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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลน การพนันของนักศึกษาท่ีพักอาศัย

อยูในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจงเฉพาะนักศึกษาท่ีเลนการพนัน จํานวนท้ังส้ิน 331 คน ตามแนวทางการกําหนดขนาดตัวอยาง

ของ Krejcie and Morgan (1970) การศึกษาแบงออกเปน 3 สวน คือ ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป พฤติกรรม

การเลนการพนัน และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนการพนัน ผลการวิจัยสรุปวา นักศึกษาสวนใหญ

ท่ีมีพฤติกรรมการเลนการพนันรูจักและนิยมเลนไพ เพื่อความสนุกสนานระหวางเพื่อนฝูงดวยกัน  

ในแตละคร้ังของการพนันไดเสียพอๆ กัน  โดยจะ หยุดเลนการพนันเปนการช่ัวคราวเม่ือมีการเสีย

พนันคร้ังละมากๆ อยางไรก็ตาม นักศึกษาท่ีเลนการพนันทราบดีวาการเลนการพนันนั้นเปนส่ิงผิด

กฎหมายและนําไปสูปญหาสังคม 
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Abstract 

The research’s objective is studying in the gambling behavior of students at Silpakorn 

University Phetchburi IT Campus by purposive sampling. 331 gambler students were studied by 

following the Krejcie and Morgan Theory (1970). The study was divided into 3 parts; the 

students’ basic information, the students’ gambling behavior and the students’ opinions in 

gambling. 

The result is most of the students usually play cards to make fun, each game can gain 

or lose some money at the same rate, but they always stop playing when they lose too much 

money. However, they also know that gambling is illegal and can cause many problems to the 

others. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

 การพนันถือเปนกิจกรรมท่ีอยูคูวิถีชีวิตสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย เม่ือสังคมพัฒนาข้ึน

รูปแบบ ของการพนันก็ไดพัฒนาควบคูกันไปรูปแบบการพนันท่ีมนุษยรูจักกันดี  และเปนท่ี

แพรหลายมาก ไดแก บอนการพนันซ่ึงรูจักกันในช่ือท่ีเปนทางการวา คาสิโน 

 ในประเทศไทยมีการอนุญาต ใหเลนการพนันไดอยางถูกตองตามกฎหมายนั่นก็คือ

สลากกินแบงท่ีรัฐบาลเปนเจาของ สวนกิจกรรมการพนันอ่ืนๆท่ีถูกกฎหมาย เชน  การพนันมาแขง 

ซ่ึงผูเลนตองพนันในสนามมาเทานั้น อยางไรก็ตาม ยังมีการลักลอบการเลนพนันกันอยาง

หลากหลายท้ังท่ีเปนการพนันเลนกันเอง ในหมูเพื่อนฝูง  หรือเลนกันอยางเปนขบวนการมีเงินพนัน

เปนเงินมูลคามหาศาล โดยรูปแบบการพนันท่ีไมไดขออนุญาตถือไดวาเปนกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย 

ดังเชน หวยใตดิน การเปดพนันบอน การชนไก การกัดปลา เปนตน 

 ปญหาเร่ืองของการพนันเปนปญหาหนึ่งท่ีสงผลกระทบ โดยตรงตอความม่ันคงตอ

ประเทศชาติ เพราะเม่ือประชากรของชาติมัวเมาและลุมหลงเปนทาสของการพนัน ไมสนใจการทํา

มาหากิน การพัฒนาชาติก็คงเปนไปไดยาก แตในปจจุบันปญหาการพนันกลับมีมากข้ึนในกลุมของ

เยาวชน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมาย “เยาวชน” วาหมายถึง 

บุคคลอายุเกิน 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ สวนองคการสหประชาชาติไดใหความหมาย

สากลวา “เยาวชน” หมายถึง คนในวัยหนุมสาว คือ  ผูมีอายุระหวาง 15-25 ป ซ่ึงวัยนี้ถือไดวาเปน

ชวงรอยตอระหวางความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ หรือจะเรียกวาชวง “วัยรุน” ก็คงได เปนวัยท่ี

สังคมคาดหวังใหเปนพลังสําคัญท่ีจะขับเคล่ือนประเทศชาติไปสูอนาคตขางหนา ดังนั้น พฤติกรรม

ของเยาวชนจึงมักถูกกําหนดแนวทาง หรือลอมกรอบใหเปนไปในทิศทางท่ีผูใหญประสงค แตใน

ขณะเดียวกัน ดวยวัยและวุฒิภาวะท่ีเปนธรรมชาติของวัยรุนทุกยุคทุกสมัย ก็มักจะเกิดการตอตาน 

ขัดขืน หรือทําในส่ิงตรงกันขาม ซ่ึงในอดีตท่ีผานมา การรับรูขอมูลขาวสารอันจะกอใหเกิด

พฤติกรรมการเลียนแบบ หรือการเปล่ียนแปลงตางๆในสังคมเปนไปอยางคอยเปนคอยไป ปญหา

ตางๆ จึงไมคอยรุนแรงมากนัก ผิดกับปจจุบันท่ีความกาวหนาทางเทคโนโลยี ไดครอบงํา และทําให

สังคมท่ัวโลกปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็วจนยากท่ีจะตานทาน หรือหามเยาวชนมิใหไหลไปตาม

  



 2 

กระแสของยุคโลกาภิวฒันท่ีมีท้ังผลดีและผลเสียได ดังนั้น ปจจุบันจึงเกิดปญหาเด็กและเยาวชน อัน

เปนผลมาจากสังคมบริโภคนิยมอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน  

 จากผลโครงการวิจัยเร่ือง “เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม” ของ  ดร.อมรวิชช นาครทรรพ 

ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งสถาบันรามจิตติ ท่ีนําเสนอตอกระทรวงวัฒนธรรม ไดสรุปถึงเด็กไทย

ในมิติตางๆ 5 เร่ืองท่ีนาเปนหวงอยางยิ่ง คือ มิติศาสนาและครอบครัว พบวาสถานการณครอบครัว

ไทยในปจจุบันออนแอจนนาวิตก ในขณะท่ีการจดทะเบียนสมรสมีนอยลง แตอัตราการหยาราง

กลับสูงข้ึน ยิ่งกวานั้นการท่ีครอบครัวตองดิ้นรนตอสูกับปญหาคุณภาพชีวิต ทําใหพอแมหางเหินกับ

ลูก และวัยรุนโดยเฉล่ียใชเวลากับครอบครัวนอยลง และยังหางเหินจากสถาบันศาสนามากข้ึนดวย 

จากการสํารวจพบวาวัยรุนจํานวนไมนอยไมเคยไปวัดฟงเทศนเลยในรอบ 1 เดือน และยังไมคอยได

ทําบุญตักบาตร แตกลับเลือกท่ีจะไปใชชีวิตตามหางสรรพสินคา ดูหนัง   คุยโทรศัพท หรือเลน

อินเตอรเน็ทเพื่อพูดคุยหรือเพื่อความบันเทิงมากกวา  มิติของการบริโภค   ก็พบวาปจจุบันเด็กและ

เยาวชนไทยกําลังเผชิญกับกระแส “วัฒนธรรมกิน ดื่ม ชอป ” อันเปนตัวเรงใหเกิดคานิยมบริโภค

อยางมหาศาล เด็กวัยรุนถูกดึงดูดจากโฆษณาใหใชจายอยางฟุมเฟอย นิยมแฟช่ันราคาแพงหรือของ

มียี่หอ อาทิ โทรศัพทมือถือ  นาฬิกา น้ําหอม กระเปาถือ เปนตน  รวมถึงการนิยมบริโภคของมึนเมา

ตางๆ ก็มีอัตราท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดปญหาอุบัติเหตุไปจนถึงการมีเพศสัมพันธโดยไมตั้งใจ มิติดาน

ส่ือและการแสดงออกทางเพศ  ก็พบวานับวันจะรุนแรงมากข้ึน  ปจจุบันวัยรุนไทยมีเพศสัมพันธ

คร้ังแรกอายุโดยเฉล่ียจะนอยลงเปนลําดับขณะ เดียวกันยังมีคานิยมการมีคูนอนมากกวาหนึ่งมากข้ึน 

และยังใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเซ็กสคร้ังแรกนอยท่ีสุดในโลก  อีกท้ังปญหาอาชญากรรมทางเพศของ

วัยรุนก็ดูจะสูงข้ึน ไมวาจะเปนการถูกขมขืน  การใชพื้นท่ีสาธารณะในการพลอดรักมากข้ึน  มิติการ

เส่ียงโชค พบวาวัยรุนอยูในวงจรการพนันมากข้ึน เชน การพนันฟุตบอล หรือการขายหวยบนดิน ท่ี

ไดกลายมาเปนอาชีพเสริมรายได  ซ่ึงสถานการณการพนันในหมูวัยรุนมีแนวโนมวาจะขยายข้ึน

เร่ือยๆ เนื่องจากคานิยม ความเช่ือวาเปนการลงทุนต่ํา แตใหผลกําไรกลับคืนทวีคูณหากโชคดี ถือ

เปนชองทาง “รวยลัด”  

 การแพรของการพนันมีหลายรูปแบบ ตั้งแตการพนันตัวตอจนไปถึงการมีระดับองคกร

เขามาเกี่ยวของ ซ่ึงผลจากการตกเปนทาสของการพนันนั้นทําใหเกิดปญหาดานตางๆ  ตามมาเชน 

ทางสังคม อาชญากรรม และปญหาภายในครอบครัว ดังตัวอยางเชนขาวนี ้ 

 “พอแมรองไหพึ่งตํารวจ ม.6 ติดหนี้พนันฟุตบอล 40, 000 บาท” (เดลินิวส, 15 สิงหาคม 

2546) 

 “นิสิตคล่ัง เปนหนี้การพนันฟุตบอลกระโดดตึกตาย” (ไทยรัฐ, 2 พฤศจิกายน 2545) 
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 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาท่ี

ถือวาเปนเยาวชนท่ีเติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้เพื่อท่ีจะไดนําผลการการศึกษา

ไปเปนแนวทางในการสรางเจตคติท่ีถูกตองใหกับนักศึกษา  รวมท้ังเปนแนวทางในการหาวิธีการ

ปองกันและแกไขปญหาการเลนการพนันตอไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาท่ีอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีมีพฤติกรรมการเลนการพนัน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาท่ีอาศัยในหอพักของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3. เพื่อศึกษาความเห็นเกี่ยวกับการเลนการพนันของนักศึกษาท่ีอาศัยในหอพักของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรเปาหมาย คือ นักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีมีพฤติกรรมการเลนการพนัน 

