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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกกการพนันเปนกิจกรรมที่อยูคูสังคมไทยมาชานานยิ่งสังคมมีการพัฒนาไปมากเทาไหรการ
พนันก็ไดพัฒนารูปแบบควบคูไปดวย เริ่มจากการนําวัสดุธรรมชาติมาเปนเครื่องมือการพนัน เชน กําถั่ว
และไดพัฒนาเครื่องมือในการเลนพนันมาเปน ไพ ลูกเตา และในปจจุบันไดมีการเลนพนันผานทาง
อินเตอรเน็ท จากเว็บไซตที่เปดบริการใหบุคคลที่สนใจจะเลนพนันไดใชบริการ เมื่อนักพนันชื่นชอบที่
จะเลนพนันแลวนั้นยอมสงผลกระทบแกครอบครัวหรือตัวนักพนันเองทั้งในเรื่องระบบความสัมพันธ
ในครอบครัวเนื่องจากเงินกองกลางสําหรับนําไปใชจายในครอบครัวไดถูกนําไปเลนพนันกอใหเกิด
ความตรึงเครียดจนอาจกอใหเกิดการทะเลาะกันในครอบครัว บางครั้งอาจเปนการนําไปสูการกูหนี้ยืม
สิน กลายเปนหนี้นอกระบบเมื่อไมมีหนทางอื่นอีกก็จะหันกลับไปพึ่งการพนันอีกเพราะนักพนันเห็นวา
เปนหนทางหาเงินที่งายและเร็วบางครั้งไดก็ดีไปแตหากเสียอีกก็จะเกิดการกูหนี้ยืมสินมากขึ้นไปอีกเปน
ดินพอกหางหมูจะเห็นไดวาการพนันไดกลายเปนปญหาสังคมไปแลว
กกกกกกกกในทางจิตวิทยาการพนันเปนสิ่งที่มนุษยสวนใหญใหความสนใจและไดสัมผัสถึงความนา
ตื่นเตน สนุกสนานในการเลนการพนัน ชื่นชอบความเสี่ยงตออนาคตที่ไมสามารถคาดเดาได และมี
ความพอใจอยางมากเมื่อมีความรูสึกวาประสบความสําเร็จในการเลนพนัน แตถาเลนพนันพลาดก็จะถือ
วาเปนเรื่องธรรมดาไปเสีย แตการพนันก็สามารถกอใหเกิดผลเสียทางจิตวิทยาไดเชนกัน หากเลนพนัน
เสียทรัพยสินเงินทองเปนจํานวนมาก จนกอใหเกิดความเดือดรอนตอฐานะทางการเงิน จนกลายเปน
ความเครียดที่ไมสามารถหาเงินมาใชจายในครอบครัวไดกอใหเกิดความทอแท หดหู หวาดระแวงการ
ตามทวงหนี้จากเจาหนี้ นําไปสูการเกิดเปนปญหาของสังคม เชน การฆาตัวตาย และการกออาชญากรรม
เปนตน
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กกกกกกกกมนุษยมีประสบการณในดานการพนันมาตั้งแตเยาววัย เชน การเปากบเพื่อริบยางของผูที่
เลนแพ การดีดลูกแกว เพื่อเอาลูกแกวของฝายตรงขาม การนําปลากัดมากัดกัน เด็กจํานวนไมนอยไม
เพียงแตใชเวลาวางใหหมดไปดวยการเลนหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเทานั้น หากแตยังเพิ่มรสชาติ
ของการเลนดวยการวางเดิมพันหรือพนันเอาสิ่งของมีคาสําหรับพวกเขา โดยวางเดิมพันดวยเงินไมกี่สิบ
บาท ดวยขนม หรือสิ่งของอื่นๆที่เด็กสนใจและอยากได ผูที่เลนเสียก็อยากแกตัว ผูที่เลนไดก็ยามใจเลน
ใหม โดยหวังวาจะไดอีก เมื่อความปรารถนาที่จะเลนการพนันหรือเลนพนันตรงกัน ก็ยอมทําใหเกิด
กิจกรรมประเภทนี้ดําเนินตอเนื่องไปเปนเวลายาวนาน ตราบเทาที่เด็กหรือเยาวชนมีโอกาสไดพบปะ
เลนหัวกัน ในขณะเดียวกันก็จะมีเด็กจํานวนหนึ่งที่มีประสบการณในการเลนพนันขันตอในรูปแบบ
ตางๆ เชน แทงมา ตีไก พนันบอล ฯลฯ
กกกกกกกก ดังที่กลาวขางตนวา เด็กจํานวนหนึ่งไดกาวไปสูการพนันขันตอในรูปแบบตางๆนั้น การ
พนันบอลเปนอีกสิ่งที่แพรหลายในประเทศไทย บุคคลที่เลนพนันฟุตบอลมักมีจุดเริ่มตนมาจากการที่
ชอบชมและเชียรฟุตบอลและดวยความเชื่อที่วาเชียรฟุตบอลแลวตองมีการติดปลายนวมคือการพนัน
เล็กๆนอยๆเมื่อไดพนันก็เกิดความยามใจทําใหเลนพนันหนักขึ้นจนเกินขอบเขตที่ตนเองจะรับผิดชอบ
ไหว ทําใหเกิดความกลัว กลัววาจะหาเงินที่ไหนมาใชหนี้พนัน จนตองหันไปพึ่งการกูหนี้ยืมสินนอก
ระบบเกิดเปนปญหาสังคม
กกกกกกกกจากวันนั้นถึงวันนี้กาลเวลาผานมา เกือบ 100 ป การพนันก็ไมไดหมดไปจากแผนดินสยาม
หนําซ้ํากลับมีการพนันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงทําใหรูปแบบการเลน
พนันนั้นแตกตางไปจาก ครั้งในอดีต เชน สมัยกอนตองเดินเขาไปในบอน แตสมัยนี้แคนั่งอยูที่บานก็
สามารถเลนการพนันไดแลวโดยผานทางระบบ อินเตอรเน็ต ในรูปแบบออนไลน ซึ่งเปนที่นิยมอยาง
มากในกลุมนักพนันทั้งหลาย และการพนันที่นิยมเลนผานอินเตอรเน็ต คือ การพนันฟุตบอลนั่นเอง
กกกกกกกกเมื่อพูดถึงการพนันฟุตบอลชั่วโมงนี้ถือวาเปนสิ่งที่ติดอันดับความ นิยมของนักเลนพนัน
อยางแทจริง เพราะนักเลนทั้งหลายคิดวาการเลนพนันบอลมันงายยิ่งกวาการเลนไพ หรือ หวยดวยซ้ํา
เพราะฟุตบอลมีแค 2 ทีม ดังนั้นความเปนไปไดที่จะถูกจึงมีสูง
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กกกกกกกกการพนันบอลนั้นมีทั้งการเลนพนันบอลเต็งและบอลชุดหรือที่เรียกวาบอลสเต็บ สิ่งที่ดึงดูด
ใจใหนักพนันเลนพนันฟุตบอลนั้นคือเงินที่ทุกวันนี้ไดกลายเปนปจจัยที่หาของสังคมไทยไปแลว
แมกระทั่งเยาวชน นักศึกษาก็ใหความสนใจกับการพนันบอลไปดวย สวนหนึ่งอาจเลนพนันเพื่อเพิ่ม
อรรถรสในการเชียรทีมโปรดใหมีความตื่นเตนสนุกมากยิ่งขึ้น และ ในปจจุบันนั้นการพนันฟุตบอลได
พัฒนารูปแบบไปโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการเปดเว็บไซตเพื่อบริการนักพนัน
โดยการเรียกเก็บเงินผานบัญชีธนาคารหรือเรียกไดวาทําธุรกรรมทางการเงินผานทางบัญชีธนาคาร ทํา
ใหคนทุกเพศทุกวัยสามารถเลนพนันฟุตบอลไดอยางงายดายจึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
กกกกกกกก1.เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลใหนักศึกษาเลนพนันฟุตบอล
ขอบเขตการศึกษา
กกกกกกกก ศึกษาการศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เลนพนันฟุตบอล
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
กกกกกกกกการเลนพนัน หมายถึง การเลนที่มีความเสี่ยงตอการเสียเงินหรือทรัพยสินเพื่อใหไดมาเพื่อ
เงินหรือทรัพยสินตามที่คูกรณีหรือผูที่อยูในการเลนตกลงกันโดยมีผูไดและผูเสีย
กกกกกกกกโตะบอล หมายถึง บุคคลที่รับพนันจากนักพนันหลายๆคนขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบการได
และการเสียพนันทั้งหมดที่ตนรับพนันมา
กกกกกกกกอัตราตอรอง หมายถึง แตมตอที่ทีม ก. ตอให ทีม ข.เชน ทีม ก. ตอใหทีม ข. ครึ่งลูก หากทีม
ก. ชนะโดยมีผลตางหนึ่งลูกขึ้นไปถือวาทีม ก.ชนะพนันแตหากทีม ก.แพหรือเสมอถือวาทีม ก. แพพนัน
กกกกกกกกบอลเต็ง หมายถึง การพนันฟุตบอลครั้งละหนึ่งทีม แลวรูผลไดเสีย
กกกกกกกกบอลชุด หมายถึง การพนันฟุตบอลครั้งละ 3คูขึ้นไปโดยทีมที่เราเลนทั้งหมดตองชนะแตม
ตอถึงจะถือวาชนะพนันและจะคิดเงินทบไปที่ละทีม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1. ขอมูลที่ไดทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา
กกกกกกกก2. เพื่อเปนความรูและประโยชนในการควบคุมปญหาที่เกิดจากการพนันฟุตบอล
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลนพนัน
ฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผู
ศึกษาไดรวบรวมเนื้อหาจากตํารา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดกําหนดหัวขอไว
เปนลําดับดังตอไปนี้
กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎี
1.แนวคิดเกี่ยวกับการพนัน
1.1 ประวัติการพนันในประเทศไทย
1.2 ความหมายของการพนัน
1.3 สาเหตุการเลนพนัน
กกกกกกกกการพนันฟุตบอลในสั งคมไทย
1 วิธีการเลนพนันฟุตบอลในประเทศไทย
2 การพนันฟุตบอลกับการบังคับใชกฎหมาย
กกกกกกกกงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
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แนวคิดและทฤษฎี
กกกกกกกก1.แนวคิดเกี่ยวกับการพนัน
กกกกกกกก1.1ประวัติการพนันในประเทศไทย
กกกกกกกก คนไทยนิยมเลนการพนันมาแตสมัยโบราณ กลาวกันวา ประชาชนคนไทย
สามารถพนันกันไดทุกเรื่องซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ กิติกร มีทรัพย (2508, อางใน
นวลนอย ตรีรัตน 2539 : 424) ไดกลาวถึง จดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร เอกอัคราชทูต
ฝรั่งเศส สมัยพระเจาหลุยสที่ 14 ซึ่งเขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับ กรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ไดบันทึกไววา ชาวสยามรักการเลนการพนันเหลือเกินจนกระทั่ง
ฉิบหายขายตน หรือไมก็ขายบุตรธิดา
กกกกกกกกในรัชกาลที่ 3 รัฐบาลสนับสนุนใหเลนการพนันเพื่อเก็บภาษีอากร เรียกวา อากรบอน
เบี้ย และอากรหวย
กกกกกกกกอากรบอนเบี้ย คือ เงินที่เก็บจากผูเขาประมูลขอตั้งบอนการพนันถั่ว และ โป
กกกกกกกก อากรหวย นั้นมีหลักฐานระบุวา ชาวจีนอพยพนําเขามาเลนในราชอาณาจักรในราว
ทศวรรษ 2360 ดังที่ ส. พลายนอย (2530, อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร 2543 : 125-153) อธิบายวา
หวย เปนภาจีนซึ่งแปลวา ดอกไม ในประเทศจีนโบราณ เปนการพนันทายชื่อดอกไมที่เขียนไวบน
ใบหวย และเมื่อนํามาใชกับอักษรไทย จึงเรียกวา หวย ก. ข. ซึ่ง พ.ศ. 2378 รัชกาลที่ 3 ไดใหเจาสัว
ซึ่งเปนนายอากรสุราและเสนอตัวออกหวยใหคนเลนเพื่อแกปญหาฝนแลงและเงินหายาก เนื่องจาก
ประชาชนเก็บหอมรอมริบ ใสไหฝงดิน ไมนําเงินออกมาใช โดยแตงตั้งเจาสัวดังกลาวเปนนายอากร
หวยมีตําแหนงเปน ขุนบาล หารายไดใหรัฐ
