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 คู่มือการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เล่มนี้ จัดท าขึ้นภายใต้โครงการ “เสริมสร้างเครือข่ายการ

ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์ในพ้ืนที่และชุมชนรอบสถานศึกษา” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่

สังเคราะห์จากการด าเนินงานโครงการ “กระบวนการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือ

เพ่ือการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในและรอบ

สถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ: รวมพลังกลไกป้องกันเด็ก

และเยาวชนห่างไกลพนันออนไลน์” เป็นหลัก อันเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคี เครือข่าย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เนื้อหาสาระในคู่มือประกอบด้วย  3 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่  1 ส่วนน ำ กล่าวถึง

วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบเขต ประโยชน์ นิยามที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา และแนวปฏิบัติ

ก่อนใช้คู่มือ ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำกลไก

กำรขับเคลื่อนนโยบำยลดผลกระทบจำกกำรพนันออนไลน์: ส ำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวถึงสถานการณ์พนันออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ 

แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  และส่วนที่ 3 
ปัจจัยเงื่อนไขท่ีน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 

 
 

คณะผู้จัดท ำ   
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  หน้ำ 

ค ำน ำ   

ส่วนที่ 1  ส่วนน ำ 1 

 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 1 

 ขอบเขตของการใช้คู่มือ 1 

 ประโยชน์ของคู่มือ 1 

 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 2 

 เนื้อหาในคู่มือ 3 

 แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 3 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำกลไกกำร

ขับเคลื่อนนโยบำยลดผลกระทบจำกกำรพนันออนไลน์: 

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 

 สถานการณ์การพนันออนไลน์ 4 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ 10 

 
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการ

ขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยเงื่อนไขที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 23 

ภำคผนวก 25 
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  หน้ำ 

ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4 

ตาราง 2 ตัวอย่างเครื่องมือและวิธีด าเนินการเก็บข้อมูลสถานการณ์พนันออนไลน์ 11 

ตาราง 3 ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนัน

ออนไลน์ 
16 

ตาราง 4 ตัวอย่างการใช้ตาราง 5 ช่องในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 20 

ตาราง 5 แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
23 
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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 
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ภาพประกอบ 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18 
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 คู่มือการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ของการจัดท าเ พ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ

คณะกรรมการองค์กรปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ

ประเด็นการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
 

 ขอบเขตของคู่มือฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งกระบวนการนับตั้งแต่เริ่มต้น 
จนจบกระบวนการ โดยมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ใช้คู่มือ ซึ่งมีแนวทางที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถ

น าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ตัวอย่างกิจกรรม  
เพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ที่สังเคราะห์จากการด าเนินงานโครงการ “กระบวนการขับเคลื่อน

กลไกความร่วมมือเพ่ือการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในและรอบสถานศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ: รวมพลังกลไกป้องกันเด็กและเยาวชนห่างไกลพนันออนไลน์ ” 

เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
 

 คู่มือฉบับนี้ เป็นแนวปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์ ซึ่งประโยชน์ของคู่มือฉบับนี้ มีดังนี้ 
 1. เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ 
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 2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าควรด าเนินการอะไรก่อน หลัง ท ากับ

ใคร 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 
 การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ 

การละเลยทอดทิ้ง หรือรูปแบบการกระท าต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อร่างกายและจิตใจ  
การพัฒนาและศักดิ์ศรีของเด็ก 
 เด็ก หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
 เยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ไม่รวมถึงผู้ที่

บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการต่างๆ ใน

ท้องถิ่นของตน โดยผู้บริหารเป็นคนในท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการกระจาย

อ านาจเป็นการปกครองที่รัฐมอบอ านาจการตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหารของส่วนกลางให้แก่

องค์กรอื่นอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ มีการประกาศหลักและแนวทางการมอบอ านาจนั้นไว้เป็นกฎหมาย หรือโดย

นโยบายที่ส าคัญของประเทศและองค์กรที่สามารถรับมอบอ านาจาจากรัฐบาลกลาง มีความเป็นอิสระในการ

ตัดสินใจ สามารถมีทรัพย์สิน มีงบประมาณ มีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งมีบุคลากร ตลอดรวมจนถึง

