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12500017, 12500023: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 

คําสําคัญ : ทัศนคติ / พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

ฉัฐธีร ศักด์ิเดชากุล และ ชุดาพร สุวรรณวงษ : การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการ

เลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารยที่ปรึกษา 

: ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ .96 หนา. 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล   

รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการสนใจการแขงขันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  ในการวิจัยคร้ังน้ีใชกลุมประชากรตัวอยางจากนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยทําการสุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองในการเก็บรวบรวมขอมูล จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สาเร็จรูปทางสถิติ โดยการหารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีระดับทัศนคติตอการเลนการพนันฟุตบอลในเร่ืองของ

ปญหาเร่ืองเงินไมพอใชอยูในระดับมากที่สุด ดานสุขภาพจิต และสุขภาพรางกายแยลงอยูในระดับ

มาก และคนที่เลนการพนันฟุตบอลไมคอยมีคนใหความเคารพนับถืออยูในระดับปานกลาง  

นักศึกษาที่เลนการพนันฟุตบอลเปนเพศชายมีอายุ 20 ป ศึกษาอยูคณะวิทยาการจัดการมีรายได 

6,000 บาทขึ้นไป สวนปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคมพบวาการเลนการพนันของบุคคลในครอบครัว

มีผลตอการเลนการพนันของนักศึกษากลุมตัวอยาง พฤติกรรมการเลนพนันคร้ังแรกชวงอายุ 14-18 

ป เปนชวงที่เร่ิมเลนพนันฟุตบอลมากที่สุด  สวนใหญรูจักการเลนพนันฟุตบอลจากเพื่อน/คนรูจัก  

เหตุผลที่เร่ิมเลนพนันฟุตบอลและที่ยังเลนอยูเพราะทําใหมีความสนุกสนานเราใจในการเชียร

ฟุตบอล โดยเฉพาะฟุตบอลสโมสรตางประเทศที่มีการถายทอดสด สวนใหญเลนพนันสัปดาหละ 2 

คร้ัง ๆ ละ 3-6 คู ใชเงินสดในการพนัน จายเงินกอนการแขงขัน แทงพนันกับโตะบอลดวยตนเอง 

อาศัยขอมูลจากหนังสือพิมพกีฬารายวันในการเลนพนัน ไมเคยถูกจับกุม ทั้งน้ีเยาวชนรอยละ 71 

ตองการจะเลิกเลนพนันฟุตบอล 
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ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความชวยเหลือของอาจารย ดร.

วิโรจน เจษฎาลักษณ อาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัยคร้ังน้ี ที่ไดใหการแนะนํา และการชี้แนะ

แนวทางตลอดการทํางาน วิจัยของผูทํางานวิจัย รวมทั้งชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ใหผูทํางานวิจัย

จนเสร็จสมบูรณ ผูทําวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ีดวย 

ขอขอบคุณ คณาจารยในภาควิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
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พรอมทั้งใหความเมตตา ชวยเหลือดวยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบ
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  ขอขอบคุณ นางสาวธนิดา  วสุชัยกุล และนางสาวธนาภรณ นิจจะยะ ที่ไดชี้แนะ
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สุดทายน้ีขอขอบพระคุณบิดา มารดา และพี่นอง ที่มอบกําลังทรัพยเพื่อชวยในการ

ทํางานวิจัย รวมไปถึงผูที่เกี่ยวของทุกทานที่คอยชวยเหลือ และเปนกําลังใจในการทํางานวิจัยในคร้ัง

น้ีสําเร็จลุรวงไปไดดวยดี ซึ่งงานวิจัยฉบับน้ีผูเขียนขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน รวมถึงผูมีพระคุณ

ที่มิไดเอยนาม หากงานวิจัยฉบับน้ีมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนประการใด ทางผูจัดทํางานวิจัย

ตองขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบัน ประเทศไทยเกิดปญหาเด็กและเยาวชนเปนจํานวนมาก อันเปนผลมาจาก

สังคมบริโภคนิยมอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ดังเห็นไดจากผลการวิจัยเร่ือง “เด็กไทยในมิติ

วัฒนธรรม” ของ อมรวิชช นาครทรรพ (2549 : ออนไลน) ผูอํานวยการโครงการจัดต้ังสถาบันราม

จิตติ ที่นําเสนอตอกระทรวงวัฒนธรรม ไดสรุปถึงพฤติกรรมของเด็กไทย ทางดานการเสี่ยงโชค 

พบวาวัยรุนอยูในวงจรการพนันมากขึ้น มีพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล หรือขายหวยบนดิน ที่ได

กลายมาเปนอาชีพเสริมรายได ซึ่งสถานการณการพนันในหมูวัยรุนมีแนวโนมวาจะขยายขึ้นเร่ือยๆ 

เน่ืองจากคานิยม ความเชื่อที่วาการพนันเปนการลงทุนตํ่า แตใหผลกําไรกลับคืนทวีคูณหากโชคดี 

ถือเปนชองทาง “รวยลัด”  

คนที่เลนการพนันจนถึงกับเปนโรค ที่เรียกวา โรคติดการพนัน (Pathological gambling) 

มีลักษณะคลายกับการติดสารเสพติด คือ จิตใจจดจออยูกับการพนันตลอดเวลา ไมสามารถคิดหรือ

ทําอยางอ่ืน มีความอยากเลนที่ยากจะควบคุม ในที่สุดก็จะเลนการพนันโดยไมมีการยั้งคิด เวลาเลน

ไดก็เกิดความโลภอยากไดมากขึ้น เวลาเสียก็จะรูสึกเสียดายมากอยากไดคืน ก็จะเลนเพื่อแกตัว ใน

ที่สุดก็ลงเอยดวยการสูญเสียจํานวนมาก นาแปลกที่คนที่เลนการพนันแลวเสีย  ไมคอยตระหนักใน

ความจริงที่วามีคนที่ประสบผลสําเร็จจากการพนันนอยมาก เขามักจะคิดเขาขางตัวเองวาเมื่อเสีย

แลวนาจะมีไดบาง การปลอบใจตัวเองแบบน้ีทําใหเขาไมหยุดเมื่อเลนเสีย การขาดสติควบคุมตัวเอง

เปนอาการสําคัญประการหน่ึงของ โรคติดการพนัน  

คนที่เปนโรคติดการพนัน มักจะหาโอกาสเลนการพนันเสมอ แมตัวเองจะไมมีเงิน ก็

อาจขโมยเงิน หรือทําทุกรูปแบบเพื่อใหไดเงินมาเลนการพนัน การเปนหน้ีสินไมไดทําใหจิตใจเกิด

การยั้งคิด แตในทางตรงกันขาม เขาจะคิดวาการพนันอาจทําใหเขามีโอกาสไดเงินมาใชหน้ีไดบาง 

คนที่เปนโรคน้ีจึงมักคิดเขาขางตนเองตลอดเวลา เพื่อใหไดเลนการพนัน 

 



2 
 

สาเหตุที่เปนโรคติดการพนัน และโรคอ่ืนๆที่มีปญหาคลายๆกันในเร่ืองการควบคุม

ตัวเอง พบวาสมองบางสวนมีการทํางานนอย ทําใหเขาตองพึ่งพากิจกรรมที่มีความต่ืนเตนสูงๆ จึง

จะเกิดความสุขได   ในสมองของมนุษยมีบริเวณหน่ึงที่เรียกวา อมิกดาลา (Amygdala) เปน

ศูนยกลางของความพึงพอใจ   เมื่อเราเปนเด็กทําความดีแลวมีคนชื่นชม ความรูสึกประทับใจน้ันจะ

เก็บสะสมไวที่อมิกดาลาน้ี ทําใหอยากทําสิ่งน้ันอีก กลไกน้ีเปนสวนหน่ึงของระบบแรงจูงใจของ

มนุษยเรา   ความพึงพอใจในชีวิตอาจมีหลายดาน หลายกิจกรรม การมีกิจกรรมที่สรางความรูสึกดีๆ

เชนน้ีทําใหเรามีวิธีสรางความพึงพอใจสวนตัว เรียกวาวงจรของความพึงพอใจ (Pleasure circuit)   

บางคนมีวงจรเชนน้ีมาก บางคนมีนอย   ขึ้นอยูกับพื้นอารมณ และประสบการณการเรียนรูในชีวิตที่

ผานมา คนที่จะมีปญหาไดงายคือคนที่ขาดวงจรชีวิตที่มีความสุข   เขาก็จะแสวงหาจากกิจกรรมอ่ืน

ที่ทําใหรูสึกพอใจไดงาย  เชน การพนัน สารเสพติด เพศสัมพันธ ซึ่งลวนแลวแตจะกระตุนความ

ต่ืนเตน หรือความสุขชวงสั้นๆ อยางทันอกทันใจ   คนพวกน้ีมักอดทนรอคอยความสําเร็จหรือ

รางวัลไมไดนาน ทําใหหาวงจรความพึงพอใจไดยากจากกิจกรรมทั่วๆไป 

ถาวิเคราะหจิตใจคนที่เลนการพนัน  เขาจะเปนประเภทแสวงหาความต่ืนเตน ตองการ

ความสุขจากจินตนาการ เวลาเลนการพนันประสบการณที่หลายคนชอบมาก คือการไดลุน ตรงน้ี

สรางความสุข ความพึงพอใจไดมากๆ  แมวาการลุนน้ันไดผลบางไมไดผลบาง แตเขาจะจําไดแมน

เฉพาะตอนที่ประสบผลสําเร็จ 

ปจจุบันคงจะปฏิเสธไมไดวา ฟุตบอลคือกีฬายอดฮิตที่มีคนติดตามชมมากที่สุดในโลก 

โดยเฉพาะ ในการแขงขัน “ฟุตบอลโลก” ซึ่งมีประเทศที่เปนสมาชิกของสมาพันธฟุตบอลนานาชาติ

หรือ ฟฟา (FIFA) เขารวมการแขงขันมากกวา 180 ประเทศ มีผูคนเฝาติดตามชมการแขงขันรายการ

น้ีมากกวา 4,000 ลานคน ในทั่วทุกมุมโลก ปรากฎการณดังกลาวคงไมใชแคความต่ืนเตนเราใจของ

เกมการแขงขันในสนามเทาน้ันที่ผลักดันใหเกิดขึ้น แตคงตองมีปจจัยอ่ืน ๆ ชวยสงเสริมดวย การ

เลนพนันฟุตบอล นาจะเปนหน่ึงในปจจัยเหลาน้ัน (พินิต วงษยี่กุล 2546 : 337)  

ในชวงที่ทั่วโลกกําลังต่ืนเตนกับการแขงขันฟุตบอลโลก มีคนอีกกลุมหน่ึงต่ืนเตนกวา

น่ันก็คือกลุมที่เลนการพนันฟุตบอล เพราะการแขงขันฟุตบอลโลกเปนที่มาของรายไดจํานวน

มหาศาล คนที่ใจจดจออยูกับผลการแขงขันแพชนะ แมแตจํานวนประตูที่ยิงได ก็มีความหมายมาก 

อาจกลายเปนเงินมหาศาล   กิจกรรมน้ีแพรระบาดซึมลึกในสังคมไทยมานานแลว  และนับวันจะ

มากขึ้นเร่ือยๆ  ลงไประบาดถึงในเด็กนักเรียนและวัยรุน ทําใหเกิดปญหาอ่ืนตามมาเชน ปญหา

อาชญากรรม ปญหาครอบครัวและสังคม 

การพนันบอลโลกมีมาต้ังแตเมื่อใดไมมีใครทราบ เขาใจวานาจะมีมานานพอๆกับการ

พนันอยางอ่ืนๆ โดยเฉพาะเมืองไทย สามารถเลนการพนันไดหลากหลายรูปแบบ แตในปหลังๆการ



3 
 

พนันบอลโลกเปนที่กลาวขวัญถึงมากกวาการพนันประเภทอ่ืนๆ  อาจเปนเพราะการแขงขันมีความ

ยิ่งใหญมาก มีผูชมมาก มีการถายทอดสดใหคนทุกมุมโลกไดดู   การพนันในผลการแขงขันจึงมีมาก

ตามไปดวย 

นอกจากน้ีโลกยุคโลกาภิวัตนหรือยุคที่การสื่อสารไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วเปนผลให

ขาวสารขอมูลในโลกสามารถติดตอถึงกันไดในระยะเวลาอันสั้น สงผลใหตลาดการรับชมกีฬาเพื่อ

ความบันเทิงไมไดอยูภายใตขอจํากัดของสถานที่อีกตอไป โดยเฉพาะการแขงขันฟุตบอลซึ่งมีมาก

ที่สุด ผูชมสามารถติดตามผานระบบการสื่อสารทุกแขนงที่มีอยู ไมวาจะเปนการถายทอดสดทาง

วิทยุ โทรทัศน หรือติดตามผานทางหนาหนังสือพิมพ โทรศัพท และอินเตอรเน็ต ผลพวงที่สื่อแตละ

ประเภทไดมีการนําเสนอขาวเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอลโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนผลการแขงขันและ

ความเคลื่อนไหวในแงมุมตาง ๆ เกี่ยวกับฟุตบอลทั่วโลก สงผลใหการแขงขันฟุตบอลไดรับความ

นิยมอยางตอเน่ือง โดยสวนใหญจะเปนการแขงขันฟุตบอลในตางประเทศ ดังน้ันจากการชมการ

แขงขันกีฬาเปนกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเปนสวนหน่ึงทําใหการขยายตัวของการกีฬาเปนไปอยาง

กวางขวาง 

การพนันฟุตบอลเปนปญหาเร้ือรังที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมานาน และไมมีทีทาวาภาครัฐ

จะสามารถแกไขปญหาน้ีใหหมดสิ้นไปได ตรงกันขามปจจุบันปญหาพนันฟุตบอลกลายเปนภัยมืด

ที่มอมเมา คุกคามชีวิต และสวัสดิภาพของประชาชน เปนบอเกิดของปญหาอาชญากรรมที่มีผลสืบ

เน่ืองมาจาก วงจรของการพนันฟุตบอลหลากหลายรูปแบบ การทวงหน้ีโหดจากธนาคารตางชาติที่

เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย อาทิ การสงจดหมายและโทรศัพทไปทวงหน้ีที่ทํางาน การขู

บังคับวาจะยึดทรัพย การสงคนไปทวงหน้ีที่บานหรือที่ทํางาน ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสงผลกระทบอยาง

รายแรงตอลูกหน้ี ทําใหเกิดปญหาครอบครัวแตกแยก การถูกไลออกจากงาน ปญหาสุขภาพจิต เกิด

การว่ิงราว จ้ี ปลน การอุมฆา และที่รายแรงที่สุดคือ การฆาตัวตายเพื่อหนีปญหา อันสืบเน่ืองมาจาก

ปญหาหน้ีพนันบอล และหน้ีสินจากสถาบันการเงิน และสิ่งหน่ึงที่คนในสังคมไทยตางรับรูก็คือ 

กลุมคนที่เลนพนันฟุตบอลสวนใหญเปนเยาวชนไทยทั้งชายและหญิงที่ศึกษาเลาเรียน ต้ังแตระดับ

มัธยมตนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย การพนันฟุตบอลไดกลายเปนภัยรายที่บอนทําลายเยาวชนไทย 

และประเทศไทยอยางซอนเรน เยาวชนสวนใหญที่เลนพนันฟุตบอลเกิดจากทัศนคติที่ดีตอการพนัน

ฟุตบอล โดยมีสื่อมวลชนเปนตัวกระตุนใหผูคนมาสนใจการพนันฟุตบอลอยางจริงจัง เน่ืองจากมี

การนําเสนอขอมูล ราคาตอรองอยางเปดเผย ความรูที่ไดจากสื่อเร่ืองของการพนันฟุตบอลเปน

ตัวกําหนดทัศนคติ ซึ่งถือเปนพลังสําคัญที่มีอิทธิพลตอการแสดงออก และสามารถทํานาย

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลได สอดคลองกับที่ งามตาม วนินทานนท (2537 : 234) ไดให

ความเห็นวา เจตคติและพฤติกรรมมีความสอดคลองในลักษณะพาดพิงกัน กลาวคือ เจตคติกับ
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พฤติกรรมมีความสัมพันธกันและอาจเกิดขึ้นไดในบางโอกาส ดังน้ันเมื่อเยาวชนมีทัศนคติที่ดีตอ

การพนันฟุตบอล พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลก็อาจเกิดขึ้นไดทุกโอกาส จากความเปนมาของ

ปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจจะสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการพนันฟุตบอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการพนัน

ฟุตบอลของนักศึกษาใหเหมาะสม ไมเขาไปของแวะกับการพนันฟุตบอลตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกคณะ

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาของนักศึกษาทุกสาขาวิชาและ

ทุกคณะมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสนใจการแขงขันฟุตบอลของของนักศึกษาของนักศึกษาทุก

สาขาวิชาและทุกคณะมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

สมมติฐานการวิจัย  

กกกกกกกกปจจัยดานประชากร ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม และปจจัยสนับสนุน มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติและการพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย  

 1)ทําใหทราบถึงระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2)ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการลนพนันและความสนใจการแขงขันฟุตบอลของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก3)นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยเสนอตอผูเกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เพื่อหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย  

กกกกกกกกในการศึกษาคร้ังน้ี มุงศึกษาระดับทัศนคติและพฤติกรรมการพนันฟุตบอล ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อใหการวิจัยคร้ังน้ีเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี  

กกกกกกกก1. ขอบเขตดานประชากร  

ประชากรในการวิจัยไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีอายุ

ระหวาง 19-22 ป จํานวน7,192 คน (สํานักงานสถิตินักศึกษา:มหาวิทยาลัยศิลปากร) เลือกมาเปน

กลุมตัวอยาง จํานวน400  คน โดยวิธีการสุมหาขนาดของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

กกกกกกกก2. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังน้ี  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.1ปจจัยดานประชากร  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) เพศ  

กกกกกกกกกกกกกกกก                                     กกกกกกกก(1) ชาย  

กกกกกกกกกกกกกกกก                                                        (2) หญิง  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                   2) อายุ  

กกกกกกกกกกกกกกกกก                                                    (1) 19 ป  

กกกกกกกกกกกกกกกกก                                                    (2) 20 ป  

กกกกกกกกกกกกกกกก                                                       (3) 21 ป  

กกกกกกกกกกกกกกกก                                                       (4) 22ป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                 3) ระดับการศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกกก                                  กกกกกกกก(1) ปริญญาตรี  ป 1 

กกกกกกกกกกกกกกกกก                                                     (2) ปริญญาตรี  ป 2 

กกกกกกกกกกกกกกกกก                                                     (3) ปริญญาตรี  ป 3 

กกกกกกกกกกกกกกกกก                                                     (4) ปริญญาตรี  ป 4 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก     ก           4) คณะ 

กกกกกกกกกกกกกกกก                                                       (1)  คณะวิทยาการจัดการ 

 กกกกกกกกกกกกกกกก                                                      (2)  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการ

            เกษรตร 
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 กกกกกกกกกกกกกกกก                                                   (3)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

         สื่อสาร 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5) รายไดตอเดือน  

กกกกกกกกกกกกกกกก                                   กกกกกกกก(1) 3,000-4,000 บาท  

กกกกกกกกกกกกกกกก                                                      (2) 4,001-5,000 บาท  

กกกกกกกกกกกกกกกก                                                     (3) 5,001-6,000 บาท  

กกกกกกกกกกกกกกกก                                                     (4) 6,000 บาทขึ้นไป  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.1.2 ปจจัยดานจิตวทิยาสังคม  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1) การเลนพนันของสมาชิกในครอบครัว  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                   2) ประสบการณการเลนพนันของตนเอง  

กกกกกกกกกกกกกกกก                   2.1.3 ปจจัยสนับสนุน  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                   1) ความสนใจในกีฬาฟุตบอล  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                   2) ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                   3) การติดตอคบคาสมาคมกับผูเลนพนันฟุตบอล  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก                          4) การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขัน 

                  ฟุตบอล  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ทัศนคติและพฤติกรรมการเลน

พนันฟุตบอล 

 

กรอบแนวคิด 

กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปจจัยที่นาจะมีความสัมพันธกับ

การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี  ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิด และกําหนดตัวแปรในการวิจัยได ดังน้ี 
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การเลน่พนนัฟตุบอล 

- เลน่พนนัฟตุบอล 

- ไมเ่ลน่พนนัฟตุบอล 

ปัจจัยด้านประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. คณะ 

5. รายได้ตอ่เดือน 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาสงัคม 

1. การเลน่พนนัของสมาชิกในครอบครัว 

2. ประสบการณ์การเลน่พนนัของตนเอง 

ปัจจัยสนับสนุน 

1. ความสนใจในกีฬาฟตุบอล 

2. ทีมฟตุบอลท่ีช่ืนชอบ 

3. การติดตอ่คบค้ากบัสมาคมผู้ เลน่พนนั

ฟตุบอล 

4. การได้รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ

แขง่ขนัฟตุบอล 

ทัศนคตต่ิอการพนันฟุตบอล 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

การพนันฟุตบอล หมายถึง ขอตกลงที่กอใหเกิดการไดหรือการเสียซึ่งเงินหรือทรัพยสิน 

โดยการแทงพนันผลการแขงขันฟุตบอล 

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทํา เพื่อหวังจะได

เงิน หรือทรัพยสิน โดยการแทงพนันผลการแขงขันฟุตบอล 

ทัศนคติตอการพนันฟุตบอล หมายถึง ความรูสึกของนักศึกษาที่มีตอการเลนพนัน

ฟุตบอล 

ทัศนคติตอการพนันฟุตบอลระดับมาก หมายถึง ความรูสึกชื่นชอบการพนันฟุตบอล

มาก มีความพรอมที่จะเลนพนันฟุตบอล 

ทัศนคติตอการพนันฟุตบอลระดับปานกลาง หมายถึง ความรูสึกที่ไมมีทิศทาง วาชอบ

หรือไมชอบตอการพนันฟุตบอล 

ทัศนคติตอการพนันฟุตบอลระดับนอย หมายถึง มีความรูสึกวาการพนันฟุตบอลไมใช

สิ่งที่ตองการ และเห็นวาการพนันฟุตบอลเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม 

การเลนพนันของสมาชิกในครอบครัว หมายถึง มีการรับรูวาสมาชิกในครอบครัวคนใด

คนหน่ึง มีพฤติกรรมเลนพนัน เชน พนันชนไก ชนวัว พนันผลการแขงขันกีฬาทุกประเภท พนันใน

ลักษณะไพ ลูกเตา และการเสี่ยงทาย 

ประสบการณการเลนการพนันของตนเอง หมายถึง ตนเองไดเคยกระทํา หรือปฏิบัติ

กิจกรรมทางการเงิน ที่มีลักษณะเปนธุรกรรมทางการเงิน โดยคูสัญญามีเงื่อนไขแหงการแพชนะ 

ความสนใจในกีฬาฟุตบอล หมายถึง มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล เลนกีฬาฟุตบอล

นาน ๆ คร้ัง หรือเปนประจํา และมักจะติดตามดูการถายทอดสดฟุตบอล 

ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ หมายถึง มีทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ อาจเปนเพราะทีมน้ีเลนไดสนุก

ถูกใจ หรือมีผูจัดการทีมที่มีชื่อเสียง มีผูเลนที่มีชื่อเสียงอยูภายในทีม 

การติดตอคบคาสมาคมกับผูเลนพนันฟุตบอล หมายถึง มีการติดตอ พูดคุย คบหากับ

กลุมเพื่อนหรือคนใกลชิดที่เลนพนันฟุตบอล 

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอล หมายถึง การที่ผูเลนไดรับขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลที่จะทําการแขงขันตามสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนนิตยสารกีฬา หนังสือพิมพ 

วิทยุ โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี 

โตะบอล หมายถึง สถานที่รับแทงพนันฟุตบอล 
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาเร่ืองการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนพนันฟุตบอลดังน้ี 

กกกกกกกก1. แนวคิดเกี่ยวกับการพนัน  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 อบายมุขและการพนัน  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ความหมายของการพนัน  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ความเปนมาของการพนันในสังคมไทย  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 กฎหมายกับการพนัน  

กกกกกกกก2. แนวคิดเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 พัฒนาการ การเลนพนันฟุตบอล  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 วิธีการเลนพนันฟุตบอล  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ลักษณะการเลนพนันฟุตบอล  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 ระบบการชําระเงิน  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 ผูใหบริการพนันฟุตบอล  

 กกกกกกกกกกกกกกกก2.6 ผลกระทบจากการพนันฟุตบอล 

กกกกกกกก3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมตอการพนัน  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 ความหมายของทัศนคติ  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 องคประกอบของทัศนคติ  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 ลักษณะของทัศนคติ  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 ความหมายของพฤติกรรม  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.5 พฤติกรรมการเลนพนันในสังคมไทย 
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กกกกกกกก4. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพนัน  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 ทฤษฎีการเลียนแบบ  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกตาง  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 ทฤษฎีการคาดหวัง  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 ทฤษฎีโอกาสที่จํากัด  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

กกกกกกกกงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะรูปแบบ และปจจัยที่มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล ผลสํา-

รวจ  “ พฤติกรรมและทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลโลกป 2553 ” ในประชาชนอายุ 12-60 ป เขต

กรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม สงขลา จํานวน 2,541 ราย เมื่อวันที่ 4 -14 พ.ค.2553 พบใน

รอบ 12 เดือนที่ผานมา   กลุมตัวอยาง 66.1% จะติดตามดูเฉพาะทีมที่เชียร อีก 18.1% บอกวาจะดูทุก

คูสวน 15.8% จะดูเฉพาะนัดสําคัญๆ ปจจัยที่ทําใหเลนพนันคือ เชียรสนุกขึ้น 68.6%  เลนตามเพื่อน/ 

ครอบครัว/ คนรัก 37.1%  อยากไดเงิน 23.8% (ที่มา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข 

ภาพ สสส.) 

