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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกก การพนันเปนกิจกรรมท่ีอยูคูสังคมไทยมาชานานยิ่งสังคมมีการพัฒนาไปมากเทาไหรการ

พนันก็ไดพัฒนารูปแบบควบคูไปดวย เร่ิมจากการนําวัสดุธรรมชาติมาเปนเคร่ืองมือการพนัน เชน กําถ่ัว 

และไดพัฒนาเคร่ืองมือในการเลนพนันมาเปน ไพ  ลูกเตา และในปจจุบันไดมีการเลนพนันผานทาง

อินเตอรเน็ท จากเว็บไซตท่ีเปดบริการใหบุคคลท่ีสนใจจะเลนพนันไดใชบริการ เม่ือนักพนันช่ืนชอบท่ี

จะเลนพนันแลวนั้นยอมสงผลกระทบแกครอบครัวหรือตัวนักพนันเองท้ังในเร่ืองระบบความสัมพันธ

ในครอบครัวเนื่องจากเงินกองกลางสําหรับนําไปใชจายในครอบครัวไดถูกนําไปเลนพนันกอใหเกิด

ความตรึงเครียดจนอาจกอใหเกิดการทะเลาะกันในครอบครัว บางคร้ังอาจเปนการนําไปสูการกูหนี้ยืม

สิน กลายเปนหนี้นอกระบบเม่ือไมมีหนทางอ่ืนอีกก็จะหันกลับไปพึ่งการพนันอีกเพราะนักพนันเห็นวา

เปนหนทางหาเงินท่ีงายและเร็วบางคร้ังไดก็ดีไปแตหากเสียอีกก็จะเกิดการกูหนี้ยืมสินมากข้ึนไปอีกเปน

ดินพอกหางหมูจะเห็นไดวาการพนันไดกลายเปนปญหาสังคมไปแลว 

กกกกกกกกในทางจิตวิทยาการพนันเปนส่ิงท่ีมนุษยสวนใหญใหความสนใจและไดสัมผัสถึงความนา

ตื่นเตน สนุกสนานในการเลนการพนัน ช่ืนชอบความเส่ียงตออนาคตท่ีไมสามารถคาดเดาได และมี

ความพอใจอยางมากเม่ือมีความรูสึกวาประสบความสําเร็จในการเลนพนัน แตถาเลนพนันพลาดก็จะถือ

วาเปนเร่ืองธรรมดาไปเสีย แตการพนันก็สามารถกอใหเกิดผลเสียทางจิตวิทยาไดเชนกัน หากเลนพนัน

เสียทรัพยสินเงินทองเปนจํานวนมาก จนกอใหเกิดความเดือดรอนตอฐานะทางการเงิน จนกลายเปน

ความเครียดท่ีไมสามารถหาเงินมาใชจายในครอบครัวไดกอใหเกิดความทอแท หดหู หวาดระแวงการ

ตามทวงหนี้จากเจาหนี้ นําไปสูการเกิดเปนปญหาของสังคม เชน การฆาตัวตาย และการกออาชญากรรม 

เปนตน 
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กกกกกกกก มนุษยมีประสบการณในดานการพนันมาตั้งแตเยาววัย เชน การเปากบเพื่อริบยางของผูท่ี

เลนแพ การดีดลูกแกว เพื่อเอาลูกแกวของฝายตรงขาม การนําปลากัดมากัดกัน เด็กจํานวนไมนอยไม

เพียงแตใชเวลาวางใหหมดไปดวยการเลนหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเทานั้น หากแตยังเพิ่มรสชาติ

ของการเลนดวยการวางเดิมพันหรือพนันเอาส่ิงของมีคาสําหรับพวกเขา โดยวางเดิมพันดวยเงินไมกี่สิบ

บาท ดวยขนม หรือส่ิงของอ่ืนๆท่ีเด็กสนใจและอยากได ผูท่ีเลนเสียก็อยากแกตัว ผูท่ีเลนไดก็ยามใจเลน

ใหม โดยหวังวาจะไดอีก เม่ือความปรารถนาท่ีจะเลนการพนันหรือเลนพนันตรงกัน ก็ยอมทําใหเกิด

กิจกรรมประเภทนี้ดําเนินตอเนื่องไปเปนเวลายาวนาน ตราบเทาท่ีเด็กหรือเยาวชนมีโอกาสไดพบปะ

เลนหัวกัน ในขณะเดียวกันก็จะมีเด็กจํานวนหนึ่งท่ีมีประสบการณในการเลนพนันขันตอในรูปแบบ

ตางๆ เชน แทงมา ตีไก พนันบอล ฯลฯ 

กกกกกกกก ดังท่ีกลาวขางตนวา เด็กจํานวนหนึ่งไดกาวไปสูการพนันขันตอในรูปแบบตางๆนั้น การ

พนันบอลเปนอีกส่ิงท่ีแพรหลายในประเทศไทย บุคคลท่ีเลนพนันฟุตบอลมักมีจุดเร่ิมตนมาจากการท่ี

ชอบชมและเชียรฟุตบอลและดวยความเช่ือท่ีวาเชียรฟุตบอลแลวตองมีการติดปลายนวมคือการพนัน

เล็กๆนอยๆเม่ือไดพนันก็เกิดความยามใจทําใหเลนพนันหนักข้ึนจนเกินขอบเขตท่ีตนเองจะรับผิดชอบ

ไหว ทําใหเกิดความกลัว กลัววาจะหาเงินท่ีไหนมาใชหนี้พนัน จนตองหันไปพึ่งการกูหนี้ยืมสินนอก

ระบบเกิดเปนปญหาสังคม 

กกกกกกกกจากวันนั้นถึงวันนี้กาลเวลาผานมา  เกือบ 100 ป การพนันก็ไมไดหมดไปจากแผนดินสยาม  

หนําซํ้ากลับมีการพนันเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงทําใหรูปแบบการเลน

พนันนั้นแตกตางไปจาก  คร้ังในอดีต เชน สมัยกอนตองเดินเขาไปในบอน  แตสมัยนี้แคนั่งอยูท่ีบานก็

สามารถเลนการพนันไดแลวโดยผานทางระบบ  อินเตอรเน็ต ในรูปแบบออนไลน ซ่ึงเปนท่ีนิยมอยาง

มากในกลุมนักพนันท้ังหลาย  และการพนันท่ีนิยมเลนผานอินเตอรเน็ต คือ การพนันฟุตบอลนั่นเอง  

กกกกกกกกเม่ือพูดถึงการพนันฟุตบอลช่ัวโมงนี้ถือวาเปนส่ิงท่ีติดอันดับความ  นิยมของนักเลนพนัน

อยางแทจริง เพราะนักเลนท้ังหลายคิดวาการเลนพนันบอลมันงายยิ่งกวาการเลนไพ  หรือ หวยดวยซํ้า 

เพราะฟุตบอลมีแค 2 ทีม ดังนั้นความเปนไปไดท่ีจะถูกจึงมีสูง 
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กกกกกกกกการพนันบอลนั้นมีท้ังการเลนพนันบอลเต็งและบอลชุดหรือท่ีเรียกวาบอลสเต็บ ส่ิงท่ีดึงดูด

ใจใหนักพนันเลนพนันฟุตบอลนั้นคือเงินท่ีทุกวันนี้ไดกลายเปนปจจัยท่ีหาของสังคมไทยไปแลว 

แมกระท่ังเยาวชน นักศึกษาก็ใหความสนใจกับการพนันบอลไปดวย สวนหนึ่งอาจเลนพนันเพื่อเพิ่ม

อรรถรสในการเชียรทีมโปรดใหมีความตื่นเตนสนุกมากยิ่งข้ึน และ ในปจจุบันนั้นการพนันฟุตบอลได

พัฒนารูปแบบไปโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยการเปดเว็บไซตเพื่อบริการนักพนัน

โดยการเรียกเก็บเงินผานบัญชีธนาคารหรือเรียกไดวาทําธุรกรรมทางการเงินผานทางบัญชีธนาคาร ทํา

ใหคนทุกเพศทุกวัยสามารถเลนพนันฟุตบอลไดอยางงายดายจึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1.เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลใหนักศึกษาเลนพนันฟุตบอล 

ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกก ศึกษาการศึกษาคร้ังนี้เก็บขอมูลจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร     

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนพนันฟุตบอล 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

กกกกกกกกการเลนพนัน หมายถึง การเลนท่ีมีความเส่ียงตอการเสียเงินหรือทรัพยสินเพื่อใหไดมาเพื่อ

เงินหรือทรัพยสินตามท่ีคูกรณีหรือผูท่ีอยูในการเลนตกลงกันโดยมีผูไดและผูเสีย 

กกกกกกกก โตะบอล หมายถึง บุคคลท่ีรับพนันจากนักพนันหลายๆคนข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบการได

และการเสียพนันท้ังหมดท่ีตนรับพนันมา 

กกกกกกกกอัตราตอรอง หมายถึง แตมตอท่ีทีม ก. ตอให ทีม ข.เชน ทีม ก. ตอใหทีม ข. คร่ึงลูก หากทีม 

ก. ชนะโดยมีผลตางหนึ่งลูกข้ึนไปถือวาทีม ก.ชนะพนันแตหากทีม ก.แพหรือเสมอถือวาทีม ก. แพพนัน 

กกกกกกกกบอลเต็ง หมายถึง การพนันฟุตบอลคร้ังละหนึ่งทีม แลวรูผลไดเสีย 

กกกกกกกกบอลชุด หมายถึง การพนันฟุตบอลคร้ังละ 3คูข้ึนไปโดยทีมท่ีเราเลนท้ังหมดตองชนะแตม

ตอถึงจะถือวาชนะพนันและจะคิดเงินทบไปท่ีละทีม 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. ขอมูลท่ีไดทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา 

กกกกกกกก2. เพื่อเปนความรูและประโยชนในการควบคุมปญหาท่ีเกิดจากการพนันฟุตบอล 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลนพนัน

ฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผู

ศึกษาไดรวบรวมเนื้อหาจากตํารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและไดกําหนดหัวขอไว

เปนลําดับดังตอไปนี้ 

กกกกกกกกแนวคดิและทฤษฎ ี

1.แนวคิดเกี่ยวกับการพนัน 

   1.1 ประวัติการพนันในประเทศไทย  

   1.2 ความหมายของการพนัน 

   1.3 สาเหตุการเลนพนัน 

กกกกกกกกการพนันฟุตบอลในสังคมไทย 

1 วิธีการเลนพนันฟุตบอลในประเทศไทย 

2 การพนันฟุตบอลกับการบังคับใชกฎหมาย 

กกกกกกกกงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
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แนวคดิและทฤษฎ ี

กกกกกกกก1.แนวคิดเกี่ยวกับการพนัน 

กกกกกกกก1.1ประวัติการพนันในประเทศไทย 

กกกกกกกก คนไทยนิยมเลนการพนันมาแตสมัยโบราณ กลาวกันวา ประชาชนคนไทย 

สามารถพนันกันไดทุกเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ กิติกร มีทรัพย (2508, อางใน  

นวลนอย ตรีรัตน 2539  : 424) ไดกลาวถึง จดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร เอกอัคราชทูต

ฝร่ังเศส สมัยพระเจาหลุยสท่ี 14 ซ่ึงเขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับ กรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระ

นารายณมหาราช เม่ือ พ.ศ. 2230 ไดบันทึกไววา ชาวสยามรักการเลนการพนันเหลือเกินจนกระท่ัง

ฉิบหายขายตน หรือไมก็ขายบุตรธิดา 

กกกกกกกกในรัชกาลท่ี 3  รัฐบาลสนับสนุนใหเลนการพนันเพื่อเก็บภาษีอากร เรียกวา  อากรบอน

เบ้ีย และอากรหวย 

กกกกกกกกอากรบอนเบ้ีย คือ เงินท่ีเก็บจากผูเขาประมูลขอตั้งบอนการพนันถ่ัว และ โป 

กกกกกกกก อากรหวย นั้นมีหลักฐานระบุวา ชาวจีนอพยพนําเขามาเลนในราชอาณาจักรในราว

ทศวรรษ 2360 ดังท่ี ส. พลายนอย (2530, อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร 2543 : 125-153) อธิบายวา 

