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รายงาน “การสํารวจพฤตกิรรมรบัชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนัน

มธัยมศกึษาตอนปลายและอาชวีศกึษา” ฉบบัน้ี เป็นการศกึษาโดยการวจิยัเชงิสํารวจ ภายใต้ความร่วมมอื

ระหว่างศูนยศ์กึษาปญัหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั ศูนยว์จิยัเพื่อการ

พฒันาสงัคมและธุรกจิ (SAB) โดยมุ่งเน้นที่จะศกึษาพฤตกิรรมการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

สาระสําคญัของรายงาน ประกอบด้วยความสนใจและพฤติกรรมการรบัชมการถ่ายทอดสด ขอ้มูล

สภาพแวดลอ้มที่อาจมผีลต่อการเล่นพนัน พฤตกิรรมการเล่นพนันทายผลฟุตบอล และผลกระทบจากเล่น

พนนั รวมถงึขอ้มลูผลการประมาณการจาํนวนผูเ้ล่นพนนัและวงเงนิหมนุเวยีนในการเล่นพนัน เพื่อประโยชน์

สาํหรบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการนําขอ้มลูทีไ่ดป้ระกอบการพจิารณา แสวงหาแนวทางการป้องกนั แก้ไข

ปญัหา รวมถงึผูส้นใจทีจ่ะนําขอ้มลูไปใชเ้พื่อการขยายผลทางวชิาการต่อไป 

อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้น้ีสําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมอืของหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายนักเรยีนทุกคนทีเ่สยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ซึง่คณะผูว้จิยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี สุดทา้ยน้ีคณะผูว้จิยั หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาจะ

สามารถสะท้อนภาพสถานการณ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอล รวมถึงเป็นข้อมูลทางวิชาการที่อํานวย

ประโยชน์ต่อการศกึษาปญัหาการพนัน ตลอดจนการกําหนดมาตรการควบคุมป้องกนัการเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลต่อไป 

 

 
ศูนยว์จิยัเพื่อการพฒันาสงัคมและธุรกจิ (SAB) 

กนัยายน 2557 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง  หน้า 

37 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบจุาํนวนเงนิพนนั โดยเฉลีย่ต่อคู่  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014) 

38 

38 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบจุาํนวนเงนิพนนั ตํ่าสดุต่อคู่  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014)  

38 

39 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบจุาํนวนเงนิพนนั สงูสดุต่อคู่  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014) 

39 

40 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุการเพิม่ / ลดจาํนวนเงนิทีเ่ล่นพนนัในรอบสอง 

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014) 

42 

41 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบแุหล่งทีม่าของเงนิทีนํ่ามาใชเ้ล่นพนนั  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 และเลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

42 

42 แสดงค่ารอ้ยละ และผลการประมาณการจาํนวนนกัเรยีนมธัยมปลาย และอาชวีศกึษาทีม่หีน้ีสนิ

จากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014  

43 

43 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบจุาํนวนหน้ีสนิจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 

2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 และมหีน้ีสนิ)  

43 

44 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบแุหล่งเงนิทีนํ่ามาใชห้น้ีสนิจากการเล่นพนนัทายผล

ฟุตบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอยา่งทีร่ะบุมหีน้ีสนิ และเลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

45 

45 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุผูใ้หเ้งนิหรอืใหย้มืเงนิ ทราบต่อการจะเอาเงนิไป

จ่ายหน้ีพนนับอล (เฉพาะตวัอยา่งทีร่ะบุขอหรอืยมืเงนิคนอืน่ไปใชห้น้ีพนนั) 

45 

46 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุปญัหาจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014) 

46 

47 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุคนทีข่อคาํปรกึษา / ขอความช่วยเหลอื เมื่อเกดิ

ปญัหาจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 

2014 และเลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

46 

48 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุคนแรกทีจ่ะขอคาํปรกึษา / ขอความช่วยเหลอื เมื่อ

เกดิปญัหาจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 

2014) 

47 

49 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบพุฤตกิรรมทีเ่คยเป็นในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล

โลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014)  

47 

50 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบขุอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการเล่นพนนัทายผล

ฟุตบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอยา่งทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 และเลอืกได้

มากกว่า 1 ขอ้) 

48 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง  หน้า 

51 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุสือ่ทีร่บัขอ้มลูในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 และเลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

49 

52 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบบุุคคลทีร่บัรูว้่าผูต้อบเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 

2014 และการแสดงออกเมื่อรูว้่าเล่น (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014) 

52 

53 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุความกงัวลว่าจะถูกจบัไดแ้ละถูกลงโทษ  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014)  

53 

54 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุผลของประกาศสัง่หา้มไมใ่หม้กีารเล่นพนนัผดิ

กฎหมายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) และการป้องกนัและปราบปรามอย่าง

เขม้งวดของตํารวจ ต่อการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนั

ทายผลฟุตบอลโลก 2014)  

53 

55 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุการปรบัเปลีย่นช่องทางการเล่นพนนั หลงัมี

ประกาศสัง่หา้มไมใ่หม้กีารเล่นพนนัผดิกฎหมายของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) และ