กกกกกกกกพิภพ ขัติฤกษ (2543) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการเลนพนันในกรุงเทพมหานคร โดย

ใชขอมูลปฐมภูมิจากการวิจัยภาคสนาม โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจํานวน 10 คน และเปนการ

ออกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 150 คน และใชขอมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

กกกกกกกกผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 34.51 ป นับถือศาสนา

พุทธ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา สมรสแลว และมีฐานะเปน

หัวหนาครอบครัว ประกอบอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ย 11,598.48 

บาท และเลนการพนันฟุตบอลมาแลวเฉลี่ย 2.96 ป ในแตละเดือนเลนการพนันฟุตบอล 4 คร้ัง ใน

วงเงินเฉลี่ยคร้ังละ 3,430.60 บาท ชําระเงินการพนันดวยเงินสด และเลนในกลุมเพื่อน รองลงมือคือ 

โตะบอล ไดรับขอมูลการเลนการพนันฟุตบอลจากหนังสือพิมพ/นิตยสาร ไมเคยถูกโกงเงินจากการ

เลนการพนันฟุตบอลและทั้งหมดไมเคยถูกจับกุมดําเนินคดีมากอน  
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กกกกกกกกปจจัยที่มีผลตอการเลนการพนันฟุตบอล จากลําดับความสําคัญมากที่สุดในแตละปจจัย

คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1) ปจจัยที่เกี่ยวกับการพนันฟุตบอล ไดแก ตองการความสนุกสนานต่ืนเตน

เราใจ เปนเกมกีฬาไมใชความผิดรายแรง ทําตามสมัยนิยม เพื่อการเขาสังคมและคาดหวังในการเพิ่ม

รายได  

กกกกกกกกกกกกกกกก2) ปจจัยลักษณะเฉพาะของการพนันฟุตบอล ไดแก ไมตองเสียเวลา เลน

สะดวกเลนงาย  

กกกกกกกกกกกกกกกก3) ปจจัยเกี่ยวกับทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ไดแก นักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียง 

ผูจัดการทีมที่มีชื่อเสียงและสถิติของทีมที่ชนะมากกวาแพ  

กกกกกกกกวุฒินันท หวานนวล (2547) ศึกษางานวิจัยเร่ือง ธุรกิจมืด :การพนันฟุตบอลในหาดใหญ  

ผลการศึกษาพบวา  

กกกกกกกก1. ผูประกอบธุรกิจรับพนันฟุตบอลสามารถจําแนกได 3 ระดับไดแก โตะพนันขนาด

เล็ก โตะพนันขนาดกลาง และโตะพนันขนาดใหญ โดยโตะรับพนันทั้ง 3 ระดับจะมีความเกี่ยวเน่ือง 

ความเชื่อมโยงระหวางกัน  

กกกกกกกกโตะรับพนันฟุตบอลขนาดเล็ก เชน รานอาหาร รานนํ้าชา ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากใน

เมืองหาดใหญ  

กกกกกกกกโตะรับพนันฟุตบอลขนาดกลาง ไดแก รานรับพนันฟุตบอลตางๆ ซึ่งมีอยูหลายสิบราน

ในเมืองหาดใหญ ลักษณะของรานจะมีกระดานสําหรับแสดงราคาตอรองในการรับพนันฟุตบอล  

กกกกกกกกโตะรับพนันฟุตบอลขนาดใหญ เปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือจากผูเลนพนันฟุตบอล

และโตะบอลทั่วไป ในการยอมรับในเครดิตที่มีตอกันระหวางนักพนันกับโตะบอล วาแทงพนันกับ

โตะในจํานวนเงินที่สูง เปนหลักหมื่น หลักแสนแลวจะไมถูกโกงเงินพนัน  

กกกกกกกกผูเลนพนันฟุตบอล สวนใหญเปนเพศชาย เคยเลนการพนันชนิดอ่ืนกอนที่จะมาเลน

พนันฟุตบอล และปจจุบันยังคงเลนอยู เชน หวยบนดิน สลากกินแบงรัฐบาล การพนันที่ใชไพหรือ

ลูกเตา วัวชน ไกชน เปนตน โดยใหเหตุผลวาหันมาเลนพนันฟุตบอลเพราะมีความชื่นชอบในกีฬา

ฟุตบอล และอยากเสี่ยงโชค  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเลนพนันฟุตบอล  

กกกกกกกกสําหรับการแขงขันกีฬาฟุตบอลโลกในปน้ี ทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทยคาดวาจะมี

เงินสะพัดถึง 6 หมื่นลานบาท ขณะที่วงเงินพนันฟุตบอลจะมีมูลคาสูงถึง 3.7 หมื่นลานบาท    

กกกกกกกกนายธนวรรธน  พลวิชัย ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย ไดเปดเผยผลสํารวจพฤติกรรมการใชจายในชวงเทศกาลฟุตบอลโลก 2010 มีจํานวน

ตัวอยาง 1,112 ตัวอยาง โดยสํารวจระหวางวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2553 จากการสํารวจพบวา มีเงิน

สะพัด 5.96 หมื่นลานบาท โดยแบงเปนเงินการพนันมากถึง 3.72 หมื่นลานบาท  , การซื้อ

เคร่ืองใชไฟฟาอุปกรณรับสัญญาณ 2,205 ลานบาท , การซื้อสินคาอุปโภคบริโภคและสังสรรค 1.9 

หมื่นลานบาท และอ่ืน ๆ อีก 1,234 ลานบาท 

กกกกกกกกพินิต วงษยี่กุล (2543) ศึกษาเร่ืองอุตสาหกรรมการพนันฟุตบอลในเขตกรุงเทพฯ โดยใช

ขอมูลปฐมภูมิจากการวิจัยภาคสนาม ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการสัมภาษณที่เลือก

ตัวอยางแบบเจาะจงจากผูสันทัดกรณี และสวนที่ 2 เปนการออกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง

จํานวน 69 คน และใชขอมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวาตลาดการพนันฟุตบอลในประเทศไทยมีการขยายตัวจากการพัฒนา

และขยายตัวของระบบขอมูลขาวสารเปนการเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอล ตางประเทศพนัน

ดวยระบบอัตราตอรองแบบมีแตมตอเปนหลัก ผลกระทบสําคัญคือ ปญหาการติดการพนัน  

กกกกกกกกโครงสรางอุตสาหกรรมการพนันฟุตบอลในเขตกรุงเทพมหานคร ดานอุปทานหรือผู

ใหบริการมี 2 ลักษณะใหญ คือ นายหนารับพนันหรือปวบอลและเจามือรับพนันหรือโตะบอล

รายไดมาจากสวนตางของอัตราตอรองของผูเลนทีมตอและผูเลนทีมรองหรือเรียกวา คานํ้า มีการ

ประสานเครือขายกันเปนลําดับขั้น เปนกลไกในการลดความเสี่ยงจากการรับพนัน ดานอุปสงคหรือ

ผูเลน สวนใหญเร่ิมเลนเพราะชอบกีฬาฟุตบอล และมีการเลนพนันฟุตบอลอยางตอเน่ืองเพราะ

ตองการเสี่ยงโชค ใชหนังสือพิมพกีฬารายวันเปนสื่อขอมูลหลัก ไมสนใจบันทึกสถิติการเลนพนัน

วาไดหรือเสียมากกวา ใชเงินไดจากการพนันเพื่อการบริโภคสินคาและบริการที่ฟุมเฟอย เลนพนัน

ฟุตบอลบางนัด แตเมื่อประสบการณเลนพนันมากขึ้นจะเลนพนันมากคูขึ้น ในการแทงพนันมักแทง

ในวงเงินประมาณ 501-5,000 บาทตอคู ชําระเงินหลังทราบผลการแขงขัน การชําระเงินโดยมากใช
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เงินสด แตกลุมที่ชําระดวยการโอนเงินสวนใหญเปนผูที่ประกอบอาชีพแลวเลนพนันดวยรายได

ประจําและมีการเลนพนันชนิดอ่ืนประกอบ  

กกกกกกกกเมื่อพิจารณาโดยรวม แมวามีผูเลน/ผูใหบริการจํานวนมาก แตผูใหบริการมีการ

ประสานกันเปนเครือขายสงผลใหโครงสรางตลาดที่แทจริงมีการผูกขาด โดยราคาตอรองที่แทจริง

ถูกกําหนดจากอัตราตอรองจากตางประเทศ  

กกกกกกกกผาสุก พงษไพจิตร และคณะ (2543) รวมศึกษางานวิจัย เร่ือง อุตสาหกรรมการพนัน : 

ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและมาเลเซีย ผลการวิจัยทําใหทราบวามีนักพนันคนไทย

ขามไปเลนบอนกาสิโนในประเทศเพื่อนบานจํานวนมาก นอกจากน้ียังมีขอสรุปสําหรับการพนันใน

ประเทศไทยวา มูลคาทางเศรษฐกิจ หวยใตดินมีมูลคาสูงสุดโดยมีสัดสวนเกือบรอยละ 50 ของ

กิจกรรมการพนัน 3 ประเภท (หวยใตดิน บอนเถื่อนและพนันฟุตบอล) การพนันฟุตบอลผิด

กฎหมายมีสัดสวนนอยที่สุดประมาณไมถึงรอยละ 10 อยางไรก็ตามการพนันฟุตบอลเปนกิจกรรม

ใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยในเวลาสั้นๆ เมื่อเทียบกับกิจกรรมการพนันอีก 2 ประเภท แตเมื่อ

พิจารณาการขยายตัวของการพนันฟุตบอลพบวา มีการขยายตัวในระดับสูง  

กกกกกกกกสิ่งที่ผูวิจัยประเมินวารัฐบาลตองการจะควบคุม คือ การเลนในกลุมเยาวชนและการเลน

ผานระบบเครดิต แตผลที่สําคัญของการเปดการพนันเปนกิจกรรมถูกกฎหมาย คือ จะกระตุนให

ตลาดขยายตัว กลาวคือมีผูเลนมากขึ้นแตการจัดเก็บภาษีจะกระทําไดไมมาก เน่ืองจากอัตรา

ผลตอบแทนในการใหบริการการพนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่าอยูแลว (รอยละ 10 ถึง 13) และตลาด

ฟุตบอลยังเล็กเมื่อเทียบกับหวยใตดิน ดังน้ัน คณะวิจัยจึงเห็นวา รัฐบาลยังควรกําหนดใหการพนัน

ฟุตบอลเปนกิจกรรมผิดกฎหมายตอไปและควรปรับปรุงการลงโทษ รวมทั้งการดําเนินงานของ

ตํารวจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังตองศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงและการ

ขยายตัวของตลาดตอไป รัฐบาลในประเทศออสเตรเลีย คอนขางใหความสําคัญกับการหารายไดจาก

การพนันในขณะที่ประเทศอังกฤษ เจตคติตอการพนันยังเปนการตอตานอยางรุนแรง ดังน้ัน

นโยบายจึงออกมาในลักษณะที่ทําอยางไรจึงจะใหธุรกิจการพนันอยูในกรอบที่ไมสรางปญหาทาง

สังคมและไมมีการขยายตัวมากขึ้น เชน การจํากัดใหการพนันนอกสนาม ทําไดในระบบเครดิตผาน

จดหมายและโทรศัพท ซึ่งทําใหไมมีการพบปะหรือพูดคุยเร่ืองอัตราตอรองหรือผลการแขงขัน ให

การพนันเปนเร่ืองสวนตัวเทาน้ัน การพนันที่ผานระบบการติดตอสื่อสารในขณะน้ันยังลาสมัย ใช
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เวลาและไมสะดวกนักซึ่งมีผลชวยควบคุมการขยายตัวของกิจกรรมการพนันไดมากพอสมควร การ

ไมอนุญาตใหมีสถานรับแทงพนันนอกสนามมีผลใหเกิดการชะลอตัวของระบบขาวสาร เน่ืองจาก

ระบบขาวสารในสมัยน้ันมีความลาชามาก และถาตองการขาวสารที่ทันสมัยจะตองไปที่สนามแขง

ขัน วิธีการดังกลาวไดผลคอนขางมากกับการพนันทายผลการแขงขันที่ตองอาศัยขาวสารขอมูลที่

เปนพื้นฐานในการตัดสินใจ  

กกกกกกกกเฉพาะกิจกรรมทางการพนัน งานของผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พริยะรับสรรค และ

นวลนอย ตรีรัตน (2543) ศึกษาเฉพาะเร่ืองหวยใตดิน พนันฟุตบอล และบอนการพนัน และพบวามี

มูลคาเพิ่มเกิดขึ้นระหวาง 134,000-277,000 ลานบาท มีมูลคาเพิ่มของเศรษฐกิจการพนันทีผิด

กฎหมายในระหวางป พ.ศ. 2536 - 2538 คิดเปนรอยละระหวาง 3.7 - 7.6 ของผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ  

กกกกกกกกจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวาปจจัยที่นาจะมี

ความสัมพันธกับทัศนคติตอพฤติกรรมการพนันฟุตบอล คือ 1) ปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา   คณะและรายไดตอเดือน 2) ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม ไดแก การเลนพนันของ

สมาชิกในครอบครัว ประสบการณการเลนพนันของตนเอง 3) ปจจัยสนับสนุน ไดแก ความสนใจ

ในกีฬาฟุตบอล ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ การติดตอคบคาสมาคมกับผูเลนพนันฟุตบอล และการไดรับ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอล ซึ่งปจจัยเหลาน้ีสงผลใหกลุมคนที่คลุกคลีกับการพนัน

ฟุตบอล ซึมซับคานิยมในการพนันอยูเร่ือย ๆ และอีกดานหน่ึง คือกลุมคนทียังไมไดของเกี่ยวกับ

การพนันฟุตบอล อาจถูกกระตุนจากปจจัยเหลาน้ี นําพาไปสู วังวนของการพนันฟุตบอลได 

กกกกกกกก1. แนวคิดเกี่ยวกับการพนัน  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 อบายมุขและการพนัน  

กกกกกกกกอบายมุข ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (1329) ไดใหความหมาย

ไววา หมายถึง ทางแหงความฉิบหาย, เหตุแหงความฉิบหาย มี 2 หมวด คือ  

กกกกกกกก1. อบายมุข 4 ไดแก  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 นักเลงหญิง    1.2 นักเลงสุรา  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 นักเลงเลนการพนัน   1.4 คบคนชั่วเปนมิตร  

กกกกกกกก 
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กกกกกกกก2. อบายมุข 6 ไดแก  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ด่ืมนํ้าเมา   2.2 เที่ยวกลางคืน  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 เที่ยวดูการเลน   2.4 เลนการพนัน  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 คบคนชั่วเปนมิตร   2.6 เกียจครานการทํางาน  

กกกกกกกกอบายมุข 6 เปนชองทางของความเสื่อม ทางแหงความพินาศ เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย 

ไดแก ด่ืมนํ้าเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการเลน เลนการพนัน คบคนชั่วเปนมิตร และเกียจครานการ

ทํางาน มีโทษดังน้ี (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2550 : ออนไลน)  

กกกกกกกกติดสุราและของมึนเมา มีโทษ 6 อยาง คือ 1) ความเสื่อมทรัพยอันผูด่ืมพึงเห็นเอง 2) กอ

การทะเลาะวิวาท 3) เปนบอเกิดแหงโรค 4) เปนเหตุเสียชื่อเสียง 5) เปนเหตุไมรูจักละอาย และ 6) 

ทอนกําลังปญญา  

กกกกกกกกชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษ 6 อยาง คือ 1) ผูน้ันชื่อวาไมคุมครอง ไมรักษาตัว 2) ผูน้ันชื่อ

วาไมคุมครอง ไมรักษาบุตรภรรยา 3) ผูน้ันชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ 4) ผูน้ันเปนที่ระแวงของคน

อ่ืน 5) คําพูดอันไมเปนจริงในที่น้ันๆ ยอมปรากฏในผูน้ัน 6) อันเหตุแหงทุกขเปนอันมากแวดลอม  

กกกกกกกกชอบเที่ยวดูการละเลน มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสียเพราะใจกังวลคอยคิดจอง กับ

เสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งน้ันๆ ทั้ง 6 กรณี คือ 1) รําที่ไหนไปที่น่ัน 2) ขับรองที่ไหนไปที่น่ัน 3) ดนตรีที่

ไหนไปที่น่ัน 4) เสภาที่ไหนไปที่น่ัน 5) เพลงที่ไหนไปที่น่ัน 6) เถิดเทิงที่ไหนไปที่น่ัน  

กกกกกกกกติดการพนัน มีโทษ 6 อยาง คือ 1) ผูชนะยอมกอเวร 2) ผูแพยอมเสียดายทรัพยที่เสียไป 

3) ความเสื่อมทรัพยในปจจุบัน 4) ถอยคําของคนเลนการพนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟงไมขึ้น 5) 

ถูกมิตรอมาตยหมิ่นประมาท และ 6) ไมมีใครประสงคจะแตงงานดวย เพราะเห็นวา ชายนักเลงเลน

การพนันไมสามารถจะเลี้ยงภรรยา คบคนชั่ว มีโทษ โดยทําใหกลายไปเปนคนชั่วอยางคนที่ตนคบ

ทั้ง 6 ประเภท คือ 1) นําใหเปนนักเลงการพนัน 2) นําใหเปนนักเลงเจาชู 3) นําใหเปนนักเลงเหลา 4) 

นําใหเปนคนลวงผูอ่ืนดวยของปลอม 5) นําใหเปนคนโกงเขาซึ่งหนา 6) นําใหเปนคนหัวไม  

กกกกกกกกเกียจครานการงาน มีโทษ โดยทําใหยกเหตุตางๆ เปนขออางผัดเพี้ยนไมทําการงาน 

โภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มีอยูก็หมดสิ้นไป คือใหอางไปทั้ง 6 กรณี คือ 1) หนาวนักแลวไมทําการ

งาน 2) รอนนักแลวไมทําการงาน 3) เย็นไปแลวไมทําการงาน 4) ยังเชานักแลวไมทําการงาน 5) หิว

นักแลวไมทําการงาน6) อ่ิมนักแลวไมทําการงาน 



16 
 

กกกกกกกกเร่ืองศักด์ิ จริตเอก (2536 อางถึงใน พิภพ ขัติฤกษ, 2543 : 24-25) ไดกลาวไววา อบายมุข 

เปนความผิดเมื่อกฎหมายกําหนด ซึ่งบัญญัติไวเฉพาะเร่ืองเทาที่เห็นวาจะสงผลรายตอสังคมโดย

สวนรวม เมื่อมีผูกระทําผิดเกิดขึ้นแลวประชาชนรูสึกเกลียดและไดรับความเสียหาย ซึ่งแทจริงเปน

ความเสียหายตอแผนดินหรือรัฐ โดยมีตํารวจเปนผูเสียหายแทนรัฐและสามารถแบงแยกเปนกลุมได 

2 กลุมคือ  

กกกกกกกก1) กฎหมายหามมิใหมีโดยเด็ดขาด เชน การพนันบางชนิด การคาประเวณี ยาเสพติ เปน

ตน  

กกกกกกกก2) กฎหมายมิไดหามโดยเด็ดขาด สามารถมีขึ้นไดภายใตขอบเขตของกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับของทางราชการ  

กกกกกกกกแหลงอบายมุขกอใหเกิดภารกิจและหนาที่เชื่อมโยงการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจและ

เปนบอเกิดแหงอาชญากรรมหลายรูปแบบ  

กกกกกกกกอบายมุข กลายเปนสวนหน่ึงของสังคมไทย ที่กอใหเกิดผลกระทบทางสังคมตอคนไทย

ทุกเพศทุกวัย ทั้งทางตรงและทางออม  

กกกกกกกก- ทางตรง คือ สุขภาพรางกายทรุดโทรม เสียทรัพย  

กกกกกกกก- ทางออม คือ เปนเงื่อนไข จูงใจใหกออาชญากรรมอ่ืน ๆ  

กกกกกกกกอบายมุขไดแพรอยางกวางขวาง แมประชาชนสวนใหญจะรูถึงโทษและภัยรวมทั้ง

ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับอบายมุข แตก็ยังมีบุคคลหลายกลุมที่พยายามหาชองโหวของกฎหมาย

เพื่อหลีกเลี่ยงและพัฒนารูปแบบของอบายมุขใหทันสมัยและพนผิด  

กกกกกกกกการแพรกระจายของวัฒนธรรมตะวันตกสูสังคมไทย มีอบายมุขแทรกปนเขามาหลาย

รูปแบบซึมซับเขามา มีอิทธิพลตอวิธีชีวิตของประชาชนและสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ

คานิยมและอุปนิสัยของคนไทยที่ชอบสนุกสนาน ชอบเสี่ยงโชค ทําใหอบายมุขรูปแบบใหมๆ แพร

ระบาดอยางรวดเร็ว  

กกกกกกกกเปนที่ยอมรับกันวาปจจุบัน สังคมไทยในปจจุบันบูชาวัตถุขั้นรุนแรง ซึมซับเขาไปใน

วิถีคิดของผูคนอยางนาสะพรึงกลัว ถึงขั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนเจตคติ และมองอบายมุขวา เปน

ความชั่วรายที่จําเปน โดยสิ่งหน่ึงที่ไดกลายเปน ความชั่วรายที่จําเปนในสังคมปจจุบัน คือการพนัน
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ในทุกรูปแบบ เพราะแมแตอํานาจรัฐและพลังศาสนายังตองยอมศิโรราบตอกระแสความตองการ

ของอิทธิพลแหงตัณหา และอารมณที่ไมมีสิ้นสุดของมนุษย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ความหมายของการพนัน  

กกกกกกกกการพนัน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (756) หมายถึง เลนเอา

เงินหรือสิ่งอ่ืนโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหเหลี่ยมไหวพริบ และฝมือรวมทั้งโชคดวย 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดอธิบายไววา  

กกกกกกกกการพนัน คือ เสี่ยงโชค ซึ่งตองใชไหวพริบและฝมือ มาพนันเอาทรัพยสินกัน เชน การ

เลนไพตอง บิลเลียดรูและตีผี เปนตน  

กกกกกกกกขันตอ คือ การเลนที่บุคคลสองฝาย มีความเห็นตรงกันขามกันในเหตุการณอยางใด

อยางหน่ึงซึ่งไมแนนอนอันจะเกิดขึ้นในอนาคต และไดมาตกลงกันวาถาเหตุการณใดเปนไป

ตามน้ันจริง ฝายหน่ึงแพอีกฝายหน่ึงชนะ ฝายแพจะตองเสียเงินใหแกผูชนะตามที่ไดตกลงกันไว 

เชนพนันกันวา นักชกคนไหนจะเปนฝายที่ชกชนะ เปนตน แตโดยทั่วไปแลวเมื่อกลาวก็จะกลาว

โดยรวมกันไปวา “การพนันขันตอ”  

กกกกกกกกตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แบงออกเปน 2 ประเภท (สมพร พรหมหิตาธร

, 2530 : 134)  

กกกกกกกก1) บัญชี ก. ซึ่งกฎหมายหามมิใหอนุญาต หรือเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนซึ่งมี

ลักษณะเปนการเลนรายแรง ไดแก หวย กข. โปปน ไฮโลว เปนตน  

กกกกกกกก2) บัญชี ข. หรือการเลนที่มีลักษณะคลายกันซึ่งรัฐมนตรีเจาหนาที่ไดออกกฎกระทรวง 

จะจัดใหมีขึ้นเพื่อทําประโยชนผูจัดโดยออกใบอนุญาตได ไดแก ชกมวย ยิงเปา เปนตน  

กกกกกกกกนวลจันทร ทัศนชัยกุล (2540 : 172) กลาวไววา การพนัน หมายถึง ขอตกลงที่กอใหเกิด

การไดหรือการเสียซึ่งเงินหรือทรัพยสินโดยทั้งสองฝายถือเอาการเสี่ยงที่ไมแนนอนเปนเคร่ืองชี้วัด

ในการตัดสินแพ ชนะ ไดหรือเสีย การเสี่ยงจึงเปนเร่ืองของอนาคต  

กกกกกกกกสังศิต พิริยะรังสรรค (2546 : 2) กลาวไววา การพนัน หมายถึง อะไรก็ไดที่มีลักษณะ

เปน ธุรกรรมทางการเงิน ที่เกี่ยวของกับผลลัพธของความไมแนนอน  
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กกกกกกกกนวลนอย ตรีรัตน (2546 : 36) กลาวไววา การพนันเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และเปนการพักผอนหยอนใจประเภทหน่ึงของคนทั่วไปในโลกมาเปนเวลาชานานตราบ

จนกระทั่งถึงทุกวันน้ี  

กกกกกกกกอยางไรก็ตาม “การพนัน” เปนกิจกรรมที่จัดอยูบนความเสี่ยง จนอาจมีความเขาใจที่ 

สับสนเกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ทีมีลักษณะใกลเคียงกับการพนันอยางยิ่ง เชน การจับสลากผูโชคดีใน

รายการแจกของรางวัลตาง ๆ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย และบางคร้ัง การพนันเปนสิ่งที่อยู 

ควบคูกับการมีชีวิตอยูของมนุษยโดยปราศจากขอถกเถียง  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ความเปนมาของการพนันในสังคมไทย  

กกกกกกกกการพนันอยางถูกกฎหมายโดยที่รัฐบาลใหการสนับสนุน ไดเคยเกิดขึ้นในสังคมไทยใน

สมัยรัชกาลที ่3 รัฐบาลสนับสนุนใหเลนการพนันเพื่อเก็บภาษีอากร ที่เรียกกันวา อากรบอนเบี้ยและ

อากรหวย  

กกกกกกกกอากรบอนเบี้ย คือ เงินที่เก็บจากผูประมูลขอต้ังบอนการพนัน ถั่ว และโป  

กกกกกกกกอากรหวย น้ัน มีหลักฐานระบุวา ชาวจีนอพยพ นําเขามาเลนในราชอาณาจักรในราว

ทศวรรษ 2360  

กกกกกกกกอากรทั้งสองประเภทสามารถสรางรายไดใหแกรัฐเปนจํานวนมหาศาล แตทายที่สุด 

รัฐบาลไดมีประกาศปดโรงหวย เน่ืองจากพบวาการพนันมีผลกระทบตอสังคมสูงมาก และทําให

ประชาชนหมกมุนกับการพนันไมเปนอันทํามาหากิน  

 กกกกกกกกสมัยราชการที่ 5 ไดโปรดใหเลิกบอนการพนันในมณฑลศรีธรรมราชและชุมพร และ

จํากัดมณฑลอ่ืนใหนอยลง คร้ันมาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 มีประกาศปดบอนทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 1 

เมษยน พ.ศ. 2460 สวนโรงหวยถูกปดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2495 (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2543 

:106-107 ) 

กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยของ ผาสุก พงษไพจิตร (2543ก : 153-154) พบวา ชาวอังกฤษเปนผู

แนะนําใหรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อหารายไดบํารุงกุศล และกอนการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลออกสลากกินแบงเปนคร้ังคราวเพื่อเพิ่มรายได ในป 

พ.ศ. 2538 สลากกินแบงรัฐบาลกับสลากการกุศลถูกรวมเขาดวยกันออกดวยกันเดือนละ 2 คร้ัง 

รายไดสุทธิที่ไดรับถูกจัดสรรไกแกหนวยงานตางๆ ตามจุดประสงคของการออกสลาก เงินรายได
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จากการขายสลากกินแบงรัฐบาลทั้งหมด รอยละ 60 เปนเงินรางวัลใหผูซื้อสลาก รอยละ 28 สงเขา

รัฐ รอยละ 9 เปนสวนลดใหผูจัดจําหนาย และรอยละ 3 เปนคาจัดการและบริหารในสํานักงานสลาก

กินแบง และเน่ืองจากการพนันสลากกินแบงรัฐบาลที่พัฒนามาจากความตองการเพื่อกิจการสา

ธารณกุศล จนทําใหบางคนเขาใจวาไมใชรูปแบบของการพนัน 

กกกกกกกกจากการศึกษาของ สังศิต พิริยะรังสรรค (2543ก : 89-90) พบวา ในประเทศไทยการเลน

พนันหลายประเภทเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เน่ืองจากรัฐบาลพิจารณาวาเปนสิ่งที่เลวราย และสงผลทาง 

ดานลบตอสังคม แตจุดยืนของรัฐบาลไมสอดคลองกับพฤติกรรมของคนสวนใหญในสังคมประชา- 

ชนจํานวนมากใหความรวมมือกับกิจกรรมหลายอยางที่ผิดกฎหมาย โดยมิไดตระหนักวาการมีสวน

รวมในกิจกรรมเหลาน้ีผิด และไมพึงกระทํา  

 กกกกกกกกภายใตกฎหมายไทย การคายาเสพยติด การคาอาวุธตองหาม การลักลอบนํานํ้ามันดีเซล

เขาประเทศ การคาประเวณี หวยใตดิน บอนการพนันและการพนันฟุตบอล ทั้งหมดน้ีถูกกระบุวาผิด

กฎหมาย แตคนสวนใหญแบงกิจกรรมเหลาน้ีออกเปน 2 กลุม  

 กกกกกกกกกลุมแรก ไดแก การคายาเสพยติดและการคาอาวุธตองหาม ผูคนสวนใหญเห็นพองกัน

วากิจกรรมเหลาน้ีสรางความเสียหายใหแกสังคม  

 กกกกกกกกกลุมที่ 2 ไดแก กิจกรรมที่สวนใหญสรางความเสียหายสวนตัว แตมีการถกเถียงในเร่ือง

ของผลกระทบตอสังคม กิจกรรมเหลาน้ีไดแก การเลนพนัน เชน หวยใตดิน การเลนพนันในบอน

และการพนันฟุตบอล ทั้งหมดน้ีมีองคประกอบของความบันเทิง และการผอนคลายความตึงเครียด

อยูดวย ผูที่ทําตามใจตนตองแลกเปลี่ยนระหวางความสุขที่คาดหวัง กับความเสี่ยงที่ตนเองจะไดรับ

ผลเสียหาย ทางรัฐอางวาการทําใหกิจกรรมเหลาน้ีเปนสิ่งผิดกฎหมายมีเหตุผล 2 ประการ ประการ

แรก รัฐมีหนาที่ปองกันประชาชนจากการทํารายตนเอง ประการที่ 2 กิจกรรมเหลาน้ีสงผลกระทบ

ทางลบตามมาอีก (เชน อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากหน้ีพนันและความยากจน) ซึ่งทางรัฐมีหนาที่

ปองกัน  

 กกกกกกกกสําหรับกิจกรรมกลุมที่ 2 น้ัน สังคมยังไมเห็นพองตองกันเปนเอกฉันทวาควรถือเปน

อาชญากรรมรายแรง ในความเปนจริงการที่คนสวนมากมีสวนรวมในกิจกรรมเหลาน้ีอยางเปน

ประจํา แสดงใหเห็นระดับการยอมรับของสังคมซึ่งกอใหเกิดปญหาสําคัญ ถาหากรัฐบาลยึดหลักวา

ควรปราบปรามกิจกรรมเหลาน้ีจะทวนกระแสความรูสึกของประชาชนหรือไม และถารัฐบาลขาด
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ความมุงมั่นหรือความสามารถที่จะปราบปราม ทางรัฐควรทําใหสิ่งเหลาน้ีเปนเร่ืองถูกกฎหมาย

หรือไม เพื่อที่จะลดชองวางระหวางนโยบายกับความเปนจริง  

 กกกกกกกกเมื่อพิจารณานโยบายของรัฐบาลที่ประเทศอ่ืน ๆ พบวามี 2 แนวทางหลักในเร่ืองของ

การพนัน แนวทางแรก ไดแกการทําใหการพนันเปนสิ่งผิดกฎหมายและปราบปรามอยางมี

ประสิทธิภาพเจาของและผูเลนมีโทษโดยการปรับและจําคุก อีกแนวทางหน่ึง ไดแกการยอมรับวา

การปราบปรามเปนสิ่งที่ยาก เพราะตนทุนคาใชจายมีมูลคาสูง การทําใหการพนันเปนสิ่งที่ถูก

กฎหมายเปดโอกาสใหรัฐบาลนําการพนันออกจากมุมมืดของสังคม สามารถกําหนด ควบคุมและนํา

รายไดบางสวนมาใช เจาของบอนการพนันและนักเลนพนัน สามารถนําเงินมาชวยเหลือสังคม

แทนที่การจายคาสินบนแกตํารวจหรือจัดต้ังแกงอาชญากร มีหลายประเทศที่ใชแนวทางที่ 2 เชน 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญ่ีปุน เกาหลีใต ฮองกง เวียดนาม พมา ฟลิปปนส

และสิงคโปร รัฐบาลเหลาน้ีประหยัดคาปราบปรามการพนันและมีรายรับมากขึ้น ตํารวจและ

หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการปราบปราม มีเวลาทําภารกิจอ่ืนไดมากขึ้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 กฎหมายกับการพนัน  

 กกกกกกกกในป พ.ศ. 2473 ประเทศไทยมีกฎหมายการพนันฉบับแรกซึ่งเปนการรวบรวมกฎหมาย 

การพนันตางๆ มารวมไวในที่เดียวกัน ตอมามีการประกาศใช พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 เปนการ

ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยยิ่งขึ้นและเพิ่มเติมการเลนการพนันประเภทตาง ๆ จนกลายมาเปน

กฎหมายฉบับในปจจุบัน  

กกกกกกกกกฎหมายการพนันที่ประกาศใชในป 2478 หามเลนการพนันหลายชนิด นอกจากภายใต

การอนุญาตชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลาสั้นๆ ไมเกิน 1 วัน ที่ตํารวจออกใหในโอกาสพิเศษ 

คาธรรมเนียมการอนุญาต สถานที่และเวลา จะระบุอยางเขมงวด เชน การเลนไพ หวยบนดิน ไฮโล

และอ่ืน ๆ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

กกกกกกกกกฎหมายน้ีมีความคลุมเครือใน 2 ประการหลัก ประการแรก ในเมื่อมีการอนุญาตใหเลน

