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การเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน โดยพันธะทางสังคมมีผลในเชิงลบ ส่วนปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม
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This study was a study on factors affecting football gambling behaviors of youths 

in vocational education institutions in Bangkok. The objectives of the study were: 1) to 

study the youth football gambling behavior, 2) to study the relationship of factors 

affecting youth football gambling behavior, and 3) to find out the ways to prevent and 

solve youth football gambling problems. This study used quantitative approach which 

collecting data from 382 youths studying in vocational institutions in Bangkok using 

questionnaire as a collecting tool. Multiple regression analysis was used for data 

analysis. 

The study found that social bonding factor and social learning factor affect to 

football gambling behavior among youth. Social bonding has a negative effect whereas 

social learning factors have a positive effect on youth football gambling behavior. It is 

suggested that we should focus on family and educational institutions to promote 

social bonding and to reduce the misuse of social learning regarding football gambling. 

To increase the social bond in the society, we should give love and warmth in the 



 ค 

family, arrange social activities to youth to spend their free time and teach them to 

believe in the law. Also, we should be a good role model for youth, give guidance to 

let them know about penalty of football gambling, give punishment and not support 

youth in football gambling to reducing the misuse of social learning regarding football 

gambling. These would help to prevent and solve youth football gambling problems. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันตลาดการพนันโลกได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

อย่างรวดเร็วในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จากรายงานการพนันโลกพบว่า มูลค่าการพนันโลกคิดจากผลได้
หรือก าไรจากการให้บริการการพนันพุ่งสูงขึ้น จากมูลค่าการพนันประมาณ 2แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในปี 1990 เพ่ิมเป็นราว 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2010 และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นกว่า 5 
แสนล้านสหรัฐฯ ในปี 2019 (Global Betting & Gaming Consultants (GBGC), 2015) 

จากมูลค่าตลาดการพนันดังกล่าว หากพิจารณาถึงรายละเอียดโดยแบ่งเป็นทวีปจะพบว่า ใน
แต่ละปีภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางมีมูลค่าการพนันเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพ่ิม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปัจจุบันสัดส่วนของตลาดการพนันของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางสูง ถึง
ร้อยละ 32.9 ซึ่งถือเป็นเจ้าตลาดที่มีสัดส่วนของตลาดการพนันสูงที่สุดในโลก (Global Betting & 
Gaming Consultants (GBGC), 2015) 

ในประเทศไทย แม้ว่าการพนันจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 แต่กฎหมายฉบับนี้มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นตามยุคตาม
สมัย ท าให้เห็นการลักลอบเล่นการพนันในประเทศไทยได้โดยทั่วไป 

การพนัน 3 ชนิดที่คนไทยนิยมเล่นมากที่สุดในปี 2558 ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน 
และการพนันฟุตบอล ซึ่งการพนันฟุตบอลเป็นการพนันชนิดที่มีผลกระทบต่อประเทศมากที่สุด 
เนื่องจากเงินหมุนเวียนในการพนันฟุตบอลมีมากถึง 132,125 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นการพนัน
ชนิดที่มีจ านวนเงินหมุนเวียนมากที่สุด (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2559) ไม่เพียงแต่เป็นการพนัน
ชนิดที่มีจ านวนเงินหมุนเวียนมากที่สุด การพนันฟุตบอลยังเป็นการพนันที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่ม
เยาวชนอีกด้วย 

กลุ่มเยาวชนที่มีโอกาสเล่นการพนันฟุตบอลมากที่สุด คือกลุ่มเยาวชนในช่วงวัยรุ่น  15-18 ปี 
และจากผลส ารวจการเล่นพนันฟุตบอลยูโร 2016 พบว่าเยาวชนที่ก าลังศึกษาในสายอาชีพหรืออาชีวะ
ศึกษามีการเล่นพนันฟุตบอลมากกว่าเยาวชนที่ก าลังศึกษาในสายสามัญหรือมัธยมศึกษา (ศูนย์วิจัย
เพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB), 2559) โดยการเล่นพนันส่วนใหญ่เน้นการเล่นโดยเล่นแบบได้
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เสียเอาเงินมากกว่าการพนันโดยใช้เงินเล็กน้อยหรือการพนันโดยไม่ได้ใช้เงิน เช่น การเลี้ยงข้าว การ
เลี้ยงหนัง เป็นต้น 

หนึ่งในสาเหตุที่เยาวชนเล่นการพนันคือ การควบคุมตนเองของเยาวชน เนื่องจากการพัฒนา
สมองในส่วนหน้าเพ่ือใช้ในการควบคุมการระงับความอยากเกิดขึ้นในช่วงอายุ 12-25 ปี เป็นสาเหตุให้
ช่วงอายุดังกล่าวเยาวชนไม่สามารถควบคุมการกระท าหรืออารมณ์ได้ ทั้งช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วง
การพัฒนา การจัดระเบียบและชุดความคิดในสมองส่วนนี้ หากมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาแทรกซ้อน เช่น ค า
สอนของพ่อแม่ การรับสื่อ จะส่งผลต่อการพัฒนาสมองและสามารถน าไปสู่การเสพติดพฤติกรรม ซึ่ง
รวมถึงพฤติกรรมการติดการพนันด้วย (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2559, p. 74) 

การควบคุมทางสังคมหรือพันธะทางสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเล่น
การพนันของเยาวชน โดยการควบคุมทางสังคมอาจไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายเท่านั้น พันธะทางสังคมอ่ืน 
ๆ ก็มีผลเป็นอย่างมาก เช่น การควบคุมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เพ่ือน วัฒนธรรมและความเชื่อต่าง ๆ 
เหล่านี้คือพันธะทางสังคมที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชนเช่นกัน จากการ
ส ารวจการเล่นพนันฟุตบอลยูโร 2016 ของเยาวชน พบว่าเยาวชนที่ตั้งใจเล่นการพนันฟุตบอล แต่
ตัดสินใจไม่เล่นการพนันฟุตบอล นอกเหนือจากการไม่มีเงินเล่นพนัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองห้ามปรามไว้ ผิดกฎหมาย ครูอาจารย์ห้ามปรามไว้ (ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 
(SAB), 2559) 

ในขณะที่เยาวชนที่ไม่ได้ตั้งใจเล่นแต่กลับหันมาเล่นในการพนันฟุตบอลยูโร 2016 ด้วยเหตุผล
คือเล่นสนุกกับเพ่ือน พ่ีน้อง เพ่ือนพ่ีน้องชวนให้รวมเงินกันเล่น เห็นคนอ่ืนเล่นแล้วได้เงินจึงเล่นตาม 
นั่นแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้หรือเลียนแบบก็เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเล่นการ
พนันฟุตบอลของเยาวชนเช่นกัน 

นอกจากนี้ความล้ าสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบันก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การพนันฟุตบอลเพ่ิม
ปริมาณและได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยจ านวนผู้เข้าเล่นพนันออนไลน์มีจ านวนเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว (Casual Games Association, 2012) 

แม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่าการพนันออนไลน์สามารถสร้างปัญหาได้มากกว่าการพนัน
แบบไม่ออนไลน์หรือไม่ (Kairouz et al., 2012) แต่งานวิจัยหลายชิ้นก็ยืนยันถึงปัญหาการพนันที่เกิด
กับผู้ที่เล่นพนันออนไลน์มากกว่าผู้ที่เล่นการพนันแบบไม่ออนไลน์ (Griffiths et al., 2009; Kairouz 
et al., 2012; M. Gainsbury et al., 2016; Wu et al., 2015) โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยในกลุ่ม
เยาวชนพบว่าเยาวชนที่ทดลองเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
จ านวนมากมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดการพนันสูง (King et al., 2014) 

การเล่นพนันฟุตบอลในเยาวชนเกือบครึ่งพบปัญหาการพนันที่ตามมา ที่พบมากที่สุดมักเป็น
ปัญหาผลกระทบด้านการเรียน มีความเครียด ปัญหารองลงมาคือปัญหาทางการเงิน ถูกโกง มีหนี้สิน
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จากการพนัน ทั้งยังมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว แฟน/คนรัก 
เพ่ือนพ้อง ลุกลามไปถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่ตามมา เช่น ลักเล็กขโมยน้อย ยักยอก
ทรัพย์ การล่วงละเมิดทางเพศ  การทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย (Moghaddam et al., 2015) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการศึกษาปัจจัยการควบคุมตนเอง พันธะทาง
สังคม การเรียนรู้และรูปแบบการเข้าถึงการพนันที่มีผลต่อการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนและ
เลือกศึกษากลุ่มประชากรในเยาวชนที่ก าลังศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การศึกษาสายอาชีพที่ถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่เล่นการพนันฟุตบอลมากที่สุด (ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนา
สังคมและธุรกิจ (SAB), 2559) ขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาคือ เขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีสถาบันการ
อาชีวศึกษามากที่สุดในประเทศ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา, 2560) โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล
ความรู้ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลของเยาวชนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขต

กรุงเทพมหานคร 
1.2.2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน ปัจจัยการควบคุมตนเอง ปัจจัย

พันธะทางสังคม ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม และปัจจัยช่องทางการเล่นต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.3. เพ่ือเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนใน
สถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

1.3 ค าถามการวิจัย 
1.3.1. พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน ในสถาบันอาชีวศึกษา เขต

กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
1.3.2. ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน ปัจจัยการควบคุมตนเอง ปัจจัยพันธะทางสังคม ปัจจัยการ

เรียนรู้ทางสังคม และช่องทางการเล่นพนันฟุตบอลมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของ
เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร 

1.3.2. แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันของเยาวชนในสถาบัน
อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
1.4.1. ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนใน

สถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
1.4.1.1. เพศชายมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนใน

สถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครมากกว่าเพศหญิง 
1.4.1.2. อายุมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนใน

สถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร  
1.4.1.3. รายได้ต่อเดือนมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของ

เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
1.4.2. ปัจจัยการควบคุมตนเองมีผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของ

เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
1.4.3. ปัจจัยพันธะทางสังคมมีผลเชิง][ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนใน

สถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
1.4.4. ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของ

เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
1.4.5. ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอลแบบออนไลน์มีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่น

การพนันฟุตบอลของเยาวชนมากกว่าแบบไม่ออนไลน์ในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลในเยาวชนในสถาบัน

อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครแล้ว สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการพนัน
ฟุตบอลในเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไปในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถใช้ความรู้จากงานวิจัยนี้ต่อยอดในงานวิจัย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการควบคุมตนเอง พันธะทางสังคม การเรียนรู้และ

รูปแบบการเข้าถึงการพนันต่อการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนที่ ก าลังศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลการด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 
ถึง เดือนสิงหาคม 2561 
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1.7 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ระดับการควบคุมตนเอง หมายถึง ความรู้สึกรู้ตัวก่อนการกระท าหรือพฤติกรรมที่จะกระท า 

การยั้งคิดหรือทบทวนก่อนการกระท า การใช้เหตุผลในการก าหนดพฤติกรรม ไม่ใช้อารมณ์หรือ
ความรู้สึกในการก าหนดพฤติกรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะหน้า (Gottfredson & Hirschi, 
1990) 

พันธะทางสังคม หมายถึง พันธะหรือข้อผูกมัดบางอย่างที่บุคคลแต่ละคนมีต่อบบุคคลรอบ
ข้างหรือสังคม ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลนั้น ๆ ไม่ก่ออาชญากรรม ประกอบไปด้วย ความผูกพัน
ต่อผู้อ่ืน ข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี และความเชื่อต่อ
ค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม (Hirschi, 1961) 

ความผูกพันต่อผู้อ่ืน หมายถึง ความรักความชื่นชมต่อบุคคลอ่ืน ความสนใจในความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลอ่ืน ความห่วงใยในบุคคลรอบข้าง การรักษาไว้ซึ่งความคาดหวังของบุคคลรอบข้าง ตาม
ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bonding Theory) ของ  Hirschi (1961) 

ข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม  หมายถึง การผูกมัดกับการด าเนินชีวิตตาม
ศีลธรรมอันดี ประกอบอาชีพโดยสุจริตมาตลอด มีครอบครัวที่อบอุ่น ประสบความส าเร็จในชีวิต ท าให้
บุคคลนั้นไม่อยากที่จะกระท าความผิด ตามทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bonding Theory) ของ  
Hirschi (1961) 

ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี หมายถึง ความเกี่ยวข้องหรือการเข้าร่วมกับกิจกรรมที่ดีหรือ
ที่ถูกที่ควร การใช้เวลากับกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตามทฤษฎีพันธะทางสังคม 
(Social Bonding Theory) ของ  Hirschi (1961) 

ความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อค่านิยม
และบรรทัดฐานทางสังคม โดยเชื่อว่ากฎหมาย ค่านิยม บรรทัดฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติ โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล เป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรปฏิบัติตาม ตามทฤษฎีพันธะทางสังคม 
(Social Bonding Theory) ของ  Hirschi (1961) 

การเรียนรู้ทางสังคม หมายถึง การเรียนรู้หรือรับเอาพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลจาก
ผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลต้นแบบ โดยการดู ฟัง อ่าน และน าไปสู่การเล่นการพนัน
ฟุตบอลได้ โดยการเรียนรู้ทางสังคมประกอบไปด้วย การคบหาสมาคมกับผู้อื่น การให้ค านิยามต่อการ
เล่นพนันฟุตบอล การเลียนแบบการเล่นพนันฟุตบอล และการเสริมแรง/การสนับสนุนการเล่นพนัน
ฟุตบอล (Akers, 1985) 

การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน หมายถึง การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน ความสนิทชิดเชื้อของบุคคล
ใกล้ชิดหรือรู้จัก ระยะเวลาในการคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน ความถี่ในการปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการให้
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ความส าคัญกับบุคคลใกล้ชิดหรือรู้จัก ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
ของ Akers (1985) 

การให้ค านิยามต่อการเล่นพนันฟุตบอล หมายถึง การให้ความหมายและทัศนคติที่มีต่อการ
เล่นการพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Akers 
(1985) โดยให้ความหมายหรือตีความการพนันฟุตบอลว่าเป็นสิ่งที่ดี ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่อย่าง
ใด เป็นการให้ความหมายในแง่ดีในการเล่นการพนันฟุตบอล 

การเลียนแบบการเล่นพนันฟุตบอล หมายถึง การท าตาม การลอกเลียน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
การเล่นการพนันฟุตบอล หรือพยายามที่จะเล่นการพนันฟุตบอล หลังจากที่เกิดการสังเกตและเรียนรู้
จากบุคคลต้นแบบหรือบุคคลใกล้ชิด โดยเรียนรู้พฤติกรรม วิธีการ และผลที่ดีที่ตามมาของการเล่นการ
พนันฟุตบอล ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Akers (1985) 

การเสริมแรง/การสนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล หมายถึง การให้รางวัล ผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ การสนับสนุนต่อการเล่นการพนันฟุตบอลในทางที่ดีของบุคคลใกล้ชิด บุคคลรอบ
ข้างและสังคมโดยรวม หรือการให้โทษที่น้อยหรือไม่มีโทษในการเล่นการพนันฟุตบอลของบุคลล
ใกล้ชิด บุคคลรอบข้าง และสังคม รวมถึงกฎหมาย ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning 
Theory) ของ Akers (1985) 



บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยจะทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมีการทบทวนวรรณกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัยจากข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัย
แบ่งการทบทวนวรรณกรรมเป็นประเภทตามประเภทของเนื้อหาและกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพนัน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพนันฟุตบอล 
2.3 เยาวชนกับการพนันฟุตบอล 
2.4 ทฤษฎีการควบคุมตนเอง 
2.5 ทฤษฎีพันธะทางสังคม 
2.6 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพนัน 

2.1.1 ความหมายของการพนัน 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานการพนัน พุทธศักราช 2554 ค าว่า “พนัน” หรือ 

“พนันขันต่อ” หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนโดยอาศัยความฉลาด ความช านาญ  เล่ห์เหลี่ยม 
ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย 

ในส่วนของนิยามตามกฎหมายนั้น ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้
ก าหนดค านิยามไว้ แต่กระนั้นมีค าวินิจฉัยของศาลฎีกาในค าพิพากษาฎีกาที่ 1020/2473 ได้พิจารณา
วางแนวทางในการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการพนันนั้นจะต้องมีหลักส าคัญคือต้องมีการได้หรือเสียทรัพย์
วิน หรือเงินทองต่อกัน (กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, 2513) 

นักวิชาการไทยในค านิยามของค าว่า “พนัน” แตกต่างกันไป แต่มีส่วนที่คล้ายกันคือ จะต้อง
เป็นลักษณะของคู่พนันมีความเห็นต่ออนาคตที่ไม่รู้แน่นอนที่ต่างกัน และมีการให้สัญญาว่ าหากมี
ปรากฎการณ์ใดออกมาแน่นอนแล้วตรงกับความเห็นของผู้ใดถือว่าผู้นั้นชนะ และผู้ชนะจะจ่ายเงินหรือ
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ทรัพย์สินตามสัญญานั้น โดยการชนะอาจได้มาด้วยโชค ไหวพริบ ความสามารถ ไม่ว่าจะผิดหรือถูก
กฎหมายก็ตาม (ประภาษ วณิกเกียรติ, 2495) 