การป้องกนัและปราบปรามอย่างเขม้งวดของตํารวจ (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผล

ฟุตบอลโลก 2014 และมกีารปรบัเปลีย่นช่องทางการเล่นพนนั โดยเลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

54 

56 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุความคดิจะเล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรายการอื่น

ต่อไป หลงัจากจบฟุตบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014) 

55 
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สารบญัแผนภาพ 

 

แผนภาพ  หน้า 

1 แสดงค่ารอ้ยละการรบัชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 จาํแนกตามเพศ สายการศกึษา 

และพืน้ที ่

16 

2 แสดงค่ารอ้ยละการไดย้นิไดฟ้งัการรณรงค ์หา้มปรามการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 

2014 จาํแนกตามเพศ สายการศกึษา และพืน้ที ่

23 

3 แสดงค่ารอ้ยละตวัอย่างทีร่ะบมุบีุคคลแวดลอ้มเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014            

จาํแนกตามเพศ สายการศกึษา และพืน้ที ่

26 

4 แสดงผลการประมาณการจาํนวนนกัเรยีนมธัยมปลาย และอาชวีศกึษาทีเ่ล่นพนนัทายผล

ฟุตบอลเป็นครัง้แรก จาํแนกตามอายุ เพศ และสายการศกึษา 

29 

5 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุช่องทางทีเ่ล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014จาํแนกตาม

จาํนวนคู่ทีเ่ล่น (ค่ารอ้ยละเฉพาะทีเ่ล่นพนนั และเลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 33 

6 แสดงวงเงนิพนนัเฉลีย่ต่อคู่ จาํแนกตาม เพศ สายการศกึษา ประสบการณ์การเล่นพนนั 

ทายผลฟุตบอล และจาํนวนคูท่ีเ่ล่น 

40 

7 แสดงผลการประมาณการวงเงนิหมุนเวยีนในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014                   

จาํแนกตาม เพศ สายการศกึษา และประสบการณ์เล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

41 

8 แสดงผลการประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014        

จาํแนกตาม เพศ สายการศกึษา และประสบการณ์เล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

44 

9 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบขุอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเล่นพนนัทายผล

ฟุตบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอยา่งทีร่ะบุเล่นพนนัทายผล ฟุตบอลโลก 2014 และเลอืกได้

มากกว่า 1 ขอ้) จาํแนกตามประสบการณ์เล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

50 

10 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของตวัอย่าง ทีร่ะบุสือ่ทีร่บัขอ้มลูในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 

2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 และเลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

จาํแนกตามประสบการณ์เล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

50 

11 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุความคดิเหน็ต่อการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลรายการอื่น 

ภายหลงัจบฟุตบอลโลก 2014 (ค่ารอ้ยละเฉพาะกลุ่มทีเ่ล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014)                

จาํแนกตามเพศ สายการศกึษา พืน้ที ่และประสบการณ์เล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

56 

12 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุความคดิเหน็ต่อการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลรายการอื่น 

ภายหลงัจบฟุตบอลโลก 2014 (ค่ารอ้ยละเฉพาะกลุ่มทีเ่ล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014)  

จาํแนกตามระดบัรายได ้และจาํนวนคู่ทีเ่ล่นพนนัในฟุตบอลโลก 2014 

57 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ท่ีมาของโครงการ 

ศูนยศ์กึษาปญัหาการพนัน (Center for Gambling Studies) องคก์รวชิาการทีท่ําการศกึษาวจิยัเพื่อ

สรา้ง และเผยแพร่องคค์วามรูต่้างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการพนัน เพื่อให้เกดิการผลกัดนัมาตรการ ตลอดจนกลไกใน

การควบคุมปญัหาดงักล่าวในสงัคมไทย มคีวามต้องการจะทําการศกึษาถงึการพนันทายผลฟุตบอลในกลุ่ม

กลุ่มนักพนันมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชวีศึกษา จงึได้ร่วมกบัศูนย์วจิยัเพื่อการพฒันาสงัคมและธุรกิจ 

(SAB) เพื่อดําเนินโครงการ “การสํารวจพฤตกิรรมรบัชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่ม   

นักพนันมธัยมศกึษาตอนปลายและอาชวีศกึษา” ขึน้ การสํารวจครัง้น้ีดําเนินการภายหลงัการแข่งขนัสิ้นสุด 

โดยประยุกต์ใช้ตามระเบยีบวธิกีารวจิยัทางสงัคมศาสตร ์เพื่อเป็นขอ้มูลทางวชิาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพจิารณากําหนดมาตรการควบคุมป้องกนัการเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลต่อไป 

 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

1. เพื่อสาํรวจถงึพฤตกิรรมรบัชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014และพฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2. เพื่อสาํรวจถงึการรบัรูต่้อการรณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 

2014  

3. เพื่อสาํรวจความคดิเหน็ ทศันคตแิละประสบการณ์การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

4. เพื่อสาํรวจถงึปญัหา และผลกระทบจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 

5. เพื่อสาํรวจถงึขอ้มลูสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

สาระสาํคญัของการศกึษาเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ประกอบดว้ย 

1) พฤตกิรรมการรบัชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ได้แก่ การรบัชมการถ่ายทอดสด

ฟุตบอลโลก 2014 บุคคลทีร่บัชมดว้ย และสถานทีท่ีร่บัชม  

2) การรบัรูต่้อการรณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ไดแ้ก่ 

การไดย้นิไดฟ้งัถงึการรณรงค ์หา้มปรามไม่ใหเ้ล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 สื่อหรอืบุคคลทีม่อีทิธพิล

ต่อการห้ามปราม รวมถึงการรบัรู้ต่อการจดัตัง้ศูนย์ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลโลก 
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3) ความคดิเหน็ ทศันคตแิละประสบการณ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ไดแ้ก่ บุคคล

รูจ้กัทีเ่ล่นพนนั การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 บุคคลทีเ่ป็นคู่พนัน ช่องทางการเล่น ช่องทางการรบั

จา่ยเงนิกรณเีล่นออนไลน์ เหตุผลทีเ่ล่น การดกูารถ่ายทอดสดในคู่ทีเ่ล่น จาํนวนคู/่จาํนวนเงนิทีเ่ล่นพนัน การ

ไดห้รอืเสยีพนัน ปญัหาด้านการเงนิจากการเล่นพนัน ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ สื่อทีร่บัขอ้มลูในการเล่น

พนนั ผลกระทบจากการเล่นพนนั ความกงัวลว่าจะถูกจบั บุคคลทีรู่ว้่าเล่นพนันและท่าท ีและผลของประกาศ

สัง่หา้มและการป้องกนัและปราบปรามอยา่งเขม้งวดต่อพฤตกิรรมการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

4) ปญัหา และผลกระทบจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 ประกอบดว้ย พฤตกิรรมใน

การเล่นพนัน ทีนํ่าไปสู่ปญัหาจากการเล่นพนัน ปญัหาดา้นหนี้สนิจากการเล่นพนัน ผลกระทบอื่นๆ ทีเ่กดิจากการ

เล่นพนนั วธิกีารแกไ้ขปญัหา และบุคคลทีข่อความชว่ยเหลอื ปรกึษาเมือ่มปีญัหา 

5) ขอ้มลูสําคญัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ กจิกรรมเสีย่งต่อสุขภาพขณะรบัชม

การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 การรบัรู้ต่อการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลโลก 2014 บุคคลที่รู้จกัที่เล่นพนันทายผลฟุตบอล และความคดิที่จะเล่นพนันทายผลฟุตบอลใน

รายการอื่น 

 

2. ขอบเขตดา้นประชากร  

การสํารวจครัง้น้ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย คือ นักเรยีนที่กําลงัศึกษาในระบบ

การศกึษาสามญัระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และสายอาชพีในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 1 ถงึ 3  

 

3. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่

 ทําการสํารวจกลุ่มประชากรเป้าหมายจากสถาบนัการศึกษาในพื้นที่ 8 จงัหวดั ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาเฉพาะในเขตอําเภอเมือง ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 

สมทุรปราการ และจงัหวดัใหญ่ใน 4 ภมูภิาคประกอบดว้ย เชยีงใหม ่ขอนแก่น สงขลา และชลบุร ี 
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บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีการวิจยั 
 

ระเบียบวิธีการวิจยั 

การศึกษาครัง้น้ีประยุกต์ใช้การวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) ภายใต้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิ

ปรมิาณ (Quantitative Methodology) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื ด้วยวธิใีห้

ตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

 

ประชากรเป้าหมาย  

ประชากรเป้าหมายในโครงการสาํรวจครัง้น้ีคอื นกัเรยีนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และ

จงัหวดัใหญ่ใน 4 ภูมภิาคประกอบด้วย นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ เชยีงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และ

ชลบุร ีรวม 8 จงัหวดัครอบคลุมทัง้ระบบการศกึษาสามญั และสายอาชพี ประกอบดว้ย 

1. มธัยมศกึษาปีที ่4 

2. มธัยมศกึษาปีที ่5 

3. มธัยมศกึษาปีที ่6 

4. ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 1 

5. ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 2 

6. ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 3 

โดยกําหนดขอบเขตสถาบนัการศกึษาครอบคลุมทุกเขตในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และเฉพาะใน

เขตอําเภอเมอืงสําหรบัพื้นที่ปรมิณฑล และหวัเมอืงใหญ่ อ้างองิฐานขอ้มูลจากกลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สรุปจํานวน

กลุ่มเป้าหมายรวมทัง้สิน้ 310,857 รายละเอยีดดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนมธัยมศึกษา / อาชีวศึกษาในเขตพื้นท่ีเป้าหมาย 

(กรงุเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมทุรปราการ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบรีุ) 

    จาํแนกตามระดบัชัน้ 

ระดบัชัน้ จาํนวน สดัส่วน 

มธัยมศกึษาปีที ่4 65,458 21.06 

มธัยมศกึษาปีที ่5 59,469 19.13 

มธัยมศกึษาปีที ่6 56,217 18.08 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 1 51,376 16.53 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 2 39,811 12.81 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 3 38,526 12.39 