กกกกกกกกอากรทั้งสองประเภท สามารถสรางรายไดใหแกรัฐเปนจํานวนมาก แตทายที่สุดรัฐบาล
ไดปดโรงหวยเสีย เนื่องจากการพนันมีผลกระทบตอสังคมสูงมาก กลาวคือ ประชาชนหมกมุนกับ
การเลนการพนันทําใหอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอยางงรวดเร็วเพราะคนหมดเนื้อหมดตัวจากการเลนการ
พนัน
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กกกกกกกกในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดโปรดใหเลิกบอนการพนันในมณฑลศรีธรรมราชและชุมพรและ
จํากัดมณฑลอื่นใหนอยลง ครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 มีประกาศปดโรงหวย เมื่อ 1 เมษายน 2459 และ
ปดบอนทั่วราชอาณาจักรเมื่อ 1 เมษายน 2460
กกกกกกกก จากการศึกษาวิจัยของ ผาสุก พงษไพจิตร (2543 : 153-154) พบวา ชาวอังกฤษเปนผู
แนะนําใหรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อหารายไดบํารุงการกุศลและกอน
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลออกสลากกินแบงเปนครั้งคราวเพื่อเพิ่มรายได ในป
พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดกอตั้งสํานักงานสลากกินแบงขึ้นเพื่อออกสลากเดือน
ละครั้งและ พ.ศ. 2532 เพิ่มเปนเดือนละ 2 ครั้ง และชวยจัดทําสลากกินแบงเพื่อการกุศลตามแตจะมี
มติอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีและตามที่องคกรการกุศลขอมา ตอมาตนป พ.ศ. 2538 สลากกินแบง
รัฐบาลกับสลากการกุศลไดรวมเขาดวยกันออกสลากเดือนละ 2 ครั้ง รายไดสุทธิที่ไดถูกจัดสรร
ใหแกหนวยงานตางๆ ตามจุดประสงคของการออกสลาก เงินรายไดจากการขายสลากกินแบงรัฐบาล
ทั้งหมด 60% เปนรางวัลใหกับผูซื้อสลาก 28% สงเขารัฐ 9% เปนสวนลดใหกับผูจัดจําหนาย และอีก
3% เปนคาจัดการและบริหารในสํานักงานสลากกินแบง และเนื่องจากการพนันสลากกินแบงรัฐบาล
ที่พัฒนามาจากความตองการเพื่อกิจการสาธารณกุศล จนทําใหบางคนเขาใจวาไมใชรูปแบบของการ
พนัน
กกกกกกกก หวยใตดินเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสลากกินแบงรัฐบาลดังที่ผาสุก พงษไพจิตร
(2543 : 150-151) กลาวไววา การเลนหวยใตดินเลนตามผลการออกสลากกินแบงแตผูคนนิยมเลน
หวยใตดินกันมากกวาเพราะมีรางวัลหลากหลายประเภทมากกวา การเลนก็เลนงายกวา เพราะวงเงิน
ต่ําและกลายเปนกิจกรรมทางสังคมอยางหนึ่งที่ประชาชนไทยทั้งในชนบทและชุมชนเมืองนิยมเขา
รวมเพื่อความสนุกสนานและเพื่อหวังร่ํารวย
กกกกกกกกสําหรับกฎหมายการพนันในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยของ สังศิต พิริยะรังสรรค
(2543 : 106-107) พบวากฎหมายการพนันฉบับแรกมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ซึ่งเปนการรวมกฎหมายการ
พนันฉบับตางๆ มารวมกันไวในที่ที่เกี่ยวกัน ตอมามีการประกาศใช พ.ร.บ. การเลนการพนัน พ.ศ.
2478 เปนการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมการเลนการพนันประเภทตางๆ จน
กลายเปนกฎหมายฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน
กกกกกกกก1.2 ความหมายของการพนัน
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กกกกกกกก การพนันในปจจุบันนั้นแบงออกไดเปนหลายประเภท หลายรูปแบบและเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยี ดังนั้นเราจึงจําเปนตองศึกษา
รายละเอียดของการพนันใหเขาใจ ซึ่งมีผูใหความหมายของการพนันไวหลากหลายดังตอไปนี้
กกกกกกกก 1.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542 : 48) การพนันและฝมือรวมทั้งโชคดวย
พนัน หมายถึง การเลนเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหเลี่ยม ไหวพริบ
กกกกกกกก2.บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการเลนการพนัน ( 2478) และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ พุทธศักราช 2482, ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2485, ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2485, ฉบับที่ 5
พุทธศักราช 2490, ฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2503, ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2504, และฉบับที่ 8
พุทธศักราช 2505) ไดกลาวถึงลักษณะการเลนพนันเอาไว ไดแก มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บัญญัติ
“คําวา การเลน ” ใหหมายความรวมตลอดถึงการทายและการทํานายดวย ซึ่งแสดงวาการพนันใน
กฎหมายนี้รวมถึงการขันตอดวย และในมาตรา 5 บัญญัติวา “ผูใดจัดใหมีการเลนซึ่งตามปกติยอมจะ
พนันเอาเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นแกกัน ” หรือมาตรา 9 บัญญัติวา “การเลนอยางใดที่เสี่ยงโชคให
เงินหรือประโยชนอยางอื่นแกผูเลน ” แสดงความหมายของการพนันวาจะตองมีการเลนที่มีลักษณะ
ไดหรือเสียเงินหรือทรัพยสินกันไปในตัว
กกกกกกกก3.คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการรางกฎหมาย กองที่ 3 (2547) ไดใหความเห็นถึง
ลักษณะของการพนันไวสรุปไดวา จะถือวาการพนันไดผูเลนจะตองเสี่ยงตอการเสียประโยชน คํา
นิยามจากนักวิชาการดานกฎหมาย เชน รุงโรจน รื่นเริงวงศ (2519 : 75-93) “การพนัน คือ สัญญาที่
กอใหเกิดการเสียเงินหรือทรัพยสิน โดยคูสัญญาถือเอาผลแหงเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน ซึ่ง
คูสัญญาไมมีสวนเกี่ยวของเปนผูชี้ขาด”
กกกกกกกกชุมพล โลหะชาละ ( 2517 : 4) “การพนัน คือ การเสี่ยงโชคซึ่งตองมีไหวพริบและฝมือมา
พนันเอาทรัพยสินกันโดยชอบหรือมิชอบตามกฎหมายก็ตาม เชน การเลนไพตอง บิลเลียด และตีนผี
เปนตน”
กกกกกกกกวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551) ใหความหมายของการพนันไววา “การพนัน หมายถึง
การเลนชนิดหนึ่งเพื่อเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดดวยการเสี่ยงโชค โดยการทํานายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้น
ในอนาคต การพนันอาจแบงไดหลายอยาง เชน การพนันในการแขงขัน ตัวอยาง เชน เกมไพ
เกมลูกเตา การพนันโดยการทํานายผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน การแทงบอล การแทงมา
และการพนันที่ไมมีการแขงขัน โดยขึ้นอยูกับความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิด เชน หวย”
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กกกกกกกก พจนานุกรมกฎหมายแพงและพาณิชย (2551) อธิบายความหมายของการพนันไววา
“การพนัน หมายถึง ขอตกลงซึ่งมีอยูวาผูใดเขาเลนชนะดวยความฉลาด ไหวพริบและความชํานาญ
ของตนรวมทั้งมีโชคปนอยูดวยจะไดรับประโยชนจากผูที่เลนแพ เชน เลนไพ เลนถั่วโป”
กกกกกกกก กลาวโดยสรุป การพนัน คือ การเสี่ยงโชค เพื่อเอาทรัพยสินกัน จากความเห็นหรือ
ปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่แตกตางกัน และเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนกอใหเกิดปญหาอื่นตามมา
กกกกกกกก1.3สาเหตุการเลนการพนัน
กกกกกกกกกนกศักดิ์ แกวเทพ (อางถึงใน พิภพ ขัติฤกษ 2543 : 30) กลาวไววา โดยทั่วไปหลักการ
เลนพนันจะเปนเพื่อการพักผอนสําหรับผูเลนการพนัน แตสําหรับผูที่ติดการพนันแลวแรงจูงใจ
คอนขางสับสน กลาวคือความบันเทิงยังเปนแรงจูงใจเบื้องตน แตกลับถูกกลบดวยโอกาสที่จะเลน
พนันใหชนะและความตื่นเตนที่เกิดขึ้น
กกกกกกกกการสํารวจสาเหตุการเลนพนันของชาวอเมริกันใน ค.ศ. 1995 ซึ่งเปนชวงที่อุตสาหกรรม
การพนันในสหรัฐอเมริการุงเรืองพบวา มีเหตุผลเรียงตามลําดับ คือ หาเงิน เพื่อความบันเทิง เพื่อ
ความตื่นเตน อยากรูอยากลอง เพื่อเขาสังคม เปนการคุมคา เปนการหยอนใจและเปนงานอดิเรก ซึ่ง
สอดคลองกับสาเหตุการเลนพนันของคนไทยซึ่งสรุปไดดังนี้
กกกกกกกกการพนันในสายเลือด
กกกกกกกกเปนการเสี่ยงโชค
กกกกกกกกเพื่อความเพลิดเพลิน
กกกกกกกกเพื่อเขาสังคม
กกกกกกกกเพื่อยึดเปนอาชีพ
กกกกกกกกเพื่อระบายความรูสึกซอนเรนอยูในใจ
กกกกกกกกความลาหลังของกฎหมาย
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กกกกกกกกประสิทธิภาพการขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคมไมเพียงพอ
กกกกกกกกการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพรขาวสารของสื่อมวลชน
กกกกกกกกเลอซิเออร (อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร 2543 : 35) พบวา นักพนันที่ติดการพนันจนโง
หัวไมขึ้นจะหันเหจากการประกอบอาชีพที่สุจริตไปสูการประกอบอาชีพที่ไมถูกกฎหมาย ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับ คานิยมสวนบุคคล โอกาสและทัศนคติที่มีตอความเสี่ยง กิจการที่กลุมนี้ทํา เชน การปลอม
แปลงเช็ค การยักยอก การขโมย ตมตุน ติดสิ่งเสพติด ไปจนถึงการขายสิ่งเสพติด
กกกกกกกก เลอซิเออร และ คัสเตอร (อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร 2543
กระบวนการที่คนกลายเปนนักพนันที่มีปญหาซึ่งมีอยู 3 ระยะ คือ