นิยามความหมายของการพนันในต่างประเทศไม่แตกต่างจากไทยนัก โดยการพนันคือการ
วางเงินหรือสิ่งที่มีค่าเพ่ือเดิมพันกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยมีเจตนาหลักในการชนะเพ่ือให้ได้เงิน
หรือของมีค่า โดยจจะมีปัจจัยพิจารณา 3 องค์ประกอบ คือ การตัดสินใจ โอกาส และรางวัล 
(Kassinove, 1998, p. 109) บางงานวิจัยในปัจจุบันนิยามการพนันไปในเชิงบวกมากขึ้น โดยอาจ
หมายถึงกิจกรรมสันทนาการที่มีรางวัลเป็นเดิมพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต และจ ามีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้กับผู้ชนะ เช่นเดียวกับแนวคิดของไทยการชนะพนันอาจใช้ทักษะ ความสามารถ 
โอกาสรวมถึงโชคลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (Kassinove, 1998) แต่ทั้งนี้ในการพนัน ผู้ชนะพนันจะมี
จ านวนน้อยกว่าผู้ที่เข้าร่วมเสมอ (Sarti & Triventi, 2017) 
 โดยสรุป “พนัน” หมายถึง การวางเงินหรือสิ่งของมีค่าเดิมพันกับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ในอนาคตที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีสัญญาว่าผู้ชนะจะได้เงินหรือสิ่งของมีค่าเป็นรางวัล ไม่ว่าการชนะอาจได้มา
ด้วยทักษะ ไหวพริบ ความสามารถหรือโชค และผู้ที่ชนะจะมีจ านวนน้อยกว่าผู้ข้าร่วมเสมอ โดยการ
พนันนั้นอาจถูกหรือไม่ถูกกฎหมายก็ได้ 

2.1.2 ประวัติการพนัน 
 การพนันอยู่คู่กับมนุษย์มาเป็นเวลายาวนาน ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด แต่หากย้อน
ไปในประวัติศาสตร์จะพบว่า การพนันที่ดูเก่าแก่ที่สุดพบได้ช่วงสมัย3000ปีก่อนประวัติศาสตร์ เป็น
การเล่นลูกเต๋าหกหน้าในเมโซโปเตเมีย โดยการเล่นดังกล่าวมีพ้ืนฐานมาจากยังมีการเล่น Astragali 
ซึ่งมีมากว่าหลายพันปีก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศจีนการพนันมีขึ้นในหลายรูปแบบ แต่ที่เป็นปกติ
พ้ืนฐานคือการพนันการต่อสู้ของสัตว์ ล็อตเตอรี่ และโดมิโน่ซึ่งแพร่หลายเป็นอย่างมากในช่วงศตวรรษ
ที1่0 (Schwartz, 2013) 

การพนันมีการพัฒนามากขึ้นในในช่วงศตวรรษที่ 17 มีการพัฒนาการพนันมาเป็นรูปแบบ
ของการเล่นไพ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา (Wilkins, 2002) คาสิโนแห่งแรกก็
เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวคือราวคริสตศักราช 1638 ในเมืองเวนิสประเทศอิตาลี (Thomassen, 
2016) ในส่วนของประเทศจีนการเล่นไพ่มีการแพร่หลายหลังจากในยุโรปราว200ปี (Wilkins, 2002) 
 ในประเทศไทยไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มมีการพนันตั้งแต่เมื่อใด คาดว่าจะได้การพนันมาในช่วง
สมัยสุโขทัยโดยรับมาจากจีนและอินเดียทางการติดต่อค้าขายหรือชาดกต านานทางศาสนา แต่ที่พบ
แน่ชัดคือการพนัน “ก าถ่ัว” ในช่วงต้นอยุธยา และในสมัยอยุธยาช่วงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพบการ
เล่นพนันชนิด “โป” (La Loubère, 1987) 
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 หากดูจากบันทึกของมองสิเออร์ เดอ ลูลาแบร์ (Monseiur De La Loubere) แล้ว มีการ
เขียนถึงเรื่องการพนันว่าเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมเล่นเป็นอย่างมาก ดังบันทึกที่ว่า "ชาวสยามอยู่ข้างค่อน
รักเล่นการพนันเสียเหลือเกิน จนถึงจะยอมผลาญตัวเองให้ฉิบหายได้ ทั้งเสียอิสรภาพความชอบธรรม
ของตัวหรือลูกเต้าของตัวด้วย ในเมืองนี้ใครไม่มีเงินพอจะใช้เจ้าหนี้ได้ ก็ต้องขายลูกเต้าของตัวเองลงใช้
หนี้สิน และถ้าแม้ถึงเช่นนี้แล้วก็ยังมิพอเพียง ตัวของตัวเองก็ต้องกลายตกเป็นทาส การละเล่นพนันที่
ไทยรักเป็นที่สุดนั้นก็คือติกแตก ชาวสยามเรียกว่าสะกา..." 
 ตามบันทึกประชุมพงษาวดาวของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราานุภาพ (2462) 
คนไทยสมัยก่อนนิยมเล่นการพนันจ าพวกการน าสัตว์ขนาดเล็กมาต่อสู้กัน เช่น ปลากัด จิ้งหรีด หรือที่
นิยมมากที่สุดคือ ไก่ชน ซึ่งสัตว์ที่น ามาชนมีไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น วัว ควาย ช้าง เป็นต้น แต่เมื่อ
เริ่มมีการค้าขายกับจีน ชาวจีนนิยมเล่นถั่วโป ช่วงแรกมีแต่ชาวจีนที่เล่นเท่านั้น ไม่ได้แพร่หลายมากนัก 
จึงไม่ได้มีการควบคุมจากรัฐ แต่เมื่อเริ่มมีคนไทยเล่นกันอย่างแพร่หลาย รัฐจึงเข้ามาควบคุม  โดยรัฐ
อนุญาตให้เล่นการพนันชนิดดังกล่าวได้และเก็บภาษีจาการเล่นนั้น 
 ต่อมามีการตั้งบ่อนเบี้ยขึ้น โดยควบคุมให้เล่นเฉพาะในบ่อนเท่านั้น ให้เฉพาะคนจีนเล่น ห้าม
คนไทยเข้าเล่น แต่ไม่เป็นผล ท้ายที่สุดแล้วจึงเกิดบ่อนเบี้ย 2 ประเภท คือบ่อนเบี้ยจีนและบ่อนเบี้ย
ไทย ซึ่งมีการเล่นการพนันชนิดเดียวกัน คือ การเล่นก าตัด ก าถั่ว และไพ่งา และในการจัดเก็บอากร
สมัยก่อนไม่ได้เก็บเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ แต่เป็นการเก็บเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาบ่อน ค่าป่วย
การหรือเป็นเงินเดือนให้กับผู้รักษาบ่อนเท่านั้น แล้แม้ว่ารัฐจะสามารถเก็บอากรได้เป็นจ านวนมากจาก
บ่อยเบี้ย แต่ทางรัฐไม่ได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้คนไทยมีการเล่นการพนัน ซึ่งในสมัยสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระบรมโกศมีการห้ามข้าราชการมิให้เล่นพนัน หากฝ่าฝืนจะมีการลงโทษ และถอดยศลง
เป็นไพร่  
 ในช่วงสมัยกรุงธนบุรีมีการเล่นการพนันกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเห็นว่าอยู่ในช่วงภาวะ
สงครามที่ทหารเหน็ดเหนื่อย จึงไม่มีการเข้มงวดในการห้ามเล่นการพนันทั้งในข้าราชการและราษฎร
ทั่วไปแต่อย่างใด โดยเฉพาะในช่วงวันนักขันตฤกษ์ต่าง ๆ 
 เมื่อเข้าสู่ช่วงยุครัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ทรงมีการห้ามมิให้มีการเล่นบ่อนเบี้ยอย่างในสมัย
กรุงธนบุรีเพราะเห็นว่าจะท าให้ราษฎรเดือดร้อนได้ จึงมีการออกพระราชก าหนดห้ามข้าราชการเล่น
บ่อนเบี้ยและเสพสุราเช่นในสมัยอยุธยา แต่ยังมีบ่อเบี้ยหลงเหลืออยู่บ้างและให้มีการควบคุมโดยการ
เก็บอากรแผ่นดิน เมื่อเข้าสู่รัชกาลที่ 2-4 การพนันบ่อนเบี้ยมีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และ
สามารถเก็บอากรบ่อนเบี้ยได้สูงสุดถึงปีละ 5 แสนบาทต่อปี โดยในแต่ละรัชการมีการปรับอากร
เพ่ิมข้ึน แต่ก็ไม่ได้ท าให้การพนันบ่อนเบี้ยลดลงแต่อย่างใด 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าคนไทยติดการพนันเป็นอย่างมาก ก่อเกิดหนี้สินเดือดร้อนกันไป
ทั่ว แม้ว่าจะเก็บอากรได้เป็นจ านวนมาก แต่ทรงประกาศยกเลิกการพนันในปีพุทธศักราช 2430 โดย
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ลดจ านวนของบ่อนลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากกรุงเทพมหานครค่อยๆปิดไปตามหัวเมืองและมณฑล
ต่าง ๆ 

ในสมัยรัชการที่ 6 สามารถยกเลิกบ่อนได้จนหมดสิ้นในปีพุทธศักราช 2460 ซึ่งมีการประกาศ
ปิดบ่อนทั่วราชอาณาจักรในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2460 ต่อมามีการตรากฎหมายการพนันฉบับแรกใน
ประเทศไทยขึ้นในปีพุทธศักราช 2473 ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อห้าม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพนันทั้งหมดมาไว้ในฉบับเดียวกัน และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2478 และ
ออกเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติการพนัน ปีพุทธศักราช 2478 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวถูกใช้มาเป็นเวลา
ยาวนานจวบจนปัจจุบัน 

2.1.3 ประเภทของการพนัน 
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 แบ่งการพนันออกเป็น 2 ประเภท 

คือ ประเภทตามบัญชี ก. และประเภทตามบัญชี ข. 
ประเภทตามบัญชี ก. ได้แก่ การพนันอันระบุไว้ตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพะนัน 

พุทธศักราช 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงระบุเพ่ิมเติมไว้ ปัจจุบันการพนันตามบัญชี ก. มีทั้งสิ้น 27 
ชนิด ยกตัวอย่างเช่น สล็อตแมชชีน ล้อหมุน บาคาร่า ต่อแต้ม ไฮโลว์ น้ าเต้า เป็นต้น 

โดยประเภทการพนันตามบัญชี ก. ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการพนันที่ไม่อนุญาตให้เล่น จะ
สามารถเล่นได้ก็ต่อเมื่อมีการอออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น ทั้งนี้รัฐบาลจะก าหนดสถานที่ในการ
เล่นที่สมควรในกฎหมายนั้นด้วยเช่นกัน 

ส่วนการพนันประเภทตามบัญชี ข. มีทั้งสิ้น 26 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น บิงโก จับฉลาก ยิงเป้า 
โยนห่วง แข่งสัตว์ ชกมวยหรือมวยปล้ า แข่งเรือ ไพ่ต่อแต้ม ไพ่นกกระจอก สลากกินแบ่ง เป็นต้น 

โดยการพนันประเภทตามบัญชี ข. ที่กล่าวมานั้นเป็นการพนันที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นได้ 
โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเท่านั้น หากยังไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก็จะไม่สามารถเล่นได้ 

ในการพนันประเภทอ่ืนซึ่งเป็นการพนันนอกเหนือจากการพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และ
บัญชี ข. ซึ่งมิได้ระบุชื่อหรือวิธีการเล่นไว้ในพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 และไม่มี
ลักษณะคล้ายกับการพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. การพนันตามที่กล่าวมานี้จะขออนุญาตให้เล่นได้ 
ก็ต่อเมื่อมีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขไว้แล้ว หากยังไม่มีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ก็จะ
อนุญาตไม่ได้ ซึ่งการพนันฟุตบอลก็ถือเป็นหนึ่งในการพนันที่กฎหมายห้ามไม่ให้มีการเล่นเช่นกัน 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล 

 การพนันฟุตบอล แม้ว่าจะเป็นการพนันที่มีผู้เล่นอยู่ในวงจ ากัด ไม่แพร่หลายเหมือนการพนัน
ชนิดอ่ืน ๆ เช่น สลากกินแบ่ง หวย หรือไพ่ แต่ทั้งนี้กลับกลายเป็นการพนันที่มีวงเงินหมุนเวียนใน
ระบบสูงที่สุดในบรรดาการพนันทั้งหมด (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2559)  

การพนันฟุตบอลเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากมีการริเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยในการเล่นพนันฟุตบอลช่วงแรกนั้น เป็นการเล่นเพียงทายผลว่าทีมใดจะชนะเท่านั้น มี
การลดความเสี่ยงของเจ้ามือในการขาดทุนลง โดยการใช้อัตราแต้มต่อรองในการพนันฟุตบอล แต่
ต่อมามีการพัฒนาการเล่นพนันฟุตบอลเพ่ิมมากขึ้น หากผู้เล่นพนันฟุตบอลลงพนันในทีมที่มีโอกาส
ชนะสูงกว่า หากทายผลได้ถูกต้องจะได้เงินรางวัลที่น้อยกว่าผผู้ที่เล่นพนันในฝั่งทีมที่มีโอกาสชนะน้อย
กว่า ซึ่งการใช้แต้งอัตราต่อรองดังกล่าวเป็นการชักจูงให้ผู้ที่เล่นพนันฟุตบอลหันมาทายผลฝั่งที่จะแพ้
บ้าง เพ่ือให้เจ้ามือขาดทุนน้อยลง ระบบนี้เริ่มต้นโดยประเทศอังกฤษ ซึ่งเรียกว่า “บุ๊คเมกกิ้ง” 
(Bookmaking) (นวลน้อย ตรีรัตน์, 2539, p. 189) 
 ส าหรับในประเทศไทยมีการเล่นพนันฟุตบอลโดยใช้อัตราแต้มต่อรองที่คล้ายคลึงกับอังกฤษ 
โดยอัตราต่อรองดังกล่าวเรียกว่า “แฮนดี้แคป” (Handicap) (พินิต วงษ์ยี่กุล, 2543, pp. 43-44) ซึ่ง
เริ่มต้นโดยประเทศอินโดนีเซีย และแพร่หลายไปยังงประเทศใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ 
รวมถึงประเทศไทยด้วย การเล่นพนันฟุตบอลแบบใช้อัตราแต้มต่อรองแบบแฮนดี้แคปจึงมักถูกเรียกใน
บริษัทรับพนันทั่วโลกว่าเป็นการเล่นพนันฟุตบอลแบบอาเซียน (Asian Style)  

ในการแข่งขันฟุตบอลที่นิยมเล่นกันส่วนใหญ่ในการลงพนันฟุตบอลมากท่ีสุด คือ ฟุตบอลโลก
ที่จัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี รองลงมาคือ ฟุตบอลยูโรและฟุตบอลลีกส์ในต่างประเทศ โดยในการแข่งขัน
ฟุตบอลดังกล่าวมีทั้งการจัดในทุก ๆ 2 ปี หรือทุก ๆ ปี ซึ่งท าให้นัดการแข่งขันมีตลอดทั้งปี (พินิต วงษ์
ยี่กุล, 2543) ท าให้ผู้ที่เล่นพนันฟุตบอลสามารถลงพนันทายผลได้ในทุกวัน ทุกชั่วโมงตามต้องการ 

ความนิยมเล่นการพนันฟุตบอลในคนไทยก็เป็นเช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืน ๆ โดยคนไทยนิยม
เล่นการพนันฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศ โดยเฉพาะนัดแข่งขันระดับสากล ซึ่งมีการ
มาตรฐานในการตัดสินของการแข่งขันดีกว่านัดแข่งขันอ่ืน ๆ แต่ทั้งนี้คนไทยบางส่วนอาจมีการเล่น
พนันฟุตบอลในประเทศไทยบ้าง เนื่องจากปปัจจุบันมีการพัฒนาไทยลีกส์ให้มีมาตรฐานกว่าแต่ก่อน 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมอัตราการเล่นพนันฟุตบอลของคนไทยมากขึ้นด้วย 
 โดยในการเล่นการพนันฟุตบอลมีทั้งการลงพนันกับเพ่ือน คนรู้จัก คนเดินโพย ตัวแทนราย
ย่อย ไปจนถึงลงพนันกับโต๊ะบอลเจ้ามือรายใหญ่โดยตรง (พินิต วงษ์ยี่กุล, 2543, pp. 42-43) ซึ่ง
บริษัทรับพนันรายใหญ่ส่วนใหญ่จะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง โดยอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าใน
การเล่นลงพนันฟุตบอล สามารถลงพนันได้ตั้งแต่ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น หรือระหว่างการแข่งขั น
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ก าลังด าเนินอยู่ก็ได้ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงการอัตราต่อรองตลอดการแข่งขัน เพ่ือความรวดเร็วและ
สะดวกในการตัดสินใจลงพนันทายผลของผู้ที่จะลงพนันด้วย ปัจจุบันบริษัทรับพนันฟุตบอลมีทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ แต่โดยส่วนใหญ่แม่ข่ายจะตั้งอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้เล่นการพนันอย่างถูก
กฎหมาย (วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, 2554, p. 54) 