ผู้บริหารและสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยท าหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในอาณาบริเวณ

หนึ่ง ๆ ที่มีความชัดเจนแน่นอน  
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 เนื้อหาในคู่มือ ประกอบด้วย  
  - ส่วนน า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบเขตของคู่มือ ประโยชน์ของคู่มือ นิยามศัพท์

ที่เก่ียวข้อง เนื้อหาในคู่มือ แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 
  - แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์: ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สถานการณ์พนันออนไลน์ 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือผู้ที่จะน าคู่มือไปใช้ ก่อนการใช้คู่มือผู้ใช้จะต้องมีการเตรียมความ

พร้อมก่อน เพ่ือให้สามารถน าคู่มือไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 ซึ่งด าเนินการส ารวจโดยพื้นที่เครือข่าย 4 แห่ง ที่ได้เป็น

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 กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน 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 เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบาย

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ

ประเด็นการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ทั้งในมิติของการศึกษาสถานการณ์พนันออนไลน์ การด าเนิน

กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และการติดตามประเมินผล  

 
 

 จากการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ จากบทเรียนการด าเนินงานของโครงการ 

“กระบวนการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือเพ่ือการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนใน

และรอบสถานศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ: รวมพลังกลไกป้องกันเด็กและเยาวชน

ห่างไกลพนันออนไลน์” ได้แนวปฏิบัติดังนี้ 
 
 1. สร้างความเข้าใจเป้าหมายและแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน  
 การสร้างความเข้าใจเป้าหมายและแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของ

เด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจในเป้าหมาย

ร่วมกัน น าไปสู่การวางแผนการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการป้องกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของแด็กและเยาวชน มีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 
  1.1  น าเสนอผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เช่น น าเสนอผ่านสื่อเอกสาร น าเสนอ 
ผ่านคลิปวิดีโอ 
  1.2  สร้างความเข้าใจการด าเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและ

เยาวชนแก่ภาคีเครือข่าย 
  1.3 ร่วมก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และบรรจุในแผนปฏิบัติการโดยเป็นการด าเนินการ

ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเพ่ือป้องกันผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
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 2. ส ารวจสถานการณพ์นันออนไลน์ 
  ส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน โดยก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการส ารวจสถานการณ์หลากหลายวิธีการ เช่น การส ารวจเชิงปริมาณ การส ารวจเชิง

คุณภาพ การท าความเข้าใจสถานการณ์พนันออนไลน์มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการวางแผนกิจกรรมใน

พ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึก สามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรมได้อย่าง

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน แนวทางในการส ารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ ดังนี้ 

  1) ก าหนดเป้าหมายของการส ารวจสถานการณ์ 
   - ก าหนดวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
   - ขอบเขตของการส ารวจ ได้แก่ เนื้อหาที่จะท าการส ารวจ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ ระยะเวลา 

  2) ก าหนดเครื่องมือและวิธีการ 
   การออกแบบเครื่องมือและวิธีการส ารวจสถานการณ์ที่เหมาะสม ทั้งในมิติของเนื้อหา 

กลุ่มเป้าหมายที่จะท าการส ารวจ และบริบทที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการส ารวจ

ข้อมูล และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เครื่องมือและวิธีการ

ส ารวจข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่สามารถท าได้หลายแบบ ดังเช่น การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบส ารวจ

สถานการณ์การพนันออนไลน์ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตสถานการณ์ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของเครื่องมือ

แต่ละประเภทช่วยสะท้อนข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน 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 

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 9 ตัวอย่างแบบส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ 
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ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาสถานการณ์พนันออนไลน์ 
ตาราง 3 ตัวอย่างแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนันออนไลน์ 

แนวค าถาม บันทึกค าตอบ 
การพนันออนไลน์ในความคิดของท่านคืออะไร และมีอะไรบ้างที่เรียกว่าพนันออนไลน์  
ท่านรู้จักพนันออนไลน์ได้อย่างไร   
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์มีอะไรบ้าง และส าคัญอย่างไร  
สถานการณ์พนันออนไลน์รอบตัวท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร  
ในความคิดเห็นของท่าน การพนันออนไลน์ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง  
ท่านเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับพนันออนไลน์หรือไม่ หากเคยท่านประสบปัญหาอย่างไร  
แนวทางในการป้องกันหรือแก้ปัญหาพนันออนไลน์ในมุมมองของท่านเห็นว่าควรเป็น