: 36-38) ไดอธิบาย

กกกกกกกก 1.ระยะชัยชนะ นักพนันจะเพลิดเพลินกับการเลนการพนันมากและคิดวาตนเองเกง
เพราะมักจะชนะพนันบอย นอกจากนี้จะรูสึกมั่นใจตนเองมากขึ้นในทักษะการพนันของตน พวกเขา
มักมีความเชื่อวาเงิน คือทางออกของปญหาชีวิตซึ่งผลักดันใหมีการเพิ่มทุนในการเลนพนัน
โดยเฉพาะนักพนันหญิงสวนใหญจะมองการพนันวาเปนหนทางหลบหนีปญหาในอดีตของตน
ปญหาชีวิตครอบครัวหรือปญหาความสัมพันธในครอบครัว
กกกกกกกก2.ระยะพายแพ เมื่อนักพนันทุมเงินและเวลาในการพนันมากขึ้น ความสูญเสียและความ
พายแพก็เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไดยาก ทําใหเกิดเปนปญหาทางการเงินและนําไปสูการสูญเสียความ
มั่นใจในตนเองในทักษะการพนัน แตก็พยายามเลนตอเพื่อเงินและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดย
คาดหวังวาจะไดรางวัลใหญ เมื่อนักพนันมีความทุกขกังวลมากขึ้นก็จะเลนการพนันหนักขึ้น
บอยครั้งขึ้น ปลอยปะละเลยงานและครอบครัว เมื่อทุนทรัพยหมดก็เริ่มคิดถึงการกระทําผิดเล็กๆ
นอยๆ เพื่อเปนการหาเงินมาเลนการพนัน
กกกกกกกก3.ระยะสิ้นหวัง นักพนันจะถลําลึกไปในวิธีหาเงินมาเลนการพนันมากขึ้น มักจะแกตัววา
เปนการยืมเงินมาใชชั่วคราวจนกวาจะไดรางวัลใหญๆ ซึ่งเปนเรื่องที่ยากมากแทบทนไมได และมี
ชีวิตแบบหวาดกลัวกฎหมาย กลัวเจาหนี้ คูครองและมักจะหาทางออกดวยการฆาตัวตายหรือพึ่งพา
สิ่งเสพติด
กกกกกกกกเลอซิเออร และ คัสเตอร (อางถึงใน ผาสุก พงษไพจิตร 2543 : 36-38) ไดอธิบายไววา
ปจจัยที่มีผลตอการพนัน มีดังนี้
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กกกกกกกกปจจัยที่มีอิทธิพลหรือกระตุนใหคนกลายเปนนักพนันที่มีปญหาคือ
กกกกกกกก1.ประสบการณที่ไดสัมผัสรางวัลใหญ
กกกกกกกก2.ความพยายามจะเอาเงินคืนจากการพนัน
กกกกกกกก3.ความรูสึกแบบทุมสุดตัวซึ่งอาจเกิดจากความโกรธ ความสิ้นหวัง เมาสุรา
กกกกกกกก4.การเริ่มเลนการพนันในชวงเด็กหรือวัยรุน
กกกกกกกก5.มีพอแมที่ติดการพนัน
กกกกกกกก6.ความเชื่อวาการพนันอาจทําไดดวยการใชกลวิธีบางอยางมากกวาการใชทักษะและยิ่ง
ไปกวานั้นผูที่ติดการพนันที่ตอเนื่อง ตื่นเตน ชนะบอยๆ และมีโอกาสไดเลนซ้ําฟรี
กกกกกกกกปจจัยเสริม ซึ่งมีทั้งทางดานสรีระและทางจิตวิทยา
กกกกกกกก1.เหตุการณที่ผานเขามาในชีวิต เชน ความเจ็บปวยหรือความสําเร็จ
กกกกกกกก2.ชีวิตที่ถูกทอดทิ้งในวัยเด็กและความไมอิ่มเต็มในความรักจากพอแม
กกกกกกกก3.สถานการณในวัยเด็กซึ่งเกิดจากความอับอายและถูกย่ํายีในความเปนมนุษย
กกกกกกกก4.พฤติกรรมติดสุราและยาเสพติด
กกกกกกกก5.ปญหาทางสรีระที่ตองการใชการพนันเพื่อกระตุนหรือชดเชยอะไรบางอยาง
กกกกกกกก6.ปญหาบุคลิกที่มีตอสังคมและปญหาความสนใจสั้น
2.การพนันฟุตบอลในสั งคมไทย
กกกกกกกก2.1วิธีการเลนพนันฟุตบอลในประเทศไทย
กกกกกกกก การพนันฟุตบอลเขามาแพรหลายอยางมากในประเทศไทย นับแตชวงการแขงขัน
ฟุตบอลโลกครั้งที่ 15 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเจาภาพเมื่อ พ.ศ. 2537 (1994) ซึ่งเปนยุคที่
เทคโนโลยีการสื่อสารเจริญกาวหนา ประกอบกับคานิยมและนิสัยของคนไทยชอบเสี่ยงและเปน
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กิจกรรมที่เปนที่ยอมรับในสังคมและเนื่องจากการพนันฟุตบอลมีลักษณะ 3 ประการคือ เลนงาย
สะดวกไมตองพะวงเรื่องตํารวจและไมเสียเวลา
กกกกกกกกนวลนอย ตรีรัตน (อางถึงใน พิภพ ขัติฤกษ 2543 : 33) ไดทําการวิจัยเรื่องการพนัน
ฟุตบอล: การเสี่ยงโชคของชนชั้นกลาง พบวา พัฒนาการและวิธีการเลนการพนันในประเทศไทย
การแขงขันฟุตบอลลีกของอังกฤษเปนที่รูจักกันดีในประเทศไทยมีมาเปนเวลานานแลว มีการ
เผยแพรผลการแขงขันทางหนาหนังสือพิมพมาโดยตลอดและการแขงขันฟุตบอลโลกจะเปนที่นิยม
และมีการถายทอดใหชมทางโทรทัศน แตการพนันยังไมเปนที่แพรหลายเปนการพนันในกลุมตนเอง
เทานั้น
กกกกกกกกการเลนพนันฟุตบอลในประเทศไทยมาถึงยุคเฟองฟูสุดขีดเมื่อระบบขาวสารขอมูลจาก
ตางประเทศเปนที่รับรูมากขึ้นในสังคมไทยและมีลักษณะแพรหลายเปนอยางมาก รูปแบบการพนัน
ฟุตบอลในไทยเปนราคาแบบ Asian Handicap (เอเชี่ยนแฮนดิแคป) ซึ่งก็คือแตมที่ "ทีมตอ" แถมให
"ทีมรอง" และมีหนวยในการตอทีละ 0.5 ลูก เชน ตอครึ่งลูก, ตอหนึ่งลูก, ตอหนึ่งลูกครึ่ง โดย
หลักการแลวที่มีการตอก็เพื่อทําใหทั้งสองทีมมีโอกาสชนะ (หลังรวมแตมตอแลว)
ใกลเคียงกัน เพื่อจะไดมีโอกาส ลุนทั้งสองขาง
ตัวอยาง : เชน ถา Man u ตอให Liverpool ครึ่งลูก ก็อาจจะเขียนกันแบบนี้
Man u -0.50 vs Liverpool
หรือ Man u vs Liverpool +0.50
หรือ Man u 1/2 vs Liverpool
กกกกกกกกสวนราคาแบบ Fixed Odds (1X2) หรือฟกซออดส (บางทีภาษาไทยเรียกราคาพูล) นั้น
จะไมมีการตอ คือเลือกไปเลยวา ทีมเหยาชนะ (1), เสมอ (X), หรือทีมเยือนชนะ (2) เปนที่นิยมใน
ตะวันตก เพราะจะดูราคาฟุตบอลและน้ําจริง
กกกกกกกกน้ํา (odds) คือการประมาณความนาจะเปน (probability) ที่เหตุการณหนึ่งจะเกิดขึ้น มี
หลายรูปแบบ แตที่อานงายที่สุดคือแบบทศนิยม (Decimal Odds) ซึ่งบางทีเรียกวา แบบยุโรป
(European Odds) เชน
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ทีมเหยา
Fulham -0.50@1.73
-0.75@1.96
-1.00@2.49