ในการลงเงินพนันฟุตบอลมีทั้งแบบระบบเงินสดและระบบเครดิตให้ผู้เล่นเลือกตามสะดวก 
โดยระบบเงินสดจะต้องช าระเงินเล่นพนันฟุตบอลก่อนจะเริ่มมีการแข่งขัน เมื่อผลปรากฎว่าผู้เล่นชนะ
จึงมารับเงินรางวัลไป ส่วนระบบเครดิต จะมีการตกลงเรื่องพนันฟุตบอลก่อน เมื่อผลการแข่งขัน
ออกมาเรียบร้อยแล้ว หากฝ่ายใดเป็นผู้แพ้จึงค่อยน าเงินมาจ่ายให้ตามที่ตกลงไว้ (พินิต วงษ์ยี่กุล, 
2543, p. 48)  
 นอกจากวิธีการเล่นพนันฟุตบอลแล้ว การพนันฟุตบอลยังแพร่หลายเพ่ิมขึ้นจากการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นด้วย ปัจจุบันเราสามารถเข้าชมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลได้ทั่วโลก โดย
ไม่จ าเป็นต้องรอโทรทัศน์ที่มีเพียงไม่กี่ช่องอย่างแต่ก่อน เราสามารถดูถ่ายทอดสด รวมถึงเทปบันทึก
การแข่งขันฟุตบอลได้ทุกท่ีทุกเวลาตามต้องการจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ
บริษัทรับพนันฟุตบอลบางเว็บไซต์สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลได้ด้วย (วสันต์ 
ปัญญาแก้ว, 2557, p. 213) 
 จากสถานการณ์การพนันฟุตบอลในประเทศไทยที่มีการพัฒนาตามความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วนั้น กลุ่มบุคคลที่มีความข้องเกี่ยวและเสี่ยงต่อปัญหาการ
พนันฟุตบอลมากที่สุดจึงเป็นกลุ่มเยาวชน เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีมากที่สุดและเป็นวัยที่มีการ
ควบคุมตนเองที่ยังไม่คงที่เท่าไรนัก ดังนั้นแล้วในปัจจุบันทุกภาคส่วนจึงให้ความส าคัญกับปัญหาการ
พนันของเยาวชนมาก 

2.3 เยาวชนกับการพนันฟุตบอล 

2.3.1 สถานการณ์การพนันฟุตบอลกับเยาวชน 
เยาวชนติดการพนันเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากพบว่าเยาวชนจะเข้าสู่การ

พนันที่อายุเฉลี่ย 13 ปี โดยอายุน้อยที่สุดที่เริ่มเล่นคืออายุ 8 ปี ทั้งนี้เพศชายเริ่มเข้าสู่การเล่นพนันเร็ว
กว่าเพศหญิงที่อายุเฉลี่ย 13 ปีในขณะที่เพศหญิงเริ่มเข้าสู่การพนันในล าดับที่ช้ากว่าที่อายุเฉลี่ย 15 ปี 
และยังพบว่าหลังจากการเริ่มเล่นการพนันครั้งแรก เยาวชนกว่าร้อยละ 76 มีการเล่นการพนันต่อเนื่อง
ไปเรื่อย ๆ (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2559) 

ประเภทของการเล่นพนันพบว่าเยาวชนมีความหลากหลายในการเล่นพนัน แต่ละรายเล่น
พนันตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปจนถึง 9 ประเภทและเยาวชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 เล่นพนันมากกว่า2 
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ประเภทขึ้นไป ทั้งนี้โดยเฉลี่ยเยาวชนแต่ละรายเล่นพนันจ านวน 4 ประเภท โดยประเภทการพนันที่
เป็นที่นิยมในเยาวชนมากท่ีสุดคือการเล่นไพ่ โดยในการเล่นไพ่มักจะเล่นกันในหมู่เพ่ือนฝูงด้วยกันเองที่
บ้านหรือโรงเรียน  

การพนันประเภทไพ่อาจดูเป็นปัญหาส าคัญในการเล่นการพนันของเยาวชน แต่ในความเป็น
จริงแล้วการพนันประเภทไพ่มีวงเงินหมุนเวียนในการเล่นน้อยกว่าการพนันฟุตบอล โดยการพนัน
ฟุตบอลมีเงินหมุนเวียนในระบบมากที่สุดถึง 132,125 ล้านบาทต่อปี  

การพนันฟุตบอลส่วนใหญ่ที่พบมากมักจะเป็นกลุ่มเยาวชนชาย เยาวชนหญิงอาจมีบ้างเพียง
เล็กน้อย และหากพิจารณาจากสายการเรียนแล้ว เยาวชนที่ก าลังศึกษาในสายอาชีพมีแนวโน้มในเล่น
การพนันฟุตบอลสูงกว่าเยาวชนที่ก าลังศึกษาในสายสามัญทั่วไปประมาณร้อยละ 3-5 และมีปริมาณ
สูงขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2559) โดยส่วนใหญ่ในการเล่นการพนันฟุตบอล
มักเกิดขึ้นจากการถูกชักชวนจากเพ่ือนหรือคนรู้จักชวนให้รวมเงินกันเล่นพนัน หรือเป็นลักษณะการ
เล่นกับเพ่ือนพี่น้องกันเอง (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB), 2559) 

การพนันฟุตบอลสร้างผลกระทบต่อเยาวชนมากกว่าการพนันชนิดอ่ืน เนื่องจากการจะเล่น
พนันฟุตบอลนั้น มีความเชื่อว่าไม่ได้ชนะเพราะการเสี่ยงโชคเท่านั้น แต่ในการชนะได้จะได้มาโดย
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในทีม การเปลี่ยนตัวผู้ลงแข่งขัน 
ปัจจัยพ้ืนฐานของทีม จุดอ่อนจุดแข็งของทีม สนามที่ใช้แข่งขัน กรรมการตัดสิน รวมไปถึงอัตราแต้ม
ต่อรองที่เจ้ามือก าหนดไว้ด้วย 

ดังนั้นแล้วเยาวชนที่เล่นพนันฟุตบอลจึงมักมีความคิดว่าการพนันฟุตบอลเป็นทางหนึ่งที่
สามารถหารายได้ได้ การเล่นการพนันฟุตบอลโดยส่วนใหญ่จึงเป็นการเล่นพนันแบบได้เสียเงินอย่าง
จริงจัง ไม่ได้เล่นเพ่ือความสนุกสนานหรือเป็นเพียงแค่การเสี่ยงโชคเหมือนการพนันประเภทอ่ืน ท าให้
การเล่นการพนันฟุตบอลมีการลงเงินพนันเป็นจ านวนมาก ในการส ารวจการพนันฟุตบอลยูโร 2016 
พบว่าค่าเฉลี่ยในการลงเงินพันทายผลฟุตบอลเป็นเงินกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้วงเงินที่สูงที่สุดในการเล่น
พนันฟุตบอลคือ 50,000 บาท  

2.3.2 ผลกระทบจากการพนันฟุตบอลกับเยาวชน 
ผลกระทบที่ตามมาจากการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในการศึกษากรณีการพนัน

ฟุตบอลยูโร 2016 (ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB), 2559) อันดับต้น ๆ ได้แก่ ปัญหา
ด้านการเรียน เนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาหาข้อมูลข่าวสารในการเล่นพนันฟุตบอล 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องความเครียดสะสมจากการได้เสียจากการพนันฟุตบอลเข้ามากระทบด้วย ปัญหา
รองลงมาที่เป็นปัญหาที่ส าคัญคือปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน เนื่องจากการเล่นพนันฟุตบอลส่วน
ใหญ่มีการลงเงินพนันเป็นจ านวนมาก บางคนใช้กรณีการเล่นแบบเครดิต คือลงเล่นการพนันก่อน หาก
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เสียจึงจะจ่ายเงินที่พนันให้ ท าให้เกิดหนี้สิน ยังไม่รวมถึงเรื่องการถูกโกงจากการชนะพนันฟุตบอลที่
เจ้ามือไม่จ่ายด้วย 

เมื่อประสบปัญหาทางเศรษฐกิจการเงิน เยาวชนวัยเรียนไม่สามารถหารายได้ได้มากนัก 
ดังนั้นจงเป็นเรื่องยากในการใช้หนี้การพนันฟุตบอลได้ โดยส่วนใหญ่พยายามหยิบยืมพ่อแม่ผู้ปกครอง 
เพ่ือนพ่ีน้อง รวมไปถึงญาติ แต่หากไม่สามารถหาได้ อาจน าไปสู่การก่ออาชญากรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
เช่น การลักขโมย การช่อโกงเงิน การกู้เงินนอกระบบ การใช้ความรุนแรงท าร้ายผู้อ่ืน ชิงทรัพย์ 
(Moghaddam et al., 2015) ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจท าให้เยาวชนถูกจับกุมด าเนินคดีและหมด
อนาคตไปได้ในที่สุด 

ปัญหาที่น่าสนใจอีกปัญหาหนึ่งคือ ความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคนใน
ครอบครัว คนรัก เพ่ือนพ่ีน้อง ญาติ ครูอาจารย์ รวมถึงคนรู้จัก การเล่นการพนันฟุตบอลก่อให้เกิด
ความไม่พอใจของคนรอบข้าง อาจมีเรื่องของการดุด่าและลงโทษจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ มี
ปัญหาทะเลาะกับแฟนหรือคนรัก อาจถึงขั้นจบความสัมพันธ์ต่อกัน แต่ปัญหาที่ดูจะมีความร้ายแรงใน
กลุ่มนี้มากที่สุดคือการทะเลาะวิวาทกับคู่พนันหรือเจ้ามือ ถูกท าร้ายร่างกาย ขู่ กรรโชกโดยเจ้าหนี้ 
(ศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB), 2559) ซึ่งบางครั้งไม่เพียงเกิดกับเจ้าตัวที่เล่นการ
พนันเท่านั้น ยังอันตรายไปถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดอีกด้วย 

ปัญหาที่ลุกลามดังกล่าว ก่อให้เกิดความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดย
การหาที่มาและเหตุผลของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่การเล่นการพนันเท่านั้น 
แต่รวมถึงการหาค าอธิบายของพฤติกรรมต่อต้านสังคม การกระท าความผิดหรืออาชญากรรมอ่ืน ๆ 
ด้วย โดยในการอธิบายเหตุปัจจัยของพฤติกรรมดังกล่าวนั้นมีหลายค าอธิบาย ซึ่งแต่ละค าอธิบายก็มี
ความแตกต่างกัน โดยค าอธิบายเหล่านี้คือแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่อต้านสังคม การ
กระท าความผิดและอาชญากรรม หรือเรียกอีกอย่างว่า ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา 

ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาที่จะใช้ในการอธิบายการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีหลากหลายทฤษฎี โดยจะ
เน้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ส่วนใหญ่ใช้อธิบายการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ซึ่งได้แก่ ทฤษฎี
การควบคุมตนเอง (Self-Control Theory) ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bonding Theory) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)  



 23 

2.4 ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-Control Theory) 

Gottfredson and Hirschi (1990) ได้ เสนอทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-Control 
Theory) ซึ่งต่างจากทฤษฎีพันธะทางสังคมที่ได้เคยเสนอไว้ โดยทฤษฎีนี้อธิบายการกระท าความผิด
ด้วยปัจจัยภายในของบุคคล ในขณะที่ทฤษฎีพันธะทางสังคมส่วนใหญ่แล้วจะอธิบายถึงปัจจัยภายนอก 
และทฤษฎีนี้ยังอ้างว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถใช้ได้กับทุกกรณี ใช้อธิบายการกระท าความผิดได้ท่ัวไป 

หลักการของทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Gottfredson & Hirschi, 1990) คือ คนที่มีระดับ
การควบคุมตนเองสูง จะมีโอกาสก่ออาชญากรรมหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมน้อย แต่ทั้งนี้ผู้ที่มี
ระดับการควบคุมตนเองต่ า การกระท าความผิดจะเกิดข้ึนได้ต้องมีโอกาสที่จะกระท าความผิดด้วย 

ผู้ที่มีระดับการควบคุมตนเองต่ าจะมีลักษณะ เช่น ไม่คิดไตร่ตรองก่อนท า ไม่ค านึงถึงผู้อ่ืน ไม่
มีวิสัยทัศน์ เย็นชา ชอบความเสี่ยง ชอบผจญภัย ไม่เชี่ยวชาญในการใช้ค าพูด ใจร้อน หุนหันพลันแล่น
โดยการเพ่ิมระดับควบคุมตนเองจะต้องเพ่ิมตั้งแต่เด็ก โดยการขัดเกลาทางสังคมหรือกระบวนการ
เลี้ยงดู (Socialization) โดยในวัยเด็ก เช่น การบอกการสอนว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควร ให้รางวัลเมื่อท า
ถูกต้อง ลงโทษเมื่อท าสิ่งที่ผิด เหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาการควบคุมตนเองได้ดีขึ้น 

ในการสร้างการระดับการควบคุมตนเองกลไกที่ส าคัญในการสร้างความสามารถในการ
ควบคุมตนเองอันดับแรกคือครอบครัว และอันดับสองคือโรงเรียน ซึ่งระดับการเลี้ยงดูจะพัฒนาการ
ควบคุมตัวเองจะถูกพัฒนาให้สูงขึ้นจนกระทั่งอายุ 8 ขวบ หลังจากนั้นระดับการควบคุมตนเองจะ
หยุดชะงักและคงที่ไปตลอดจนโต  

2.5 ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bonding Theory) 

 ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bonding Theory) ที่คิดค้นโดย Hirschi (1961) เป็นทฤษฎี
ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการอาชญาวิทยา (Braithwaite, 1989; Inciardi et al., 1993) ใน
ทฤษฎีมองว่ามนุษย์โดยปกติเป็นผู้ก่ออาชญากรรมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมุ่งเน้นหาสาเหตุว่าเหตุใดคนจึงไม่
ก่ออาชญากรรม 

สาเหตุที่คนไม่ก่ออาชญากรรมเพราะคนมีพันธะทางสังคม หรือกล่าวได้ว่าคนที่มีความผูกพัน
กับองค์การหรือกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม มักไม่ก่ออาชญากรรม หากความผูกพันต่อสังคมหรือพันธะทาง
สังคมอ่อนแอหรือหายไป จะท าให้เกิดการก่ออาชญากรรมขึ้น โดยความผูกพันต่อสังคมหรือพันธะทาง
สังคม (Social Bonding) แบ่งออกเป็น 4 ประการ (Hirschi, 1961) คือ 

ความผูกพันต่อผู้อ่ืน (Attachment) คือ มีความรักความชื่นชมต่อบุคคลอ่ืน หรือมีความ
สนใจกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความห่วงใยในบุคคลรอบข้าง การรักษาไว้ซึ่งความ
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คาดหวังของบุคคลรอบข้าง โดยในส่วนนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานของ
สังคม เช่น ความรักต่อพ่อแม่ ความชื่นชมครูอาจารย์  

ข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม (Commitment) คือ มีการผูกมัดกับการด าเนิน
ชีวิตตามศีลธรรมอันดี ประกอบอาชีพโดยสุจริตมาตลอด มีครอบครัวที่อบอุ่น ประสบความส าเร็จใน
ชีวิต ท าให้บุคคลนั้นไม่อยากที่จะกระท าความผิด โดยความดีเหล่านี้ถือเป็นระดับการลงทุนในการ
กระท าความผิดของบุคคล ซึ่งหากกระท าความผิด บุคคลที่มีข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม
สูง ก็จะมีความเสียหายมาก ในประการนี้จะใช้แนวคิดเดียวกันกับทฤษฎีหลักการในการปฏิบัติตาม  
(Stake in Conformity) ของ Toby (1957) ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีการลงทุนสูงหรือข้อผูกมัดในการ
ด าเนินชีวิตตามศีลธรรมสูง คือมีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง โอกาสที่จะกระท าความผิดก็น้อย เพราะ
หากถูกจับได้จะเสียต าแหน่งการงาน 

ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี (Involvement) คือ ความเกี่ยวข้องหรือการเข้าร่วมกับ
กิจกรรมที่ดีหรือที่ถูกที่ควรมีมาก โดยบุคคลที่ใช้เวลากับกิจกรรมที่ถูกที่ควรยิ่งมากเท่าไร โอกาสที่จะ
กระท าความผิดก็มีน้อย เนื่องจากไม่มีเวลา เพราะเวลาส่วนมากใช้ไปกับกิจกรรมที่ดีแล้ว เช่น การใช้
เวลากับการเรียน ใช้เวลากับการเล่นกีฬา ใช้เวลากับการท างาน กิจกรรมครอบครัว หรือร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 

ความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม (Belief) คือ ระดับความเชื่อของบุคคลที่มี
ต่อค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคม โดยระดับความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมจะมีผล
ต่อการตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าความผิด หากบุคคลเชื่อว่ากฎหมายมีความถูกต้องตามจริยธรรม 
บุคคลนั้นจะไม่กระท าความผิด แต่กฎหมายใดบุคคลเชื่อว่าไม่ถูกต้อง ก็จะละเมิดกฎหมายนั้น 

2.6 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Akers (1985) มีหลักการ
ส าคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ คือ ความใกล้ชิดและการเลียนแบบก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
น ามาซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและการก่ออาชญากรรม (Agnew, 1991) 
 โดยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมอธิบายถึงการก่ออาชญากรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนอ่ืน ๆ เช่น การติดเหล้า ติดยาเสพติด การเบี่ยงเบนทางเพศ การฆ่าตัวตาย 
พฤติกรรมที่บกพร่องทางจิตด้วย ทฤษฎีอธิบายว่า การจะเกิดการเรียนรู้ได้นั้น จะต้องมีปัจจัยที่มี
อิทธิพลเป็นทั้งตัวกระตุ้นและตัวควบคุมอยู่ 4 ตัวแปร (Akers, 1985) ได้แก่ 
 ประการแรก การคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน (Differential Association) หมายถึง การ
ที่บุคคลได้มีค่านิยมหรือประสบการณ์ในการท าตามหรือไม่ท าตาม ยอมรับหรือไม่ยอมรับ การกระท า
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ผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมาย โดยการคบหาสมาคมจะท าให้เกิดการเรียนรู้ การรับค่านิยมหรือบรรทัด
ฐาน (Norm) ขึ้น แต่ทั้งนี้อิทธิพลของการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับ 

- ล าดับ (Priority) การเรียนรู้ก่อนหน้าหรือการเรียนรู้ล าดับแรกมีความส าคัญและมีผล
มากกว่าการเรียนรู้ครั้งหลังที่ตามมา 

- ระยะเวลา (Duration) ยิ่งมีการเรียนรู้นานจะยิ่งท าให้มีผลต่อพฤติกรรมมากกว่าการเรียนรู้
ในระยะเวลาสั้น 

- ความถี่ (Frequency) การเรียนรู้ที่มีความถี่มากกว่าหรือเกิดขึ้นบ่อยกว่า จะมีผลต่อ
พฤติกรรมมากกว่าจ านวนครั้งที่น้อย 

- ความเข้มข้น (Intensity) ความเข้มข้นนี้หมายถึงความใกล้ชิดของผู้ที่เป็นตัวอย่าง ผู้ที่มี
ความใกล้ชิดมากกว่าจะมีผลมากกว่า หรือความเข้มข้นอาจหมายถึงความส าคัญด้วย หากผู้ที่เป็น
ตัวอย่างมีความส าคัญกับผู้เรียนรู้มากกว่า ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมมากกว่า เช่น เพ่ือนสนิทก็จะมีผล
มากกว่าคนรู้จักกันท่ัวไป 

ประการที่สอง ค านิยาม (Definitions) หมายถึง การให้ความหมายและทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมหรือการกระท านั้น ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางและให้เหตุผลในการกระท าสิ่งต่าง ๆ โดยผู้
ที่ให้ค านิยามของพฤติกรรมใดว่าดี ก็มักจะกระท าสิ่งนั้นบ่อยหรือมีแนวโน้มที่จะกระท าสิ่งนั้นสูง แต่
หากให้ค านิยามว่าไม่ดีหรือมีทัศนคติที่เป็นแง่ลบ ก็มักจะไม่กระท าสิ่งนั้น 

ประการที่สาม การเลียนแบบ (Limitation) คือ การท าตาม หรือมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนั้น หรือพยายามที่จะท าสิ่งนั้นหลังจากที่เกิดการสังเกตและเรียนรู้แล้ว โดยการจะ
เลียนแบบหรือไม่เลียนแบบหลังจากได้เรียนรู้พฤติกรรมแล้วนั้น จะข้ึนอยู่กับ 

- คุณลักษณะของผู้ที่เป็นต้นแบบ (Characteristics of the model) หากคุณลักษณะของ
บุคคลต้นแบบนั้นเป็นที่รักของผู้ที่เรียนรู้ หรือเป็นบุคคลส าคัญ ก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสูง เช่น 
ดาราเกาหลี เน็ตไอดอล เป็นต้น 

- พฤติกรรมที่สังเกต หากพฤติกรรมที่สังเกตเป็นที่น่าพอใจ หรือผู้เรียนรู้มีทัศนคติที่ดีก็จะมี
ผลให้เลียนแบบมากกว่า 

- ผลที่ตามมาของพฤติกรรม หลังจากท าพฤติกรรมแล้ว ผลที่ตามมามีประโยชน์หรือโทษ จะ
มีผลต่อการเลียนแบบ โดยหากมีโทษ เช่น ถูกจับ หรือโดนสังคมประนาม ผู้เรียนรู้จะไม่มีการ
เลียนแบบ แต่หากได้รับรางวัลหรือกรณีกระท าความผิดแล้วไม่ถูกจับและได้ประโยชน์ด้วย ผู้เรียนรู้ก็มี
แนวโน้มจะเลียนแบบมากกว่า 

ประการสุดท้าย การสนับสนุนที่แตกต่าง (Differential Reinforcement) หมายถึง การ
ให้รางวัลหรือให้โทษที่จะตามมาจากพฤติกรรมนั้นมีผลต่อการเรียนรู้ โดยหากรางวัลที่ได้รับมีมากกว่า



 26 

โทษที่ได้รับจากการกระท า จะมีแนวโน้มในการกระท าสูง หรือกรณีมีโทษ แต่สามารถเลี่ยงโทษได้ 
โอกาสที่จะกระท าสิ่งนั้นก็สูง 

ในการสนับสนุนมีสองประเภทด้วยกันคือการให้รางวัลและการให้โทษ โดยส่วนใหญ่ในการ
กระท าความผิดมักจะใช้การลงโทษเพ่ือป้องกันพฤติกรรมนั้น โดยการลงโทษแบ่งเป็นสองประเภท คือ 
การลงโทษเชิงลบ คือ การเอาคืนหรือเอาผลประโยชน์ที่ดีหรือรางวัลออกไป เช่น พ่อแม่ตัดเงินค่าขนม 
และการลงโทษเชิงบวก คือ การน าเข้าหรือการใส่ความไม่ปรารถนาหรือเจ็บปวดลงไป เช่น การตีหรือ
การกักขัง ซึ่งในการสนับสนุนจะมีผลมากน้อยข้ึนอยู่กับ 

- มูลค่าหรือปริมาณ (Amount) ยิ่งมีมูลค่าหรือปริมาณในการสนับสนุนสูง แนวโน้มในการ
กระท าจะมากขึ้น 

- ความถี่ (Frequency) ยิ่งมีการสนับสนุนที่บ่อย มีแนวโน้มในการกระท ามากข้ึน 
- โอกาส (Probability) ยิ่งมีโอกาสในการสนับสนุนสูง มีแนวโน้มในการกระท ามาก 
นอกจากนี้เอเคอร์ยังอธิบายว่า บางครั้งการกระท าความผิดหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้น

จากการขาดความคิดหรือขาดการตัดสินใจว่าพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ และเมื่อกระท าผิด
ไปแล้วบุคคลอาจมีการน าค านิยามมาใช้เป็นเหตุผลในการกระท าความผิดได้ และหากการแก้ตัวนั้นท า
ให้โทษลดลง ผู้กระท าผิดก็จะใช้เป็นการแก้ตัวและกระท าผิดซ้ าได้อีก 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Sarti and Triventi (2017) ได้ท าการศึกษาวิจัยบทบาทของสังคมและปัจจัยด้านปัญญาใน
การเล่นการพนันรายบุคคลโดยมีกลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาในระดับวิทยาลัย พบว่าการศึกษาเรื่อง
การพนันส่วนมากจะเป็นการศึกษาและสนับสนุนปัจจัยเชิงปัญญา ซึ่งงานวิจัยนี้โต้แย้งว่ายังมีปัจจัย
ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเล่นพนันด้วย ในการศึกษานี้ใช้การเก็บข้อมูลจากการส่งเมลให้กับ
นักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีในปี 2012-2013 
เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล แ ล้ วน าม าวิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล โด ย ใช้  Standard Regression Model (Boosted 
Regression/Structural Equations model) โดยมีผลการวิจัยว่าแสดงให้เห็นว่าตัวแปรทางสังคม
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและการมีแนวโน้มในการเล่นการพนันในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพบว่า
แนวโน้มในการเล่นการพนันมีผลกระทบจากสังคมโดยรอบ (พ่อแม่ผู้ปกครอง เพ่ือน ญาติ) และการ
ยอมรับการพนันในแต่ละคน โดยงานวิจัยเสนอว่าปัจจัยทางสังคมมีผลมากกว่าปัจจัยด้านปัญญาด้วย 

Cheung (2016)ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความกดดันทางสังคม การควบคุมตนเองกับการ
กระท าความผิดฐานเล่นการพนันในเยาวชน กรณีศึกษาวัยรุ่นจีน เนื่องจากนักวิชาการส่วนใหญ่มีการ
ให้ความสนใจในปัญหาการพนันของเยาวชน แต่การศึกษาที่พบในกลุ่มวัยรุ่นเอเชียมีค่อนข้างน้อยมาก 
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โดยการศึกษาดังกล่าวมีการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในฮ่องกงเพ่ือประเมิน
ระดับการติดการพนัน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของความกดดันทางสังคมและการควบคุมตนเองต่อ
ปัญหาการติดการพนัน และมีการใช้ปัจจัยควบคุมคือปัจจัยการควบคุมทางสังคมและการเรียนรู้ทาง
สังคม โดยในการศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีความกดดันทางสังคมและการควบคุมตนเองในระดับที่ต่ าจะ
มีแนวโน้มที่จะติดการพนัน ในขณะที่ผู้ที่ควบคุมตนเองได้สูงสามารถลดผลกระทบจากความกดดันทาง
สังคมในการเล่นหรือติดการพนันได้ แสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากกลไกการควบคุมทางสังคมและการ
เรียนรู้ทางสังคมแล้ว ยังมีความกดดันทางสังคมและการควบคุมตนเองที่มีผลต่อการติดการพนันของ
วัยรุ่นด้วย 

M. Gainsbury et al. (2016) ได้ท าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเข้าถึงการพนัน
ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันและพฤติกรรมการติดการพนัน  โดยต่อยอดจากการศึกษาวิจัยก่อน
หน้าที่พบว่าผู้ที่เล่นการพนันผ่านทางออนไลน์มีทัศนคติต่อการพนันที่ดีและมีแนวโน้มที่จะข้อง
เกี่ยวกับการพนันได้มากกว่า ทั้งนี้ยังมีแนวโน้มในการเล่นการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ด้วย (S. Gainsbury et al., 2012) ดังนั้นในการศึกษาวิจัยนี้สนใจว่าการเล่นพนันออนไลน์
ผ่านอุปกรณ์เข้าถึงที่ต่างกัน จะมีแนวโน้มที่จะมมีปัญหาการพนันเท่ากันหรือไม่ ในการเก็บข้อมูลความ
ในการเล่นการพนันออนไลน์ในลักษณะเดียวกัน แต่แบ่งตามผู้ที่เข้าใช้ระบบด้วยคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ อิเล็กโทรนิคเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ เสริมอ่ืน ๆ แยกกลุ่มออกจากกันจากตัวอย่างชาว
ออสเตรเลีย 4482 คน พบว่าผู้ที่เล่นการพนันผ่านคอมพิวเตอร์มีอัตราการเล่นการพนันที่ต่ ากว่าเมื่อ
เทียบกับกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ทั้งนี้อายุ สถานภาพการสมรส
และสภาพภาพการจ้างงานมีผลต่อการเล่นการพนันออนไลน์ด้วยเช่นกัน 

I. D. Lussier et al. (2014) ศึกษาเรื่องความเสี่ยง การทดแทน การป้องกันและปัจจัยเสี่ยง
ต่อปัญหาการพนันในเยาวชน โดยท าการศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยการกลั่นกรองคิด
วิเคราะห์ พันธะทางสังคมหรือการควบคุมทางสังคมและความสามารถทางสังคม ความเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อม และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการควบคุมตนเอง เชื่อมโยงกับปัญหาการพนันของ
เยาวชนในการศึกษาแบบตัดขวางและใช้การวิเคราะห์การถดถอยพบว่า พันธะทางสังคมท าให้ปัญหา
การพนันมีน้อยลง ในขณะที่ปัจจัยเรื่องเพ่ือนและเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเพ่ิมความเสี่ยงในการพนันมาก
ขึ้น รวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลก็เพ่ิมความเสี่ยงในปัญหาการพนันเช่นกัน 

Casey et al. (2011) ได้ท าการศึกษาเรื่องบทบาทของครอบครัว ศาสนาต่อพฤติกรรมการ
เล่นการพนันในวัยรุ่น ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นชายหญิง 436 คน (อายุ 13-16 ปี) จากการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกพบว่าเด็กผู้ชายที่เล่นการพนันมีอายุมากกว่าและมีความขัดแย้งกับ
ครอบครัวเมื่อเทียบกับเด็กผู้ชายที่ไม่ได้เล่นการพนัน และเด็กผู้ชายที่เล่นการพนันมีแนวโน้มที่จะใช้
สารเสพติดมากกว่าและมีเพ่ือนที่เล่นการพนันมากกว่าด้วย ส่วนเด็กผู้หญิงที่เล่นการพนันพบว่ามี
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ปัญหาด้านสมาธิและปัญญามากกว่าเด็กผู้หญิงที่ไม่เล่นการพนัน ทั้งยังมีแนวโน้มในการกระท าผิดกฎ
มากกว่าด้วย ส าหรับทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง ศาสนาเป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันการมีส่วนร่วมใน
การเล่นการพนัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกันการศึกษาวิจัยก่อนหน้าในบางส่วน 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนที่ก าลังศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครนั้น ก าหนดตัวแปรตามเป็นพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลของเยาวชน และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พฤติกรรมการ
เล่นการพนันฟุตบอลอาจมีผลมาจากปัจจัยหลากหลายปัจจัย แต่ในการวิจัยครั้งนี้จะยกเอาปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลที่มีการศึกษาวิจัยมาแล้วมาใช้เป็นตัวแปร
ต้น ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน ปัจจัยการควบคุมตนเอง ปัจจัยพันธะทางสังคม ปัจจัยการเรียนรู้
ทางสังคม และปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล โดยปัจจัยดังกล่าวที่น ามาใช้ ผู้วิจัยได้ยกมาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 2.1 และน าไปสู่กรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยการควบคุมตนเอง 
- ระดับการควบคุมตนเอง 

ปัจจัยพันธะทางสังคม 
- ความผูกพันต่อผู้อ่ืน 

- ข้อผูกมัดกับการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม 

- ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี 
- ความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม 

ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม 
- การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน 

- การให้ค านิยามต่อการเล่นพนันฟุตบอล 

- การเลียนแบบการเล่นพนันฟุตบอล 

- การเสริมแรง/การสนับสนุนการเล่นพนัน
ฟุตบอล 

พฤติกรรมการเล่น 
การพนันฟุตบอล 

ของเยาวชน 

ปัจจัยพื้นฐานของเยาวชน 
- เพศ 

- อายุ 
- รายได้ต่อเดือน 

 

ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล 
- ช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนที่ก าลัง
ศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือการก าหนดแนวทางในการออกแบบวิจัย 
กลุ่มประชากรและเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าและทบทวนเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยแบ่งวิธีการด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.6 หลักเกณฑ์การวัดตัวแปร 

3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross-sectional Study) และใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ซึ่งมีการท าการค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา 
หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นตามหลักวิชาการ และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ก่อนน ามาเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษาวิจัยโดยการสุ่มตัวอย่าง และน ามาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติทางการวิจัยต่อไป 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
เนื่องจากกลุ่มการพนันฟุตบอลส่วนใหญ่พบในเยาวชนที่ศึกษาในสถานบันการอาชีวศึกษาดง

ที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 ดังนั้นประชากรในการศึกษาในครั้งนี้คือ เยาวชนที่ก าลังศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 76,561 คน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
อาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา, 2560) 
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3.2.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จะใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เพ่ือ

ช่วยลดความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มให้ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มลดลง และแต่ละชั้นภูมิมีความ
แตกต่างกัน เมื่อสุ่มตัวอย่างจะได้ตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิซึ่งจะมีความทั่วถึงและเป็นตัวแทน
ประชากรได้ดีกว่าแบบไม่มีการแบ่งชั้นภูมิ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2557) 

