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ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน  

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 
 คู่มือการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ ส าหรับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  เล่มนี้ จัดท าขึ้นภายใต้โครงการ 

“เสริมสร้างเครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบาย

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในพ้ืนที่และชุมชนรอบสถานศึกษา” 

ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สังเคราะห์จากการด าเนินงานโครงการ “กระบวนการขับเคลื่อน

กลไกความร่วมมือเพ่ือการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชน

ในและรอบสถานศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ” เป็นหลัก โดย

แนวทางการด าเนินงานของคู่มือฉบับนี้ อาศัยแนวทางการด าเนินงานของส านักเฝ้า

ระวังทางวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และภาคี เครือข่าย เพ่ือเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เนื้อหาสาระในคู่มือ

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 ส่วนน ำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคู่มือ 

ขอบเขต ประโยชน์ นิยามที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา และแนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ ส่วนที่ 2 

แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนขยำยภำคีเครือข่ำยเพื่อลดผลกระทบจำกกำร

พนันออนไลน์ 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 

 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 2 

 เนื้อหาของคู่มือ 3 

 แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 3 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนขยำยภำคีเครือข่ำย 

เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรพนันออนไลน์  

ส ำหรับส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด 

4 

 สถานการณ์การพนันออนไลน์ 4 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ 10 

 
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส าหรับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 10 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยเงื่อนไขที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 24 

ภำคผนวก 26 
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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 แบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกัน

และลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

24 
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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 ารวจผลกระทบจากพนนัออนไลน์จ าแนกตามระดับการศึกษา 8 

ภาพประกอบ 8 ผลการส ารวจการรับรู้ถึงผลกระทบจากพนันออนไลน์ 9 

ภาพประกอบ 9 ตัวอย่างแบบส ารวจสถานการณ์พนันออนไลน์ 12 

ภาพประกอบ 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์ ส าหรับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

19 

ภาพประกอบ 11 กิจกรรมการสื่อสารประเด็นการพนันออนไลน์กับภาคีเครือข่าย 

เพ่ือผลักดันให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

21 

ภาพประกอบ 12 กิจกรรม “อีสปอร์ตกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน” 23 
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 

 

 คู่มือการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับประเด็นการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ 

 

 ขอบเขตของคู่มือฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ทั้งกระบวนการนับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ โดยมีความ

เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ใช้คู่มือ ซึ่งมีแนวทางที่หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ตัวอย่างกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ที่

สังเคราะห์จากการด าเนินงานโครงการ “กระบวนการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือเพ่ือการลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในและรอบสถานศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ” 

เพ่ือเป็นตัวอย่างในการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

 

 คู่มือฉบับนี้ เป็นแนวปฏิบัติส าหรับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบ

จากการพนันออนไลน์ ซึ่งประโยชน์ของคู่มือฉบับนี้ มีดังนี้ 

 1. เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน์ 
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 2. เพ่ือให้หน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าควรด 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 

 การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ 

การละเลยทอดทิ้ง หรือรูปแบบการกระท าต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อร่างกายและจิตใจ การ

พัฒนา และศักดิ์ศรีของเด็ก 

 เด็ก หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

 เยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ไม่รวมถึงผู้ที่

บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

 การขยายเครือข่ายการด าเนินงาน หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ที่มีความ

ตระหนักและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เช่น 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานด้านสาธารณสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบันการศึกษาทุก

ระดับ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีต ารวจภูธร เป็นต้น 

 อีสปอร์ต (Esports) หมายถึง การแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นกีฬาประเภทบุคคลหรือทีม

ชนิดหนึ่ง กรมกีฬาได้จัด Esport เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่เกี่ยวกับกับการแข่งขันวิดีโอเกม โดยมีการแข่งตาม

ประเภทของวิดีโอเกม เช่น เกมวางแผนการรบ เกมต่อสู้ เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง โมบา การแข่งขันนั้นแบ่ง

ออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขันและลีกต่าง ๆ เช่นเดียวกับกีฬา

ทั่วไป  
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 เนื้อหาในคู่มอื ประกอบด้วย  

  - ส่วนน า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบเขตของคู่มือ ประโยชน์ของคู่มือ นิยามศัพท์

ที่เก่ียวข้อง เนื้อหาในคู่มือ แนวปฏิบัติก่อนใช้คู่มือ 

  - แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

ส าหรับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประกอบด้วย สถานการณ์พนันออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คู่มือ และแนว

ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ส าหรับส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด 

  - ปัจจัยเงื่อนไขท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

 

 

 หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบันการศึกษาทุกระดับ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีต ารวจภูธร  