2. ตองการศึกษาเร่ือง คือ ขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการเลนการพนัน และความเห็น

เกี่ยวกับการเลนการพนัน ของนักศึกษาท่ีอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีท่ีมีพฤติกรรมการเลนการพนัน  

3. พื้นท่ีในการศึกษา คือ กลุมการสุม นักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีมีพฤติกรรมการเลนการพนัน จํานวน 331 คน 

4. ระยะเวลา คือ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 1 สัปดาห ตั้งแตวันท่ี 20 – 27 

ธันวาคม 2551 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีมีพฤติกรรมการเลนการพนัน  ซ่ึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถ

นําไปใชประโยชนดานตางๆได เชน การวางมาตรการในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา  

การวางมาตรการปองกันและปราบปรามการเลนการพนันภายในมหาวิทยาลัย เปนตน 
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2. ทราบถึงสาเหตุของการเลนการพนัน ความคิดเห็นตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเลนการ

พนันของนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ซ่ึง

จะเปนประโยชนในดานของการปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหแกเยาวชน การรณรงคคานิยมท่ีถูกตองตาม

ประเพณีและตามหลักของกฎหมาย ท่ีเปนขอบังคับในการใชชีวิตอยางถูกตองในสังคมรวมกับผูอ่ืน 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

   การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในงานวิจัยนี้อยางกวางขวาง โดยขอเสนอรายละเอียดแบงตามหัวขอ

ตางๆ ดังนี ้
 

สวนท่ี 1 แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการพนัน 

1.1  ความหมายของการพนัน 

1.2  ประเภทของการพนัน 

1.3  ความผิดทางกฎหมาย 

สวนท่ี 2 การพนันท่ีเกิดข้ึนในสถาบันอุดมศึกษา 

2.1  ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2.2  การแกไขปญหาการพนันของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

2.3  แนวทางและขอปฏิบัติในการดําเนินการ 

สวนท่ี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

สวนท่ี 4 กฎระเบียบขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเกี่ยวของกับ

การพนัน 

สวนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการพนัน 

  เม่ือกลาวถึงการพนันนั้น คนในสังคมบางกลุมมักคุนเคยกันดี บางคนก็เคยมี

ประสบการณในเร่ืองเลนการพนัน ถึงแมวาการพนันจะเปนกิจกรรมท่ีแพรหลายในหมูคนท่ีชอบ

ความทาทายและยินดีท่ีจะทุมเททรัพยสินเขาไปเส่ียงในการเลน แตดวยความมุงหวังในชัยชนะและ

ความม่ังค่ังในชีวิต ซ่ึงก็เปนส่ิงยั่วยวนจิตใจใหนักพนันกลาท่ีจะเลนมิใชนอย 
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1.1  ความหมายของการพนัน  

การพนันในปจจุบันนั้นแบงออกไดเปนหลายประเภท หลายรูปแบบและเพิ่มมากข้ึน

เร่ือยๆตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการพัฒนาดานเทคโนโลยี ดังนั้นเราจึงจําเปนตองศึกษา

รายละเอียดของการพนันใหเขาใจ ซ่ึงมีผูใหความหมายของการพนันไวหลากหลายดังตอไปนี ้

1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542:  48) การพนันและฝมือรวมท้ัง

โชคดวยพนัน หมายถึง การเลนเอาเงินหรือส่ิงอ่ืนโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหเหล่ียม 

ไหวพริบ 

2. บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการเลนการพนัน (2478)  และ

แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2482 , ฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2485 , ฉบับท่ี 4 พุทธศักราช 

2485, ฉบับท่ี 5 พุทธศักราช 2490 , ฉบับท่ี 6 พุทธศักราช 2503 , ฉบับท่ี 7 พุทธศักราช 2504 และ

ฉบับท่ี 8 พุทธศักราช 2505 ) ไดกลาวถึงลักษณะการเลนการพนันเอาไว ไดแก มาตรา 4 ทวิ วรรค

สอง บัญญัติวา “คําวา “การเลน”ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย” ซ่ึงแสดง

วาการพนันในกฎหมายนี้รวมถึงการขันตอดวย และในมาตรา 5 บัญญัติวา “ผูใดจัดใหมีการเลนซ่ึง

ตามปกติยอมจะพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนแกกัน” หรือมาตรา 9 บัญญัติวา “การเลนอยาง

ใดท่ีเส่ียงโชคใหเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกผูเลน” แสดงความหมายของการพนันวาจะตองมีการ

เลนท่ีมีลักษณะไดหรือเสียเงินหรือทรัพยสินกันไปในตัว 

3.  คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการรางกฎมาย กองท่ี 3 (2547) ไดให

ความเห็นถึงลักษณะของการพนันเอาไวสรุปไดวา จะถือวาการพนันไดผูเลนจะตองเส่ียงตอการเสีย

ประโยชน คํานิยามจากนักวิชาการดานกฎหมาย เชน รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ (2519: 75 - 93) “การพนัน 

คือ สัญญาท่ีกอใหเกิดการเสียเงินหรือทรัพยสิน โดยคูสัญญาถือเอาผลแหงเหตุการณในอนาคตอัน

ไมแนนอน ซ่ึงคูสัญญาไมมีสวนเกี่ยวของเปนเคร่ืองช้ีขาด”  

 ชุมพล โลหะชาละ (2517 : 4) “การพนัน คือ การเส่ียงโชค ซ่ึงตองมีไหวพริบและฝมือ

มาพนันเอาทรัพยสินกันโดยชอบหรือมิชอบดวยกฎหมายก็ตาม เชน การเลนไพตอง บิลเลียด   และ

ตีนผี เปนตน” 

 วิกิพีเดีย  สารา ณุกรมเสรี  (2551) ใหความหมายของการพนันไววา “การพนัน” 

หมายถึง การเลนชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือส่ิงอ่ืนใดดวยการเส่ียง โชค โดยการทํานายหรือคาดเดา

ผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การพนันอาจแบงไดหลายอยาง เชน การพนันในการแขงขัน ตัวอยางเชน 

เกมไพ เกมลูกเตา การพนันโดยการทํานายผลท่ีคาดวาเกิดข้ึนในอนาคตเชน การแทงบอล การแทง

มา และการพนันท่ีไมมีการแขงขัน โดยข้ึนกับความนาจะเปนของเหตุการณท่ีเกิดเชน หวย 



 7 

 พจนานุกรมกฎหมายแพงและพาณิชย  (2511) อธิบายความหมายของการพนันไววา 

“การพนัน”หมายถึงขอตกลงซ่ึงมีอยูวาผูใดเขาเลนชนะดวยความฉลาดไหวพริบและความชํานาญ

ของตนรวมท้ังมีโชคปนอยูดวยจะไดรับประโยชนจากผูเลนคนอ่ืนท่ีแพ เชน เลนไพ เลนถ่ัวโป 

1.2  ประเภทของการพนัน  

จากพระราชบัญญัติพนัน (2478) กําหนดประเภทของการพนันไว   2 กลุม ไดแก     

  1.2.1   การพนันท่ีหามเลนเด็ดขาด เวนแตรัฐบาลจะเห็นสมควร และตอง

ออกเปนพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงมีท้ังหมด 28 ชนิด 

  1.2.2 การพนันท่ีตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะเลนได ซ่ึงมีกฎกระทรวง

และหนังสือส่ังการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกใบอนุญาต และวันเวลาท่ีจะเลนตลอด จน

เงื่อนไขการอนุญาตบางอยาง การเลนตาง ๆ ซ่ึงใหสัตวตอสูหรือแขงกัน  ซ่ึงมีท้ังหมด 28 ชนิด 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (2503)   กําหนดใหนายอําเภอเปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 

สามารถอนุญาตใหเลนบิลเลียดได เม่ือผูวาราชการจังหวัดส่ังอนุมัติ  และเม่ือไดรับอนุญาตแลว   มี

ขอกําหนดใหเลนไดไมเกิน 30 วัน ระหวางเวลา 17 – 23 น. แตกฎกระทรวงฉบับเดียวกันนี้ ขอ 13 

ไดเปดชองเอาไววา 1) บิลเลียด ท่ีเลนในเคหสถานท่ีมีบริเวณกวางขวางและร้ัวรอบขอบชิด จํานวน

ไมเกิน 1 โตะ  และมิไดเรียกเก็บหรือรับผลประโยชนจากการเลน ไมตองมีใบอนุญาต  และ 2) 

บิลเลียด ซึงเลนเพื่อการร่ืนเริงในสมาคมท่ีตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงฯ จํานวนไมเกิน 5โตะ 

โดยสมาคมเก็บคาเกมตามสมควร ไมตองมีใบอนุญาต  แตท้ัง 2 กรณ ี ตองเลนตามเวลา คือ วัน

ราชการเลนไดระหวาง 15 – 01 น. วันหยุด เลนไดระหวาง 11 - 01 น. 

1.3  ความผิดทางกฎหมาย  

1.3.1  กฎหมายวาดวยการพนันมีบทสันนิษฐาน เพื่อเอาผิดกับผูท่ีฝาฝน

กฎหมายไว ดังนี้  

1.3.1.1  ผูใดจัดใหมีการเลนซ่ึงตามปกติยอมพนันเอาเงินหรือ

ทรัพยสินอยางอ่ืนแกกันใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นพนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืน (มาตรา 5) 

1.3.1.2  ผูใดอยูในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัติการ

พนันฯหรือขัดตอขอความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซ่ึงออกตามความพระราชบัญญัติการพนันฯ 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นเลนดวย เวนแตผูซ่ึงเพียงแตดูการเลนในงานร่ืนเริงสาธารณะ หรือในงาน

นักขัตฤกษหรือในท่ีสาธารณะสถาน (มาตรา 6) 

1.3.2  พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไดกําหนดบทลงโทษแก

ผูกระทําความผิดไว ดังนี้ 
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1.3.2.1  ผูจัดใหมีการเลนหรือทําอุบายลอ ชวยโฆษณา หรือ

ชักชวนโดยทางตรงหรือทางออมใหผูอ่ืนเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซ่ึงไมไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานผูออกใบอนุญาต 

1.3.2.2 ผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต

แลวแตเลนพลิกแพลง 

1.3.2.3  ผูเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนอันขัดตอบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือขอความในใบอนุญาตผูกระทําผิดดังกลาวขางตนจะตองรับโทษ

ตามมาตรา 12     ดังนี้ 1) ถาเปนความผิดในการเลนตามบัญชี ก.หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการ

เลนตามบัญชี ข. หมายเลข 16   เฉพาะสลากกินรวบหรือการเลนซ่ึงมีลักษณะคลายกันนี้ ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนข้ึนไปจนถึง 3 ป และปรับตั้งแต 500 บาท ข้ึนไปจนถึง 5,000 บาท ดวยอีกโสด

หนึ่ง เวนแตผูเขาเลนหรือเขาพนันท่ีเรียกวา “ ลูกคา ” ใหจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  และ 2) ถาเปนความผิดในการเลนอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวาง

โทษจําคุก ไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 2,000บาท หรือท้ังจับท้ังปรับ เวนแตความผิดตามมาตรา 4 

ทวิ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

1.3.2.4 ผูฝาฝนดวยการรับกลับคืนหรือรับซ้ือหรือแลกเปล่ียน

รางวัล มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

ตามมาตรา 13 

1.3.2.5 ผูจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเล่ียงโชคโดย

วิธีใดๆ ในการประกอบกิจการคาหรืออาชีพโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตมี

ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต 50 บาท ข้ึนไปจนถึง 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ัง

ปรับตามมาตรา 14 

1.3.2.6 ผูเสนอขายหรือขายสลากกินแบงท่ีออกจําหนายและท่ี

ยังมิไดออกรางวัลเกินกวาราคาท่ีกําหนดในสลากมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน

หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา 9 มาตรา 9 ทวิ และมาตรา 9 ตรี  

1.3.2.7  ผูกระทําผิดท่ีไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธ 

ศักราช 2478 เม่ือพนโทษแลวยังไมครบกําหนด 3 ป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีกตามมาตรา 

14 ทวิ 1) ถาโทษซ่ึงกําหนดไวสําหรับความผิด ท่ีกระทําคร้ังหลังเปนโทษจําคุกและปรับใหวางโทษ

ทวีคูณ และ 2) ถาโทษซ่ึงกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีกระทําคร้ังหลังเปนโทษจําคุกหรือปรับ    ให

วางโทษท้ังจําท้ังปรับ 
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1.3.2.8  การริบทรัพยสินท่ีพนันกันซ่ึงจับไดในวงการเลนอัน

ขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขัดตอขอความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตตาม

มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการพนัน ฯ 

 

2.  การพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจุบันการพนันเร่ิมแพรหลายเขาสูกลุมเยาวชนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงกลุมเยาวชนหรือกลุมวัยรุน 

เปนวัยแหงการแสวงหาประสบการณใหมๆ อยากรูอยากเห็น อยากลองในทุกส่ิง แตยังเปนวัยท่ีขาด

ประสบการณ ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีความแตกตางจากการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาเปนอยางมาก ความเขมงวดของอาจารยนอยลง รวมท้ังมีเวลาวางในการทํากิจกรรม หรือมี

เวลาเท่ียวเตรมากข้ึน 

2.1 ปญหาท่ีเกิดข้ึน  

ปญหาจากการเลนการพนันของนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสถาบันอุดมศึกษา สงผลกระทบตอ

หลายๆดาน ดังตอไปนี้ 

2.1.1  ปญหาดานอาชญากรรม การปลนชิงวิ่งราว หรือถูกชักจูงไปในทางท่ีผิด 

เพื่อนํามาใชหนี้การพนันจนเสียอนาคต  

2.1.2  ปญหาดานครอบครัว การเลนการพนันนําความเดือดรอนมาสูตัวเอง 

ผูปกครอง และบุคคลในครอบครัว ไมวาจะเปนเร่ืองของทรัพยสิน เงินทอง หรือเวลา เกิดการทะเลาะ

เบาะแวงถึงข้ันครอบครัวแตกแยก 

2.1.3  ปญหาดานการศึกษาเลาเรียน การติดการพนันจะสงผลทําใหมีผลเรียน

ตกต่ํา หรือขาดแคลนเงินคาเลาเรียนจนถึงกับตองหยุดเรียน หรือเลิกเรียน 

2.1.4  ปญหาท่ีเกิดจากการเลนการพนันของประชากรในประเทศสงผลกระทบ

ตอระบบเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ 

2.1.5 ปญหาดานรางกาย และจิตใจ เชน เม่ือติดการพนันจนเปนหนี้สิน ก็จะ

ทําใหเกิดอาการเครียด หมดหวังทอแท ถึงข้ันคิดส้ัน และสุดทายก็มีการฆาตัวตายเพื่อหนีปญหา 

ท้ังนี้จากปญหาท่ีเกิดข้ึนมีแนวโนมท่ีจะขยายวงกวางสูเยาวชนและนิสิต นักศึกษา มาก

ยิ่งข้ึน ดังนั้น เพื่อการแกไขการพนันของนิสิตนักศึกษาบรรลุผลดวยดี สถานอุดมศึกษา ในสังกัด

กระทรวงศึกษาแตละหอง จึงไดมีการกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนันของ

นิสิต นักศึกษา ใหสอดคลองกับแนวทางในการแกปญหาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีวางไว เพื่อชวยกัน

สอดสองดูแลและเฝาระวังไมใหนิสิตนักศึกษาเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการพนันมากข้ึนกวาเดิม  
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2.2 การแกไขปญหาการพนันของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

จากแนวโนมการขยายวงกวางของการเลนการพนันท่ีเขาสูกลุมเยาวชนมากข้ึนเร่ือยๆ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการเลนการพนันข้ึน โดยใหสถาบัน

ศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการรวมกันกําหนดแนวทางใหสอดคลองกับแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีวางไว จากปญหาท่ีเกิดข้ึน ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาแนวทาง และขอปฏิบัติ

ในการดําเนินการแกไขปญหาของแตละสถาบันอุดมศึกษานํามาเสนอเปนตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

ฝายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2538: 28 - 30) ไดมี กฎ ระเบียบและ

บทลงโทษนักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการกระทําผิดเกี่ยวกับการเลนการพนันของนักศึกษาไวดังนี ้

หมวดท่ี 18 เกี่ยวกับขอบังคับ มารยาทและความประพฤติของนักศึกษา 

ขอท่ีf39.5 นักศึกษาจะตองไมเลนหรือมีสวนเกี่ยวของไมวากรณีใดๆ ในการ

เลนการพนันหรืออุปกรณสําหรับเลนการพนันไวในครอบครองเด็ดขาด รวมท้ังไมเขาไปในบริเวณ

หรือสถานท่ีท่ีเลนการพนัน 

ขอท่ีf40 ใหคณะกรรมการการปกครองมีสิทธิและอํานาจจะพิจารณา

กําหนดโทษ นักศึกษาผูฝาฝนระเบียบหรือการกระทําผิดระเบียบนี้ หนักเบาตามควรแกกรณีเปน

รายบุคคลดังนี ้

ขอท่ี40.1 ตักเตือนส่ังสอน หรือแจงใหผูปกครองทราบเปนรายลักษณอักษร 

ขอท่ี 40.2 ใหทําทัณฑบน 

ขอท่ี 40.3 ตัดคะแนนความประพฤต ิ

ขอท่ี 40.4 ส่ังใหพักการเรียน 

ขอท่ี 40.5 ระงับสิทธิเขาสอบไล 

ขอท่ี 40.6 ตัดสิทธิในการรับปริญญาบัตรเม่ือสําเร็จการศึกษา 

ขอท่ี 40.7 จําหนายช่ืออกจากทะเบียนนักศึกษา 

อนึ่งใหนักศึกษาแตละคนมีคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน ตลอดระยะเวลาท่ีมี

สถานภาพเปนนักศึกษาหากนักศึกษาผูใดถูกตัดคะแนนคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันเกิน 20 

คะแนน ใหถือวาพนสถานภาพเปนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ไดวางแผนแนวทางในการสอดสองดูแลไมใหนิสิตนักศึกษาเขา

ไปเกี่ยวของกับการพนันไวดังนี ้

1.  สอดสองดูแลไมใหนักศึกษาเขาไปเกี่ยวของกับการพนันทุกชนิด 

2. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางบวกตาง ๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนา  

เสริมสรางศักยภาพดานตาง ๆ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ฯลฯ 
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3. จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน พรอมท้ังใช

ส่ือเสียงตามสาย ส่ิงพิมพประชาสัมพันธ ช้ีใหนักศึกษาตระหนักถึงผลเสียของการเลนพนัน 

4.  ใหอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยประจําวิชา  สอดแทรกเร่ืองผลเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการพนันในทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

5. ใหเครือขายองคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา  

ผูนํานักศึกษาทุกระดับชวยกันสอดสองดูแลมิใหมีการเลนพนันในมหาวิทยาลัย หากพบใหแจง

ผูบริหาร คณาจารยทราบเพื่อดําเนินการแกไข 

6. ใหแตละคณะ  จัดตั้งศูนยเฝาระวัง โดยใหกองพัฒนานักศึกษาเปนศูนย 

Hot line เพื่อแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและใกลชิด 

7. ใหอาจารยและเจาหนาท่ีประจําหองคอมพิวเตอรดูแลไมใหนักศึกษาใช

ชองทางระบบอินเตอรเน็ตเพื่อเลนการพนัน 

8. ประสานแจงเจาหนาท่ีตํารวจประจําทองท่ีใหตรวจตรา และจับกุมแหลง

รับพนันบอลท่ีอยูบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย หรือบริเวณหอพักนักศึกษา 

9. นักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการพนัน  โดยเฉพาะผูเปนเจามือ หรือเปดโตะรับ

พนันฟุตบอลจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยข้ันเด็ดขาดตามขอบังคับวิทยาลัยครูวาดวย วินัยลักษณะ

ความผิด การลงโทษ และวิธีพิจารณาโทษนักศึกษา พ.ศ. 2525 

งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  ไดมีกฎระเบียบ และ

บทลงโทษนักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการพนันไวดังนี ้

1. มีการกําหนดมาตรการการแกไขปญหาการพนันในมหาวิทยาลัยนเรศวร  

โดยผูบริหารมหาวิทยาลัย เปนผูกําหนดและใหทุกคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

นเรศวร รับผิดชอบในการเฝาระวังและปองปรามมิใหเกิดปญหาการพนันข้ึนภายในหนวยงาน และ

รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 

2. ไดใหทุกคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยแจงอาจารย และ

เจาหนาท่ี ทุกทานกวดขันกําชับและสอดสองดูแลไมใหนิสิตเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนัน 

3. มีการแจงใหนิสิตทราบถึงโทษท่ีจะไดรับในการเลนพนันในทาง

กฎหมาย ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.  มีการใหอาจารย เจาหนาท่ีทุกทานปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการท่ีไม

เขาไปยุงเกี่ยวกับการพนันบอลและถือเปนเร่ืองของกีฬาอยางแทจริง และรวมมือกันในการแกไข