โดยในการแบ่งชั้นภูมิจะใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นตัวก าหนด เนื่องจากความแปรปรวน
ระหว่างแต่ละชั้นภูมิต่างกันเรื่องจ านวนเพ่ือน รวมถึงขนาดความหนาแน่นของชุมชมในบริเวณรอบ ซึ่ง
จะแบ่งเป็น 3 ขนาด (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา, 2560) คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ในสถานศึกษาแต่ละขนาดจะค านวนหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากอัตราส่วนร้อ ยละของ
ประชากรแต่ละกลุ่ม แล้วน ามาเทียบกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดจากตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970) โดยกลุ่มจ านวนประชากรเกินกว่า 75,000 คน จะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
382 คน ซึ่งจะใช้การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มจะค านวณตามสูตร ได้ดังนี้ 

จ านวนประชากรในกลุ่มที่ท าการสุ่มตัวอย่าง

จ านวนประชากรทั้งหมด
  × 100        =  ร้อยละของจ านวนประชากร 

ร้อยละของจ านวนประชากร

100
  × จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  = จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 

ค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้ดังนี้ 

15477

76561
  × 100        =    20.21 

20.21

100
  × 382   =   77 
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ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษาขนาดเล็กจะเท่ากับ 77 คน ซึ่งในการค านวนหาจ านวน
กลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษาในกลุ่มอ่ืน ๆ จะใช้การค านวณในลักษณะเดียวกัน โดยจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างค านวนได้ตามตารางท่ี 3.1 

ตารางที่ 3.1 ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

สถานศึกษา จ านวนประชากร 
(คน) 

ร้อยละ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

ขนาดเล็ก 15,477 20.21 77 

ขนาดกลาง 32,867 42.93 164 
ขนาดใหญ ่ 28,217 36.86 141 

รวม 76,561 100 382 

ในการสุ่มเลือกสถานศึกษาจะสุ่มเลือกสถานศึกษาที่ใช้เก็บข้อมูลออกมา 20 สถานศึกษา ใน
แต่ละขนาดจะท าการสุ่มตามอัตราส่วนของจ านวนสถานศึกษาแต่ละขนาดต่อจ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด สุ่มได้ดังนี้ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวน 47 สถานศึกษา จากทั้งหมด 93 สถานศึกษา คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 50 จึงสุ่มสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 10 สถานศึกษาในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ วิทยาลัยเทคโนโลยีว
ราธิปบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม 

สถานศึกษาขนาดกลาง มีจ านวน 32 สถานศึกษา จากทั้งหมด 93 สถานศึกษา คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 35 จึงสุ่มสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 7 สถานศึกษาในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 
รามอินทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 

สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีจ านวน 14 สถานศึกษา จากทั้งหมด 93 สถานศึกษา คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 15 จึงสุ่มสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 3 สถานศึกษาในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
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ขั้นตอนถัดไปในการสุ่มตัวอย่างจะใช้การสุ่มตัวอย่างตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างและสถานศึกษา
ที่ท าการสุ่มออกมาแล้วข้างต้น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนในสถาบันการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยเล่นการพนันฟุตบอล
เท่านั้น 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยใช้ เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะสร้างขึ้นตามหลักวิชาการ รวมถึงผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ก่อนจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

3.3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือน ามาใช้พัฒนาสร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการท าการศึกษาและเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และน า
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขโดยวิธีวัดความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์, การ
บริหารงานยุติธรรม, การน านโยบายไปปฏิบัติ, การประเมินผลนโยบาย 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ กาญจนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสุขภาพเด็กและเยาวชน 
สารเสพติด ความเครียด และความผิดปกติทางบุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานยุติธรรม
, นโยบายอาญา, ระบบตรวจสอบถ่วงดุล, การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหาร
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

3.3.2 ลักษณะแบบสอบถาม 
ในแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยข้อค าถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของเยาวชน  

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันฟุตบอล 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 
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3.3.3 วิธีการวัดแบบสอบถาม 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การวัดในแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อค าถามนั้น ๆ ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อค าถามนั้น ๆ ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อค าถามนั้น ๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

และข้อค าถามเชิงลบจะมีเกณฑ์การให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามกับค าถามเชิงบวก โดย 
ระดับ 5 = ระดับ 1 ระดับ 4 = ระดับ 2 ระดับ 3 = ระดับ 3 ระดับ 2 = ระดับ 4 และ ระดับ 1 = 
ระดับ 5 ในการน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

ในส่วนของการแปลความหมายของข้อค าถาม จะใช้ช่วงกว้างของชั้นเทียบเกณฑ์การให้
คะแนนค่าเฉลี่ยในแต่ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Best (1970) ดังนี้ 

 ระดับคะแนน ความหมาย 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
 ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 เห็นด้วยมาก 
 ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 เห็นด้วยปานกลาง 
 ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 เห็นด้วยน้อย 
 ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

3.3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
ในการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลเพื่อ

ท าการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ต้องการศึกษา คือ  
เยาวชนที่ก าลังศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ตั้งใจ (Accidental Sampling) 

เมื่อได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนแล้ว จึงน าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลเพ่ือ
ท าการทดสอบ (Pretest) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ผล
ทางสถิติโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) หากข้อค าถามที่มีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) มากกว่า 0.7 ขึ้นไป สามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือในการน าไปใช้ ซึ่งผลการทดสอบมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์ (Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปร 

ตัวแปร Alpha Coefficient 
ปัจจัยการควบคุมตนเอง  
ระดับการควบคุมตนเอง .781 
ปัจจัยพันธะทางสังคม  
ความผูกพันต่อผู้อ่ืน .952 
ข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม .949 
ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี .971 
ความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม/
การให้ค านิยามต่อการเล่นพนันฟุตบอล 

.920 

ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม  
การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน .911 
การเลียบแบบ .897 
การเสริมแรง/การสนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล .890 
พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล  
พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล .961 

 
3.3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

การแจกQR CODEแบบสอบถามให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดตาม
รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้ท าการสุ่มไว้ และคัดกรองผู้ตอบที่เคยเล่นการพนันฟุตบอลโดยใช้ค าถาม
คัดกรองในเบื้องต้น หายไม่เคยเล่นการพนันฟุตบอล จะไม่สามารถท าแบบสอบถามได้ 

ในการตอบแบบสอบถาม จะให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบในแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งใน
แบบสอบถามจะมีค าชี้แจงเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามที่ชัดเจน เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะมีการเช็ค
ความครบถ้วนของข้อมูลค าตอบก่อนเก็บแบบสอบถามคืนมาเพ่ือน าไปประมวลและวิเคราะห์ผลต่อไป 
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3.4 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ไปจัดหมวดหมู่ตาม
ประเภทของการวัดตัวแปรและน าไปประมวลผลตามวิธีการทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัย (Statistical Package for the Social 
Science: SPSS for Windows) โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้อธิบายของลักษณะของกลุ่มประชากรและ
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ท าการเก็บข้อมูลมา โดยจะใช้การน าเสนอในรูปแบบตารางและใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดย
จะใช้สถิติ คือ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

3.5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
- ปัจจัยพื้นฐานของเยาวชน ประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน 
- ปัจจัยการควบคุมตนเอง ประกอบไปด้วย ระดับการควบคุมตนเอง 
- ปัจจัยพันธะทางสังคม ประกอบไปด้วย ความผูกพันต่อผู้อ่ืน ข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิต

ตามศีลธรรม ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี และความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม 
- ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม ประกอบไปด้วย การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน การให้ค านิยามต่อ

การเล่นพนันฟุตบอล การเลียนแบบการเล่นพนันฟุตบอล และการเสริมแรง/การสนับสนุนการเล่น
พนันฟุตบอล 

- ปัจจัยช่องทางการเล่นการพนันฟุตบอล 
3.5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 
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3.6 หลักเกณฑ์การวัดตัวแปร 
ตารางที่ 3.3 หลักเกณฑ์การวัดตัวแปร 
ตัวแปร ระดับการวัด 

ตัวแปรอิสระ 
   ปัจจัยพื้นฐานของเยาวชน 

- เพศ Nominal 
- อายุ Ratio 
- รายได้ต่อเดือน Ratio 

   ปัจจัยการควบคุมตนเอง 
- ระดับการควบคุมตนเอง Interval 

   ปัจจัยพันธะทางสังคม 
- ความผูกพันต่อผู้อ่ืน Interval 
- ข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม Interval 
- ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี Interval 
- ความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม Interval 

   ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม 
- การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน Interval 
- การให้ค านิยามต่อการเล่นพนันฟุตบอล Interval 
- การเลียบแบบ Interval 
- การเสริมแรง/การสนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล Interval 

   ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล 
- ช่องทางการเล่นการพนันฟุตบอล Nominal 

ตัวแปรตาม 
   พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน Interval 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบัน
อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” โดยการวิจัยเป็นวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในปัจจัยที่ท าการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน 
ปัจจัยการควบคุมตนเอง ปัจจัยการควบคุมทางสังคม ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม ปัจจัยช่องทางการ
เล่นพนันฟุตบอล และพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 382 คน โดยจะแบ่งการวิเคราะห์ผลเป็นการวิเคราะห์ผลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

 

4.1 การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จะใช้การวิเคราะห์ผลสถิติโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ผล ข้อมู ลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน ปัจจัยการควบคุมตนเอง ปัจจัยการควบคุมทาง
สังคม ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล และพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลของเยาวชน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 539 คน 

4.1.1 ปัจจัยพื้นฐานของเยาวชน  
การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของเยาวชน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อ

เดือน ซึ่งผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลพ้ืนฐาน 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 238 62.3 
หญิง 144 37.7 
รวม 382 100 
อาย ุ   
14 15 3.9 
15 75 23.6 
16 132 34.6 
17 160 41.9 
รวม 382 100 
รายได้ต่อเดือน   
ไม่เกิน 5000 บาท 216 56.5 
5001-10000 บาท 114 29.8 
10001-15000 บาท 25 6.5 
มากกว่า 15000 บาท 27 7.1 
รวม 382 100 

 
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) และ

ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) พบว่า 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.3 และเพศหญิง ร้อยละ 37.7 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 17 ปี ร้อยละ 41.9 อายุ 16 ปี ร้อยละ 34.6 อายุ 

15 ปี ร้อยละ 23.6 และอายุ 14 ปี ร้อยละ 3.9 
รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 5000 บาท 

ร้อยละ 56.5 5001-10000 บาท ร้อยละ 29.8 10001-15000 บาท ร้อยละ 6.5 และมากกว่า 15000 
ร้อยละ 7.1 
  



 41 

4.1.2 ปัจจัยการควบคุมตนเอง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการควบคุมตนเองเป็นรายข้อย่อย มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
การควบคุมตนเอง 

ปัจจัยการควบคุมตนเอง 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 SD 
การ 
แปร
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ระดับการควบคุมตนเอง         
1. ฉันจะคิดอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนตัดสินใจ
อะไรเสมอ 

159 
(29.5) 

164 
(30.4) 

128 
(23.7) 

68 
(12.6) 

20 
(3.7) 

3.75 1.12 มาก 

2. ฉันมักท าอะไรตามใจ
ตัวเองเสมอ (ค าถามเชิง
ลบ) 

80 
(14.8) 

163 
(30.2) 

160 
(29.7) 

80 
(14.8) 

56 
(10.4) 

2.74 1.20 
ปาน
กลาง 

3. ส าหรับฉัน เหตุผลต้อง
มาก่อนอารมณ์เสมอ 

120 
(22.3) 

155 
(28.8) 

176 
(32.7) 

60 
(11.1) 

28 
(5.2) 

3.57 1.10 มาก 

4. ถ้าฉันอยากท าอะไร 
ฉันก็จะท าโดยไม่สนใจว่า
คนอ่ืนจะว่าอย่างไร 
(ค าถามเชิงลบ) 

56 
(10.4) 

92 
(17.1) 

175 
(32.5) 

120 
(22.3) 

96 
(17.8) 

3.19 1.24 
ปาน
กลาง 

5. ไม่ว่าจะท าอะไร ฉันมัก
ค านึงถึงผลที่เกิดข้ึนใน
ระยะยาวเสมอ 

151 
(28) 

188 
(34.9) 

144 
(26.7) 

36 
(6.7) 

20 
(3.7) 

3.82 1.03 มาก 

รวม      3.41 0.67 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยการควบคุมตนเองมีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อย
พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ไม่ว่าจะท าอะไร ฉันมักค านึงถึงผลที่
เกิดขึ้นในระยะยาวเสมอ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมา 
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ได้แก่ ฉันจะคิดอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจอะไรเสมอ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส าหรับฉัน เหตุผลต้องมาก่อนอารมณ์เสมอ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ถ้าฉันอยากท าอะไร ฉันก็จะท าโดยไม่สนใจว่าคนอ่ืนจะว่า
อย่างไร มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และฉันมักท าอะไร
ตามใจตัวเองเสมอ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 เรียง
ตามล าดับ 

4.1.3 ปัจจัยพันธะทางสังคม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพันธะทางสังคมเป็นรายข้อย่อย โดยแบ่งเป็นด้านต่าง  ๆ 

ประกอบด้วย ความผูกพันต่อผู้ อ่ืน ข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม ความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ดี และความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม/การให้ค านิยามต่อการเล่นพนัน
ฟุตบอล ซึ่งมผีลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ตารางที่ 4.3 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
พันธะทางสังคม 

ปัจจัยพันธะทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 SD 
การ 

แปรผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความผูกพันต่อผู้อ่ืน         

1. ฉันจะไม่ท าในสิ่งที่ท า

ให้คนที่ดีต่อฉันเสียใจ 

192 
(35.6) 

159 
(29.5) 

92 
(17.1) 

64 
(11.9) 

32 
(5.9) 

3.84 1.20 มาก 

2. ฉันรักครอบครัวของ

ฉัน 
315 

(58.4) 
72 

(13.4) 
76 

(14.1) 
56 

(10.4) 
20 

(3.7) 
4.20 1.18 มาก 

3. ฉันจะไม่ท าในสิ่งที่ท า

ให้เสียชื่อเสียงของ

ครอบครัวและวงศ์ตระกูล 

240 
(44.5) 

135 
(25.0) 

68 
(12.6) 

68 
(12.6) 

28 
(5.2) 

3.98 1.23 มาก 

4. ฉันจะเป็นคนดีของ

สังคม 
184 

(34.1) 
147 

(27.3) 
124 

(23.0) 
60 

(11.1) 
24 

(4.5) 
3.81 1.16 มาก 

5. ฉันไม่อยากท าให้ใคร

ผิดหวังในตัวฉัน 
203 

(37.7) 
144 

(26.7) 
104 

(19.3) 
64 

(11.9) 
24 

(4.5) 
3.88 1.18 มาก 

รวม      3.94 1.06 มาก 
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
พันธะทางสังคม (ต่อ) 

ปัจจัยพันธะทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 SD 
การ 

แปรผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ข้อผูกมัดในการด าเนิน

ชีวิตตามศีลธรรม 
        

1. ฉันจะไม่ท าในสิ่งที่ท า

ให้ตนเองหมดคุณค่าใน

สังคม 

124 
(32.5) 

128 
(33.5) 

79 
(20.7) 

39 
(10.2) 

12 
(3.1) 

3.82 1.09 มาก 

2. ฉันภูมิใจในความเป็น

คนดีของฉัน 
148 

(38.7) 
103 

(27.0) 
75 

(19.6) 
36 

(9.4) 
20 

(5.2) 
3.85 1.19 มาก 

3. ฉันไม่อยากท าผิด

ศีลธรรมเพราะต้อง

สูญเสียคุณงามความดีที่

ฉันเคยท ามาก่อนหน้านี้ 

93 
(24.3) 

129 
(33.8) 

97 
(25.4) 

43 
(11.3) 

20 
(5.2) 

3.61 1.13 มาก 

4. ฉันจะไม่ท าอะไรที่จะ

ท าให้ชีวิตของฉันตกต่ า  
107 

(28.0) 
108 

(28.3) 
111 

(29.1) 
33 

(8.6) 
23 

(6.0) 
3.64 1.15 มาก 

5. ฉันอยากรักษาความดี

ที่ฉันมีเอาไว้ 
115 

(40.6) 
95 

(24.9) 
82 

(21.5) 
38 

(9.9) 
12 

(3.1) 
3.90 1.14 มาก 

รวม      3.76 1.01 มาก 

  



 44 

ตารางที่ 4.3 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
พันธะทางสังคม (ต่อ) 

ปัจจัยพันธะทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 SD 
การ 

แปรผล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมที่ดี 
        

1. ฉันใช้เวลาว่างท า

กิจกรรมที่พัฒนาตนเอง 

เช่น เรียนพิเศษ เล่น

ดนตรี เล่นกีฬา เป็นต้น 

91 
(23.8) 

119 
(31.2) 

95 
(24.9) 

51 
(13.4) 

26 
(6.8) 

3.52 1.19 มาก 

2. ฉันไม่ชอบปล่อยให้

ตัวเองว่าง หากว่างก็

มักจะหากิจกรรมที่มี

ประโยชน์ท าเสมอ 

72 
(18.8) 

92 
(24.1) 

129 
(33.8) 

57 
(14.9) 