อย่างไร 
 

 

หมายเหตุ  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถานการณ์ควรเลือกใช้ และปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
บริบทของพ้ืนที่ และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

 
 3. การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น: สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างการรู้เท่าทันการพนันออนไลน์ให้แก่เด็กและเยาวชน

ในพ้ืนที่ ผ่านการส่งต่อข้อมูลสถานการณ์พนันออนไลน์ ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ด้วยกิจกรรมต่างๆ 

โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน ดังนี้ 
  3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การพนันและการพนันออนไลน์  รวมถึงสถานการณ์พนัน

ออนไลน์ในพื้นที่ 
  กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพนันและการพนันออนไลน์ รวมถึงสถานการณ์การ

พนันออนไลน์ในพ้ืนที่สามารถด าเนินการได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบ

ถึงความหมายและลักษณะของการพนันออนไลน์ว่าเป็นอย่างไร และเห็นสภาพปัญหาของการพนันออนไลน์ใน

พ้ืนที่ อันเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน์ กิจกรรมสามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง ตัวอย่างเช่น  
   3.1.1 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้การพนันและการพนันออนไลน์ โดยวิทยากรที่มีความรู้ด้าน

การพนัน และการจัดกระบวนการกลุ่ม การด าเนินการดังนี้ 
    1) ประชุมคณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมและมอบหมายความรับผิดชอบ 
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    2) ค้นหาวิทยากรที่มีความรู้ด้านการพนันและการพนันออนไลน์ อย่างเหมาะสมกับบริบท

ของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี  
    3) เตรียมข้อมูลผลการส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ในพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอแก่เด็กและ

เยาวชน ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพสถานการณ์การพนันออนไลน์ในพ้ืนที่ 
    4) จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
   3.1.2 กิจกรรมผลกระทบจากการพนันออนไลน์  
    1) เลือกวิทยากรที่เหมาะสม โดยค านึงถึงบริบทพ้ืนที่ สถานการณ์ และเด็กและเยาวชนที่

เข้าร่วมโครงการ 
    2) น าเสนอคลิปข่าวผลกระทบจากการพนันออนไลน์  เพ่ือให้เห็นสถานการณ์และ

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
    3) ระดมความคิดเห็นแนวทางการลดผลกระทบออนไลน์ ทั้งในระดับครอบครัวหรือ 
คนใกล้ตัว ระดับชุมชน และระดับสังคม 
    4) สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
   3.1.3 กิจกรรมการค้นหาแนวทางในการป้องกันและลดกระทบจากการพนันออนไลน์ 
    1) เลือกวิทยากรที่เหมาะสม โดยค านึงถึงบริบทพ้ืนที่ สถานการณ์ และเด็กและเยาวชนที่

เข้าร่วมโครงการ 
    2) แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ ทั้งระดับชุมชน และระดับต าบล 
    3) น าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบจาก 
การพนันออนไลน์  
    4) สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 
  3.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
  การด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส่วนหนึ่งที่ท าให้การขับเคลื่อน

ประสบความส าเร็จ คือการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดการลงมือ

ด าเนินกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ทั้งในมิติของการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้าน

ต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม และการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การ

ขอรับการสนับสนุนการด าเนินการจากหน่วยงานอื่น กิจกรรมสามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง ดังเช่น 
   3.2.1 โครงการสร้างสรรค์ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
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    เป้าหมายกิจกรรมนี้เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมคิดและพัฒนาโครงการป้องกันและลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการวางแผนและมีส่วนร่วมในการด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้น

จนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการ มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
    1) จัดประชุมทีมท างานและวิทยากร เพ่ือออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2) เด็กและเยาวชนระดมความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือก าหนดความคาดหวังในการป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
    3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเป้าหมายและองค์ประกอบของการด าเนินโครงการ 
    4) เด็กและเยาวชนร่วมกันวางแผน ก าหนดกิจกรรม ออกแบบการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
    5) สรุปผลการเรียนรู้และแนวทางการปฏิบัติตามกิจกรรมที่มาจากการระดมความคิดเห็น