การพนันบางเกมภายใตเงื่อนไขบางประการ กฎหมายมิไดลงโทษการพนันวาเปนสิ่งเลวรายโดย

ทั้งหมด แตมีการลงโทษคนที่ไมปฏิบัติตามกฎ และถือวาคนเหลาน้ีเปนอาชญากรในสายตาของ

กฎหมายประการที่สอง กฎหมายไมมีความเปนจริงและไมสามารถบังคับใชได สงผลใหมีการเลน

พนันกันอยางกวางขวางและทวีคูณ โอกาสในการติดสินบนเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่อ่ืนๆ  
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กกกกกกกกแมในกรณีของการพนันหลายประเภทที่ขออนุญาตเลนได กฎเกณฑคอนขางเขมงวด 

กระบวนการขอใบอนุญาตมีความซับซอน และใบอนุญาตแตละใบจํากัดระยะเวลาเพียงสั้นๆ การ

ละเมิดขอจํากัดถือวาเปนความผิดทางอาญากฎหมายคาดโทษจําคุกสําหรับผูกระทําผิด แตศาลสวน

ใหญปรับ 500 ถึง 2,000 บาท การลงโทษน้ีไมสําคัญ แตการดําเนินคดีทางศาลถือเปนสิ่งที่นาละอาย 

นักการพนันหลายคนจึงจายคาสินบนแกตํารวจ เพื่อความปลอดภัยจากปญหาเหลาน้ี เจาของ

กิจกรรมจายคาสินบนแกเจาหนาที่ชั้นผูใหญเพื่อที่จะดําเนินกิจการโดยไมตองคําน่ึงถึงกฎที่เขมงวด 

พบวามีการเลนไพ หวยใตดินและไฮโล ภายใตการคุมครองของเจาหนาที่ตํารวจ ผูมีอิทธิพลหลาย

คนเชน นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐบาล มีสวนพัวพันในเครือขายธุรกิจการพนัน และการใหความ

คุมครอง เมื่อเปนดังน้ัน จึงเปนการยากยิ่งที่จะบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

กกกกกกกกเจาหนาที่รัฐบาลไทยมีจุดยืนที่วา สมควรที่จะปราบปรามการพนัน แตในความเปนจริง

การปราบปรามขาดประสิทธิภาพ มีการใหสินบนเพื่อลบลางกฎหมายและการเลนพนันจึงมีอยู

ทั่วไป (สังศิต พิริยะรังสรรค, 2543ก : 107)  

กกกกกกกก2. แนวคิดเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 พัฒนาการ การเลนพนันฟุตบอล  

 กกกกกกกกเดิมการพนันทายผลการแขงขันฟุตบอล เลนกันเฉพาะในกลุมคนดูฟุตบอลใน

สนามแขงขัน ตอมาจึงมีการขยายตัวไปสูผูชมทางโทรทัศน ซึ่งสวนใหญเปนการแขงขัน

ภายในประเทศและมีการถายทอดสดรายการฟุตบอลจากตางประเทศ โดยเฉพาะการรายงานผลการ

แขงขัน หรือการถายทอดสด ทั้งในระดับสโมสรของประเทศที่มีชื่อเสียงในยุโรป ไมวาจะเปน 

อังกฤษ อิตาลี เยอรมนี และในระดับนานาชาติ เชน ฟุตบอลโลก ฟุตบอลชิงแชมปยุโรป เปนตน 

ความนิยมในการเลนพนันฟุตบอลจึงมีมากขึ้นตามลําดับ ดังที่ นวลนอย ตรีรัตน (2543ก : 186 -187) 

กลาวไววา ในยุคโลกไรพรมแดน อบายมุขก็เปนสิ่งที่ไรพรมแดนไปดวย การพนันฟุตบอลในไทยที่

มีมานานแลวแตเปนการพนันในวงแคบๆ และโยงกับการแขงขันฟุตบอลในประเทศ ซึ่งมีรายการ

แขงขันของสโมสรตาง ๆ เกือบทั้งป แตไมเปนที่นิยมเทาที่ควร ไมเปนที่แพรหลายและมีการ

ถายทอดผานสื่อโทรทัศนเฉพาะนัดที่เปนการแขงขันระหวางประเทศ การจัดการแขงขันใน

กรุงเทพฯ มีผูชมไมมากนัก หรือจะมีผูชมมากก็เฉพาะแมตชชิงชนะเลิศ สวนในการแขงขันที่มีทีม

ตางประเทศหรือระดับนานาชาติเขารวม ก็มีผูนิยมติดตามเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม การแขงขัน
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เหลาน้ีก็อาจจะมีการถายทอดเฉพาะการแขงขันในนัดสําคัญ ๆ เทาน้ัน สาเหตุที่การแขงขันฟุตบอล

ของไทยไมเปนที่นิยมก็เพราะวานักฟุตบอลไมมีชื่อเสียง ฝเทาใกลเคียงกัน มีทีมที่เขารวมแขงขันกัน

ไมกี่ทีม เกมการแขงขันไมต่ืนเตนเราใจ มีผลใหการพนันกระทํากันในกลุมเล็ก ๆ เพื่อความ

สนุกสนานเทาน้ัน ไมไดถือวาเปนการพนันที่จริงจังเทาไร คนนิยมพนันกับฟุตบอลตางประเทศ

มากกวา เพราะเปนทีมที่มีชื่อเสียง มีนักเตะฝเทาดีระดับโลก และที่สําคัญนักพนันเชื่อวาการแขงขัน

เปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม  

 กกกกกกกกการแขงฟุตบอลในทวีปยุโรปเปนที่รูจักกันดีในประเทศไทยมานานแลว มีการเผยแพร

ผลการแขงขันผานทางสื่อหนังสือพิมพมาตลอด ดังน้ัน ชวงแรก ๆ ผูที่ชอบกีฬาฟุตบอลจะติดตาม

การแขงขันผานสื่อหนังสือพิมพ การแขงขันฟุตบอลโลกเปนที่นิยมมาก เพราะถือวาเปนการแขงขัน

ในระดับสูงสุดของการเลนฟุตบอล และมีการถายทอดใหชมทางโทรทัศน สําหรับการพนันในสมัย

แรกๆ ก็ยังไมเปนที่แพรหลาย เปนการพนันในกลุมตัวเองเทาน้ัน ถาตองการเลนพนันอาจตองไป

เลนในประเทศเพื่อนบาน เชนที่มาเลเซีย ซึ่งการพนันฟุตบอลเปนที่นิยมและแพรหลายมากอน

ประเทศไทยเปนเวลานาน  

กกกกกกกกการพนันฟุตบอลในประเทศไทย มาถึงยุคเฟองฟูสุดขีดก็เมื่อระบบขาวสารขอมูลจาก

ตางประเทศเปนที่รับรูมากขึ้น และมีลักษณะที่แพรหลายมากขึ้น โดยประเภทของฟุตบอลที่นิยม

พนัน นอกจากในระดับนานาชาติคือการแขงขันในฟุตบอลโลก การแขงขันชิงแชมปยุโรป และ

รายการที่สําคัญอ่ืน ๆ แลว ก็จะเปนการแขงฟุตบอลตามสโมสรในประเทศตาง ๆ เชน อังกฤษ อิตาลี

และเยอรมัน โดยความนิยมอยูที่อังกฤษคอนขางมากกวาประเทศอ่ืน เพราะในอิตาลีน้ัน เชื่อวามา

เฟยของอิตาลีมีบทบาทตอผลของการแขงขัน สวนในเยอรมัน นักพนันรูสึกวาผลการแขงขัน 

คอนขางเปนไปตามความคาดหมาย จึงไมคอยเปนที่นิยมทั้งผูเลนและเจามือ ซึ่งการแขงขันในระดับ

สโมสรจะมีการจัดแขงขันทุกป สวนการแขงขันระดับชาติน้ัน บางรายการแขงขันทุกป บางรายการ

มีการแขงขันทุก ๆ 2 ป หรือ 4 ป ทั้งน้ีการพนันฟุตบอลจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการแขงขันฟุตบอล 

จึงอาจกลาวไดวาจํานวนรอบของการแขงขันฟุตบอลคือปจจัยหลักที่จะกําหนดปริมาณการแลน

พนันฟุตบอล รวมกับปจจัยดานอ่ืน โดยรายละเอียดของจํานวนรอบในการเลนพนันฟุตบอลดัง

ตาราง 1-4 

กกกกกกกก 
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ตาราง 1 รายละเอียดการแขงขันฟุตบอลลีกของบางประเทศในยุโรป 

ประเทศ ชื่อเรียกลีก ระยะเวลา จํานวนทีม จํานวนนัดท่ี

แขงขัน 

อังกฤษ พรีเมียรลีก ส.ค. -  พ.ค. 20 380 

อังกฤษ เดอะแชมเปยนชิพ ส.ค. -  พ.ค. 24 552 

อิตาลี กัลโซ เซเรียอา ส.ค. -  พ.ค. 20 380 

เยอรมัน บุนเดสลีกา ส.ค. -  พ.ค. 18 306 

สเปน ลาลีกาเสปน ส.ค. -  พ.ค. 20 380 

ฝร่ังเศส ดิวิชั่นหน่ึง ส.ค. -  พ.ค. 20 380 

สกอตแลนด พรีเมียรลีกสกอต ส.ค. -  พ.ค. 12 132 
 

1. ที่มา : บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน), รายละเอียดการแขงขันฟุตบอลลีกในยุโรป 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 17.  
ตาราง 2 รายละเอียดการแขงขันฟุตบอลสโมสรระหวางประเทศบางรายการ 

ชื่อรายการ ระยะเวลา จํานวนทีม จํานวนนัดท่ีแขงขัน 

ยูฟาแชมเปยนสลีก ส.ค. -  พ.ค. 32 221 

ยูฟาคัพ ส.ค. -  พ.ค. 40 205 
 

ที่มา : บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน), รายละเอียดการแขงขันฟุตบอลสโมสร

ระหวางประเทศ  (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 22. 

 ตาราง 3 รายละเอียดการแขงขันฟุตบอลระดับชาติบางรายการ 

 

ที่มา : บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน), รายละเอียดการแขงขันฟุตบอลระดับชาติ  

(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2549), 25. 

ชื่อรายการ จํานวนทีม จํานวนนัดท่ีแขงขัน จํานวนปตอคร้ัง 

เวิรลคัพ หรือ ฟุตบอลโลก  32 112 4 

ยูโร  16 56 4 

โอลิมปก  16 56 4 

โคปาอเมริกา  12 32 4 

เอเชียนคัพ  12 32 4 
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กกกกกกกกผูเลนพนันฟุตบอลโดยทั่วไปจะเลนพนันฟุตบอลระดับสโมสรเปนหลัก เน่ืองจากมีการ

แขงขันเปนประจําทุกป และมีความสม่ําเสมอในการแขงขัน มีกําหนดการของการแขงขันที่แนนอน 

หากพิจารณาโดยรวมแลวสามารถเลนพนันไดทุกวัน แตหากพิจารณาเฉพาะการแขงขันที่นิยมจริง 

ๆ จะมีแขงกันมากในวันเสารและอาทิตย รองลงมาคือ วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี 

กกกกกกกก 2.2 วิธีการเลนพนันฟุตบอล  

 วิธีการเลนพนันฟุตบอลที่เลนกันในปจจุบัน เปนระบบที่เลนพนันผานเจามือ ไดรับ

อิทธิพลมาจากอังกฤษ ที่เรียกวา “บุคเมคกิ้ง” หรือการพนันแบบอัตราตอรอง ตอมาจึงมีการพัฒนา

ระบบใหมขึ้น เรียกวา “ระบบแฮนดิแคป” ซึ่งไมไดเลนอยูแตในประเทศไทยและอินโดนีเซียเทาน้ัน 

ยังนิยมเลนกันในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคใกลเคียงอีกดวย เชน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฮองกง เปนตน และบริษัทรับพนันในอังกฤษจะเรียกการพนันในระบบแฮนดิแคบน้ีวา Asian Style  

 ระบบแฮนดิแคปมีการใชการตอแตมจํานวนประตูไดเสีย รูปแบบการกําหนดแตมตอ

จํานวนประตูจะมีต้ังแต คร่ึงลูก หน่ึงลูก หน่ึงลูกคร่ึง หรืออาจเปนการตอแตมแบบสองทาง เชน ลูก

ควบลูกคร่ึง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความแตกตางของระดับฝมือของคูแขงขัน  

 ในความเขาใจระหวางผูเลนพนันและโตะบอล อัตราตอรองมีอยู 4 แบบ ไดแก เสมอๆ 

บวกสิบ  (+10/9) ลบสิบ (-10/9)และลบหา (-5/4) โดยไมคํานึงถึงแตมตอ ราคาบอลที่โตะบอล

ประกาศออกมา เปนราคาที่โตะบอลเปนฝายถือหางทีมตอ หากผูเลนตองการถือหางทีมตอราคาจะ

เปลี่ยนเปนอีกอัตราโดยอัตโนมัติ สามารถแจกแจงออกมาไดถึง 30 รูปแบบดังน้ี (พินิต วงษยี่กุล, 

2546 : 344)  

ตาราง 4 รูปแบบอัตราตอรองและตอกลับที่นิยมเลนในประเทศไทย 

อัตราตอรองที่เจามือถือหางทีมตอ อัตราตอรองที่ลูกคาถือหางทีมตอ อัตราตอรองที่เพิ่มขึ้น 

1. เสมอ  ตอกลับ 5/4  25% 

2. ตอ 10/9  ตอกลับ 11/8  26.5% 

3. ตอเสมอควบครึ่งลูกลบ 5/4  ตอกลับเสมอควบครึ่งลูก  25% 

4. ตอเสมอควบครึ่งลูกลบ 10/9  ตอกลับเสมอควบครึ่งลูกบวก10/9  20% 

5. ตอเสมอควบครึ่งลูก  ตอกลับเสมอควบครึ่งลูกบวก 5/4  25% 

6. ตอเสมอควบครึ่งลูกบวก 10/9  ตอกลับเสมอควบครึ่งลูกบวก 11/8  24% 
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อัตราตอรองที่เจามือถือหางทีมตอ อัตราตอรองที่ลูกคาถือหางทีมตอ อัตราตอรองที่เพิ่มขึ้น 

7. ตอครึ่งลูกลบ 5/4  ตอกลับครึ่งลูก  25% 

8. ตอครึ่งลูกลบ 10/9  ตอกลับครึ่งลูกบวก 10/9  20% 

9. ตอครึ่งลูก  ตอกลับครึ่งลูกบวก 5/4  25% 

10. ตอครึ่งลูกบวก 10/9  ตอกลับครึ่งลูกบวก 11/8  24% 

11. ตอครึ่งควบลูกลบ 5/4  ตอกลับครึ่งลูก  25% 

12. ตอครึ่งควบลูกลบ 10/9  ตอกลับครึ่งลูกบวก 10/9  20% 

13. ตอครึ่งควบลูก  ตอกลับครึ่งควบลูกบวก 5/4  25% 

14. ตอครึ่งควบลูกบวก 10/9  ตอกลับครึ่งควบลูกบวก 11/8  24% 

15. ตอหนึ่งลูกลบ 5/4  ตอกลับหนึ่งลูก  25% 

16. ตอหนึ่งลูกลบ 10/9  ตอกลับหนึ่งลูกบวก 10/9  20% 

17. ตอหนึ่งลูก  ตอกลับหนึ่งลูกบวก 5/4  25% 

18. ตอหนึ่งลูกบวก 10/9  ตอกลับหนึ่งลูกบวก 11/8  24% 

19. ตอลูกควบลูกครึ่งลบ 5/4  ตอกลับลูกควบลูกครึ่ง  25% 

20. ตอลูกควบลูกครึ่งลบ 10/9  ตอกลับลูกควบลูกครึ่งบวก 10/9  20% 

21. ตอลูกควบลูกครึ่ง  ตอกลับลูกควบลูกครึ่งบวก 5/4  20% 

22. ตอลูกควบลูกครึ่งบวก 10/9  ตอกลับลูกควบลูกครึ่งบวก 11/8  24% 

23. ตอลูกครึ่งลบ 5/4  ตอกลับลูกครึ่ง  25% 

24. ตอลูกครึ่งลบ 10/9  ตอกลับลูกครึ่งบวก 10/9  20% 

25. ตอลูกครึ่ง  ตอกลับลูกครึ่งบวก 5/4  25% 

26. ตอลูกครึ่งบวก 10/9  ตอกลับลูกครึ่งบวก 11/8  24% 

27. ตอลูกครึ่งควบสองลูกลบ 5/4  ตอกลับลูกครึ่งควบสองลูก  25% 

28. ตอลูกครึ่งควบสองลูกลบ 10/9  ตอกลับลูกครึ่งควบสองลูกบวก 10/9  20% 

29. ตอลูกครึ่งควบสองลูก  ตอกลับลูกครึ่งควบสองลูกบวก 5/4  25% 

30. ตอลูกครึ่งควบสองลูกบวก 10/9  ตอกลับลูกครึ่งควบสองลูกบวก 11/8  25% 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ลักษณะการเลนพนันฟุตบอล 

การเลนพนันฟุตบอลในประเทศไทยมีลักษณะสําคัญ 3 รูปแบบ โดยพิจารณาจาก

ลักษณะความสัมพันธระหวางผูเลนและเจามือ (พินิต วงษยี่กุล, 2543 : 42-43) ไดแก 

 1. เลนกันตัวตอตัวระหวางคนรูจักกัน ลักษณะการเลนไมมีแบบแผนที่แนนอน อาจเลน

พนันผลการแขงขันต้ังแตกอนเร่ิมแขงขัน พนันผลเฉพาะคร่ึงหลัง พนันเฉพาะผลในชวงการตอเวลา

พิเศษ พนันกันเฉพาะผลการยิงลูกโทษตัดสิน หรือพนันในสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับผลการแขงขัน เชน 

พนันวาทีมใดจะไดเขี่ยลูกเร่ิมการแขงขันกอน พนันวาทีมใดจะยิงประตูไดกอน พนันวาผูเลนคน

หน่ึงจะสามารถทําประตูไดไหม เปนตน อัตราตอรองในการพนันแบบน้ีไมแนนอน อาจอิงอัตรา

ตอรองที่โตะบอลเปดรับก็ได เงินเดิมพันอาจเปนเงินหรือสิ่งของอ่ืน ๆ เชน การเลี้ยงอาหาร เปนตน 

 2. เลนในกลุมเล็ก ๆ ที่รูจัก สวนใหญมักเปนการเลนพนันในกลุมเพื่อน อาทิเพื่อนรวม

สถาบันการศึกษา เพื่อนรวมงาน ลักษณะการเลนน้ันอาจเหมือนกับการเลนพนันแบบตัวตอตัวที่ไม

มีกติกาการเลนที่แนนอน หรือพัฒนาใหเปนระบบมากขึ้นกวาน้ัน ซึ่งมีไดมากมายหลายวิธี 

ตัวอยางเชน การเปดราคารับเลนตามโตะบอลหรือปวบอล กลุมเล็ก ๆ บางกลุมอาจใชวิธีรวมเงิน

พนัน คือใหทุกคนในกลุมลงขันคนละ 10 บาททุกสัปดาห จัดทําโพยการแขงขันในแตละสัปดาห

ขึ้นมาแลวใหทายผลในลักษณะ ชนะ เสมอ หรือแพ ผูที่ทายถูกมากที่สุดจะไดรับเงินรางวัลทั้งหมด

ไป และในหลายกรณีการพนันในกลุมเพื่อนไดพัฒนาตอเน่ืองเปนเครือขายการพนันที่ซับซอนมาก

ขึ้น คนๆ หน่ึงในกลุมอาจแนะนําเพื่อนใหม ๆ เขามามากขึ้น หรือบางคนอาจเห็นโอกาสที่จะทํา

กําไรก็ขยับฐานะขึ้นเปนโตะบอลเล็ก ๆ อาจเชื่อมตอเขาสูระบบการพนันที่มีอยูในปจจุบัน ดวยการ

เสนอตัวเปนปวหรือนายหนารับพนัน หรืออาจเชื่อมตอกับเพื่อนในตางประเทศเพื่อแทงพนันตาม

รานรับพนันที่มีอยูในตางประเทศ หรือเลนพนันกับเครือขายอินเตอรเน็ตตามเว็บไซตที่มีการเปด

ธุรกิจรับแทงพนัน 

 3. เลนผานเจามือหรือโตะบอล คือ เมื่อผูเลนคนหน่ึงมีความตองการที่จะเลนพนัน

ฟุตบอล ก็ไปแทงพนันกับผูใหบริการรับแทงพนันที่เปดราคาอัตราตอรองไว มีระบบกติกาการพนัน

ที่ชัดเจน ในบางคร้ังระบบการพนันเชนน้ีก็พัฒนาเปนเครือขาย คือ การเลนพนันผานปวบอล หรือ

นายหนา เพื่อสงตอไปยังโตะบอลรายใหญอีกตอหน่ึง โตะบอลรายใหญอาจมีการเชื่อมตอกันหรือ

อาจเชื่อมตอไปยังธุรกิจรับพนันในตางประเทศก็ได 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 ระบบการชําระเงิน 

ระบบการชําระเงิน ในตลาดการพนันทายผลการแขงขันฟุตบอล อาจจําแนกไดเปน 2 

ระบบ (พินิต วงษยี่กุล, 2543 : 48) 

1. ระบบเงินสด ผูเลนจะตองชําระเงินกอนการแขงขันจะเร่ิมตนขึ้น หลังจบการแขงขัน 

ถาผลออกมาวาผูเลนเปนฝายชนะพนันก็ใหนําโพยไปขึ้นเงินกับเจามือที่รับพนัน 

2. ระบบเครดิต ผูเลนกับเจามือไดตกลงที่จะเลนกันกอนการแขงขันจะเร่ิมตนขึ้น โดยยัง

ไมมีการชําระเงิน หลังจบการแขงขันถาผลออกมาวาผูเลนเปนฝายเสีย ผูเลนจึงนําเงินไปชําระตอ

เจามือ หรือหากผูเลนเปนฝายได เจามือก็จะชําระเงินใหกับผูเลน การชําระเงินอาจใชระบบเงินสด 

หรือใชวิธีการโอนผานบัญชี โดยทําการโอนผานระบบเอทีเอ็ม หรือผานระบบธนาคารในวันทําการ

หลังทราบผลการแขงขัน 

นวลนอย ตรีรัตน (2543 : 202-203) ไดทําการศึกษาพบวา วงเงินของการเลนการพนัน

ฟุตบอลมีขอที่นาสนใจก็คือ สวนใหญผูเลนจะเลนหลายคู โอกาสที่จะเสียหมดทุกคูหรือไดหมดทุก

คูน้ันมีนอยมาก ดังน้ัน ผูเลนพนันจึงมีแนวโนมที่จะแทงในวงเงินรวมทั้งหมดคอนขางสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับเงินเดือนตัวเอง แตวงเงินที่ไดเสียน้ันไมเทากับวงเงินที่แทงพนัน วงเงินที่ไดเสียกัน

สุทธิเปนวงเงินที่มีการโอนจายกันจริง ซึ่งผูเลนพนันฟุตบอลมีแนวโนมที่จะแทงพนันในวงเงินที่สูง

กวารายไดประจําของตน เห็นไดวาปญหาของผูเลนพนันฟุตบอลก็คือ การเลนในลักษณะที่อาจเกิน

ตัวได โดยปจจัยที่ตองคํานึงถึงในเร่ืองการพนันฟุตบอลคือ ทั้งกิจกรรมการพนัน และกิจกรรมที่

กอใหเกิดการพนัน คือการแขงขันฟุตบอลถือเปนกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งเปนกิจกรรมที่คอนขาง

ขาดแคลนในสังคมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเยาวชน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 ผูใหบริการพนันฟุตบอล 

ผูใหบริการ หรือที่เรียกกันในวงการพนันวา “เจามือ” สามารถแบงลักษณะการ

ใหบริการได 2 ประเภท คือ “เจามือ” หรือ “โตะบอล” และ “นายหนา” หรือ “ปวบอล” (พินิต วงษยี่

กุล, 2546 : 348 -349) 

“เจามือ” หรือ “โตะบอล” เปนผูใหบริการรับพนันฟุตบอล มีการแบงระดับของการรับ

พนันเปนชั้นๆ โดยโตะบอลจะรอรับรายการแทงพนันจากทั้งจากผูเลนโดยตรงและจากนายหนา

หรือปวบอลที่คอยรับรายการพนันมาจากผูเลนอีกตอหน่ึง มีการแปลงระดับตามวงเงินแทงพนัน 
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เจามือรายใหญอาจมีวงเงินพนันสูงสุดไดประมาณ 40-50 ลานบาท โดยมีการเชื่อมโยงกันเปน

เครือขาย เพื่อหมุนเวียนและถายเทเงินพนัน และเพื่อจับคูจํานวนเงินที่เลนพนันในแตละทีมที่

แขงขันกัน ทั้งน้ีโตะบอลรายใหญจะมีการถายเทเงินพนันไปยังประเทศเพื่อนบานที่มีการพนันใน

รูปแบบเดียวกัน ไดแก มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮองกง และสิงคโปร ซึ่งมีราคาบอลใกลเคียงกัน การ

ตอแตมหรือตอลูกในระดับเดียวกันอีก และการเปลี่ยนแปลงของราคาก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน 

นอกเหนือจากน้ีแลวบางสวนอาจจะเชื่อมโยงกับธุรกิจรับพนันฟุตบอลในประเทศอังกฤษโดยตรง 

“นายหนา” หรือ “ปวบอล” เปนผูที่คอยสงรายการแทงพนันใหแกโตะบอลอีกตอหน่ึง 

โดยปวบอลจะเปนฝายรับแทงพนันมาจากผูเลนโดยตรง หรืออาจรับตอมาจากปวรายอ่ืนก็ไดบาง 

คร้ังทั้งโตะบอลและปวบอลอาจเปนคนๆเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะปวบอลอาจสามารถรับพนันไวเองได

ทั้งหมดโดยไมตองสงตอ โตะบอลบางโตะก็อาจมีความจําเปนตองถายเทเงินพนันไปใหกับโตะ

บอลรายอ่ืนเพื่อลดความเสี่ยงของตน จึงเปนการยากที่จะแบงแยกสถานภาพของโตะบอลและปว

บอลใหชัดเจน 

เจามือการพนันฟุตบอลอีกประเภทหน่ึงซึ่งเปนที่นิยมเลนกัน น้ันคือ การรับพนันของ

เจามือหรือโตะบอลรายยอย ซึ่งสวนใหญมักต้ังอยูตามแหลงชุมชนหรือหอพักนักศึกษา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.6 ผลกระทบจากการพนันฟุตบอล 

การพนันฟุตบอลไดกอใหเกิดปญหา และผลกระทบตางๆมากมาย ไมวาจะเปนผลกระ 

ทบดานสังคมจากการพนันฟุตบอล ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพนันฟุตบอล 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.6.1 ผลกระทบทางสังคมจากการพนันฟุตบอล 

ในปจจุบันปญหาที่สําคัญอยางหน่ึงที่มีผลกระบทตอสังคมอยางตอเน่ือง คือโรคติดการ

พนัน(Problem Gambling) หรือการเลนพนันมากเกินไป (Excessive Gambling) จนนําไปสูปญหา

ตาง ๆ ทีมีความยากในการประเมินระดับความรายแรงได ซึ่งคานิยม ที่ผิดๆ ที่จะไดเงินมาโดยการ

เสี่ยงไมใชเพราะความสามารถ การเสี่ยงเปนการลงทุนแตนอยและไดผลตอบแทนจํานวนมากมา

งาย ๆบรรดาผูเลนการพนันทั้งหลายจึงเห็นวาการใชเงินนอยแลกกับเงินจํานวนมากเปนเร่ืองถูกตอง 

ทําใหคนกลุมน้ีไมยอมทํางานหลักแนนอนเปนอาชีพ ไมมีความอดทนในการทํางานในระบบอยาง

ตอเน่ืองที่มีรายไดแนนอนเปนอาชีพหลัก แตคิดจะหาเงินมาลองเสี่ยงเลนการพนันอยูตลอดเวลา 

เงินที่ไดจากการเลนพนันแมจะไดมาโดยงายผูเลนก็ใชจายใหหมดไปงายโดยไมรูคุณคาของเงิน ซึ่ง
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ความเสียหายของผูเลนพนันฟุตบอลเปนผูไดรับโดยตรงคือเสียเงิน เสียสุขภาพ เสียเวลา และยัง

เสียหายกระทบมาถึงครอบครัวอยางแนนอน การพนันทําใหผูเลนมีหน้ีสิน การพนันทําใหคนขาด

ความคิดที่จะประหยัด รูจักแบงสรรเงินในการใชจายที่ถูกตอง นิสัยในการใชจายจะไมมีระเบียบ ไม

สามารถเก็บออมเงินทีไดมาอยางถาวร 

โรคติดการพนันถูกจัดใหเปนอาการเจ็บปวยทางจิต มีลักษณะสําคัญของผูที่ติดการพนัน

คือ (1) ขาดความสามารถและไมเต็มใจที่จะยอมรับความเปนจริง (2) มีความไมมั่นคงทางอารมณ 

และ (3) ขาดวุฒิภาวะ  โรคติดการพนันเปนปญหาทางสังคมที่สําคัญ เพราะจะสงผลกระทบตอ

สังคมในระดับที่สูงตามมา อาทิ ปญหาสุขภาพ ปญหาหน้ีสิน ปญหาครอบครัว ปญหาการถูกเลิก

จาง ปญหาการลักขโมย ปญหาการฆาตัวตาย และจะขายตัวเปนปญหาสังคมที่ใหญโตขึ้น เชน การ

คอรัปชั่น การฉอโกง และพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ผิดกฎหมายตอเน่ืองตามมา 