รวมจาํนวนทัง้ส้ิน 310,857 100.00 

ทีม่า  ฐานขอ้มลูจากกลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

       สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

ขนาดและการสุ่มตวัอย่าง 

 จาํนวนตวัอยา่งคาํนวณจากระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ความคาดเคลื่อนจากการสุ่มคอื +/- 2 ปรบั

ค่าดว้ยผลกระทบจากการออกแบบวจิยั (design effect) 1.1 และอตัราการตอบ (response rate) 95% รวม

จาํนวนตวัโครงการ 2,773 ตวัอยา่ง รายละเอยีดตามตารางที ่2 และ 3  

 

ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนตวัอย่าง (Sample Size) การปรบัค่าผลกระทบจากการวิจยั  

                 และอตัราความร่วมมือ 

Confidence Level Confidence Interval Sample size 

95% +/- 2 2,389 

ปรบัค่าดว้ยผลกระทบจากการออกแบบวจิยั Design Effect = 1.1 

อตัราความรว่มมอื Response rate 95% 

95% +/- 2 2,773 
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ตารางท่ี 3 แสดงการคาํนวณขนาดตวัอย่าง (Sample Size) จาํแนกตามระดบัชัน้ 

ระดบัชัน้ สดัส่วน จาํนวนตวัอย่าง 

มธัยมศกึษาปีที ่4 23.09 640 

มธัยมศกึษาปีที ่5 20.69 574 

มธัยมศกึษาปีที ่6 19.44 539 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 1 14.47 401 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 2 11.03 306 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีปี 3 11.28 313 

รวมจาํนวนทัง้ส้ิน 100.00 2,773 

 

การสุ่มตวัอยา่ง ของโครงการสาํรวจครัง้น้ีจาํแนกเป็นขัน้ตอนดงัน้ี 

1. ประยุกต์ใช้การสุ่มแบบชัน้ภูมใินการแบ่งสถาบนัการศกึษาเป็นสายสามญั และอาชพี จําแนก

ตามระบบการบรกิารจดัการดา้นการศกึษา  

2. คํานวณสัดส่วนการเก็บข้อมูลสถาบันการศึกษากลุ่มต่างๆ ตามสัดส่วนประชากรจริง 

(Proportionate to Size Sampling)  

3. ทาํการสุ่มสถาบนัการศกึษาตวัอยา่ง และคาํนวณสดัส่วนทีจ่ะเกบ็ในแต่ละสถาบนัตามสดัส่วน ที่

คาํนวณไดจ้ากขัน้ตอนที ่2 

4. คํานวณสดัส่วนจํานวนตวัอย่างนักเรยีนแต่ละระดบัชัน้ จาํแนกเพศ ในสถาบนัทีสุ่่มได้ จากนัน้

เขา้เกบ็ขอ้มลูตามสดัส่วนทีก่ําหนด 
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แผนการสุ่มตวัอย่าง 

แผนการสุ่มตวัอยา่งทีใ่ชเ้ป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ (Multi-stage  Cluster Sampling) 

ขัน้ตอนที ่1 จาํแนกนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายและอาชวีศกึษา (ปวช.1 - ปวช.3) ใน 8 จงัหวดั 

ตามชัน้ภมูหิรอืสตราตมั โดยแบ่งออกเป็น 8 สตราตมั ตาม 8 จงัหวดัทีสุ่่มเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง ดงัน้ี               

1) กรุงเทพฯ (p=1) 2) อ.เมอืงนนทบุร ี(p=2) 3) อ.เมอืงปทุมธานี (p=3) 4) อ.เมอืงปทุมธานี (p=4) 

5) อ.เมอืงเชยีงใหม ่(p=5) 6) อ.เมอืงขอนแก่น (p=6) 7) อ.เมอืงสงขลา (p=7) และ 8) อ.เมอืงชลบุร ี(p=8) 

 

ขัน้ตอนที ่2 จาํแนกในแต่ละจงัหวดัทีสุ่่มเลอืก ทัง้ 8 สตราตมั ตามสตราตมัย่อย โดยแบ่งออกเป็น 2 

สตราตมั คอื 1) ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (a=1) และ 2) ระดบัอาชวีศกึษา ปวช.1 - ปวช.3 (a=2) 

 

ขัน้ตอนที ่3 ในแต่ละสตราตมัยอ่ยขา้งตน้ ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน 

โดยแต่ละจงัหวดัที่สุ่มเลอืก ของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศึกษา (ปวช.1 - 

ปวช.3) ทาํการสุ่ม “สถานศกึษา” เป็นหน่วยตวัอยา่งขัน้ทีห่น่ึง เพื่อหาสถานศกึษาตวัอยา่ง (j)  

 

ขัน้ตอนที ่4 ทําการเกบ็ขอ้มลูนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 - 

ปวช.3)   

ในแต่ละจงัหวดัทีสุ่่มเลอืกทัง้ 8 จงัหวดัโดยคาํนวณสดัส่วนตามประชากรนักเรยีนจรงิ (Proportionate 

to Size Sampling) โดยสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา จาํแนกตามเพศและระดบัชัน้ 
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สตูรการประมาณการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก ในนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