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพนันและรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
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5.  มีการจัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน โดยใช

ส่ือตางๆ เชน เสียงตามสาย วิทยุ ส่ิงพิมพตางๆ เพื่อช้ีใหนิสิตตระหนักถึงผลเสียของการเลนพนัน 

หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ไดมีกฎระเบียบ  และบทลงโทษนักศึกษา

ท่ีเกี่ยวของกับการพนันไวดังนี ้

1.  ภาคทัณฑ และตัดสิทธ์ิการอยูหอพัก  

2.  การภาคทัณฑ ใหลงบันทึกไวในทะเบียนความประพฤตินักศึกษาหอพัก  

และรายงานใหรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบหรือผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษาทราบ โดยหัวหนา

สํานักงานหอพักนักศึกษารวมกับคระกรรมการบริหารหอพักนักศึกษารมกันพิจารณา 

3.  คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาตัดสิทธ์ิการอยูหอพัก  และเม่ือตัด

สิทธ์ิแลว รายงานใหรองอธิการบดีทราบ  

2.3  แนวทางและขอปฏิบัติในการดําเนินการ  

จากปญหาการพนันท่ีเกิดข้ึนในสถาบันอุดมศึกษา อีกท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะขยายวงกวาง

มากยิ่งข้ึน กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดออกมาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การแกไขปญหา

การพนันในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2549 เพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษา

ในสังกัดพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้

1. สอดสองดูแลไมใหนิสิตนักศึกษาเขาไปเกี่ยวของกับการพนันทุกชนิด   

2. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางบวกตางๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนา 

เสริมสรางศักยภาพดานตางๆ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ฯลฯ  

3. จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน พรอมท้ังใช

ส่ือเสียงตามสายวิทยุ ส่ิงพิมพท่ีอยูในความดูแล ช้ีใหนิสิตนักศึกษาตระหนักถึงผลเสียของการเลน

พนัน  

4. ใหอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยประจําวิชา สอดแทรกเร่ืองผลเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการพนันในทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

5. ใหสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายนิสิตนักศึกษาเพื่อชวยกันสอดสองดูแล

มิใหมีการเลนพนันในสถาบัน หากพบใหแจงผูบริหารทราบเพื่อดําเนินการแกไข  

6. มีการจัดตั้งศูนยแนะนําใหคําปรึกษา ศูนยรับเร่ืองรองทุกข หรือศูนย

ฮอตไลน เพื่อแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและใกลชิด  

7.   ใหอาจารยประจําหองคอมพิวเตอรดูแลไมใหนิสิตนักศึกษาใช

อินเทอรเน็ตเพื่อเลนการพนัน  
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8. ประสานงานกับสถานีตํารวจในทองท่ีใหหม่ันตรวจตรา สอดสอง และ

จับกุมแหลงรับพนันฟุตบอลท่ีอยูบริเวณโดยรอบสถาบันหรือบริเวณหอพักนิสิตนักศึกษา 

9ใหสถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษทางวินัยกับนิสิตนักศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ

การพนัน โดยเฉพาะผูเปนเจามือจะตองลงโทษข้ันเด็ดขาด  

10. ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาออกมาตรการอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติม เพื่อ

แกไขปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ  สํานักนายก 

รัฐมนตรี  ไดศึกษาแนวความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการพนันของเด็กและเยาวชนไดสรุปแนว 

ทางควบคุมการเลนการพนันไว   2  แนวทาง คือ  

1. พยายามลดหรือขจัดไปเพียงเทาท่ีจะมีชองทาง ปลูกฝงใหเลือกสันทา

การอยางอ่ืนข้ึนมาทดแทนส่ิงท่ีเลิกไปได 

2. การจัดระเบียบการพนันใหสอดคลองกับการปฏิบัติภายในกรอบของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยการออกกฎหมายควบคุมและออกใบอนุญาตใหเลนกันไดอยาง

เพียงพอแกความตองการของประชาชน 

 

3. มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค จึง

ขยายเขตการศึกษาไปตั้งวิทยาเขตแหงใหมท่ีจังหวัดเพชรบุรี ใชช่ือวา  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ตั้งอยูบนเลขท่ี1 หมูท่ี3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นท่ี 621 ไร เร่ิมกอสราง

เม่ือปพุทธศักราช 2540            

ท่ีตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ แหงนี้มีความเหมาะสมท้ังทางภูมิศาสตร  และศักยภาพของ

สภาพแวดลอมทางกายภาพทําใหประหยัดคาใชจายในการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีดิน ตลอด 

จนระบบโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ เพราะอยูติดถนนใหญ  เสนทาง

สําคัญจากกรุงเทพฯ มุงสูภาคใต ในพื้นท่ีมีบึงน้ําจืดขนาดใหญ  อุดมดวยพันธุไมนานาพรรณ พื้นท่ี

โดยรอบขางเคียง มีโรงเรียนวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยfีf กรมปศุสัตว ฯลฯ 

อีกท้ังจังหวัดเพชรบุรี ยังเปนศูนยกลางบริเวณภาคกลางตอนลางท่ีติดตอกับภาคใต

ตอนบน เปนจังหวัดท่ีมี  ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมมีสถาปตยกรรมเกาแกท่ี

ทรงคุณคาหลายแหง ชีวิตความเปน อยูของ ประชาชนในพื้นท่ี  สอดคลองกับเปาหมายในการเปด

บริการทางการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ข้ึนใหม  ซ่ึงมีหลักการท่ีสืบเนื่อง มาจากสาขาวิชาตาง ๆ  ท่ี
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มหาวิทยาลัยมีการเปดดําเนินการมาแลว สามารถรวมเปดสอนเปนวิชาศึกษาท่ัวไปได  สรางความ

พรอมให สาขาวิชาท่ีจะเปดข้ึนใหม เจริญพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีหอพักสําหรับนักศึกษาชาย  และ

นักศึกษาหญิงท่ีมีภูมิลําเนาอยูหางไกลจากมหาวิทยาลัย  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาใน

การศึกษาเลาเรียน อีกท้ังยังเปนการฝกฝนใหนักศึกษาไดเรียนรูการใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความ

รับผิดชอบ      ซ่ึงการจัดหอพักใหนักศึกษาทุกคนยอมกระทําไมได  มหาวิทยาลัยจึงตองมีเกณฑเพื่อ

พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีประสงคจะเขาพักในหอพักนักศึกษา ซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนป ๆ 

ไป ท้ังนี้ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และความสะดวกสบายในการอยูรวมกันในหอพัก     

หอพักนักศึกษาในปจจุบันมีจํานวน   6   อาคาร     เปนหอพักนักศึกษาชาย จํานวน  2    

อาคาร    คือ    หอพัก 1 - 2     และเปนหอพักนักศึกษาหญิงจํานวน  4   อาคาร  คือ   หอพัก 3 - 6       

ดังนั้นจึงมีนักศึกษาท้ังส้ิน 2,400   คน   แยกเปนนักศึกษาชาย  865  คน  นักศึกษาหญิง  1,535  คน   

มีจํานวนหองพักท้ังหมด  904  หอง โดยมีรายละเอียด   ดังตอไปนี ้

หอพัก 1 มีนักศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 345 คน จํานวนหองพักท้ังหมด 104 หอง 

หอพัก 2 มีนักศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 520 คน จํานวนหองพักท้ังหมด 160 หอง 

หอพัก 3 มีนักศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 340 คน จํานวนหองพักท้ังหมด 160 หอง 

หอพัก 4 มีนักศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 512 คน จํานวนหองพักท้ังหมด 160 หอง 

หอพัก 5 มีนักศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 634 คน จํานวนหองพักท้ังหมด 160 หอง 

หอพัก 6 มีนักศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 620 คน จํานวนหองพักท้ังหมด 160 หอง 

 

4. กฎระเบียบข้อบังคบั ของมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทีเ่กีย่วข้องกบัการ

พนัน 

      เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางในการแกไขปญหาการเลนการพนันของ

กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดกําหนดกฎระเบียบขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้ 

4.1  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเร่ือง หอพักนักศึกษา ไดระบุไววาหาม

เลนการพนันในบริเวณหอพัก 

4.2  บทลงโทษ  

จากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหอพักนักศึกษา ไดกําหนดบทลงโทษ 

ผูกระทําผิด ขอหามของหอพักไวในบทลงโทษ หมวดท่ี 6 ดังนี ้
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4.2.1 นักศึกษาท่ีกระทําการฝาฝนขอบังคับนี้ ใหคณะอนุกรรมการหอพัก

พิจารณาโทษ ดังตอไปนี้ ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร ภาคทัณฑ และใหออก

จากหอพักโดยมีเวลากําหนด 

4.2.2   นักศึกษาผูใดกระทําการฝาฝนขอหามของหอพักตามขอ 38 ถึงขอ 43 

ซ่ึงถือวาเปนความผิดรายแรงใหลงโทษโดยใหออกจากหอพักโดยมีกําหนดเวลา 

 4.2.3   นักศึกษาผูใดกระทําการฝาฝนขอหามของหอพักนักศึกษาตามขอ 44 

ถึงขอ 53 ใหพิจารณาโทษโดยการตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หรือคาด

ทัณฑ ตามควรแกกรณี 

 

ส่วนที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การพนันเปนปญหาท่ีขยายวงกวางตามกระแสโลกาภิวัตน โดยอาศัยวิวัฒนาการทางการ

ส่ือสารเปนตัวยั่วยุ จนกลายเปนปญหาใหญท่ีเกิดข้ึนในสังคม จึงไดมีผูวิจัยสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

การพนันในหลายในหลายๆดาน ซ่ึงผูวิจัยจะไดดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

สามารถนําเสนอไดดังนี ้

อะมาต ี (Amati 1958, อางถึงใน  จรรยา กลาวสุนทร 2540: 39) ทําการวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการพนันโดยศึกษาการใชเวลาวางของเด็กวัยรุน 136 คน อาย ุ7-16 ป พบวากิจกรรมสวน

ใหญท่ีวัยรุนเหลานี้กระทําในเวลาวางก็คือ การสูบบุหร่ี การเลนการพนัน และการดื่มเหลาซ่ึงถือวา

เปนกิจกรรมกลุมท่ีเกิดข้ึนจนเปนปรากฏการณปกติในยามพักผอน 

ศูนยวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา (1974: 4) ทําการวิจัยเกี่ยวกับ

