด โดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนหลักธรรมค าสอนศาสนา เพ่ือสร้างการรับรู้และ

เสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
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 คู่มือฉบับนี้  เป็นคู่มือในการปฏิบัติ งานเ พ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส าหรับ

สถาบันการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบาย  
ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ ทั้งในมิติของการศึกษาสถานการณ์พนันออนไลน์ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจาก 
การพนันออนไลน์ และการติดตามประเมินผล ผู้ใช้คู่มือนี้ ได้แก่ สถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษาที่มีชื่อเรียกอ่ืน ๆ อันเป็นหน่วยงาน

ที่จะน าคู่มือฉบับนี้ไปใช้เพ่ือด าเนินกิจกรรมลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ซึ่งผู้ที่ใช้คู่มือประกอบไปด้วย 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์  
 
 

 จากการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ จากบทเรียนการด าเนินงานของโครงการ 

“สร้างเพ่ือนเพื่อการพัฒนาความร่วมมือและแนวทางการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ กรณีสถานศึกษา

ในจังหวัดปัตตานี” ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. สร้างทีมท างาน  
 การสร้างทีมท างานช่วยให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์สามารถ

ด าเนินไปอย่างเข้มแข็ง ขั้นตอนในการสร้างทีมท างาน ดังนี้ 
  1) สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเป้าหมายที่จะชักชวนเข้ามาร่วมเป็นทีมท างาน เช่น เด็กและ

เยาวชน นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) สร้างทีมท างาน โดยการจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

และชี้แจงบทบาทส าคัญของทีมท างาน  
  3) บูรณาการการท างานกับโรงเรียนโดยการสร้างครูที่ปรึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน

งานได้ในเชิงลึกและเข้าถึง รวมทั้งสามารถสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการพนันในบทเรียน

ได้อีกด้วย 
  4) เปิดเวทีให้ทีมท างานได้ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยร่วมวิเคราะห์และวางแผนการ

ด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
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 2. สร้างเครือข่ายการท างาน 
  1. ค้นหาหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความสนใจการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนัน เพ่ือให้ได้

เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความสนใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  เช่น ส านักปลัดกระทรวง อาชีวศึกษา 

เครือข่ายเด็กและเยาวชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เป็นต้น   
  2. ทีมท างานเข้าไปสร้างสัมพันธภาพ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
  3. สร้างข้อตกลงในการท างานร่วมกัน เช่น ก าหนดแผนงาน กิจกรรมที่จะด าเนินงาน โดยแสดง

ให้เห็นถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างชัดเจน 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย โดยมอบบทบาทส าคัญและร่วมกัน

ด าเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  
  5. สนับสนุนเครือข่าย โดยส่งเสริมให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ ทีมท างานเข้าไปสนับสนุนหรือเติมเต็มเพียงบางส่วน เช่น เป็นที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยง และสนับสนุน

งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม เป็นต้น 
 3. สร้างพื้นที่สาธารณะ 
 สร้างพ้ืนที่สาธารณะส าหรับการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ด าเนินกิจกรรมสามารถแสดง

ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ได้โดยสะดวกทั้งกายและใจ อาจเริ่มเปิดพ้ืนที่โดยการเชื่อมโยงประเด็น

การพนันที่ส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ เช่น “การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ” เพ่ือให้แต่ละสถาบันการศึกษา

น าไปเป็นประเด็นเริ่มต้นในการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ 

 



 

 

- 12 - 

คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับสถาบันการศึกษา 
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ภาพประกอบ 9 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ 
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 4. ท าความเข้าใจสถานการณพ์นันออนไลน์ในพื้นที่ 
  การท าความเข้าใจสถานการณ์พนันออนไลน์มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการจะด าเนิน

กิจกรรมใด ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึก แนวทางในการส ารวจสถานการณ์

การพนันออนไลน์ ดังนี้ 
  1) ก าหนดเป้าหมายของการส ารวจสถานการณ์ 
   - ก าหนดวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
   - ขอบเขตของการส ารวจ ได้แก่ เนื้อหาที่จะท าการส ารวจ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ และระยะเวลา 
  2) ก าหนดเครื่องมือและวิธีการ 
   การออกแบบเครื่องมือและวิธีการส ารวจสถานการณ์ที่เหมาะสม ทั้งในมิติของเนื้อหา 

กลุ่มเป้าหมายที่จะท าการส ารวจ และบริบทที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการส ารวจ

ข้อมูล และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เครื่องมือและวิธีการ