32 
(8.4) 

3.30 1.18 
ปาน
กลาง 

3. ฉันมักแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในเรื่องต่าง 

ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ

เพ่ือนๆเมื่อมีเวลาว่าง 

79 
(20.7) 

120 
(31.4) 

101 
(26.4) 

55 
(14.4) 

27 
(7.1) 

3.44 1.17 
ปาน
กลาง 

4. ฉันชอบเข้าร่วมกับ

ผู้อื่นในการท ากิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

72 
(18.8) 

104 
(27.2) 

140 
(36.6) 

36 
(9.4) 

30 
(7.9) 

3.40 1.13 
ปาน
กลาง 

5. ฉันไม่ปล่อยเวลาไปกับ

สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 
78 

(20.4) 
65 

(17.0) 
153 

(40.1) 
54 

(14.1) 
32 

(8.4) 
3.27 1.18 

ปาน
กลาง 

รวม      3.39 0.99 
ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
พันธะทางสังคม (ต่อ) 

ปัจจัยพันธะทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

𝐗 SD 
การ 
แปร
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม/การให้ค านิยามต่อการเล่นพนันฟุตบอล 
1. การพนันฟุตบอลเป็น

สิ่งที่ผิดศีลธรรม 
117 

(30.6) 
76 

(19.9) 
99 

(25.9) 
50 

(13.1) 
40 

(10.5) 
3.47 1.33 

ปาน
กลาง 

2. การห้ามเล่นการพนัน

ฟุตบอลเป็นสิ่งที่ควร

ด าเนินการ 

112 
(29.3) 

79 
(20.7) 

110 
(28.8) 

47 
(12.3) 

34 
(8.9) 

3.49 1.27 
ปาน
กลาง 

3. เราควรท าตาม

กฎหมายเรื่องการห้าม

เล่นการพนันฟุตบอล 

119 
(31.2) 

80 
(20.9) 

107 
(28.0) 

54 
(14.1) 

22 
(5.8) 

3.58 1.22 มาก 

4. การเล่นพนันฟุตบอล

ไม่ได้เป็นสิ่งผิดอะไร 

(ค าถามเชิงลบ) 

34 
(8.9) 

84 
(22.0) 

100 
(26.2) 

70 
(18.3) 

95 
(24.6) 

3.28 1.29 
ปาน
กลาง 

5. การเล่นพนันฟุตบอล

ท าให้การชมการแข่งขัน

ฟุตบอลมีสีสัน (ค าถาม

เชิงลบ) 

70 
(18.3) 

57 
(14.9) 

107 
(28.0) 

99 
(25.9) 

49 
(12.8) 

3.00 1.29 
ปาน
กลาง 

รวม      3.36 1.04 
ปาน
กลาง 

รวมทุกด้าน      3.61 0.86 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพันธะทางสังคม พบว่า ปัจจัยพันธะทางสังคม

รวมมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละด้าน มีดังนี ้
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ปัจจัยพันธะทางสังคมด้านความผูกพันต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ฉันรักครอบครัวของฉัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมา ได้แก่ ฉันจะไม่ท าในสิ่งที่ท าให้เสียชื่อเสียงของครอบครัวและวงศ์
ตระกูล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ฉันไม่อยากท าให้ใคร
ผิดหวังในตัวฉัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ฉันจะไม่ท าในสิ่งที่
ท าให้คนที่ดีต่อฉันเสียใจ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และฉันจะ
เป็นคนดีของสังคม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เรียงตามล าดับ 

ปัจจัยพันธะทางสังคมด้านข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นอยู่ที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ฉันอยากรักษาความดีที่ฉันมีเอาไว้ มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมา ได้แก่ ฉันภูมิใจในความเป็นคนดี
ของฉัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ฉันจะไม่ท าในสิ่งที่ท าให้
ตนเองหมดคุณค่าในสังคม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ฉันจะไม่
ท าอะไรที่จะท าให้ชีวิตของฉันตกต่ า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
และฉันไม่อยากท าผิดศีลธรรมเพราะต้องสูญเสียคุณงามความดีที่ฉันเคยท ามาก่อนหน้านี้  มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เรียงตามล าดับ 

ปัจจัยพันธะทางสังคมด้านความเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ดี มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่
ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ฉันใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่พัฒนาตนเอง เช่น เรียนพิเศษ 
เล่นดนตรี เล่นกีฬา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
รองลงมา ได้แก่ ฉันมักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเพ่ือนๆเมื่อมีเวลา
ว่าง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ฉันชอบเข้าร่วมกับผู้อ่ืน
ในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 ฉันไม่ชอบปล่อยให้ตัวเองว่าง หากว่างก็มักจะหากิจกรรมที่มีประโยชน์ท าเสมอ  มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และฉันไม่ปล่อยเวลาไปกับสิ่งที่
ไม่เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 เรียง
ตามล าดับ 

ปัจจัยพันธะทางสังคมด้านความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม/การให้ค านิยามต่อ
การเล่นพนันฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.36 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 
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คือ เราควรท าตามกฎหมายเรื่องการห้ามเล่นการพนันฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 รองลงมา ได้แก่ การห้ามเล่นการพนันฟุตบอลเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการ มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 การพนันฟุตบอลเป็นสิ่งที่ผิด
ศีลธรรม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และการเล่นพนัน
ฟุตบอลไม่ได้เป็นสิ่งผิดอะไร มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 
การเล่นพนันฟุตบอลท าให้การชมการแข่งขันฟุตบอลมีสีสัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 เรียงตามล าดับ 

4.1.4 ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมเป็นรายข้อย่อย โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ 

ประกอบด้วย การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน การเลียนแบบการเล่นพนันฟุตบอล และการเสริมแรง/การ
สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล ส่วนการให้ค านิยามต่อการเล่นพนันฟุตบอลจะมีข้อค าถามรวมกับตัว
แปรพันธะทางสังคมด้านความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม
มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
การเรียนรู้ทางสังคม 

ปัจจัยการเรียนรู้ทาง
สังคม 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 SD 
การ 
แปร
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การคบหาสมาคมกับ

ผู้อ่ืน 
        

1. ฉันไม่คบกับเพ่ือนที่

เล่นพนันบอล (ค าถามเชิง

ลบ) 

42 

(11.0) 

42 

(11.0) 

107 

(28.0) 

86 

(22.5) 

105 

(27.5) 
3.45 1.30 

ปาน
กลาง 

2. เพ่ือนส่วนใหญ่ของฉัน

ชอบเล่นพนันฟุตบอล  
26 

(6.8) 
39 

(10.2) 
138 

(36.1) 
79 

(20.7) 
100 

(26.2) 
2.51 1.18 

ปาน
กลาง 

3. ฉันคุยกับเพ่ือนเรื่อง

พนันฟุตบอลบ่อย ๆ 
18 

(4.7) 
39 

(10.2) 
86 

(22.5) 
70 

(18.3) 
169 

(44.2) 
2.13 1.22 น้อย 

4. ฉันมักสนิทกับเพ่ือนที่

ไม่เล่นพนันฟุตบอล 

(ค าถามเชิงลบ) 

24 
(6.3) 

37 
(9.7) 

154 
(40.3) 

78 
(20.4) 

89 
(23.3) 

2.55 1.13 
ปาน
กลาง 

5. คนรอบตัวฉันส่วนใหญ่

เล่นการพนันฟุตบอล 
21 

(5.5) 
31 

(8.1) 
102 

(26.7) 
70 

(18.3) 
158 

(41.4) 
2.18 1.21 น้อย 

รวม      2.56 0.84 
ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
การเรียนรู้ทางสังคม (ต่อ) 

ปัจจัยการเรียนรู้ทาง
สังคม 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 SD 
การ 
แปร
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การเลียนแบบการเล่น

พนันฟุตบอล 
        

1. คนที่ฉันชื่นชอบหลาย

คนเล่นพนันฟุตบอล 
12 

(3.1) 
28 

(7.3) 
99 

(25.3) 
89 

(23.3) 
154 

(40.3) 
2.10 1.11 น้อย 

2. ฉันรู้วิธีการเล่นพนัน

ฟุตบอลจากคนรอบตัว 
68 

(17.8) 
110 

(28.8) 
85 

(22.3) 
85 

(22.3) 
34 

(8.9) 
2.76 1.23 

ปาน
กลาง 

3. ฉันพยายามหาเงินจาก

การพนันฟุตบอลแบบคน

ที่ฉันรู้จัก 

14 
(3.7) 

58 
(15.2) 

88 
(23.0) 

61 
(16.0) 

161 
(42.1) 

2.22 1.24 น้อย 

4. ฉันอยากเป็นผู้ที่รู้เรื่อง

การแข่งขันฟุตบอลเป็น

อย่างดีเหมือนคนที่เล่น

พนันฟุตบอล 

30 
(7.9) 

69 
(18.1) 

104 
(27.2) 

44 
(11.5) 

135 
(35.3) 

2.52 1.34 
ปาน
กลาง 

5. ฉันไม่เล่นการพนัน

ฟุตบอลแม้ว่าคนรอบตัว

ฉันจะเล่นก็ตาม (ค าถาม

เชิงลบ) 

115 
(30.1) 

45 
(11.8) 

102 
(26.7) 

60 
(15.7) 

60 
(15.7) 

2.75 1.43 
ปาน
กลาง 

รวม      2.47 0.97 น้อย 

  



 50 

ตารางที่ 4.4 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
การเรียนรู้ทางสังคม (ต่อ) 

ปัจจัยการเรียนรู้ทาง
สังคม 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 SD 
การ 
แปร
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การเสริมแรง/การสนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล 
1. ฉันจะถูกลงโทษหนัก 

หากเล่นพนันฟุตบอล 

(ค าถามเชิงลบ) 

120 
(31.4) 

68 
(17.8) 

81 
(21.2) 

58 
(15.2) 

55 
(14.4) 

3.37 1.43 
ปาน
กลาง 

2. ถึงฉันเล่นพนันฟุตบอล 

ก็ไม่มีใครว่าอะไร 
130 

(34.0) 
71 

(18.6) 
93 

(24.3) 
44 

(11.5) 
44 

(11.5) 
3.52 1.36 มาก 

3. ฉันเสียเงินในการพนัน

ฟุตบอลมากกว่าได ้

(ค าถามเชิงลบ) 

163 
(42.7) 

63 
(16.5) 

86 
(22.5) 

28 
(7.3) 

42 
(11.0) 

2.27 1.37 น้อย 

4. ฉันเล่นพนันฟุตบอล

เพราะใคร ๆ ก็บอกว่าฉัน

มักคาดเดาผลถูกว่าทีมใด

จะเป็นฝ่ายชนะ 

162 
(42.4) 

44 
(11.5) 

90 
(23.6) 

51 
(13.4) 

35 
(9.2) 

3.65 1.38 มาก 

5. เพ่ือนจะไม่คบฉัน หาก

ฉันเล่นพนันฟุตบอล 

(ค าถามเชิงลบ) 

149 
(39.0) 

31 
(8.1) 

129 
(33.8) 

43 
(11.3) 

30 
(7.9) 

2.41 1.31 น้อย 

รวม      3.04 0.78 
ปาน
กลาง 

รวมทุกด้าน      2.66 0.78 
ปาน
กลาง 
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จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม พบว่า ปัจจัยการเรียนรู้
ทางสังคมรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 ผลการวิเคราะห์แต่ละด้าน มีดังนี้ 

ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมด้านการคบหาสมาคมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่
ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ฉันไม่คบกับเพ่ือนที่เล่นพนันบอล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 รองลงมา ได้แก่ ฉันมักสนิทกับเพ่ือนที่ไม่เล่นพนัน
ฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 เพ่ือนส่วนใหญ่ของ
ฉันชอบเล่นพนันฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 คน
รอบตัวฉันส่วนใหญ่เล่นการพนันฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.18 และฉันคุยกับเพ่ือนเรื่องพนันฟุตบอลบ่อย ๆ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13  

ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมด้านการเลียนแบบการเล่นพนันฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นอยู่ที่ระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ฉันรู้วิธีการเล่นพนันฟุตบอลจากคนรอบตัว มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 รองลงมา ได้แก่ ฉันไม่เล่นการ
พนันฟุตบอลแม้ว่าคนรอบตัวฉันจะเล่นก็ตาม มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ฉันอยากเป็นผู้ที่รู้เรื่องการแข่งขันฟุตบอลเป็นอย่างดีเหมือนคนที่เล่นพนัน
ฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 ฉันพยายามหาเงิน
จากการพนันฟุตบอลแบบคนที่ฉันรู้จัก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.22 และคนที่ฉันชื่นชอบหลายคนเล่นพนันฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 เรียงตามล าดับ 

ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมด้านการเสริมแรง/การสนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอล มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 เมื่อพิจารณาเป็นข้อค าถาม
รายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ฉันเล่นพนันฟุตบอลเพราะ
ใคร ๆ ก็บอกว่าฉันมักคาดเดาผลถูกว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมา ได้แก่ ถึงฉันเล่นพนันฟุตบอล ก็ไม่มีใครว่าอะไร มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ฉันจะถูกลงโทษหนัก หากเล่นพนันฟุตบอล มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 เพ่ือนจะไม่คบฉัน หากฉันเล่น
พนันฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 และฉันเสียเงินในการ
พนันฟุตบอลมากกว่าได้ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 เรียง
ตามล าดับ  
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4.1.5 ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.5 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ 
ช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล   
ออนไลน์ 229 59.9 
ไม่ออนไลน์ 153 40.1 

รวม 382 100 

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) และ
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล
แบบออนไลน์ คิดเป็นจ านวนร้อยละ 59.9 และผู้ที่ใช้ช่องทางเล่นพนันแบบไม่ออนไลน์ คิดเป็นจ านวน
ร้อยละ 40.1 

4.1.6 พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนเป็นรายข้อย่อย มีผล

การวิเคราะห์ ดังนี้  
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ตารางที่ 4.6 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล 

พฤติกรรมการเล่นการ
พนันฟุตบอล 

ระดับความคิดเห็น 

𝐗 SD 
การ 
แปร
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอล 
1. ฉันเล่นการพนัน

ฟุตบอลบ่อยมาก 

30 

(7.9) 

37 

(9.7) 

64 

(16.8) 

46 

(12.0) 

205 

(53.7) 
2.06 1.34 น้อย 

2. ฉันมักลงเงินพนัน

ฟุตบอลจ านวนมาก 
20 

(5.2) 
44 

(11.5) 
50 

(13.1) 
55 

(14.4) 
213 

(55.8) 
1.96 1.27 น้อย 

3. ฉันเล่นการพนัน

ฟุตบอลในทุกฤดูกาล 
17 

(4.5) 
27 

(7.1) 
41 

(10.7) 
44 

(11.5) 
253 

(66.2) 
1.72 1.17 น้อย 

4. ฉันมักจะลงพนันครั้ง

ละหลายๆคู่ 
29 

(7.6) 
41 

(10.7) 
57 

(14.9) 
38 

(9.9) 
217 

(56.8) 
2.02 1.35 น้อย 

5. เมื่อฉันแพ้พนัน

ฟุตบอล ฉันจะต้อง

กลับมาเล่นอีก 

21 
(5.5) 

23 
(6.0) 

71 
(18.6) 

44 
(11.5) 

223 
(58.4) 

1.89 1.22 น้อย 

รวม      1.93 1.18 น้อย 

จากตารางที่ 4.6 แสดงผลวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลองเยาวชน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 เมื่อ
พิจารณาเป็นข้อค าถามรายย่อยพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ฉัน
เล่นการพนันฟุตบอลบ่อยมาก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 
รองลงมา ได้แก่ ฉันมักจะลงพนันครั้งละหลายๆคู่ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 ฉันมักลงเงินพนันฟุตบอลจ านวนมาก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 เมื่อฉันแพ้พนันฟุตบอล ฉันจะต้องกลับมาเล่นอีก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 และฉันเล่นการพนันฟุตบอลในทุกฤดูกาล มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72 เรียงตามล าดับ  



 54 

4.2 การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์ผลจะใช้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับปัจจัย
ต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน ปัจจัยการควบคุมตนเอง ปัจจัยการควบคุมทางสังคม 
ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล และพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลของเยาวชน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 539 คน ซึ่งการ
วิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทราบว่าปัจจัยใดมีความมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล
มากที่สุด จนถึงตัวที่ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ โดยจะใช้การวิเคราะห์ผลสถิติโดยใช้การวิ เคราะห์การ
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

4.2.1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

เพ่ือให้เป็นไปตามสมมติฐานของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) จะใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

ตัวแปร เพ
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เพศ 1       

อาย ุ -.098 1      

รายได้ต่อเดือน .106 .163 1     

ช่องทางการเล่น .070 -.339 .046 1    

การควบคุมตนเอง .106 -.352 -.331 .252 1   

พันธะทางสังคม .097 -.142 -.179 .247 .583 1  

การเรียนรู้ทางสังคม -.128 .022 .204 -.211 -.429 -.678 1 

หมายเหตุ: p<0.05        
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จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่า ไม่มีตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์กันเองในระดับมากกว่า 0.8 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าทุกตัวแปรไม่มีตัวแปรคู่ใดเป็นการ
ทดสอบสภาวะร่วม (Collinearity/Multicollinearity) จึงสามารถน าไปวิเคราะห์การถดถอยพหุได้ 