คือผู้ที่จะน าคู่มือไปใช้ ก่อนการใช้คู่มือผู้ใช้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อน 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 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 กิจกรรมเพื่อนเตือนเพ่ือน เป็นต้น 
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 
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 าหรับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานด้านสาธารณสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถาบันการศึกษาทุกระดับ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีต ารวจภูธร ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ

ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประเด็นการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ทั้งในมิติ

ของการศึกษาสถานการณ์พนันออนไลน์ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และการ

ติดตามประเมินผล  

 

 จากการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ จากบทเรียนการ

ด าเนินงานของโครงการ “กระบวนการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือเพ่ือการลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในและรอบสถานศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ” ได้แนว

ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ ดังนี้ 

 

 1. สร้างทีมท างาน  

 การสร้างทีมท างานช่วยให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน์สามารถด าเนินไปอย่างเข้มแข็ง ขั้นตอนในการสร้างทีมท างาน ดังนี้ 

  1) ระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือทบทวนเป้าหมาย บทบาท  

  2) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

โดยพิจารณาจากลักษณะของหน่วยงาน ภารกิจที่เกี่ยวข้อง แกนน าหรือบุคคลที่มีความสนใจในประเด็นการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  

  3) สร้างความเข้าใจแก่คณะท างานและภาคีเครือข่ายถึงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

  4) วางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย 
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 2. ท าความเข้าใจสถานการณ์พนันออนไลน์ในพ้ืนที่ 

  การท าความเข้าใจสถานการณ์พนันออนไลน์มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการด าเนินกิจกรรม

ใด ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึก แนวทางในการส ารวจสถานการณ์การพนัน

ออนไลน์ ดังนี้ 

  1) ก าหนดเป้าหมายของการส ารวจสถานการณ์ 

   - ก าหนดวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

   - ขอบเขตของการส ารวจ ได้แก่ เนื้อหาที่จะท าการส ารวจ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ ระยะเวลา 

  2) ก าหนดเครื่องมือและวิธีการส ารวจ 

   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 

แนวค าถามการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงลึก 

ความคิด ความเชื่อ 

ความรู้สึก 
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ตัวอย่างเคร่ืองมือการส ารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ 

 



 

 

- 13 - 

คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
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หมายเหตุ  ผู้ที่จะน าแบบส ารวจไปใช้สามารถปรับเปลี่ยนข้อค าถามให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมายที่ท าการส ารวจ 

 

ภาพประกอบ 9 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. วิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาแนวทางการปฏิบัติการขยายภาคีเครือข่าย 

ในการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

  การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดกิจกรรมได้อย่าง

เหมาะสม แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์ดังนี้ 

  1. วิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้าน เช่น ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนันออนไลน์ 

ประเภทของพนันออนไลน์ในพ้ืนที่ สถานการณ์การเล่น ผลกระทบจากพนันออนไลน์ กลุ่มที่เล่นพนันออนไลน์ 

สาเหตุการเล่นพนันออนไลน์ เป็นต้น 

  2. จัดกลุ่มของข้อมูล และเรียงล าดับความส าคัญของสถานการณ์ปัญหา 

  3. คืนข้อมูลแก่ภาคีเครือข่ายและพ้ืนที่  
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  4. ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การส่งเสริม

การรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ที่จะน าไปสู่พนันออนไลน์ในสถานศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ

ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น อินโฟกราฟฟิก คลิปวิดีโอ เป็นต้น 

  5. ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่

ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  6. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 

  7. ก าหนดตัวชี้วัดหรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรม ทั้งผลลัพธ์ระยะสั้น  

และระยะยาว 

  8. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 

 4. การด าเนินกิจกรรมเพื่อขยายภาคีเครือข่ายในการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

  4.1 ขยายเครือข่ายการท างานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

   สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัญหา บริบทของพ้ืนที่ และ

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น 

   4.1.1 พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่าย ซึ่งสามารถ

ด าเนินการไดด้ังนี้ 

    1) วางแผนการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

    2) คัดเลือกข้อมูลส าหรับการจัดท าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยพิจารณาข้อมูลที่มี

ความน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้รับสาร 

    3) ก าหนดรูปแบบการน าเสนอสื่อ  

    4) เผยแพร่สื่อสู่สาธารณะ 

   4.1.2 การสร้างหรือพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบในการเรียนรู้ เพ่ือการขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังใน

การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่สถานศึกษาโดยความร่วมมือ

ของหน่วยงาน องค์กร ที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข 

นักวิชาการในมหาวิทยาลัย องค์กรภาคประชาสังคม โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับภารกิจของหน่วยงาน การ