หวย เปนภาจีนซ่ึงแปลวา ดอกไม ในประเทศจีนโบราณ เปนการพนันทายช่ือดอกไมท่ีเขียนไวบน

ใบหวย และเม่ือนํามาใชกับอักษรไทย จึงเรียกวา หวย ก. ข. ซ่ึง พ.ศ. 2378 รัชกาลท่ี 3 ไดใหเจาสัว

ซ่ึงเปนนายอากรสุราและเสนอตัวออกหวยใหคนเลนเพื่อแกปญหาฝนแลงและเงินหายาก เนื่องจาก

ประชาชนเก็บหอมรอมริบ ใสไหฝงดิน ไมนําเงินออกมาใช โดยแตงตั้งเจาสัวดังกลาวเปนนายอากร

หวยมีตําแหนงเปน ขุนบาล หารายไดใหรัฐ 

กกกกกกกกอากรท้ังสองประเภท สามารถสรางรายไดใหแกรัฐเปนจํานวนมาก แตทายท่ีสุดรัฐบาล

ไดปดโรงหวยเสีย เนื่องจากการพนันมีผลกระทบตอสังคมสูงมาก กลาวคือ ประชาชนหมกมุนกับ

การเลนการพนันทําใหอาชญากรรมเพิ่มข้ึนอยางงรวดเร็วเพราะคนหมดเนื้อหมดตัวจากการเลนการ

พนัน 
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 กกกกกกกกในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดโปรดใหเลิกบอนการพนันในมณฑลศรีธรรมราชและชุมพรและ

จํากัดมณฑลอ่ืนใหนอยลง คร้ันมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 มีประกาศปดโรงหวย เม่ือ 1 เมษายน 2459 และ

ปดบอนท่ัวราชอาณาจักรเม่ือ 1 เมษายน 2460  

กกกกกกกก จากการศึกษาวิจัยของ ผาสุก พงษไพจิตร (2543 : 153-154) พบวา ชาวอังกฤษเปนผู

แนะนําใหรัฐบาลในสมัยรัชกาลท่ี 5 ออกสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อหารายไดบํารุงการกุศลและกอน

การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลออกสลากกินแบงเปนคร้ังคราวเพื่อเพิ่มรายได ในป 

พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดกอตั้งสํานักงานสลากกินแบงข้ึนเพื่อออกสลากเดือน

ละคร้ังและ พ.ศ. 2532 เพิ่มเปนเดือนละ 2 คร้ัง และชวยจัดทําสลากกินแบงเพื่อการกุศลตามแตจะมี

มติอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีและตามท่ีองคกรการกุศลขอมา ตอมาตนป พ.ศ. 2538 สลากกินแบง

รัฐบาลกับสลากการกุศลไดรวมเขาดวยกันออกสลากเดือนละ 2 คร้ัง รายไดสุทธิท่ีไดถูกจัดสรร

ใหแกหนวยงานตางๆ ตามจุดประสงคของการออกสลาก เงินรายไดจากการขายสลากกินแบงรัฐบาล

ท้ังหมด 60% เปนรางวัลใหกับผูซ้ือสลาก 28% สงเขารัฐ  9% เปนสวนลดใหกับผูจัดจําหนาย และอีก 

3% เปนคาจัดการและบริหารในสํานักงานสลากกินแบง และเนื่องจากการพนันสลากกินแบงรัฐบาล

ท่ีพัฒนามาจากความตองการเพื่อกิจการสาธารณกุศล จนทําใหบางคนเขาใจวาไมใชรูปแบบของการ

พนัน 

กกกกกกกก หวยใตดินเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับสลากกินแบงรัฐบาลดังท่ีผาสุก พงษไพจิตร 

 (2543 : 150-151) กลาวไววา การเลนหวยใตดินเลนตามผลการออกสลากกินแบงแตผูคนนิยมเลน

หวยใตดินกันมากกวาเพราะมีรางวัลหลากหลายประเภทมากกวา การเลนก็เลนงายกวา เพราะวงเงิน

ต่ําและกลายเปนกิจกรรมทางสังคมอยางหนึ่งท่ีประชาชนไทยท้ังในชนบทและชุมชนเมืองนิยมเขา

รวมเพื่อความสนุกสนานและเพื่อหวังรํ่ารวย 

กกกกกกกกสําหรับกฎหมายการพนันในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยของ สังศิต พิริยะรังสรรค         

(2543 : 106-107) พบวากฎหมายการพนันฉบับแรกมีข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2473 ซ่ึงเปนการรวมกฎหมายการ

พนันฉบับตางๆ มารวมกันไวในท่ีท่ีเกี่ยวกัน ตอมามีการประกาศใช พ.ร.บ. การเลนการพนัน พ.ศ. 

2478 เปนการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยยิ่งข้ึน และเพิ่มเติมการเลนการพนันประเภทตางๆ จน

กลายเปนกฎหมายฉบับท่ีใชอยูในปจจุบัน  

กกกกกกกก1.2 ความหมายของการพนัน 
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กกกกกกกก การพนันในปจจุบันนั้นแบงออกไดเปนหลายประเภท หลายรูปแบบและเพิ่มมากข้ึน

เร่ือยๆตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการพัฒนาดานเทคโนโลยี ดังนั้นเราจึงจําเปนตองศึกษา

รายละเอียดของการพนันใหเขาใจ ซ่ึงมีผูใหความหมายของการพนันไวหลากหลายดังตอไปนี้  

กกกกกกกก 1.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542 : 48) การพนันและฝมือรวมท้ังโชคดวย

พนัน หมายถึง การเลนเอาเงินหรือส่ิงอ่ืนโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหเล่ียม ไหวพริบ 

กกกกกกกก2.บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการเลนการพนัน ( 2478) และแกไขเพิ่มเติม   

(ฉบับท่ี   พุทธศักราช 2482, ฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2485, ฉบับท่ี 4 พุทธศักราช 2485, ฉบับท่ี 5 

พุทธศักราช 2490, ฉบับท่ี 6 พุทธศักราช 2503, ฉบับท่ี 7 พุทธศักราช 2504, และฉบับท่ี 8 

พุทธศักราช 2505)  ไดกลาวถึงลักษณะการเลนพนันเอาไว  ไดแก มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง  บัญญัติ 

“คําวา การเลน ”  ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย   ซ่ึงแสดงวาการพนันใน

กฎหมายนี้รวมถึงการขันตอดวย  และในมาตรา 5 บัญญัติวา “ผูใดจัดใหมีการเลนซ่ึงตามปกติยอมจะ

พนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนแกกัน ”  หรือมาตรา 9 บัญญัติวา “การเลนอยางใดท่ีเส่ียงโชคให

เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนแกผูเลน ”  แสดงความหมายของการพนันวาจะตองมีการเลนท่ีมีลักษณะ

ไดหรือเสียเงินหรือทรัพยสินกันไปในตัว 

กกกกกกกก3.คณะกรรมการกฤษฎีกา  กรรมการรางกฎหมาย กองท่ี 3 (2547) ไดใหความเห็นถึง

ลักษณะของการพนันไวสรุปไดวา   จะถือวาการพนันไดผูเลนจะตองเส่ียงตอการเสียประโยชน คํา

นิยามจากนักวิชาการดานกฎหมาย เชน รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ (2519 : 75-93) “การพนัน คือ สัญญาท่ี

กอใหเกิดการเสียเงินหรือทรัพยสิน โดยคูสัญญาถือเอาผลแหงเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน ซ่ึง

คูสัญญาไมมีสวนเกี่ยวของเปนผูช้ีขาด”  

กกกกกกกกชุมพล โลหะชาละ ( 2517 : 4) “การพนัน คือ การเส่ียงโชคซ่ึงตองมีไหวพริบและฝมือมา

พนันเอาทรัพยสินกันโดยชอบหรือมิชอบตามกฎหมายก็ตาม เชน การเลนไพตอง บิลเลียด และตีนผี

เปนตน” 

กกกกกกกก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551) ใหความหมายของการพนันไววา “การพนัน หมายถึง 

การเลนชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือส่ิงอ่ืนใดดวยการเส่ียงโชค โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคต การพนันอาจแบงไดหลายอยาง เชน การพนันในการแขงขัน ตัวอยาง เชน เกมไพ 

เกมลูกเตา การพนันโดยการทํานายผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน การแทงบอล การแทงมา 

และการพนันท่ีไมมีการแขงขัน โดยข้ึนอยูกับความนาจะเปนของเหตุการณท่ีเกิด เชน หวย”  
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กกกกกกกก พจนานุกรมกฎหมายแพงและพาณิชย (2551) อธิบายความหมายของการพนันไววา 

“การพนัน หมายถึง ขอตกลงซ่ึงมีอยูวาผูใดเขาเลนชนะดวยความฉลาด ไหวพริบและความชํานาญ

ของตนรวมท้ังมีโชคปนอยูดวยจะไดรับประโยชนจากผูท่ีเลนแพ เชน เลนไพ เลนถ่ัวโป” 

กกกกกกกก กลาวโดยสรุป การพนัน คือ การเส่ียงโชค เพื่อเอาทรัพยสินกัน จากความเห็นหรือ

ปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีแตกตางกัน และเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม

อันดีของประชาชนกอใหเกิดปญหาอ่ืนตามมา  

กกกกกกกก1.3สาเหตุการเลนการพนัน 

กกกกกกกกกนกศักดิ์ แกวเทพ (อางถึงใน พิภพ ขัติฤกษ 2543 : 30) กลาวไววา โดยท่ัวไปหลักการ

เลนพนันจะเปนเพื่อการพักผอนสําหรับผูเลนการพนัน แตสําหรับผูท่ีติดการพนันแลวแรงจูงใจ

คอนขางสับสน กลาวคือความบันเทิงยังเปนแรงจูงใจเบ้ืองตน แตกลับถูกกลบดวยโอกาสท่ีจะเลน

พนันใหชนะและความตื่นเตนท่ีเกิดข้ึน 

กกกกกกกกการสํารวจสาเหตุการเลนพนันของชาวอเมริกันใน ค.ศ. 1995 ซ่ึงเปนชวงท่ีอุตสาหกรรม

การพนันในสหรัฐอเมริการุงเรืองพบวา มีเหตุผลเรียงตามลําดับ คือ หาเงิน เพื่อความบันเทิง   เพื่อ

ความตื่นเตน อยากรูอยากลอง เพื่อเขาสังคม เปนการคุมคา เปนการหยอนใจและเปนงานอดิเรก ซ่ึง

สอดคลองกับสาเหตุการเลนพนันของคนไทยซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

กกกกกกกกการพนันในสายเลือด 

กกกกกกกกเปนการเส่ียงโชค 

กกกกกกกกเพื่อความเพลิดเพลิน 

กกกกกกกกเพื่อเขาสังคม 

กกกกกกกกเพื่อยึดเปนอาชีพ 

กกกกกกกกเพื่อระบายความรูสึกซอนเรนอยูในใจ 

กกกกกกกกความลาหลังของกฎหมาย 
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กกกกกกกกประสิทธิภาพการขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคมไมเพียงพอ 

กกกกกกกกการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพรขาวสารของส่ือมวลชน 

กกกกกกกกเลอซิเออร (อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร 2543 : 35) พบวา นักพนันท่ีติดการพนันจนโง

หัวไมข้ึนจะหันเหจากการประกอบอาชีพท่ีสุจริตไปสูการประกอบอาชีพท่ีไมถูกกฎหมาย ท้ังนี้

ข้ึนอยูกับ คานิยมสวนบุคคล โอกาสและทัศนคติท่ีมีตอความเส่ียง กิจการท่ีกลุมนี้ทํา เชน การปลอม

แปลงเช็ค การยักยอก การขโมย ตมตุน ติดส่ิงเสพติด ไปจนถึงการขายส่ิงเสพติด 

กกกกกกกก เลอซิเออร และ คัสเตอร (อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร 2543  : 36-38) ไดอธิบาย