4.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ผู้วิจัยมีการทดสอบค่า 
Tolerance ของตัวแปรอิสระ ได้ค่า ดังนี้ 

ตารางที่ 4.8 แสดงผลวิเคราะห์ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ 
ตัวแปร ค่าTolerance 

เพศ 0.947 
อายุ 0.761 
รายได้ต่อเดือน 0.827 
ช่องทางการเล่น 0.810 
การควบคุมตนเอง 0.541 
พันธะทางสังคม 0.432 
การเรียนรู้ทางสังคม 0.510 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่า Tolerance ดังนี้ เพศ มีค่า Tolerance เท่ากับ 
0.947 อายุ มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.761 รายได้ต่อเดือน มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.827 ช่อง
ทางการเล่น มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.810 การควบคุมตนเอง มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.541 
พันธะทางสังคม มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.432 และการเรียนรู้ทางสังคม มีค่า Tolerance เท่ากับ 
0.510 โดยทุกตัวแปรมีค่า Tolerance มากกว่า 0.2 จึงถือว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบสภาวะ
ร่วม (Collinearity/Multicollinearity) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุโดย
วิธีการน าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) โดยผลการวิเคราะห์ มีดังนี้  
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ตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ปัจจัย B Beta t p-value 
พฤติกรรมการเล่นการพนัน (Constant) 3.006  2.745 .006 
เพศ -.106 -.043 -1.246 .214 
อายุ .028 .021 .535 .593 
รายได้ต่อเดือน .000002 .011 .299 .765 
ช่องทางการเล่น -.053 -.022 -.587 .558 
การควบคุมตนเอง -.047 -.027 -.584 .559 
พันธะทางสังคม -.665 -.481 -9.345*** .000 
การเรียนรู้ทางสังคม .466 .306 6.465*** .000 
R = 757 Adjusted R2 = .565 
R2 = .573 Standard Error = .78066 
หมายเหตุ: ***p<0.001 

จากตารางที่  4.9 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ว่า เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุทั้งหมด 7 
ตัวแปร พบว่า มีตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนเพียง 2 ตัวแปร
เท่านั้น โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p<0.001) ได้แก่ พันธะทางสังคมและการเรียนรู้ทางสังคม ส่วนตัว
แปรอื่น ๆ นอกจากนี้ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ช่องทางการเล่น และการควบคุมตนเอง ไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ (Beta) เพ่ือจัดล าดับความส าคัญให้กับตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนมากที่สุด คือ พันธะทางสังคม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อการพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน โดยมีค่าเป็นสัมประสิทธิ์
การถดถอยพหุ (Beta) เท่ากับ .481 กล่าวคือ เมื่อจ านวนพันธะทางสังคมเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้
พฤติกรรมการเล่นการพนันลดลงเท่ากับ .481 หน่วย (ร้อยละ 48.1) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
รองลงมา คือ ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลของเยาวชน โดยมีค่าเป็นสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ (Beta) เท่ากับ .306 กล่าวคือ เมื่อ
จ านวนการเรียนรู้ทางสังคมเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน
เพ่ิมขึ้นเท่ากับ .306 หน่วย (ร้อยละ 30.6) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการ
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เล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนได้ดีที่สุดเรียงตามล าดับ คือ ปัจจัยพันธะทางสังคมและปัจจัยการ
เรียนรู้ทางสังคม 

ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 
R2) เท่ากับ .565 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยในการวิเคราะห์นี้สามารถอธิบายพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลได้สูงถึงร้อยละ 56.5 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการพยากรณ์ (Standard Error) 
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.78066 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน คือ ปัจจัยพันธะทางสังคมและปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม โดย
ปัจจัยพันธะทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน ปัจจัย
การเรียนรู้ทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน ส่วน
ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ช่องทางการเล่น และการควบคุมตนเองไม่พบ
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 

 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชนในสถาบัน
การอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
เล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน ปัจจัยการควบคุมตนเอง ปั จจัยพันธะทางสังคม และ
ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลของ
เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจ (Survey Research) ข้อมูลที่ท าการเก็บรวบรวม ประกอบด้วย ข้อมูล
ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน ปัจจัยการควบคุมตนเอง ปัจจัยพันธะทางสังคม ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม 
ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล และข้อมูลพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนที่ศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 382 คน โดยมีผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวแปร มีดังนี ้
ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

62.3 มีอายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.9 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 5000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
56.5 

ปัจจัยการควบคุมตนเอง การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ภาพรวม 
มีช่วงความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.67 
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ปัจจัยพันธะทางสังคม การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ภาพรวม มี
ช่วงความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.86 

ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ภาพรวม 
มีช่วงความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.78 

ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการเล่น
พนันฟุตบอลผ่านทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 59.9 

พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
ภาพรวม มีช่วงความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.18 

5.1.2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานคือ ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน ปัจจัยการควบคุมตนเอง 

ปัจจัยพันธะทางสังคม ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม และช่องทางการเล่นพนันฟุตบอล มีผลต่อ
พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้จะแบ่งสมมติฐานออกเป็น 5 สมมติฐานย่อย ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 (Ha) ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชนมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล

ของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
เพศชายมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบัน

อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครมากกว่าเพศหญิง 
อายุมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา 

เขตกรุงเทพมหานคร  
รายได้ต่อเดือนมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบัน

อาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2 (Hb) ปัจจัยการควบคุมตนเองมีผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน

ฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 3 (Hc) ปัจจัยพันธะทางสังคมมีผลต่อเชิงลบพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล

ของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 4 (Hd) ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน

ฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 5 (He) ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอลแบบออนไลน์มีผลต่อพฤติกรรมการ
เล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ตารางที่ 5.1 แสดงผลวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐาน (Hypothesis) ผลวิเคราะห์ 

Ha 
ปัจจัยพื้นฐานของเยาวชนมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลของเยาวชน 

 

 
เพศชายมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของ
เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครมากกว่า
เพศหญิง 

ปฏิเสธ 

 
อายุมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของ
เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธ 

 
รายได้ต่อเดือนมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธ 

Hb 
ปัจจัยการควบคุมตนเองมีผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการเล่นการ
พนันฟุตบอลของเยาวชน 

ปฏิเสธ 

Hc 
ปัจจัยพันธะทางสังคมมีผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการเล่นการ
พนันฟุตบอลของเยาวชน 

ยอมรับ (มีผลเชิงลบ) 

Hd 
ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่น
การพนันฟุตบอลของเยาวชน 

ยอมรับ (มีผลเชิงบวก) 

He 

ปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอลแบบออนไลน์มีผลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนมากกว่า
แบบไม่ออนไลน์ในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธ 

 จากตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยก าหนดให้แต่ละ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงถือเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้ยอมรับสมมติฐาน 
ดังนี้  

สมมติฐานที่ 3 (Hc) ปัจจัยพันธะทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของ
เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร (มีผลเชิงบวก) 
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สมมติฐานที่ 4 (Hd) ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล
ของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร (มีผลเชิงลบ) 

ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เล่นการพนันของเยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครนี้ ยอมรับสมมติฐานทั้งสิ้น 2 
สมมติฐาน จากท้ังหมด 5 สมมติฐาน 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน พบว่า ตัว
แปรปัจจัยอิสระ 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยพันธะทางสังคม และปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ปัจจัยพันธะทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน ซึ่งเป็นผลเชิง
ลบ กล่าวคือ หากมีพันธะทางสังคมเพ่ิมขึ้น จะท าให้พฤติกรรมการเล่นการพนันลดลง ทั้งนี้สาเหตุที่
พันธะทางสังคมมีผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอล เนื่องจากคนจะไม่ก่ออาชญากรรม
เพราะคนมีพันธะทางสังคม หรือกล่าวได้ว่าคนที่มีความผูกพันกับองค์การหรือกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม มัก
ไม่ก่ออาชญากรรม หากความผูกพันต่อสังคมหรือพันธะทางสังคมอ่อนแอหรือหายไป จะท าให้เกิดการ
ก่ออาชญากรรมขึ้น โดยพันธะทางสังคม (Social Bonding) นี้ รวมถึงความรักความผูกพันที่มีต่อผู้อ่ืน 
ข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรมในคุณงามความดีที่เคยท ามาก่อนหน้า ความเกี่ยวข้องในการ
ท ากิจกรรมที่ดีกับสังคม และความเชื่อหรือค่านิยมต่อกฎหมายว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรท า (Hirschi, 
1961)  

โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Cheung (2016) ที่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยพันธะทางสังคมและพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลในการศึกษาวิจัยในนักเรียนมัธยมปลาย
ในฮ่องกง เช่นเดียวกับการศึกษาของ I. D. Lussier et al. (2014) และ Casey et al. (2011) ใน
การศึกษาการเล่นการพนันและปัญหาการติดพนันของเด็กวัยรุ่น ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระหว่างพันธะทางสังคมและพฤติกรรมการเล่นการพนัน โดยการศึกษาวิจัยหลายชิ้นได้แสดง
ถึงความส าคัญของพันธะทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่าง รวมไปถึงปัญหาการเล่นพนันด้วย 
(Dickson et al., 2008; I. Lussier et al., 2007; I. D. Lussier et al., 2014) 

แม้ว่าปัจจัยพันธะทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน แต่หาก
พิจารณาการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแล้ว ค่าเฉลี่ยของปัจจัยย่อยด้านต่าง ๆ ของพันธะ
ทางสังคมของเยาวชนในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในระดับมากเกือบทั้งหมด ยกเว้นความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพันธะทางสังคมของเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง ยังมีปัจจัยพันธะทางสังคม



 62 

ด้านความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดีน้อยกว่าพันธะทางสังคมด้านอื่น ๆ ในขณะที่การศึกษาอ่ืน ๆ ในฝั่ง
ตะวันตก พบว่าความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี หรือ ด้านการท ากิจกรรมกับผู้อ่ืน มี ค่าเฉลี่ยมากกว่า
พันธะทางสังคมด้านอ่ืน ๆ (I. D. Lussier et al., 2014) อาจเป็นเพราะเรื่องของบริบททางวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 

ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน ซึ่งเป็นผล
เชิงบวก กล่าวคือ หากมีการเรียนรู้ทางสังคมเพ่ิมขึ้น จะท าให้พฤติกรรมการเล่นการพนันเพ่ิมขึ้นตาม
ไปด้วย ทั้งนี้สาเหตุที่ปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันของ
เยาวชน เนื่องจากความใกล้ชิดและการเลียนแบบก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และน ามาซึ่งพฤติกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน รวมถึงการก่ออาชญากรรม (Agnew, 1991)  

โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sarti and Triventi (2017) ได้ท าการศึกษา
วิจัยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐ พบว่าปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมมีผลต่อ
พฤติกรรมการเล่นการพนันมากที่สุดในบรรดาปัจจัยทั้งหมดที่ท าการศึกษา  นอกจากนี้ในการศึกษา
หลายชิ้นยืนยันว่าปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน การเลียนแบบการ
เล่นพนันฟุตบอล การให้ค านิยามหรือการสนับสนุน/เสริมแรงล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เล่นการพนันและปัญหาการพนันทั้งสิ้น (Abbott, 2007; Adams et al., 2007; Cheung, 2016; 
Lee et al., 2008; Pearce et al., 2008; Sarti & Triventi, 2017; Takushi et al., 2004)   

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมด้านต่าง ๆ พบว่าค่าเฉลี่ยด้านการ
เสริมแรง/สนับสนุนในการเล่นการพนันฟุตบอลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่การศึกษาวิจัยใน
ต่างประเทศกลับมีค่าเฉลี่ยด้านการเลียนแบบมากที่สุด (Adams et al., 2007; Sarti & Triventi, 
2017) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความแตกต่างเรื่องของการตั้งบทลงโทษหรือการปล่อยปละ
ละเลยการเล่นการพนันฟุตบอล (วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, 2554, 2560) 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้า ซึ่งพบปัจจัยในการศึกษาวิจัยที่ไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชน ปัจจัยการควบคุมตนเอง และปัจจัยช่องทางการ
เล่นพนันฟุตบอล  ส าหรับปัจจัยพ้ืนฐานของเยาวชนนั้น ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน โดยใน
การศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 

ทั้งนี้แตกต่างไปจากการศึกษาวิจัยก่อนหน้า ที่พบว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการเล่น
การพนัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ แต่ละเพศจะมีความสนใจที่ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการเล่นการพนันใน
ประเภทที่ต่างกันนั้นแตกต่างออกไป อายุที่มากขึ้น รวมถึงรายได้ที่มากข้ึนจะท าให้พฤติกรรมการเล่น
พนันมากขึ้นด้วย (Casey et al., 2011; Cheung, 2016; S. M. Gainsbury et al., 2015; I. D. 
Lussier et al., 2014; Sarti & Triventi, 2017) อันเนื่องมาจากแม้ว่าที่ผ่านมาเพศชายจะเล่น
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มากกว่า แต่ปัจจุบันผลส ารวจพบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มในการเล่นการพนันฟุตบอลในปี 2561 ใน
ประเทศไทยมากขึ้น (อ้าง สสส) จึงท าให้ผลการศึกษาวิจัยมีข้อค้นพบที่แตกต่างออกไป 

ปัจจัยการควบคุมตนเองนั้น แสดงถึง ความรู้สึกรู้ตัวก่อนการกระท าหรือพฤติกรรมที่จะ
กระท า การยั้งคิดหรือทบทวนก่อนการกระท า การใช้เหตุผลในการก าหนดพฤติกรรม ไม่ใช้อารมณ์
หรือความรู้สึกในการก าหนดพฤติกรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะหน้า (Gottfredson & 
Hirschi, 1990) โดยในการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของ
เยาวชน ทั้งนี้แตกต่างไปจากการศึกษาวิจัยก่อนหน้า ที่พบว่าปัจจัยการควบคุมตนเองมีผลต่อ
พฤติกรรมการเล่นการพนัน (Cheung, 2016; I. Lussier et al., 2007; I. D. Lussier et al., 2014; 
Mishra et al., 2017; Wills et al., 2008) ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการพนันโดยรวมใน
ทุกประเภท แต่ในกรณีการศึกษานี้ ศึกษาเฉพาะกรณีของการพนันฟุตบอล ซึ่งมีลักษณะการเล่นที่
แตกต่างออกไป ที่จะต้องใช้วิธีการคิดกลั่นกรองและการหาข้อมูลการเล่นก่อนการตัดสินใจเล่น 
(นวลน้อย ตรีรัตน์, 2539) ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้จึงแตกต่างออกไปจากการศึกษาก่อนหน้า 

และสุดท้ายปัจจัยช่องทางการเล่นการพนันฟุตบอล โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ เล่นแบบ
ออนไลน์และไม่ออนไลน์ โดยในการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล
ของเยาวชน เช่นเดียวกันกับการศึกษาวิจัยของ S. M. Gainsbury et al. (2015) ที่พบว่าระหว่างกลุ่ม
ที่เล่นการพนันออนไลน์และไม่ออนไลน์นั้น มีระดับการเล่นการพนันที่หลากหลายและไม่มีความ
แตกต่างกัน (S. M. Gainsbury et al., 2015; Lloyd et al., 2010; Wardle et al., 2011) ทั้งนี้
แตกต่างไปจากการศึกษาวิจัยที่ศึกษาวิจัยของ Sally M Gainsbury et al. (2016) ที่ใช้การศึกษาวิจัย
โดยแบ่งกลุ่มช่องทางการเล่นเป็นออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์พีซี ออนไลน์ทางอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ และ
ไม่ออนไลน์ ที่พบว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้อค้นพบเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่น
การพนันในรูปแบบเฉพาะคือการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาวิจัยก่อน
หน้าที่พบว่าปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน แต่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กลับ
พบว่ามีท้ังปัจจัยที่มีผลและไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชน  

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ฟุตบอลของเยาวชน โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยพันธะทางสังคมและปัจจัยการเรียนรู้ทางสังคมมีผล
ต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน ซึ่งถือว่าปัจจัย 2 ปัจจัยนี้เป็นสาเหตุของการเล่น
พนันฟุตบอลของเยาวชน 
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ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถเสนอข้อเสนอแนะในแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาจากสถาบันครอบครัว
และสถาบันการศึกษา เนื่องจากสถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดในการขัดเกลาทางสังคม 
ปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ กระบวนการคิดผ่านการอบรมเลี้ยงดู รวมถึงการให้ความรู้และการศึกษาใน
เบื้องต้น ซึ่งเป็นสถาบันพ้ืนฐานสถาบันแรกที่ทุกคนจะต้องรับอิทธิพลมาจากสถาบันครอบครัวของตน
ทั้งสิ้น ส่วนสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ส าคัญในระดับรองลงมาจากครอบครัว ซึ่งมีส่วนส าคัญใน
การให้ความรู้ อบรมสั่งสอนเยาวชน นอกจากนี้สถาบันการศึกษาถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างค่านิยม 
ความเชื่อและบรรทัดฐานทางสังคมด้วยเช่นเดียวกัน และหากบุคคลใดขาดการอบรบเลี้ยงดูที่ดี ขาด
การปลูกฝังความคิดที่ดี หรือขาดการขัดเกลาทางสังคมที่ดี ย่อมก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคม หรือ
ก่ออาชญากรรมในท้ายที่สุดได้ 