เร่ืองการพนันผลการวิจัยพบวา การพนันขันตอเปนปรากฎการณสากลคนสวนใหญพนันขันตอหรือ

วางเงินเดิมพันเพื่อ “สนุกกับเพื่อน ๆ” “เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน” “เพื่อความตื่นเตนเราใจ” 

หรือไมก ็ “เพื่อทาทายความสามารถของตนเอง” นอยคนหวังท่ีจะไดเงินเปนกอบเปนกําจากการ

พนันขันตอยกเวนการแทงลอตเตอร่ีเพียงประมาณรอยละ 30.00 ของผูพนันขันตอกลาววากลัวถูก

ลงโทษตามกฎหมายสวนใหญคิดจะเลนตอไปแมวาจะมีกฎหมายเอาผิดหรือหามไว 

กอฟแมน (1978: 3) ไดใหแนวความคิดในเร่ือง “focused group” ซ่ึงหมายถึง บุคคล

กลุมหนึ่งหรือชุดหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกันโดยกิจกรรมท่ีกําลังทํารวมกันอยูอยางใจจดใจจอ เชน 

การจับกลุมคุยกัน การเลนหมากกระดาน การเลนไพ (วงไพ) หรือกลุมคนท่ีกําลังแทงไฮโลว เปน

ตน กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีบงบอกใหเห็นถึงความเต็มใจท่ีจะแสวงหาทางเส่ียงไดเส่ียงเสีย 

หรือ “action” ท่ีเส่ียงซ่ึงเปนการกระทําท่ีเจาตัวทราบเปนอยางดีวาผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้นไมอาจ

หลีกเล่ียงได จากแนวคิดในเร่ือง “focused group” ของ กอฟแมน (Goffman) มีความเห็นสอดคลอง
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กับการศึกษาของนิวแมน (Newman) ซ่ึงไดทําการศึกษาเร่ืองการพนันในสถานท่ีรับวางเงินเดิมพัน 

พบวาสถานท่ีดังกลาวไมมีการแบงช้ันวรรณะแตกลับเปนสถานท่ีสรางความตื่นเตนเราใจ และยังทํา

ใหคนมากหนาหลายตามีใจจดใจจออยูในส่ิงเดียวกันและมีกิจกรรมรวมกันอีกดวย นอกจากนี ้ กอฟ

แมน(Goffman) ยังไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้อีกวาระบบสังคมท่ีทําใหชีวิตประจําวันของ

คนเราดําเนินไปเปนกิจวัตรซํ้าแลวซํ้าอีกไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมีลักษณะเปน

“action”ไดเทาไรนัก การพนันจึงเปนแวดวงท่ีผูประสบกับภาวะดังกลาวสามารถมีกิจกรรมประเภท

นี้ได 

สุวิทย นิ่มนอย และคนอ่ืน ๆ (2529: 27) การพนันเปนบอเกิดแหงอาชญากรรมอ่ืน ๆ อีก

หลายชนิด การพนันเปนตนแบบแหงความแตกแยก การทะเลาะวิวาทและการประทุษรายตอ

รางกายเพราะตางฝายตางก็ใชเทคนิคและช้ันเชิงเพื่อเอาชนะซ่ึงกันและกัน โดยผูหญิงบางคนอาจ

กลายเปนผูหญิงสําสอนหรือเปนโสเภณีแบบสมัครเลนไปเพราะเสียการพนันเปนเหตุเลยตองคิด

ขายตัว เพื่อใหไดเงินคืนมา  การพนันนําผลรายมาสูครอบครัวท้ังทางตรงและทางออม ในทางตรงก็

คือ ในกรณีท่ีเลนเสียการพนันก็คิดแกตัว  อยากใหไดเงินคืนมา บางคนแกตัวจนทรัพยสมบัติหมด

ไปครอบครัวตองไดรับความเดือดรอนในดานความเปนอยู สวนผลรายในทางออมก็คือ ในกรณีท่ี

บิดามารดาติดการพนัน บุตรยอมไมไดรับการเอาใจใสหรือความรักใครอยางเพียงพอจากบิดา 

มารดา ขาดการอบรมเล้ียงดูอยางถูกตองแกบุตร เปนเหตุใหเด็กหันเหไปสูการประกอบ

อาชญากรรมได บางคนติดการพนันจนเสียการเสียงานในตําแหนงหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ ขาราช

บางคนติดการพนันจนถึงขนาดมีการคอรัปช่ันเพื่อนําเงินไปเลนการพนัน เปนตน 

สายสุรี จุติกุล (2531: 227) ไดสรุปผลเสียของการพนันไววาถาการเลนการพนันได

ประพฤติติดจนเปนนิสัยแลวจะสงผลใหบุคคลนั้นเปนคนท่ีขาดความรับผิดชอบตอตนเองตอครอบ 

ครัวและสังคมในท่ีสุดก็จะกลายเปนปญหาท่ียากตอการแกไขและเปนอุปสรรคท่ีสําคัญยิ่งในการ

พัฒนาประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ ซ่ึงไดอยูในสํานัก

นายกรัฐมนตรี(2531: 175) ไดสรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของส่ือสารมวลชนกับการเลนการ

พนันไววา“การไดเรียนรูหรือทราบเร่ืองราวเกี่ยวกับการพนันขันตอ การเส่ียงโชค หรือ/และการ

พนันจากส่ือมวลชน เปนท่ีมาของแรงจูงใจหรือแรงผลักดันใหเด็กและเยาวชนไดกระทําในส่ิง

เหลานั้นบางอยางหรือหลายอยางไดมากทีเดียว” 

เสริน ปุณณะหิตานนท (2532: 69) ไดทําการศึกษาวิจัย “แนวความคิดและพฤติกรรม

เกี่ยวกับการพนันของเด็กและเยาวชน” โดยใชกลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 5-20 ปจํานวน 1,000 คน 

ผลการศึกษาพบวา เพศชายมีประสบการณมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเกือบทุก
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ประเภทของพฤติกรรมการพนันกรณีท่ีเปนขอยกเวนก็คือ ประสบการณในดานการเส่ียงโชคซ่ึงเพศ

ชายมีประสบการณพอ ๆ กันกับเพศหญิงความรูสึกวาถูกควบคุมดูแลมากจนเกินไปก็ดีอาจมีพลัง

เพียงพอท่ีจะทําใหเด็กแกความรูสึกแบบนั้นดวยพฤติกรรมการพนัน นอกจากนี้ในผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับกลุมนักเรียนนักศึกษายังพบประเด็นท่ีสําคัญ ๆ คือ นักเรียนและนักศึกษายิ่งมีอายุมาก

ข้ึนก็ยิ่งเส่ียงโชคมากข้ึนหรือประสบการณมากข้ึนตามการเจริญวัยยิ่งมีพี่นองมากเทาไรก็จะยิ่งมี

ประสบการณในดานการเลนพนันขันตอหรือการเส่ียงโชคมากข้ึนเทานั้นและความไมสมหวังใน

เร่ืองสําคัญ ๆ ของชีวิต มีโอกาสท่ีจะทําใหนักเรียนและนักศึกษาหันไปหาพฤติกรรมการพนันเพื่อ

เปนการชดเชยส่ิงท่ีขาดไป 

กิติกร มีทรัพย (2540: 63 - 64) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความสุขจากการพนันจาก

การศึกษาพบวาในดานอารมณ (affective) การพนันใหอารมณสนุกสนาน ตื่นเตน ไดเส่ียง ไดลุน

เพื่อจะไดชัยชนะ นักพนันรูสึกอบอุนเปนสุขอยูกับความเพอฝนมีความหวังวาจะเปนผูกําชัยชนะ จะ

ไดเงินทองมางาย ๆ จะรํ่ารวยเปนมหาเศรษฐีข้ึนมาในพริบตาบางรายรูสึกศรัทธา และความเช่ือใน

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของตนอยางแรงกลาวาจะนําโชคใหตนไดบางรายเช่ือในความสามารถหรือฤทธ์ิของ

ตน(megalomania) ความสุข อารมณในดานลบก็คือ ความโลภ ความเอาเปรียบผูอ่ืน รุกรานผูอ่ืน

หรือทําลายลางกฎของสังคมผานทางการพนัน เชน “ใครวาการพนันไมด ีผมวาด ี มีอะไรไหม” นัก

พนันบางคนมักพูดทํานองนี ้ กลาวโดยสรุปก็คือ ในจิตสํานึกนักพนันรูสึกมีโอกาสท่ีไดแสดง

ความสามารถโดยไมตองลงทุนลงแรงมากนักแตไดผลตอบแทนมากถาชนะและเช่ือเสมอวาจะเปน

ผูชนะสําหรับในจิตใตสํานึกรูสึกพอใจท่ีไดถูกลงโทษแลวเม่ือเสียพนัน และ/หรือพอใจ หรือสะใจท่ี

ไดเลนทาทายกฎหมายหรือเยยหยันสังคมไดละลายความรูสึกผิดบาปไดพรางความออนแอของตน

และไดความพึงพอใจทางเพศในความรูสึกเล็ก ๆ รวมท้ังไดขอความเห็นใจจากคนรอบขางดวย 

นอกเหนือจากการพนันจะตอบสนองความเพอฝนและความรูสึกเกงมีฤทธ์ิ (megalomania) แลว

ยังใหความรูสึกวาการเลนการพนันไดไมใชหายนะแตเปนการเลนในส่ิงท่ีสังคมนิยมอยูแลว เชน  

การเลนการพนันท่ีแอบแฝงกับการกีฬาตางๆ ประเภทฟุตบอลหรือมาแขง เปนตน นักพนันรูสึกพึง

พอใจไมถูกเพงเล็งและสามารถหลีกเล่ียงแฝงไปไดอีกดวยอยางนอย  ๆ ก็รูสึกวาไมไดเลนการพนัน

แตเลนกีฬาหรือเลนกีฬาเปนหลักการพนันเปนผลขางเคียง หรือผลพลอยไดหรือไดโตแยงอํานาจ

กลายๆ ดวยในดานสังคมการพนันสามารถตอบสนองความรูสึกความเปนคนใจใหญความมีหนามี

ตา มีคนลอมหนาลอมหลังยกยองนับถือวาเปนคนมีเงินเม่ือชนะอีกดานหนึ่งการพนันใหเขามี

โอกาสไดพบปะสังคมกับผูอ่ืนอยูกับขาพนันดวยกันตามความหมายนี้ก็คือ เงินอาจไมใชส่ิงท่ี

ตองการสูงสุดเสมอไป บางคร้ังตองการเพื่อพบปะสนทนาถึงครอบครัวและปญหาตางๆ โดยเฉพาะ

นักพนันสตรี 
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อมร รักษาสัตย (2540: 36) ใหขอสังเกตวาการพนันนั้นแพรหลายขยายตัวมาก ยิ่งข้ึนมี