สาเหตุที่ทําใหการติดหน้ีพนันฟุตบอล เปนปญหาสวนใหญที่พบในกลุมผู เลนพนัน

ฟุตบอล สวนหน่ึงเน่ืองมาจากการขาดสติยั้งคิดของผูเลน ซึ่งเปนปญหาในเชิงจิตวิทยา กับอีกสวน

หน่ึงก็เน่ืองมาจากวิธีการเลนพนันฟุตบอล เพราะการพนันฟุตบอล สวนใหญจะสามารถเลนพนัน

ไดพรอมกันหลาย ๆ คู การตัดสินใจเลนพนันทําไดงาย คือ เลือกที่จะเลนขางใดขางหน่ึงเทาน้ัน 

และที่สําคัญที่สุดคือ การพนันฟุตบอลสวนใหญเปนการเลนพนันดวยเครดิต ผูเลนไมจําเปนตองนํา

เงินสดมาวางไวกอนเชนการพนันชนิดอ่ืน การตกลงพนันเปนเพียงการกลาวดวยวาจาเทาน้ัน หากผู

เลนพนัน ขาดสติยั้งคิดแลว ยอมที่จะมีโอกาสที่พนันเกินความสามารถในการจายหน้ีพนันของตน

ได วิธีการเลนที่งายน้ีเองกลายเปนดาบสองคมของผูเลนพนันฟุตบอลเองกลุมเยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา เปนกลุมผูเลนพนันฟุตบอลอีกกลุมหน่ึงที่เพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว เปนกลุมคนที่มี

การศึกษาและจะเปนกําลังสําคัญของประเทศตอไปในอนาคต 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.6.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพนันฟุตบอล 

การพนันสามารถสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไดในหลายกรณี เชน การที่ผูเลนพนัน

ฟุตบอลบางสวนเลนการพนันฟุตบอลเพราะชอบฟุตบอลและเพื่อใหเชียรบอลไดสนุก การที่นักเลน

พนันฟุตบอลสวนใหญนิยมเลนพนันฟุตบอลตางประเทศ ซึ่งเวลาแขงขันในทองถิ่นจะตรงกับเวลา

ในประเทศไทยประมาณ 02.00 น. ผูเลนพนันฟุตบอลตองอดนอนเพื่อเชียรฟุตบอลคูที่ตัวเองเลน

พนันซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพของการทํางานในเวลาปกติของผูเลนพนันลดลง เมื่อประสิทธิภาพ

ของการทํางานลดลง ก็จะสงผลตอความสามารถในการผลิตขององคกรที่ผูเลนคนน้ันสังกัดอยูดวย

นอกจากน้ี ในบางกรณี เชน การที่ผูเลนบางคนเปนผูที่ทํางานเกี่ยวของกับการเงินหรือทรัพยสินของ
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ผูอ่ืน เชน พนักงานธนาคาร หากผูเลนผูน้ันเปนหน้ีสินจากการพนัน อาจทําใหมีแนวโนมในการทํา

ความผิดตอทรัพยของผู อ่ืน เชน การยักยอกเงินในบัญชี เปนตน หรือ ปญหาการถูกเลิกจาง 

ขาราชการ พนักงานลูกจางของบริษัทที่ติดพนันการพนันฟุตบอล บางรายผลกระทบจากปญหา

หน้ีสิน บางคนเอาเงินของที่ทํางานไปเลนและอีกกรณีหน่ึงผลกระทบจากการเลนพนันทําใหผูน้ัน

ทํางานไดไมมีประสิทธิภาพ ผลงานออกมาถูกผูบังคับบัญชาตําหนิจนถึงถูกไลออกจากงาน 

ผลกระทบที่สําคัญของการพนันฟุตบอลที่ผิดกฎหมาย คือการขยายตัวเขาไปสูเยาวชน และ

การพนันในระบบเครดิต เปนผลกระทบคอนขางมากตอการสรางภาระหน้ีสินใหกับผูเลน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมตอการพนัน 

ทัศนคติ (Attitude) 

ทัศนคติ เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหน่ึงทาง จิตวิทยาสังคม และ การ

สื่อสาร และมีการใช คําน้ีกันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวา ทัศนคติ น้ัน ไดมีนักวิชาการ

หลายทานใหความหมายไวดังน้ี 

โรเจอร (Roger , 1978 : 208 – 209, อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร  2533 : 122) ได

กลาวถึง ทัศนคติ วา เปนดัชนีชี้วา บุคคลน้ัน คิดและรูสึกอยางไร กับคนรอบขาง วัตถุหรือ

สิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดย ทัศนคติ น้ันมีรากฐานมาจาก ความเชื่อที่อาจสงผลถึง 

พฤติกรรม ในอนาคตได ทัศนคติ จึงเปนเพียง ความพรอม ที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปน มิติ

ของ การประเมิน เพื่อแสดงวา ชอบหรือไมชอบ ตอประเด็นหน่ึง ๆ ซึ่งถือเปน การสื่อสารภายใน

บุคคล (Interpersonal Communication) ที่เปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลตอ 

พฤติกรรม ตอไป 

ทัศนคติ โดยปกติสามารถ นิยาม วา เปนการจูงใจตอแนวโนมใน การตอบสนองอยาง

เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

 

 

จากคําจํากัดความตาง ๆเหลาน้ี จะเห็นไดวามีประเด็นรวมที่สําคัญดังน้ีคือ 

1. ความรูสึกภายใน 

2. ความพรอม หรือ แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง 
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ดังน้ันจึงสรุปไดวา ทัศนคติ เปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึก และ

ความเชื่อ หรือการรูของบุคคล กับแนวโนมที่จะมี พฤติกรรมโตตอบ ในทางใดทางหน่ึงตอ

เปาหมายของ ทัศนคติ น้ัน 

โดยสรุป ทัศนคติ ในงานที่น้ีเปนเร่ืองของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนม

เอียงของบุคคล ที่มีตอขอมูลขาวสาร และการเปดรับ รายการกรองสถานการณ ที่ไดรับมา ซึ่ง

เปนไปไดทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลใหมีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นไดวา 

ทัศนคติ ประกอบดวย ความคิดที่มีผลตออารมณ และความรูสึกน้ัน ออกมาโดยทางพฤติกรรม 

องคประกอบของ ทัศนคติ  

จากความหมายของ ทัศนคติ ดังกลาว ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen  

1970, อางถึงใน พรทิพย บุญนิพัทธ 2531 : 49) สามารถแยกองคประกอบของ ทัศนคติ ได 3 

ประการคือ 

องคประกอบดานความรู ( The Cognitive Component) คือ สวนที่เปนความเชื่อของ

บุคคล ที่เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบ และไมชอบ หากบุคคลมีความรู หรือคิดวาสิ่งใดดี มักจะ

มี ทัศนคติ ที่ดีตอสิ่งน้ัน แตหากมีความรูมากอนวา สิ่งใดไมดี ก็จะมี ทัศนคติ ที่ไมดีตอสิ่งน้ัน 

องคประกอบดานความรูสึก ( The Affective Component) คือ สวนที่เกี่ยวของกับ

อารมณที่เกี่ยวเน่ืองกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งมีผลแตกตางกันไปตาม บุคลิกภาพ ของคนน้ัน เปนลักษณะที่

เปนคานิยมของแตละบุคคล 

องคประกอบดานพฤติกรรม ( The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ

บุคคลตอสิ่งหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซึ่งเปนผลมาจาก องคประกอบดานความรู ความคิด และ

ความรูสึกจะเห็นไดวา การที่บุคคลมี ทัศนคติ ตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดตางกัน ก็เน่ืองมาจาก บุคคลมีความ

เขาใจ มีความรูสึก หรือมี แนวความคิด แตกตางกันน้ันเอง  ดังน้ัน สวนประกอบทาง ดานความคิด 

หรือ ความรู ความเขาใจ จึงนับไดวาเปนสวนประกอบ ขั้นพื้นฐาน ของ ทัศนคติ และสวนประกอบ

น้ี จะเกี่ยวของ สัมพันธ กับ ความรูสึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกตางกัน ทั้งในทางบวก 

และทางลบ ซึ่งขึ้นอยูกับ ประสบการณ และ การเรียนรู 

การเกิด ทัศนคติ (Attitude Formation) 
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กอรดอน อัลพอรท (Gordon Allport , 1975 ) ไดใหความเห็นเร่ือง ทัศนคติ วาอาจ

เกิดขึ้นจากสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 

เกิดจากการเรียนรู เด็กเกิดใหมจะไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับ วัฒนธรรม และ

ประเพณีจากบิดามารดา ทั้งโดยทางตรง และทางออม ตลอดจนไดเห็นแนวการปฏิบัติของพอแม

แลว รับมาปฏิบัติตามตอไป 

เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกตาง คือ แยกสิ่งใดดี ไมดี เชน ผูใหญกับ

เด็กจะมีการกระทําที่แตกตางกัน 

เกิดจากประสบการณของแตละบุคคล ซึ่งแตกตางกันออกไป เชน บางคนมี ทัศนคติ ไม

ดีตอครู เพราะเคยตําหนิตน แตบางคน มี ทัศนคติ ที่ดีตอครูคนเดียวกันน้ัน เพราะเคยเชยชมตน

เสมอ 

เกิดจากการเลียนแบบ หรือ รับเอา ทัศนคติ ของผูอ่ืนมาเปนของตน เชน เด็กอาจรับ 

ทัศนคติ ของบิดามารดา หรือ ครูที่ตนนิยมชมชอบ มาเปน ทัศนคติ ของตนไดอาจเกิดขึ้นจากการ

ตอบสนองความตองของบุคคล น่ันคือ สิ่งใดตอบสนองความตองการของตนได บุคคลน้ันก็มี 

ทัศนคติ ที่ดีตอสิ่งน้ัน หากสิ่งใดตอบสนองความตองการของตนไมไดบุคคลน้ันก็จะมี ทัศนคติ ไม

ดีตอสิ่งน้ัน  การไดเรียนรูความจริงตาง ๆ อาจโดยการอาน หรือ จากคําบอกเลาของผูอ่ืนก็ได ฉะน้ัน 

บางคนจึงอาจเกิด ทัศนคติ ไมดีตอผูอ่ืน จากการฟงคําติฉินที่ใคร ๆ มาบอกไวกอนก็ไดการเขาไป

เปนสมาชิก หรือสังกัดกลุมใดกลุมหน่ึง คนสวนมากมักยอมรับเอา ทัศนคติ ของกลุมมาเปนของตน 

หาก ทัศนคติ น้ันไมขัดแยงกับ ทัศนคติ ของตนเกินไป 

กกกกกกกกทัศนคติ สวนสําคัญกับบุคลิกภาพของบุคคลน้ันดวย คือ ผูที่มีบุคลิกภาพสมบูรณมัก

มองผูอ่ืนในแงดี สวนผูปรับตัวยากจะมี ทัศนคติ ในทางตรงขาม คือ มักมองวา มีคนคอยอิจฉาริษยา 

หรือคิดรายตาง ๆ ตอตน 

กกกกกกกกทัศนคติ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู (Learning) จากแหลง ทัศนคติ (Source of Attitude) 

ตาง ๆที่อยูมากมาย และแหลงที่ทําใหคนเกิด ทัศนคติ ที่สําคัญคือ 

ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะอยาง

ตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเขาเกิด ทัศนคติ ตอสิ่งน้ันไปในทางที่ดีหรือไมดี จะทํา

ใหเกิด ทัศนคติ ตอสิ่งน้ันไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณมากอน 
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 การติดตอสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะทําใหเกิด ทัศนคติ 

จากการรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืน ได เชน เด็กที่ไดรับการสั่งสอนจากผูใหญจะเกิด ทัศนคติ ตอ

การกระทําตาง ๆ ตามที่เคยรับรูมา  

สิ่งที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิด ทัศนคติ ขึ้นได เชน เด็กที่เคารพเชื่อฟง

พอแม จะเลียนแบบการแสดงทาชอบ หรือไมชอบตอสิ่งหน่ึงตามไปดวย 

ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติ หลายอยางของบุคคลเกิดขึ้น

เน่ืองจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน ครอบครัว โรงเรียน ที่ทํางานหรือหนวยงานน้ันๆเปนตน  

ทัศนคติ กอตัวเกิดขึ้นมา และเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากปจจัย หลายประการ ดวยกัน คือ 

1. การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคล

หน่ึง กําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันทางรางกาย ตัวบุคคลจะสราง 

ทัศนคติ ที่ดีตอบุคคลหรือสิ่งของ ที่สามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความตองการของตนได 

กกกกกกกก2.ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติ จะมีพืน้ฐานมาจากชนิดและขนาดของขาวสาร

ที่ไดรับรวมทั้งลักษณะของแหลงที่มาของขาวสาร ดวย กลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็นและ

เขาใจปญหาตาง ๆ (Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูบุคคลน้ัน จะทําให

บุคคลน้ันเก็บไปคิด และสรางเปน ทัศนคติ ขึ้นมาได 

กกกกกกกก3. การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติ บางอยางอาจมาจากกลุมตาง ๆ

ที่บุคคลเกี่ยวของอยูทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพื่อนรวมงาน กลุมกีฬา 

กลุมสังคมตาง ๆ โดยกลุมเหลาน้ีไมเพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตาง ๆ แตยังมีการ ถายทอด

ขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซึง่ทําใหสามารถสราง ทัศนคติ ขึ้นได โดยเฉพาะในครอบครัวและกลุม

เพื่อนรวมงาน เปนกลุมที่สําคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเปนแหลงสราง ทัศนคติ ใหแกบุคคลได 

กกกกกกกก4. ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุสิ่งของ ยอมเปนสวนสํา-

คัญที่จะทําใหบุคคลตาง.ๆ ตีคาสิ่งที่เขาไดมี ประสบการณมาจนกลายเปน ทัศนคติ ได 

กกกกกกกก5. ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวนทางออมที่สํา- 

คัญในการสราง ทัศนคติ ใหกับตัวบุคคล 

กกกกกกกกปจจัยตาง ๆ ของการกอตัวของ ทัศนคติ เทาที่กลาวมาขางตนน้ัน ในความเปนจริง จะมิ 

ไดมีการเรียงลําดับตาม ความสําคัญ แตอยางใดเลย ทั้งน้ีเพราะปจจัยแตละทาง เหลาน้ี ตัวไหนจะมี
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ความสําคัญตอการกอตัวของ ทัศนคติ มากหรือนอย ยอมสุดแลว แตวา การพิจารณาสราง ทัศนคติ 

ตอสิ่งดังกลาว จะเกี่ยวของกับปจจัยใดมากที่สุด 

ประเภทของ ทัศนคติ 

บุคคลสามารถแสดง ทัศนคติ ออกได 3 ประเภทดวยกัน คือ 

1. ทัศนคติ ทางเชิงบวก เปน ทัศนคติ ที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึก หรือ 

อารมณ จากสภาพจิตใจโตตอบ ในดานดีตอบุคคลอ่ืน หรือ เร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้ง

หนวยงาน องคกร สถาบัน และการดําเนิน กิจการของ องคการ อ่ืน ๆ เชน กลุมชาวเกษตรกร ยอมมี 

ทัศนคติ ทางบวก หรือ มีความรูสึกที่ดีตอสหกรณการเกษตร และใหความสนับสนุนรวมมือดวย 

การเขาเปนสมาชิก และรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ เปนตน 

2. ทัศนคติทางลบ หรือ ไมดี คือ ทัศนคติ ที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย 

ไมไดรับความเชื่อถือ หรือ ไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราว หรือปญหาใดปญหาหน่ึง หรือหนวยงานองคการ สถาบัน และการดําเนิน

กิจการขององคการ และอ่ืน ๆ เชน พนักงาน เจาหนาที่บางคน อาจมี ทัศนคติ เชิงลบตอบริษัท 

กอใหเกิดอคติขึ้น ในจิตใจของเขา จนพยายาม ประพฤติ และปฏิบัติตอตาน กฎระเบียบของบริษัท 

อยูเสมอ 

3. ประเภทที่สาม ซึ่งเปนประเภทสุดทาย คือ ทัศนคติ ที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นใน

เร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหน่ึง หรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการ และอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง 

เชน นักศึกษาบางคนอาจมี ทัศนคติ น่ิงเฉยอยาง ไมมีความคิดเห็น ตอปญหาโตเถียง เร่ือง

กฎระเบียบวา ดวยเคร่ืองแบบของนักศึกษา 

ทัศนคติ ทั้ง 3 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ขึ้นอยู

กับความมั่นคงในความรูสึกนึกคิดความเชื่อหรือคานิยมอ่ืน ๆ ที่มีตอบุคคล สิ่งของ การกระทํา หรือ

สถานการณ 

แดลเนียล แคทซ (Daniel Katz  1960 : 163,191) ไดอธิบายถึง หนาที่หรือกลไกของ

ทัศนคติ ที่สําคัญไว 4 ประการ ดังน้ีคือ 

1. เพื่อใชสําหรับการปรับตัว (Adjustment) หมายความวา ตัวบุคคลทุกคนจะอาศัย 

ทัศนคติ เปนเคร่ืองยึดถือ สําหรับการปรับ พฤติกรรม ของ ตนใหเปนไปใน ทางที่จะกอใหเกิด
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ประโยชนแกตนสูงที่สุด และใหมีผลเสียนอยที่สุด ดังน้ี ทัศนคติ จึงสามารถเปนกลไก ที่จะสะทอน 

ใหเห็น ถึงเปาหมายที่พึงประสงคและที่ไมพึงประสงคของเขา และดวยสิ่งเหลาน้ีเอง ที่จะทําให

แนวโนมของพฤติกรรมเปนไป ในทางที่ ตองการ มากที่สุด  

 2. เพื่อปองกันตัว (Ego Defensive) โดยปกติในทุกขณะ คนทั่วไปมักจะมีแนวโนมที่จะ

ไมยอมรับความจริง ในสิ่งซึ่งเปนที่ขัดแยง กับ ความนึกคิดของตน (Self – Image) ดังน้ี ทัศนคติ จึง

สามารถ สะทอนออกมาเปน กลไกที่ปองกันตัว โดย การแสดงออก เปนความรูสึก ดูถูกเหยียดหยาม 

หรือติฉินนินทาคนอ่ืน และขณะเดียวกัน ก็จะยกตนเองใหสูงกวา ดวยการมี ทัศนคติ ที่ถือวา ตนน้ัน

เหนือกวาผูอ่ืน  การกอตัว ที่เกิดขึ้นมาของ ทัศนคติ ในลักษณะน้ี จะมีลักษณะแตกตางจากการมี 

ทัศนคติ เปนเคร่ืองมือ ในการปรับตัว ดังที่กลาวมาแลวขางตน กลาวคือ ทัศนคติ จะมิใชพัฒนาขึ้น

มาจาก การมี ประสบการณกับสิ่งน้ัน ๆ โดยตรง หากแตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในตัวผูน้ันเอง และ

สิ่งที่เปน เปาหมายของการแสดงออก มาซึ่ง ทัศนคติ น้ัน ก็เปนเพียงสิ่งที่เขาผูน้ัน หวังใชเพียงเพื่อ

การ ระบายความรูสึก เทาน้ัน 

 3. เพื่อการแสดงความหมายของคานิยม (Value Expressive) ทัศนคติ น้ันเปนสวนหน่ึง

ของคานิยมตาง ๆ และดวย ทัศนคติ น้ีเอง ที่จะใชสําหรับสะทอนใหเห็นถึงคานิยมตาง ๆ ใน

ลักษณะที่จําเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ดังน้ัน ทัศนคติ จึงสามารถใชสําหรับ อรรถาธิบาย และบรรยายความ

เกี่ยวกับ คานิยม ตาง ๆ ได 

 4. เพื่อเปนตัวจัดระเบียบเปนความรู (Knowledge) ทัศนคติ จะเปนมาตรฐานที่ตัวบุคคล

จะสามารถใชประเมิน และทําความเขาใจ กับ สภาพแวดลอม ที่มีอยูรอบตัวเขา ดวยกลไกดังกลาวน้ี

เอง ที่ทําใหตัวบุคคลสามารถรู และเขาใจถึงระบบ และระเบียบของสิ่งตาง ๆ ที่อยูในรอบตัวเขาได 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) 

การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยมีความเชื่อวา ทัศนคติ อยางเดียวกัน อาจเกิดในตัวบุคคล

ดวยวิธีที่ตางกัน จากความคิดน้ี เฮอรเบริท ไดแบงกระบวนการ เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ออกเปน 3 

ประการ คือ 

http://www.novabizz.com/NovaAce/SelfEsteem.htm�
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1. การยินยอม (Compliance) 

การยินยอม จะเกิดไดเมื่อ บุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลตอตัวเขา และมุงหวังจะไดรับ 

ความพอใจ จากบุคคล หรือ กลุมบุคคลที่มีอิทธิพลน้ัน การที่บุคคลยอมกระทําตามสิ่งที่อยากใหเขา

กระทําน้ัน ไมใชเพราะบุคคลเห็นดวยกับสิ่งน้ัน แตเปนเพราะเขาคาดหวังวา จะไดรับ รางวัล หรือ

การยอมรับจากผูอ่ืนในการเห็นดวย และกระทําตาม ดังน้ัน ความพอใจ ที่ไดรับจาก การยอมกระทํา

ตาม น้ัน เปนผลมาจาก อิทธิพลทางสังคม หรือ อิทธิพลของสิ่งที่กอใหเกิด การยอมรับน้ัน กลาวได

วา การยอมกระทําตามน้ี เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งจะมีพลังผลักดัน ใหบุคคลยอม 

กระทําตามมากหรือนอย ขึ้นอยูกับจํานวนหรือ ความรุนแรงของรางวัลและ การลงโทษ 

2. การเลียนแบบ (Identification) 

การเลียนแบบ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเรา หรือสิ่งกระตุน ซึ่งการยอมรับน้ีเปนผลมา

จาก การที่บุคคล ตองการจะสรางความสัมพันธที่ดี หรือที่พอใจระหวางตนเองกับผูอ่ืน หรือกลุม

บุคคลอ่ืน จากการเลียนแบบน้ี ทัศนคติ ของบุคคลจะเปลี่ยน ไป มากหรือนอย ขึ้นอยูกับสิ่งเราให

เกิดการเลียนแบบ กลาวไดวา การเลียนแบบ เปนกระบวน การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งพลัง

ผลักดัน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ี จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ ความนา โนมนาวใจ ของสิ่งเราที่มีตอ

บุคคลน้ัน การเลียนแบบจึงขึ้นอยูกับพลัง (Power) ของผูสงสาร บุคคลจะรับเอาบทบาท ทั้งหมด 

ของคนอ่ืน มาเปนของตนเอง หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเอง 

เลียนแบบ แตไมรวมถึงเน้ือหาและรายละเอียดในการเลียนแบบ ทัศนคติ ของบุคคล จะเปลี่ยนไป

มาก หรือนอยขึ้นอยูกับ สิ่งเราที่ทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลง 

3. ความตองการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) 

เปนกระบวนการ ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกวา ซึ่งตรงกับ ความ

ตองการภายใน คานิยม ของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ในลักษณะน้ีจะสอดคลองกับ คานิยม ที่

บุคคลมีอยูเดิม ความพึงพอใจ ที่ไดจะขึ้นอยูกับ เน้ือหารายละเอียด ของพฤติกรรมน้ัน ๆ การ

เปลี่ยนแปลง ดังกลาว ถาความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมถูกกระทบไมวา จะในระดับใดก็ตาม จะ

มีผลตอการเปลี่ยน ทัศนคติ ทั้งสิ้น  

นอกจากน้ี องคประกอบ ตาง ๆใน กระบวนการสื่อสาร เชน คุณสมบัติของผูสงสารและ

ผูรับสาร ลักษณะของขาวสาร ตลอดจน ชองทางในการสื่อสาร ลวนแลวแต มีผลกระทบตอการ
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เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ไดทั้งสิ้น นอกจากน้ี ทัศนคติ ของบุคคล เมื่อเกิดขึ้นแลว แมจะคงทน แตก็จะ

สามารถ เปลี่ยนไดโดยตัวบุคคล สถานการณ ขาวสาร การชวนเชื่อ และสิ่งตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการ

ยอมรับในสิ่งใหม แตจะตองมี ความสัมพันธ กับคานิยม ของบุคคลน้ัน นอกจากน้ีอาจเกิดจาก การ

ยอมรับโดยการบังคับ เชน กฎหมาย ขอบังคับ 

การเปลี่ยน ทัศนคติ มี 2 ชนิด คือ 

 การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติ ของบุคคลที่เปนไป ในทางบวก 

ก็จะเพิ่มมากขึ้น ในทางบวก ดวย และ ทัศนคติ ที่เปนไป ในทางลบ ก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางลบดวย 

 การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยน ทัศนคติ เดิมของบุคคลที่เปนไปใน

ทางบวก ก็จะลดลงไป ในทางลบ และถาเปนไป ในทางลบ ก็จะกลับเปนไปในทางบวก เมื่อ

พิจารณาแหลงที่มาของ ทัศนคติ แลว จะเห็นวา องคประกอบสําคัญ ที่เชื่อมโยงใหบุคคลเกิด 

ทัศนคติ ตอสิ่งตาง ๆ ก็คือ การสื่อสาร ทั้งน้ีเพราะไมวา ทัศนคติ จะเกิดจากประสบการณเฉพาะ

อยาง การสื่อสารกับผูอ่ืน สิ่งที่เปนแบบอยาง หรือความเกี่ยวของกับสถาบัน ก็มักจะมี การสื่อสาร 

แทรกอยูเสมอ กลาวไดวา การสื่อสาร เปนกิจกรรมที่สําคัญอยางมาก ที่มีผลทําใหบุคคลเกิด 

ทัศนคติ ตอสิ่งตาง ๆ 

 ทัศนคติ เกี่ยวของกับ การสื่อสาร ทั้งน้ีเพราะ โรเจอรส ( Rogers 1973) กลาววา การ

สื่อสารกอใหเกิดผล 3 ประการคือ 

การสื่อสาร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูของผูรับสาร 

การสื่อสาร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ของผูรับสาร 

การสื่อสาร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับสาร 

การแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการน้ี จะเกิดในลักษณะตอเน่ืองกัน 

กลาวคือ เมื่อผูรับสาร ไดรับขาวสาร เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะกอใหเกิด ความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับเร่ืองน้ัน และการเกิดความรูความเขาใจน้ี มีผลทําใหเกิด ทัศนคติ ตอเร่ืองน้ัน และสุดทาย ก็

จะกอใหเกิด พฤติกรรม ที่กระทําตอเร่ืองน้ัน ๆ ตามมา 

ความหมายของพฤติกรรม 
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 พฤติกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา 

หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเน้ือ ความคิด และความรูสึก เพื่อตอบสนอง

สิ่งเรา 

 พวงทอง ปองภัย (2541 : 2) ไดใหความหมายไววา หมายถึง ปฏิกริยาหรือกิจกรรมทุก

ชนิดของสิ่งที่มีชีวิตแมวาจะสังเกตไดหรือไมก็ตาม 

 ถวิล ธาราโภชน (2543 : 5) ไดกลาวไววา พฤติกรรมเปนการกระทํา เปนกริยาอาการที่

มนุษยแสดงออกในแตละวัน การกระทําตาง ๆ โดยทั่วไปเรารูวาทําไมเราจึงทําอยางน้ัน และก็มี

หลายอยางที่เราไมรูวาทําไมจึงทําอยางน้ัน 

 ลักขณา สริวัฒน (2544 : 16) ไดใหความหมายไววา หมายถึง อาการกระทําหรือกริยาที่

แสดงออกมาทางรางกาย กลามเน้ือ สมอง ในทางอารมณ ความคิด และความรูสึก พฤติกรรมเปนผล

จากการตอบสนองตอสิ่งเรา เมื่อมีสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนมาเราในเวลาใด จะมีการตอบสนองเมื่อน้ัน 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545 : 5) ไดใหความหมายไววา หมายถึง การกระทําของมนุษย

ทั้งดานกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยรูสํานึกหรือไมรูสํานึก ทั้งที่สังเกตไดและไมอาจ

สังเกตได 

 ทรงพล ภูมิพัฒน (2541 : 18) ไดใหความหมายไววาพฤติกรรมไววา เปนการแสดงออก

ซึ่งปฏิกริยา หรือ การกระทําของมนุษย 

 ศักด์ิไทย สุรกิจบวร ( 2545 : 20) ไดใหความหมายไววา หมายถึง การกระทําของมนุษย

หรือสัตว การกระทําที่วาน้ีรวมทั้งการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งผูกระทํารูสึกตัวและไมรูสึกตัวในขณะ

กระทํา รวมทั้งการกระทําที่สังเกตไดหรือสังเกตไมไดดวยเหมือนกัน 

 จากความหมายของพฤติกรรมมนุษยขางตน จึงอาจแบงประเภทของพฤติกรรมมนุษย

ได 2 ประเภทคือ (พวงทอง ปองภัย 2541 : 2-4) 

 1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลหรือกิจกรรมของ

บุคคลที่ปรากฏออกมาใหบุคคลอ่ืนไดเห็น ทั้งทางวาจา และการกระทําทาทางตาง ๆ ที่ปรากฏ

ออกมาใหคนเห็นได 

 2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง กิจกรรมภายในที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล 

ซึ่งสมองทําหนาที่เปนที่รวบรวม สะสมและสั่งการ ซึ่งเปนผลจากการกระทําของระบบประสาท
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และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานชีวเคมีของรางกาย พฤติกกรมภายในมีทั้งรูปธรรมและ

นามธรรม  มนุษยจะแสดงพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกต้ังแตเกิดจนตาย พฤติกรรมที่