จากการศึกษาวิจัยชิ้นนี้เสนอให้ส่งเสริมให้เกิดพันธะทางสังคมและลดการเรียนรู้ทางสังคม
เกี่ยวกับการเล่นการพนันฟุตบอลลง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลของ
เยาวชน โดยผู้วิจัยเสนอแนะให้กับสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันหลักในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 

5.3.1 ส่งเสริมให้เกิดพันธะทางสังคม 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พันธะทางสังคมนั้นท าให้พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลลดลง 

ดังนั้นสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้เกิดพันธะทางสังคมมากข้ึน คือ 
1) ให้ความส าคัญกับการให้ความรักความอบอุ่นกับเยาวชน ดูแลเอาใจใส่เยาวชน สร้าง

สัมพันธ์ในครอบครัว ในสถานศึกษาควรเอาใจใส่ดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง โดยจัดสรรครูประจ าชั้นหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้เพียงพอต่อการดูแลนักเรียนนักศึกษาในชั้นเรียนของตน รวมถึงจะช่วยสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ให้ดียิ่งขึ้น 

2) ยกย่องชื่นชมกับคุณงามความดีที่เยาวชนได้ท าขึ้น ท าให้เยาวชนเห็นความส าคัญ ความดี
งามที่ตนได้ท าไว้ สถาบันครอบครัวควรชื่นชมหากเยาวชนกระท าคุณงามความดีหรือท าในสิ่งที่ถูกที่
ควร เห็นคุณค่าของการท าความดีของเยาวชน สถาบันการศึกษาควรให้ความส าคัญกับความดีหรือ
ศีลธรรมจริยธรรมของเยาวชนเชิดชูให้เห็นเป็นตัวอย่าง และให้รางวัลหรือให้โอกาสกับบุคคลที่ท า
ความดี เพ่ือให้เยาวชนรับรู้ถึงคุณค่าและความส าคัญของศีลธรรม ว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

3) ส่งเสริมให้เยาวชนมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี กิจกรรมที่ถูกที่ควร โดยสถาบัน
ครอบครัว สามารถส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การเรียนพิเศษ 
เรียนดนตรี  ใช้ เวลากับครอบครัวหรือการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือสังคมให้มากขึ้น 
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สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส าหรับเยาวชนในสถานศึกษา รวมถึงการ
จัดพ้ืนที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับเยาวชนเพ่ือส่งเสริมการใช้ชั่วโมงว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น 
ห้องสมุด สนามกีฬาหรือลานออกก าลังกาย ห้องดนตรี เป็นต้น 

4) สถาบันครอบครัวควรปลูกฝังค่านิยมความเชื่อต่อกฎหมาย ต่อคุณงามความดี และ
ความถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม สั่งสอนให้เยาวชนอยู่ในกฎระเบียบ กฎหมายบ้านเมือง อยู่ในศีลธรรม
อันดี รวมถึงการให้คุณค่าต่อกฎหมาย สถาบันการศึกษาควรสอนให้เห็นโทษของการพนัน รวมถึงโทษ
ของการละเมิดกฎหมาย เพ่ือให้เยาวชนได้เข้าใจ มีความเชื่อต่อกฎหมายว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยสนับสนุนส่งเสริมค่านิยมความเชื่อ
ต่อกฎหมาย มีการรณรงค์ต่อต้านการเล่นการพนัน การรณรงค์การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ 
จัดกิจกรรมชุมชนหรือกิจกรรมสังคมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่ วม
กิจกรรมที่จัดขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมหรือพ้ืนที่ท างานร่วมกัน (Co-
working Space) ส าหรับเยาวชนในการใช้เรียนรู้หรือท ากิจกรรม เพ่ือช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัว
และสถาบันการศึกษาในการเพ่ิมพันธะทางสังคมมากข้ึนได้  
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5.3.2 ลดการเรียนรู้ทางสังคมแบบผิดๆเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้หมายถึงการเรียนรู้ทางสังคมที่เกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งท าให้

เกิดพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลที่มากขึ้น ดังนั้นสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาควร
ลดการเรียนรู้ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล คือ 

1) สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนในการคบหาสมาคม
เพ่ือนที่ดี มีคุณธรรม โดยการสร้างค่านิยมของเยาวชนให้เป็นคนมีศีลธรรมและท าตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะเรื่องการห้ามเล่นการพนันฟุตบอล และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เล่นการพนันฟุตบอลได้รับ
การอบรมสั่งสอนและเข้าสู่สังคมและคบหาสมาคมกับเยาวชนที่มีค่านิยมความเชื่อต่อกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดี เพ่ือที่จะท าให้เยาวชนที่เล่นการพนันฟุตบอลกลับมามีค่านิยมความเชื่อต่อกฎหมาย
เหมือนเยาวชนคนอ่ืน ๆ 

2) สร้างนิยามของการเล่นการพนันฟุตบอลว่าไม่ถูกไม่ควรให้กับเยาวชน รวมถึงลดการนิยาม
ว่าการพนันฟุตบอลเป็นสิ่งที่ควรท าหรือเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่มักท ากันให้กับเยาวชน หรือลดการนิยาม
ว่าการพนันฟุตบอลเป็นการลงทุนหรือเสี่ยงโชค โดยการชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่แท้จริง เห็นคุณและโทษ 
ข้อดีและข้อเสียของการพนันฟุตบอลให้กับเยาวชน เพ่ือสร้างนิยามที่ถูกต้องให้กับเยาวชน 

3) ลดการกระท าตนเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชน โดยเฉพาะในสถาบันครอบครัว เพราะหาก
บุคคลใกล้ชิดมีการเล่นการพนัน จะท าให้เยาวชนมีการเลียนแบบการเล่นพนันฟุตบอลเกิดขึ้น ส่วน
สถาบันการศึกษาจะต้องลดการให้ค่าของคนที่เล่นการพนันฟุตบอล ควรส่งเสริมให้เชิดชูคนที่ท าตาม
กฎหมายและศีลธรรม รวมถึงการไม่เล่นการพนันฟุตบอลด้วย นอกจากนี้ต้องสร้างแบบอย่างให้กับ
เยาวชน โดยสร้างบุคคลตัวอย่าง (Idol) ที่ไม่เล่นการพนันฟุตบอลให้กับเยาวชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง 

4) สนับสนุนในการไม่เล่นการพนันฟุตบอล โดยการให้รางวัลและการลงโทษเยาวชน สถาบัน
ครอบครัวควรเชิดชูและยกย่องเยาวชนที่ไม่เล่นการพนันฟุตบอล รวมถึงอบรมสั่งสอนเยาวชนใน
ครอบครัวที่เล่นการพนันฟุตบอล และลงโทษให้สมควรกับการกระท าความผิดนั้น ๆ เพ่ือเป็นการ
ยับยั้งการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน สถาบันการศึกษาก็ควรอบรมสั่งสอนและลงโทษเยาวชนที่
เล่นการพนันฟุตบอล เพ่ือลดการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนคนนั้น และให้เป็นเยี่ยงอย่างกับ
เยาวชนอื่น เพื่อยับยั้งการเล่นการพนันฟุตบอลที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย 

นอกจากนีภ้าครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้มีบุคคลตนแบบ
ของเยาวชนที่ดี เพ่ือสร้างค่านิยมและค านิยามต่อการเล่นการพนันฟุตบอลอย่างถูกต้อง รวมถึง
สื่อมวลชนควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอข่าวสารอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะรายการที่มีเนื้อหา
ส าหรับเยาวชน ไม่ควรมีพฤติกรรมการเล่นการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง และหากมีจ าเป็นต้องมีการ
น าเสนอข่าวเกี่ยวกับการเล่นการพนันฟุตบอล ควรน าเสนอโทษของการเล่นการพนันฟุตบอลอย่าง
ทั่วถึง เพื่อเยาวชนจะได้ไม่น าไปเลียนแบบหรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกไม่ควรต่อไป 
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ทั้งการเพ่ิมพันธะทางสังคมและการลดการเรียนรู้ทางสังคมแบบผิดๆเกี่ยวกับการเล่นการ
พนันฟุตบอลของเยาวชนโดยสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยลดและยับยั้งการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนให้ดีขึ้นได้ 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ในตัวแปรปัจจัยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น ช่องทาง
ออนไลน์และไม่ออนไลน์ ซึ่งไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามการ
ศึกษาวิจัยของ Sally M Gainsbury et al. (2016) มีการแยกย่อยช่องทางการเล่นพนันฟุตบอลออก
โดยละเอียดขึ้น กลับพบความสัมพันธ์ หากมีการศึกษาวิจัยในครั้งถัดไปควรแบ่งช่องทางการเล่นเป็น
หลายทาง อาทิเช่น ออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เสริม ไม่ออนไลน์ผ่านเจ้ามือใหญ่ 
ไม่ออนไลน์ผ่านตัวแทนเจ้ามือ ไม่ออนไลน์ผ่านเพ่ือนหรือคนรู้จัก เป็นต้น จะท าให้ได้ข้อมูลในการ
วิเคราะห์เชิงลึกและช่วยในการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลได้ดีขึ้น 

2) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบทั้งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและปัจจัยที่
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาไปยังการพนันประเภทการพนัน
ฟุตบอลโดยเฉพาะ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มคือเยาวชนจากสถาบันการอาชีวศึกษาเท่านั้น ดังนั้น
แล้วอาจสามารถน าปัจจัยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการศึกษาในประเภทการพนันชนิดอ่ืนหรือ
ศึกษาในภูมิภาคอ่ืน ทั้งนี้สามารถท าการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบในบริบทที่แตกต่างกันได้ 

3) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น การศึกษาวิจัยครั้งถัดไปควรมี
การศึกษาวิจัยในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือเติมเต็มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ปัจจัยเหล่านี้ ในการมีหรือไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชนให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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 เลขที่แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 

ในสถาบันอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ ทั้งนี้ทุก

ค าตอบของท่าน ทางผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและน ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติในภาพรวม

เท่านั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านและขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันฟุตบอล 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชน 

***กรุณาตอบให้ครบทุกค าถาม*** 

 

 

ผู้วิจัย: หม่อมหลวง กติกา สุขสวัสดิ์ 

นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ค าชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

เพศ    1. ชาย  2. หญิง 

อายุ............................ปี 

รายไดต้่อเดือน...................................บาท (เงินได้จากผู้ปกครองและรายได้เสริมอ่ืนๆ) 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันฟุตบอล 

ค าชี้แจง : ในความคิดเห็นของท่าน ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดท า

เครื่องหมาย  ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อความ 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

ระดับการควบคุมตนเอง 

1. ฉันจะคิดอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนตัดสินใจอะไรเสมอ 

     

2. ฉันมักท าอะไรตามใจตัวเอง
เสมอ 

     

3. ส าหรับฉัน เหตุผลต้องมาก่อน
อารมณ์เสมอ 

     

4. ถ้าฉันอยากท าอะไร ฉันก็จะท า
โดยไม่สนใจว่าคนอ่ืนจะว่าอย่างไร 

     

5. ไม่ว่าจะท าอะไร ฉันมักค านึงถึง
ผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวเสมอ 

     

ความผูกพันต่อผู้อ่ืน 

1. ฉันจะไม่ท าในสิ่งที่ท าให้คนที่ดี
ต่อฉันเสียใจ 

     

2. ฉันรักครอบครัวของฉัน      
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ข้อความ 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

3. ฉันจะไม่ท าในสิ่งที่ท าให้เสีย
ชื่อเสียงของครอบครัวและวงศ์
ตระกูล 

     

4. ฉันจะเป็นคนดีของสังคม      
5. ฉันไม่อยากท าให้ใครผิดหวังใน
ตัวฉัน 

     

ข้อผูกมัดในการด าเนินชีวิตตามศีลธรรม 
1. ฉันจะไม่ท าในสิ่งที่ท าให้ตนเอง
หมดคุณค่าในสังคม 

     

2. ฉันภูมิใจในความเป็นคนดีของ
ฉัน 

     

3. ฉันไม่อยากท าผิดศีลธรรม
เพราะต้องสูญเสียคุณงามความดี
ที่ฉันเคยท ามาก่อนหน้านี้ 

     

4. ฉันจะไม่ท าอะไรที่จะท าให้ชีวิต
ของฉันตกต่ า  

     

5. ฉันอยากรักษาความดีที่ฉันมี
เอาไว้ 

     

ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดี 

1. ฉันใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่
พัฒนาตนเอง เช่น เรียนพิเศษ 
เล่นดนตรี เล่นกีฬา เป็นต้น 

     

2. ฉันไม่ชอบปล่อยให้ตัวเองว่าง 
หากว่างก็มักจะหากิจกรรมที่มี
ประโยชน์ท าเสมอ 

     

3. ฉันมักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ
เพ่ือนๆเมื่อมีเวลาว่าง 
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ข้อความ 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

4. ฉันชอบเข้าร่วมกับผู้อ่ืนในการ
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

     

5. ฉันไม่ปล่อยเวลาไปกับสิ่งที่ไม่
เป็นประโยชน์ 

     

ความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม/การให้ค านิยามต่อการเล่นพนันฟุตบอล 

1. การพนันฟุตบอลเป็นสิ่งที่ผิด
ศีลธรรม 

     

2. การห้ามเล่นการพนันฟุตบอล
เป็นสิ่งที่ควรด าเนินการ 

     

3. เราควรท าตามกฎหมายเรื่อง
การห้ามเล่นการพนันฟุตบอล 

     

4. การเล่นพนันฟุตบอลไม่ได้เป็น
สิ่งผิดอะไร 

     

5. การเล่นพนันฟุตบอลท าให้การ
ชมการแข่งขันฟุตบอลมีสีสัน 

     

การคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน 

1. ฉันไม่คบกับเพ่ือนที่เล่นพนัน
ฟุตบอล 

     

2. เพ่ือนส่วนใหญ่ของฉันชอบเล่น
พนันฟุตบอล 

     

3. ฉันคุยกับเพ่ือนเรื่องพนัน
ฟุตบอลบ่อยๆ 

     

4. ฉันมักสนิทกับเพ่ือนที่ไม่เล่น
พนันฟุตบอล 

     

5. คนรอบตัวฉันส่วนใหญ่เล่นการ
พนันฟุตบอล 
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ข้อความ 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

การเลียนแบบการเล่นพนันฟุตบอล 

1. คนที่ฉันชื่นชอบหลายคนเล่น
พนันฟุตบอล 

     

2. ฉันรู้วิธีการเล่นพนันฟุตบอล
จากคนรอบตัว 

     

3. ฉันพยายามหาเงินจากการ
พนันฟุตบอลแบบคนที่ฉันรู้จัก 

     

4. ฉันอยากเป็นผู้ที่รู้เรื่องการ
แข่งขันฟุตบอลเป็นอย่างดีเหมือน
คนที่เล่นพนันฟุตบอล 

     

5. ฉันไม่เล่นการพนันฟุตบอล
แม้ว่าคนรอบตัวฉันจะเล่นก็ตาม 

     

การเสริมแรง/การสนับสนุนในการเล่นการพนันฟุตบอล 
1. ฉันจะถูกลงโทษหนัก หากเล่น
พนันฟุตบอล 

     

2. ถึงฉันเล่นพนันฟุตบอล ก็ไม่มี
ใครว่าอะไร 

     

3. ฉันเสียเงินในการพนันฟุตบอล
มากกว่าได้ 

     

4. ฉันเล่นพนันฟุตบอลเพราะใคร 
ๆ ก็บอกว่าฉันมักคาดเดาผลถูกว่า
ทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะ 

     

5. เพ่ือนจะไม่คบฉัน หากฉันเล่น
พนันฟุตบอล 
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชน 

ค าชี้แจง : ในความคิดเห็นของท่าน ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดท า

เครื่องหมาย  ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ช่องทางเล่นพนันฟุตบอล  1.ออนไลน์  2.ไม่ออนไลน์ 

ข้อความ 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

พฤติกรรมการเล่นการพนันของเยาวชน 

1. ฉันเล่นการพนันฟุตบอลบ่อย
มาก 

     

2. ฉันมักลงเงินพนันฟุตบอล
จ านวนมาก 

     

3. ฉันเล่นการพนันฟุตบอลใน
ทุกฤดูกาล 

     

4. ฉันมักจะลงพนันครั้งละ
หลายๆคู ่

     

5. เมื่อฉันแพ้พนันฟุตบอล ฉัน
จะต้องกลับมาเล่นอีก 

     

*******ขอขอบพระคุณ******* 
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