ส ารวจข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่สามารถท าได้หลายแบบ เช่น การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบส ารวจ

สถานการณ์พนันออนไลน์ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตสถานการณ์ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของเครื่องมือแต่ละ

ประเภทช่วยสะท้อนข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 2 ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีด าเนินการเก็บข้อมูลสถานการณ์พนันออนไลน์ 

เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่ได้ 
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลสถานการณ์ที่ผ่านมา 
แบบส ารวจสถานการณ์

การพนันออนไลน์ 
เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ เช่น หาค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ เปรียบเทียบ

ความสัมพันธ์ เป็นต้น 

ข้อมูลเชิงสถิติ 

แบบประเมินตนเองเพื่อ

ตรวจสอบพฤติกรรมที่มี

ต่อการพนันออนไลน์ 

เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบประเมิน

ตนเอง 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ เช่น หาค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ เปรียบเทียบ

ความสัมพันธ์ เป็นต้น 

ข้อมูลเชิงสถิติ 

แนวค าถามการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงลึก 
ความคิด ความเชื่อ 

ความรู้สึก 
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ตัวอย่างเคร่ืองมือการส ารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ 
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หมายเหตุ  ผู้ที่จะน าแบบส ารวจไปใช้สามารถปรับเปลี่ยนข้อค าถามให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมายที่ท าการส ารวจ 
 

ภาพประกอบ 10 ตัวอย่างแบบส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ 
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ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาสถานการณ์การพนันออนไลน์ 
 
ตาราง 3 ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนันออนไลน์ 

แนวค าถาม บันทึกค าตอบ 
การพนันออนไลน์ในความคิดของท่านคืออะไร และมี

อะไรบ้างที่เรียกว่าพนันออนไลน์ 
 

ท่านรู้จักพนันออนไลน์ได้อย่างไร   

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์มี

อะไรบ้าง และส าคัญอย่างไร 
 

สถานการณ์พนันออนไลน์รอบตัวท่านในปัจจุบันเป็น

อย่างไร 
 

ในความคิดเห็นของท่าน การพนันออนไลน์ส่งผลกระทบ

อย่างไรบ้าง 
 

ท่านเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับพนันออนไลน์หรือไม่ 

หากเคยท่านประสบปัญหาอย่างไร 
 

แนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหาพนันออนไลน์ใน

มุมมองของท่านเห็นว่าควรเป็นอย่างไร 
 

 

หมายเหตุ  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถานการณ์ควรเลือกใช้ และปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
บริบทของพ้ืนที่ และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

 
  3) ปรับแก้เครื่องมือให้สอดคล้องกับแต่ละบริบท  เป็นการปรับแก้เครื่องมือแบบส ารวจ

สถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
  4) จัดประชุมทีมเก็บข้อมูลสถานการณ์ เพ่ืออธิบายแนวทางการการเก็บข้อมูล ให้ผู้เก็บข้อมูลมี

ความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถอธิบายผู้ให้ข้อมูลได้ตรงกัน 
 
 5. วิเคราะห์สถานการณแ์ละวางแผนการแก้ปัญหา 
  การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดกิจกรรมได้อย่าง

เหมาะสม แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ดังนี้ 
1) ศึกษาสถิติสถานการณ์พนันออนไลน์ในระดับพ้ืนที่ทั้งในเชิงเปรียบเทียบและการประเมินผล

การด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
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2) วิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้าน เช่น ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนันออนไลน์ 

ประเภทของพนันออนไลน์ในพ้ืนที่ สถานการณ์การเล่น ผลกระทบจากพนันออนไลน์ กลุ่มที่เล่นพนันออนไลน์ 

สาเหตุการเล่นพนันออนไลน์ เป็นต้น 
3) จัดกลุ่มของข้อมูล และเรียงล าดับความส าคัญของสถานการณ์ปัญหา 
4) ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การ

ขับเคลื่อนระดับนโยบาย การส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก การเฝ้าระวัง เป็นต้น 
5) ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่

ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6) ก าหนดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 
7) ก าหนดตัวชี้วัดหรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ทั้งผลลัพธ์ ระยะสั้น และ

ระยะยาว 
8) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 6. การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส าหรับสถาบันการศึกษา 
  6.1 กิจกรรมสร้างพ้ืนที่สาธารณะ 
   เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายสถานศึกษาในพ้ืนที่โดยอาศัยพ้ืนที่สาธารณะในการพบปะ