สาเหตุมาจากกลไกควบคุมช้ีแนะและบังคับจากครอบครัว พอแม ครู อาจารย วัด กฎหมายออนแอ

ลงหรือไรสมรรถภาพตลอดจนกลไกสงเสริมการพนันมีมากข้ึน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

ระเบียบวิธีของงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ ประชากร และกลุม

ตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย และวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประจําปการศึกษา 2551 ท้ังหมด   6   หอพัก   รวมท้ังส้ิน   

2,400 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประจําปการศึกษา 2551 การสุมตัวอยางเลือก

การสุมตัวอยางแบบเจาะจง  ( Purposive sampling)    โดยกําหนดขนาดตัวอยาง จํานวนท้ังส้ิน 331 

คน   จากการเปรียบเทียบในตารางของเครซ่ีย   และมอรแกน  (Krejcie & Morgan 1970 : 608) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้   คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจาก

ประเด็นเนื้อหาวัตถุประสงคในการวิจัย   ตลอดจนกรอบแนวความคิด  มาตรการและนโยบาย  และ

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาสรางคําถาม   และเพื่อความม่ันใจมากยิ่งข้ึนจึงไดนําคําถามท่ีไดสรางไวไป

ขอรับคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาการทําวิจัย  จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช  (Try 

Out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน  30 คน แลวนํามาวิเคราะหความเท่ียง  

(Reliability)   ของแบบสอบถามดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) พบวาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟามีคาเทากับ 0.7984 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 แสดงวาแบบสอบถาม

มีความเท่ียงสูง และนํามาปรับปรุงอีกคร้ัง กอนท่ีจะไดแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี ้
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 สําหรับแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน  3   สวน ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   ไดแก เพศ  คณะวิชาท่ีสังกัด  ระดับ

การศึกษา/ช้ันป รายไดของผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรับในแตละเดือน  แหลงท่ีมาของรายไดในแต

ละเดือน 

2. พฤติกรรมการเลนการพนัน   ไดแก  เพื่อนรวมหองเลนการพนันหรือไม   สถานท่ีท่ี

ใชในการเลนการพนันในหอพัก  ประเภทของการพนันท่ีรูจักหรือเคยเลน  ประเภทของการพนันท่ี

เลนในหอพัก สาเหตุของการเลนการพนัน  การทราบวาการเลนการพนันบนหอพักผิดกฎและ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ชวงเวลาสวนใหญท่ีใชเลนการพนันในหอพัก   ระยะเวลาท่ีใชในการ

เลนการพนันในแตละคร้ัง   ผลท่ีไดจากการเลนการพนัน  แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจในการ

เลนการพนัน  พฤติกรรมการเลนการพนันหลังจากการเสียพนันมากๆ  และวงเงินโดยประมาณท่ีใช

ในการเลนการพนันแตละคร้ัง 

3. ความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลนการพนัน   จํานวน  15 ขอ ประกอบดวย  การเลนการ

พนันจะทําใหมีรายไดหรือทรัพยสินเพิ่มข้ึน   การเลนการพนันจะทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน   การเลน

การพนันทําใหความสัมพันธในกลุมเพื่อนดีข้ึน  การเลนการพนันทําใหไดรับการยอมรับจากสังคม  

ความคาดหวังท่ีจะเปนผูชนะในการเลนในแตละคร้ัง  ความพึงพอใจถึงแมจะเปนผูแพในการเลน

การพนัน  ความพึงพอใจท่ีจะเลนการพนัน แมจะทราบวาการเลนการพนันมีความเส่ียงและมีโอกาส

เสียทรัพยสิน  ความพึงพอใจท่ีจะไดรับการกลาวขานในการเปนผูชนะในการเลนพนันหรือเซียน

พนัน  การเลนการพนันเปนการผิดศีลธรรม  การเลนการพนันนําไปสูปญหาสังคม  ไมควรมีการ

เลนการพนันในสถาบันการศึกษา  การถูกจับกุมจากการเลนการพนันเปนเร่ืองนาอายและเสีย

ช่ือเสียง  การเลนการพนันจะเกิดข้ึนอีกหลังการถูกจับกุม  อัตราโทษผูกระทําผิดตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม  และการเลนการพนันชวยคลายเครียด ซ่ึงวัดดวย  

Rating Scale   5  ระดับ 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย มีดังนี้ 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาท่ีเลนการพนันและอาศัยในหอพักของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประจําปการศึกษา 2551 ซ่ึงมีท้ังหมด 6 หอพัก 

และมีนักศึกษารวมท้ังส้ิน 2,400 คน การกําหนดขนาดตัวอยางใชเกณฑของ Krejcie and Morgan 
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(1970) ซ่ึงจะใชตัวอยางจํานวน 331 คน และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยผูวิจัยจึงใช

การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 

    2. หลังจากไดตรวจความถูกตองของขอมูลแลวจึงไดนําขอมูลไปวิเคราะหดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS Version 13 โดยขอมูลท่ัวไปใชสถิติเชิงพรรณนา  ( Descriptive 

Statistics) ไดแก คารอยละ    

3.    พฤติกรรมการเลนการพนัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนการพนัน    ใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สําหรับ

การวัดระดับความสําคัญในแตละหลักเกณฑท่ีใชแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนการพนันใช

คาเฉล่ียในการจัดระดับ   

                  4. การแปรผลความหมายของคาเฉล่ีย ความคิดเห็น จะใชแนวทางของวัน เดชพิชัย 

(2532) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับนอย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลของของงานวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 331 คน ไดรับความรวมเปนอยางดีจึงไดรับ

แบบสอบถามกลับมา 331 ชุด เปนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณท้ังหมด  การวิเคราะห การนําเสนอ และ

อธิบายผลขอมูล   จําแนกเปน 3 ตอน   ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเลนการพนัน ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี   

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นตอการเลนพนันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี   

 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของนักศึกษาทีมี่พฤติกรรมการเล่นการพนัน   ในมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

ตารางที ่1  รอยละของขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเลนการพนันในมหาวิทยาลัยศิลปากร   

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี       

 ข้อมูลพืน้ฐาน ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

42.30 

57.70 

คณะวชิาทีสั่งกดั 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

77.30 

13.60 

9.10 
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 ผลจากตารางท่ี 1 พบวา จํานวนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเลนการพนันเปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย คิดเปนรอยละ 42.30  และรอยละ57.70 ตามลําดับ ซ่ึง สวนใหญสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  คิดเปนรอย

ละ 77.30  รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิดเปนรอยละ 13.60  และคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คิดเปนรอยละ   9.10 สวนใหญนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเลนการพนันศึกษา

อยูในช้ันปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 54.10  รองลงมาคือ  ช้ันปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 25.70  ช้ันปท่ี 2 คิดเปนรอยละ   

11.20  และช้ันปท่ี 3  คิดเปนรอยละ   9.10  นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเลนการพนันสวนใหญมีรายไดในแตละ

เดือน จํานวนมากท่ีสุดอยูในชวงรายได 4,000 – 5,000 บาท   คิดเปนรอยละ 43.20  รองลงมา  คือ  ชวง

รายได นอยกวา 4,000 บาท  คิดเปนรอยละ  24.80  รายได  5,001 – 6,000 บาท  คิดเปนรอยละ  22.10  และ

รายไดมากกวา  6,000 บาท  คิดเปนรอยละ  10.00  แหลงท่ีมาของรายไดในแตละเดือนไดมาจาก ผูปกครอง 

คิดเปนรอยละ 97.30   รองลงมาคือ รายไดจากกองทุนกูยืมฯ  คิดเปนรอยละ  1.50  รายไดจากทุนการศึกษา 

คิดเปนรอยละ 0.90 และรายไดจากการหารายไดพิเศษคิดเปนรอยละ 0.30 

ตารางที ่1 (ต่อ) 

 

ข้อมูลพืน้ฐาน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา/ช้ันปี 

  ช้ันปที่ 1 

  ช้ันปที่ 2 

  ช้ันปที่ 3 

  ช้ันปที่ 4 

 

54.10 

11.20 

9.10 

25.70 

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ด้รับในแต่ละเดอืน 

 นอยกวา 4,000 บาท 

 4,000 – 5,000 บาท 

 5,001 – 6,000 บาท 

 มากกวา 6,000 บาท 

 

24.80 

43.20 

22.10 

10.00 

แหล่งทีม่าของรายได้ในแต่ละเดอืน 

ผูปกครอง 

กองทุนกูยืมฯ 

หารายไดพิเศษ 

ทุนการศึกษา 

 

97.30 

1.50 

0.30 

0.90 
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ตอนที ่ 2   พฤติกรรมการเล่นการพนันของนักศึกษา ในมหาวทิยาลยัศิลปากร    วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี   

 

ตารางที ่2  รอยละของพฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร     

     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    

พฤติกรรม ร้อยละ 

เพือ่นร่วมห้องของเล่นการพนัน 

   เลน 

  ไมเลน 

 

39.00 

61.00 

สถานทีใ่นการเล่นการพนันในหอพกั 

  หองพักตนเอง 

  หองพักเพื่อน 

  หองพักใดก็ไดท่ีมีการเลนการพนัน 

 

23.90 

54.10 

22.10 

ประเภทของการพนันทีรู้่จักหรือเคยเล่น 

  ฟุตบอล 

  ไฮโล 

  ไพ 

  อ่ืนๆ เชน ปนแปะ น้ําเตาปูปลา ทอยเตา เปนตน 

 

36.30 

2.70 

56.20 

4.80 

การพนันทีเ่ล่นในหอพกั 

   ฟุตบอล 

  ไฮโล 

   ไพ 

   อ่ืนๆ เชน  ปนแปะ น้ําเตาปูปลา ทอยเตา เปนตน 

 

15.40 

2.70 

79.20 

2.70 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 

 

 

พฤติกรรม ร้อยละ 

สาเหตุของการเล่นการพนัน 

   ความสนุกสนานระหวางกลุมเพื่อน 

   เพิ่มรายไดใหกับตัวเอง เพื่อนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน 

   มีเวลาวาง ไมมีอะไรทํา ออกจากหอพักไปไหนไมได 

 

87.00 

1.40 

11.80 

การทราบว่าการเล่นการพนันบนหอพกั ผดิกฎและข้อบังคบัของมหาวทิยาลยั 

   ทราบ 

   ไมทราบ 

 

96.70 

3.30 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ทีใ่ช้เล่นการพนันในหอพกั 

  ระยะเวลา 12.00 – 15.00 น. 

  ระยะเวลา 15.01 – 18.00 น.    