ด าเนินการสามารถท าได้ ดังนี้ 

    1) พัฒนาแกนน าที่เก่ียวข้อง ทั้งบุคลากรทางการศึกษา และแกนน านักศึกษา 

    2) ให้ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมหลักในการด าเนินกิจกรรมป้องกันและลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ เช่น การรณรงค์ การสร้างความตระหนักของผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ในทุกมิติ  

    3) ด าเนินการให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาและแนะแนวร่วมกับสถานพยาบาลในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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    4) ด าเนินการเฝ้าระวังการพนันออนไลน์ในพื้นที่ 

    5) ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 

  4.2 สร้างเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้และขยายภาคีเครือข่ายการป้องกันและลด

ผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

  การจัดเวทีสาธารณะตามแนวทางของกระบวนการมีส่วนร่วมมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้

สถานการณ์และผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาแก่ภาคี

เครือข่าย เพ่ือน าไปสู่การขยายเครือข่ายการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ของเด็กและ

เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ ด้วย

การเติมเต็มความรู้ “การพนันส่งผลต่อสุขภาพ” และร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการ

พนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา การด าเนินการดังนี้ 

   1) จัดเวทีสาธารณะโดยมีภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเข้าร่วม 

   2) ชี้แจงเป้าหมายของการจัดเวทีสาธารณะ 

   3) น าเสนอผลกระทบการพนันออนไลน์ต่อสุขภาพ 

   4) น าเสนอผลการส ารวจสถานการณ์การพนันออนไลน์ และผลกระทบจากการพนันออนไลน์

ของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

   5) แลกเปลี่ยนและน าเสนอแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ทั้งใน

และนอกสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

  
 
 

  

ศึกษา/ท าความเข้าใจ 

คู่มือโดยละเอียด 

สร้างทีมงานและก าหนด

บทบาทหน้าท่ี 

วางแผนด าเนินงานตาม

คู่มืออย่างเหมาะสม 

ประเมินเงื่อนไขที่น าไปสู่

ความส าเร็จ และแสวงหา

สิ่งที่ต้องเติมเต็ม 

1. สร้างทีมท างาน 2. ท าความเข้าใจ

สถานการณ์การพนัน

ออนไลน์ในพ้ืนท่ี 

3. วิเคราะห์

สถานการณ์และค้นหา

แนวทางการปฏิบัติการ

ขยายภาคเีครือข่ายใน

การลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน ์

4. การด าเนินกิจกรรม

เพื่อขยายภาคเีครือข่าย

ในการลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน ์

ภาพประกอบ 10 แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  

ส าหรับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

ตัวอย่างกิจกรรมขยายภาคีเครือข่ายในการลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ “รู้เท่าทันและ

เฝ้าระวังสื่อออนไลน์ชวนเล่นพนันในสถานศึกษา” 

 

กิจกรรม การสื่อสารประเด็นการพนันออนไลน์กับภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของ

จังหวัด (กลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) สมัชชาสุขภาพจังหวัด และเมืองน่าอยู่) 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสร้างการรับรู้สถานการณ์การพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่อภาคี

เครือข่าย 

 2. เพ่ือผลักดันประเด็นการพนันออนไลน์ ถูกน าไปด าเนินการร่วมกับประเด็นอ่ืนในระดับจังหวัด 

“คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน” พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน เป็นต้น  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 

 1. ภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินกิจกรรมป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์  

 2. เกิดแนวความคิดในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากการพนันออนไลน์ไปสู่ผู้อ่ืน 

 

ผู้ด าเนินกิจกรรม : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรม 

 - จัดเวทีเสวนาและประชุมกลุ่ม 

 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 

 - ประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 - ฟังบรรยายจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในประเด็นสุขภาพเชื่อมโยงผลกระทบจากการพนันต่อ

สุขภาพ โดยก าหนดหัวข้อ ”อุบลราชธานีเป็นเมืองน่าอยู่และกระบวนการสมัชชาสุขภาพกับการสร้างเสริม  

สุขภาวะจังหวัดอุบลราชธานี” 

 - แบ่งกลุ่มย่อย ตามกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม  เพ่ือหาประเด็นการท างานร่วมกันทั้งส่วนราชการและ

ภาคประชาสังคม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการท างานกับการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ 

 - อภิปราย แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกับประเด็นที่มี  เพ่ือยกระดับให้เป็นประเด็นสาธารณะ เช่น 

การพนันออนไลน์กับพัฒนาการเด็ก สื่อปลอดภัย เป็นต้น 
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

 1. ประเด็นการพนันออนไลน์ได้รับการน าเสนอเป็นประเด็นสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การท างานร่วมกับ

ภาคี เครือข่าย “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลการพนันออนไลน์”  

 2. ประเด็นการพนันออนไลน์ ได้รับการน าไปด าเนินการร่วมกับประเด็นอ่ืนในระดับจังหวัด ภายใต้