ทีมเยือน
Hull City +0.50@2.25
+0.75@1.97
+1.00@1.60

1X2
1.71 - 3.41 - 5.20
55% - 27% - 18%

กกกกกกกกFulham -0.50@1.73 หมายถึง Fulham ตอให Hull City ครึ่งลูกที่น้ํา 1.73 แตถาจะใหตอ
มากกวาครึ่งลูก น้ําก็ตองมากขึ้นไปดวย เปน - 1.00@2.49 ก็คือตอหนึ่งลูกที่น้ํา 2.49 ซึ่งน้ําที่มากขึ้น
หมายถึงความนาจะเปนที่เหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นก็ลดลงไปดวย
ความนาจะเปน
กกกกกกกกน้ําจะสามารถแปลงเปนความนาจะเปนไดโดยใชสูตร ซึ่งตองหา overrround (ภาษาไทย
บางทีเรียกมารจิ้น) ออกมากอน โดยเอา 1/น้ํา ของแตละเหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งหมดมา
รวมกัน สําหรับแบบ Fixed Odds ก็มี 3 เหตุการณ แตถาเปนแบบ Asian Handicap ก็จะมีแค 2
เหตุการณ
1) สูตรแปลงน้ําเปนความนาจะเปน ราคา Fixed Odds overround หรือ vig
= (1 / น1) + (1 / นX) + (1 / น2) = (1/1.71) + (1/3.41) + (1/5.20) = 1.0704
: โอกาสที่ทีมเหยาจะชนะ
= (1 / น1) / overround = (1/1.71) / 1.0704 = 0.55 = 55%
: โอกาสที่จะเสมอ
= (1 / นX) / overround = (1/3.41) / 1.0704 = 0.27 = 27%
: โอกาสที่ทีมเยือนจะชนะ
= (1 / น2) / overround = (1/5.20) / 1.0704 = 0.18 = 18%
2) สูตรแปลงน้ําเปนความนาจะเปน ราคา Asian Handicap overround หรือ vig
= (1 / นA) + (1 / นB) = (1/1.73) + (1/2.25) = 1.0225
: โอกาสที่ "Fulham -0.50" (A) จะเกิดขึ้น = (1 / นA) / overround
= (1/1.73) / 1.0225 = 0.57 = 57%
: โอกาสที่ "Hull City +0.50" (B) จะเกิดขึ้น = (1 / นB) / overround
= (1/2.25) / 1.0225 = 0.43 = 43%
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กกกกกกกกมีขอสังเกตวา overround ของราคาแบบ Asian Handicap มักจะนอยกวาราคาแบบ
Fixed Odds ทําใหน้ําของแบบ Asian Handicap มักจะมากกวาแบบ Fixed Odds (1X2) เชน Fulham
แบบ 1X2 น้ําอยูที่ 1.71 แต Fulham -0.50 ซึ่งก็มีผลเหมือนกัน กลับมีน้ํา 1.73 สูงกวาอยู 0.02
หมายเหตุ : overround บางทีเรียกวา theoretical hold หรือ vigorish โดยบางทีจะเรียกเฉพาะสวนที่
เกิน 1
กกกกกกกกที่จริงแลวที่อธิบายมานั้นขั้นตอนมันยอนกลับ คือเราแปลงน้ํามาเปนความนาจะเปน แต
ผูเชี่ยวชาญที่ตั้งราคาบอลนั้นวิเคราะหฟุตบอลไดความนาจะเปนแลวจึงแปลงมาเปนน้ํา ดังนั้นน้ําที่
ไดมานั้นอาจจะถูกบิดเบือนจากความนาจะเปนอันแทจริงก็ได แลวก็อยาลืมอีกวา ถา Fulham มี
โอกาสชนะ 55% จริง แตก็ยังมีโอกาสเสมอ และแพอยูดวย
ราคาบอลแบบฮองกงและมาเลย
ทั้งนี้ยังมีน้ําแบบฮองกงและมาเลยอีก ซึ่งสามารถแปลงจากแบบทศนิยมไดดังนี้
: สูตรแปลงน้ําจากแบบทศนิยมเปนแบบฮองกงและมาเลย ทศนิยม (Decimal) ฮองกง (HK) มาเลย
(Malay)
: น้ํา 1 ; 1.71 0.71 = ทศนิยม - 1 0.71 = ทศนิยม - 1
: น้ํา X ; 3.41 2.41 = ทศนิยม - 1 -0.41 = 1 / (1-ทศนิยม)
: น้ํา 2 ; 5.20 4.20 = ทศนิยม - 1 -0.24 = 1 / (1-ทศนิยม)
: การแปลงน้ําแบบทศนิยมเปนแบบมาเลยนั้นมีสองสูตร
- ทศนิยม - 1 ใชในกรณีน้ําแบบทศนิยมนอยกวาหรือเทากับ 2.00
- ทศนิยม1 / (1-ทศนิยม) ใชในกรณีมากกวา 2.00
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ตอแบบควบ
กกกกกกกกตอควบ รวมการตอสองราคาไวดวยกัน เชน ตอครึ่งลูกควบหนึ่งลูก หรือยอๆวาตอครึ่ง
ควบลูก หรือเขียนไดวา (-0.5 + -1.0) หรือ -0.75 นั่นเอง การตอที่ลงทายดวย .75 หรือ .25 เปนการตอ
ควบทั้งหมด ทั้งนี้การตอควบรวมสองราคาไวดวยกัน เวลาถูกเต็มก็ตองถูกทั้งสองราคา ถาถูกราคา
เดียวก็เรียกวาถูกครึ่งครับ
การตั้งราคาและที่มาของFixedodds
กกกกกกกกการตั้งราคาของเว็บบอลนั้นตั้งโดยการดูวาทีมใดจะเปนทีมที่เกงกวาโอกาสชนะเยอะ
กวาเว็บบอลก็จะจายนอย แตถาดูแลว โอกาสชนะมีนอยหรือแทบไมมีเลยก็จายเยอะ รวมถึง
องคประกอบตางๆ ในการแขงขันดวยซึ่งจริงๆแลว ราคาเอเชี่ยนแฮนดิแคปนั้นเปนการแปลงราคา
มาจากราคาฟกซออดส กับ Double Chance (ดับเบิ้ลเชนซ)
กกกกกกกกราคา Fixed odds ซึ่งจะจายเฉพาะ เจาบาน เสมอ เยือน เปนอัตราที่แตกตางกันไป โดย
เจามือจะหักคาคอมมิสชั่นไวแลว โดยหลายๆ คนคิดวา ราคาฟกซออดสนี้จะไมเคลื่อนไหวเลยเพราะ
มาจากคําวา Fix แตจริงๆแลว มันหมายถึงวา จาย fix ผลการแขงขันเพียง 3 ชนิดที่แนนอนตางหาก ก็
คือ ในทุกการแขงขันจะมีผลอยูแคนี้ เจาบานชนะ เยือนชนะ และผลเสมอ เทานั้น
คาน้ําจิ้มโตะ (สําหรับ not intrain Personal)
กกกกกกกกในการเลนเราเลน X บาทเราจะไมไดเต็มทั้ง X บาทแตวาเราจะตองเสียคาน้ําจิ้มใหกับ
โตะพนัน แตถาเราเสียเราจะเสียเต็ม ราคาตอรองแบบตอลูกจะตองมีราคาตอเงินตามทายดวย เชน
ครึ่งลูกลบสิบ (0.5 -10) ตรงลบสิบคือราคาตอเงิน ราคาตอเงินมี 4 แบบดังนี้
กกกกกกกก1. เสมอ หรือ ขาว ในกรณีตองบอกดวยวาเสมอทีมใด เชนเสมอเชลซี หรือ เชลซีตอขาว
ใครเลนเชลซี ถาไดจะคิดเงินในอัตราแทง 5 ได 4 สวนทีมรองจะไดเต็ม แทง 5 ได 5 ใชในกรณีที่ตอ
ลูกแลวทีมตอยังไดเปรียบอยูแตวาไมมากนัก
กกกกกกกก2. -10 (ลบสิบ) ทีมที่ตอและรองจะคิดเงินในอัตราสวนเทากันคือ แทง 5 ได 4.5 หรือ
แทง 10 ได 9 ใชในกรณีที่ตอลูกแลวสองทีมไมคอยไดเปรียบเสียเปรียบกัน
กกกกกกกก3. +10(บวกสิบ) ทีมตอจะคิดเงินในอัตราสวน แทง 11 ได 8 สวนทีมรองจะคิดเงินใน
อัตราสวน แทง 9 ได 10 (เชนรองแมนยูในราคา +10 ไว 100 บาท แตเวลาเสียเราจะเสียแค 90 บาท)
ใชในกรณีที่สองทีมฟอรมตางกันมากๆ ตอลูกแลวก็ยังตางกันมากอยู
กกกกกกกก4. -5(ลบหา) ฝายตอจะคิดในอัตราสวน แทง 5 ได 5 ฝายรองจะคิดในอัตราสวน แทง 5
ได4 ใชในกรณีที่ตอลูกแลวฝายรองดูไดเปรียบนิดๆ
กกกกกกกก
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กกกกกกกกในปจจุบันการเลนเชียรมีหลายรูปแบบ เชน ทายคนทําประตูแรก ทายผลการแขงขัน
ทายสกอรสูงต่ํา ทายผลครึ่งแรก ครึ่งหลัง ทายคนทําประตูสุดทาย ฯลฯ แตในประเทศไทยที่นิยมกัน
มีอยูสองแบบคือ
กกกกกกกก1. บอลเต็ง หรือ บอลเดี่ยว คือเลือกเลนเปนคู คูละเทาไรก็วากันไป คิดเงินเปนคูตามคูที่
แรกที่เลน เหมาะสําหรับผูที่มีทุนมาก
กกกกกกกก2. บอลสเต็บ หรือ บอลชุด คือเลือกเลนเปนชุด สวนมากจะกําหนดไววาตอง 3 คูขึ้นไป
ทุกทีมที่เลือกไวจะตองไมมีทีมใดเสีย เชน มีบอลเตะกัน 10 คู เลือกทีมที่จะชนะมา 4 คู ผลที่ออกมา
ทีมที่เลือกไวตองไมมีทีมใดที่เสียถึงจะไดเงิน เวลาคิดเงินก็จะเอาเงินที่เราเลนมาคูณกับราคาของแต
ละคู ถาเราเสียคูไหนเต็มตัวคูณก็จะเปนศูนยทําใหคูณออกมาไดศูนยก็คือไมไดเงินนั่นเอง ถาเราเลน
ไว 4 คู คู 1 ไดเต็มราคา -10 แสดงวาตัวคูณ 1.9 (ตนทุน 1 ได 0.9 รวม 1.9 วิธีคิดราคาตอเงินยอนไปดู
ขางบน) คูที่ 2 ตอไดเต็มราคา-5 ตัวคูณ 2.0 (ตนทุน 1 ได 1 รวม 2.0) คูที่ 3 รองไดเต็มราคา -5 ตัวคูณ
1.8 ( ตนทุน 1 ได 0.8 ) คูที่ 4 ตอไดเต็มราคาเสมอ ตัวคูณ 1.8 ( ตนทุน 1 ได 0.8 ) เลนไป 100 บาท
เราจะไดเงินคืนทั้งสิ้น 100x1.9x2.0x1.8x1.8=615.6=>615 บาท แตถาคูใดเสียครึ่งหนึ่งตัวคูณก็จะ
กลายเปน 0.5 (เลน 1 ไดคืนครึ่งเดียวคือ 0.5) เหมาะสําหรับผูที่ทุนนอยแตตองการผลตอบแทนสูง
และทายผลบอลแมน
กกกกกกกกมาโนช ตันตระเธียร (2542 : 40-54) กลาวไววา การพนันทางอินเตอรเน็ตเปนปญหาที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่ไมจํากัดอยูแตเฉพาะในประเทศไทย
เทานั้น แมแตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูนําดานการพัฒนาเทคโนโลยีก็ยังใชความพยายามในการ
แสวงหามาตรการควบคุมการพนันทางอินเตอรเน็ตอยูเชนกัน โดยขอเท็จจริงของอินเตอรเน็ตอยาง
หนึ่งคือ ไมมีผูใดเปนเจาของอินเตอรเน็ต หรือ ไซเบอรสเปซ ( Cyber space) ไมมีผูใดควบคุมหรือ
บริหารโครงขายการเชื่อมตอของกลุมคอมพิวเตอรอันมโหฬารนี้ ผูใชอินเตอรเน็ตโดยรวมถือวาเปน
ผูมีสวนรวมในการควบคุมโดยถือเอาแบบธรรมเนียมของกลุมผูใชเปนมาตรฐานกลางในการ
ปกครองตนเอง ผูใดตองการเผยแพรขาวสารใดก็ไดเพียงแตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมีเครื่องตอ
พวงคอมพิวเตอรที่เหมาะสมและมีที่อยูอินเตอรเน็ต ( URL หรือ Uniform Resource Locsators) ที่
ถูกตองก็สมารถตอเชื่อมเขากับเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อรับ-สงขอมูลขาวสารไดโดยงายไรขอจํากัด
ดานพรมแดนเปนอิสรภาพในการเขาถึงขอมูลขั้นสูงสุด แตผลเสียที่ตามมาจากการขาดการจัด
ระเบียบ ดูแล ควบคุม กําหนด และปกครองใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม ซึ่งเห็นไดชัดเจนก็คือ การ
เผยแพรภาพลามกอนาจารและการพนันประเภทตางๆ
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กกกกกกกกกิติกร มีทรัพย (2541 : 14) กลาวไววา คนดูฟุตบอลไมมีใจรักกีฬาเทาไรแตตองการเลน
การพนันและสงผลกระทบและสงผลกระทบตอสังคมเทากับมีบอนกลางอากาศซึ่งถือเปนบอนการ
พนันเกิดขึ้นอีกบอนหนึ่งสาเหตุที่คนเลนการพนันเนื่องจากภาครัฐไมไดใหความสุขแกประชาชน
มากพอทําใหเลนการพนันเพราะเครียดไมมีทางออก การพนันจึงเปนความสุขชั่วคราวและกิติกร มี
ทรัพย (2543 : 9) ยังไดกลาวถึงการเลนการพนันฟุตบอลวามีอยู 2 ประเภทคือ
กกกกกกกกประเภททั่วไป เปนพวกเลนสนุกสนานเปนครั้งคราวเลนไดเสียแลวมากินกันดวยเงินไม
มาก ซึ่งพวกนี้เริ่มครั้งแรกจะมีโชคหรือเรียกวา Beginner Luck
กกกกกกกกประเภทผีพนันสิง คือ เลนพนันจนเขาขั้นปวย ซึ่งพวกนี้จะหยุดเลนไมได เลนเสียตอง
ขายทรัพยสิน หยิบยืมเงินคนอื่นมาเลนตอ ประเภทนี้อันตราย
กกกกกกกกตามปกติกลุมวัยรุนจะไมชอบเลนการพนัน เนื่องจากไดรับการอบรมวาการพนันเปนสิ่ง
ชั่วราย แตการแขงขันฟุตบอลเปนกีฬาอยางหนึ่ง ซึ่งภาพกีฬาเปนสิ่งที่ดี แตเมื่อมีการพนันแฝงเขามา
เกี่ยวคนจึงไมรูสึกผิดมากนัก สืบเนื่องมาจากพื้นฐานคนไทยชอบกาเลนพนันเล็กๆนอยๆอยูแลวเมื่อ
ตัดสินใจเรื่องอะไรไมไดมักพูดติดปากวาพนันกันหรือไม
กกกกกกกกยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ (2541 : 14) กลาวไววา คนเลนการพนันฟุตบอลเนื่องจากนิสัย
คนไทยชอบเสี่ยงโชค ประกอบกับลักษณะเศรษฐกิจและสังคมไทยไดรับอิทธิพลบริโภคทางวัตถุ
ตองการที่จะไดทรัพยสินหวังรวยทางลัด
กกกกกกกก2.2 การพนันฟุตบอลกับการบังคับใชกฎหมาย
กกกกกกกก การพนันฟุตบอล ไมไดมีการกําหนดเปนความผิดไวโดยตรงใน พ.ร.บ. การพนัน
พ.ศ. 2478 และการจับกุมคดีก็อาศัยการปรับกฎหมาย แมกระนั้นอัตราโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.
ดังกลาวก็คือ โทษจําคุกไมเกิน 3 ปและปรับไมเกิน 5,000 บาท ซึ่งนับวานอยมากหากคํานึงถึงความ