  ระยะเวลา 18.01 – 21.00 น. 

  ระยะเวลา 21.01 – 24.00 น. 

  ระยะเวลาตั้งแต 24.00 เปนตนไป 

 

6.60 

7.90 

11.20 

56.20 

15.10 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเล่นการพนันในแต่ละคร้ัง 

   นอยกวา 2 ชม                     

   2 – 3 ช่ัวโมง    

   3 – 4 ช่ัวโมง  

   4 - 5 ช่ัวโมง  

   มากกวา 5 ช่ัวโมง                                                            

 

33.50 

38.70 

13.00 

9.10 

5.70 

ผลทีไ่ด้จากการเล่นการพนัน 

   ไดมากกวาเสีย      

   เสียมากกวาได    

   ไดกับเสียพอๆกัน                                  

 

34.70 

13.30 

52.00 
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ผลจากตารางท่ี 2 พบวาขอมูลดานพฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร    

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จํานวน     331 คน  พบวา สวนใหญเพื่อนรวมหองไมเลนการพนัน  คิดเปน

รอยละ 61   สถานท่ีท่ีนิยมเลนกันคือ หองเพื่อน  คิดเปนรอยละ 54.10 ประเภทของการพนันท่ีรูจักและเลน

มากท่ีสุดคือ ไพ คิดเปนรอยละ 56.20 และ 79.20 ตามลําดับ  สาเหตุท่ีเลนเพื่อความสนุกสนานในกลุมเพื่อน 

คิดเปนรอยละ 87.00 สวนใหญทราบวาการเลนการพนันบนหอพักเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมาย คิดเปนรอยละ 

96.70 ชวงเวลาท่ีเลนการพนันสวนใหญ คือ ระยะเวลา 21.01–24.00 น.  คิดเปนรอยละ 56.20  ระยะเวลาท่ีใช

ในการเลนแตละคร้ังคือ 2 – 3 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 38.70  ซ่ึงสวนใหญจะมีท้ังไดกับเสียพอๆ กัน  คิดเปน

ตารางที ่2  (ต่อ) 

 

 

พฤติกรรม ร้อยละ 

แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการตัดสินใจในการเล่นการพนัน 

   อินเตอรเน็ต 

   เพื่อน 

   สมาชิกในครอบครัว        

   โทรทัศน / ภาพยนตร 

   คําบอกเลาจากผูมีประสบการณ         

 

12.10 

82.20 

5.40 

0.00 

0.30 

การเล่นการพนันหลงัจากการเสียพนันมากๆ 

  เลิกเลนช่ัวคราว 

  เพิ่มจํานวนเงินท่ีเลน 

  ลดจํานวนเงินท่ีเลนลง 

  เลนเทาเดิม 

 

65.60 

9.70 

14.50 

10.30 

การเล่นการพนันในแต่ละคร้ัง ใช้วงเงินประมาณ 

  สูงสุด 

  ต่ําสุด 

  คาเฉล่ีย 

  คาเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

 

2,000 

10 

198.34 

323.69 
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รอยละ 52.00  การตัดสินใจเลนการพนันเพราะเพื่อน คิดเปนรอยละ 82.20 และหลังจากเสียพนันมากๆจะ

สงผลใหหยุดเลนการพนันเปนการช่ัวคราว คิดเปนรอยละ 65.60 นอกจากนี้ยังพบวาการเลนพนันแตละคร้ัง

มีวงเงินในการเลนสูงสุดประมาณ 2000 บาท และต่ําสุดประมาณ 10 บาท โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 198.34 และ 323.69 บาท ตามลําดับ   

 

ตอนที ่3 ความคดิเห็นต่อการเล่นพนันของนักศึกษา ในมหาวทิยาลยัศิลปากร   วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ตารางที ่3 รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนการพนันของ 

    นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    

 

ความคิดเห็น 

ระดับ  

 

 

SD 
ความ 

หมาย 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1.การเลนการพนันจะทําใหมี

รายไดหรือทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 

9 

(2.72) 

39 

(11.78) 

124 

(37.46) 

69 

(20.85) 

90 

(27.19) 
2.42 1.09 นอย 

2.การเลนการพนันจะทําให

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

7 

(2.11) 

32 

(9.67) 

53 

(16.01) 

99 

(29.91) 

140 

(42.30) 
1.99 1.08 นอย 

3.การเลนการพนันทําให

ความสัมพันธในกลุมเพ่ือนดี

ขึ้น 

43 

(13.00) 

100 

(30.21) 

126 

(38.07) 

33 

(9.97) 

29 

(8.76) 
3.29 1.09 

ปาน

กลาง 

4.การเลนการพนันทําให

ไดรับการยอมรับจากสังคม 

9 

(2.72) 

44 

(13.29) 

107 

(32.33) 

81 

(24.47) 

90 

(27.19) 
2.40 1.10 นอย 

5.ความคาดหวังที่จะเปนผู

ชนะในการเลนในแตละครั้ง 

13 

(3.92) 

41 

(12.39) 

94 

(28.40) 

83 

(25.08) 

100 

(30.21) 
2.35 1.15 นอย 

 

 

 

 

 

        

x
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

 
        

ความคิดเห็น 

ระดับ  

SD 
ความ 

หมาย 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

6.ความพึงพอใจถึงแมจะเปน

ผูแพในการเลนการพนัน 

15 

(4.53) 

40 

(12.08) 

127 

(38.37) 

68 

(20.54) 

81 

(24.47) 
2.52 1.12 

ปาน

กลาง 

7.ความพึงพอใจที่จะเลนการ

พนัน แมจะทราบวาการเลน

การพนันมีความเสี่ยงและมี

โอกาสเสียทรัพยสิน  

22 

(6.65) 

60 

(18.13) 

124 

(37.46) 

44 

(13.29) 

81 

(24.47) 
2.69 1.21 

ปาน

กลาง 

8.ความพึงพอใจที่จะไดรับ

การกลาวขานในการเปนผู

ชนะในการเลนพนันหรือ

เซียนพนัน 

27 

(8.16) 

50 

(15.11) 

110 

(33.23) 

63 

(19.03) 

81 

(24.47) 
2.63 1.23 

ปาน

กลาง 

9.การเลนการพนันเปนการผิด

ศีลธรรม 

143 

(43.20) 

61 

(18.43) 

70 

(21.15) 

30 

(9.06) 

27 

(8.16) 
3.79 1.31 มาก 

10.การเลนการพนันนําไปสู

ปญหาสังคม เชน 

อาชญากรรม ปญหา

ครอบครัว ทะเลาะวิวาท เปน

ตน 

128 

(38.67) 

114 

(34.44) 

50 

(15.11) 

23 

(6.95) 

16 

(4.83) 
3.95 1.12 มาก 

11.ไมควรมีการเลนการพนัน

ในสถาบันการศึกษา 

113 

(34.14) 

99 

(29.91) 

78 

(23.56) 

26 

(7.85) 

15 

(4.53) 
3.81 1.13 มาก 

12.การถูกจับกุมจากการเลน

การพนันเปนเรื่องนาอายและ

เสียช่ือเสียง 

101 

(30.51) 

112 

(33.84) 

82 

(24.77) 

18 

(5.44) 

18 

(5.44) 
3.79 1.10 มาก 

13.การเลนการพนันจะเกิดขึ้น

อีกหลังการถูกจับกุม 

19 

(5.74) 

48 

(14.50) 

103 

(31.12) 

50 

(15.11) 

111 

(33.53) 
2.44 1.25 นอย 

         

x
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

 
        

ความคิดเห็น 

ระดับ  

SD 
ความ 

หมาย มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

14.อัตราโทษผูกระทําผิดตาม

กฎ ระเบียบ ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย มีความ

เหมาะสม 

71 

(21.45) 

111 

(33.53) 

106 

(32.02) 

14 

(4.23) 

29 

(8.76) 
3.55 1.14 มาก 

15.การเลนการพนันชวยคลาย

เครียด 

76 

(22.96) 

78 

(23.56) 

112 

(33.84) 

20 

(6.04) 

45 

(13.60) 
3.36 1.28 

ปาน

กลาง 

รวม 3.00 0.67 
ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนการพนันใน ระดับนอย ประกอบดวย ขอ 1) การเลน

การพนันจะทําใหมีรายไดหรือทรัพยสินเพิ่มข้ึน 2) การเลนการพนันจะทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 4) การเลน

การพนันทําใหไดรับการยอมรับจากสังคม และ 5) ความคาดหวังท่ีจะเปนผูชนะในการเลนในแตละคร้ัง 13) 

การเลนการพนันจะเกิดข้ึนอีกหลังการถูกจับกุม ดวยคาเฉล่ียเทากับ 2.42 1.99 2.35 2.35 และ 2.44 ตามลําดับ 

  

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนการพนันใน ระดับปานกลาง ประกอบดวย ขอ 3) การเลนการพนัน

ทําใหความสัมพันธในกลุมเพื่อนดีข้ึน 6) ความพึงพอใจถึงแมจะเปนผูแพในการเลนการพนัน 7) ความพึง

พอใจท่ีจะเลนการพนัน แมจะทราบวาการเลนการพนันมีความเส่ียงและมีโอกาสเสียทรัพยสิน 8) ความพึง

พอใจท่ีจะไดรับการกลาวขานในการเปนผูชนะในการเลนพนันหรือเซียนพนัน และ 15) การเลนการพนัน

ชวยคลายเครียด ดวยคาเฉล่ียเทากับ 3.29 2.52 2.69 2.63 และ 3.36 ตามลําดับ 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนการพนันใน ระดับมาก ประกอบดวย ขอ  9) การเลนการพนันเปน

การผิดศีลธรรม 10) การเลนการพนันนําไปสูปญหาสังคม เชน อาชญากรรม  ปญหาครอบครัว ทะเลาะวิวาท 

เปนตน 11) ไมควรมีการเลนการพนันในสถาบันการศึกษ า 12) การถูกจับกุมจากการเลนการพนันเปนเร่ือง

นาอายและเสียช่ือเสียง และ 14) อัตราโทษผูกระทําผิดตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  มีความ

เหมาะสม ดวยคาเฉล่ีย 3.79 3.95 3.81 3.79 และ 3.55 ตามลําดับ 

x
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรียังมีพฤติกรรมการเลนการพนันอยู ประเภทของการพนันท่ีรูจักและนิยมเลน คือ ไพ โดยสวนใหญ

มักจะเลนเพื่อความสนุกสนานระหวางหมูเพื่อนฝูงดวยกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ศูนยวิจัยของมหาวิทยาลัย

มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา (1974) พบวา การพนันขันตอเปนปรากฏการณสากลคนสวนใหญพนันขัน