กระบวนการท่ีคนกลายเปนนักพนันท่ีมีปญหาซ่ึงมีอยู 3 ระยะ คือ  

กกกกกกกก 1.ระยะชัยชนะ นักพนันจะเพลิดเพลินกับการเลนการพนันมากและคิดวาตนเองเกง

เพราะมักจะชนะพนันบอย นอกจากนี้จะรูสึกม่ันใจตนเองมากข้ึนในทักษะการพนันของตน พวกเขา

มักมีความเช่ือวาเงิน คือทางออกของปญหาชีวิตซ่ึงผลักดันใหมีการเพิ่มทุนในการเลนพนัน 

โดยเฉพาะนักพนันหญิงสวนใหญจะมองการพนันวาเปนหนทางหลบหนีปญหาในอดีตของตน 

ปญหาชีวิตครอบครัวหรือปญหาความสัมพันธในครอบครัว 

กกกกกกกก2.ระยะพายแพ เม่ือนักพนันทุมเงินและเวลาในการพนันมากข้ึน ความสูญเสียและความ

พายแพก็เกิดข้ึนอยางหลีกเล่ียงไดยาก ทําใหเกิดเปนปญหาทางการเงินและนําไปสูการสูญเสียความ

ม่ันใจในตนเองในทักษะการพนัน แตก็พยายามเลนตอเพื่อเงินและเรียกความเช่ือม่ันกลับคืนมาโดย

คาดหวังวาจะไดรางวัลใหญ เม่ือนักพนันมีความทุกขกังวลมากข้ึนก็จะเลนการพนันหนักข้ึน 

บอยคร้ังข้ึน ปลอยปะละเลยงานและครอบครัว เม่ือทุนทรัพยหมดก็เร่ิมคิดถึงการกระทําผิดเล็กๆ 

นอยๆ เพื่อเปนการหาเงินมาเลนการพนัน 

กกกกกกกก3.ระยะส้ินหวัง นักพนันจะถลําลึกไปในวิธีหาเงินมาเลนการพนันมากข้ึน มักจะแกตัววา

เปนการยืมเงินมาใชช่ัวคราวจนกวาจะไดรางวัลใหญๆ ซ่ึงเปนเร่ืองท่ียากมากแทบทนไมได และมี

ชีวิตแบบหวาดกลัวกฎหมาย กลัวเจาหนี้ คูครองและมักจะหาทางออกดวยการฆาตัวตายหรือพึ่งพา

ส่ิงเสพติด 

กกกกกกกกเลอซิเออร และ คัสเตอร (อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร 2543 : 36-38) ไดอธิบายไววา

ปจจัยท่ีมีผลตอการพนัน มีดังนี้ 
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กกกกกกกกปจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือกระตุนใหคนกลายเปนนักพนันท่ีมีปญหาคือ 

กกกกกกกก1.ประสบการณท่ีไดสัมผัสรางวัลใหญ 

กกกกกกกก2.ความพยายามจะเอาเงินคืนจากการพนัน 

กกกกกกกก3.ความรูสึกแบบทุมสุดตัวซ่ึงอาจเกิดจากความโกรธ ความส้ินหวัง เมาสุรา 

กกกกกกกก4.การเร่ิมเลนการพนันในชวงเด็กหรือวัยรุน 

กกกกกกกก5.มีพอแมท่ีติดการพนัน 

กกกกกกกก6.ความเช่ือวาการพนันอาจทําไดดวยการใชกลวิธีบางอยางมากกวาการใชทักษะและยิ่ง

ไปกวานั้นผูท่ีติดการพนันท่ีตอเนื่อง ตื่นเตน ชนะบอยๆ และมีโอกาสไดเลนซํ้าฟรี 

กกกกกกกกปจจัยเสริม ซ่ึงมีท้ังทางดานสรีระและทางจิตวิทยา 

กกกกกกกก1.เหตุการณท่ีผานเขามาในชีวิต เชน ความเจ็บปวยหรือความสําเร็จ 

กกกกกกกก2.ชีวิตท่ีถูกทอดท้ิงในวัยเด็กและความไมอ่ิมเต็มในความรักจากพอแม 

กกกกกกกก3.สถานการณในวัยเด็กซ่ึงเกิดจากความอับอายและถูกย่ํายีในความเปนมนุษย 

กกกกกกกก4.พฤติกรรมติดสุราและยาเสพติด 

กกกกกกกก5.ปญหาทางสรีระท่ีตองการใชการพนันเพื่อกระตุนหรือชดเชยอะไรบางอยาง 

กกกกกกกก6.ปญหาบุคลิกท่ีมีตอสังคมและปญหาความสนใจส้ัน 

2.การพนันฟุตบอลในสังคมไทย 

กกกกกกกก2.1วิธีการเลนพนันฟุตบอลในประเทศไทย 

กกกกกกกก การพนันฟุตบอลเขามาแพรหลายอยางมากในประเทศไทย นับแตชวงการแขงขัน

ฟุตบอลโลกคร้ังท่ี 15 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเจาภาพเม่ือ พ.ศ. 2537 (1994) ซ่ึงเปนยุคท่ี

เทคโนโลยีการส่ือสารเจริญกาวหนา ประกอบกับคานิยมและนิสัยของคนไทยชอบเส่ียงและเปน
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กิจกรรมท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมและเนื่องจากการพนันฟุตบอลมีลักษณะ 3 ประการคือ เลนงาย 

สะดวกไมตองพะวงเร่ืองตํารวจและไมเสียเวลา 

กกกกกกกก นวลนอย ตรีรัตน (อางถึงใน พิภพ ขัติฤกษ 2543 : 33) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพนัน

ฟุตบอล: การเส่ียงโชคของชนช้ันกลาง พบวา พัฒนาการและวิธีการเลนการพนันในประเทศไทย 

การแขงขันฟุตบอลลีกของอังกฤษเปนท่ีรูจักกันดีในประเทศไทยมีมาเปนเวลานานแลว มีการ

เผยแพรผลการแขงขันทางหนาหนังสือพิมพมาโดยตลอดและการแขงขันฟุตบอลโลกจะเปนท่ีนิยม

และมีการถายทอดใหชมทางโทรทัศน แตการพนันยังไมเปนท่ีแพรหลายเปนการพนันในกลุมตนเอง

เทานั้น 

กกกกกกกกการเลนพนันฟุตบอลในประเทศไทยมาถึงยุคเฟองฟูสุดขีดเม่ือระบบขาวสารขอมูลจาก

ตางประเทศเปนท่ีรับรูมากข้ึนในสังคมไทยและมีลักษณะแพรหลายเปนอยางมาก รูปแบบการพนัน

ฟุตบอลในไทยเปนราคาแบบ Asian Handicap (เอเช่ียนแฮนดิแคป) ซ่ึงก็คือแตมท่ี "ทีมตอ" แถมให 

"ทีมรอง" และมีหนวยในการตอทีละ 0.5 ลูก เชน ตอคร่ึงลูก, ตอหนึ่งลูก, ตอหนึ่งลูกคร่ึง โดย

หลักการแลวท่ีมีการตอก็เพื่อทําใหท้ังสองทีมมีโอกาสชนะ (หลังรวมแตมตอแลว) 

ใกลเคียงกัน เพื่อจะไดมีโอกาส   ลุนท้ังสองขาง 

 

ตัวอยาง : เชน ถา Man u ตอให Liverpool คร่ึงลูก ก็อาจจะเขียนกันแบบนี ้

Man u -0.50   vs   Liverpool  

 หรือ  Man u   vs   Liverpool  +0.50 

หรือ  Man u 1/2    vs   Liverpool  

กกกกกกกกสวนราคาแบบ Fixed Odds (1X2) หรือฟกซออดส (บางทีภาษาไทยเรียกราคาพูล) นั้น

จะไมมีการตอ คือเลือกไปเลยวา ทีมเหยาชนะ (1), เสมอ (X), หรือทีมเยือนชนะ (2) เปนท่ีนิยมใน

ตะวันตก เพราะจะดูราคาฟุตบอลและน้ําจริง 

 กกกกกกกกน้ํา (odds) คือการประมาณความนาจะเปน (probability) ท่ีเหตุการณหนึ่งจะเกิดข้ึน มี

หลายรูปแบบ แตท่ีอานงายท่ีสุดคือแบบทศนิยม (Decimal Odds) ซ่ึงบางทีเรียกวา แบบยุโรป 

(European Odds) เชน 
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ทีมเหยา ทีมเยือน 1 X 2 

Fulham -0.50@1.73 Hull City +0.50@2.25 1.71 - 3.41 - 5.20 

-0.75@1.96 +0.75@1.97 55% - 27% - 18% 

-1.00@2.49 +1.00@1.60 
 

กกกกกกกกFulham -0.50@1.73 หมายถึง Fulham ตอให Hull City คร่ึงลูกท่ีน้ํา 1.73 แตถาจะใหตอ

มากกวาคร่ึงลูก น้ําก็ตองมากข้ึนไปดวย เปน - 1.00@2.49 ก็คือตอหนึ่งลูกท่ีน้ํา 2.49 ซ่ึงน้ําท่ีมากข้ึน

หมายถึงความนาจะเปนท่ีเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึนก็ลดลงไปดวย 

ความนาจะเปน 

กกกกกกกกน้ําจะสามารถแปลงเปนความนาจะเปนไดโดยใชสูตร ซ่ึงตองหา overrround (ภาษาไทย

บางทีเรียกมารจิ้น) ออกมากอน โดยเอา 1/น้ํา ของแตละเหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดท้ังหมดมา

รวมกัน สําหรับแบบ Fixed Odds ก็มี 3 เหตุการณ แตถาเปนแบบ Asian Handicap ก็จะมีแค 2 

เหตุการณ 

  1) สูตรแปลงน้ําเปนความนาจะเปน ราคา Fixed Odds overround หรือ vig  

     = (1 / น1) + (1 / นX) + (1 / น2) = (1/1.71) + (1/3.41) + (1/5.20) = 1.0704  

   : โอกาสท่ีทีมเหยาจะชนะ  

          = (1 / น1) / overround = (1/1.71) / 1.0704 = 0.55 = 55%  

: โอกาสท่ีจะเสมอ  

          = (1 / นX) / overround = (1/3.41) / 1.0704 = 0.27 = 27%   

: โอกาสท่ีทีมเยือนจะชนะ  

          = (1 / น2) / overround = (1/5.20) / 1.0704 = 0.18 = 18%  

 

 2) สูตรแปลงน้ําเปนความนาจะเปน ราคา Asian Handicap overround หรือ vig  

     = (1 / นA) + (1 / นB) = (1/1.73) + (1/2.25) = 1.0225  

   : โอกาสท่ี "Fulham -0.50" (A) จะเกิดข้ึน = (1 / นA) / overround  

                                                          = (1/1.73) / 1.0225 = 0.57 = 57%  

   : โอกาสท่ี "Hull City +0.50" (B) จะเกิดข้ึน = (1 / นB) / overround  

                                     = (1/2.25) / 1.0225 = 0.43 = 43%  
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 กกกกกกกกมีขอสังเกตวา overround ของราคาแบบ Asian Handicap มักจะนอยกวาราคาแบบ 

Fixed Odds ทําใหน้ําของแบบ Asian Handicap มักจะมากกวาแบบ Fixed Odds (1X2) เชน Fulham 

แบบ 1X2 น้ําอยูท่ี 1.71 แต Fulham -0.50 ซ่ึงก็มีผลเหมือนกัน กลับมีน้ํา 1.73 สูงกวาอยู 0.02 

 

 หมายเหตุ : overround บางทีเรียกวา theoretical hold  หรือ vigorish โดยบางทีจะเรียกเฉพาะสวนท่ี

เกิน 1 

กกกกกกกกท่ีจริงแลวท่ีอธิบายมานั้นข้ันตอนมันยอนกลับ คือเราแปลงน้ํามาเปนความนาจะเปน แต