พูดคุย เพ่ือให้เครือข่ายได้แสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และประสบการณ์ได้อย่างเปิดเผยด้วย

ความสบายใจ โดยแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1) ทีมท างานร่วมกันวางแผนและออกแบบกิจกรรม 
    2) ประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายท างานในพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรม  
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
    3) ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ที่จะด าเนินกิจกรรม 
    4) ก าหนดประเด็นในการสร้างพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการพูดคุยและแลกเปลี่ยน เช่น  
“การพนันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ” 
    5) ทีมท างานและเครือข่ายสถาบันการศึกษาร่วมกันระดมความคิดเห็น ออกแบบ วางแผน

กิจกรรมสร้างสรรค์ น าเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ใน

สถาบันการศึกษา 
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  6.2 กิจกรรมหนุนเสริมเครือข่ายในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
   เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ให้แก่

เครือข่ายที่ร่วมขบัเคลื่อนงาน และหาแนวทางในการด าเนินกิจกรรมโดยหนุนเสริมให้เครือข่ายเป็นผู้ด าเนินการ

เป็นหลัก ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งทีมท างาน เครือข่ายสถานศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
    1) วาแผนเพื่อก าหนดวัน เวลา สถานที่  
    2)  ประสานงานวิทยากรเ พ่ือให้ ความรู้ เ กี่ ยวกับผลกระทบจากการพนันและ 
การพนันออนไลน์ 
    3) ประสานงานเครือข่ายเพื่อร่วมกิจกรม 
    4) จัดกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจ และช่วงการ

ร่วมวางแผนเสริมสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนัน และแนวทางในการผลักดัน  
สู่นโยบายระดับจังหวัด  
 
ตัวอย่างการด าเนินงานกิจกรรมหนุนเสริมเครือข่ายในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ 
 
กิจกรรม หนุนเสริมขับเคลื่อนในพื้นที่ “หนุนเสริมกลไก เครือข่ายในการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการ

พนันในและรอบสถานศึกษา” (ในการสนับสนุนกลไกและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแต่ละ

สถานศึกษา) 
 แนวทาง ขั้นตอน กระบวนการในการด าเนินงาน  
   1. การวางแผน ออกแบบกระบวนการ  
  2. ประสานงาน เป็นวิทยากรในบางกิจกรรม เช่น การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การ

พนันออนไลน์ในระดับชาติ แนวทางการพัฒนาโครงการ การเขียนรายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
แก่สถานศึกษา   
  3. ร่วมวางแผนเสริมสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนันในและ 
รอบสถานศึกษากับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
  4.การร่วมพดคุย หาแนวทางในการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในระดับนโยบายร่วมกับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  
  5. ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 
  6. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
  กระดาษฟลิปชาร์ต ปากกาเคมี กระดาษกาว  Power Point แนวทางการเขียนโครงการ  
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 ระยะเวลา จ านวน 1 วันครึ่ง  
 ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่  
  หัวหน้าโครงการและทีมงาน 
  1. การวางแผน ออกแบบกระบวนการ  
  2. ประสานงาน เป็นวิทยากรในบางกิจกรรม เช่น การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ 
การพนันออนไลน์ในระดับชาติ แนวทางการพัฒนาโครงการแก่สถานศึกษา   
  3. ร่วมวางแผนเสริมสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนันในและรอบ

สถานศึกษากับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
  4. การร่วมพูดคุย หาแนวทางในการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในระดับนโยบายร่วมกับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
  5. ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 
  6. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
  
 ตัวแทนนักเรียน เยาวชน ครู บุคลากรจากสถานศึกษา องค์กรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 11 สถานศึกษา/องค์กร จ านวน 11 สถานศึกษา/องค์กร  
 เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเรียนรู้ ร่วมระดมความคิด สะท้อนสภาพปัญหาการพนันในสถานศึกษา  
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ร่วมน าเสนอแนวทางการสร้างกลไก เครือข่ายในการขับเคลื่อนลดผลกระทบจาก  
การพนันในและรอบสถานศึกษา  
 โดยที่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติหนุนเสริม องค์ความรู้ สถานการณ์เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 
จากสื่อต่าง ๆ ร่วมวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนกลไก เครือข่ายในการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนัน

ในและรอบสถานศึกษาในระดับนโยบาย และการก าลังใจแก่ทีมงานในระดับพ้ืนที่ 
 
 ผลที่ได้รับ  
  ผู้เข้าร่วมโครงการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์พนันออนไลน์ในระดับชาติ รวมทั้งแนวทางใน