ตอหรือวางเงินเดิมพันเพื่อ “สนุกกับเพื่อนๆ” “เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน” นอยคนนักท่ีจะเลนเพื่อหวัง

เงินเปนกอบเปนกํา และสอดคลองกับ บราวน (1988 ,อางถึงใน จรรยา กลาวสุนทร ,2540) พบวา การมีสวน

เกี่ยวของกับผูเลนการพนันคนอ่ืนๆ หรือพฤติกรรมการเลนหรือหยุดการเลนการพนันนั้นจะถูกกระตุนเรา

โดยกลุมเพื่อน โดยนักศึกษามักจะใชเวลาวางจากการเรียนมาเลนการพนัน ซ่ึงสอดคลองกับ จรรยา กลาว

สุนทร (2540) พบวา กิจกรรมยามวางสวนใหญท่ีวัยรุนนิยมกระทําคือ การสูบบุหร่ี การเลนการพนัน และ

การดื่มเหลา ซ่ึงการเลนการพนันในแตละคร้ังนั้นมีท้ังไดเสียพอๆ กัน และเม่ือหลังจากเสียพนันมากๆ จะ

สงผลใหหยุดเลนการพนันเปนการช่ัวคราว ท้ังนี้นักศึกษาท่ีเลนการพนันนั้นทราบดีวา การเลนการพนันนั้น

เปนส่ิงผิดกฎหมาย และนําไปสูปญหาสังคมเชน อาชญากรรม  ปญหาครอบครัว ทะเลาะวิวาท เปนตน ซ่ึง

สอดคลองกับ ชูพงษ จารุดํารงศักดิ์ ( 2545) พบวา การพนันเปนบอเกิดของอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 

และสงผลรายตอครอบครัว   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะเห็นไดวานักศึกษาทราบดีวาการพนันเปนส่ิงไมดีและไมมีประโยชน ดังนั้น

ควรมีการรณรงคไมใหมีการเลนการพนันในมหาวิทยาลัย และสงเสริมการทํากิจกรรมของนักศึกษารูปแบบ

ใหม   หรือรูปแบบท่ีอยูนอกระบบ      โดยกิจกรรมดังกลาวการทําให 

นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและลดพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีความเส่ียงตอการเลนการพนนั 

2.  จากผลการศึกษานี้   ยังเปนประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย ในการหาแนวทางควบคุม และ

ปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเลนการพนันของนักศึกษา รวมไปถึงการสงเสริมและจัดกิจกรรมท่ีมี เกิด

ประโยชน ใหนักศึกษาไดใชเวลาวางอยางมีประโยชน เพื่อลดพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีความเส่ียงตอการ

เลนการพนัน   

3. การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกรณี พฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สําหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไปนั้น  จึงควร
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ทําการศึกษาพฤติกรรมจากกลุมตัวอยางอ่ืนๆ นอกเหนือจากนักศึกษามหาวิทยาลัย   และควรศึกษาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานวามีผลตอพฤติกรรมการเลนการพนันมากนอยเพียงใด หรือการศึกษาถึงปจจัยสําคัญท่ี

ทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเลนการพนัน  
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แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาวิจัย 

   เร่ือง   พฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาในหอพัก  มหาวิยาลัยศิลปากร      วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คาํช้ีแจง  

1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดทําวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

2. ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับและจะ

นําไปใชทางวิชาการเทานั้น จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด 

3.แบบสอบถามแบงออกเปน   4   ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการเลนการพนัน 

    ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลนการพนัน 

    ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลนการพนัน 
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ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   /  ใน ( ) หรือชองวางใหตรงกับความเปนจริง  

1.1 เพศ  ( )   ชาย          ( )   หญิง 

1.2 คณะวิชาท่ีสังกัด 

( )  คณะวิทยาการจัดการ 

( )   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

( )   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

1.3 ระดับการการศึกษา /ช้ันป 

( )  ช้ันปท่ี 1    ( ) ช้ันปท่ี 2 

( )  ช้ันปท่ี 3                ( ) ช้ันปท่ี 4 

( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………… 

1.4 รายไดท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับในแตละเดือน 

 ( )  นอยกวา 4,000 บาท                  ( )  4,000 – 5,000 บาท 

 ( )  5,001 – 6,000 บาท   ( )  มากกวา 6,000 บาท 

1.5 แหลงท่ีมาของรายไดในแตละเดือน 

( )  ผูปกครอง                                 ( )   กองทุนกูยืมฯ 

( )  หารายไดพิเศษ   ( )  ทุนการศึกษา   

( )  อ่ืนๆโปรดระบุ ...................................                                      

 

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นการพนัน 

2.1  เพื่อนรวมหองของทานเลนการพนันหรือไม 

( )   เลน                              

( )   ไมเลน 
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2.2  สถานท่ีทานท่ีใชในการเลนการพนันในหอพักมีท่ีใดบาง 

( )   หองพักตนเอง                       ( )  หองพักเพื่อน  

( )   หองพักใดก็ไดท่ีมีการเลนการพนัน              ( )     อ่ืนๆโปรดระบุ .................... 

2.3  ทานรูจักหรือเคยเลนการพนันใดบางดังตอไปนี ้

( )   ฟุตบอล      ( )   ไฮโล  

( )   ไพ                 ( )     อ่ืนๆโปรดระบุ ......................... 

 2.4  ทานเคยเลนการพนันชนิดใดตอไปนี้ ในหอพักนักศึกษาบาง 

  ( )  ฟุตบอล      ( )   ไฮโล  

( )   ไพ                 ( )     อ่ืนๆโปรดระบุ ...................... 

2.5  ทานเลนการพนันเพราะสาเหตุใด 

( )   ความสนุกสนานระหวางกลุมเพื่อน 

( )   เพิ่มรายไดใหกับตัวเอง เพื่อนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน 

( )   มีเวลาวาง ไมมีอะไรทํา ออกจากหอพักไปไหนไมได 

( )   อ่ืนๆโปรดระบุ ........................... 

2.6   ทานทราบหรือไมวาการเลนการพนันบนหอพัก ผิดกฎและขอบังคับของหอพักนักศึกษา 

      ( )   ทราบ                            

     ( )    ไมทราบ 
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2.7   ทานจะเลนการพนันสวนใหญในชวงเวลาใด 

( ) ระยะเวลา 12.00 – 15.00 น.  ( )  ระยะเวลา 15.01 – 18.00 น.    

( ) ระยะเวลา 18.01 – 21.00 น.  ( )  ระยะเวลา 21.01 – 24.00 น. 

( ) ระยะเวลาตั้งแต 24.00 เปนตนไป 

2.8   ในการเลนการพนันในแตละคร้ังของทานใชเวลานานเทาใด 

( ) นอยกวา 2 ชม                     ( ) 2 – 3 ช่ัวโมง                      ( ) 3 – 4 ช่ัวโมง                             

( ) 4 – 5 ชั่วโมง     ( ) มากกวา 5 ช่ัวโมง     

2.9   การเลนการพนันในแตละคร้ัง ใชวงเงินประมาณ .................. บาท (โปรดระบุ) 

2.10 จาการเลนการพนันของทานท่ีผานมา ทานเปนฝายใด หรือมากกวากัน 

( )  ไดมากกวาเสีย                

( )  เสียมากกวาได   

( )  ไดกับเสียพอๆกัน                             

 2.11 ทานไดใชแหลงใดขอมูลในการตัดสินใจในการเลนการพนัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

( )   อินเตอรเน็ต           ( )    เพื่อน 

( )   สมาชิกในครอบครัว          ( )    โทรทัศน / ภาพยนตร 

( )    คําบอกเลาจากผูมีประสบการณ         ( )     อ่ืนๆโปรดระบุ .................. 

2.12 ทานทําอยางไรเม่ือเสียพนันมากๆ 

( )     เลิกเลนชั่วคราว   ( )     เพิ่มจํานวนเงินท่ีเลน 

( )     ลดจํานวนเงินท่ีเลนลง   ( )      เลนเทาเดิม 

( )     อ่ืนๆ โปรดระบุ ...................... 
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   ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามความคดิเห็น เกีย่วกบัการเล่นการพนัน 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการเล่นการพนัน 

ระดับ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1. การเลนการพนันจะทําใหมีรายไดหรือทรัพยสิน

เพิ่มข้ึน 
 

 
   

2. การเลนการพนันจะทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน      

3. การเลนการพนันทําใหความสัมพันธในกลุมเพื่อน

ดีข้ึน 
 

 
   

4. การเลนการพนันทําใหไดรับการยอมรับจากสังคม      

5. ทานคิดวาการเลนการพนันทานจะเปนผูชนะใน

การเลน 
 

 
   

6. ทานมีความพึงพอใจถึงแมทานจะเปนผูแพ      

7. แมทานจะทราบวาการเลนการพนันมีความเส่ียงมี

โอกาสเสียทรัพยสิน ทานก็พึงพอใจท่ีจะเลน 
 

 
   

8. ทานรูสึกพึงพอใจเม่ือไดรับการกลาวขาน เม่ือเปนผู

ชนะในการเลนพนันหรือเซียนพนัน 
 

 
   

9. การเลนการพนันเปนการผิดศีลธรรม      

10. การเลนการพนันนําไปสูปญหาสังคมอ่ืน ๆ เชน 

อาชญากรรม ปญหาครอบครัว ทะเลาะวิวาท  

เปนตน 
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ความคดิเห็นเกีย่วกบัการเล่นการพนัน 

ระดับ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

11. ไมควรมีการเลนการพนันในสถาบันการศึกษา      

12. การถูกจับกุมจากการเลนการพนันเปนเร่ือง 

นาอายและเสียช่ือเสียง 
 

 
   

13. แมวาจะถูกจับกุมแตทานก็ยังไมเลิกเลน      

14. อัตราโทษผูกระทําผิดตามกฎ ระเบียบ  

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมดีแลว 
 

 
   

15. การเลนการพนันชวยคลายเครียด      

 

ตอนที ่4  เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเล่นการพนัน 

4.1 ทานคิดวาปญหาการเลนพนันฟุตบอลของนิสิตนักศึกษาควรจะแกปญหาอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4.2 ทานมีขอเสนอแนะในการเลนพนันอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……… ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือทําแบบสอบถาม .......... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  

แบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-นามสกลุ  นายบวรวิทย   คชรินทร 

ทีอ่ยู่   219/1 ม.2 ต.บานเพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160  

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ.  2544 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จังหวัด ระยอง 

พ.ศ.  2547 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม 

จังหวัด ระยอง 

พ.ศ.  2551 กําลังศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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