ยุงยากซับซอนในการจับกุม ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ กําลังคน และประกอบกับคุณลักษณะของการเลน
การพนันฟุตบอลเองทําใหผูเลนไมเกรงกลัว
กกกกกกกกองอาจ ชัยเพชรโยธิน (2541 : 5-72) ใหความเห็นวา ความผิดฐานลักลอบเลนการพนัน
ทายผลการแขงขันฟุตบอลไมมีระบุในบัญชี ก. หรือ ข. ทาย พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 ความผิดครั้ง
นี้จึงอยูในมาตรา 4 ทวิ คือการเลนอื่นใดนอกจากที่กลาวไวในมาตรา 4 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 12(2)ซึ่ง
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มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 1,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ แตการฟองรองหรือ
พิพากษาจําเลยซึ่งการกระทําผิดฐานนี้ ก็มีการฟองรองและลงโทษโดยใชกฎหมายที่แตกตางกันไป
กกกกกกกก การตั้งขอหาความผิดที่เกี่ยวของกับการเลนพนันฟุตบอลเกิดความสับสนและขาด
บรรทัดฐานที่แนนอน จึงมีการตั้งขอหาที่แตกตางกันออกไป เชน บางแหงตั้งเปนความผิดฐานเลน
พนันเสี่ยงโชคตามบัญชี ข. ลําดับที่ 16 หรือฐานรวมกันเลนพนันตามบัญชี ข. ลําดับที่ 27 (ฟุตบอล
โตะ) ทําใหเกิดความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมาย เกิดความลักลั่นในการบังคับใชกฎหมายและ
อํานวยความยุติธรรม ซึ่งขอหาดังกลาวมีอัตราโทษแตกตางกัน คือ เปนความผิดตามมาตรา 4 วรรค
สอง ซึ่งมาตรา 12(2) กําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ซึ่งอัตราโทษดังกลาวก็ยังนอยกวาการพนันชนิดอื่นๆ ทั้งๆที่การพนันฟุตบอลมีการไดเสียรวดเร็ว
และในวงเงินจํานวนมากและยังมีการสงเงินไปแทงกับเจามือตางประเทศ ซึ่งทําความเสียหายใหกับ
เศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง นาจะแกไข พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 เพื่อใหไดสัดสวนและทัน
กับปญหาของยุคสมัยตอไป
กกกกกกกก สวนผลกระทบของการพนันฟุบอลนั้นจากการศึกษาวิจัยของ นวลนอย ตรีรัตน
(2543 : 268) คือ การขยายตัวเขาสูเยาวชนและการพนันในระบบเครดิต ซึ่งเปนผลลบคอนขางมาก
ตอการสรางภาระหนี้สินกับผูเลนตามมาดวยปญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความ
สูญเสียเงินตราตางประเทศและการรุกเขามาของการพนันโดยผานอินเตอรเน็ต มีผลในการดึงผูเลน
บางสวนใหเลนโดยตรงกับรานรับแทงพนันของตางประเทศ ซึ่งมาตรการปราบปรามเปนไปอยาง
ยากลําบากและตองใชทรัพยากรทั้งบุคลากรและเครื่องมือคอนขางมาก ซึ่งสงผลตอหนาที่ที่ตํารวจ
ตองทํา ดังนั้นรัฐบาลตองมีการปรับปรุงบทลงโทษและการดําเนินการของตํารวจใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังตองศึกษาและวิจัยเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของตลาด
พนันฟุตบอลตอไป
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกนวลนอย ตรีรัตน (2539) ไดศึกษาเรื่อง “การพนันฟุตบอล : การเสี่ยงโชคของชนชั้น
กลาง ” พบวา การพนันฟุตบอลเปนการพนันที่อาศัยการสื่อสารที่ทันสมัยเปนสิ่งสนับสนุน
กระบวนการ มีลักษณะที่แตกตางจากการพนันชนิดอื่น เปนการพนันที่ผูกโยงกับขอมูลที่เกิดขึ้นกับ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ดังนั้น ความรวดเร็วหรือการเขาถึงขอมูลขาวสารจึงเปนหัวใจของ
การพนันฟุตบอล สื่อขาวสารขอมูลจึงเปนปจจัยที่มีผลตอการแพรระบาดของการพนันฟุตบอล แต
เนื่องจากการพนันฟุตบอลเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายในไทย เครือขายวงการพนันจึงตองปดบัง
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กกกกกกกก พิภพ ขัติฤกษ (2543) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเลนพนันฟุตบอลใน
กรุงเทพมหานคร ” พบวา ปจจัยที่มีผลตอการพนันฟุตบอลของผูเลนในกรุงเทพมหานคร คือ (1)
ปจจัยเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล ไดแก ตองการความสนุก ตื่นเตน เราใจ เปนเกมกีฬาไมใชความผิด
รายแรง ทําตามสมัยนิยม เพื่อเปนการเขาสังคมและความคาดหวังในการเพิ่มรายได (2) ปจจัย
ลักษณะเฉพาะการเลนพนันฟุตบอล ไดแก ไมตองเสียเวลา เลนสะดวกและงาย (3) ปจจัยเกี่ยวกับทีม
ฟุตบอลที่ชื่นชอบ ไดแก นักเตะ ที่มีชื่อเสียงและสถิติเกาของทีมที่ชนะมากกวาแพ
กกกกกกกก สังศิต พิริยะ รังสรรค (2539) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพนันกับนโยบายสาธารณะ ”
พบวา การพนันอาจไมใชเรื่อง “พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน” ของปจเจกบุคคลดังที่สังคมวิทยาแบบดั้งเดิม
อธิบายไว หากแตการพนันเปนวิถีชีวิตของคนไทยจํานวนมากและ เปนสวนหนึ่งของโครงสรางดาน
วัฒนธรรมของคนไทย ดังนั้นการจัดการกับ “ปญหา” การพนันจึงไมใชเรื่องที่จะไปแกไขพฤติกรรม
ที่ผิดศีลธรรมของนักพนันแตละคน หากแตจะตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา กฎหมาย ความคิด ความเชื่อ และการเมืองที่มีอิทธิพลตอปจเจกบุคคลหรือกลาวอีกอยาง
หนึ่งก็คือจะตองเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของสังคมทีเดียว
กกกกกกกก ดวงนภา เปนมิตร (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การเขาสูการเลนพนันฟุตบอลของ
นักเรียน-นักศึกษา” พบวา กระบวนการเขาสูการพนันฟุตบอลมี 2 ขั้นตอนคือ การเขาสูการพนันใน
ครั้งแรกและการเลนพนันฟุตบอลในครั้งตอมา แตละขั้นตอนมีเงื่อนไขการเขาสูการพนันฟุตบอล
ดังนี้ เงื่อนไขการเขาสูการพนันฟุตบอลในครั้งแรกประกอบดวย (1) เงื่อนไขทางสังคม คือกลุมเพื่อน
อิทธิพลตอการเรียนรูวิธีเลนพนันฟุตบอลและทดลองเลน ตอมาคือครอบครัว สิ่งที่พบคือพฤติกรรม
เลียนแบบบุคคลในครอบครัว (2) เงื่อนไขดานบุคคลประกอบดวย ความอยากรู อยากลอง (3)
เงื่อนไขดานอิทธิพลของสื่อ กลุมนักเรียน นักศึกษา หาขอมูลการเลนพนันจากสื่อตางๆ สําหรับ
กระบวนการเลนพนันฟุตบอลในครั้งตอมา มีเงื่อนไขมาจากความสนุกของเกมการพนันฟุตบอลและ
ผลพวงจากการพนันฟุตบอลในครั้งแรกรวมทั้งปจจัยเรื่องความตองการเงิน การเลนพนันในครั้ง
ตอมามีรูปแบบการเลนพนันฟุตบอล 3 รูปแบบคือ (1)การเลนพนันฟุตบอลแบบติดตอกันโดยไม
คํานึงถึงผลไดผลเสีย (2) การเลนพนันแบบติดตอกันไปเพราะยังไมถูกมาตรการควบคุมทางสังคม
(3) เลนพนันเพื่อความสนุกและตองการหาเงิน สวนเงินที่นํามาเลนพนันฟุตบอลในครั้งตอมาจากผล
ของการเลนพนันในครั้งแรกและเงินที่ผูปกครองให หากเสียพนันมากหนทางแกปญหาคือ ยืมเงิน
ของเพื่อนสนิทและขโมยเงินของผูปกครอง สําหรับนักเรียน-นักศึกษาที่มีความพยายามเลิกเลนพนัน
ฟุตบอลคือ (1) รูสึกผิดที่ทําใหคนใกลชิดเสียใจ (2) ความรูสึกเบื่อ (3) ไมมีเงินพอที่จะเลน
(4) กลัวมาตรการควบคุมทางสังคมและ (5) กลัวการขมขูและทวงหนี้จากเจามือ
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กกกกกกกก องอาจ ชัยเพชรโยธิน (2541) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบังคับใชกฎหมายกับการพนัน :
ศึกษากรณีการพนันผลการแขงขันฟุตบอล ” พบวา การพนันฟุตบอลทํารายไดใหกับเจามือจํานวน
มากจึงไดมีการพัฒนาองคกรและวิธีการเลน โดยมีการพนันระหวางเจามือตางๆทั้งในและ
ตางประเทศจนเกิดเครือขายขนาดใหญ เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดมีผูเลน
จํานวนหนึ่งเปดโฮมเพจรับพนันผลการแขงขันในเครือขายคอมพิวเตอรระบบอินเตอรเน็ตที่
แพรหลายไปทั่วโลก ทําใหเกิดชองวางในการใชกฎหมายอันเกิดจากตัวบทกฎหมายและองคกรที่
บังคับใชกฎหมาย แนวทางการแกไขคือเสนอใหมีการแกไข พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 โดยใหมี
การเพิ่มฐานความผิดการเลนพนันฟุตบอลและเพิ่มอัตราโทษใหเหมาะสมกับฐานความผิดและ
บัญญัติใหเงินเกี่ยวกับการพนันอยูในกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อควบคุม
ธุรกรรมการเงินเกี่ยวกับกิจกรรมการพนัน สวนปญหาเครือขายการพนันฟุตบอลขามชาติ รัฐบาล
ตองขอความรวมมือระหวางประเทศทางอาญาไปยังรัฐที่มีเครือขายเชื่อมโยงกับประเทศไทย
สําหรับปญหาที่เกิดจากองคกรที่ใชบังคับกฎหมาย รัฐบาลควรดําเนินนโยบายที่เหมาะสม พรอมทั้ง
พัฒนาองคกรดังกลาวใหสามารถปราบปรามเครือขายการพนันผิดกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
กกกกกกกกมาโนช ตันตระเธียร (2542 : 40-54) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง อาชญากรรมในยุคโลกาภิวัฒน :
จากการพนันบอลทางอินเตอรเน็ตถึงอาชญากรรมคอมพิวเตอรผูปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม
พรอมหรือยัง พบวา การพนันทางอินเตอรเน็ตเปนปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่ไมจํากัดอยูแตเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แมแตในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เปนผูนําดานการพัฒนาเทคโนโลยีก็ยังใชความพยายามในการแสวงหามาตรการควบคุมการพนัน
ทางอินเตอรเน็ตอยูเชนกัน โดยขอเท็จจริงของอินเตอรเน็ตอยางหนึ่งคือ ไมมีผูใดเปนเจาของ
อินเตอรเน็ต หรือ ไซเบอรสเปซ ( Cyber space) ไมมีผูใดควบคุมหรือบริหารโครงขายการเชื่อมตอ
ของกลุมคอมพิวเตอรอันมโหฬารนี้ ผูใชอินเตอรเน็ตโดยรวมถือวาเปนผูมีสวนรวมในการควบคุม
โดยถือเอาแบบธรรมเนียมของกลุมผูใชเปนมาตรฐานกลางในการปกครองตนเอง ผูใดตองการ
เผยแพรขาวสารใดก็ไดเพียงแตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมีเครื่องตอพวงคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
และมีที่อยูอินเตอรเน็ต (URL หรือ Uniform Resource Locsators) ที่ถูกตองก็สมารถตอเชื่อมเขากับ
เครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อรับ-สงขอมูลขาวสารไดโดยงายไรขอจํากัดดานพรมแดนเปนอิสรภาพใน
การเขาถึงขอมูลขั้นสูงสุด แตผลเสียที่ตามมาจากการขาดการจัดระเบียบ ดูแล ควบคุม กําหนด และ
ปกครองใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม ซึ่งเห็นไดชัดเจนก็คือ การเผยแพรภาพลามกอนาจารและการ
พนันประเภทตางๆ
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กกกกกกกก กิติกร มีทรัพย (2541 : 14) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขจากการเลนพนัน พบวา คนดู
ฟุตบอลไมมีใจรักกีฬาเทาไรแตตองการเลนการพนันและสงผลกระทบและสงผลกระทบตอสังคม
เทากับมีบอนกลางอากาศซึ่งถือเปนบอนการพนันเกิดขึ้นอีกบอนหนึ่งสาเหตุที่คนเลนการพนัน
เนื่องจากภาครัฐไมไดใหความสุขแกประชาชนมากพอทําใหเลนการพนันเพราะเครียดไมมีทางออก
การพนันจึงเปนความสุขชั่วคราว