การเขียนโครงการ การเขียนรายงานผลการด าเนินกิจกรรม ผู้บริหารระดับนโยบายคือรองผู้ว่าราชการจังหวัด

ปัตตานีรับทราบสภาพปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบด้านการพนันออนไลน์ในสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี

และระดับชาติ และรับที่จะร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวในระดับนโยบายต่อไป 
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 6.3 กิจกรรมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
  กิจกรรมสร้างความตระหนักที่สถาบันการศึกษาสามารถน าไปด าเนินการมีหลากหลายกิจกรรม 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัญหา บริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ตัวอย่างเช่น  
  1) กิจกรรมรณรงค์ เช่น ใช้สื่อรณรงค์ อาทิ หนังสั้นเพ่ือสื่อสารเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบของ  
การพนันออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประกวดค าขวัญ เป็นต้น สิ่งที่

ควรค านึงในการจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การเลือกเนื้อหา ร้อยเรียงวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของเนื้อหาที่

ต้องการสื่อสาร  
  2) การน าเสนอตัวอย่างจากผู้มีประสบการณ์ด้านการพนันออนไลน์ โดยให้ผู้ที่มีประสบการณ์

โดยตรงเกี่ยวกับการพนันออนไลน์โดยตรง เช่น ผู้เคยเล่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบมาบอกเล่าประสบการณ์ให้แก่

เด็กและเยาวชนให้ได้เห็นภาพจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง อันจะช่วยสร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน

ได้อีกทางหนึ่ง 
   
ตัวอย่างกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ผ่านสื่อ 
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  1. เพ่ือให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ 
  2. เพ่ือเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ที่เป็นผลผลิตจากสถาบันการศึกษา เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
สู่สาธารณะ 
  3. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ให้แก่ผู้รับสาร 
 วิธีด าเนินกิจกรรม 
  1. นักเรียนร่วมกันคิดประเด็นการพนันออนไลน์เพ่ือเตรียมจัดท าสื่อ 
  2. ออกแบบการน าเสนอ 
  3. เริ่มด าเนินการจัดท าสื่อ 
  4. เผยแพร่สื่อสู่ช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook web site เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 11 กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ผ่านสื่อ 
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 6.4 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 
  การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัญหา บริบทของพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ตัวอย่างเช่น 
  1) การรณรงค์ ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ 
  2) การจัดอบรม เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดย

เชื่อมโยงกับค าสอนของศาสนา 
  3) สื่อสารความรู้ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์  
  4) การจัดนิทรรศการ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ อาจเป็นนิทรรศการที่สะท้อนถึงสถานการณ์การพนันออนไลน์ในพ้ืนที่ ผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน สถานการณ์การพนันออนไลน์ เป็นต้น  
  การด าเนินการสามารถท าได้ ดังนี้ 
   - ก าหนดประเด็นหรือ Theme ของนิทรรศการ  
   - ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของการจัดแสดง เพ่ือเป็นผู้จัดนิทรรศการ และคอยให้

ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ที่เยี่ยมชม 
   - ก าหนดสถานที่ รูปแบบของนิทรรศการ 
   - ก าหนดการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเพื่อให้ชมนิทรรศการ 
  6.5 กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
   การส่งเสริมพฤติกรรมลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทีมท างาน

สามารถด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี

เป้าหมายเพ่ือมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นพนันโดยเปลี่ยนจากเล่น เป็น ลด และเลิกเล่น รวมทั้งยังสามารถ

ป้องกันผู้ที่จะเข้าสู่การเล่นพนันให้ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนทดแทน กิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ ดังเช่น 
   - กิจกรรมเปิดพื้นที่สาธารณะให้เด็กและเยาวชน เพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น 

พ้ืนที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชน  
   - กิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อน เป็นกิจกรรมขยายเครือข่ายท าท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา เพ่ือให้

เยาวชนในสถานศึกษาเกิดการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 
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 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  ทีมท างานมีการก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติจากคู่มือ เพ่ือสะท้อน

ผลความส าเร็จ สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขจากการด าเนินงานตามคู่มือ อันน าไปสู่การปรับปรุงคู่มือให้มีความ

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการประเมินสามารถท าได้หลากหลาย ดังเช่น 
  - การประเมินผลจากผู้ใช้คู่มือ คือ สถาบันการศึกษา เช่น บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
  - การประเมินผลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามคู่มือ 
  - การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 วิธีการประเมิน เช่น 
  - แบบสอบถาม 
  - แบบสัมภาษณ ์
  - แนวทางการสังเกต 
 

