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ครอบครัวครอบครัวครอบครัว      

 แก้ไขปญัหาเด็กติดเกมเด็กติดเกมเด็กติดเกม   
 

 

“เด็กไทยติดเกมออนไลน์ – เกมมือถอื เป็นอันดับ 1 ในภูมภิาคเอเชีย”  
“เด็กไทยใช้เวลาเล่นเกมเฉล่ีย 3.1 ชั่วโมงต่อวัน” 

“เยาวชนไทยติดเกมออนไลน์ขัน้เสพติดรุนแรงไม่สามารถหยุดเล่นได้ ร้อยละ 10 – 15 ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ” 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) 3 

 
 ปัญหา “เด็กติดเกมและอินเตอร์เน็ต” เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ครอบครัว และสังคมอย่างมากมาย 
ขณะที่สังคมไทยยังคงละเลยและไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้เท่าที่ควร รวมทั้งสถาบันครอบครัวที่มีจ านวนไม่น้อยนิยม
ใช้เกมและคอมพิวเตอร์เลี้ยงลูก เหตุผลเพียงเพื่อให้เด็กอยู่ติดบ้าน หรือ เพียงเพื่อจะได้มีเวลาท าอย่างอื่น โดยไม่ได้ตระหนัก
หรือไม่ทราบเลยว่า การเล่นเกมอย่างไร้การควบคุมส่งผลกระทบอย่างมากมายตามมา  

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ศึกษางานวิจัยและข้อแนะน าของนักวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณพ่อคุณแม่
และผู้ปกครองได้เกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งได้ข้อสรุปส าคัญที่อาจกล่าวได้ว่า 
ครอบครัวเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กติดเกม  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กที่ติดเกมหรืออินเตอร์เน็ต 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครวัที่มวีิธกีารอบรมเลี้ยงดู 

ที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่ไมม่ีเวลาใหล้กู 

ครอบครัวไม่มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ต่างคนต่างอยู่ 

ไม่มีกฎกติการ่วมกนัของครอบครัว ไม่มีการฝึกวินัย 

ไม่มีการมอบหมายงานใหร้ับผดิชอบ 

เด็กมีเวลาว่างมาก อาจเหงาและเบื่อ 

จึงเลือกใช้เกมเปน็เพือ่นเพื่อหาความสุขและคลายเหงา 

ส่วนใหญ่เมื่อเติบโตจะขาดระเบียบวินัย 

ขาดการควบคุมตัวเอง ขาดความรับผิดชอบ 

และหากพ่อแม่จัดวางคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนของเด็ก 

กจ็ะยิ่งเป็นปัจจัยให้เดก็ติดเกมสูงขึ้น 

 

เด็กที่ไม่ติดเกมหรืออินเตอร์เน็ต 
ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครวัที่มีความสัมพนัธ์ 

อันดีในครอบครัว มกีารฝกึวนิัย 

และความรับผิดชอบใหก้ับเด็ก 

และเมื่อมีปัญหาก็ใช้วิธแีก้ไขอย่างสร้างสรรค์

โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

กบัการป้องกนั และ 
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ขณะที่ สังคมปัจจุบันมีพื้นที่เสี่ยงมากกว่าพื้นที่ดี และไม่มีพื้นที่

สร้างสรรค์ส าหรับให้เด็กท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ อีกทั้ง การท าธุรกิจ
ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่จะท ายอดขายหรือผลก าไร โดยขาดการค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อเด็ก เยาวชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

โดยทั้งผู้ผลิตเกม ร้านเกม เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ที่มีกลยุทธ์
มากมายในการดึงดูดใจลูกค้า การท าธุรกิจของผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เด็ก
เข้าถึงเกมได้ง่าย อีกทั้งเกมถูกออกแบบมาให้เด็กรู้สึกสนุก เพลิดเพลิน 
และดึงดูดใจ จึงสามารถตอบสนองความสุขชั่วคราวของเด็กได้เป็นอย่างดี   

 
 
    สาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กติดเกม  
 

1. การดูแลเลี้ยงดูของครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่  
- พ่อแม่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการดแูลเลีย้งดูและ