ผูเช่ียวชาญท่ีตั้งราคาบอลนั้นวิเคราะหฟุตบอลไดความนาจะเปนแลวจึงแปลงมาเปนน้ํา ดังนั้นน้ําท่ี

ไดมานั้นอาจจะถูกบิดเบือนจากความนาจะเปนอันแทจริงก็ได แลวก็อยาลืมอีกวา ถา Fulham มี

โอกาสชนะ 55% จริง แตก็ยังมีโอกาสเสมอ และแพอยูดวย 

    

ราคาบอลแบบฮองกงและมาเลย 

     ท้ังนี้ยังมีน้ําแบบฮองกงและมาเลยอีก ซ่ึงสามารถแปลงจากแบบทศนิยมไดดังนี้  

   : สูตรแปลงน้ําจากแบบทศนิยมเปนแบบฮองกงและมาเลย ทศนิยม (Decimal) ฮองกง (HK) มาเลย 

(Malay)  

 

         : น้ํา 1 ; 1.71 0.71 = ทศนิยม - 1 0.71 = ทศนิยม - 1  

         : น้ํา X ; 3.41 2.41 = ทศนิยม - 1 -0.41 = 1 / (1-ทศนิยม)  

         : น้ํา 2 ; 5.20 4.20 = ทศนิยม - 1 -0.24 = 1 / (1-ทศนิยม)  

 

   : การแปลงน้ําแบบทศนิยมเปนแบบมาเลยนั้นมีสองสูตร 

 

         - ทศนิยม - 1 ใชในกรณีน้ําแบบทศนิยมนอยกวาหรือเทากับ 2.00  

         - ทศนิยม1 / (1-ทศนิยม) ใชในกรณีมากกวา 2.00  
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ตอแบบควบ 

กกกกกกกกตอควบ รวมการตอสองราคาไวดวยกัน เชน ตอคร่ึงลูกควบหนึ่งลูก หรือยอๆวาตอคร่ึง

ควบลูก หรือเขียนไดวา (-0.5 + -1.0) หรือ -0.75 นั่นเอง การตอท่ีลงทายดวย .75 หรือ .25 เปนการตอ

ควบท้ังหมด ท้ังนี้การตอควบรวมสองราคาไวดวยกัน เวลาถูกเต็มก็ตองถูกท้ังสองราคา ถาถูกราคา

เดียวก็เรียกวาถูกคร่ึงครับ   

การตั้งราคาและท่ีมาของFixedodds 

กกกกกกกกการตั้งราคาของเว็บบอลนั้นตั้งโดยการดูวาทีมใดจะเปนทีมท่ีเกงกวาโอกาสชนะเยอะ

กวาเว็บบอลก็จะจายนอย แตถาดูแลว โอกาสชนะมีนอยหรือแทบไมมีเลยก็จายเยอะ รวมถึง

องคประกอบตางๆ ในการแขงขันดวยซ่ึงจริงๆแลว ราคาเอเช่ียนแฮนดิแคปนั้นเปนการแปลงราคา 

มาจากราคาฟกซออดส กับ Double Chance (ดับเบ้ิลเชนซ) 

กกกกกกกกราคา Fixed odds ซ่ึงจะจายเฉพาะ เจาบาน เสมอ เยือน เปนอัตราท่ีแตกตางกันไป โดย

เจามือจะหักคาคอมมิสช่ันไวแลว โดยหลายๆ คนคิดวา ราคาฟกซออดสนี้จะไมเคล่ือนไหวเลยเพราะ

มาจากคําวา Fix แตจริงๆแลว มันหมายถึงวา จาย fix ผลการแขงขันเพียง 3 ชนิดท่ีแนนอนตางหาก ก็

คือ ในทุกการแขงขันจะมีผลอยูแคนี ้เจาบานชนะ เยือนชนะ และผลเสมอ เทานั้น  

 คาน้ําจิ้มโตะ (สําหรับ not intrain Personal) 

กกกกกกกกในการเลนเราเลน X บาทเราจะไมไดเต็มท้ัง X บาทแตวาเราจะตองเสียคาน้ําจิ้มใหกับ

โตะพนัน แตถาเราเสียเราจะเสียเต็ม ราคาตอรองแบบตอลูกจะตองมีราคาตอเงินตามทายดวย เชน

คร่ึงลูกลบสิบ         (0.5 -10) ตรงลบสิบคือราคาตอเงิน ราคาตอเงินมี 4 แบบดังนี ้

กกกกกกกก1. เสมอ หรือ ขาว ในกรณีตองบอกดวยวาเสมอทีมใด เชนเสมอเชลซี หรือ เชลซีตอขาว 

ใครเลนเชลซี ถาไดจะคิดเงินในอัตราแทง 5 ได 4 สวนทีมรองจะไดเต็ม แทง 5 ได 5 ใชในกรณีท่ีตอ

ลูกแลวทีมตอยังไดเปรียบอยูแตวาไมมากนัก 

กกกกกกกก2. -10 (ลบสิบ) ทีมท่ีตอและรองจะคิดเงินในอัตราสวนเทากันคือ แทง 5 ได 4.5 หรือ

แทง 10 ได 9 ใชในกรณีท่ีตอลูกแลวสองทีมไมคอยไดเปรียบเสียเปรียบกัน 

กกกกกกกก3. +10(บวกสิบ) ทีมตอจะคิดเงินในอัตราสวน แทง 11 ได 8 สวนทีมรองจะคิดเงินใน

อัตราสวน แทง 9 ได 10 (เชนรองแมนยูในราคา +10 ไว 100 บาท แตเวลาเสียเราจะเสียแค 90 บาท) 

ใชในกรณีท่ีสองทีมฟอรมตางกันมากๆ ตอลูกแลวก็ยังตางกันมากอยู 

กกกกกกกก4. -5(ลบหา) ฝายตอจะคิดในอัตราสวน แทง 5 ได 5 ฝายรองจะคิดในอัตราสวน แทง 5 

ได4 ใชในกรณีท่ีตอลูกแลวฝายรองดูไดเปรียบนิดๆ 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกในปจจุบันการเลนเชียรมีหลายรูปแบบ เชน ทายคนทําประตูแรก ทายผลการแขงขัน 

ทายสกอรสูงต่ํา ทายผลคร่ึงแรก คร่ึงหลัง ทายคนทําประตูสุดทาย ฯลฯ แตในประเทศไทยท่ีนิยมกัน

มีอยูสองแบบคือ 

กกกกกกกก1. บอลเต็ง หรือ บอลเดี่ยว คือเลือกเลนเปนคู คูละเทาไรก็วากันไป คิดเงินเปนคูตามคูท่ี

แรกท่ีเลน เหมาะสําหรับผูท่ีมีทุนมาก 

กกกกกกกก2. บอลสเต็บ หรือ บอลชุด คือเลือกเลนเปนชุด สวนมากจะกําหนดไววาตอง 3 คูข้ึนไป 

ทุกทีมท่ีเลือกไวจะตองไมมีทีมใดเสีย เชน มีบอลเตะกัน 10 คู เลือกทีมท่ีจะชนะมา 4 คู ผลท่ีออกมา

ทีมท่ีเลือกไวตองไมมีทีมใดท่ีเสียถึงจะไดเงิน เวลาคิดเงินก็จะเอาเงินท่ีเราเลนมาคูณกับราคาของแต

ละคู ถาเราเสียคูไหนเต็มตัวคูณก็จะเปนศูนยทําใหคูณออกมาไดศูนยก็คือไมไดเงินนั่นเอง ถาเราเลน

ไว 4 คู คู 1 ไดเต็มราคา -10 แสดงวาตัวคูณ 1.9 (ตนทุน 1 ได 0.9 รวม 1.9 วิธีคิดราคาตอเงินยอนไปดู

ขางบน) คูท่ี 2 ตอไดเต็มราคา-5 ตัวคูณ 2.0 (ตนทุน 1 ได 1 รวม 2.0) คูท่ี 3 รองไดเต็มราคา -5 ตัวคูณ 

1.8 ( ตนทุน 1 ได 0.8 ) คูท่ี 4 ตอไดเต็มราคาเสมอ ตัวคูณ 1.8 ( ตนทุน 1 ได 0.8 ) เลนไป 100 บาท 

เราจะไดเงินคืนท้ังส้ิน 100x1.9x2.0x1.8x1.8=615.6=>615 บาท แตถาคูใดเสียคร่ึงหนึ่งตัวคูณก็จะ

กลายเปน 0.5 (เลน 1 ไดคืนคร่ึงเดียวคือ 0.5) เหมาะสําหรับผูท่ีทุนนอยแตตองการผลตอบแทนสูง

และทายผลบอลแมน  

กกกกกกกกมาโนช ตันตระเธียร (2542  : 40-54) กลาวไววา การพนันทางอินเตอรเน็ตเปนปญหาท่ี

เกิดข้ึนเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรท่ีไมจํากัดอยูแตเฉพาะในประเทศไทย

เทานั้น แมแตในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผูนําดานการพัฒนาเทคโนโลยีก็ยังใชความพยายามในการ

แสวงหามาตรการควบคุมการพนันทางอินเตอรเน็ตอยูเชนกัน โดยขอเท็จจริงของอินเตอรเน็ตอยาง

หนึ่งคือ ไมมีผูใดเปนเจาของอินเตอรเน็ต หรือ ไซเบอรสเปซ ( Cyber space) ไมมีผูใดควบคุมหรือ

บริหารโครงขายการเช่ือมตอของกลุมคอมพิวเตอรอันมโหฬารนี้ ผูใชอินเตอรเน็ตโดยรวมถือวาเปน

ผูมีสวนรวมในการควบคุมโดยถือเอาแบบธรรมเนียมของกลุมผูใชเปนมาตรฐานกลางในการ

ปกครองตนเอง ผูใดตองการเผยแพรขาวสารใดก็ไดเพียงแตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมีเคร่ืองตอ

พวงคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมและมีท่ีอยูอินเตอรเน็ต ( URL หรือ Uniform Resource Locsators) ท่ี

ถูกตองก็สมารถตอเช่ือมเขากับเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อรับ-สงขอมูลขาวสารไดโดยงายไรขอจํากัด

ดานพรมแดนเปนอิสรภาพในการเขาถึงขอมูลข้ันสูงสุด แตผลเสียท่ีตามมาจากการขาดการจัด

ระเบียบ ดูแล ควบคุม กําหนด และปกครองใหอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสม ซ่ึงเห็นไดชัดเจนก็คือ การ

เผยแพรภาพลามกอนาจารและการพนันประเภทตางๆ 
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กกกกกกกกกิติกร มีทรัพย (2541 : 14) กลาวไววา คนดูฟุตบอลไมมีใจรักกีฬาเทาไรแตตองการเลน

การพนันและสงผลกระทบและสงผลกระทบตอสังคมเทากับมีบอนกลางอากาศซ่ึงถือเปนบอนการ

พนันเกิดข้ึนอีกบอนหนึ่งสาเหตุท่ีคนเลนการพนันเนื่องจากภาครัฐไมไดใหความสุขแกประชาชน

มากพอทําใหเลนการพนันเพราะเครียดไมมีทางออก การพนันจึงเปนความสุขช่ัวคราวและกิติกร มี

ทรัพย (2543 : 9) ยังไดกลาวถึงการเลนการพนันฟุตบอลวามีอยู 2 ประเภทคือ  

กกกกกกกกประเภทท่ัวไป เปนพวกเลนสนุกสนานเปนคร้ังคราวเลนไดเสียแลวมากินกันดวยเงินไม

มาก ซ่ึงพวกนี้เร่ิมคร้ังแรกจะมีโชคหรือเรียกวา Beginner Luck 

กกกกกกกกประเภทผีพนันสิง คือ เลนพนันจนเขาข้ันปวย ซ่ึงพวกนี้จะหยุดเลนไมได เลนเสียตอง

ขายทรัพยสิน หยิบยืมเงินคนอ่ืนมาเลนตอ ประเภทนี้อันตราย 

กกกกกกกกตามปกติกลุมวัยรุนจะไมชอบเลนการพนัน เนื่องจากไดรับการอบรมวาการพนันเปนส่ิง

ช่ัวราย แตการแขงขันฟุตบอลเปนกีฬาอยางหนึ่ง ซ่ึงภาพกีฬาเปนส่ิงท่ีดี แตเม่ือมีการพนันแฝงเขามา

เกี่ยวคนจึงไมรูสึกผิดมากนัก สืบเนื่องมาจากพื้นฐานคนไทยชอบกาเลนพนันเล็กๆนอยๆอยูแลวเม่ือ

ตัดสินใจเร่ืองอะไรไมไดมักพูดติดปากวาพนันกันหรือไม 

กกกกกกกกยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ (2541 : 14) กลาวไววา คนเลนการพนันฟุตบอลเนื่องจากนิสัย

คนไทยชอบเส่ียงโชค ประกอบกับลักษณะเศรษฐกิจและสังคมไทยไดรับอิทธิพลบริโภคทางวัตถุ 

ตองการท่ีจะไดทรัพยสินหวังรวยทางลัด 

กกกกกกกก2.2 การพนันฟุตบอลกับการบังคับใชกฎหมาย 

กกกกกกกก การพนันฟุตบอล ไมไดมีการกําหนดเปนความผิดไวโดยตรงใน พ.ร.บ. การพนัน  

พ.ศ. 2478 และการจับกุมคดีก็อาศัยการปรับกฎหมาย แมกระนั้นอัตราโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ. 