.
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการศึกษา
กกกกกกกก การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ”เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆที่มี
อิทธิพลตอการเลนการพนันฟุตบอล ลักษณะการวิจัยเปนแบบสํารวจ (Survey Research) โดยการใช
แบบสอบถาม ( Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยแบบเจาะจง
กลุมประชากรโดยมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังนี้
ประชากรและการสุ่ มตัวอย่ าง
กกกกกกกก ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ที่เลนการพนันฟุตบอลใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบใชเกณฑผูศึกษา ( Judgmental
Purposive Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 100 คน

or

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม ( Questionnaire) ซึ่งผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามโดย
แบงออกเปน 4 สวนดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 เปนคําถามขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ
และ เติมคําไดแก เพศ ชั้นป รายไดที่ไดรับในแตละเดือน แหลงที่มาของรายได เกรดเฉลี่ย
กกกกกกกก สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบและเติมคํา ไดแก พนันคราวละกี่คู จํานวนเงินที่เลนพนันตอคู ระยะที่เริ่มเลนพนันฟุตบอล
กกกกกกกก สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งวัดดวย Rating Scale 5 ระดับ
แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
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กกกกกกกก ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ไดแก การไดรับความยกยองนับถือจาก
เพื่อน ถูกชักชวนใหเลนการพนันจากคนรูจักเลนพนันตามกลุมเพื่อน เลนตามกระแสนิยม สามารถ
เลนพนันไดงาย การติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล
กกกกกกกกตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยภายในบุคคล ไดแก เลนพนันเพื่อหวังรายไดเพิ่มขึ้น
เลนเพื่อความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ ในการชมฟุตบอล เลนเพราะมีทีมที่ชอบ นักเตะที่ชอบ เลน
เพื่อระบายความรูสึก
กกกกกกกก ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางดานกฎหมาย
ไดแก การพนันฟุตบอลมี
บทลงโทษที่ไมรุนแรง การเลนพนันฟุตบอลถูกจับกุมไดยาก รูสึกเปนเกมกีฬาไมใชการกระทําผิดที่
รายแรง การพนันฟุตบอลไมผิดกฎหมาย
กกกกกกกก ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานสื่อ ไดแก ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทาง
หนังสือพิมพ ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางโทรทัศน ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทาง
อินเทอรเน็ต
กกกกกกกก สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขในการเลน
พนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

การสร้ างเครื่องมือในการศึกษา
ผูศึกษาไดดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกก1. ศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งวัตถุประสงคการศึกษาเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
กกกกกกกก 2. สรางแบบสอบถามโดยกําหนดปจจัยที่มีผลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรคือ
กกกกกกกก2.1. นําแบบสอบถามที่สรางแลวไปตรวจสอบความสมบูรณโดยอาจารยที่ปรึกษา
กกกกกกกก2.2. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามอีกครั้ง
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล ใชวิธีการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล
ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
กกกกกกกก 1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่ที่เกี่ยวของ โดยการรวบรวมขอมูลจาก เอกสาร วารสาร
บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจเรื่องไดชัดเจนขึ้นและสามารถนํามาใชในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ได
กกกกกกกก 2. การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยภาคสนาม โดยใชแบบสอบในการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ลักษณะของวิจัยเปนแบบเชิงสํารวจ โดย
ลักษณะแบบสอบถามที่ใชมีดังนี้
2.1. แบบสอบถามปลายปดเปนคําถามที่มีคําตอบใหเลือกตอบเพื่อใหสามารถตอบ
คําถามตามความเปนจริงและทัศนะคติของกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก 2.2. แบบสอบถามปลายเปดเปนคําถามที่เปดโอกาสใหตอบคําถามไดอยางเสรี ตาม
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกก เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลวผูศึกษาไดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามหลัง
จากนั้น ผูศึกษาไดบันทึกลงคอมพิวเตอรเพื่อใชโปรแกรม SPSS- Version 13 มาชวยในการ
ประเมินผลวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย ดังนี้
กกกกกกกก วิเคราะหเพื่ออธิบายเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยางและนําเสนอในรูปตารางประกอบ
กกกกกกกกวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ไดแก
กกกกกกกกความถี่ (Frequency)
กกกกกกกกคารอยละ (Percentage)
กกกกกกกกคาเฉลี่ย (Mean)
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กกกกกกกกสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
กกกกกกกก โดยในการใหระดับความสําคัญยึดเกณฑของระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังนี้
กกกกกกกก0.50 – 1.49 มีระดับความคิดเห็น นอยที่สุด
กกกกกกกก1.50 – 2.49 มีระดับความคิดเห็น นอย
กกกกกกกก2.50 – 3.49 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง
กกกกกกกก3.50 – 4.49 มีระดับความคิดเห็น ดี
กกกกกกกก4.50-5.00 มีระดับความคิดเห็น ดีมาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกก การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้
กกกกกกกกนําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอลจํานวน 100 คน โดย
ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเกณฑผูวิจัย ( Judgmental or Purposive Sampling) ไดขอมูลมาจึงมาทําการ
วิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 3 ตอน ดังนี้
กกกกกกกกตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีที่เลนการพนันฟุตบอล
กกกกกกกกตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เลนการพนันฟุตบอล
กกกกกกกก ตอนที่ 3 ความคิดเห็นตอปจจัยดานตางๆที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันฟุตบอลของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เลนการพนัน
ฟุตบอล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีทเี่ ล่ นการพนันฟุตบอล
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่เลนการพนันฟุตบอล จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย

59

59.00

หญิง

41

41.00

รวม

100

100.00

กกกกกกกก ผลจากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการการจัดการที่มี
พฤติกรรมเลนการพนันฟุตบอลเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.00 และรอยละ
41.00 ตามลําดับ จากการสํารวจ 100 คน
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่เลนการพนันฟุตบอล จําแนกตามปการศึกษา
ปการศึกษา
1
2
3
4
รวม

จํานวน
22
25
27
26
100

รอยละ
22.00
25.00
27.00
26.00
100.00

กกกกกกกกผลจากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ชั้นปการศึกษาที่ 3 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มีพฤติกรรมเลนการพนันฟุตบอลมากเปนอันดับ 1 รองลงมาเปนชั้นปการศึกษาที่ 4, 3 และ 1เปน
อันดับสุดทายโดยคิดเปนรอยละ 27.00, 26.00, 25.00 และ 22.00 ตามลําดับ จากผลสํารวจ 100 คน
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่เลนการพนันฟุตบอล จําแนกตามรายไดที่ไดรับแตละเดือน
รายไดที่ไดรับแตละเดือน
นอยกวา 4,500 บาท
4,501-5,500 บาท
5,501-6,500 บาท
6,501-7,500 บาท
7,501-8000 บาท
มากกวา 8001 บาท
รวม

จํานวน
17
31
24
15
6
7
100

รอยละ
17.00
31.00
24.00
15.00
6.00
7.00
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูที่ 4,500 -5,500 บาทตอ
เดือนเปนจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมาคือรายไดตอเดือนระหวาง 5,500-6,500
บาทตอเดือนมีทั้งหมด 24 คนคิดเปนรอยละ 24.00, นอยกวา 4,500 บาทตอเดือนมี 17 คนคิดเปนรอย
ละ 17.00, อยูในชวงระหวาง 6,500-7,500 บาทตอเดือนมี 15 คนคิดเปนรอยละ 15.00, มากวา 7,500
บาทตอเดือน 6 คนคิดเปนรอยละ 6.00, และผูมีรายไดตอเดือนมากกวา 8001 บาท 7 คนคิดเปนรอย
ละ 7.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่เลนการพนันฟุตบอล จําแนกจากแหลงที่มาของรายไดของนักศึกษาที่นําเงินมาเลนพนันฟุตบอล
ที่มาของรายได
ผูปกครอง
กองทุนกูยืม
หารายไดพิเศษ
ทุนการศึกษา
อื่นๆ
รวม