และอาชีวศึกษา (ปวช.1 - ปวช.3) 

ส่วนท่ี 1  สาํหรบัสตราตมัที ่1 - 8 (8 จงัหวดัทีสุ่่มเลอืก)  

สตูรการประมาณค่ายอดรวม จากการเลอืกตวัอยา่ง 2 ขัน้  

  1) 

∑ ∑
= = 
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paY ′   =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลอืกตวัอยา่ง 2 ขัน้ ของลกัษณะทีต่อ้งการศกึษา Y  

ของนักเรยีน ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 - ปวช.3) 

(a) ในจงัหวดัที ่p   

∑
=

I

i
pajiy

1

 =  ค่าลกัษณะทีต่อ้งการศกึษา y ทีแ่จงนบัได ้ของนกัเรยีน (i) โควตาตามเพศและระดบัชัน้ 

ทัง้ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 - ปวช.3) (a) ใน

สถานศกึษาตวัอยา่งที ่j และในจงัหวดัที ่p   

pajn    =  จาํนวนนกัเรยีนทีสุ่่มได ้ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา  

(ปวช.1 - ปวช.3) (a) ของสถานศกึษาตวัอยา่งที ่j ในจงัหวดัที ่p   

pajN         =  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา  

(ปวช.1 - ปวช.3) (a) ของสถานศกึษาตวัอยา่งที ่j ในจงัหวดัที ่p   

paN          =  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา  

(ปวช.1 - ปวช.3) (a) ในจงัหวดัที ่p   

pajP        =  ค่าความน่าจะเป็นทีน่กัเรยีน ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา  

(ปวช.1 - ปวช.3) (a) ในสถานศกึษาตวัอยา่งที ่j จะถูกเลอืกจาก นกัเรยีนในจงัหวดัที ่p 

=  
pa

paj

N
N

 

paM       =  จาํนวนสถานศกึษาทีสุ่่มได ้ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา  

(ปวช.1 - ปวช.3) ในจงัหวดัที ่p 
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2) 

∑
= 











=

paM

j
paj

paj

paj

pajpa

pa n
n
N

PM
H

1
)'(*11'  

paH ′       =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลอืกตวัอยา่ง 2 ขัน้ ของจาํนวนนกัเรยีน ทัง้ระดบั 

มธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 - ปวช.3) (a) ในจงัหวดัที ่p   

pajn′      =  จาํนวนนกัเรยีน ทีแ่จงนับได ้ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา  

(ปวช.1- ปวช.3) (a) ของสถานศกึษาตวัอยา่งที ่j ในจงัหวดัที ่p   

 

3)  

paY ′′     =  pa
pa

pa H
H
Y

′′
′
′

*  

paY ′′    =  ค่าประมาณยอดรวม จากการเลอืกตวัอยา่ง 2 ขัน้ ทีป่รบัแลว้ ของลกัษณะทีต่อ้งการ 

ศกึษา Y ของนักเรยีนทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 - 

ปวช.3) (a) ในจงัหวดัที ่p   

paH ′′   =  จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา  

(ปวช.1 - ปวช.3) (a) ในจงัหวดัที ่p   

 

 

ส่วนท่ี 2 จงัหวดัท่ีสุ่มเลือก 

สูตรการประมาณค่ายอดรวม ในแต่ละจงัหวดัที่สุ่มเลอืกที่ปรบัแล้วของลกัษณะที่ต้องการศกึษา Y 

ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 - ปวช.3)   

 pa
a

p YY ′′=′′ ∑
=

2

1

  ; a = 1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

     a = 2 ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 - ปวช.3)   

 

ส่วนท่ี 3 นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.1 - ปวช.3) ใน 8 จงัหวดั  

สูตรการประมาณค่ายอดรวมใน 8 จงัหวดั ทีป่รบัแลว้ของลกัษณะทีต่้องการศกึษา Y ของนักเรยีน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอาชวีศกึษา (ปวช.1 - ปวช.3)   

 p
p

YY ′′=′′ ∑
=

8

1
  ; p = 1 กรงุเทพฯ 

p = 2 อําเภอเมอืงนนทบุร ี

     p = 3 อําเภอเมอืงปทุมธานี 
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p = 4 อําเภอเมอืงสมทุรปราการ 

p = 5 อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่

     p = 6 อําเภอเมอืงขอนแก่น 

p = 7 อําเภอเมอืงสงขลา 

     p = 8 อําเภอเมอืงชลบุร ี

 

 

ผลการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คณะผูว้จิยัทําการขออนุญาตสถาบนัการศกึษาอย่างเป็นทางการ โดยแจง้

ถงึวตัถุประสงค ์จาํนวน และสดัส่วนนกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้ จาํแนกตามเพศ เพื่อใหไ้ดส้ดัส่วนตามอ้างองิตาม

ฐานขอ้มูลประชากร อย่างไรก็ตามเพื่อลดทอนขอ้จาํกดัดา้นต่างๆ ของแต่ละสถาบนัเช่น การสอบ กจิกรรม