ร่วมกัน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษา/ท าความเข้าใจ 

คู่มือโดยละเอียด 

สร้างทีมงานและก าหนด

บทบาทหน้าท่ี 

วางแผนด าเนินงานตาม

คู่มืออย่างเหมาะสม 

ประเมินเงื่อนไขที่น าไปสู่

ความส าเร็จ และแสวงหา

สิ่งที่ต้องเติมเต็ม 

1. สร้างความเข้าใจเป้าหมายและแนว

ทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 

2. ส ารวจ

สถานการณ์การ

พนันออนไลน ์

3. สร้างภูมิคุม้กันทางสังคม

แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

ภาพประกอบ 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตัวอย่างกิจกรรมการจัดเวทีการสร้างความเข้าใจ 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 1. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจในเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคีเครือข่าย เพ่ือการ 
ป้องกันและลดผลกระทบจากพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 
 
ผู้ด าเนินกิจกรรม: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ขั้นตอน/ วิธีการ 
 1. ชี้แจงเป้าหมายและบทบาทความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ต่อภาคีเครือข่าย 
 2. น าเสนอผลกระทบของการพนันออนไลน์ในมิติต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และด้าน

อ่ืนๆ เช่น เปิดสื่อ คลิปวีดีโอ ที่เกี่ยวข้อง แนะน าช่องทางการเข้าถึงสื่อที่น าเสนอผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์   
 3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 4. ชี้แจงโครงการและแนวทางของโครงการที่จะด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการป้องกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม ผลผลิต (Out put) ผลลัพธ์ (Out come) และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
 5. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทาง วิธีการด าเนินโครงการ ในประเด็นดังนี้ 
  - ความคิดเห็นต่อสถานการณพ์นันออนไลน์ภายหลังจากชมคลิปวีดิโอและรับฟังโครงการ 
  - เสนอแนะแนวทางในการด าเนินการร่วมกันเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์

ของเด็กและเยาวชน 
 6. ด าเนินการวางแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคีเครือข่าย เพ่ือ

การป้องกันและลดผลกระทบจากพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการโดยใช้

ตาราง 5 ช่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตาราง 4 ตัวอย่างการใช้ตาราง 5 ช่องในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
การส ารวจข้อมูล

สถานการณ์และ

ผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ของ

เด็กและเยาวชนใน 
สถานศึกษาและ

นอกสถานศึกษา  

-เพ่ือให้ทราบสถานการณ์

และผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ของเด็ก

และเยาวชนใน

สถานศึกษาและนอก

สถานศึกษา 
-เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ

สร้างความตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดจากการ

พนันออนไลน์ให้กับเด็ก

และเยาวชน 

-การส ารวจ 2 เดือน -สมาพันธ์เด็ก

และเยาวชน

จังหวัด 
-สภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัด 
-องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

การสร้างความ

ตระหนักรู้ใน

สถานการณ ์

ผลกระทบจากพนัน

ออนไลน์ให้กับเด็ก

และเยาวชน 

-เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

รับรู้สถานการณ์และ

ผลกระทบจากการพนัน

ออนนไลน์ของเด็กและ

เยาวชนในพื้นท่ี 
-เพ่ือจัดกิจกรรมฐานการ

เรียนรู้ให้กับเด็กและ

เยาวชนได้ตระหนักต่อ

ผลกระทบที่เกิดจากการ

พนันออนไลน์ 

-บรรยาย 
-ฐานการเรียนรู้ 

5 ฐาน  

1 วัน -องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
-แกนน า

สมาพันธ์เด็ก

และเยาวชน 
-แกนน าสภาเด็ก

และเยาวชน 
-นักวิชาการ

มหาวทยาลัย

มหิดล สาขา

อ านาจเจริญ 
-นักวิชาการจาก

ส านักงาน

สาธาณสุข

จังหวัด 
-สถานี

ต ารวจภูธรเมือง 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 
การเขียนข้อเสนอ