แสดงออกมาอาจเปนผลสืบเน่ืองมาจากการเลี้ยงดูและอบรมจากครอบครัวหรือในทางตรงกันขาม

อาจสืบเน่ืองมาจากการขาดการเลี้ยงดูอบรมจากครอบครัวจึงทําใหมีปญหาอยูมาก ในแตละชวงของ

ชีวิตจะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตองปรับ

พฤติกรรมใหเขากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนน้ัน ๆ รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆ ดาน เมื่อขนบธรรมเนียมประเพณีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคน

จึงทําใหคนเปลี่ยนพฤติกรรมไดยาก เชน บางชุมชนมีพฤติกรรมการเลนทายผลสลากกินแบงรัฐบาล 

หรือมีการเลนไพภายในชุมชน สงผลใหคนในชุมชนเห็นวาการพนันเปนสวนหน่ึงของชีวิต เปนตน 

 

ความสัมพันธระหวาง ทัศนคติ กับ พฤติกรรม (Attitude and Behavior) 

 ทัศนคติ กับพฤติกรรมมีความสัมพันธ มีผลซึ่งกันและกัน กลาวคือ ทัศนคติ มีผลตอ

การแสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลตอ ทัศนคติ 

ของบุคคลดวย  

อยางไรก็ตาม ทัศนคติ เปนเพียงองคประกอบหน่ึงที่ทําใหเกิดพฤติกรรม ทั้งน้ีเพราะ เท

รียนดิส ( Triandis:1971 ) กลาววา พฤติกรรมของบุคคล เปนผลมาจาก ทัศนคติ บรรทัดฐานของ

สังคม นิสัย และผลที่คาด 

การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดย การสื่อสาร (Attitude Change: Communication) กลาววา 

ทัศนคติ ของบุคคลสามารถถูกทําใหเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี อาจโดยการไดรับขอมูล ขาวสารจาก

ผูอ่ืน หรือจากสื่อตาง ๆ ขอมูลขาวสารที่ไดรับจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง องคประกอบของ 

ทัศนคติ ในสวนของ การรับรู เชิงแนวคิด (Cognitive Component) และเมื่อองคประกอบสวนใด

สวนหน่ึงเปลี่ยนแปลง องคประกอบ สวนอ่ืน จะมีแนวโนม ที่จะ เปลี่ยนแปลงดวย กลาวคือ เมื่อ

องคประกอบของ ทัศนคติ ในสวนของการรับรู เชิงแนวคิดเปลี่ยนแปลง จะทําใหองคประกอบ ใน

สวนของอารมณ (Affective Component) และองคประกอบในสวนของพฤติกรรม (Behavioral 

Component) เปลี่ยนแปลงดวย 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior.htm�
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การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดย การสื่อสาร พิจารณาจากแบบจําลอง การสื่อสาร ของ

ลาสเวล (Lasswell,1948) ซึ่งไดวิเคราะห กระบวนการสื่อสาร ในรูปของ ใคร พูดอะไร กับใคร 

อยางไร และไดผลอยางไร ซึ่งสามารถแบงออกเปนตัวแปรตน และตัวแปรตาม กลาวคือ ใคร (ผูสง

สาร) พูดอะไร (สาร) กับใคร (ผูรับสาร) อยางไร (สื่อ) ก็คือตัวแปรตน สวนไดผลอยางไร (ผลของ

การสื่อสาร) ก็คือ ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตนทั้ง 4 ประการ ซึ่งผลตอการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ มีลักษณะดังน้ี 

ผูสงสาร (Source) ผลของสารที่มีตอการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ของบุคคลขึ้นอยูกับ ผูสง

สาร ลักษณะของผูสงสารบางอยาง จะสามารถ มีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนมากกวาลักษณะอ่ืน ๆ เชน 

ความนาเชื่อถือ (Credibility) ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการคือ ความเชี่ยวชาญ (Expertness) และ

ความนาไววางใจ (Trustworthiness) ผูสงสารที่มาความนาเชื่อถือสูง จะสามารถชักจูงใจไดดีกวา ผู

สงสารที่มี ความนาเชื่อถือตํ่า นอกจากน้ีบุคลิกภาพ (Personality) ของผูสงสารก็มีความสําคัญตอ

การยอมรับสาร (Message) ลักษณะของสารจะมีผลตอการยอมรับหรือไมยอมรับของบุคคล ถา

เตรียมเน้ือหาสารมาเปนอยางดีผูรับสารก็อยากฟง ดังน้ันการเรียงลําดับของเน้ือหาความชัดเจนของ

เน้ือหาสาร ความกระชับ เปนตน จึงเปนองคประกอบสําคัญ ตอการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ 

สื่อ  (Channel) หรือชองทางการสื่อสาร เปนเ ร่ืองของประเภทและชนิดของสื่อที่ ใช 

ผูรับสาร (Receiver) องคประกอบของผูรับสารที่จะทําใหเกิดการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 

สติปญญา ทัศนคติ ความเชื่อ ความเชื่อมั่นในตนเอง การมีสวนรวม การผูกมัด เปนตน 

กกกกกกกกแมคไกวร( McGuire อางใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2537) กลาววา ตัวแปรทั้ง 4 

ประการขางตนน้ี กอใหเกิดตัวแปรตาม คือผลของการสื่อสารเปนไปตามลําดับขั้น 5 ขั้นหลัก คือ 

ความต้ังใจ/ความสนใจ (Attention) 

ความเขาใจ (Comprehension) 

การยอมรับตอสาร (Yielding) 

การเก็บจําสารไว (Retention) 

การกระทํา (Action) 

โดยผูรับสารตองผานไปที่ละขั้น เพื่อที่ การสื่อสาร จะสามารถเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ได

ครบถวนตาม กระบวนการ ซึ่งในสภาพการณปกติ ขั้นตอนแรก ๆ จะตองเกิดขึ้นกอน เพื่อที่ขั้นตอน
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ตอ ๆ ไปจะเกิดขึ้นได การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยใชอิทธิพลทางสังคม (Attitude Change: Social 

Influence) อิทธิพลทางสังคม มีผลอยางมาก ตอ การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ และการตัดสินใจ เพราะ

ในขณะตัดสินใจ ยอมมี กลุมบุคคล ที่มีความสําคัญ ตอผูปวยเขามาเกี่ยวของ ไดแกบุคคลใน

ครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนฝูง เปนตน 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ 

กกกกกกกกแนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยใชอิทธิพล ทางสังคม เกิดจากความ

เชื่อที่วา บุคคลจะพัฒนา ทัศนคติ ของตนเองในลักษณะใดน้ัน ขึ้นอยูกับขอมูลที่ไดรับจากผูอ่ืนใน

สังคม สิ่งที่มี อิทธิพลทางสังคม แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

  1. กลุมอางอิง (Reference Group) หมายถึง กลุมบุคคลที่เราใชเปนมาตรฐานสําหรับ

ประเมิน ทัศนคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปบุคคลจะใชกลุมอางอิง

เพื่อประเมิน ทัศนคติ ของตน และตัดสินใจวา ทัศนคติ ของตนถูกตอง เพราะคิดวาคนสวนใหญใน

กลุมมี ทัศนคติ เชนเดียวกับตน อิทธิพลของกลุมอางอิงที่มีตอการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ไวดังน้ี

ทัศนคติ ของบุคคลจะมีผลอยางมากจากกลุมที่เขามีสวนรวม และกลุมที่เขาตองการจะรวมดวย  ถา

ทัศนคติของบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุมจะเปนการเสริมแรง 

(Reinforcement) ใหกับ ทัศนคติ น้ัน มากขึ้น ในทางตรงขาม จะเปนการลงโทษ (Penalty) ถาบุคคล

น้ันมี ทัศนคติ ไมตรงกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุม 

กกกกกกกกบุคคลที่ขึ้นอยูกับกลุม หรือติดอยูกับกลุมมาก จะเปนผูที่เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ไดยาก

ที่สุด ถาการเปลี่ยนแปลงน้ัน เปนความพยายาม ของบุคคลภายนอก 

กกกกกกกกการสนับสนุน หรือเห็นดวยกับ ทัศนคติ บางอยางของสมาชิกในกลุมแมเพียง1 คน

เทาน้ัน ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุมใหญ ที่มีตอ ทัศนคติ ของสมาชิกในกลุมได แมเปนเพียง

สมาชิก 2 คนในกลุมเทาน้ัน ที่ยึดมั่นในความคิดหรือ ทัศนคติ บางอยาง ก็จะมีอิทธิพลตอสมาชิกใน

กลุมได 

 การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุมและ การตัดสินใจกลุม จะชวยลดการตอตาน การ

เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ถากลุมตัดสินใจยอมรับ ทัศนคติ ใหม สมาชิกในกลุมก็จะยอมรับ ทัศนคติ 

ดวยถาบุคคลเปลี่ยนแปลงกลุมอางอิงของตน ทัศนคติ ของบุคคลก็มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงดวย 
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2. บุคคลอางอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลที่เราใชเปนมาตรฐานเพื่อ

ประเมิน ทัศนคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณที่เกิดขึ้น อิทธิพลของผูอ่ืนที่มีตอ ทัศนคติ 

ของบุคคล ตรงกับ กระบวนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรียกวา การเลียนแบบ (Identification) ซึ่ง

เปนกระบวนการ ที่บุคคลรับเอา คุณสมบัติ ของผูอ่ืน เชน ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เปนตนมา

เปนของตน 

ขอมูลขาวสารที่ไดรับจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ ทัศนคติ ในสวน

ของการรับรูเชิงแนวคิด (Cognitive Component) และเมื่อองคประกอบสวนใดสวนหน่ึง

เปลี่ยนแปลง องคประกอบสวนอ่ืนจะมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงดวยบุคลากรทางการแพทย ซึ่งทํา

หนาที่เปนผูสงสาร ตองมี ความเชี่ยวชาญ (Expertness) และ ความนาไววางใจ (Trustworthiness) 

จะทําใหมีความนาเชื่อถือสูง สามารถชักจูงใจไดดีอีกทั้งมี บุคลิกภาพ (Personality) ดีก็จะมี 

ความสําคัญตอ การยอมรับ นอกจากน้ีหากขอมูลขาวสาร มีการเตรียมมาเปนอยางดี ไมวาจะเปน

เน้ือหา , การเรียงลําดับ , ความชัดเจนตลอดจนมีความกระชับและมีชองทางในการสงที่เหมาะสม 

ผูใชบริการซึ่งเปน ผูรับสารก็อยากฟง และมีแนวโนมที่จะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามคําแนะนํา

หรือชักจูง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) 

ทฤษฎีน้ี เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ 

(Attitude) และ การยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผูรับสารอันอาจมีผลกระทบตอสังคมตอไป จาก

การรับสารน้ัน ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งสามประเภทน้ี จะเกิดขึ้น ในลักษณะตอเน่ือง กลาวคือ เมื่อ

ผูรับสารไดรับสารก็จะทําใหเกิดความรู เมื่อเกิดความรูขึ้น ก็จะไปมีผลทําใหเกิด ทัศนคติ และขั้น

สุดทาย คือ การกอใหเกิดการกระทํา ทฤษฎีน้ีอธิบาย การสื่อสาร หรือ สื่อมวลชน วา เปนตัวแปรตน

ที่สามารถ เปนตัวนํา การพัฒนาเขาไปสูชุมชนได ดวยการอาศัย KAP เปนตัวแปรตามใน การวัด

ความสําเร็จ ของ การสื่อสาร เพื่อการพัฒนา  

จะเห็นไดวา สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญใน การนําขาวสารตาง ๆ ไปเผยแพรเพื่อให

ประชาชนในสังคมไดรับทราบวา ขณะน้ีในสังคมมีปญหาอะไร เมื่อประชาชนไดรับทราบ ขาวสาร

น้ัน ๆ ยอมกอใหเกิด ทัศนคติ และเกิดพฤติกรรมตอไป ซึ่งมีลักษณะ สัมพันธ กันเปนลูกโซเปนที่

ยอมรับกันวา การสื่อสารมีบทบาทสําคัญ ในการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ ตามที่
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ต้ังเปาหมายไว การที่คนเดินเทามีพฤติกรรมการปฏิบัติตาม กฎจราจรได ก็ตองอาศัย การสื่อสาร 

เปนเคร่ืองมืออันสําคัญใน การเพิ่มพูนความรู สราง ทัศนคติ ที่ ดีและเกิด การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม ไปในทางที่เหมาะสม โดยผานสื่อชนิดตาง ๆไปยังประชาชน กลุมเปาหมาย ซึ่งตอง

ประกอบดวย) ความรู  (Knowledge)เปนการรับรู เบื้องตน ซึ่งบุคคลสวนมาก จะไดรับผาน 

ประสบการณ โดย การเรียนรู จาก การตอบสนองตอสิ่งเรา (S-R) แลวจัด ระบบเปนโครงสราง ของ 

ความรู ที่ผสมผสานระหวาง ความจํา (ขอมูล) กับ สภาพจิตวิทยา ดวยเหตุน้ี ความรูจึงเปนความจํา 

ที่เลือกสรร ซึ่งสอดคลอง กับ สภาพจิตใจ ของตนเอง ความรู จึงเปน กระบวนการภายใน อยางไรก็

ตามความรูก็อาจ สงผลตอ พฤติกรรม ที่ แสดงออกของมนุษยได และผลกระทบที่ผูรับสารเชิง 

ความรูใน ทฤษฎีการสื่อสาร น้ันอาจปรากฏไดจากสาเหตุ 5 ประการคือ 

 1. การตอบขอสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารมักจะสรางความ สับสนให

สมาชิกในสังคม ผูรับสาร จึงมักแสวงหา สารสนเทศ โดยการอาศัยสื่อ ทั้งหลาย เพื่อตอบ ขอสงสัย 

และความสับสนของตน 

  2. การสรางทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู ตอ การปลูกฝงทัศนะ 

น้ัน สวนมากนิยมใชกับสารสนเทศที่เปนนวัตกรรม เพื่อสราง ทัศนคติ ใหคนยอมรับ การแพร 

นวัตกรรมน้ัน ๆ (ในฐานะความรู) 

 3. การกําหนดวาระ (Agenda Setting) เปนผลกระทบเชิงความรูที่สื่อกระจายออกไป

เพื่อใหประชาชนตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระที่สื่อกําหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลัง ของ

ปจเจกชน และคานิยมของสังคมแลว ผูรับสารก็จะเลือกสารสนเทศน้ัน 

 4. การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of Belief System) การสื่อสารสังคมมัก

กระจายความเชื่อ คานิยม และอุดมการณดานตาง ๆ ไปสูประชาชน จึงทําให ผูรับสาร รับทราบ

ระบบความเชื่อถือ หลากหลาย และลึกซึ้งไวใน ความเชื่อของตนมากขึ้นไปเร่ือย ๆ 

 5. การรูแจงตอคานิยม (Value Clarification) ความขัดแยงในเร่ืองคานิยมและ

อุดมการณเปนภาวะปกติของสังคม สื่อมวลชนที่นําเสนอขอเท็จจริงในประเด็นเหลาน้ี ยอมทําให 

ประชาชน ผูรับสารเขาใจถึงคานิยมเหลาน้ันแจงชัดขึ้น 

กกกกกกกกความรูเปนขอเท็จจริง (facts) ความจริง (truth) เปนขอมูลที่มนุษยไดรับและเก็บ

รวบรวมจากประสบการณตางๆ การที่บุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดอยางมีเหตุผล 
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บุคคลควรจะตองรูเ ร่ือง เกี่ยวกับสิ่งน้ัน เพื่อประกอบ การตัดสินใจ น่ันก็คือ บุคคลจะตองมี

ขอเท็จจริง หรือขอมูล ตางๆ ที่สนับสนุนและใหคําตอบขอสงสัยที่บุคคลมีอยู ชี้แจงใหบุคคลเกิด

ความเขาใจและ ทัศนคติ ที่ดีตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้งเกิดความตระหนัก ความเชื่อ และคานิยม

ตางๆ ดวย 

ความรู เปนพฤติกรรมขั้นตน ซึ่งผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกไดหรือโดยการ

มองเห็นหรือไดยิน จําได ความรูขั้นน้ี ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง 

ทฤษฎี กฎ โครงสราง และวิธีการแกปญหาเหลาน้ี 

 เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S.Bloom 1967: 271) ไดใหความหมายของความรูวา 

ความรู เปนสิ่งที่ เกี่ยวของกับ การระลึกถึง เฉพาะเร่ือง หรือเร่ืองทั่วๆไป ระลึกถึงวิธี กระบวนการ

หรือสถานการณตางๆโดยเนนความจํา 

 1. ความรู ทําใหทราบถึงความสามารถในการจําและการระลึกถึงเหตุการณหรือ

ประสบการณที่เคยพบมาแลว แบงออกเปน 

กกกกกกกก1.1. ความรูเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาโดยเฉพาะ 

กกกกกกกก1.2. ความรูเกี่ยวกับวิธีและการดําเนินการที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

กกกกกกกก1.3. ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิดและโครงสราง 

 2. ความเขาใจ ทําใหทราบถึงความสามารถในการใชสติปญญาและทักษะเบื้องตนแบง

ออกเปน 

กกกกกกกก2.1. การแปลความ คือการแปลจากแบบหน่ึงไปสูอีกแบบหน่ึง โดยรักษา

ความหมายไดถูกตอง 

3. การนําไปใช 

4. การวิเคราะห 

5. การสังเคราะห 

6. การประเมินคา 

 ความรูวา จําเปนตองมีองคประกอบ 2 ประการ คือ ความเขาใจ (Understanding) และ

การคงอยู (Retaining) เพราะความรู หมายถึง ความสามารถจดจําได ในบางสิ่งบางอยาง ที่เราเขาใจ

มาแลว 
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 ความรู (Knowledge) เปนลักษณะ อีกประการหน่ึง ที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังน้ัน คนที่

ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกัน ในยุคสมัยที่ตางกัน ในระบบการศึกษาที่ตางกัน ในสาขาวิชาที่

ตางกัน จึงยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการ ที่แตกตาง กันไป คนที่มี การศึกษา

สูงหรือมีความรูดี จะไดเปรียบอยางมากในการที่จะเปนผูรับสารที่ดี เพราะคนเหลาน้ี มีความรู

กวางขวาง ในหลายเร่ือง มีความเขาใจ ศัพทมาก และมีความเขาใจสารไดดี แตคนเหลาน้ี มักจะเปน 

คนที่ไมคอยเชื่ออะไรงายๆ 

การเกิดความรูไมวา ระดับใดก็ตาม ยอมมีความสัมพันธ กับ ความรูสึกนึกคิด ซึ่ง

เชื่อมโยงกับ การเปดรับขาวสาร ของบุคคล น้ันเอง รวมไปถึงประสบการณและลักษณะทาง 

ประชากร (การศึกษา เพศ อายุ ฯลฯ) ของแตละคน ที่เปนผูรับขาวสาร ถาประกอบกับการที่บุคคลมี

ความพรอมในดานตางๆ เชน มีการศึกษา มีการเปดรับขาวสาร เกี่ยวกับกฎจราจร ก็มีโอกาส ที่จะมี 

ความรูในเร่ืองน้ี และสามารถเชื่อมโยงความรูน้ันเขากับสภาพแวดลอมได สามารถระลึกได 

รวบรวมสาระสําคัญ เกี่ยวกับ กฎจราจร รวมทั้งสามารถวิเคราะห สังเคราะห รวมทั้งประเมินผลได

ตอไป และเมื่อประชาชน เกิดความรูเกี่ยวกับ กฎจราจร ไมวาจะในระดับใดก็ตาม สิ่งที่เกิดตามมาก็

คือ ทัศนคติ ความคิดเห็นในลักษณะตางๆ  

3.7 พฤติกรรมการเลนพนันในสังคมไทย 

ในประเทศไทย กลาวกันวา ประชาชนไทยสามารถพนันกันไดทุกเร่ือง ซึ่งสอดคลอง

กับความเห็นของ กิติกร มีทรัพย (2508 อางถึงใน นวลนอย ตรีรัตน 2539 : 424) ไดกลาวถึง 

จดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร เอกอัคราชทูตฝร่ังเศส สมัยพระเจาหลุยสที่ 14 ซึ่งเขามาเจริญ

สัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ไดบันทึกไววา 

ชาวสยามรักเลนการพนันเหลือเกินจนกระทั่งฉิบหายขายตน หรือไมก็ขายบุตรธิดา 

 ปจจุบันการพนันเปนอีกกิจกรรมอยางหน่ึงที่แพรหลายไปในทุกกลุม และสามารถแบง

ลักษณะการพนันได 2 ลักษณะคือ 1) การพนันที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตอง มีกฎหมายรองรับ 

สามารถเลนกันไดอยางเปดเผย 2) การพนันที่รัฐหามเลนโดยถือวาผิดกฎหมาย แตดวยนิสัยคนไทย 

สิ่งไหนที่หามก็เหมือนยิ่งยุ ดังเหมือนที่ นวลนอย ตรีรัตน (2546 : 36) ไดทําการศึกษาพบวา การ

พนันสวนใหญที่คนไทยเขาไปเกี่ยวของ มักจะอยูในประเภทที่ผิดกฎหมาย และมีขอสังเกตวาการ
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พนันในสวนที่ผิดกฎหมายน้ี กลับมีจํานวนผูเลนและขนาดของวงเงินที่เกี่ยวของ มากกวาการพนัน

ประเภทซึ่งมีกฎหมายรองรับ อยางไมอาจเปรียบเทียบกันได 

 ในบรรดากิจกรรมการพนันตางๆ สามารถสรางรายไดเปนจํานวนมหาศาลใหแกผูที่เขา

ไปเกี่ยวของอยางแนนอน เศรษฐกิจการพนัน วางอยูบนตําแหนงที่เหลื่อมกันระหวางเศรษฐกิจที่ถูก

กฎหมายกับเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย จึงกลายเปนจุดเชื่อมตอระหวางระบบเศรษฐกิจสองแบบ ในรูป

ของการโยกยายถายเท ทรัพยากรและความมั่งคั่งไปมาระหวางเศรษฐกิจสองภาคน้ี สงผลกระทบตอ

พฤติกรรม และการตัดสินใจทางดานเศรษฐกิจสังคมทั่วไปในทุกระดับที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน

ปจเจกบุคคลหรือคณะบุคคล จุลภาคหรือมหาภาค อีกทั้งกอใหเกิดความไมสมเหตุสมผล ที่ยังไม

สามารถหาคําอธิบายตอสังคมอยางไดเหมาะสม 

 เน่ืองจากเศรษฐกิจการพนันมีขนาดที่ใหญโตมาก จนอาจมองไดวาเปนฐานรากอันหน่ึง

ของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหเศรษฐกิจภาคน้ีทรงอํานาจ การทําปฏิสัมพันธโดยตรงกับ

ระบบ การเมือง (ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น) กฎหมาย สังคม คานิยม ระบบราชการ ตํารวจ 

ผูมีอิทธิพลทองถิ่น ฯลฯ จึงเปนไปอยางมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองและ

คานิยมสงผลใหพฤติกรรมการเลนพนันของคนไทยเติบโตขึ้นตามลําดับ 

บรรดากิจกรรมทางดานเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในปจจุบัน เชน การคายาเสพยติด การ

พนัน การหลีกเลี่ยงภาษี การคาแรงงานขามชาติ การคาอาวุธสงคราม การคาโสเภณีทั้งในชาติและ

ขามชาติ การลอกเลียนทรัพยสินทางปญญา การตัดตนไมทําลายปา ฯลฯ พบวาขนาดของเศรษฐกิจ

การพนันเปนแหลงที่มาของรายไดที่สําคัญแหลงหน่ึงของระบบเศรษฐกิจผิดกฎหมาย ปจจุบันหลาย

ประเทศหันมาสงเสริมใหการพนันกลายเปนอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงที่เชื่อมโยงกับการพักผอน

การสันทนาการ การทองเที่ยว การจางงาน ฯลฯ และสนับสนุนใหกลายเปนสวนหน่ึงของระบบ

เศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย อยางไรก็ตาม สําหรับสังคมไทย การทําใหการพนันเปนสิ่งที่ถูกกฎหมายยัง

เปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยางกวางขวางถึงผลดีและผลเสีย โดยทายังไมสามารถบรรลุถึง

ขอสรุปที่ชัดเจน ถึงพฤติกรรมการเลนพนันของคนไทย 

 จะเห็นไดวา พฤติกรรมการพนัน เปนหน่ึงในจํานวนกิจกรรมทางสังคมไมกี่อยางที่ตก

ทอดกันมา และปรากฏใหไดเห็นในยุคปจจุบัน แมการพนันถูกหามและถือวาเปนความผิดทางอาญา 
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แตยังมีคนเลนการพนันกันเปนจํานวนมาก จนอาจกลาวไดวาการพนันบางประเภทเปนวัฒนธรรม

หน่ึงของสังคมไทย 

4. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลนพนัน 

กกกกกกกก4.1 ทฤษฎีการเลียนแบบ 

กกกกกกกกเมื่อปญหาสังคมเกิดขึ้นมันมิไดเกิดขึ้นตามลําพัง แตมีเทคนิคของการกระทําผิดคลายกับ

ตามมาเปนปญหาลูกโซ และไดต้ังกฎของการเลียนแบบขึ้นมา ซึ่งตามกฎของเขามีขอสังเกตเปนการ

ทั่วไปหลายประการ กลาวคือ 

 1) คนเรามีแนวโนมที่จะเลียนแบบแฟชั่นและประเพณีของคนอ่ืน ตามปกติคนกลุมชน

ที่มีลักษณะคลายคลึงกันจะมีการเปลี่ยนแปลงเร่ืองแฟชั่นและประเพณีอยางชาๆ แตถากลุมที่

แตกตางกันติดตอกันก็จะสงเสริมใหเกิดการเลียนแบบมากขึ้น 

 2) ผูมีฐานะตํ่ากวาจะเลียนแบบผูมีฐานะสูงกวา ซึ่งเขากลาววา มีปญหาสังคมหลายชนิด

ที่เร่ิมเกิดขึ้นในหมูชนชั้นสูง และแพรไปในหมูชนชั้นตํ่าโดยการเลียนแบบ 

 3) คนเราจะเลียนแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม ถาหากพฤติกรรมแบบเกาหลายๆ แบบ

เกิดขึ้นแยงกัน เขาเชื่อวาการเลียนแบบเปนการเรียนรูอยางหน่ึง และการเลียนแบบบางอยางทําให

เกิดปญหาสังคมขึ้น เขากลาววาปญหาสังคมจะแพรออกไปในลักษณะเดียวกับการแพรหลายของ

แฟชั่น และแฟชั่นของในสิ่งที่ผิดตอสังคมก็เหมือนกับแฟชั่นของเสื้อผาและทรงผม 

 จากทฤษฎีการเลียนแบบ สามารถกลาวไดวา คนที่เลนการพนันจากการเลียนแบบผูอ่ืน 

เปนการเลนเพื่อระบายความรูสึกทางจิตใจในทางลบ ซึ่งเปนความรูสึกที่ซอนเรนอยูในใจ คนบาง

คนมีความทุกขอยูในใจ แตไมอยากบอกใหใครรูเพราะเขามีบุคลิกภาพเปนคนเก็บกด พูดนอย ระวัง

ตัว การเลนพนันจึงเปนการระบายความรูสึกไดดีอยางหน่ึง 

4.2 ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกตางกัน 

 เปนแนวคิดของ Sutherland (1947, อางถึงใน นวลจันทร ทัศนชัยกุล 2540 : 121) ที่

พิจารณามุงไปที่กลุมเพื่อน ประเภทของเพื่อน และลักษณะรวมทั้งพฤติกรรมของกลุมเพื่อน สาระที่

นาสนใจคือกอนที่เด็กและเยาวชนจะคบเพื่อนที่กระทําความผิด ตนเองยังไมมีความคิดโนมเอียงที่

จะกระทําความผิด แตเมื่อไดรับเพื่อนกระทําความผิดแลว จึงไดเรียนรูคานิยม ทัศนคติ และกลวิธี 
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เทคนิคที่โนมนาวใหกระทําความผิด ในที่สุดจะมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพเปนคนที่เห็นวาการ

กระทําความผิดเปนของธรรมดา 

 ทฤษฎีน้ีมีขอเสนอที่นาสังเกต สรุปไดวา พฤติกรรมที่เปนของบุคคลผูที่เคยกระทําผิดมี

การเรียนรูดวยการคบหาสมาคม พบปะใกลชิด มีปฏิสัมพันธกันตอเน่ือง อิทธิพลที่เกิดจาก

ความสัมพันธกันจะทําใหการเรียนรูมีผลเกิดขึ้นรุนแรงมากนอยอยางไร ขึ้นกับความถี่และกลุม

เพื่อนจะมีมากเพียงใดในขอบเขต ปริมาณ และคุณภาพของความสัมพันธที่บุคคลน้ันมีตอกลุม 

ดังน้ัน พฤติกรรมเบี่ยงเบนก็จะแตกตางไปดวย สาระสําคัญที่จะเรียนรูโดยการปฏิสังสรรค คือ 

ทัศนคติ ความคิด คานิยม ที่ลอกเลียนและเก็บเขามาดวยความสมัครใจ บางคร้ังอาจไมรูสึกตัวก็ได 

การใหนิยามความหมายและเจตคติตาง ๆ ซึ่งมองไดทั้งลักษณะของพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และ

พฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมาย 

 การศึกษาเร่ืองกลุมเพื่อนน้ี Hirschi (1969, อางถึงใน นวลจันทร ทัศนชัยกุล 2540 : 

121)ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมสังคมและสรุปเปนทฤษฎีที่เชื่อวาพฤติกรรมการ