นอกสถานที ่ฯลฯ รวมถงึความไม่สมบูรณ์ของขอ้มลูทีไ่ด ้ซึง่อาจส่งผลใหไ้ม่ไดต้วัอย่างตามสดัส่วนทีก่ําหนด 

คณะผู้วจิยัจงึวางแผนการเก็บขอ้มูลเกนิจาํนวนทีก่ําหนด ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้ํานวนทัง้สิ้นรวม 2,892 

ตวัอยา่ง   

 

ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

โครงการน้ีดําเนินการภายหลงัการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 เสรจ็สิ้น ตลอดโครงการระหว่างวนัที ่

15 กรกฏาคม - 8 กนัยายน 2557 โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างวนัที ่15 - 23 กรกฎาคม 2557 รวม 9 วนั 
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บทท่ี 3 

ผลการสาํรวจ 
 

การนําเสนอผลการสาํรวจ แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 ความสนใจและการรบัชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 

ตอนที ่3 การรบัรูต่้อการรณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

ตอนที ่4 ความคดิเหน็ และประสบการณ์เล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 

ตอนที ่5 สถานการณ์การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไปด้านเพศ สายการศึกษา และระดับชัน้ที่กําลงัศึกษา มลีกัษณะที่สอดคล้องสัดส่วน

ประชากรทีท่าํการสาํรวจ เน่ืองจากเป็นเงือ่นไขทีใ่ชใ้นการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง ดงัรายละเอยีด 

เพศ ตวัอยา่งรอ้ยละ 52.1 เป็นเพศชาย และรอ้ยละ 47.9 เป็นเพศหญงิ 

อาย ุตวัอยา่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 - 18 ปี โดยรอ้ยละ 16.0 มอีายุ 15 ปี รอ้ยละ 31.2 

มอีายุ 16 ปี ร้อยละ 33.0 มอีายุ 17 ปี และร้อยละ 15.8 มอีายุ 18 ปีส่วนกลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุอื่นๆ มอียู่

รวมกนัเพยีงรอ้ยละ 4.0  

สายการศกึษา ตวัอยา่งรอ้ยละ 62.0 ศกึษาสายสามญั และรอ้ยละ 38.0 ศกึษาในสายอาชพี 

ระดบัชัน้ทีก่ําลงัศกึษา กลุ่มตวัอยา่งทีเ่รยีนสายสามญั อยูใ่นระดบัม.4 รอ้ยละ 23.0 ม.5 รอ้ยละ 19.9 

และ ม.6 รอ้ยละ 19.0 ขณะที่สายอาชพีอยู่ในระดบั ปวช.1 รอ้ยละ 14.2 ปวช.2 รอ้ยละ 11.3 และ ปวช.3 

รอ้ยละ 12.6 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ตวัอย่างที่สํารวจมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัในหลายระดบั อย่างไรก็

พบว่ากลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 2,001 - 3,500 บาท และมากกว่า 5,000 บาท มสีดัส่วนทีสู่งกว่า

ระดบัรายไดอ้ื่น โดยกลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 2,001 - 2,500 บาท มอียู่รอ้ยละ 11.1 ระหว่าง 

2,501 - 3,000 บาทมอียู่รอ้ยละ 15.8 ระหว่าง 3,001 - 3,500 บาทมอียู่รอ้ยละ 13.2 และทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนมากกว่า 5,000 บาทมอียู่ร้อยละ 14.3 ส่วนกลุ่มที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระดบัอื่นพบว่ามสีดัส่วนอยู่

ระหว่างรอ้ยละ 4.4 ถงึ 8.6 

อาชพีหลกัของผู้ปกครอง ตวัอย่างกว่าร้อยละ 80 มผีู้ปกครองอยู่ใน 4 กลุ่มอาชพี ประกอบด้วย

ธุรกิจส่วนตัว / ผู้ประกอบการ ร้อยละ 26.2 ผู้ใช้แรงงาน / รับจ้างทัว่ไป ร้อยละ 26.1 ข้าราชการ / 

รฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 15.8 และพนกังานบรษิทัเอกชนรอ้ยละ 12.7 ส่วนกลุ่มทีม่ผีูป้กครองประกอบอาชพีอื่นๆ 

มอียูร่วมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 19.2 
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บุคคลที่ร่วมพกัอาศยัอยู่ด้วย ตวัอย่างส่วนใหญ่คอืรอ้ยละ 83.0 พกัอยู่กบัพ่อ แม่ รองลงมารอ้ยละ 

8.7 พกัอยู่กบัญาต ิและรอ้ยละ 3.3 พกัอยู่กบัพี่น้อง ส่วนกลุ่มที่พกัอยู่กบับุคคลอื่นๆ และพกัคนเดยีวมอียู่

รวมกนัไมม่ากคดิเป็นรอ้ยละ 4.9 

การเล่นการพนันของพ่อ แม่ ผูป้กครอง ตวัอย่างรอ้ยละ 65.1 ระบุว่าพ่อ แม่ ผูป้กครองไม่เคยเล่น

