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คู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกม ฉบบัเดก็และวยัรุ่น 
(Game Addiction Screening Test – GAST: Child and Adolescent Version)  

 
แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test – GAST) เป็นแบบทดสอบท่ี

พฒันาขึน้โดยสถาบนัสขุภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ
ร่วมกบั รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล สาขาวิชาจิตเวชเดก็และวยัรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล เพ่ือใช้ส าหรับค้นหาเด็กและวยัรุ่นท่ีอาจมีปัญหาติดเกมคอมพิวเตอร์
หรือหมกมุน่กบัการเลน่เกมคอมพิวเตอร์มากจนก่อให้เกิดปัญหาตา่งๆ 
  
ความหมายของค าว่า “เกม” 
 ค าวา่ “เกม” ในแบบทดสอบการติดเกม (GAST) หมายถึง วิดีโอเกม เกมเพลสเตชัน่ เกม
บอย เกมคอมพิวเตอร์ เกมในโทรศพัท์มือถือ และเกมออนไลน์ทกุชนิด  
 
โครงสร้างของแบบทดสอบการตดิเกม (GAST) 

แบบทดสอบการติดเกม (GAST) มีข้อค าถามทัง้สิน้ 16 ข้อค าถาม ข้อค าถามทัง้ 16 ข้อใช้
วดัปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการเลน่เกม 3 ด้าน ได้แก่ 

1. การหมกมุ่นกับเกม (preoccupation with game): ได้แก่ ข้อค าถามท่ี 1, 8, 9, 11, 
13, 16 

2. การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเล่นเกม (loss of control): ได้แก่ 
ข้อค าถามท่ี 2, 4, 5, 6, 12 

3. การสูญเสียหน้าท่ี ความรับผิดชอบ (function impairment): ได้แก่ ข้อค าถามท่ี 3, 
7, 10, 14, 15 

 
ผู้ตอบแบบทดสอบ 
 ผู้ตอบแบบทดสอบการตดิเกม (GAST)-ฉบบัเด็กและวยัรุ่น (Child and Adolescent Version) ได้แก่ 
เด็กและวยัรุ่นท่ีมีอายตุัง้แต ่8 ปีขึน้ไปท่ีเลน่เกมเป็นประจ าในชว่งเวลาอยา่งน้อย 3 เดือนที่ผา่นมา  

 
การตอบแบบทดสอบ 

ค าตอบท่ีสามารถเลือกตอบได้ในแตล่ะข้อค าถามมี 4 ค าตอบ ได้แก่ “ไมใ่ชเ่ลย” “ไมน่่าใช”่ 
“นา่จะใช”่ “ใชเ่ลย” 
 



การตอบให้ใช้ความรู้สกึของผู้ตอบเป็นหลกั กรณีท่ีไมแ่นใ่จให้ใช้เกณฑ์ตอ่ไปนีเ้ป็น
แนวทางในการตอบ 

• ไม่ใช่เลย หมายถึง ผู้ตอบมคีวามมัน่ใจ 100% วา่ตนเองไมเ่คยมพีฤติกรรมเช่นนัน้เลย 

• ไม่น่าใช่ หมายถึง ผู้ตอบมีความมัน่ใจมากกวา่ 50% (แตไ่มถ่งึ 100%) วา่ตนเองไมเ่คยมี
พฤติกรรมเช่นนัน้ 

• น่าจะใช่ หมายถึง ผู้ตอบมีความมัน่ใจมากกวา่ 50% (แตไ่มถ่งึ 100%) วา่ตนเองมีหรือเคยมี
พฤติกรรมเช่นนัน้ 

• ใช่เลย หมายถึง ผู้ตอบมีความมัน่ใจ 100% วา่ตนเองมีหรือเคยมีพฤตกิรรมเช่นนัน้ 
 

ค าแนะน าก่อนตอบแบบทดสอบ 
ข้อความตอ่ไปนีเ้ป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเลน่เกมของทา่น กรุณา

อา่นโดยละเอียด และพิจารณาเลือกค าตอบท่ีใกล้เคียงกบัพฤตกิรรมของตวัทา่นมากท่ีสดุในชว่ง 3 
เดือนท่ีผ่านมา โดยท าเคร่ืองหมาย “ / ” ลงในช่อง O 