กระทําผิดน้ันเปนผลมาจากความสัมพันธในครอบครัว ถาลักษณะความสัมพันธในครอบครัว

บกพรอง ขาดพลังที่จะยึดเหน่ียวจิตใจผูน้ันก็จะมีแนวโนมไปสูการเปนปฏิปกษตอกฎเกณฑ และ

หันมาคบคาสมาคมกับเพื่อน สอดคลองกับความคิดของนักอาชญาวิทยาคนอ่ืน ๆ เชน ไฟนอน 

ศึกษา พบวา การกระทําความผิดมีสาเหตุมาจากเพื่อน Reckless (1972, อางถึงใน นวลจันทร ทัศ

นชัยกุล 2540 : 122) ไดพบวาเด็กอายุตํ่ากวา 13 ป ที่กระทําความผิดมีจํานวนถึงรอยละ 77 มีเพื่อน

รวมกระทําความผิดดวยถึงรอยละ 72 เชนเดียวกับคอรน ไดศึกษารวมกับ แมคโคเคิล ไดพบวา 

เพื่อนมีอิทธิพลตอการกระทําความผิด 

 ดังเชนการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนที่เลนพนัน ตามทฤษฎีน้ี ซึ่งอธิบายไดวาเด็ก

และเยาวชนจะเลนพนันตามเพื่อนที่เลนพนัน เน่ืองจากการเลนพนันจะตองมีการชักชวน ใหทัศนะ 

วิธีเลน เด็กและเยาวชนก็จะเก็บเอาความหมายตางๆ และคานิยมตางๆ ที่นําไปสูการเลนพนันจาก

เพื่อนของเขา ถาเพื่อนสนิทที่เลนพนันเพิ่มมากขึ้น เด็กวัยรุนก็มีแนวโนมที่จะเลนการพนันมากขึ้น

ดวย ปญหาการเลนพนันในหมูเยาวชนเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไดรับอิทธิพลจากการคบเพื่อนเปน

ตัวแปรที่มีความสําคัญมาก สังคมน้ันยังมีอิทธิพลตอการเลนพนันนอยกวา การคบเพื่อน เมื่อมีการ

เปรียบเทียบกัน ผลกระทบจากการคบเพื่อนเห็นไดชัด และเกิดในทางตรงมากกวา ถาเด็กที่คบเพื่อน
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ที่ประพฤติไมดีก็จะถูกชักจูงใหประพฤติผิดไดงาย โดยเฉพาะถาความสัมพันธของครอบครัวไม

แนนอน พอแมไมเขาใจลูก ไมใหความรัก ความอบอุน และการสรางเสริมบุคลิกภาพที่ดีพอ เด็กจะ

หันไปหาเพื่อน ถาเพื่อนสนิทคบหาสมาคมกันเปนประจําและใกลชิดติดการพนัน เยาวชนก็จะรับ

เอาการพนันไดเร็วและรุนแรงดวยความถี่และปริมาณ 

ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกตางกัน (Theory of Differential Association) จากสาระ

แนวคิดของ Sutherland เกี่ยวกับทฤษฎีน้ีสามารถสรุปสาระที่นาสนใจเปนขอๆ คือ 

 1. พฤติกรรมการกระทําความผิดเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูมิใชมีมาแตกําเนิดหรือสืบ

ทอดทางสายเลือดกรรมพันธุ 

 2. พฤติกรรมการกระทําความผิดเรียนรูจากการปะทะสังสรรคกับคนอ่ืนๆ ใน

กระบวนการติดตอสื่อสารทั้งคําพูดและกิริยา 

การกระทําความผิดทางกฎหมายที่ใชการเรียนรูเห็นไดชัด เชน การขโมยรถ การ

ลวงกระเปา และการปลน ลวนเปนเหตุการณที่ตองมีการดูแลแบบอยางการฝกและมีขึ้นตอนในการ

กระทําผิด 

 3. การเรียนรูพฤติกรรมการกระทําผิดเกิดขึ้นในกลุมที่มีความใกลชิดกันเปนการ

สวนตัว มากกวาการไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน การดูจากวีดีโอ ภาพยนตรและ

หนังสือพิมพที่จะมีผลตอการกระทําความผิด 

 4. การเรียนรูการกระทําความผิด ผูที่เรียนรูมีความพอใจที่จะละเมิดกฎหมายมากกวา

การปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ถาอยูในวัยรุนก็จะพอใจที่จะละเมิดกฎขอบังคับของโรงเรียน การหนี

โรงเรียน การไวผมยาว ใสกางเกงยาวเกินไปผิดระเบียบชุดนักเรียน เปนตน 

 5. การสมาคมที่แตกตางอาจแปรเปลี่ยนไปตามความถี่ชวงเวลา ความรุนแรง 

หมายความวาผูกระทําความผิดมีความสัมพันธกับคนที่กระทําผิดมากเพียงใด บอยคร้ังแคไหน และ

ชวงเวลาที่อยูดวยยาวนานอยางไร คน ๆ น้ันก็จะกระทําความผิดมากเพียงใด ซึ่งเปนความสัมพันธ

โดยตรงเปนเหตุและผล ในดานความเขมขน หมายถึง แหลงที่เปนแบบแผนของการกระทําความผิด

เปนที่ยกยองมากนอยเพียงใด จากผูกระทําความผิด กลาวคือ ผูกระทําผิดมีความรูสึกนิยมพอใจแบบ

แผนของการกระทําความผิดถามีมาก โอกาสที่ผูน้ันก็จะยอมรับและปฏิบัติตามไดงาย 
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 6. พฤติกรรมหรือวิธีการกระทําความผิดเปนการแสดงออกถึงความตองการและคานิยม

โดยทั่วไป เน่ืองจากพฤติกรรมเปนเคร่ืองชี้ถึงเจตนา แตก็ไมใชวาเมื่อทุกคนมีความตองการ

เหมือนกันจะตองมีพฤติกรรมอยางเดียวกัน ยกตัวอยางเชน โจรตองการเงินจึงขโมย กรรมกรที่

ตองการเงินแตทํางานมากขึ้นเก็บออมมากขึ้น จึงสรุปไดวาความตองการอยางเดียวกันไมใชวา

จะตองกระทําอยางเดียวกัน ผูกระทําความผิดจํานวนมากกระทําความผิดดวยการเรียนรูเปนที่นา

สังเกตวาในการพิจารณาพิพากษาลงโทษ ถาเปนความผิดเล็กนอยศาลจะพิพากษาดวยการรอการ

กําหนดโทษหรือรอการลงโทษ ทั้งน้ีเพื่อปองกันไมใหผูกระทําความผิดเขาไปมีโอกาสเรียนรูการ

กระทําผิดจากผูตองขังในเรือนจํา 

4.3 ทฤษฎีการคาดหวัง 

การจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมจะมีโอกาสประสบความสําเร็จถาบุคคลมีความเชื่อ

วาพฤติกรรมนําไปสูผลกรรม ผลกรรมน้ันมีคาสูงสําหรับเขาและเขาเชื่อวาตัวเขามีความสามารถอยู

ในระดับที่จะกระทําพฤติกรรมน้ันได ซึ่งทฤษฎีการคาดหวังตองทําความเขาใจอยู 3 ประการดังน้ี 

 1. การคาดหวังในความพยายาม - การกระทํา (Effort-Performance Expectancy) 

หมายถึง การที่บุคคลคาดหวังไวลวงหนา ถาหากตนเองแสดงพฤติกรรมอยางเต็มที่สุด

ความสามารถแลว จะมีโอกาสหรือความนาจะเปนสูงมากหรือนอยเพียงใดที่จะกระทําสิ่งน้ันได

สําเร็จ น้ันคือบุคคลจะชั่งใจวาพฤติกรรมที่จะตองทําน้ันมันยากเกินกําลังความสามารถของตนเอง

หรือไม กอนที่จะทําพฤติกรรมน้ันออกไป 

 2. การคาดหวังในการกระทําผลกรรม (Performance-Outcome Expectancy) หมายถึง 

การที่บุคคลคาดหวังไวลวงหนากอนที่จะแสดงพฤติกรรมวา ถาหากเขากระทําพฤติกรรมน้ันแลว 

เขาจะไดผลลัพธที่จะเปนผลดีหรือผลเสียอยางไรตอตัวเขา 

 3. คาของผลกรรม (Valence of Outcome) หมายถึง คุณคาหรือความตองใจที่ผลกรรม

น้ันมีใหแกบุคคลที่จะตองแสดงพฤติกรรน้ันออกไป เพื่อใหไดมาซึ่งผลกรรมน้ัน แตละบุคคลมีการ

รับรูที่แตกตางกันตอผลกรรมเดียวกัน เชน คนบางคนเห็นวาการแทงพนันฟุตบอลเปนพฤติกรรมที่

สงผลในทางลบตอตนเอง จึงไมเห็นดวยอยางยิ่งตอการพนันฟุตบอล สวนคนบางคนเห็นวาการ

พนันฟุตบอลสามารถไดคาตอบแทนเปนจํานวนมากในเวลาอ้ันสั้น เมื่อมีโอกาสจะแทงพนัน
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ฟุตบอลทุกคร้ัง ดังน้ันแลวเมื่อพิจารณาที่ผลของกรรมคนประเภทแรกจะไมเลนการพนันฟุตบอล

และประเภทหลังจะเลนการพนันฟุตบอลทุกคร้ังเมื่อมีโอกาส 

4.4 ทฤษฎีโอกาสท่ีจํากัด 

 Richard Cloward (1960, อางถึงใน นวลจันทร ทัศนชัยกุล 2540 : 120) เสนอวาโอกาส

ที่จํากัดเปนชองทางผลักดันใหคนกระทําความผิดกฎหมายได คนทุกคนมีโอกาสไมเทากันเมื่อคน

แตละคนมีความตองการที่จะบรรลุจุดมุงหมายในวิถีทางที่ถูกตองเหมาะสม สภาพแวดลอมรอบขาง

มีความสําคัญมากถาใครก็ตามอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดีเชนบานอยูใกลแหลงการพนัน เมื่อเกิด

ความตองการอยางใดอยางหน่ึง ปจจัยจากสภาพแหลงการพนันจะผลักใหคน ๆ น้ันมีพฤติกรรมที่

ผิดกฎหมาย เชน คนน้ันจะหาทางเขาไปเลนการพนันเพื่อไดเงินมาซื้อสิ่งที่ตองการ แตกรณีใน

ทางตรงขาม คนที่อยูในสภาพแวดลอมที่ดีมีการเรียนรูที่ดีจากบุคคลใกลเคียง คนน้ันจะไมกระทําสิ่ง

ผิดกฎหมาย 

 Richard Cloward ไดเสนอสภาพแวดลอมซึ่งมีวัฒนธรรมรองที่เอ้ืออํานวยตอการ

กระทําความผิดอยู2 ลักษณะ คือ 

 1. ที่อยูอาศัยแออัดของชนชั้นลาง ลักษณะเชนน้ีคือสลัมในบริเวณน้ีจะมีบุคคลผูที่เคย

กระทําผิดอาศัยอยู และอยูในฐานะสมาชิกคนหน่ึงในชุมชน มีความเคยชินที่ไดเห็นการกระทําผิด

กฎหมายจนเห็นเปนเร่ืองธรรมดา เชน คนในสลัมอาจเห็นคนเสพยาเสพติดอยูทั่วไป และขณะ

เดียวกับบุคคลกลุมน้ีจะไมเคยมีโอกาสเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมและการใช

ชีวิตที่ดีงาม เมื่อไดเห็น ไดใกลชิดกับสิ่งไมดีหรือเลวราย โอกาสที่จะกระทําความผิดก็มีมาก 

 2. บริเวณที่ไมมีความมั่นคงและไมมีการเปลี่ยนแปลง ผูที่อาศัยอยูในชุมชนเชนน้ีจะไม

มีโอกาสไดออกไปพบกับสิ่งแวดลอมภายนอกจึงคุนเคยกับการปฏิบัติที่ไมมีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

บันทัดฐานที่มั่นคง จุดยืนที่จะเปนหลักยึดเหน่ียวในการปฏิบัติ ไมไดรับคานิยมและหลักของการ

ดําเนินที่ถูกตองชัดเจนที่จะยึดถือเปนกฎระเบียบและสภาพแวดลอมเชนน้ีจึงไมใชเขตที่วัยรุนจะ

ประสบความสําเร็จในชีวิตตามคานิยมของสังคม เน่ืองจากไมมีแบบอยางที่ดีใหเห็นจึงพูดไดวา

โอกาสของพวกเขาถูกจํากัดน่ันเอง 

4.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ 
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กกกกกกกกทฤษฎีเกี่ยวกับการใชเสื่อเพื่อประโยชนและความพึงพอใจ อยูภายใตกรอบทฤษฎีที่

นักการสื่อสารมวลชนเรียกกันวา ทฤษฎีการหนาที่นิยม (Functionalism Theory) การวิเคราะหใน

เชิงหนาที่ของสื่อมวลชนต้ังอยูบนความเชื่อที่วา พฤติกรรมและปรากฏการณในสังคมของมนุษย

ตางก็เกี่ยวของในเชิงหนาที่ กลาวคือ มีการเกี่ยวของกันอยางเปนระบบทั้งลูกโซและแบบวงจร 

ดังน้ันพฤติกรรมของมนุษยจึงอาจอธิบายไดวา เกิดจากความตองการ ซึ่งความตองการของแตละคน

จะมีที่มาตาง ๆ กัน พฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชนของบุคคลจะเกิดขึ้นเพื่อสนองความตองการอัน

เกิดจากพื้นฐานดานจิตใจของบุคคลและประสบการณที่ไดรับจากสถานการณทางสังคม 

กกกกกกกกการใชประโยชนจากสื่อและความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อของผูรับสาร โดยสราง

ขอความแสดงความตองการและวัดระดับความพอใจที่ผูรับสารไดรับจากสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อ

ศึกษาเกี่ยวกับ 1) สภาวะสังคมและจิตใจที่มีผลตอ 2) ความตองการของบุคคลซึ่งนําไปสู 3) การ

คาดคะเนเกี่ยวกับ 4) สื่อและแหลงที่มาของสาร การคาดคะเนนําไปสู 5) ความแตกตางในการใชสื่อ

และพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของแตละบุคคล ยังผลใหเกิด 6) ความพอใจจากการรับสื่อ และ 7) ผลอ่ืน ๆ ที่

ไมไดคาดหมายมากอน 

กกกกกกกกดานมุมมองของทฤษฎีการพนันด้ังเดิมน้ัน สังศิต พิริยะรังสรรค (2546 : 7-9) สรุปจาก

ผลงานวิจัยตางๆของนักสังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร และอาชญวิทยา ไดความวา ชวง

ทศวรรษที่ 1970-1980 (พ.ศ. 2513-2523) พบวา 1) การพนันเปนสิ่งคงที่ตลอดกาลและมีอยูแบบ

เดียว โดยไมมีความผิดแผกแมแตนอยหรือโดยไมตองสนใจพลังทางการเมืองและศีลธรรมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งเปนสิ่งกําหนดคานิยม 2) เปนการยึดติดลัทธิปจเจกชนนิยมและการใชเหตุผลทาง

เศรษฐกิจ 3) การพนันเปนปญหาของการควบคุมทางสังคมและการบริหาร 4) การพนันเปนการ

พักผอนอยางหน่ึง ซึ่งเปนกิจกรรมทางสังคมที่แยกออกจากการทํางานและการผลิต 5) การพนันเปน

สิ่งที่ไมมีที่มาที่ไปหรือไมมีการเปลี่ยนแปลง จึงไมสนใจพลวัตรของโครงสรางและกระบวนการที่มี

ความสลับซับซอน นอกจากน้ันยังพบวาผลงานดานทฤษฎีของการศึกษาสังคมศาสตร คือ มองการ

พนันในมุมบวกที่ผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของการพักผอน จากมุมมองน้ีการพนันเปนสิ่งที่ใหความ

บันเทิงและไดรับความนิยมในตัวมันเอง การพนันถือวาเปนกิจกรรมยามวาที่ไดรับการยอมรับวา

เปนสิ่งชดเชยมุมที่ลมเหลวและไมนาพึงพอใจของสังคมในปจจุบัน  
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กกกกกกกกจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลนพนัน ที่กลาวมาขางตนสามารถนํามาอธิบาย

ไดวา การพนันฟุตบอลยังคงเปนกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของกับผลลัพธของความไมแนนอน ซึ่ง

แรงจูงใจในการเลนพนันมีเงิน หรือทรัพยสินมีคาเปนแรงจูงใจในการเลนพนัน  

กกกกกกกกและการเลนพนันเปนการเลนเพื่อระบายความรูสึกทางจิตใจในทางลบ โดยมีสื่อมวลชน

เปนตัวกระตุนใหผูคนมาสนใจการพนันฟุตบอลอยางจริงจัง เน่ืองจากมีการนําเสนอขอมูล ราคา

ตอรอง อยางเปดเผย แมจะมีคําอธิบายวาเปนกิจกรรมยามวางเพื่อการพักผอน แตในความเปนจริง 

การพนันฟุตบอลไดกลายเปนธุรกิจเครือขายที่มีผูคนเขามาทําธุรกรรมเปนอาชีพหลักที่สงผลตอการ

สูญเสียทรัพยากรบุคคล ดวยปรากฏวามีเยาวชนและปญญาชนจํานวนมากเขาสูวงจรแหงการพนัน

ฟุตบอลไมทางตรงก็ทางออม 
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บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการวิจัย  

 

การศึกษาเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งวิธีดําเนินการวิจัยในบทน้ี ผูวิจัยจะกลาวถึง ประชากร

และกลุมตัวอยาง แบบแผนการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังน้ี  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ที่มีอยูระหวาง 19-22 ป ซึ่งอาศัยขอมูลของสํานักงานสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในป พ.ศ.2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 7,192 คน  

 

ขนาดกลุมตัวอยาง  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ขนาดของกลุมตัวอยางใหหลักเกณฑการหาขนาดของกลุมตัวอยาง

ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970 : 580-581)  

 

n  =    
n

1 + N(e)2
 

 

 เมื่อ n   แทน    ขนาดของกลุมตัวอยาง  

   N  แทน    ขนาดของประชากร  

   e  แทน    แทนความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได 

 
n   =    

7,192
1 + 7,192(.05)2

 

 

จําแนกนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวนทั้งหมด 7,192 คน จะ

ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 399.944 คน หรือประมาณ 399 คน ยกเปน 400 คน 
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วิธีการสุมตัวอยาง 

เน่ืองจากการศึกษาเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อการศึกษาความแตกตางเร่ืองทัศนคติและ

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ระหวางผูที่เลนพนันฟุตบอลกับผูที่ไมเลนพนันฟุตบอล  ดังน้ัน

กลุมตัวอยางที่ศึกษาสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน และมีจํานวนกลุมตัวอยางเทากัน ไดแก 

1.นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ไมเลนพนันฟุตบอล 

จํานวน 200 คน การเก็บรวมรวมขอมูล ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เลนพนันฟุตบอล

จํานวน200 คน จะใชวิธีการสุมแบบสงตอ (Snowball Sampling) โดยเลือกผูเลนพนันฟุตบอลที่

คุนเคยจํานวน 10 คน เพื่อทําการสอบถามและถามหา ผูเลนพนันฟุตบอล คนอ่ืนๆ ตอๆ กันไป เพื่อ

ขอขอมูลเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล โดยใชแบบสอบถามเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี แบงออกเปน 2 ตอน สําหรับ

นักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอล และ3 ตอน สําหรับนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอล มีดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ

รายการ (Check List) และแบบเติมคํา 

ตอนที่ 2 แบบวัดทัศนคติตอการพนันฟุตบอล ใชการวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) 

แบงเปน 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวยขอความเชิงบวก (Positive) และขอความเชิงลบ (Negative) 

ขอความเชิงบวก หมายถึงขอความมีความหมายสอดคลองกับความหมายของตัวแปรที่

ตองการวัด 

ขอความเชิงลบ หมายถึงขอความมีความขัดแยงกับความหมายของตัวแปรที่ตองการวัด 

โดยเกณฑการใหระดับคะแนนมีดังน้ี 

ระดับความรูสึก  ขอความเชิงบวก   ขอความเชิงลบ 

เห็นดวยอยางยิ่ง  ระดับคะแนน 5   ระดับคะแนน 1 

เห็นดวย   ระดับคะแนน 4   ระดับคะแนน 2 

ไมแนใจ   ระดับคะแนน 3   ระดับคะแนน 3 

ไมเห็นดวย   ระดับคะแนน 2    ระดับคะแนน 4 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   ระดับคะแนน 1   ระดับคะแนน 5 
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 เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบง

ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษาออกเปน 5 ระดับซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี 
 

คะแนนสูงสุด − คะแนนตํ่าสุด

จํานวนชั้น
=  

5-1

5
= 0.80 

 

 จากหลักการดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังน้ี 

 1. ระดับคาเฉลี่ย (1.00 - 1.80) แสดงวา ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษา

อยูในระดับนอยที่สุด หมายถึง นักศึกษา มีทัศนคติตอการพนันฟุตบอลไมดี 

 2. ระดับคาเฉลี่ย (1.81 - 2.60) แสดงวา ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษา

อยูในระดับนอย หมายถึง นักศึกษา มีทัศนคติตอการพนันฟุตบอลคอนขางไมดี 

 3. ระดับคาเฉลี่ย (2.61 - 3.40) แสดงวา ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษา

อยูในระดับปานกลาง หมายถึง นักศึกษา มีทัศนคติตอการพนันฟุตบอลคอนขางดี 

 4. ระดับคาเฉลี่ย (3.41 - 4.20) แสดงวา ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษา

อยูในระดับมาก หมายถึง นักศึกษามีทัศนคติตอการพนันฟุตบอลดี 

5. ระดับคาเฉลี่ย (4.21 - 5.00) แสดงวา ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษา

อยูในระดับมากที่สุด หมายถึง นักศึกษามีทัศคติตอการพนันฟุตบอลดีมาก 

ตอนที่ 3 (เก็บขอมูลเฉพาะนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลเทาน้ัน) แบบสํารวจพฤติกรรม

การเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะใชวิธีการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 2 ลักษณะดังน้ี 

 1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูล

จากตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจ เร่ืองราวไดชัดเจนขึ้นและสามารถนํามาใช

ประโยชนในการวิจัยคร้ังน้ีได 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยภาคสนาม (Fieldwork Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการวิจัย ลักษณะของการวิจัยเปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยลักษณะแบบสอบถามที่ใชมีดังน้ี 

(1) แบบสอบถามปลายปดเปนคําถามที่มีคําตอบใหเลือกตอบ เพื่อใหสามารถตอบตาม

ความเปนจริง 
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(2) แบบสอบถามปลายเปดเปนคําถามที่เปดโอกาสใหสามารถที่จะตอบคําถามไดอยาง

เสรี ตามขอเท็จจริง และความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

- การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่ไมเลน

พนันฟุตบอล จํานวน 200 คน และเปนผูที่ เลนพนันฟุตบอลจํานวน 200 คน รวมจํานวนกลุม

ตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยดําเนินเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

- วิธีการคัดเลือกผูชวยวิจัย ผูวิจัยไดเลือกเฉพาะผูชวยวิจัยที่รูจักเปนการสวนตัว  

จํานวน 10 คน ที่สามารถเขาถึงกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมได กอนทําการเก็บขอมูลผูวิจัยไดทําความ

เขาใจ อธิบายถึงวิธีการเก็บขอมูลอยางถูกตองแกผูชวยวิจัย เพื่อปองกันความเสียหายแก

แบบสอบถาม และเพื่อความปลอดภัยตอผูวิจัยและผูชวยวิจัย 

(3) รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ทําการตรวจสอบความสมบูรณ แลวดําเนินการ

ตามขั้นตอนของการวิจัยตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร เพื่อหาคาสถิติตาง ๆ ดังน้ี 

 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูล

โดยการหาคา ความถี่ รอยละ และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบการบรรยาย 

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 คือ แบบวัดทัศนคติตอการพนันฟุตบอล โดยการหาคา ความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. แบบสอบถามตอนที่ 3 คือ แบบสํารวจพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของผูเลน

พนันฟุตบอล วิเคราะหโดยหาคา ความถี่ รอยละ และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตาราง

ประกอบการบรรยาย 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

กกกกกกกก1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

กกกกกกกก1.1) คารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสูตร (บุญชมศรี

สะอาด,2535 :101) 

รอยละของรายการใด      =      
จํานวนของรายการน้ัน × 100

ความถี่ทั้งหมด
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1.2) คาเฉลี่ย (Men) ใชสูตร (Edward, 1974: 45) 

 

                            
ΣX

N
 

 

เมื่อ  X   แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน  

ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N   แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

1.3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (Ferguson, 

1981:68) 

S     =     �
n ΣX

2
-(ΣX)

2

N(N-1)
 

 

   เมื่อ  S.D.    แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑𝑥2    แทน    ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

(∑ x)2      แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

     N    แทน    จํานวนกลุมตัวอยาง 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัยเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 

ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

ตอนที่ 2 ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

 เกณฑท่ีใชในการแปลผล  

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑสําหรับแปลผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี  

1.เกณฑที่ใชในการจัดระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

  
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าํสุด

จํานวนชั้น
   =   

5-1

5
    =    0.80  

เกณฑมีคาเทากับ 

  คาเฉลี่ย                 ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอล 

1.0- 1.80     นอยที่สุด  

1.81 - 2.60     นอย 

2.61 - 3.40     ปานกลาง 

3.41 - 4.20     มาก 

4.21 - 5.00     มากที่สุด 



60 
 

สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการนําเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ดังตอไปน้ี  

N   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง  

�̅�   แทน คาเฉลี่ย  

S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานประชากร ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะ  และรายไดตอเดือน ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม ไดแก การเลนพนัน

ของสมาชิกในครอบครัว และประสบการณการเลนพนันของตนเอง ปจจัยสนับสนุน ไดแก ความ

สนใจในกีฬาฟุตบอล  ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ การติดตอคบคาสมาคมกับผูเลนพนันฟุตบอล และการ

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอล โดยการหาความถี่ และรอยละ ปรากฏดังตาราง 5 
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัย ดานประชากร จิตวิทยาสังคม  

กกกกกกและสนับสนุน 

 

ตัวแปร กลุมท่ีเลนพนัน กลุมท่ีไมเลนพนัน 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ปจจัยดานประชากร  

      เพศ  

          ชาย  

          หญิง  

 

 

172 

28 

 

 

86.00 

14.00 

 

 

96 

104 

 

 

48.00 

52.00 

รวม 200 100 200 100 

     อาย ุ 

          19 ป  

          20 ป  

21 ป 

22 ป 

 

35 

83 

56 

26 

 

17.50 

41.50 

28.00 

13.00 

 

62 

39 

47 

52 

 

31.00 

19.50 

23.50 

26.00 

รวม 200 100 200 100 

     ระดับการศึกษา  

          ป 1 

          ป 2 

          ป 3 

          ป 4 

 

26 

83 

56 

35 

 

13.00 

41.50 

28.00 

17.50 

 

62 

39 

47 

52 

 

31.00 

19.50 

23.50 

26.00 

รวม 200 100 200 100 

     คณะ 

          คณะวิทยาการจัดการ 

          คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

 

131 

37 

32 

 

65.50 

18.50 

16 

 

41 

63 

96 

 

20.50 

31.50 

48.00 

รวม 200 100 200 100 
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ตัวแปร กลุมท่ีเลนพนัน กลุมท่ีไมเลนพนัน 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม  

     การเลนพนันของสมาชิกในครอบครัว  

          พอแม,พี่นอง  

               มีประสบการณเลนการพนัน  

               ไมมีประสบการณเลนการพนัน  

 

 

 

134 

66 

 

 

 

67.00 

33.00 

 

 

 

58 

142 

 

 

 

29.00 

71.00 

รวม 200 100 200 100 

     ประสบการณการเลนพนันของตนเอง  

          ไมเคยเลน  

          เคยเลนแตเลิกแลว  

          ยังเลนอยู  

 

0 

58 

142 

 

0 

29.00 

71.00 

 

179 

21 

0 

 

89.00 

10.50 

0 

รวม 200 100 200 100 

ปจจัยสนับสนุน  

     ความสนใจในกีฬาฟุตบอล  

          สนใจมาก  

          สนใจ  

          ไมสนใจ  

 

 

143 

57 

0 

 

 

71.50 

28.50 

0 

 

 

69 

75 

56 

 

 

34.50 

37.50 

28.00 

รวม 200 100 200 100 

     ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ  

          มี  

          ไมมี  

 

198 

2 

 

99.00 

1.00 

 

156 

44 

 

78.00 

22.00 

รวม 200 100 200 100 

     ติดตอคบคาสมาคมกับผูเลนพนันฟุตบอล  

          ใช  

          ไมใช  

 

170 

30 

 

85.00 

15.00 

 

42 

158 

 

21.00 

79.00 

รวม 200 100 200 100 
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จากตาราง 5 แสดงถึงลักษณะของกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมนักศึกษาที่เลนพนัน

ฟุตบอล และกลุมนักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอล โดยจําแนกตามปจจัยดานประชากร จิตวิทยา

สังคม และสนับสนุน ดังตอไปน้ี 

 

1) ปจจัยดานประชากร 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน เปนกลุมนักศึกษา

ที่เลนพนันฟุตบอลจํานวน 200 คน เปนเพศชาย 172 คน รอยละ 86.00 มีความตางกับเพศหญิงซึ่งมี

จํานวนเพียง 28 คน รอยละ 14.00 กลุมนักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอลจํานวน 200 คน เพศชายและ

เพศหญิงมีความใกลเคียงกัน รอยละ 48.00 (96คน) และ รอยละ 52.00 (104คน) ตามลําดับอายุ 

พบวา กลุมนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอล มี อายุ 19 ป 35 คน รอยละ 17.50อายุ 20 ป 83 คน รอยละ 

41.50 อายุ 21 ป 56 คน รอยละ 28.00  อายุ 22 ป 26 คน รอยละ 13.00  กลุมนักศึกษาที่ไมเลนพนัน