ดังกลาวก็คือ โทษจําคุกไมเกิน 3 ปและปรับไมเกิน 5,000 บาท ซ่ึงนับวานอยมากหากคํานึงถึงความ

ยุงยากซับซอนในการจับกุม ท้ังเคร่ืองมือ อุปกรณ กําลังคน และประกอบกับคุณลักษณะของการเลน

การพนันฟุตบอลเองทําใหผูเลนไมเกรงกลัว 

กกกกกกกกองอาจ ชัยเพชรโยธิน (2541 : 5-72) ใหความเห็นวา ความผิดฐานลักลอบเลนการพนัน

ทายผลการแขงขันฟุตบอลไมมีระบุในบัญชี ก. หรือ ข. ทาย พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 ความผิดคร้ัง

นี้จึงอยูในมาตรา 4 ทวิ คือการเลนอ่ืนใดนอกจากท่ีกลาวไวในมาตรา 4 ซ่ึงมีโทษตามมาตรา 12(2)ซ่ึง
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มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ แตการฟองรองหรือ

พิพากษาจําเลยซ่ึงการกระทําผิดฐานนี้ ก็มีการฟองรองและลงโทษโดยใชกฎหมายท่ีแตกตางกันไป 

กกกกกกกก การตั้งขอหาความผิดท่ีเกี่ยวของกับการเลนพนันฟุตบอลเกิดความสับสนและขาด

บรรทัดฐานท่ีแนนอน จึงมีการตั้งขอหาท่ีแตกตางกันออกไป เชน บางแหงตั้งเปนความผิดฐานเลน

พนันเส่ียงโชคตามบัญชี ข. ลําดับท่ี 16 หรือฐานรวมกันเลนพนันตามบัญชี ข. ลําดับท่ี 27 (ฟุตบอล

โตะ) ทําใหเกิดความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมาย เกิดความลักล่ันในการบังคับใชกฎหมายและ

อํานวยความยุติธรรม ซ่ึงขอหาดังกลาวมีอัตราโทษแตกตางกัน คือ เปนความผิดตามมาตรา 4 วรรค

สอง  ซ่ึงมาตรา 12(2) กําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ซ่ึงอัตราโทษดังกลาวก็ยังนอยกวาการพนันชนิดอ่ืนๆ ท้ังๆท่ีการพนันฟุตบอลมีการไดเสียรวดเร็ว

และในวงเงินจํานวนมากและยังมีการสงเงินไปแทงกับเจามือตางประเทศ ซ่ึงทําความเสียหายใหกับ 

เศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง นาจะแกไข พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 เพื่อใหไดสัดสวนและทัน

กับปญหาของยุคสมัยตอไป 

กกกกกกกก สวนผลกระทบของการพนันฟุบอลนั้นจากการศึกษาวิจัยของ นวลนอย ตรีรัตน           

(2543 : 268) คือ การขยายตัวเขาสูเยาวชนและการพนันในระบบเครดิต ซ่ึงเปนผลลบคอนขางมาก

ตอการสรางภาระหนี้สินกับผูเลนตามมาดวยปญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความ

สูญเสียเงินตราตางประเทศและการรุกเขามาของการพนันโดยผานอินเตอรเน็ต มีผลในการดึงผูเลน

บางสวนใหเลนโดยตรงกับรานรับแทงพนันของตางประเทศ ซ่ึงมาตรการปราบปรามเปนไปอยาง

ยากลําบากและตองใชทรัพยากรท้ังบุคลากรและเคร่ืองมือคอนขางมาก ซ่ึงสงผลตอหนาท่ีท่ีตํารวจ

ตองทํา ดังนั้นรัฐบาลตองมีการปรับปรุงบทลงโทษและการดําเนินการของตํารวจใหมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากข้ึน อีกท้ังยังตองศึกษาและวิจัยเพื่อประเมินความเปล่ียนแปลงและการขยายตัวของตลาด

พนันฟุตบอลตอไป 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกก นวลนอย ตรีรัตน (2539) ไดศึกษาเร่ือง “การพนันฟุตบอล : การเส่ียงโชคของชนช้ัน

กลาง ” พบวา การพนันฟุตบอลเปนการพนันท่ีอาศัยการส่ือสารท่ีทันสมัยเปนส่ิงสนับสนุน

กระบวนการ มีลักษณะท่ีแตกตางจากการพนันชนิดอ่ืน เปนการพนันท่ีผูกโยงกับขอมูลท่ีเกิดข้ึนกับ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ ดังนั้น ความรวดเร็วหรือการเขาถึงขอมูลขาวสารจึงเปนหัวใจของ

การพนันฟุตบอล ส่ือขาวสารขอมูลจึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอการแพรระบาดของการพนันฟุตบอล แต

เนื่องจากการพนันฟุตบอลเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายในไทย เครือขายวงการพนันจึงตองปดบัง 
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 กกกกกกกก พิภพ ขัติฤกษ (2543) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลใน

กรุงเทพมหานคร ” พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการพนันฟุตบอลของผูเลนในกรุงเทพมหานคร คือ (1) 

ปจจัยเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล ไดแก ตองการความสนุก ตื่นเตน เราใจ เปนเกมกีฬาไมใชความผิด

รายแรง ทําตามสมัยนิยม เพื่อเปนการเขาสังคมและความคาดหวังในการเพิ่มรายได (2) ปจจัย

ลักษณะเฉพาะการเลนพนันฟุตบอล ไดแก ไมตองเสียเวลา เลนสะดวกและงาย (3) ปจจัยเกี่ยวกับทีม

ฟุตบอลท่ีช่ืนชอบ ไดแก นักเตะ ท่ีมีช่ือเสียงและสถิติเกาของทีมท่ีชนะมากกวาแพ  

 กกกกกกกก สังศิต พิริยะ รังสรรค (2539) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การพนันกับนโยบายสาธารณะ ”  

พบวา การพนันอาจไมใชเร่ือง “พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน” ของปจเจกบุคคลดังท่ีสังคมวิทยาแบบดั้งเดิม

อธิบายไว หากแตการพนันเปนวิถีชีวิตของคนไทยจํานวนมากและ เปนสวนหนึ่งของโครงสรางดาน

วัฒนธรรมของคนไทย ดังนั้นการจัดการกับ “ปญหา” การพนันจึงไมใชเร่ืองท่ีจะไปแกไขพฤติกรรม

ท่ีผิดศีลธรรมของนักพนันแตละคน หากแตจะตองเปล่ียนแปลงเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา กฎหมาย ความคิด ความเช่ือ และการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอปจเจกบุคคลหรือกลาวอีกอยาง

หนึ่งก็คือจะตองเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของสังคมทีเดียว  

กกกกกกกก ดวงนภา เปนมิตร (2547) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การเขาสูการเลนพนันฟุตบอลของ

นักเรียน-นักศึกษา” พบวา กระบวนการเขาสูการพนันฟุตบอลมี 2 ข้ันตอนคือ การเขาสูการพนันใน

คร้ังแรกและการเลนพนันฟุตบอลในคร้ังตอมา แตละข้ันตอนมีเงื่อนไขการเขาสูการพนันฟุตบอล

ดังนี้ เงื่อนไขการเขาสูการพนันฟุตบอลในคร้ังแรกประกอบดวย (1) เงื่อนไขทางสังคม คือกลุมเพื่อน 

อิทธิพลตอการเรียนรูวิธีเลนพนันฟุตบอลและทดลองเลน ตอมาคือครอบครัว ส่ิงท่ีพบคือพฤติกรรม

เลียนแบบบุคคลในครอบครัว (2) เงื่อนไขดานบุคคลประกอบดวย ความอยากรู อยากลอง (3) 

เงื่อนไขดานอิทธิพลของส่ือ กลุมนักเรียน นักศึกษา หาขอมูลการเลนพนันจากส่ือตางๆ  สําหรับ

กระบวนการเลนพนันฟุตบอลในคร้ังตอมา มีเงื่อนไขมาจากความสนุกของเกมการพนันฟุตบอลและ

ผลพวงจากการพนันฟุตบอลในคร้ังแรกรวมท้ังปจจัยเร่ืองความตองการเงิน การเลนพนันในคร้ัง

ตอมามีรูปแบบการเลนพนันฟุตบอล 3 รูปแบบคือ (1)การเลนพนันฟุตบอลแบบติดตอกันโดยไม

คํานึงถึงผลไดผลเสีย (2) การเลนพนันแบบติดตอกันไปเพราะยังไมถูกมาตรการควบคุมทางสังคม 

(3) เลนพนันเพื่อความสนุกและตองการหาเงิน สวนเงินท่ีนํามาเลนพนันฟุตบอลในคร้ังตอมาจากผล

ของการเลนพนันในคร้ังแรกและเงินท่ีผูปกครองให หากเสียพนันมากหนทางแกปญหาคือ ยืมเงิน

ของเพื่อนสนิทและขโมยเงินของผูปกครอง สําหรับนักเรียน-นักศึกษาท่ีมีความพยายามเลิกเลนพนัน

ฟุตบอลคือ (1) รูสึกผิดท่ีทําใหคนใกลชิดเสียใจ (2) ความรูสึกเบ่ือ (3) ไมมีเงินพอท่ีจะเลน             

(4) กลัวมาตรการควบคุมทางสังคมและ (5) กลัวการขมขูและทวงหนี้จากเจามือ 
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กกกกกกกก องอาจ ชัยเพชรโยธิน (2541) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การบังคับใชกฎหมายกับการพนัน : 

ศึกษากรณีการพนันผลการแขงขันฟุตบอล ” พบวา การพนันฟุตบอลทํารายไดใหกับเจามือจํานวน

มากจึงไดมีการพัฒนาองคกรและวิธีการเลน โดยมีการพนันระหวางเจามือตางๆท้ังในและ

ตางประเทศจนเกิดเครือขายขนาดใหญ เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดมีผูเลน

จํานวนหนึ่งเปดโฮมเพจรับพนันผลการแขงขันในเครือขายคอมพิวเตอรระบบอินเตอรเน็ตท่ี

แพรหลายไปท่ัวโลก ทําใหเกิดชองวางในการใชกฎหมายอันเกิดจากตัวบทกฎหมายและองคกรท่ี

บังคับใชกฎหมาย แนวทางการแกไขคือเสนอใหมีการแกไข พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 โดยใหมี

การเพิ่มฐานความผิดการเลนพนันฟุตบอลและเพิ่มอัตราโทษใหเหมาะสมกับฐานความผิดและ

บัญญัติใหเงินเกี่ยวกับการพนันอยูในกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อควบคุม