พนัน ขณะที่รอ้ยละ 11.8 ระบุว่าพ่อ แม่ ผู้ปกครองเคยเล่นพนัน แต่เลกิแล้ว และรอ้ยละ 3.9 เล่นพนันใน

ปจัจบุนั อยา่งไรกต็ามตวัอยา่งรอ้ยละ 18.5 ระบุว่าไมท่ราบ ไมแ่น่ใจว่าพ่อ แม ่ผูป้กครองเล่นพนนัหรอืไม ่

 

(รายละเอียดพิจารณาจากตารางท่ี 4 - 11) 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ 

ลาํดบั เพศ จาํนวน ร้อยละ 

1 ชาย 1,506 52.1 

2 หญงิ 1,386 47.9 

 รวม 2,892 100.0 

 

ตารางท่ี 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามอายุ 

ลาํดบั อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

1 14 ปี 3 0.1 

2 15 ปี 463 16.0 

3 16 ปี 901 31.2 

4 17 ปี 954 33.0 

5 18 ปี 457 15.8 

6 19 ปี 78 2.7 

7 20 ปี 30 1.0 

8 21 ปีขึน้ไป 5 0.2 

9 ไมร่ะบุ 1 0.0 

 รวม 2,892 100.0 
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ตารางท่ี 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามสายท่ีเรียน 

ลาํดบั สายท่ีเรียน จาํนวน ร้อยละ 

1 สายสามญั 1,792 62.0 

2 สายอาชพี 1,100 38.0 

 รวม 2,892 100.0 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามระดบัชัน้ท่ีกาํลงัเรียน 

ลาํดบั ระดบัชัน้ท่ีกาํลงัเรียน จาํนวน ร้อยละ 

1 ม.4 667 23.0 

2 ม.5 576 19.9 

3 ม.6 549 19.0 

4 ปวช.1 410 14.2 

5 ปวช. 2 327 11.3 

6 ปวช.3 363 12.6 

 รวม 2,892 100.0 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ลาํดบั รายได้เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

1 ไมเ่กนิ 500 บาท 191 6.6 

2 501 - 1,000 บาท 250 8.6 

3 1,001 - 1,500 บาท 194 6.7 

4 1,501 - 2,000 บาท 211 7.3 

5 2,001 - 2,500 บาท 320 11.1 

6 2,501 - 3,000 บาท 458 15.8 

7 3,001 - 3,500 บาท 381 13.2 

8 3,501 - 4,000 บาท 181 6.3 

9 4,001 - 4,500 บาท 128 4.4 

10 4,501 - 5,000 บาท 162 5.6 

11 มากกว่า 5,000 บาท 413 14.3 

12 ไมร่ะบุ 3 0.1 

 รวม 2,892 100.0 
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ตารางท่ี 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามอาชีพหลกัของผู้ปกครอง 

ลาํดบั อาชีพหลกัของผู้ปกครอง จาํนวน ร้อยละ 

1 ธุรกจิส่วนตวั / ผูป้ระกอบการ 759 26.2 

2 ผูใ้ชแ้รงงาน / รบัจา้งทัว่ไป 755 26.1 

3 ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 455 15.8 

4 พนกังานบรษิทัเอกชน 367 12.7 

5 คา้ขายรายยอ่ย / บรกิารรายยอ่ย 299 10.3 

6 เกษตรกร / ประมง 131 4.5 

7 อาชพีอสิระ อาท ิทนายความ สถาปนิก 75 2.6 

8 เกษยีณอายุ 14 0.5 

9 ว่างงาน 22 0.8 

10 ไมร่ะบุ 15 0.5 

 รวม 2,892 100.0 

 

ตารางท่ี 10 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง จาํแนกตามบคุคลท่ีร่วมพกัอาศยัอยู่ด้วย 

ลาํดบั บคุคลท่ีร่วมพกัอาศยัอยู่ด้วย จาํนวน ร้อยละ 

1 พ่อ แม ่ 2,399 83.0 

2 ญาต ิ 252 8.7 

3 พี ่น้อง 95 3.3 

4 เพื่อน 55 1.9 

5 อยูค่นเดยีว 49 1.6 

6 แฟน / คนรกั 31 1.1 

7 พระ (อยูว่ดั) 5 0.2 

8 คร ูอาจารย ์ 2 0.1 

9 ไมร่ะบุ 4 0.1 

 รวม 2,892 100.0 
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ตารางท่ี 11 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบพุ่อ แม่ ผู้ปกครองเล่นหรือเคยเล่นพนัน 

ลาํดบั การเล่นการพนันของพ่อ แม่ ผูป้กครอง จาํนวน ร้อยละ 

1 เล่น และยงัเล่นอยู ่ 113 3.9 

2 เคยเล่น แต่เลกิแลว้ 342 11.8 

3 ไมเ่คยเล่นเลย 1,883 65.1 

4 ไมท่ราบ ไมแ่น่ใจ 534 18.5 

5 ไมร่ะบุ 20 0.7 

 รวม 2,892 100.0 
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ตอนท่ี 2 การรบัชมการถ่ายทอดและพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 พฤติกรรมการรบัชมการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก 2014  

ตวัอยา่งเกนิครึง่คอื รอ้ยละ 58.1 รบัชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ขณะทีร่อ้ยละ 41.9 ไม่ได้