ฟุตบอล อายุ 19 ป 62 คน รอยละ 31.00 อายุ 20 ป 39 คน รอยละ 19.50 อายุ 21 ป 47 คน รอยละ 

23.50 อายุ  22 ป  52 คน รอยละ 26.00 

ระดับการศึกษา พบวา กลุมนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอล สวนใหญอยู ป 2  รอยละ 

41.50 รองลงมา คือป 3 รอยละ 28.00 สวนป 4 และ ป 1 มีจํานวนใกลเคียงกัน คือรอยละ 17.00 และ 

รอยละ 13.00 ตามลําดับ  กลุมนักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอล ระดับการศึกษาป 1 มีคาสูงสุด คือ

รอยละ 31.00 รองลงมาคือ ป4 รอยละ 26.00   ป 3 รอยละ 23.50  ป 2 รอยละ 19.50 ตามลําดับ 

คณะ  พบวา  กลุมนักศึกษาที่เลนการพนันฟุตบอลสวนมากอยูคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง

มีจํานนสูงถึงรอยละ 65.50  รองลงมาคือคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรรอยละ 18.50 

 

ตัวแปร 

กลุมท่ีเลนพนัน กลุมท่ีไมเลนพนัน 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

     การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขัน

ฟุตบอล  

          ติดตาม  

          ไมติดตาม  

 

 

185 

15 

 

 

92.50 

7.50 

 

 

124 

76 

 

 

62.00 

38.00 

รวม 200 100 200 100 
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ซึ่งใกลเคียงกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือรอยละ 16.00  สวนกลุมนักศึกษาที่ไม

เลนการพนันฟุตบอลสวนใหญอยูคณะเทคโนโลยีสารสนเทศรอยละ 48.00 รองลงมาคือคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรรอยละ 31.50 และคณะวิทยาการจัดการรอยละ 20.50 ตามลําดับ 

รายไดตอเดือน พบวา กลุมนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลสวนใหญมีรายไดตอเดือน

คอนขางสูง คือ 6000 บาทขึ้นไป รอยละ 42.50 รองลงมา 5,001-6,000 บาท รอยละ 31.00 รายได 

4,001-5,000บาท รอยละ 21.0 รายได 3,000-4,000 บาท รอยละ 5.50  ตามลําดับ  สวนกลุมนักศึกษา

ที่ไมเลนพนันฟุตบอล สวนใหญมีรายไดตอเดือน6,000 บาทขึ้นไป รอยละ 44.50  รายได5,001- 

6000 บาท รอยละ 36.00 รายได 4,001-5,000บาท รอยละ 11.50 รายได 3,000-4,000 บาท รอยละ 

8.00  ตามลําดับ   

 

2) ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม 

การเลนพนันของสมาชิกในครอบครัว พบวา กลุมนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลสวน

ใหญ สมาชิกในครอบครัวจะมีประสบการณเลนการพนัน รอยละ 67.00 ไมมีประสบการณเลนการ

พนัน รอยละ 33.0 กลุมนักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอลสวนใหญ สมาชิกในครอบครัวไมมี

ประสบการณเลนการพนัน รอยละ 71.00 มีประสบการณเลนการพนัน รอยละ 29.00 

ประสบการณการเลนพนันของตนเอง พบวา กลุมนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลสวนใหญ

เคยเลนและยังเลนอยู รอยละ 71.00 และเคยเลนแตเลิกแลว รอยละ 29.00 กลุมนักศึกษาที่ไมเลน

พนันฟุตบอลสวนใหญไมเคยเลน รอยละ 89.00 และ เคยเลนแตเลิกแลว รอยละ 10.50 

 

3) ปจจัยสนับสนุน 

ความสนใจในกีฬาฟุตบอล พบวา กลุมนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลมีความสนใจมากสูง

ถึงรอยละ 71.50 และสนใจอยูที่รอยละ 28.50  กลุมนักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอลสวนใหญมีความ

สนใจ รอยละ 37.50 สนใจมากรอยละ 34.50 และไมสนใจ รอยละ 28.00 

มีทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ พบวา กลุมนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลมีทีมที่ชื่นชอบ รอยละ 

99.00 ไมมี รอยละ 1.00 กลุมนักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอลมีทีมที่ชื่นชอบ รอยละ 78.00 ไมมี รอย

ละ 22.00 
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ติดตอคบคาสมาคมกับผูเลนพนันฟุตบอล พบวา กลุมนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอล รอย

ละ85.00 สวนมากมีกิจกรรมรวมกับกลุมผูเลนพนันฟุตบอลเปนประจํา กลุมนักศึกษาที่ไมเลนพนัน

ฟุตบอลสวนใหญไมมีกิจกรรมรวมกับกลุมผูเลนพนันฟุตบอลเปนประจํา รอยละ 79.00 

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอล พบวา กลุมนักศึกษาที่เลนพนัน

ฟุตบอล ติดตามขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอลที่ รอยละ 92.50 ไมติดตาม รอยละ 7.50 กลุม

นักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอล ไดติดตาม รอยละ 62.00 ไมติดตาม รอยละ 38.00 

ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

ขอท่ี ขอความ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

1 การพนันฟุตบอลทําใหมีรายไดเพิ่ม  2.81 1.494 ปานกลาง 

2 คนที่เลนการพนันฟุตบอลไมคอยมีคนให

ความเคารพนับถือ  
3.30 1.229 ปานกลาง 

3 การพนันฟุตบอลทําใหคนขาดความ

รับผิดชอบ  
3.65 1.411 มาก 

4 การพนันฟุตบอลทําใหไดรับการยกยองนับ

ถือจากเพื่อนหรือคนใกลชิด และสราง

จุดเดนใหกับตนเอง  

3.13 1.404 
 

ปานกลาง 

5 การพนันฟุตบอลทําใหเขาสังคมไดงายขึ้น  2.80 1.486 ปานกลาง 

6 คนที่เลนการพนันฟุตบอลมีปญหาเร่ืองเงิน

ไมพอใชเปนประจํา  
4.26 0.647 มากที่สุด 

7 การพนันฟุตบอลเปนกิจกรรมที่สังคม

รังเกียจ  
3.80 1.190 มาก 

8 การพนันฟุตบอลชวยผอนคลายจาก

ความเครียด  
3.07 1.402 ปานกลาง 

9 การพนันฟุตบอลเปนกิจกรรมทางกีฬา

ฟุตบอลอีกลักษณะหน่ึง ไมเปนการกระทํา

ผิด 

3.33 1.407 ปานกลาง 
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ขอท่ี ขอความ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

10 การพนันฟุตบอลทําใหมีความกลามากขึ้น 3.70 1.311 มาก 

11 การพนันฟุตบอลทําใหสุขภาพจิต และ

สุขภาพรางกายแยลง 
3.99 1.022 มาก 

12 การพนันฟุตบอลทําใหรูสึกวาไมตกยุค

หรือเชย 
3.20 1.326 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ : 1.00-1.79 = นอยที่สุด 1.80-2.59 = นอย 2.60-3.39 = ปานกลาง 3.40-4.19 = มาก 4.20-

5.00 = มากที่สุด 

                จากตารางที่ 6  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับทัศนตติตอการพนันฟุตบอล 

มีปญหาเร่ืองเงินไมพอใชเปนประจําในมีคาเฉลี่ย 4.26  อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือการพนัน

ฟุตบอลทําใหสุขภาพจิต และสุขภาพรางกายแยลง มีคาเฉลี่ย 3.99อยูในระดับมาก ดานการพนัน

ฟุตบอลกิจกรรมที่สังคมรังเกียจมีคาเฉลี่ย3.80 การพนันฟุตบอลทําใหมีความกลามากขึ้นมีคาเฉลี่ย

3.70  และการพนันฟุตบอลทําใหคนขาดความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ย3.65  อยูในระดับมาก    การ

พนันฟุตบอลเปนกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลอีกลักษณะหน่ึง ไมเปนการกระทําผิดมีคาเฉลี่ย3.33  คน

ที่เลนการพนันฟุตบอลไมคอยมีคนใหความเคารพนับถือมีคาเฉลี่ย3.30  การพนันฟุตบอลทําใหรูสึก

วาไมตกยุคหรือเชยมีคาเฉลี่ย3.20  การพนันฟุตบอลทําใหไดรับการยกยองนับถือจากเพื่อนหรือคน

ใกลชิด และสรางจุดเดนใหกับตนเองมีคาเฉลี่ย3.13  การพนันฟุตบอลชวยผอนคลายจาก

ความเครียดมีคาเฉลี่ย3.07  การพนันฟุตบอลทําใหมีรายไดเพิ่มมีคาเฉลี่ย2.81  และการพนันฟุตบอล

ทําใหเขาสังคมไดงายขึ้นมีคาเฉลี่ย2.80 อยูในระดับปานกลาง     
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลกลุมตัวอยางที่ใชเก็บขอมูล เปนนักศึกษาที่เลนพนัน

ฟุตบอลเทาน้ัน จํานวน 200 คน ปรากฏผล ดังตาราง  

ตารางท่ี7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล  

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล จํานวนคน รอยละ 

1. รูจักการพนันฟุตบอลจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

       เพื่อน/คนรูจัก  135  87.5  

       ญาติพี่นอง/คนในครอบครัว  29  8.0  

       สื่อมวลชน  36  32.0  

รวม  200  100  

2. เร่ิมเลนพนันฟุตบอลคร้ังแรกเมื่ออายุ  

       10  5  2.5  

       11  1  .5  

       12  4  2.0  

       13  16  8.0  

       14  24  12.0  

       15  37  18.5  

       16  31  15.5  

       17  27  13.5  

       18  38  19.0  

       19  8  4.0  

       20  8  4.0  

       21  1  .5  

รวม  200  100  

3. เลนพนันฟุตบอลมาแลวกี่ป  

       1  21  10.5  

       2  44  22.0  

       3  43  21.5  
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พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล  จํานวนคน  รอยละ  

       4  25  12.5  

       5  31  15.5  

       6  15  7.5  

       7  13  6.5  

       8  2  1.0  

       9  2  1.0  

       10  4  2.0  

รวม  200                   100 

4. เร่ิมเลนพนันฟุตบอลเพราะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

    เลนตามเพื่อน  43  21.5  

    อยากลองเสี่ยงโชค  97  48.5  

    หารายไดพิเศษ  96  48.0  

    เพื่อความสนุกสนานในการเชียรฟุตบอล  117  58.5  

5. เคยเลิกเลนการพนันฟุตบอลหรือไม  

    เคยเลิกเลนแลว ปจจุบันเลนนาน ๆ คร้ัง  148  74.0  

    เคยเลิกเลนแลว แตปจจุบันแลนเปนประจํา  21  10.5  

    ไมเคยเลิกเลน  31  15.5  

รวม  200  100  

6. ฟุตบอลที่มีการถายทอดสดมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล หรือไม  

    มีผล  145  72.5  

    ไมมีผล  55  27.5  

รวม  200  100  

7. เหตุผลที่เลนพนันฟุตบอลในปจจุบัน(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

    คาดหวังวาจะมีรายไดเพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล  106  53.0  

    ตองการความสนุกสนานต่ืนเตนเราใจในการเชียร  

ฟุตบอล  

134 67.0 

    ทําตามสมัยนิยม  14  7.0  

กตองการเขาสังคมกลุมเพื่อน  62 31.0  

กตองการไดรับการยกยองนับถือจากเพื่อนและคนใกลชิด            14             7.0 
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พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล  จํานวนคน  รอยละ  

กเห็นวาเปนเกมกีฬาไมเปนการกระทําผิดที่รายแรง  43  21.5  

กตองการระบายความรูสึกที่ซอนเรนในจิตใจ  28  14.8  

กการพนันฟุตบอลเลนงาย เขาใจงาย ยากตอการถูกโกง  48  24.0  

กมีหนทางในการชนะพนันไดงาย สามารถวิเคราะหผล 

การแขงขันลวงหนาจากสื่อ ขอมูลขาวสารทุกประเภท  
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30.5  

รวม 200 100 

 8. มีทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการ เลนพนันฟุตบอลหรือไม  

     มีทีมที่ชื่นชอบ/มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  118  59.0  

     มีทีมที่ชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  60  30.0  

     ไมมีทีมที่ชื่นชอบ  22  11.0  

รวม  200  100  

9. มีดาราฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม  

     มีดาราที่ชื่นชอบ/มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  81  40.5  

     มีดาราที่ชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  84  42.0  

     ไมมีดาราที่ชื่นชอบ  35  17.5  

รวม  200  100  

10. มีผูจัดการทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม  

     มีผูจัดการทีมที่ชื่นชอบ/มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  48  24.0  

     มีผูจัดการทีมที่ชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนัฟุตบอล  92  46.0  

     ไมมีผูจัดการทีมที่ชื่นชอบ  60  30.0  

รวม  200  100  

จากตาราง  แสดงถึงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาดังน้ี  

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนกลุมตัวอยางเฉพาะนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอล

เทาน้ัน จํานวน 200 คน รูจักการพนันฟุตบอลจากเพื่อน/คนรูจัก รอยละ 87.5 รองลงมา สื่อมวลชน 

รอยละ 32.0 และ ญาติพี่นอง/คนในครอบครัว รอยละ 8.0  

อายุเมื่อเร่ิมเลนพนันฟุตบอล พบวา เร่ิมเลนอายุนอยที่สุดเมื่อายุ 10 ป รอยละ 2.5 สวน

ใหญเร่ิมเลนเมื่ออายุ 18 ป รอยละ 19.0 รองลงมา อายุ 15 ป รอยละ 18.5 และอายุ 16 ป รอยละ 15.5  

จํานวนปที่เลนพนันมาแลว พบวา 2และ3ป ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 22และ21.5 ตามลําดับ 

รองลงมา 5 ป รอยละ 15.5 และ 4 ป รอยละ 12.5 
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สาเหตุที่เร่ิมเลนพนันฟุตบอล พบวา เพื่อความสนุกสนานในการเชียรฟุตบอล รอยละ 

58.5 รองลงมา อยากลองเสี่ยงโชค รอยละ 48.5 หารายไดพิเศษ รอยละ48.0 และเลนตามเพื่อน     

รอยละ 21.5 

เคยเลิกเลนพนันฟุตบอลหรือไมอยางไร พบวา เคยเลิกเลนแลว ปจจุบันเลนนาน ๆ คร้ัง 

รอยละ 74.0 ไมเคยเลิกเลน รอยละ 15.5 เคยเลิกเลนแลว แตปจจุบันแลนเปนประจํา รอยละ 10.5  

ฟุตบอลที่มาการถายทอดสดมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล พบวา มีผล รอยละ 72.5 ไมมีผล รอยละ 

27.5 

เหตุผลที่ยังเลนพนันฟุตบอลในปจจุบัน พบวา ตองการความสนุกสนานต่ืนเตนเราใจใน

การเชียรฟุตบอล รอยละ 67.0 รองลงมาคือคาดหวังวาจะมีรายไดเพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล รอย

ละ 53.0 และตองการเขาสังคมกลุมเพื่อน รอยละ 31.0 

มีทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม พบวา มีทีมที่

ชื่นชอบ/มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล รอยละ 59.0 รองลงมาคือมีทีมที่ชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลน

พนันฟุตบอล รอยละ 30.5 และไมมีทีมที่ชื่นชอบ รอยละ 11.0  

มีดาราฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม พบวา มีดารา

ที่ชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลรอยละ42.0 สวนดาราที่ชื่นชอบ/มีผลตอการเลนพนัน

ฟุตบอลรอยละ40.5 และไมมีดาราที่ชื่นชอบ รอยละ 17.5  

มีผูจัดการทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม พบวา 

มีผูจัดการทีมที่ชื่นชอบ/ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล รอยละ 46.0 รองลงมา มีผูจัดการทีมที่ชื่น

ชอบ/มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล รอยละ 24.0 และไมมีผูจัดการทีมที่ชื่นชอบ รอยละ 30.0  

 

ตารางที่ 8  พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา  

 

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล จํานวนคน รอยละ 

11. ชอบเลนพนันฟุตบอลระดับใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

     สโมสรตางประเทศ  183  91.5  

     นานาชาติ  62  31.0  

     สโมสรภายในประเทศ  15  7.5  

12. ที่มาของเงินที่เลนการพนันฟุตบอล(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

     เงินจากพอ/แม ใหประจํา  110  55.0  

     เงินสะสม  63  31.5  
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พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล จํานวนคน รอยละ 

     รายไดจากการทํางานประจํา  13  6.5  

     รายไดพิเศษ  55  27.5  

13. เลนพนันฟุตบอล กี่คร้ัง/สัปดาห  

     1  59 29.5 

     2  96 48.0 

     3  36 18.0 

     4  4 2.0 

     5  5 2.5 

รวม  200 100 

14. เลนพนันคร้ังละกี่คู 

     1  17 8.5 

     2  30 15.0 

     3  38 19.0 

     4  51 25.5 

     5  57 28.5 

     6  7 3.5 

รวม  200 100 

15. เลนพนันคร้ังละกี่บาท    

20  20 20 

25  25 25 

40  40 40 

50  50 50 

100  100 100 

150  150 150 

200  200 200 

250  250 250 

300  300 300 

350  350 350 
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พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล จํานวนคน รอยละ 

400  8 4.0 

500  64 32.0 

1,000  6 3.0 

2,000  3 1.5 

รวม  200 100 

16. วิธีการจายเงินพนันฟุตบอล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

เงินสด  194 97.0 

โอนเงิน  5 2.5 

บัตรเครดิต  5 2.5 

17. ขั้นตอนการจายเงินพนันฟุตบอล (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

กอนแขง  28 14.0 

หลังแขง  168 84.0 

ไมแนนอน  16 8.0 

18. ถาแพพนันแลวเงินไมพอจาย ทําอยางไร (ตอบไดมากกวา1ขอ)  

ยืมเพื่อน  96 48.0 

ผอนชําระ  87 43.5 

ไมจาย  18 9.0 

19. เขาถึงกับผูรับพนันฟุตบอลหรือ โตะบอลอยางไร (ตอบไดมากกวา1 ขอ) 

ดวยตนเอง  153 76.5 

ฝากเพื่อน  89 44.5 

โทรศัพท  24 12.0 

อินเตอรเน็ต  8 4.0 

20. ทราบอัตราตอรองที่ใชในการแทงพนันจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา1 ขอ) 

เพื่อน  111 55.5 

หนังสือพิมพ  145 72.5 

โทรทัศน/วิทยุ  20 10.0 

อินเตอรเน็ต  54 27.0 
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พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล จํานวนคน รอยละ 

21. แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการตัดสินใจในการเลนพนัน (ตอบไดมากกวา1 ขอ) 

หนังสือพิมพทั่วไป  68 34.0 

หนังสือพิมพกีฬารายวัน  142 71.0 

รายการโทรทัศน/วิทยุ  44 22.0 

อินเตอรเน็ต  47 23.5 

 

จากตาราง  แสดงถึงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา ดังน้ี  

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนกลุมตัวอยางเฉพาะนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอล

เทาน้ัน จํานวน 200 คน ชอบเลนพนันฟุตบอลระดับสโมสรตางประเทศ รอยละ 91.5 รองลงมา 

ระดับนานาชาติ รอยละ 31.0 และระดับสโมสรภายในประเทศ รอยละ 7.5  

ที่มาของเงินที่เลนการพนันฟุตบอล รอยละ 55.0เปนเงินจากพอ/แม ใหประจํา รองลงมา 

เงินสะสม รอยละ 31.5 รายไดพิเศษและรายไดจากการทํางานประจํา รอยละ 27.5 และ 6.5  

เลนพนันฟุตบอล กี่คร้ัง/สัปดาห พบวา 2 คร้ัง/สัปดาห รอยละ 48.0 รองลงมา 1คร้ัง/

สัปดาห รอยละ 29.5 และ 3 คร้ัง/สัปดาห รอยละ 18.0  

ในการเลนพนัน 1 คร้ัง เลนพนันคร้ังละกี่คู พบวา 5คู/คร้ัง รอยละ 28.5 รองลงมา 4คู/

คร้ัง รอยละ 25.5 3คู/คร้ัง รอยละ 19.0 2คู/คร้ัง รอยละ 15.0 1คู/คร้ัง รอยละ 8.5 และสุดทาย6คู/คร้ัง 

รอยละ 3.5  

จํานวนเงินที่เลนพนันกี่บาทตอ 1คร้ัง พบวา 500 บาท/คร้ัง รอยละ 32.0 รองลงมา 300 

บาท/คร้ัง รอยละ 17.5 สวนจํานวนเงินที่ตํ่าสุดที่เลนพนันตอคร้ังคือ 20 บาท รอยละ 0.5 และจํานวน

เงินที่เลนพนันสูงสุดคือ 2,000 บาท รอยละ 1.5  

วิธีการจายเงินพนันฟุตบอล พบวา ใชเงินสด รอยละ 97.0 โอนเงินและบัตรเครดิต รอย

ละ 2.5 เทากัน  

ขั้นตอนการจายเงิน พบวา จายหลังแขง รอยละ 84.0 กอนแขง รอยละ 14.0 และไม

แนนอน รอยละ 8.0 

ถาแพพนันแลวเงินไมพอจายทําอยางไร พบวา ยืมเพื่อน รอยละ 48.0 ผอนชําระ รอยละ

43.5 และไมจาย รอยละ 9.0  

การเขาถึงกับผูรับพนันฟุตบอลหรือโตะบอล พบวา ดวยตนเอง รอยละ 76.5 ฝากเพื่อน 

รอยละ 44.5 ใชโทรศัพท รอยละ 12.0 และอินเตอรเน็ต รอยละ 4.0  
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ทราบอัตราตอรองที่ใชในการแทงพนันจากแหลงใด พบวา หนังสือพิมพ รอยละ 72.5 

รองลงมาจากเพื่อน รอยละ 55.5 อินเตอรเน็ต รอยละ 27.0 และสุดทายโทรทัศน/วิทยุ รอยละ 10.0  

แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการตัดสินใจในการเลนพนัน พบวา หนังสือพิมพกีฬารายวัน รอยละ 71.0 

หนังสือพิมพทั่วไป รอยละ 34.0 อินเตอรเน็ต รอยละ 23.5 และโทรทัศน/วิทยุ รอยละ 22.0 

ตารางที่  9  พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา 

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล  จํานวนคน  รอยละ  

22. ต้ังแตเลนพนันฟุตบอล ไดหรือเสียมากกวา  

ได  58  29.0  

เสีย  60  30.0  

ไมแนใจ  82  41.0  

รวม  200  100  

23. เงินที่ไดจากการเลนพนันฟุตบอลใชทําอะไร (ตอบไดมากกวา1 ขอ)  

เก็บออมไว  42  21.0  

ใชจายในสิ่งที่จําเปน  78  39.0  

ใชจายโดยไมไดคํานึง  123  61.5  

24. เคยถูกโกงเงินพนันจากการเลนการพนันฟุตบอลหรือไม  

เคย  42  21.0  

ไมเคย  158  79.0  

รวม  200  100  

25. เคยถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล หรือไม  

เคย  11  5.5  

ไมเคย  189  94.5  

รวม  200  100  

26. เคยไดรับการอบรม สั่งสอนจากบิดา มารดา ผูปกครอง ครูอาจารยเกี่ยวกับการพนันวาเปน

สิ่งผิดกฎหมายและ ผิดศีลธรรมหรือไม  

เคย  145  72.5 

ไมเคย  55  27.5  

รวม  200  100  
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พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล  จํานวนคน  รอยละ  

27. ตองการจะเลิกเลนพนันฟุตบอลหรือไม 

ตองการ  142  71.0  

ไมตองการ  58  29.0  

รวม  200  100  

 

ตารางที่ 10  เหตุผลที่ตองการเลิกเลนพนันฟุตบอล 

เหตุผลท่ีตองการเลิกเลนพนันฟุตบอล จํานวนคน  รอยละ  

1. เพราะเห็นวาการพนันฟุตบอลเปนสิ่งไมดี  18  21.7  

2. เพื่อแฟน และครอบครัว  18  21.7  

3. เสียดายเงิน ตองการเก็บเงินโดยไมพึ่งการพนัน  17  20.5  

4. ไมมีเงินเก็บ เสียเงินเยอะแลว  16  19.3  

5. เบื่อการพนันฟุตบอล  7  8.4  

6. ไมอยากใหเปนสวนหน่ึงของชีวิต  5  6.0  

7. อยากเลิก ไมมีเหตุผล  2  2.4  

รวม  83  100  

จากตาราง แสดงถึงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา ดังน้ี  

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนกลุมตัวอยางเฉพาะนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอล

เทาน้ัน จํานวน 200 คน ต้ังแตเลนพนันฟุตบอล ไดหรือเสียมากกวา พบวา ไมแนใจ รอยละ 41.0 

เสียมากกวาได รอยละ 30.0 และไดมากกวาเสีย รอยละ 29.0  

เงินที่ไดจากการเลนพนันฟุตบอลใชทําอะไร พบวา ใชจายโดยไมไดคํานึง รอยละ 61.5 

ใชจายในสิ่งที่จําเปน รอยละ 39.0 เก็บออมไว รอยละ 21.0  

เคยถูกโกงเงินพนันจากการเลนการพนันฟุตบอลหรือไม พบวา ไมเคย รอยละ 79.0 เคย 

รอยละ 21.0  

เคยถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอลหรือไม พบวา ไมเคย รอยละ 94.5 

ไมเคย รอยละ 5.5  

เคยไดรับการอบรม สั่งสอนจากบิดา มารดา ผูปกครอง ครูอาจารยเกี่ยวกับการพนันวา

เปนสิ่งผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมหรือไม พบวา เคย รอยละ 72.5ไมเคย รอยละ 27.5  
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ตองการจะเลิกเลนพนันฟุตบอลหรือไม พบวา ตองการเลิกเลนพนันฟุตบอล รอยละ 71.0 ไม

ตองการเลิกเลนพนันฟุตบอล รอยละ 29.0 

เหตุผลที่ตองการเลิกเลนพนันฟุตบอล พบวา สวนใหญตองการเลิกเลนพนันฟุตบอล

เพราะเห็นวาการพนันฟุตบอลเปนสิ่งไมดี รอยละ 21.7 เทากันกับเหตุผล เพื่อแฟนและครอบครัว 

รอยละ 21.7 รองลงมา เสียดายเงินตองการเก็บเงินโดยไมพึ่งการพนัน รอยละ 20.5 ไมมีเงินเก็บเสีย

เงินเยอะแลว รอยละ 19.0 และเบื่อการพนันฟุตบอล รอยละ 8.4 ไมอยากใหเปนสวนหน่ึงของชีวิต 

รอยละ 6.0 อยากเลิก ไมมีเหตุผล รอยละ 2.4 ตามลําดับ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” เปนการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางที่

ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยสามารถสรุปผลได ดังน้ี  

 

สรุปผลการศึกษา  

ในการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดแบงหัวขอตางๆดังน้ี  

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด  

400 คน เปนนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลจํานวน 200 คนและนักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอล 

จํานวน 200 คน  

นักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลเปนเพศชาย รอยละ 86.00 เพศหญิง รอยละ 14.00 สวน

ใหญมีอายุ20 ป รอยละ 41.50 มีการศึกษาอยูระดับชั้นปที่2 รอยละ 41.50 คณะวิทยาการจัดการรอย

ละ 65.50 สวนมากมีรายได6,000บาทขึ้นไป รอยละ 42.50 พอแม,พี่นอง มีประสบการณเลนการ

พนัน รอยละ 67.00 ตนเองยังเลนการพนันอยู รอยละ 71.00 มีความสนใจมากในกีฬาฟุตบอล รอย

ละ 71.50มีทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบรอยละ 99.00 ติดตอคบคาสมาคมกับผูเลนพนันฟุตบอล รอยละ 

85.00 และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอล รอยละ 92.50  

กกกกกกกกนักศึกษาที่ไมเลนพนันฟุตบอลเปนเพศหญิง รอยละ 52.00 สวนใหญมีอายุ19 ป รอยละ 

31.00 มีการศึกษาอยูระดับชั้นป1 รอยละ 31.00 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ

48.00 สวนมากมีรายได 5,001-6,000 บาท รอยละ 44.50 พอแม,พี่นอง ไมมีประสบการณเลนการ

พนัน รอยละ 71.00 ตนเองไมเคยเลนพนัน รอยละ 89.00 สนใจในกีฬาฟุตบอล รอยละ 37.50 มีทีม

ฟุตบอลที่ชื่นชอบ รอยละ 78.00 ไมไดติดตอคบคาสมาคมกับผูเลนพนันฟุตบอล รอยละ 79.00และ

ติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอล รอยละ 62.00  
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2. ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอล  

นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางใหความความสําคัญกับทัศนตติตอการพนันฟุตบอล ในระดับมากที่สุด  

คือ มีปญหาเร่ืองเงินไมพอใชเปนประจํามีคาเฉลี่ย 4.26   รองลงมาคือการพนันฟุตบอลทําให

สุขภาพจิต และสุขภาพรางกายแยลง มีคาเฉลี่ย 3.99อยูในระดับมาก   ในดานการพนันฟุตบอล

กิจกรรมที่สังคมรังเกียจคาเฉลี่ย3.80 การพนันฟุตบอลทําใหมีความกลามากขึ้นมีคาเฉลี่ย3.70  และ

การพนันฟุตบอลทําใหคนขาดความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ย3.65  อยูในระดับมาก    การพนันฟุตบอล

เปนกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลอีกลักษณะหน่ึง ไมเปนการกระทําผิดมีคาเฉลี่ย3.33  คนที่เลนการ

พนันฟุตบอลไมคอยมีคนใหความเคารพนับถือมีคาเฉลี่ย3.30  การพนันฟุตบอลทําใหรูสึกวาไมตก