โครงการและการ

สรุปรายงานผลการ

ด าเนินโครงการ 

-เพ่ือแจ้งให้ทราบว่ามี

หน่วยงานหรือช่อง

ทางการสนับสนุน 
-เพ่ือให้กลุ่มเด็กและ

เยาวชนมีความเข้าใจการ

เขียนข้อเสนอโครงการ

และการสรุปรายงานผล

การด าเนินโครงการ 

-บรรยาย 1 วัน -องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
-แกนน า

สมาพันธ์เด็ก

และเยาวชน 
-แกนน าสภาเด็ก

และเยาวชน 
 

 

 
ตัวอย่าง กิจกรรมส ารวจข้อมูลสถานการณ์การพนันออนไลน์ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 2. เพื่อวิเคราะห์ผลการส ารวจสถานการณ์และผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน 
 3. เพื่อเตรียมน าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
ผู้ด าเนินกิจกรรม: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย 
 
ขั้นตอนด าเนินงาน/วิธีการ 
 1. พัฒนาแนวทางการส ารวจและสร้างแบบส ารวจ สามารถด าเนินการได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์การส ารวจและบริบทของพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
 2. พิจารณาพื้นที่และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. การประมวลผลการวิเคราะห์   
 5. การน าเสนอผลการส ารวจ เป็นการน าเสนอผลการส ารวจให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ รับทราบ โดยการ

น าเสนอผลให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย เป็นศาสตร์และศิลป์ โดยทั่วไปมักที่จะน าเสนอข้อมูลผลการส ารวจในรูปแบบ

ตารางแจกแจงความถี่ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น หรือปัจจุบันอาจมีการน าเสนอด้วยอินโฟ

กราฟฟิก (Infographic)   
 
  



 

 

- 22 - 
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 เทคนิคส าคัญในการด าเนินกิจกรรมส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ในพื้นที่ 
  1. ก่อนด าเนินการส ารวจข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบจากการพนันออนไลน์ คณะท างาน

จะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงเป้าหมายของการส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ ข้อค าถามที่ใช้ในการ

ส ารวจ และการชี้แจงแก่ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
  2. ผู้ท าการส ารวจ ควรค านึงถึงการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล และเลือกผู้เก็บข้อมูลอย่าเหมาะสม เช่น ใช้

ช่วงวัยเดียวกันเก็บข้อมูลกลุ่มเดียวกัน การเข้าพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น 
  



 

 

- 23 - 

คูม่อื การด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ : ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  
 
  
 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 5 แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ 
 

ที ่ เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 
 ด้านบุคคล  
1 ทีมท างานมีความรู้เรื่องการพนันออนไลน์ทุกคน � มี   � ไม่มี 
2 ทีมท างานสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การพนันออนไลน์ก่อนวางแผน

ด าเนินกิจกรรมได ้
� มี   � ไม่มี 

 ด้านกระบวนการ  
3 มีการสร้างทีมท างานก่อนด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
� มี   � ไม่มี 

4 มีการสร้างเครือข่ายการท างานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 
� มี   � ไม่มี 

5 มีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง � มี   � ไม่มี 
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ที ่ เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 
6 มีการน าบริบทของพ้ืนที่มาพิจารณาก่อนด าเนินการ � มี   � ไม่มี 
7 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง � มี   � ไม่มี 
8 มีการฝึกทักษะ/แนวทางการสื่อสารให้แก่ทีมก่อนด าเนินงานลดผลกระทบ

จากการพนัน 
� มี   � ไม่มี 

 ด้านงบประมาณ  
9 มีแหล่งทุนหรืองบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน � มี   � ไม่มี 
10 มีการหนุนเสริมด้านวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคี

เครือข่าย 
� มี   � ไม่มี 

 ด้านสภาพแวดล้อมและนโยบาย  
11 มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมท างาน � มี   � ไม่มี 
12 ประเด็นที่ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายระดับจังหวัด � มี   � ไม่มี 
13 ผลักดันใหม้ีการบรรจุอยู่ในแผนงานของหน่วยงานระดับนโยบาย � 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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