จํานวน
91
4
1
2
2
100

รอยละ
91.00
4.00
1.00
2.00
2.00
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาของรายไดที่นักศึกษานํามาเลนพนันฟุตบอล
รายไดหลักสวนใหญมาจากผูปกครองซึ่งมีจํานวนถึง 91 คนคิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมาเปน
กองทุนกูยืม 4 คนคิดเปนรอยละ 4.00 ตามมาดวยจากทุนการศึกษา 2 คนคิดเปนรอยละ 2.00, อื่นๆ
จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 2.00 และหารายไดพิเศษ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่เลนการพนันฟุตบอล จําแนกจากผลการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
1.50-2.00
2.00-2.50
2.50-3.00
3.00-3.50
3.50-4.00
รวม

จํานวน
7
31
29
30
3
100

รอยละ
7.00
31.00
29.00
30.00
3.00
100.00
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กกกกกกกก จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็น ระดับผลการศึกษาของนักศึกษาที่เลนพนันฟุตบอล โดย
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 2.00-2.50 มีการเลนพนันมากที่สุดคิดเปนรอยละ 31.00 อันดับ
รองลงมาคือเกรดเฉลี่ยอยูในชวง 3.00-3.50 คิดเปนรอยละ 30.00 เกรดเฉลี่ยในชวง 2.50-3.00 คิดเปน
รอยละ 29.00 เกรดเฉลี่ยในชวง 1.50-2.00 คิดเปนรอยละ 7.00
และเกรดเฉลี่ยที่อยูในชวง
3.50-4.00 คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเล่ นพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทเี่ ล่ นการพนันฟุตบอล
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่เลนการพนันฟุตบอล จําแนกจากจํานวนคูที่เลน
จํานวนคูที่เลนพนัน
1 คู
2 คู
3 คู
4 คู ขึ้นไป
รวม

จํานวน
29
20
28
23
100

รอยละ
29.00
20.00
28.00
23.00
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นจํานวนคูในการเลนพนันโดยจํานวน 1 คูมีการเลนมากสุดคิด
เปนรอยละ 29.00 รองลงมาเปน 3 คูคิดเปนรอยละ 28.00 4 คู ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 23.00 และจํานวน
2 คูคิดเปนรอยละ20 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่เลนการพนันฟุตบอล จําแนกจากจํานวนเงินในการเลนพนันแตละคู
จํานวนเงินที่เลนพนันแตละคู
100-500 บาท
500-1,000 บาท
1,000-1,500บาท
1,500บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
41
22
21
16
100

รอยละ
41.00
22.00
21.00
16.00
100.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 แสดงใหใหถึงจํานวนเงินในการเลนพนันแตละคูโดยวงเงินที่เลนตอคู
มากที่สุดคือ 100-500 บาท คิดเปนรอยละ 41.00 500-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.00 1,000-1,500
บาท คิดเปนรอยละ 21.00 และ 1,500 บาทขึ้นไปคิดเปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่เลนการพนันฟุตบอล จําแนกจากเริ่มเลนการพนันตั้งแตเมื่อไหร
เริ่มเลนการพนันตั้งแต
ประถม
มัธยมตอนตน
มัธยมตอนปลาย
ระดับอุดมศึกษา
รวม

จํานวน
5
13
49
33
100

รอยละ
5.00
13.00
49.00
33.00
100.00

กกกกกกกก จากตารางที่ 8 แสดงการเริ่มเลนการพนันของแตละบุคคลโดยระดับที่เริ่มเลนกันมาก
ที่สุดคือมัธยมตอนปลายคิดเปนรอยละ 49.00, ระดับอุดมศึกษาคิดเปนรอยละ 33.00 มัธยมตอนตน
คิดเปนรอยละ 13.00 และระดับประถมคิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่ อปัจจัยด้ านต่ างๆทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเล่นการพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทเี่ ล่ นการพนันฟุตบอล
ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเล่นพนันฟุตบอล
กกกกกกกกปจจัยที่มีผลตอการเลนพนันฟุตบอลแบงออกเปน 4 ปจจัย
กกกกกกกก1.ปจจัยทางสังคม
กกกกกกกก2.ปจจัยภายในบุคคล
กกกกกกกก3.ปจจัยดานกฎหมาย
กกกกกกกก4.ปจจัยทางสื่อ
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ความคิดเห็น
ปัจจัยทางด้ านสั งคม
1.การไดรับความยกยองนับถือจากเพื่อน
2.ถูกชักชวนใหเลนพนันจากคนรูจัก
3.เลนพนันตามกลุมเพื่อน
4.เลนตามกระแสนิยม
5.สามารถเลนพนันไดงาย
6.การติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล
ปัจจัยด้ านส่ วนบุคคล

S.D.

ระดับความคิดเห็น ลําดับที่

x�

2.69

1.09

ปานกลาง

16

3.49
3.56
2.81
3.37
3.08

1.15
1.24
1.25
1.09
1.11

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
2
15
9
14

3.41

1.29

ปานกลาง

6

1.16
1.10
1.22

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

7
17
5

7.เลนเพื่อหวังรายไดเพิ่ม
8.เลนเพื่อความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ ในการชม 3.41
9.เลนเพื่อระบายความรูสึก
2.63
10.เลนเพราะเปนทีมที่ชอบ
3.48
ปัจจัยทางด้ านกฎหมาย
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11.การพนันฟุตบอลมีบทลงโทษที่ไมรุนแรง
12.การเลนพนันฟุตบอลถูกจับกุมไดยาก
13.รูสึกเปนเกมกีฬาไมใชการกระทําผิดที่รายแรง
14.โตะบอลรับผิดชอบหากถูกจับกุม
ปัจจัยด้ านสื่ อ
15.ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางหนังสือพิมพ
16.ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางโทรทัศน
17.ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเตอรเน็ต
18.ไดรับขอมูลจากนักพนันดวยกันเอง
รวม

3.15
3.19
3.19
2.62

1.13
1.15
1.27
1.26

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

13
11
12
18

3.48

1.15

ปานกลาง

4

3.39
3.82
3.29
3.23

1.12
1.11
1.23
0.34

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

8
1
10

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นถึงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนจากการสํารวจระดับความ
คิดเห็นแบงออกเปน 4 ปจจัย ซึ่งประกอบดวย
กกกกกกกก 1.ปจจัยทางดานสังคม แยกออกเปน การไดรับความยกยองนับถือจากเพื่อนมีคาเฉลี่ย
2.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.09 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง ถูกชักชวนจากคนรูจักมีคาเฉลี่ย
3.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง เลนพนันตามกลุมเพื่อนมีคาเฉลี่ย
3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.24 มีระดับความคิดเห็น มาก เลนตามกระแสนิยมมีคาเฉลี่ย 2.81 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน1.25 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง สามารถเลนพนันไดงายมีคาเฉลี่ย 3.37 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง และติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล
มีคาเฉลี่ย 3.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.11มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง
กกกกกกกก2.ปจจัยดานสวนบุคคล แยกออกเปน หวังรายไดเพิ่มมีคาเฉลี่ย 3.14 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.29 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง เลนเพื่อความสนุกสนานตื่นเตนเราใจมีคาเฉลี่ย 3.14
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง เลนเพื่อระบายความรูสึกมีคาเฉลี่ย 2.63
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง และเลนเพราะเปนทีมที่ชอบมีคาเฉลี่ย
3.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง
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กกกกกกกก 3.ปจจัยทางดานกฎหมาย แยกออกเปนการเลนพนันฟุตบอลมีบทลงโทษไมรุนแรงมี
คาเฉลี่ย 3.15สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง การเลนพนันฟุตบอลถูก
จับกุมไดยากมีคาเฉลี่ย 3.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.15 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง รูสึกเปน
เกมกีฬาไมใชการกระทําผิดที่รุนแรงมีคาเฉลี่ย 3.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.27 มีระดับความ
คิดเห็น ปานกลาง และโตะบอลรับผิดชอบเมื่อถูกจับกุมมีคาเฉลี่ย 2.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.27
มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง
กกกกกกกก4.ปจจัยทางดานสื่อ แยกออกเปนไดรับขอมูลทางหนังสือพิมพมีคาเฉลี่ย 3.49 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง ไดรับขอมูลทางโทรทัศนมีคาเฉลี่ย 3.39สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง ไดรับขอมูลทางอินเตอรเน็ตมีคาเฉลี่ย 3.82
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 มีระดับความคิดเห็น มาก และไดรับขอมูลจากนักพนันดวยกันเองมี
คาเฉลี่ย 3.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของระดับความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีตอปจจัยที่มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
ปจจัยที่มีผลตอการเลนพนัน
ฟุตบอล
ปจจัยทางสังคม
ปจจัยภายในบุคคล
ปจจัยดานกฎหมาย
ปจจัยดานสื่อ
ปจจัยที่มีผลตอการเลนพนัน
โดยรวม

x�
� ��� S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.17
3.24
3.04
3.46

1.15
1.19
1.21
1.18

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.23

0.18

ปานกลาง

ลําดับที่
3
2
4
1

กกกกกกกกจากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นมากไปสูนอยจากความคิดเห็น
โดยรวม เรียงจากมากไปหานอย ปจจัยดานสื่อมีคาเฉลี่ย 3.46 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.18 มีระดับ
ความคิดเห็น ปานกลาง ปจจัยภายในบุคคลมีคาเฉลี่ย 3.24 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.19 มีระดับ
ความคิดเห็น ปานกลาง ปจจัยทางสังคมมีคาเฉลี่ย 3.17 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 มี ระดับ
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ความคิดเห็น ปานกลาง ปจจัยดานกฎหมายมีคาเฉลี่ย 3.04 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.21 มีระดับ
ความคิดเห็น ปานกลาง ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
กกกกกกกกผลการศึกษาขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สรุปไดดังนี้
กกกกกกกก1.นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่
เลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระดับ ปานกลาง
(�
x�=�
3.23,
��S.D.
��=�0.18)
��โดยแยกตามปจจัยตางๆเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 1. ปจจัยดานสื่อมี
ระดับความคิดเห็นปานกลาง ( ббббббббб
x�= 3.46, S.D. = 1.18) 2.) ปจจัยภายในบุคคล มีระดับความคิดเห็น
ปานกลาง (x�= 3.24, S.D. = 1.19) 3.) ปจจัยทางสังคมมีระดับความคิดเห็น ปานกลาง (бббббббб
x�= 3.17, S.D.
= 1.15) และ 4. ปจจัยดานกฎหมายมีคาเฉลี่ย 3.04 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.21 มีระดับความ
คิดเห็น ปานกลาง (x� = 3.04, S.D. = 1.21)
กกกกกกกก2.นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่
เลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแยกตามปจจัยได ดังนี้
2.1 ปจจัยทางสังคม
ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็น อยู
ในระดับ มาก 1 ขอ และอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ ดังนี้
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ความคิดเห็นระดับ มาก คือ
2.1.1 เลนพนันตามกลุมเพื่อน
ความคิดเห็นระดับปานกลาง คือ
2.1.2 ถูกชักชวนใหเลนพนันจากคนรูจัก
2.1.3สามารถเลนพนันไดงาย
2.1.4 การติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล
2.1.5 เลนตามกระแสนิยม
2.1.6 การไดรับความยกยองนับถือจากเพื่อน
2.2 ปจจัยภายในบุคคล
ปจจัยภายในบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็น อยู
ในระดับปานกลาง 4 ขอ ดังนี้
2.2.1