อบรมสั่งสอนลูก หรือพ่อแม่เลี้ยงลกูไม่เป็น  
- พ่อแม่ไม่ให้การดูแลเอาใจใส่ลูกอยา่งเพียงพอ 
- พ่อแม่ไม่มเีวลาให้กับลูก  
- ครอบครัวไม่มีกิจกรรมท าร่วมกัน  
- ครอบครัวไม่มีการฝึกวินัยความรับผิดชอบให้กับเดก็ 
- เด็กไม่ไดร้ับความสุขหรือความอบอุ่นจากครอบครัว 

2. เด็กใช้เกมเป็นการตอบสนองความต้องการ หรือ 
ทดแทนสิ่งที่ขาดหาย หรือ ใช้เกมเพื่อปลดปล่อยอารมณ์
ที่ไม่สามารถท าได้ในชีวิตจริง เช่น การผจญภัย จินตนาการ 
ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น การเอาชนะ ความก้าวร้าว 
ความรู้สึกทางเพศ ฯลฯ  

3. เด็กได้รับอิทธิพลจากเพื่อน เช่น เพื่อนในกลุ่ม
เล่นเกม เพื่อนชักจูง หรือ เพื่อจะได้มีเร่ืองพูดคุยกับเพื่อน 

4.  เด็กสามารถเข้าถึงเกมได้ง่าย และธรรมชาติ
ของเกมจะมีความดึงดูดใจสูง  

5. การไม่มีพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กอย่างเพียงพอ 
รวมถึงการมีพื้นที่เสี่ยงมีมากกว่าพื้นที่ดี และการไม่มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ให้กับเด็กอย่างเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

“พ่อแม่และผู้ปกครองที่ใช้อารมณ์ในการอบรมสั่งสอนลูก.. 

ลูกจะมีโอกาสติดเกมสูงกว่าเด็กที่ผู้ปกครองใช้เหตุผล

ในการเลี้ยงดูเกือบ 7 เท่า” (ลัดดา ตั้งสภุาชยั, น. 25)
 1

  

 

“...คงไม่มีเด็กและเยาวชนคนไหนอยากหนีหายออกจาก

บ้านไปใช้ชีวิตมั่วสุมที่ร้านเกมเพื่อประชดประชัน ชดเชย 

หรือ แสวงหาความสุขที่พึงได้ ซึ่งขาดหายไป ... หากผิด

ที่พ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นต้นเหตุของปัญหา ก็คงต้องแก้ไข

ที่ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นส าคัญ” (ลัดดา ตั้งสุภาชัย, น.26) 
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“การฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้เด็กสามารถ

ป้องกันการติดเกมได้สูงถึง 7 เท่า” (ชาญวิทย์ พรนภดล 

และคณะ, น.35)
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“ผู้ปกครองประมาณ 2 ใน 5 (ร้อยละ 42.19) เห็นด้วยที่ให้บุตร

เล่นเกม” (รุ้งลาวลัย ์เอี่ยมกุศลกจิ และคณะ, น.80)
 1

 

“ผู้ติดเกมหรืออินเตอร์เน็ตมีระดับความเชื่อมั่นในตนเอง

ค่อนข้างต่ า ขาดความระมัดระวัง ไม่ค่อยละเอียดอ่อน

ต่อปฏิกิริยาทางอารมณ์ มีคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามกฎสูง 

ในขณะที่ มีความพึงพอใจในชีวิตและเห็นคุณค่าในตนเองต่ า 

มีภาวะซึมเศร้า ไม่กล้าแสดงออก เก็บตัว หรือ ความผิดปกติ

ทางบุคลิกภาพ” (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน,น.13)
 1
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  ผลกระทบจากการที่เดก็ติดเกม 

 ความจริง การเล่นเกมมีทั้งผลดีและผลเสีย ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเกม เวลาที่ใช้เล่น อายุผู้เล่น และความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแมแ่ละผู้ปกครองกับเด็ก 

 ผลดีของการเล่นเกม : ถ้าเป็นเกมดีที่เหมาะกับวัย และเล่นไม่เกินวันละ 1 - 2 ชั่วโมง การเล่นเกมจะมีผลดี
ในการช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมสติปัญญาของเด็ก เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลาย
ความเครียด และฝึกความเร็วในการใช้มือกับสายตา ยิ่งกว่านั้น การเข้าถึงเทคโนโลยีจะท าให้การเรียนรู้โลกเร็วและกว้างขวางขึ้น  

ข้อเสียของการติดเกม : จะมีทั้งต่อสุขภาพร่างกาย การศึกษาเล่าเรียน การเรียนรู้ สัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวในสังคม และส่งผลต่อชีวิตของเด็ก ดังนี้ 