 
             คะแนนรวมทัง้หมด A+B+C =  

ข้อค าถาม 
ไม่ใช่เลย 
(0 คะแนน) 

ไม่น่าใช่ 
(1 คะแนน) 

น่าจะใช่ 
(2 คะแนน) 

ใช่เลย 
(3 คะแนน) 

ตัง้แต่ฉันชอบเล่นเกม… 
1.   .....ฉันสนใจหรือท ากิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมาก O O O O 

2. .....ฉันมักเล่นเกมจนลืมเวลา O O O O 

3. .....ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกบัคนในครอบครัวแย่ลง O O O O 

4. .....ฉันเคยเล่นเกมดกึมาก จนท าให้ตื่นไปเรียนไม่ไหว O O O O 

5. .....ฉันมักเล่นเกมเกนิเวลาที่ฉันได้รับอนุญาตให้เล่น O O O O 

6. .....ฉันมักอารมณ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลกิเล่นเกม O O O O 

7. .....ฉันเคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกม O O O O 

8. .....เร่ืองที่ฉันคุยกบัเพื่อนๆ มกัเป็นเร่ืองเกี่ยวกับเกม O O O O 

9. .....ฉันใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม O O O O 

10. .....การเรียนของฉันแย่ลงกว่าเดิมมาก O O O O 

11. .....กลุ่มเพื่อนที่ฉันคบด้วย ชอบเล่นเกมเหมือนกับฉัน O O O O 

12. .....เวลาที่ฉันพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกมมาก             
ฉันมักท าไม่ส าเร็จ O O O O 

13. .....เงนิของฉันส่วนใหญ่หมดไปกับเกม      
          (เช่น ซือ้บัตรชั่วโมง, ซือ้หนังสือเกม, ซือ้ไอเท็มในเกม ฯลฯ) O O O O 

14. .....หลายคนบอกว่า อารมณ์ของฉันเปลี่ยนไป  
 (เบื่อง่าย, หงุดหงดิง่าย, ขีร้ าคาญ ฯลฯ) O O O O 

15. .....หลายคนบอกว่า พฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไป  
    (เถยีงเก่ง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ) O O O O 

16. .....หลายคนบอกว่าฉันติดเกม O O O O 

 
รวมคะแนน 

 
 

A 
 

B 
 

C 
 



การให้คะแนน  
  ให้คะแนนแตล่ะข้อค าถามดงันี ้

• ไม่ใช่เลย   ให้ 0 คะแนน 

• ไม่น่าใช่  ให้ 1 คะแนน 

• น่าจะใช่  ให้ 2 คะแนน  

• ใช่เลย  ให้ 3 คะแนน 
เม่ือให้คะแนนครบทกุข้อแล้ว ให้รวมคะแนนในแตล่ะคอลมัน์ โดยน าคะแนนรวม

ในคอลมัน์ “ไมน่า่ใช”่ ใสไ่ว้ในชอ่ง A คะแนนรวมในคอลมัน์ “นา่จะใช”่ ใสไ่ว้ในช่อง B  
และคะแนนรวมในคอลมัน์ “ใชเ่ลย” ใสไ่ว้ในชอ่ง C หลงัจากนัน้จงึคิดคะแนนรวมทัง้หมด 
โดยรวมคะแนนในชอ่ง A, B และ C เข้าด้วยกนั 

 

การแปลผล 
 
 
คะแนนรวมของแบบทดสอบ GAST กลุ่ม ระดับความรุนแรงของปัญหา 

คะแนนต ่ากว่า 24 ปกติ ยงัไมมี่ปัญหาในการเล่นเกม 
คะแนนระหว่าง 24-32 คลัง่ใคล้ เร่ิมมีปัญหาในการเลน่เกม 
คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 33 นา่จะตดิเกม มีปัญหาในการเลน่เกมมาก 
 
 
คะแนนรวมของแบบทดสอบ GAST กลุ่ม ระดับความรุนแรงของปัญหา 

คะแนนต ่ากว่า 16 ปกติ ยงัไมมี่ปัญหาในการเล่นเกม 
คะแนนระหว่าง 16-22 คลัง่ใคล้ เร่ิมมีปัญหาในการเลน่เกม 
คะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 23 นา่จะตดิเกม มีปัญหาในการเลน่เกมมาก 