ยุคหรือเชยมีคาเฉลี่ย3.20  การพนันฟุตบอลทําใหไดรับการยกยองนับถือจากเพื่อนหรือคนใกลชิด 

และสรางจุดเดนใหกับตนเองมีคาเฉลี่ย3.13  การพนันฟุตบอลชวยผอนคลายจากความเครียดมี

คาเฉลี่ย3.07  การพนันฟุตบอลทําใหมีรายไดเพิ่มมีคาเฉลี่ย2.81  และการพนันฟุตบอลทําใหเขา

สังคมไดงายขึ้นมีคาเฉลี่ย2.80 อยูในระดับปานกลาง     

กกกกกกกก3 พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกพบวา  นักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลสวนใหญเปนเพศชาย อายุ20ป  ศึกษาอยูชั้นปที่2

และโดยรูจักการพนันฟุตบอลจากเพื่อน/คนรูจัก สวนใหญเร่ิมเลนพนันฟุตบอลคร้ังแรกต่ังแตอายุ 

14-18 ปเปนชวงที่มีการเร่ิมเลนพนันฟุตบอลมากที่สุด เหตุผลที่เร่ิมเลนพนันฟุตบอลและเหตุผลที่

ยังเลนพนันฟุตบอลอยูในปจจุบัน สวนมากตองการความสนุกสนานในการเชียรฟุตบอล  รองลงมา

คาดหวังวาจะมีรายไดเพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล โดยนักศึกษา รอยละ 71.0 เคยเลิกเลนแลว แต

ปจจุบันเลนนาน ๆ คร้ัง ซึ่งฟุตบอลที่มีการถายทอดการแขงขันมีผลตอการพนันฟุตบอล การมีทีม

ฟุตบอลที่ชื่นชอบมีผลโดยตรงตอการเลนพนันฟุตบอล สวนใหญจะเลนพนันฟุตบอลจากสโมสร

ตางประเทศซึ่งเงินที่มาการเลนพนันฟุตบอลสวนใหญมาจากเงินที่ พอ/แม ใหประจํา โดยรวมแลว

จะเลนพนันสัปดาหละ 1-3 คร้ัง โดยเลนคร้ังละ 3-6 คู วงเงินตํ่าสุดของการเลนพนัน 20 บาท สูงสุด 

2,000 บาท สวนใหญแลวจะอยูที่ 500 บาท/คร้ัง สวนใหญวิธีการจายเงิน ใชเงินสดโดยจายหลังทํา

การแขงขันสําหรับคูที่พนัน ถาแพพนันแลวเงินไมพอจายก็จะยืมเพื่อนหรือผอนจาย ซึ่งการเขาถึง

โตะบอลหรือผูรับแทงพนันฟุตบอลสวนใหญจะไปดวยตนเอง หรือฝากเพื่อนไปสง สวนอัตรา
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ตอรองหรือขอมูลสําหรับการแทงพนันฟุตบอลสําหรับการตัดสินใจในการเลนพนัน สวนใหญมา

จากหนังสือพิมพกีฬารายวัน ต่ังแตเลนพนันฟุตบอลสวนใหญไมแนใจวาไดมากกวาเสีย หรือเสีย

มากกวาได  ผูที่เลนการพนันเคยไดรับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มารดา ผูปกครอง ครูอาจารย

เกี่ยวกับการพนันวาเปนสิ่งผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม ซึ่งนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลสวนใหญ

ตองการจะเลิกเลนพนันฟุตบอล  สวนใหญเห็นวาการพนันฟุตบอลเปนสิ่งไมดี รองลงมา เพื่อแฟน

และครอบครัว เสียดายเงินตองการเก็บเงินโดยไมพึ่งการพนัน ไมมีเงินเก็บเสียเงินเยอะแลว และเบื่อ

การพนันฟุตบอล 

 

อภิปรายผล  

กกกกกกกกจากผลการวิจัยทําใหทราบทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากกลุมตัวอยางพบวา นักศึกษาชายสวนใหญมี

แนวโนมในการเลนการพนันฟุตบอลสูงกวานักศึกษาหญิง เน่ืองจากมีการติดตามรับชมฟุตบอล

อยางสมาเสมอ มีทีมที่ชื่นชอบ มีกลุมเพื่อนที่ติดตามฟุตบอลดวยกัน จึงมักทํากิจกรรมรวมกัน  

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

จากการศึกษาพบวา นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ที่เลนพนันฟุตบอลสวนใหญเปนนักศึกษาชาย ซึ่งมีรายไดตอเดือนคอนขางสูง จึงทําใหมีเงินเหลือ

พอที่จะนามาเลนพนันฟุตบอลได  

กกกกกกกก1.1.ขอมูลดานจิตวิทยาสังคม  

จากการศึกษาพบวา นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ  

เพชรบุรีที่เลนพนันฟุตบอลสวนใหญมีสมาชิกในครอบครัวที่เลนการพนันอ่ืนๆเปนทุนเดิมอยูแลว 

จึงทําใหกลายเปนแบบอยางแกนักศึกษากลุมตัวอยางดังกลาว  

1.2. ขอมูลดานปจจัยสนับสนุน  

จากการศึกษาพบวา นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ที่เลนพนันฟุตบอลสวนใหญมีความสนใจในกีฬาฟุตบอล และติดตามการแขงขันอยางสมาเสมอ มี

ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ จึงทําใหเปนปจจัยสนับสนุนในการเลนพนันฟุตบอล  

2.ระดับทัศนคติตอการพนันฟุตบอล  

จากการสํารวจทัศนคติตอการเลนพนันบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวามีทัศนคติตอการพนันฟุตบอลที่ไมคอยดีนักเชน ในเร่ืองของปญหาที่

เกี่ยวกับคาใชจายของนักศึกษา ดังจะเห็นไดจากผลสรุปที่ใหความสําคัญสูงสุดเกี่ยวกับเร่ืองมีปญหา
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เงินไมพอใชเปนประจํา ซึ่งอาจเปนผลมาจากการเสียพนันบอล ทําใหไมมีเงินจายใหกับเจามือบอล

หรือการนําเงินที่มีอยูไปจายพนันบอลทําใหไมมีเงินไวใชจายสวนตัวจึงเปนปญหาที่จําเปนตองหา

ทางแกไข สาหรับผูที่เลนการพนันแลวเสียพนันสาหรับบางคนก็อาจนําเงินในสวนของตนเองไปใช

หน้ี แตสําหรับบางคนเงินที่นําไปใชหน้ีน้ันอาจมาจากการกูยืมจากเพื่อนหรือคนรอบขาง หรือมา

จากการลักทรัพย ลักขโมยรวมถึงการกอเหตุอาชญากรรมไดสงผลใหเปนปญหาของสังคมได  

ดานสุขภาพจิต และรางกายก็เปนอีกปญหาหน่ึงที่สาคัญรองลงมาจากปญหาเร่ืองเงิน เพราะเห็นวา

สวนใหญแลวการแขงขันฟุตบอลมักมีตอนกลางคืนทาใหผูที่เลนพนันบอลนอนดึกหรือบางคร้ังก็

ไมไดนอนสงผลใหรางกายทรุดโทรม เหน่ือยลา ไมไดพักผอน สุขภาพจิตแยลงตามไปดวย 

นอกจากการไมไดพักผอนแลว ภาวะของอาการเครียดหรือวิตก กังวลกับปญหาที่จะเกิดขึ้นก็ยังเปน

ผลทาใหเสียสุขภาพจิตไดอีกเชนกัน  

จากปญหาตางๆที่เกิดขึ้นทําใหสวนใหญมีทัศนคติที่ไมดีตอการเลนการพนันบอล 

เพราะทําใหเกิดผลเสียทั้งตนเองและสังคมทั้งทางตรงและทางออม แตอยางไรก็ตามแมนักศึกษาจะ

มีทัศนคติที่ไมดีเกี่ยวกับการเลนพนันแตก็เปนเพียงบางสวนเทาน้ัน ซึ่งในปจจุบันก็ยังคงมีนักศึกษา

อีกสวนหน่ึงที่ยังคงเลนการพนันฟุตบอลอยูเปนจํานวนมาก  

กกกกกกกก3.พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสา

สนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกกนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลสวนใหญเปนเพศชาย อายุ20ป  ศึกษาอยูชั้นปที่ 2 และโดย

รูจักการพนันฟุตบอลจากเพื่อน/คนรูจัก สวนใหญเร่ิมเลนพนันฟุตบอลคร้ังแรกต่ังแตอายุ 14-18 ป

เปนชวงที่มีการเร่ิมเลนพนันฟุตบอลมากที่สุด เหตุผลที่เร่ิมเลนพนันฟุตบอลและเหตุผลที่ยังเลน

พนันฟุตบอลอยูในปจจุบัน สวนมากตองการความสนุกสนานในการเชียรฟุตบอลและคาดหวังวา

จะมีรายไดเพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล รวมทั้งตองการเขาสังคมกลุมเพื่อน  สวนใหญจะเลน

พนันฟุตบอลสัปดาหละ 2 คร้ัง จะใชเงินสดในการเลนพนันโดยจะเขาหาโตะบอลดวยตนเอง  ซึ่ง

มักจะเลนกัน5คูตอคร้ัง  โดยเฉลี่ยคร้ังละ500บาท  ซึ่งอัตราตอรองหรือขอมูลสําหรับการแทงพนัน

ฟุตบอลในการเลนพนัน สวนใหญมาจากหนังสือพิมพกีฬารายวัน  ไมเคยถูกโกงจากการเลนพนัน

ฟุตบอล และสวนใหญเคยเลิกเลนพนันฟุตบอล แตปจจุบันยังเลนอยูในบางคร้ัง โดยนักศึกษา รอย

ละ 71.0 ตองการจะเลิกเลนพนันฟุตบอลอยางเด็ดขาด แตไมสามารถทําไดในปจจุบัน เหตุผลที่

ตองการเลิกเลนพนันฟุตบอล สวนใหญเห็นวาการพนันฟุตบอลเปนสิ่งไมดี รองลงมา เพื่อแฟนและ

ครอบครัว เสียดายเงินตองการเก็บเงินโดยไมพึ่งการพนัน ไมมีเงินเก็บเสียเงินเยอะแลว และเบื่อการ
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พนันฟุตบอล ทั้งน้ี การที่นักศึกษาเลนพนันฟุตบอลสวนใหญเปนเพศชาย มีหลายปจจัยเปนตัว

สงเสริม เชน ผูชายนิยมกีฬาฟุตบอลมากกวาผูหญิง การรวมตัวกันเปนกลุมในเวลากลางคืนพูดคุยถึง

ฟุตบอลที่จะทําการแขงขันและโยงถึงอัตราที่มีการตอรอง สามารถเขาถึงโตะรับพนันฟุตบอลไดงาย

ดวยตนเอง 

จากการสํารวจดังกลาว ปญหาเร่ืองพนันฟุตบอลในสังคมไทยน้ันนับวันจะยิ่งทวีความ

รุนแรงและนาเปนหวงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการแพรระบาดเขาไปในหมูนักเรียน  นักศึกษา 

ทําใหผูคนติดพนันบอลเพิ่มขึ้น เลนแลวไมสามารถเลิกเลนพนันฟุตบอลไดอยางเด็ดขาด สืบ

เน่ืองมาจากนักศึกษาไมสามารถตอตานแรงกระตุนภายใน หรือสิ่งแวดลอมที่สังคม เปนตัวกระตุน

ใหอยากเลนพนันฟุตบอล เชน มหาวิทยาลัยมีสถานที่รับแทงพนันฟุตบอล สะดวก งายตอการรวม

เลนพนันฟุตบอล เพื่อนฝูงมีการเลนพนันฟุตบอลใหเห็นเปนประจํา หรือกระทั่งการนําเสนอขอมูล

จากสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพกีฬาฟุตบอล โทรทัศน อินเตอรเน็ต มีการวิเคราะหเกมการเลน

ของแตละทีมพรอมทั้งมีการทํานายผลการแขงขันไวลวงหนา มีสวนยั่วยุใหคนที่มีแนวโนมตอการ

พนันฟุตบอล หรือคนที่มีทัศนคติที่ดีตอการพนันฟุตบอลหันมาเลนพนันฟุตบอล  ทั้งน้ีอาจเปนผล

เน่ืองมาจากวิวัฒนาการการสื่อสารที่แพรหลายมากกวาแตกอนที่บุคคลจะสามารถรับรูเร่ืองราว

ตางๆได ซึ่งในปจจุบันนอกจากการสื่อสารระหวางบุคคลแลว ยังรับรูขอมูลขาวสารไดผานทาง

หนังสือ และสื่อออนไลนรวมถึงเทคโนโลยีตางๆที่รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นทุกที่ ทุกเวลา ทุก

โอกาสจึงเปนผลทําใหประชาชนรวมถึงนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอล

ไดงายขึ้นจึงทําใหมีผูที่สนใจเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ  

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.การพนันฟุตบอลเปนการพนันในยุคโลกาภิวัตน หรือการพนันไรพรมแดน ความ

ทันสมัยของเทคโนโลยีที่สามารถทําใหการสื่อสารดาเนินไปไดดวยความสะดวก สงผลใหการ

ขยายตัวของการพนันฟุตบอลเติบโตไดอยางรวดเร็ว เกิดผลกระทบโดยตรงตอสังคม โดยเฉพาะใน

หมูนักศึกษาซึ่งถือวาเปนอนาคตของชาติ ดังน้ันทางมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรให

ความรู ความเขาใจแกนักศึกษา เกี่ยวกับการพนันฟุตบอล เพื่อใหนักศึกษาไมตกหลุมพรางของการ

พนัน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.ควรมีการศึกษาวามีปจจัยดานใดบางที่สงผลใหนักศึกษาสามารถเลิกเลนพนันฟุตบอล

ไดอยางเด็ดขาด 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการพนันฟุตบอลของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมี 3 ตอน 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เปนแบบวัดทัศนคติตอการพนันฟุตบอล 

ตอนที่3  เปนแบบสํารวจพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

2. กรุณาตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง เพื่อจะไดขอมูลที่สมบูรณทําใหผลการวิจัยเชื่อถือไดและมี

ประโยชนมากที่สุด 

3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับ ไมมีผลเสียหายตอผูตอบ และใชสําหรับ

การวิจัยคร้ังน้ีเทาน้ัน 

4. ขอมูลจะนําเสนอในลักษณะภาพรวมมิใชเปนรายบุคคลหรือรายพื้นที่ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน หนาขอความตามที่เปนจริง 

1. เพศ 

� ชาย                       

� หญิง 
 

2. อายุ ...................... ป 
 

3. ระดับการศึกษา 

� ป 1 

� ป 2 

� ป 3 

� ป 4 

 

4. คณะ 

� คณะวิทยาการจัดการ 

� คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

� คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

5. รายไดตอเดือน 

� 3,000-4,000 บาท 

� 4,001-5,000 บาท 

� 5,001-6,000 บาท 

� 6,000 บาทขึ้นไป 

 

6. สมาชิกในครอบครัวของทานเลนการพนันหรือไม อยางไร 

6.1 พอ-แม     

� เลนพนันบอยคร้ัง  

� เลนพนันนาน ๆ คร้ัง  

� ไมเคยเลน 
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6.2 พี่นอง  

� เลนพนันบอยคร้ัง  

� เลนพนันนาน ๆ คร้ัง  

� ไมเคยเลน 
 

6.3 ญาติ  

� เลนพนันบอยคร้ัง  

� เลนพนันนาน ๆ คร้ัง  

� ไมเคยเลน 
 

7. สมาชิกในครอบครัวของทาน เลนการพนันประเภทใด [ตอบไดมากกวา 1 ขอ] 

� หวยบนดิน/หวยใตดิน/ลอตเตอร่ี/หวยมาเลย 

� พนันประเภทไพ/ลูกเตา 

� ชนไก/ชนวัว/ปลากัด 

� พนันฟุตบอล/พนันมวย/สนุกเกอร/กีฬาประเภทอ่ืน 

� ไมเคยเลนพนัน 
 

8. ทานมีประสบการณเลนการพนันหรือไม อยางไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ] 

8.1 หวยบนดิน/หวยใตดิน/ลอตเตอร่ี/หวยมาเลย 

� ไมเคย  

� เคยเลนแตเลิกแลว  

� ยังเลนอยู 

8.2 พนันประเภทไพ/ลูกเตา 

� ไมเคย  

�  เคยเลนแตเลิกแลว  

�  ยังเลนอยู 

8.3 ชนไก/ชนวัว/ปลากัด 

� ไมเคย  

�  เคยเลนแตเลิกแลว  

�  ยังเลนอยู 
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8.4 พนันฟุตบอล/พนันมวย/สนุกเกอร/กีฬาประเภทอ่ืน 

� ไมเคย  

�  เคยเลนแตเลิกแลว  

� ยังเลนอยู 

8.5 พนันเกมตู 

� ไมเคย  

� เคยเลนแตเลิกแลว  

� ยังเลนอยู 

8.6 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................ 
 

9. ทานสนใจฟุตบอลอยางไร 

� สนใจมาก (เลนหรือติดตามชมฟุตบอลเปนประจํา) 

� สนใจ (ติดตามชมฟุตบอลเฉพาะนัดที่นาสนใจ) 

� ไมสนใจ (ไมเคยติดตามชมการแขงขันฟุตบอล) 
 

10. ทานติดตามการแขงขันฟุตบอลอยางไร 

� ติดตามการแขงขันฟุตบอลทุกลีก ทุกประเทศ 

� ติดตามการแขงขันฟุตบอลเฉพาะคูที่มีการถายทอดสด 

� ติดตามการแขงขันฟุตบอลเฉพาะคูที่สนใจ 

� ไมติดตามการแขงขันฟุตบอล 
 

11. ทานมีความชื่นชอบตอทีมฟุตบอลที่มีการแขงขันหรือไม 

11.1 มีทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ  

� มี  

� ไมม ี

11.2 มีผูจัดการทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ  

� มี  

� ไมม ี

11.3 มีดาราฟุตบอลที่ชื่นชอบ  

� มี  

� ไมม ี
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12. ทานรูจักการพนันฟุตบอลหรือไม 

� รูจักและเคยเลนพนัน  

� รูจักแตไมไดเลนพนัน  

� ไมรูจัก 
 

13. ทานมีเพื่อนที่เลนการพนันฟุตบอลหรือไม 

� มี  

� ไมม ี
 

14. สวนมากทานมีกิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อนที่เลนพนันฟุตบอล 

� ใช  

� ไมใช 
 

15. ทานไดติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอลจากสื่อตาง ๆ ตอไปน้ีมากนอยเพียงใด  

และใหทานจัดลําดับความสําคัญของสื่อน้ัน (เรียงลําดับ 1-5 โดยลําดับ 1= สําคัญมากที่สุด ลําดับ  

2,3,4 สําคัญรองลงมา และลําดับ 5 = สําคัญนอยที่สุด) 

หนังสือพิมพ  ลําดับความสําคัญ ............................ 

� ติดตาม  

� ไมติดตาม  

โทรทัศน  ลําดับความสําคัญ ............................ 

� ติดตาม  

� ไมติดตาม 

อินเตอรเน็ต  ลําดับความสําคัญ ............................ 

� ติดตาม  

� ไมติดตาม 

เพื่อน  ลําดับความสําคัญ ............................ 

� ติดตาม  

� ไมติดตาม 

วิทยุ  ลําดับความสําคัญ ............................ 

� ติดตาม  

� ไมติดตาม 
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ตอนท่ี 2 แบบวัดทัศนคติตอการพนันฟุตบอล 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานเพียงชองเดียว และกรุณา ตอบให

ครบทุกขอ 

เกณฑการตอบมีดังน้ี 

5 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ถาทานมีความรูสึกคลอยตามขอความน้ันโดยสิ้นเชิง 

4 เห็นดวย หมายถึง ขอความน้ันสวนมากตรงกับความรูสึกของทาน 

3 ไมแนใจ หมายถึง ยังตัดสินใจไมไดวาขอความน้ันตรงหรือไมตรงกับ ความรูสึกของทานเพียงใด 

2 ไมเห็นดวย หมายถึง ทานมีความรูสึกขัดแยงกับขอความน้ันเล็กนอย 

1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ทานมีความรูสึกขัดแยงกับขอความน้ันโดยสิ้นเชิง 

 

ขอท่ี ขอวาม ระดับ 

5 4 3 2 1 

เห็น

ดวย

อยาง

ย่ิง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไม

เห็น

ดวย

อยาง

ย่ิง 

1. การพนันฟุตบอลทําใหมีรายไดเพ่ิม       

2. คนทีเ่ลนการพนันฟุตบอลไมคอยมีคนใหความเคารพนับถือ       

3. การพนันฟุตบอลทําใหคนขาดความรับผิดชอบ       

4. การพนันฟุตบอลทําใหไดรบัการยกยองนับถือจากเพ่ือนหรือคน

ใกลชิด และสรางจุดเดนใหกับตนเอง  

     

5. การพนันฟุตบอลทําใหเขาสังคมไดงายขึ้น       

6. คนทีเ่ลนการพนันฟุตบอลมีปญหาเรื่องเงนิไมพอใชเปนประจํา       

7. การพนันฟุตบอลเปนกิจกรรมที่สังคมรังเกียจ       

8. การพนันฟุตบอลชวยผอนคลายจากความเครียด       

9. การพนันฟุตบอลเปนกิจกรรมทางกีฬาฟุตบอลอีก 

ลักษณะหนึ่งไมเปนการกระทําผดิ 

     

10. การพนันฟุตบอลทําใหมีความกลามากขึ้น      

11. การพนันฟุตบอลทําใหสุขภาพจติ และสุขภาพรางกายแยลง       

12. การพนันฟุตบอลทําใหรูสึกวาไมตกยุคหรือเชย       
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ตอนท่ี 3 (ใชเก็บขอมูลเฉพาะนักศึกษาทีเ่ลนพนันฟุตบอลเทานั้น) แบบสํารวจพฤติกรรม  

การเลนพนันฟุตบอลของของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี 

คําช้ีแจง แบบสอบถามสําหรับผูที่มีประสบการณการเลนพนันฟุตบอลเทานัน้  

โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน  และเติมขอความตามความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน  

 

1. ทานรูจักการพนันฟุตบอลจาก [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]                                                               

 เพ่ือน/คนรูจัก   ญาติพ่ีนอง/คนในครอบครัว  

 ส่ือมวลชน    อ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ.............................)  

 

2. ทานเริ่มเลนพนันฟุตบอลครัง้แรกเม่ืออายุ ......................... ป  

 

3. ทานเลนการพนันฟุตบอลมาแลวก่ีป .........................ป  

 

4. ทานเริ่มเลนพนันฟุตบอลเพราะ [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]  

 เลนตามเพ่ือน   อยากลองเส่ียงโชค  

 หารายไดพิเศษ   เพ่ือความสนุกสนานในการเชียรฟุตบอล  

 อ่ืน ๆ (โปรดระบ ุ...........................)  

 

5. ทานเคยคิดเลิกเลนการพนันฟุตบอลหรือไมอยางไร ดวยเหตุใด  

 เคยเลิกเลนแลว ปจจุบนัเลนนาน ๆ ครั้ง เพราะ.........................................  

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

 เคยเลิกเลนแลว แตปจจบุันเลนเปนประจํา เพราะ.........................................  

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

 ไมเคยคิดเลิกเลน เพราะ.......................................................................  

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

 

6. ฟุตบอลที่มีการถายทอดสดมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม  

 มีผล เพราะ ..................................................................................  

 ไมมีผล  



92 
 
7. เหตุผลที่ทานเลนพนนัฟุตบอลในปจจบุัน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]                                                                                              

 คาดหวังวาจะมีรายไดเพ่ิมจากการชนะพนันฟุตบอล  

 ตองการความสนุกสนานตื่นเตนเราใจในการเชียรการแขงขนัฟุตบอล  

 ทําตามสมัยนิยม  

 ตองการเขาสังคมกลุมเพ่ือน  

 ตองการไดรับการยกยองนบัถือจากเพ่ือนฝูงและคนใกลชิด  

 เห็นวาเปนเกมกีฬาไมเปนการกระทําผิดที่รายแรง  

 ตองการระบายความรูสึกที่ซอนเรนในจติใจ  

 การพนันฟุตบอลเลนงาย เขาใจงาย ยากตอการถูกโกง  

 มีหนทางในการชนะพนนัไดงายสามารถวิเคราะหผลการแขงขนัลวงหนาจาก ขอมูลขาวสารที่มีการนําเสนอผานทางส่ือ

ทุกรูปแบบ  

 อ่ืน ๆ ระบ ุ.....................................  

 

8. ทานมีทีมฟุตบอลที่ช่ืนชอบหรอืไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม  

 มีทีมที่ช่ืนชอบ /มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  

 มีทีมที่ช่ืนชอบ / ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  

 ไมมีทีมที่ช่ืนชอบ  

 

9. ทานมีดาราฟุตบอลที่ช่ืนชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม  

 มีดาราที่ช่ืนชอบ /มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  

 มีดาราที่ช่ืนชอบ / ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  

 ไมมีดาราที่ช่ืนชอบ  

 

10. ทานมีผูจัดการทีมฟุตบอลที่ช่ืนชอบหรือไม และมีผลตอการเลนพนันฟุตบอลหรือไม  

 มีผูจดัการทีมที่ช่ืนชอบ /มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  

 มีผูจดัการทีมที่ช่ืนชอบ / ไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล  

 ไมมีผูจัดการทีมที่ช่ืนชอบ  
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11. ทานชอบเลนพนันฟุตบอลระดับใด [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]                                                                                                  

 ระดับสโมสร ตางประเทศ   ระดับนานาชาต ิ 

 ระดับสโมสรภายในประเทศ  

 

12. ที่มาของเงนิที่เลนการพนันฟุตบอลของทาน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]  

 เงินจากพอ/แม ใหประจําเดือน   เงินสะสม  

 รายไดจากการทํางานประจํา    รายไดพิเศษ  

 อ่ืน ๆ ระบ.ุ...................  

 

13. ทาน เลนพนันฟุตบอล ก่ีครั้ง/สัปดาห..................ครั้ง/สัปดาห  

 

14. ในการเลนพนัน 1 ครั้ง ทานเลนพนันครัง้ละก่ีคู..................... คู  

 

15. จํานวนเงินที่ทานเลนพนันตอครั้งโดยเฉล่ีย.......................บาท 

  

16. วิธีการจายเงินพนันฟุตบอลของทาน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]  

 เงินสด   โอนเงนิ  

 บัตรเครดติ    อ่ืน ๆ .......................  

 

17. ขั้นตอนการจายเงินพนันฟุตบอลของทาน [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]  

 กอนแขง    หลังแขง  

 ไมแนนอน  

 

18. ถาแพพนันแลวเงินไมพอจาย ทานจะทําอยางไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]  

 ยืมเพ่ือน    ผอนชําระ  

 ไมจาย    อ่ืน ๆ ระบ.ุ......................  

 

19. ทานเขาถึงกับผูที่รบัพนันฟุตบอลหรือโตะบอลอยางไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]  

 ดวยตนเอง    ฝากเพ่ือน  

 โทรศัพท    อินเตอรเน็ต  

 อ่ืนๆ ระบ.ุ.................  



94 
 
20. ทานทราบอัตราตอรองที่ใชในการแทงพนันจากแหลงใด [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]                                                                    

 เพ่ือน    หนังสือพิมพ    

 โทรทศัน/วิทยุ    อินเตอรเน็ต   

 อ่ืนๆ ระบ.ุ...................  

 

21. แหลงขอมูลทีท่านใชสําหรับการตัดสินใจในการเลนพนนั [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]  

 หนังสือพิมพทั่วไป    หนังสือพิมพกีฬารายวัน  

 รายการโทรทัศน/วิทยุ    อินเตอรเน็ต  

 อ่ืน ๆ ระบ.ุ....................  

 

22. ตั้งแตเลนพนันฟุตบอล ทานไดหรือเสียมากกวา  

 ได    เสีย    ไมแนใจ  

 

23. เงินที่ไดจากการเลนพนันฟุตบอลใชทําอะไร [ตอบไดมากกวา 1 ขอ]  

 เก็บออมไว    ใชจายในส่ิงที่จําเปน  

 ใชจายโดยไมไดคํานึง   อ่ืน ๆ ระบ.ุ.......................  

 

24. ทานเคยถูกโกงเงินพนันจากการเลนการพนันฟุตบอลหรือไม  

 เคย    ไมเคย  

 

25. ทานเคยถูกจบักุมในความผิดเก่ียวกับการเลนพนันฟุตบอลมากอนหรือไม  

 เคย    ไมเคย  

 

26. ทานเคยไดรบัการอบรม ส่ังสอนจากบิดา มารดา ผูปกครอง คร ูอาจารยเก่ียวกับ  

การพนันวาเปนส่ิงผิดกฎหมายและศีลธรรมหรือไม  

 เคย    ไมเคย  

 

27. ทานตองการจะเลิกเลนพนันฟุตบอลหรือไม  

 ตองการ   ไมตองการ  

เพราะเหตใุด................................................................................................... 



95 
 

ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวฉัฐธีร  ศักด์ิเดชากุล 

ที่อยู   2  หมู  4  ตําบลหนองปากโลง  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  

   73000 

ประวัติการศึกษา 

กกกกพ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สายศิลป - สังคม โรงเรียนราชินีบูรณะ 

   จังหวัดนครปฐม 

         พ.ศ. 2553  ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 

   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ - นามสกุล  นางสาวชุดาพร  สุวรรณวงษ 

ที่อยู   222 หมู 5 ตําบล คลองดาน อําเภอ บางบอ จังหวัด สมุทรปราการ 10550 

ประวัติการศึกษา 

กกกกพ.ศ. 2549  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สายศิลป - ภาษา โรงเรียนนวมิน-  

   ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

กกกกพ.ศ. 2553  ศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 

   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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