 สุขภาพร่างกาย เด็กที่ติดเกมจะไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้าน ไม่ได้ออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายขาด 
การเคลื่อนไหว ไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ หลังงอ สายตาเสื่อม ทานอาหารไม่เป็นเวลา พักผ่อนน้อย ซึ่งความเป็นจริง เด็กควรได้มี
โอกาสวิ่งเล่นหรือออกก าลังกายเพื่อให้ร่างกายและกล้ามเนื้อได้มีการเคลื่อนไหวและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เด็กที่ติดเกม
ส่วนใหญ่จึงมักมีร่างกายไม่แข็งแรง  

 การเล่าเรียน ผลการเรียนตกต่ า บางคนหนโีรงเรียน หรือ ทิ้งการเรียน  
 การเรียนรู ้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ รอบตัว ทั้งที่ ควรได้เล่นและเรียนรู้กับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเขา 

ท าให้ขาดโอกาสฝึกทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย  
 สัมพันธภาพในครอบครัว  ความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง เด็กอาจเกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่ โกหก 

ก้าวร้าว พูดจาไม่ดี เห็นแก่ตัว และลักขโมย  
 ความสัมพันธ์ทางสังคม เด็กที่ติดเกมส่วนใหญ่มีปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัว สาเหตุเพราะขาด

การโต้ตอบกับคนอื่น ส่งผลต่ออารมณ์ และบุคลิกภาพ เด็กบางคนอาจมีทุกข์ เครียด หรือความขัดแย้งในใจ ปัจจุบันเกมส่วนใหญ่
จะเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นเอาชนะด้วยวิธีใดก็ได้ ใช้ความรุนแรง ไร้วินัย ไร้ความรับผิดชอบ ไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่ค านึงถึง
หลักเหตุผลและคุณธรรม ซึ่งถ้าเด็กใช้ชีวิตอยู่กับเกมมาก ๆ ก็อาจซึมซับกลายเป็นนิสัยเมื่อโตขึ้น ในขณะที่เด็กบางคน
อาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่าย เช่น การมั่วสุมอบายมุข ค้ายาเสพติด ก่ออาชญากรรม หรือ กลายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์  
ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของเด็กมากมายตามมา   
   

เด็กติดเกม ส่วนใหญ่จะ...  

 ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว หรือ ไม่มีความสุขเมื่ออยู่บ้าน 
 ไม่ได้รับการฝึกเร่ืองวินัยและความรับผิดชอบ 
 ไม่รู้คุณค่าของตนเอง หรือ ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง  
 อ่อนแอและไม่มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชวีิต 
 ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และมีเวลาว่างมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
  ครอบครัวจะมีวิธีป้องกันปัญหาเด็กติดเกมได้อย่างไร ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ครอบครัวต้องให้ความรักความอบอุ่น ให้การดูแล
เอาใจใส่ลูก และอย่าใช้เกมเลี้ยงลูก  

 ครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนลูก
ไปในทางเดียวกัน และไม่ขัดแย้งกันเรื ่องเลี ้ยงลูก ทั ้งนี้ 
ความชัดเจน ความคงเส้นคงวา และความจริงจังกับสิ่งที่ต้องการ
ให้ลูกเรียนรู้และปฏิบัติ จะส่งผลให้เด็กมีความมั่นคงและ 
ไม่เกิดความสับสนว่าเรื่องใดถูกเรื่องใดผิด และมีความเคารพ
เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม ่

 ครอบครัวควรมี เวลาท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น ทานอาหารเช้าด้วยกัน ท าอาหารทานร่วมกัน 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีเวลาไปเที่ยวนอกบ้านด้วยกันเดือนละ 1 
คร้ัง มีการจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงวันเกิดเล็ก ๆ ในครอบครัว ฯลฯ  

 การก าหนดกฎกติกาของครอบครัวต้องให้ทุกคน
มีส่วนร่วม เช่น แต่ละคนควรกลับบ้านก่อนกี่โมง ทุกวัน
อาทิตย์ทุกคนต้องอยู่พร้อมหน้ากัน ถ้าทะเลาะกันห้ามออก
จากบ้าน เล่นเกมได้ไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง ฯลฯ ซึ่งหากมีคนท าผิด
กฎกติกาต้องมีการลงโทษตามที่ตกลงกันไว้ 