 
ค่าความไว (sensitivity) และความจ าเพาะ (specificity) ของแบบทดสอบการติดเกมฉบับ
เดก็และวัยรุ่น 

แบบทดสอบ GAST จุดตดั
คะแนน 

(cut-off point)  

ค่าความไว   
 

(sensitivity) 

ค่า
ความจ าเพาะ  
(specificity) 

Likelihood 
Ratio 

ฉบบัเด็กและวยัรุ่น (ผู้ชาย) >= 24 68.5 89.3 6.4 

ฉบบัเด็กและวยัรุ่น (ผู้หญิง) >= 16 88.2 88.3 7.6 

 

ผู้ชาย 

ผู้หญิง 



ข้อควรปฏิบัตสิ าหรับผู้ปกครอง 
1. หากระดบัการเลน่เกมของลกูทา่นยงัอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิท่านควรมีมาตรการปอ้งกนัไม่ให้

ลกูของทา่นติดเกม โดยการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีและให้เวลาท่ีมีคณุภาพกบัลกู ฝึกวินยั 
สอนให้เดก็รู้จกัแบง่เวลาและใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ก าหนดกตกิาและจ ากดัเวลาใน
การเลน่เกม สง่เสริมให้เดก็มีงานอดเิรกท่ีเด็กชอบท านอกเหนือจากการเลน่เกม 

2. หากระดบัการเลน่เกมของลกูทา่นอยูใ่นระดบัคล่ังใคล้หรือเร่ิมมีปัญหา ทา่นควรพดูคยุ
กบัลกูถึงพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาในการเล่นเกมของลกูอย่างจริงจงั มีการก าหนดกตกิาและ
จ ากดัเวลาในการเลน่เกมอย่างเข้มงวด ใสใ่จและให้เวลาท่ีมีคณุภาพกบัลกู สง่เสริมให้เดก็
มีงานอดเิรก หรือท ากิจกรรมท่ีผอ่นคลายอ่ืนๆนอกเหนือจากการเลน่เกม 

3. หากระดบัการเลน่เกมของลกูทา่นอยูใ่นระดบัน่าจะตดิเกมหรือมีปัญหามาก และทา่น
ได้พยายามปรับลดเวลาการเลน่เกมของลกูท่านแล้วตามค าแนะน าในข้อ 2 แตย่งัไมไ่ด้ผล 
ทา่นควรรีบปรึกษาจิตแพทย์เดก็และวยัรุ่นเพ่ือรับการช่วยเหลือโดยรีบดว่น 

 
ข้อควรทราบส าหรับผู้ใช้แบบทดสอบการตดิเกม GAST 

แบบทดสอบการติดเกม (GAST) เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ “คดักรอง (screening)” เพ่ือ
ค้นหาเดก็และวยัรุ่นท่ีอาจมีปัญหาในการเลน่เกม มิใชเ่ป็นเคร่ืองมือในการใช้ “วินิจฉัย 
(diagnosis)” เดก็ท่ีตดิเกม ดงันัน้ก่อนท่ีผู้ใดจะน าแบบทดสอบการติดเกม (GAST) ไปใช้
จ าเป็นต้องทราบวตัถปุระสงค์ในการใช้แบบทดสอบการติดเกม (GAST) นีเ้ป็นอย่างดีเสียก่อน 
การจะวินิจฉยัวา่เด็กรายใดมีภาวะตดิเกมจ าเป็นต้องผา่นกระบวนการตรวจประเมินอยา่ง
ละเอียดจากจิตแพทย์หรือนกัจิตวิทยา ผู้ซึง่จะลงความเห็นวา่เด็กรายใดตดิเกมหลงัจากได้
ข้อมลูอย่างละเอียดและพบกบัเด็กและครอบครัวแล้วเท่านัน้ 

 
 
 

แบบทดสอบการติดเกม GAST เป็นลขิสทิธ์ิของสถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต ผู้ที่ต้องการน าแบบทดสอบการติดเกม GAST ไปใช้กรุณาติดต่อขออนุญาตได้ที่ 

ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเดก็และวัยรุ่นราชนครินทร์ 
สถาบันสุขภาพจิตเดก็และวัยรุ่นราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต 
พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

 
 