 8. สรุปผลการด าเนินงานและบทเรียนจากการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ 
  เป็นขั้นของการสรุปผลการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของสถาบันการศึกษา 

ที่เป็นผู้ใช้คู่มือฉบับนี้ รวมถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ทั้ง

บทเรียนจากกระบวนการท างาน บทเรียนจากการด าเนินกิจกรรม และบทเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างการ

ด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 
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ศึกษา/ท าความเข้าใจ 

คู่มือโดยละเอียด 

สร้างทีมงานและ

ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 

วางแผนด าเนินงานตาม

คู่มืออย่างเหมาะสม 

ประเมินเงื่อนไขที่น าไปสู่

ความส าเร็จ และแสวงหา

สิ่งที่ต้องเติมเต็ม 

1. สร้างทีมท างาน 2. สร้างเครือข่าย

การท างาน 

3. สร้างพื้นที่สาธารณะ 4. ท าความเข้าใจ

สถานการณ์การพนัน

ออนไลน์ในพ้ืนท่ี 5. วิเคราะหส์ถานการณ์

และวางแผนการ

แก้ปัญหา 6. ด าเนินกิจกรรม 

7. ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 8. สรุปผลการ

ด าเนินงานและ

บทเรียน 

ภาพประกอบ 12 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: 
ส าหรับสถาบันการศึกษา 
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 การประเมินตนเองหรือทีมท างานว่ามีการด าเนินการหรือมีคุณลักษณะตามปัจจัยเงื่อนไขท่ีจะน าไปสู่

ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ตามคู่มือนี้ เป็นการสะท้อนให้

เห็นถึงความพร้อมของทีมและสามารถประเมินได้เบื้องต้นได้ว่ายังต้องเติมเต็มส่วนใดเพ่ือน าไปสู่การด าเนินงาน

ที่ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน โดยท่านสามารถประเมินการด าเนินงานตามปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

ดังต่อไปนี้ 
 

แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านประเมินตนเองว่าตนเองหรือทีมท างานได้ด าเนินการหรือมีคุณลักษณะตามปัจจัยเงื่อนไข

ใดบ้างต่อไปนี้ ที่เป็นการบ่งชี้ว่าจะน าไปสู่ความส าคัญของการด าเนินงานตามคู่มือนี้ 
 
ตาราง 4 แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ 
 

เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 
ด้านบุคคล  
1. ทีมท างานมีความรู้เรื่องการพนันออนไลน์ทุกคน � มี   � ไม่มี 
2. ทีมท างานสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การพนันออนไลน์ก่อนวางแผนด าเนิน

กิจกรรม 
� มี   � ไม่มี 

ด้านกระบวนการ  
3. มีการสร้างทีมท างานก่อนด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
� มี   � ไม่มี 

4.  มีการสร้างเครือข่ายการท างานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
� มี   � ไม่มี 
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เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 
5. มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง � มี   � ไม่มี 
6. มีการน าบริบทของพ้ืนทีม่าพิจารณาก่อนด าเนินการ � มี   � ไม่มี 
7. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง � มี   � ไม่มี 
8. มีการฝึกทักษะ/แนวทางการสื่อสารให้แก่ทีมก่อนด าเนินงานลดผลกระทบจาก

การพนัน 
� มี   � ไม่มี 

ด้านงบประมาณ  
9. มีแหล่งทุนหรืองบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน � มี   � ไม่มี 
10. มีการหนุนเสริมด้านวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่าย � มี   � ไม่มี 
ด้านสภาพแวดล้อมและนโยบาย  
11. มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมท างาน และส าหรับ 
ผู้ด าเนินกิจกรรม 

� มี   � ไม่มี 

12. หน่วยงานระดับจังหวัดให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม � มี   � ไม่มี 
13. ผลักดันสู่การก าหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัด � มี   � ไม่มี 

 
 ผลจากการท าแบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น หากท่านพบว่าท่านตอบ “มี” มากกว่า ร้อยละ 80 หรือไม่ต่ ากว่า 10 ข้อ 
นั่นแสดงว่าท่านมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และ

ในส่วนที่ท่านตอบว่า “ไม่มี” ขอให้ท่านพิจารณาด าเนินการจัดเตรียมหรือแสวงหา เพ่ือให้มีหรือเติมเต็มในส่วน

ดังกล่าวอันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น 
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