  

 สอนให้เด็กรู้จักแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ฝึกและมอบหมายงานให้รับผิดชอบ  

 สนับสนุนให้เด็กได้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ที่สนใจ 
เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ ความตื่นเต้น และความท้าทาย
ที่เหมาะกับวัย ซึ่งสามารถลดโอกาสติดเกมของเด็กได้ 

 หาเวลาพาเด็กไปเที่ยวบ้าง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก (เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก ห้องสมุด)  
เที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด งานบุญในงานเทศกาลต่าง ๆ  ฯลฯ  

 ให้เด็กท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น ท างานบ้าน 
ปลูกต้นไม้ ออกก าลังกาย เล่นของเล่นเสริมทักษะ เล่นดนตรี 
เล่นกีฬา หรือ การเป็นสมาชิกชมรมของโรงเรียน ฯลฯ 

 ส่งเสริมให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยสนับสนุน
ให้ลูกท าสิ่งที่ชอบและถนัดอย่างจริงจัง เช่น การเรียน กีฬา 
ดนตรี วาดภาพ ท าอาหาร ปลูกต้นไม้ ฯลฯ  

 ท าความรู้จักเพื่อนของลูก สังเกตว่าเพื่อนของลูก
เป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ให้ท าความรู้จักครอบครัวของเพื่อน
ลูกด้วย เพื่อจะได้พึ่งพาหรือปรึกษาหารือกันเรื่องเด็ก  
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  ครอบครัวจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมได้อย่างไร ?  

 ครอบครัวต้องปรับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก 
 ดูแลเอาใจใส่เด็กให้มากข้ึน  
 ท ากิจกรรมร่วมกันสม่ า เสมอ 

เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว 
 หากิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ลูกท า 

เช่น กีฬา ดนตรี ปลูกต้นไม้ วาดภาพระบายสี ฯลฯ  
 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว  
 ตั้งกฎกติกาของครอบครัวและ

จริงจังกับการปฏิบัติตามกฎ แต่ให้หลีกเลี่ยงการลงโทษ
ด้วยวิธีการรุนแรง  

 ฝึกวินัยและความรับผิดชอบ เช่น 
ตื่น-เข้านอนเป็นเวลา ท าการบ้านก่อนดูทีวีหรือเล่น
เกม มอบหมายให้ลูกรับผิดชอบงานบ้าน ฯลฯ  

 

 ครอบครัวต้องมมีาตรการพิเศษช่วยจัดการ  
 ถ้าเด็กต้องการเล่นเกม พ่อแม่ต้องบอกให้เด็กรู้ว่าพ่อแม่ต้องเหนื่อยมากเพียงใด เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูก 

แต่ที่อนุญาตให้ลูกเล่นเกมอยู่ เพราะเห็นว่าเป็นความสุขของลูก แต่ต้องตกลงกันว่าจะต้องมีกฎกติกาในการเล่น 
 เพราะธรรมชาติของเด็กไม่ชอบการถูกบังคับ การตั้งกฎกติกาจึงต้องให้เด็กมีส่วนร่วมด้วย เช่น 

- เล่นเกมไดห้ลังท าการบ้าน และงานบ้านแล้วเสร็จ  
- ก าหนดเวลาการเล่น เช่น วันธรรมดาไมเ่กิน 1 ช่ัวโมง 

และวันหยดุไมเ่กิน 2 ช่ัวโมง หรือก าหนดเวลาเล่นเกม 
ที่แน่นอน เช่น เวลา 18.00 – 19.00 น. ฯลฯ 

- ถ้าเด็กท าตามกฎไม่ได้ ต้องลงโทษตามที่ตกลงกันไว้ 
เช่น งดเล่นเกมในวันต่อไป  

- ถ้าเด็กท าตามกฎได้ ต้องหมั่นชมและให้รางวัล เช่น 
กอด หอม ให้รางวัล ฯลฯ  

- ส าหรับเด็กทีต่ดิเกมมาก ให้ค่อย ๆ ลดเวลาเล่นลง  
- พูดคุยและฟังความคิดเห็นของเดก็ดูว่า ถ้าไม่เล่นเกม

แล้วอยากจะท าอะไร ถ้าดีก็สนับสนุนให้ลูกได้ท า
สิ่งที่สนใจ แต่ถ้าไม่เหมาะให้บอกเหตุผลให้เขาทราบ  

 การจัดวางคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องเล่นเกม ควรจัดไว้ในที่โล่งสังเกตได้ง่าย เพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ 
ที่ส าคัญ อย่าน าคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนของเด็ก  

 ก่อนซื้อ หรือ อนุญาตให้ลูกเล่นเกมใด ผู้ปกครองควรศึกษาท าความเข้าใจเกมนั้นก่อน เพื่อจะได้ดูว่าเหมาะกับ
เด็กหรือไม่ และสอนให้รู้จักประโยชน์และโทษของเกมด้วย แต่ถ้าเด็กงอแงอยากเล่นเกมที่ไม่เหมาะสมให้ได้ ต้องใจแข็ง 
และต่อรองกับเด็กว่า จะเลือกเล่นเกมอื่น หรือ จะไม่ได้เล่นเกมอีกเลย 

 สังเกตดูว่าเด็กชื่นชอบอะไรในเกม และดึงสิ่งนั้นมาให้เด็กเล่นในโลกภายนอก 
 ในเด็กที่ติดเกมมาก ๆ นักวิชาการแนะน าว่า อาจต้องรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น โรคสมาธิสั้น 

โรคซึมเศร้า โรคดื้อต่อต้าน (oppositional defiant disorder) โรคความประพฤติเกเรคล้ายอันธพาล Conduct Disorder 
เป็นต้น 
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  เด็กควรปฏิบัติตนอย่างไร ? 

 
ส าหรับเด็กอายุยังน้อย ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต จึงควรเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง 

และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างเป็นสุข ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความส าคัญกับเรื่องต่อไปนี้  

 ฝึกระเบียบวินัยและความตรงต่อเวลา 
ได้แก่ การเรียน การเล่น การดูแลตนเอง ท างานบ้าน ฯลฯ 

 สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการค้นหา 
ความถนัดและความสนใจ และใช้เวลากับงานอดิเรก  

ที่สนใจ 
 ท ากิจกรรมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (ที่ไม่ใช่

การเล่นเกม) เช่น เล่นกีฬา ดนตรี วาดภาพ ท าอาหาร 
ท าสวนปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

 คบเพื่อนที่ชอบท ากิจกรรมตรงกับความถนัด
และความสนใจของตน (ที่ไม่ใช่การเล่นเกม) 

 เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ 

 
 

  บทส่งท้าย 
 

ครอบครัวที่มีการดูแลเอาใจใส่ใหค้วามรักความอบอุ่นกับลูกหลาน จนเด็กรับรู้ถึงความอบอุ่น รู้สึกมีความสุข
และปลอดภัยเมื่ออยู่บ้านหรืออยู่กับครอบครัวนั้น เด็กจะมีภูมิคุ ้มกันในการเผชิญโลกในสังคมที่เต็มไปด้วย
ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนและเต็มไปด้วยปัญหาไดอ้ย่างเข้มแข็ง  

ครอบครัวที่มีการฝึกวินัยและมอบหมายให้เด็กช่วยงานบ้าน มีการชี้แนะให้เด็กรู้จักใช้เวลาท ากิจกรรมที่สนใจ 
มีการสอนให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว และให้เด็กได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้โลกภายนอก และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์/จิตใจ และทักษะชีวิตที่สมบูรณ์ ซึ่งจะสร้างเสริมคุณค่าชีวิตของเด็กให้เติบโต
เป็นคนดีมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ การบอกให้เด็กทราบว่าพ่อแม่ต้องเหนื่อยมากมายเพียงใด เพื่อหาเงินมาเลี้ยง
ครอบครัวและลูก จะท าให้เด็กรู้สึกเห็นใจพ่อแม่หากต้องใช้เงินเพื่อเล่นเกม และอาจส่งผลให้เล่นเกมลดลงได้  

ส าหรับภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับเกม ก็ควรค านึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อเด็ก 
สังคม และครอบครัวให้มากขึ้น หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการควบคุมบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเกม 
รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ให้มีการธุรกิจโดยค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น สังคมก็ควรร่วมแรงร่วมใจช่วยเป็นหูเป็นตา 
สอดส่องดูแล และป้องกันสิ่งที่คาดว่าจะเป็นภัยต่อเด็ก เยาวชน และสังคม เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้อง และสามารถเติบโต
เป็นคนดีมีคุณภาพได้อย่างที่คาดหวัง 
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