ธุรกรรมการเงินเกี่ยวกับกิจกรรมการพนัน สวนปญหาเครือขายการพนันฟุตบอลขามชาติ รัฐบาล

ตองขอความรวมมือระหวางประเทศทางอาญาไปยังรัฐท่ีมีเครือขายเช่ือมโยงกับประเทศไทย 

สําหรับปญหาท่ีเกิดจากองคกรท่ีใชบังคับกฎหมาย รัฐบาลควรดําเนินนโยบายท่ีเหมาะสม พรอมท้ัง

พัฒนาองคกรดังกลาวใหสามารถปราบปรามเครือขายการพนันผิดกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

กกกกกกกกมาโนช ตันตระเธียร (2542 : 40-54) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง อาชญากรรมในยุคโลกาภิวัฒน :

จากการพนันบอลทางอินเตอรเน็ตถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอรผูปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม

พรอมหรือยัง พบวา การพนันทางอินเตอรเน็ตเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการพัฒนาของ

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรท่ีไมจํากัดอยูแตเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แมแตในสหรัฐอเมริกา ซ่ึง

เปนผูนําดานการพัฒนาเทคโนโลยีก็ยังใชความพยายามในการแสวงหามาตรการควบคุมการพนัน

ทางอินเตอรเน็ตอยูเชนกัน โดยขอเท็จจริงของอินเตอรเน็ตอยางหนึ่งคือ ไมมีผูใดเปนเจาของ

อินเตอรเน็ต หรือ ไซเบอรสเปซ  ( Cyber space) ไมมีผูใดควบคุมหรือบริหารโครงขายการเช่ือมตอ

ของกลุมคอมพิวเตอรอันมโหฬารนี้ ผูใชอินเตอรเน็ตโดยรวมถือวาเปนผูมีสวนรวมในการควบคุม

โดยถือเอาแบบธรรมเนียมของกลุมผูใชเปนมาตรฐานกลางในการปกครองตนเอง ผูใดตองการ

เผยแพรขาวสารใดก็ไดเพียงแตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมีเคร่ืองตอพวงคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม

และมีท่ีอยูอินเตอรเน็ต (URL หรือ Uniform Resource Locsators) ท่ีถูกตองก็สมารถตอเช่ือมเขากับ

เครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อรับ-สงขอมูลขาวสารไดโดยงายไรขอจํากัดดานพรมแดนเปนอิสรภาพใน

การเขาถึงขอมูลข้ันสูงสุด แตผลเสียท่ีตามมาจากการขาดการจัดระเบียบ ดูแล ควบคุม กําหนด และ

ปกครองใหอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสม ซ่ึงเห็นไดชัดเจนก็คือ การเผยแพรภาพลามกอนาจารและการ

พนันประเภทตางๆ 
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กกกกกกกก กิติกร มีทรัพย (2541 : 14) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสุขจากการเลนพนัน พบวา คนดู

ฟุตบอลไมมีใจรักกีฬาเทาไรแตตองการเลนการพนันและสงผลกระทบและสงผลกระทบตอสังคม

เทากับมีบอนกลางอากาศซ่ึงถือเปนบอนการพนันเกิดข้ึนอีกบอนหนึ่งสาเหตุท่ีคนเลนการพนัน

เนื่องจากภาครัฐไมไดใหความสุขแกประชาชนมากพอทําใหเลนการพนันเพราะเครียดไมมีทางออก 

การพนันจึงเปนความสุขช่ัวคราว 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

กกกกกกกก การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ”เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆท่ีมี

อิทธิพลตอการเลนการพนันฟุตบอล ลักษณะการวิจัยเปนแบบสํารวจ ( Survey Research) โดยการใช

แบบสอบถาม ( Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยแบบเจาะจง

กลุมประชากรโดยมีข้ันตอนในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกก ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาคร้ังนี้เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ท่ีเลนการพนันฟุตบอลใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบใชเกณฑผูศึกษา ( Judgmental or 

Purposive Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 100 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม ( Questionnaire) ซ่ึงผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามโดย

แบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 เปนคําถามขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ

และ เติมคําไดแก เพศ ช้ันป รายไดท่ีไดรับในแตละเดือน แหลงท่ีมาของรายได เกรดเฉล่ีย   

กกกกกกกก สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ลักษณะคําถามเปนแบบ

เลือกตอบและเติมคํา ไดแก พนันคราวละกี่คู จํานวนเงินท่ีเลนพนันตอคู ระยะท่ีเร่ิมเลนพนันฟุตบอล 

กกกกกกกก สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงวัดดวย Rating Scale 5 ระดับ 

แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้  
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กกกกกกกก ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ไดแก การไดรับความยกยองนับถือจาก

เพื่อน ถูกชักชวนใหเลนการพนันจากคนรูจักเลนพนันตามกลุมเพื่อน เลนตามกระแสนิยม  สามารถ

เลนพนันไดงาย  การติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล 

กกกกกกกกตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยภายในบุคคล  ไดแก  เลนพนันเพื่อหวังรายไดเพิ่มข้ึน  

เลนเพื่อความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ ในการชมฟุตบอล  เลนเพราะมีทีมท่ีชอบ นักเตะท่ีชอบ เลน

เพื่อระบายความรูสึก 

กกกกกกกก ตอนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางดานกฎหมาย  ไดแก การพนันฟุตบอลมี

บทลงโทษท่ีไมรุนแรง การเลนพนันฟุตบอลถูกจับกุมไดยาก รูสึกเปนเกมกีฬาไมใชการกระทําผิดท่ี

รายแรง การพนันฟุตบอลไมผิดกฎหมาย 

กกกกกกกก ตอนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานส่ือ  ไดแก ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทาง

หนังสือพิมพ ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางโทรทัศน ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทาง

อินเทอรเน็ต 

กกกกกกกก สวนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขในการเลน

พนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 

ผูศึกษาไดดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

กกกกกกกก1. ศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของรวมท้ังวัตถุประสงคการศึกษาเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม 

กกกกกกกก 2. สรางแบบสอบถามโดยกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรคือ  

กกกกกกกก2.1. นําแบบสอบถามท่ีสรางแลวไปตรวจสอบความสมบูรณโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

กกกกกกกก2.2. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามอีกคร้ัง 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล ใชวิธีการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล

ใน 2 ลักษณะ ดังนี้   

กกกกกกกก 1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีท่ีเกี่ยวของ โดยการรวบรวมขอมูลจาก เอกสาร วารสาร 

บทความ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจเร่ืองไดชัดเจนข้ึนและสามารถนํามาใชในการศึกษาวิจัย

ในคร้ังนี้ได 

กกกกกกกก 2. การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยภาคสนาม โดยใชแบบสอบในการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ลักษณะของวิจัยเปนแบบเชิงสํารวจ โดย

ลักษณะแบบสอบถามท่ีใชมีดังนี้ 

2.1. แบบสอบถามปลายปดเปนคําถามท่ีมีคําตอบใหเลือกตอบเพื่อใหสามารถตอบ

คําถามตามความเปนจริงและทัศนะคติของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก 2.2. แบบสอบถามปลายเปดเปนคําถามท่ีเปดโอกาสใหตอบคําถามไดอยางเสรี ตาม

ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

กกกกกกกก เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลแลวผูศึกษาไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามหลัง

จากนั้น ผูศึกษาไดบันทึกลงคอมพิวเตอรเพื่อใชโปรแกรม SPSS- Version 13 มาชวยในการ

ประเมินผลวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

กกกกกกกก วิเคราะหเพื่ออธิบายเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยางและนําเสนอในรูปตารางประกอบ 

กกกกกกกกวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ไดแก  

กกกกกกกกความถ่ี (Frequency)  

กกกกกกกกคารอยละ (Percentage) 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย (Mean) 
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กกกกกกกกสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ 

กกกกกกกก โดยในการใหระดับความสําคัญยึดเกณฑของระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้ 

กกกกกกกก0.50 – 1.49 มีระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด  

กกกกกกกก1.50 – 2.49 มีระดับความคิดเห็น นอย 

กกกกกกกก2.50 – 3.49 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

กกกกกกกก3.50 – 4.49 มีระดับความคิดเห็น ดี 

กกกกกกกก4.50-5.00 มีระดับความคิดเห็น ดีมาก 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกก การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

ดังตอไปนี้ 

กกกกกกกกนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาท่ีเลนพนันฟุตบอลจํานวน 100 คน โดย

ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเกณฑผูวิจัย ( Judgmental or Purposive Sampling) ไดขอมูลมาจึงมาทําการ

วิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

กกกกกกกกตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนการพนันฟุตบอล 

กกกกกกกกตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนการพนันฟุตบอล 

กกกกกกกก ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นตอปจจัยดานตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนันฟุตบอลของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนการพนัน

ฟุตบอล 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีทีเ่ล่นการพนันฟุตบอล 
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ตารางที ่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ท่ีเลนการพนันฟุตบอล จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 59 59.00 

หญิง 41 41.00 

รวม 100 100.00 

กกกกกกกก ผลจากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการการจัดการท่ีมี

พฤติกรรมเลนการพนันฟุตบอลเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.00 และรอยละ 

41.00 ตามลําดับ จากการสํารวจ 100 คน  

ตารางที ่2 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ท่ีเลนการพนันฟุตบอล    จําแนกตามปการศึกษา 

ปการศึกษา จํานวน รอยละ 

1 22 22.00 

2 25 25.00 

3 27 27.00 

4 26 26.00 

รวม 100 100.00 

กกกกกกกกผลจากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ช้ันปการศึกษาท่ี 3 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

มีพฤติกรรมเลนการพนันฟุตบอลมากเปนอันดับ  1 รองลงมาเปนช้ันปการศึกษาท่ี 4, 3 และ 1เปน

อันดับสุดทายโดยคิดเปนรอยละ 27.00, 26.00, 25.00 และ 22.00 ตามลําดับ จากผลสํารวจ 100 คน 
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ตารางที ่3 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ท่ีเลนการพนันฟุตบอล    จําแนกตามรายไดท่ีไดรับแตละเดือน 

รายไดท่ีไดรับแตละเดือน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 4,500 บาท 17 17.00 

4,501-5,500 บาท 31 31.00 

5,501-6,500 บาท 24 24.00 

6,501-7,500 บาท 15 15.00 

7,501-8000 บาท 6 6.00 

มากกวา 8001 บาท 7 7.00 

รวม 100 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูท่ี 4,500 -5,500 บาทตอ

เดือนเปนจํานวน  31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมาคือรายไดตอเดือนระหวาง 5,500-6,500  

บาทตอเดือนมีท้ังหมด 24 คนคิดเปนรอยละ 24.00, นอยกวา 4,500 บาทตอเดือนมี 17 คนคิดเปนรอย

ละ 17.00, อยูในชวงระหวาง 6,500-7,500 บาทตอเดือนมี 15 คนคิดเปนรอยละ 15.00, มากวา 7,500 

บาทตอเดือน 6 คนคิดเปนรอยละ 6.00, และผูมีรายไดตอเดือนมากกวา 8001 บาท 7 คนคิดเปนรอย

ละ 7.00 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ท่ีเลนการพนันฟุตบอล   จําแนกจากแหลงท่ีมาของรายไดของนักศึกษาท่ีนําเงินมาเลนพนันฟุตบอล 

ท่ีมาของรายได จํานวน รอยละ 

ผูปกครอง 91 91.00 

กองทุนกูยืม 4 4.00 

หารายไดพิเศษ 1 1.00 

ทุนการศึกษา 2 2.00 

อ่ืนๆ 2 2.00 

รวม 100 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาของรายไดท่ีนักศึกษานํามาเลนพนันฟุตบอล 

รายไดหลักสวนใหญมาจากผูปกครองซ่ึงมีจํานวนถึง 91 คนคิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมาเปน

กองทุนกูยืม 4 คนคิดเปนรอยละ 4.00 ตามมาดวยจากทุนการศึกษา 2 คนคิดเปนรอยละ 2.00, อ่ืนๆ

จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 2.00 และหารายไดพิเศษ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 

ตารางที ่5 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ท่ีเลนการพนันฟุตบอล จําแนกจากผลการศึกษา 

เกรดเฉล่ีย จํานวน รอยละ 

1.50-2.00 7 7.00 

2.00-2.50 31 31.00 

2.50-3.00 29 29.00 

3.00-3.50 30 30.00 

3.50-4.00 3 3.00 

รวม 100 100.00 
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กกกกกกกก จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็น ระดับผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีเลนพนันฟุตบอล โดย

นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียอยูในชวง 2.00-2.50 มีการเลนพนันมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 31.00 อันดับ

รองลงมาคือเกรดเฉล่ียอยูในชวง 3.00-3.50 คิดเปนรอยละ 30.00 เกรดเฉล่ียในชวง 2.50-3.00 คิดเปน

รอยละ 29.00 เกรดเฉล่ียในชวง 1.50-2.00 คิดเปนรอยละ 7.00 และเกรดเฉล่ียท่ีอยูในชวง           

3.50-4.00 คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ 

ตอนที ่2 พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทีเ่ล่นการพนันฟุตบอล 

ตารางที ่6 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ท่ีเลนการพนันฟุตบอล   จําแนกจากจํานวนคูท่ีเลน 

จํานวนคูท่ีเลนพนัน จํานวน รอยละ 

1 คู 29 29.00 

2 คู 20 20.00 

3 คู 28 28.00 

4 คู ข้ึนไป 23 23.00 

รวม 100 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นจํานวนคูในการเลนพนันโดยจํานวน 1 คูมีการเลนมากสุดคิด

เปนรอยละ 29.00 รองลงมาเปน 3 คูคิดเปนรอยละ 28.00 4 คู ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 23.00 และจํานวน 

2 คูคิดเปนรอยละ20 ตามลําดับ 
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ตารางที ่7 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ท่ีเลนการพนันฟุตบอล จําแนกจากจํานวนเงินในการเลนพนันแตละคู 

จํานวนเงินท่ีเลนพนันแตละคู จํานวน รอยละ 

100-500 บาท 41 41.00 

500-1,000 บาท 22 22.00 

1,000-1,500บาท 21 21.00 

1,500บาทข้ึนไป 16 16.00 

รวม 100 100.00 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  7 แสดงใหใหถึงจํานวนเงินในการเลนพนันแตละคูโดยวงเงินท่ีเลนตอคู

มากท่ีสุดคือ 100-500 บาท คิดเปนรอยละ 41.00 500-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.00 1,000-1,500

บาท คิดเปนรอยละ 21.00 และ 1,500 บาทข้ึนไปคิดเปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ 

ตารางที ่8 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ท่ีเลนการพนันฟุตบอล จําแนกจากเร่ิมเลนการพนันตั้งแตเม่ือไหร 

เร่ิมเลนการพนันตั้งแต จํานวน รอยละ 

ประถม 5 5.00 

มัธยมตอนตน 13 13.00 

มัธยมตอนปลาย 49 49.00 

ระดับอุดมศึกษา 33 33.00 

รวม 100 100.00 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 8 แสดงการเร่ิมเลนการพนันของแตละบุคคลโดยระดับท่ีเร่ิมเลนกันมาก

ท่ีสุดคือมัธยมตอนปลายคิดเปนรอยละ 49.00, ระดับอุดมศึกษาคิดเปนรอยละ 33.00 มัธยมตอนตน

คิดเปนรอยละ 13.00 และระดับประถมคิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ 
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ตอนที ่3 ความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านต่างๆทีมี่อทิธิพลต่อการเล่นการพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะ

วทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทีเ่ล่นการพนันฟุตบอล 

ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทีมี่ผลต่อการเล่นพนันฟุตบอล 

กกกกกกกกปจจัยท่ีมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลแบงออกเปน 4 ปจจัย 

กกกกกกกก1.ปจจัยทางสังคม 

กกกกกกกก2.ปจจัยภายในบุคคล 

กกกกกกกก3.ปจจัยดานกฎหมาย 

กกกกกกกก4.ปจจัยทางส่ือ 

ตารางที ่ 9 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามระดับความคิดเห็นของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ความคิดเห็น x�  S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับท่ี 

ปัจจัยทางด้านสังคม 

1.การไดรับความยกยองนับถือจากเพื่อน 

2.69 1.09 ปานกลาง 16 

2.ถูกชักชวนใหเลนพนันจากคนรูจัก 3.49 1.15 ปานกลาง 3 

3.เลนพนันตามกลุมเพื่อน 3.56 1.24 มาก 2 

4.เลนตามกระแสนิยม 2.81 1.25 ปานกลาง 15 

5.สามารถเลนพนันไดงาย 3.37 1.09 ปานกลาง 9 

6.การติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล 3.08 1.11 ปานกลาง 14 

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

7.เลนเพื่อหวังรายไดเพิ่ม 

3.41 1.29 ปานกลาง 6 

8.เลนเพื่อความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ ในการชม 3.41 1.16 ปานกลาง 7 

9.เลนเพื่อระบายความรูสึก 2.63 1.10 ปานกลาง 17 

10.เลนเพราะเปนทีมท่ีชอบ 3.48 1.22 ปานกลาง 5 

ปัจจัยทางด้านกฎหมาย     
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11.การพนันฟุตบอลมีบทลงโทษท่ีไมรุนแรง 3.15 1.13 ปานกลาง 13 

12.การเลนพนันฟุตบอลถูกจับกุมไดยาก 3.19 1.15      ปานกลาง 11 

13.รูสึกเปนเกมกีฬาไมใชการกระทําผิดท่ีรายแรง 3.19 1.27      ปานกลาง 12 

14.โตะบอลรับผิดชอบหากถูกจับกุม 2.62 1.26       ปานกลาง 18 

ปัจจัยด้านส่ือ 

15.ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางหนังสือพิมพ 
3.48 1.15       ปานกลาง 4 

16.ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางโทรทัศน 3.39 1.12       ปานกลาง 8 

17.ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเตอรเน็ต 3.82 1.11            มาก 1 

18.ไดรับขอมูลจากนักพนันดวยกันเอง 3.29 1.23       ปานกลาง 10 

รวม 3.23 0.34       ปานกลาง  

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นถึงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนจากการสํารวจระดับความ

คิดเห็นแบงออกเปน 4 ปจจัย ซ่ึงประกอบดวย  

กกกกกกกก 1.ปจจัยทางดานสังคม แยกออกเปน การไดรับความยกยองนับถือจากเพื่อนมีคาเฉล่ีย 

2.69 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.09 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง   ถูกชักชวนจากคนรูจักมีคาเฉล่ีย 

3.49 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.15 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  เลนพนันตามกลุมเพื่อนมีคาเฉล่ีย 

3.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.24 มีระดับความคิดเห็น มาก เลนตามกระแสนิยมมีคาเฉล่ีย 2.81 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน1.25 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  สามารถเลนพนันไดงายมีคาเฉล่ีย 3.37 และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.09 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  และติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล

มีคาเฉล่ีย 3.08 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.11มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

กกกกกกกก 2.ปจจัยดานสวนบุคคล  แยกออกเปน หวังรายไดเพิ่มมีคาเฉล่ีย  3.14 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.29 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง เลนเพื่อความสนุกสนานตื่นเตนเราใจมีคาเฉล่ีย 3.14 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.16 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง เลนเพื่อระบายความรูสึกมีคาเฉล่ีย 2.63 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  และเลนเพราะเปนทีมท่ีชอบมีคาเฉล่ีย  

3.48 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.12 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
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กกกกกกกก 3.ปจจัยทางดานกฎหมาย  แยกออกเปนการเลนพนันฟุตบอลมีบทลงโทษไมรุนแรงมี

คาเฉล่ีย 3.15สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.13 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  การเลนพนันฟุตบอลถูก

จับกุมไดยากมีคาเฉล่ีย 3.19 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.15 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  รูสึกเปน

เกมกีฬาไมใชการกระทําผิดท่ีรุนแรงมีคาเฉล่ีย 3.19 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.27 มีระดับความ

คิดเห็น ปานกลาง และโตะบอลรับผิดชอบเม่ือถูกจับกุมมีคาเฉล่ีย 2.62 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.27 

มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

กกกกกกกก4.ปจจัยทางดานส่ือ แยกออกเปนไดรับขอมูลทางหนังสือพิมพมีคาเฉล่ีย 3.49 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.12มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง ไดรับขอมูลทางโทรทัศนมีคาเฉล่ีย 3.39สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.21 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง  ไดรับขอมูลทางอินเตอรเน็ตมีคาเฉล่ีย 3.82 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.11 มีระดับความคิดเห็น มาก  และไดรับขอมูลจากนักพนันดวยกันเองมี

คาเฉล่ีย 3.29 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.23 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

ตารางที ่10 แสดงคาเฉล่ียละสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมของระดับความคิดเห็นของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลนพนัน    

ฟุตบอล 
����x� S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับท่ี 

ปจจัยทางสังคม       3.17 1.15 ปานกลาง 3 

ปจจัยภายในบุคคล       3.24 1.19 ปานกลาง 2 

ปจจัยดานกฎหมาย       3.04 1.21 ปานกลาง 4 

ปจจัยดานส่ือ       3.46 1.18 ปานกลาง 1 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลนพนัน 

โดยรวม 
      3.23 0.18 ปานกลาง  

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นปจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นมากไปสูนอยจากความคิดเห็น

โดยรวม เรียงจากมากไปหานอย ปจจัยดานส่ือมีคาเฉล่ีย 3.46 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.18 มีระดับ

ความคิดเห็น ปานกลาง ปจจัยภายในบุคคลมีคาเฉล่ีย 3.24 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.19 มีระดับ

ความคิดเห็น ปานกลาง    ปจจัยทางสังคมมีคาเฉล่ีย 3.17 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.15 มี ระดับ
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ความคิดเห็น ปานกลาง  ปจจัยดานกฎหมายมีคาเฉล่ีย 3.04 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.21 มีระดับ

ความคิดเห็น ปานกลาง ตามลําดับ     
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

กกกกกกกกผลการศึกษาขอมูลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สรุปไดดังนี้  

กกกกกกกก1.นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ี

เลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระดับ ปานกลาง  

(���������x�= 3.23, S.D. = 0.18) โดยแยกตามปจจัยตางๆเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 1. ปจจัยดานส่ือมี

ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ( бббббббббx�= 3.46, S.D. = 1.18) 2.) ปจจัยภายในบุคคล มีระดับความคิดเห็น 

ปานกลาง (x�= 3.24, S.D. = 1.19) 3.) ปจจัยทางสังคมมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง (ббббббббx�= 3.17, S.D. 