ประเด็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ และน าไปบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย  การให้ความรู้เรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 กิจกรรมการสื่อสารประเด็นการพนันออนไลน์กับภาคีเครือข่ายเพ่ือผลักดันให้เป็นประเด็น

ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

กิจกรรม “อีสปอร์ตกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน” 

 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือรณรงค์ให้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อ“อีสปอร์ตกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน” 

 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรม  

 - จัดนิทรรศการเรื่องพนันออนไลน์-อีสปอร์ต โดยแกนน านักศึกษา 

 - จัดเวทีเสวนาและให้ความรู้เรื่องการพนันออนไลน์ในกลุ่มนักศึกษา โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างน่าสนใจ 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 

 - แกนน านักศึกษาร่วมกันวางแผนเพื่อด าเนินกิจกรรม 

 - จัดนิทรรศการเรื่องพนันออนไลน์-อีสปอร์ตของกลุ่มแกนน านักศึกษา 

 - เวทีเติมเต็มความรู้-ประสบการณ ์มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกมกับพนัน และเชื่อมโยงการพนันกับอีสปอร์ต 

 - การแข่งขันอีสปอร์ต 

 - การประเมินความรู้  ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงที่ได้เรียนรู้จากเวทีวันนี้ของนักศึกษา  

และกลุ่มแกนน านักศึกษา 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

 1. แกนน านักศึกษา  

     1.1 เกิดทักษะและการเรียนรู้ จากการคิดค้นวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยกิจกรรมที่

กลุ่มเป้าหมายสนใจ เพ่ือท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ ปรับความเข้าใจใน

เรื่องอีสปอร์ตในมิติต่างๆ โดยได้รับฟังข้อมูลที่หลากหลาย ตั้งแต่ด้านที่เกี่ยวข้องกับกีฬา สุขภาพ การพนัน  

การใช้ชีวิต ตลอดจนเงื่อนไขการได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬา   

     1.2 เกิดการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ โดยเห็นว่าการพนันออนไลน์ส่งผล

กระทบต่อตนเองและสังคม ทั้งในมิติสังคมวัฒนธรรม และมิติทางเศรษฐกิจ  
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 

ภาพประกอบ 12  กิจกรรม “อีสปอร์ตกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน” 

 

  1.3 เกิดความคิดในการพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน

ออนไลน์ โดยให้ความสนใจ ติดตาม เฝ้าระวังการพนันออนไลน์ การพนันกับอีสปอร์ต สถานการณ์อีสปอร์ต 

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้งท าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและพัฒนากิจกรรมรูปแบบต่า งๆ ใน

สถานศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

     2.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

  2.2 ให้ความร่วมมือในการขยายผลความรู้เรื่องผลกระทบจากการพนันออนไลน์สู่ผู้อื่นทั้งในและ

นอกสถานศึกษา  
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

  

  

 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 

ที ่ เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 

 ด้านบุคคล  

1 ทีมท างานมีความรู้เรื่องการพนันออนไลน์ทุกคน � มี   � ไม่มี 

2 ทีมท างานมีทักษะในการสื่อสารข้อมูลสู่ภาคีเครือข่าย � มี   � ไม่มี 

 ด้านกระบวนการ  

3 มีการสร้างทีมท างานก่อนด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

� มี   � ไม่มี 

4 มีการสร้างเครือข่ายการท างานส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน

นโยบายลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ 

� มี   � ไม่มี 

5 มีการวิเคราะห์สถานการณ์การพนันออนไลน์ก่อนวางแผนด าเนินกิจกรรม � มี   � ไม่มี 

6 มีการน าบริบทของพ้ืนที่มาพิจารณาก่อนด าเนินการ � มี   � ไม่มี 

7 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง � มี   � ไม่มี 
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

ที ่ เนื้อหาการประเมิน ผลการประเมิน 

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 ผลักดันใหมี้การบรรจุอยู่ในแผนงานของหน่วยงานระดับนโยบาย � มี   � ไม่มี 

 

 ผลจากการท าแบบประเมินปัจจัยเงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจาก

การพนันออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น หากท่านพบว่าท่านตอบ “มี” มากกว่า ร้อยละ 80 หรือไม่ต่ ากว่า 10 ข้อ 

นั่นแสดงว่าท่านมีแน้วโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ และ

ในส่วนที่ท่านตอบว่า “ไม่มี” ขอให้ท่านพิจารณาด าเนินการจัดเตรียมหรือแสวงหา เพ่ือให้มีหรือเติมเต็มในส่วน

ดังกล่าวอันจะเป็นการช่วยสนับสนุนการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น 



 

 

- 26 - 

คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
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คูม่อื การด าเนินงานขยายภาคีเครือข่าย เพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์: ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
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