เลนเพราะเปนทีมที่ชอบ

2.2.2

เลนเพื่อหวังรายไดเพิ่ม

2.2.3

เลนเพื่อความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ ในการชม

2.2.4 เลนเพื่อระบายความรูสึก
2.3 ปจจัยดานกฎหมาย
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กกกกกกกก ปจจัยดานกฎหมายบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็น อยูใน
ระดับปานกลาง 4 ขอ ดังนี้
2.3.1 การเลนพนันฟุตบอลถูกจับกุมไดยาก
2.3.2 รูสึกเปนเกมกีฬาไมใชการกระทําผิดที่รายแรง
2.3.3 การพนันฟุตบอลมีบทลงโทษที่ไมรุนแรง
2.3.4 โตะบอลรับผิดชอบหากถูกจับกุม
2.4 ปจจัยดานสื่อ
ปจจัยดานสื่อที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เลนการพนันฟุตบอล มีระดับความคิดเห็น อยูในระดับมาก 1
ขอ และอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ ดังนี้
ความคิดเห็นระดับ มาก คือ
2.4.1 ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเตอรเน็ต
ความคิดเห็นระดับปานกลาง คือ
2.4.2 ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางหนังสือพิมพ
2.4.3 ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางโทรทัศน
2.4.4 ไดรับขอมูลจากนักพนันดวยกันเอง
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อภิปรายผลการศึกษา
กกกกกกกก การศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เลนพนันฟุตบอลสามารถนํามาอภิปรายผลปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลนพนันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี คือ
กกกกกกกก1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่
เลนพนันฟุตบอลจําแนกตาม เพศ ชั้นป รายได แหลงที่มาของรายได เกรดเฉลี่ย พฤติกรรมการเลน
พนันฟุตบอลมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สังศิต พิริยะรังสรรค (2543
: 106-107) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพนันนโยบาย
สาธารณะ พบวา การพนันอาจไมใชพฤติกรรมเบี่ยงเบนแตการพนันเปนวิถีชีวิตของคนไทยจํานวน
มากเปนสวนหนึ่งของโครงสรางทางวัฒนธรรมของคนไทย ดังนั้น การจัดการกับปญหาการพนันจึง
ไมใชเรื่องที่จะไปแกไขพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของนักพนันแตละคน หากแตจะตองเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ความคิด ความเชื่อและการเมืองที่มีอิทธิพลตอตอบุคคลหรือตอง
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของสังคม อยางไรก็ตาม มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเลนพนันบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งอาจกลาวไดวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่เลนการพนันฟุตบอลมีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง
กกกกกกกก2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่
เลนพนันฟุตบอลมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันบอลของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับ ปานกลาง มีเพียง 2 ขอเทานั้นที่อยูในระดับความคิดเห็น มาก คือ เลนพนันตามกลุมเพื่อนและ
การไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเตอรเน็ต ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
มาโนช ตันตระเธียร (2542 : 40-54) พบวา การพนันทางอินเตอรเน็ตเปนปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การพัฒนาของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่ไมจํากัดอยูแตเฉพาะในประเทศไทย โดยขอเท็จจริง
ของอินเตอรเน็ตอยางหนึ่งคือ ไมมีผูใดเปนเจาของอินเตอรเน็ต หรือ ไซเบอรสเปซ(Cyber space) ไม
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มีผูใดควบคุมหรือบริหารโครงขายการเชื่อมตอของกลุมคอมพิวเตอรอันมโหฬารนี้ ผูใชอินเตอรเน็ต
โดยรวมถือวาเปนผูมีสวนรวมในการควบคุมโดยถือเอาแบบธรรมเนียมของกลุมผูใชเปนมาตรฐาน
กลางในการปกครองตนเอง ผูใดตองการเผยแพรขาวสารใดก็ไดเพียงแตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมี
เครื่องตอพวงคอมพิวเตอรที่เหมาะสมและมีที่อยูอินเตอรเน็ต ( URL หรือ Uniform Resource
Locators) ที่ถูกตองก็สมารถตอเชื่อมเขากับเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อรับ-สงขอมูลขาวสารไดโดยงาย
ไรขอจํากัดดานพรมแดนเปนอิสรภาพในการเขาถึงขอมูลขั้นสูงสุดซึ่งการรับรูขอมูลของกลุม
ตัวอยางนักพนันฟุตบอลมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเตอรเน็ตอยูในระดับมากและยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของดวงนภา เปนมิตร ที่พบวา เงื่อนไขการเขาสูการพนันฟุตบอลใน
ครั้งแรกประกอบดวย (1) เงื่อนไขทางสังคม คือกลุมเพื่อน อิทธิพลตอการเรียนรูวิธีเลนพนันฟุตบอล
และทดลองเลน ตอมาคือครอบครัว สิ่งที่พบคือพฤติกรรมเลียนแบบบุคคลในครอบครัว (2)
เงื่อนไขดานบุคคลประกอบดวย ความอยากรู อยากลอง (3) เงื่อนไขดานอิทธิพลของสื่อซึ่งการเลน
พนันตามกลุมเพื่อนและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับฟุตบอลอยูในระดับมาก
กกกกกกกก กิติกร มีทรัพย (2540 : 63-64) ไดกลาววา ในดานอารมณ การพนันใหอารมณ
สนุกสนาน ตื่นเตน ไดเสี่ยง ไดลุนเพื่อจะไดชัยชนะ นักพนันรูสึกอบอุนเปนสุขอยูกับความเพอฝนมี
ความหวังวาจะเปนผูชนะพนัน ซึ่งสอดคลองกับ ศูนยวิจัยของมหาวิทยาลัย มิชิแกน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (1974) ที่ไดทําการศึกษาไววา การพนันขันตอเปนปรากฏการณสากลคนสวนใหญ
พนันขันตอหรือวางเดิมพันเพื่อ “ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ” ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัย
ของ พิภพ ขัติฤกษ (2543 : 152-155) พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลนพนันฟุตบอลในกรุงเทพมหานคร
ในดานของการพนันฟุตบอลเพราะตองการความยกยองนับถือจากเพื่อนฝูงและคนใกลชิด เลนการ
พนันเพราะเพื่อระบายความรูสึกภายในจิตใจซึ่งเปนปจจัยหนึ่งของการเลนพนันของคนไทย
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ขอเสนอแนะ
กกกกกกกก 1. การศึกษาควรมีการอธิบายวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลใหกับกลุมตัวอยางและ
อธิบายขอคําถามที่กลุมตัวอยางไมเขาใจเพื่อใหไดขอมูลตรงตามทัศนคติของกลุมตัวอยางจริงๆ
กกกกกกกก 2. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา นักศึกษาทราบดีวาการพนันฟุตบอลเปนสิ่งไมดีแต
เนื่องจากมีเวลาวางจึงหันมาเลนพนันฟุตบอลกับกลุมเพื่อนจึงอยากเสนอใหทางมหาวิทยาลัย
สนับสนุนกิจกรรมตางๆใหมากขึ้นเพื่อลดเวลาวางของนักศึกษาที่ใชเวลาวางในการเลนการพนัน
กกกกกกกก 3. สงเสริมกิจกรรมกีฬาใหมากขึ้นโดยการจัดหาสถานที่ อุปกรณ ที่เพียงพอในการ
รองรับความตองการของนักศึกษา
กกกกกกกก 4. รณรงคใหนักศึกษาหันมาสนใจในการออกกําลังกายใหมากขึ้น และรณรงคให
นักศึกษารูถึงโทษของการพนันอยางจิงจัง
กกกกกกกก5. ภาครัฐควรมีมาตรการควบคุม ยับยั้ง การพนันฟุตบอลในสังคมไทย โดยการ เขมงวด
กวาดลาง จับกุมเจามือพนันบอลหรือโตะบอลอยางจิงจัง
กกกกกกกก6. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลและผลกระทบจากการเลน
พนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยตอไป
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพือ่ การศึกษาวิจัย
เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดทําวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในครั้งนี้ผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับและนําไปใชทาง
วิชาการเทานั้น จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด
3. แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการเลนการพนัน
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขในการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ในชอง ( ) ใหตรงกับความเปนจริง
1.1 เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
1.2 ระดับการศึกษา /ชั้นป
( ) ชั้นป 1 ( ) ชั้นป 2 ( ) ชั้นป 3 ( ) ชั้นป 4 ( ) อื่นๆ......................
1.3 รายไดที่ไดรับในแตละเดือน
( ) นอยกวา 4

,500 บาท ( ) 4,500 – 5,500 บาท

( ) 5,501

- 6,500 บาท ( ) 6,501 – 7,500 บาท

( ) 7,501

- 8,000 บาท ( )

1.4 แหลงที่มาของรายได
( ) ผูปกครอง ( ) กองทุนกูยืม ฯ
( ) หารายไดพิเศษ ( ) ทุนการศึกษา
( ) อื่นๆ โปรดระบุ.......................................
1.5 เกรดเฉลี่ย
( ) 1.50-2.00 ( ) 2.01-2.50
( ) 2.51-3.00 ( ) 3.01-3.50
( ) 3.51-4.00

มากกวา 8001 บาทขึ้นไป
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นการพนัน
2.1 ทานเลนพนันฟุตบอลคราวละกี่คู
()

1 คู ( )

2 คู ( )

3 คู

( ) มากกวา 4 คูขึ้นไป

2.2 จํานวนเงินในการเลนพนันตอคู
()

100-500 ( )

501-1000

()

1001-1500 ( )

1501 บาทขึ้นไป

2.3 ทานเริ่มลนการพนันฟุตบอลตั้งแต
()

ประถม ( )

มัธยมตน

( ) มัธยมปลาย

( ) อุดมศึกษา

ตอนที่ 3 คําถามเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี
ให้ ท่านทําเครื่องหมาย / ลงในช่ องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่ าน โดยมีเกณฑ์ การให้ ค่าคะแนน
ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่ างยิง่
4

หมายถึง เห็นด้ วย

3

หมายถึง ค่ อนข้ างเห็นด้ วย

2 หมายถึง ค่ อนข้ างไม่ เห็นด้ วย
1 หมายถึง

ไม่ เห็นด้ วย

48

ปจจัยที่มีผลตอการเลนพนันฟุตบอล
ปจจัยทางสังคม
1.การไดรับความยกยองนับถือจากเพื่อน
2.ถูกชักชวนใหเลนการพนันจากคนรูจัก
3.เลนพนันตามกลุมเพื่อน
4.เลนตามกระแสนิยม
5.สามารถเลนพนันไดงาย
6.การติดตอคบคากับผูเลนพนันฟุตบอล
ปจจัยภายในบุคคล
7. เลนพนันเพื่อหวังรายไดเพิ่มขึ้น
8.เลนเพื่อความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ ในการ
ชมฟุตบอล
9.เลนเพื่อระบายความรูสึก
10.เลนเพราะมีทีมที่ชอบ นักเตะที่ชอบ
ปจจัยทางกฎหมาย
11.การพนันฟุตบอลมีบทลงโทษที่ไมรุนแรง
12.การเลนพนันฟุตบอลถูกจับกุมไดยาก
13.รูสึกเปนเกมกีฬาไมใชการกระทําผิดที่รายแรง
14.โตะบอลหรือเจามือรับผิดชอบหากถูกจับกุม

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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ปจจัยดานสื่อ
15. ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางหนังสือพิมพ
16.ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางโทรทัศน
17. ไดรับขอมูลเกี่ยวกับฟุตบอลทางอินเทอรเน็ต
18. ไดรับขอมูลจากนักพนันดวยกันเอง

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขในการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-นามสกุล

นายมานะชัย เหรียญไพโรจน

ที่อยู

45/1 หมู 7 ตําบลทาเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

ประวัติการศึกษา
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