= 1.15) และ 4. ปจจัยดานกฎหมายมีคาเฉล่ีย 3.04 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน1.21 มีระดับความ

คิดเห็น ปานกลาง (x� = 3.04, S.D. = 1.21) 

กกกกกกกก2.นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ี

เลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแยกตามปจจัยได ดังนี้   

  2.1 ปจจัยทางสังคม  

  ปจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็น อยู

ในระดับ มาก 1 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ ดังนี้ 
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ความคิดเห็นระดับ มาก คือ 

2.1.1 เลนพนันตามกลุมเพื่อน 

ความคิดเห็นระดับปานกลาง คือ 

2.1.2 ถูกชักชวนใหเลนพนันจากคนรูจัก 

2.1.3สามารถเลนพนันไดงาย 

2.1.4 การติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล 

2.1.5 เลนตามกระแสนิยม 

2.1.6 การไดรับความยกยองนับถือจากเพื่อน 

2.2 ปจจัยภายในบุคคล 

  ปจจัยภายในบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็น อยู

ในระดับปานกลาง 4 ขอ ดังนี้ 

  2.2.1  เลนเพราะเปนทีมท่ีชอบ 

  2.2.2  เลนเพื่อหวังรายไดเพิ่ม 

  2.2.3  เลนเพื่อความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ ในการชม 

  2.2.4 เลนเพื่อระบายความรูสึก  

2.3 ปจจัยดานกฎหมาย 
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กกกกกกกก ปจจัยดานกฎหมายบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็น อยูใน

ระดับปานกลาง 4 ขอ ดังนี้ 

  2.3.1 การเลนพนันฟุตบอลถูกจับกุมไดยาก 

  2.3.2 รูสึกเปนเกมกีฬาไมใชการกระทําผิดท่ีรายแรง 

  2.3.3 การพนันฟุตบอลมีบทลงโทษท่ีไมรุนแรง 

  2.3.4 โตะบอลรับผิดชอบหากถูกจับกุม 

 2.4 ปจจัยดานส่ือ  

ปจจัยดานส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก 1 

ขอ และอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ ดังนี้ 

  ความคิดเห็นระดับ มาก คือ 

2.4.1 ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเตอรเน็ต 

ความคิดเห็นระดับปานกลาง คือ 

2.4.2 ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางหนังสือพิมพ 

2.4.3 ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางโทรทัศน 

2.4.4 ไดรับขอมูลจากนักพนันดวยกันเอง 

 

 



39 

 

อภิปรายผลการศึกษา  

กกกกกกกก การศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนพนันฟุตบอลสามารถนํามาอภิปรายผลปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการเลนพนันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี คือ 

กกกกกกกก1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ี

เลนพนันฟุตบอลจําแนกตาม เพศ ช้ันป รายได แหลงท่ีมาของรายได เกรดเฉล่ีย พฤติกรรมการเลน

พนันฟุตบอลมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สังศิต พิริยะรังสรรค (2543  : 106-107) ไดทําการศึกษาเร่ือง การพนันนโยบาย

สาธารณะ พบวา การพนันอาจไมใชพฤติกรรมเบ่ียงเบนแตการพนันเปนวิถีชีวิตของคนไทยจํานวน

มากเปนสวนหนึ่งของโครงสรางทางวัฒนธรรมของคนไทย ดังนั้น การจัดการกับปญหาการพนันจึง

ไมใชเร่ืองท่ีจะไปแกไขพฤติกรรมท่ีผิดศีลธรรมของนักพนันแตละคน หากแตจะตองเปล่ียนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ความคิด ความเช่ือและการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอตอบุคคลหรือตอง

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของสังคม อยางไรก็ตาม มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การเลนพนันบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น ซ่ึงอาจกลาวไดวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีเลนการพนันฟุตบอลมีระดับความคิดเห็นตอ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร        

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง 

กกกกกกกก2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ี

เลนพนันฟุตบอลมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับ ปานกลาง มีเพียง 2 ขอเทานั้นท่ีอยูในระดับความคิดเห็น มาก คือ เลนพนันตามกลุมเพื่อนและ

การไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

มาโนช ตันตระเธียร (2542 : 40-54) พบวา การพนันทางอินเตอรเน็ตเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาก

การพัฒนาของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรท่ีไมจํากัดอยูแตเฉพาะในประเทศไทย โดยขอเท็จจริง

ของอินเตอรเน็ตอยางหนึ่งคือ ไมมีผูใดเปนเจาของอินเตอรเน็ต หรือ ไซเบอรสเปซ(Cyber space) ไม
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มีผูใดควบคุมหรือบริหารโครงขายการเช่ือมตอของกลุมคอมพิวเตอรอันมโหฬารนี้ ผูใชอินเตอรเน็ต

โดยรวมถือวาเปนผูมีสวนรวมในการควบคุมโดยถือเอาแบบธรรมเนียมของกลุมผูใชเปนมาตรฐาน

กลางในการปกครองตนเอง ผูใดตองการเผยแพรขาวสารใดก็ไดเพียงแตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมี

เคร่ืองตอพวงคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมและมีท่ีอยูอินเตอรเน็ต ( URL หรือ Uniform Resource 

Locators) ท่ีถูกตองก็สมารถตอเช่ือมเขากับเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อรับ-สงขอมูลขาวสารไดโดยงาย

ไรขอจํากัดดานพรมแดนเปนอิสรภาพในการเขาถึงขอมูลข้ันสูงสุดซ่ึงการรับรูขอมูลของกลุม

ตัวอยางนักพนันฟุตบอลมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเตอรเน็ตอยูในระดับมากและยัง

สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของดวงนภา เปนมิตร ท่ีพบวา เงื่อนไขการเขาสูการพนันฟุตบอลใน

คร้ังแรกประกอบดวย (1) เงื่อนไขทางสังคม คือกลุมเพื่อน อิทธิพลตอการเรียนรูวิธีเลนพนันฟุตบอล

และทดลองเลน ตอมาคือครอบครัว ส่ิงท่ีพบคือพฤติกรรมเลียนแบบบุคคลในครอบครัว  (2) 

เงื่อนไขดานบุคคลประกอบดวย ความอยากรู อยากลอง (3) เงื่อนไขดานอิทธิพลของส่ือซ่ึงการเลน

พนันตามกลุมเพื่อนและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับฟุตบอลอยูในระดับมาก 

กกกกกกกก กิติกร มีทรัพย (2540 : 63-64) ไดกลาววา ในดานอารมณ การพนันใหอารมณ 

สนุกสนาน ตื่นเตน ไดเส่ียง ไดลุนเพื่อจะไดชัยชนะ นักพนันรูสึกอบอุนเปนสุขอยูกับความเพอฝนมี

ความหวังวาจะเปนผูชนะพนัน ซ่ึงสอดคลองกับ ศูนยวิจัยของมหาวิทยาลัย มิชิแกน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (1974) ท่ีไดทําการศึกษาไววา การพนันขันตอเปนปรากฏการณสากลคนสวนใหญ

พนันขันตอหรือวางเดิมพันเพื่อ “ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ” ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัย

ของ พิภพ ขัติฤกษ (2543 : 152-155) พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลในกรุงเทพมหานคร 

ในดานของการพนันฟุตบอลเพราะตองการความยกยองนับถือจากเพื่อนฝูงและคนใกลชิด เลนการ

พนันเพราะเพื่อระบายความรูสึกภายในจิตใจซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งของการเลนพนันของคนไทย 
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ขอเสนอแนะ 

กกกกกกกก 1. การศึกษาควรมีการอธิบายวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลใหกับกลุมตัวอยางและ

อธิบายขอคําถามท่ีกลุมตัวอยางไมเขาใจเพื่อใหไดขอมูลตรงตามทัศนคติของกลุมตัวอยางจริงๆ 

กกกกกกกก 2. จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา นักศึกษาทราบดีวาการพนันฟุตบอลเปนส่ิงไมดีแต

เนื่องจากมีเวลาวางจึงหันมาเลนพนันฟุตบอลกับกลุมเพื่อนจึงอยากเสนอใหทางมหาวิทยาลัย

สนับสนุนกิจกรรมตางๆใหมากข้ึนเพื่อลดเวลาวางของนักศึกษาท่ีใชเวลาวางในการเลนการพนัน  

กกกกกกกก 3. สงเสริมกิจกรรมกีฬาใหมากข้ึนโดยการจัดหาสถานท่ี อุปกรณ ท่ีเพียงพอในการ

รองรับความตองการของนักศึกษา 

กกกกกกกก 4. รณรงคใหนักศึกษาหันมาสนใจในการออกกําลังกายใหมากข้ึน และรณรงคให

นักศึกษารูถึงโทษของการพนันอยางจิงจัง 

กกกกกกกก5. ภาครัฐควรมีมาตรการควบคุม ยับยั้ง การพนันฟุตบอลในสังคมไทย โดยการ เขมงวด 

กวาดลาง จับกุมเจามือพนันบอลหรือโตะบอลอยางจิงจัง 

กกกกกกกก6. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลและผลกระทบจากการเลน

พนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยตอไป 
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แบบสอบถามเพือ่การศึกษาวจัิย 

เร่ือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คําช้ีแจง  

1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดทําวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามในคร้ังนี้ผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับและนําไปใชทาง

วิชาการเทานั้น จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด 

3. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการเลนการพนัน 

ตอนที่ 3  คําถามเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขในการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ในชอง ( ) ใหตรงกับความเปนจริง 

1.1 เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง  

1.2 ระดับการศึกษา /ช้ันป 

 ( ) ช้ันป 1  ( ) ช้ันป 2 ( ) ช้ันป 3 ( ) ช้ันป 4 ( ) อ่ืนๆ......................  

1.3 รายไดท่ีไดรับในแตละเดือน  

 ( ) นอยกวา 4 ,500 บาท    ( ) 4,500 – 5,500 บาท  

 ( ) 5,501  - 6,500  บาท   ( ) 6,501 – 7,500 บาท  

 ( ) 7,501  - 8,000 บาท    ( ) มากกวา 8001 บาทข้ึนไป  

1.4 แหลงท่ีมาของรายได  

 ( ) ผูปกครอง     ( ) กองทุนกูยืม ฯ  

 ( ) หารายไดพิเศษ   ( ) ทุนการศึกษา  

 ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................  

1.5 เกรดเฉล่ีย  

 ( ) 1.50-2.00    ( ) 2.01-2.50  

 ( ) 2.51-3.00    ( ) 3.01-3.50  

 ( ) 3.51-4.00 
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ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นการพนัน 

2.1 ทานเลนพนันฟุตบอลคราวละกี่คู  

 ( )  1 คู   ( )  2 คู  ( )  3 คู   ( ) มากกวา 4 คูข้ึนไป 

2.2 จํานวนเงินในการเลนพนันตอคู 

 ( ) 100-500   ( ) 501-1000 

 ( ) 1001-1500   ( ) 1501 บาทข้ึนไป 

2.3 ทานเร่ิมลนการพนันฟุตบอลตั้งแต 

 ( ) ประถม   ( )  มัธยมตน 

 ( ) มัธยมปลาย   ( ) อุดมศึกษา 

 

ตอนที ่3  คาํถามเกีย่วกบัปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวทิยาลยั

ศิลปากร  วทิยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี 

ให้ท่านทาํเคร่ืองหมาย   /  ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน 

ดังนี ้ 

 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ 

 4  หมายถึง เห็นด้วย 

 3  หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย 

 2 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  

 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ปจจัยทางสังคม 

1.การไดรับความยกยองนับถือจากเพื่อน 

     

2.ถูกชักชวนใหเลนการพนันจากคนรูจัก      

3.เลนพนันตามกลุมเพื่อน      

4.เลนตามกระแสนิยม      

5.สามารถเลนพนันไดงาย      

6.การติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล      

ปจจัยภายในบุคคล 

7. เลนพนันเพื่อหวังรายไดเพิ่มข้ึน 

     

8.เลนเพื่อความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ ในการ

ชมฟุตบอล 

      

9.เลนเพื่อระบายความรูสึก       

10.เลนเพราะมีทีมท่ีชอบ นักเตะท่ีชอบ       

ปจจัยทางกฎหมาย 

11.การพนันฟุตบอลมีบทลงโทษท่ีไมรุนแรง 

      

12.การเลนพนันฟุตบอลถูกจับกุมไดยาก       

13.รูสึกเปนเกมกีฬาไมใชการกระทําผิดท่ีรายแรง      

14.โตะบอลหรือเจามือรับผิดชอบหากถูกจับกุม      
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขในการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานส่ือ 

15. ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางหนังสือพิมพ 

      

16.ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางโทรทัศน       

17. ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเทอรเน็ต       

18. ไดรับขอมูลจากนักพนันดวยกันเอง      
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-นามสกุล  นายมานะชัย เหรียญไพโรจน 

ท่ีอยู   45/1 หมู 7 ตําบลทาเคย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 70180 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.2546 สําเร็จการศึกษามัธยมตอนตน โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา จ.ราชบุรี  

 พ.ศ.2549 สําเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี  

พ.ศ.2553 กําลังศึกษาระดับปริญญาบริหารบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

และภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 