รบัชมการถ่ายทอดสด (ตารางที ่12) 

ผลการสํารวจยงัพบแนวโน้มว่า ตัวอย่างเพศชายให้ความสนใจรบัชมการถ่ายทอดสดสูงกว่า       

เพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 67.9 และรอ้ยละ 47.4 ตามลําดบั ขณะที่ตวัอย่างที่เรยีนในสายอาชพีมแีนวโน้ม

รบัชมการถ่ายทอดสูงกว่าตวัอย่างที่เรยีนสายสามญัโดยคดิเป็นรอ้ยละ 63.5 และรอ้ยละ 54.8 ตามลําดบั 

อย่างไรก็ตามเมื่อจําแนกตามพืน้ทีโ่ดยแบ่งเป็นกรุงเทพฯ ปรมิณฑล กบัต่างจงัหวดัคอืเชยีงใหม่ ขอนแก่น 

สงขลา และชลบุร ีพบว่าไม่แตกต่างกนัมากนักโดยตวัอย่างในพื้นที่กรุงเทพฯ และปรมิณฑลที่รบัชมการ

ถ่ายทอดสดมอียูร่อ้ยละ 59.5 ขณะทีต่่างจงัหวดัทีร่บัชมถ่ายทอดสดมอียูร่อ้ยละ 56.2 (แผนภาพที ่1) 

 

ตารางท่ี 12 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบกุารรบัชมการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก 2014 

ลาํดบั การรบัชมการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก 2014 จาํนวน ร้อยละ 

1 รบัชม 1,680 58.1 

2 ไมไ่ดร้บัชม 1,212 41.9 

 รวม 2,892 100.0 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงค่าร้อยละการรบัชมการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก 2014 จาํแนกตามเพศ  

สายการศึกษา และพื้นท่ี (n = 2,892) 
 

 

 

67.9 

47.4 

32.1 

52.6 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ชาย หญิง 

54.8 
63.5 

45.2 
36.5 

สามญั อาชีพ 

59.5 56.2 

40.5 43.8 

กรงุเทพฯ ปริมณฑล ต่างจงัหวดั 

รบัชมการถ่ายทอดสด ไมไ่ดร้บัชมการถ่ายทอดสด 



 

ศนูยศ์กึษาปญัหาการพนนั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั ศนูยว์จิยัเพือ่การพฒันาสงัคมและธุรกจิ P a g e  | 17 

 ผลการสาํรวจยงัพบว่า ตวัอยา่งทีร่บัชมการถ่ายทอดสดรอ้ยละ 47.0 รบัชมกบัครอบครวั (พ่อ แม่ พี ่

น้อง) รองลงมารอ้ยละ 36.6 รบัชมคนเดยีว และรอ้ยละ 30.1 รบัชมกบัเพื่อน ส่วนทีร่บัชมกบับุคคลอื่น คอื

แฟน / คนรกั คร ูอาจารยใ์นสถาบนั ฯลฯ มอียูร่วมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 10.7 (ตารางที ่13) 

 ด้านสถานที่รบัชมการถ่ายทอดสด รอ้ยละ 86.7 ระบุว่ารบัชมที่บ้านตนเอง รองลงมารอ้ยละ 17.3 

รบัชมทีบ่า้นเพื่อน / แฟน และรอ้ยละ 9.1 รบัชมทีร่า้นอาหาร / สถานบนัเทงิ ส่วนกลุ่มทีร่บัชมการถ่ายทอด

สถานทีอ่ื่น คอื หอพกั รา้นอนิเทอรเ์น็ต ลานกจิกรรม โรงเรยีน หรอืบา้นญาตมิไีม่มากนัก คดิเป็นค่ารอ้ยละ

อยูร่ะหว่าง 0.4 ถงึ 5.9 (ตารางที ่14) 

 ตวัอย่างที่รบัชมการถ่ายทอดสด เชยีร์ทมีเยอรมนัมากกว่าทมีอื่น คอืร้อยละ 35.9 รองลงมาคือ    

อารเ์จนตน่ิา รอ้ยละ 17.8 และบราซลิรอ้ยละ 10.1 อย่างไรก็ตามรอ้ยละ 21.0 ระบุว่าไม่มทีมีเชยีรห์รอืทมี

โปรดเป็นพเิศษ (ตารางที ่15) 
 

ตารางท่ี 13 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบบุคุคลท่ีร่วมรบัชมการถ่ายทอดสด 

      ฟตุบอลโลก 2014 ด้วย (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบรุบัชม และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั บคุคลท่ีร่วมรบัชมด้วย จาํนวน ร้อยละ 

1 ครอบครวั (พ่อ แม ่พี ่น้อง) 785 47.0 

2 คนเดยีว 611 36.6 

3 เพื่อน 503 30.1 

4 แฟน / คนรกั 128 7.7 

5 คร ูอาจารยใ์นสถาบนั 11 0.7 

6 อื่นๆ 39 2.3 
 

ตารางท่ี 14 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบสุถานท่ีท่ีรบัชมการถ่ายทอดสด 

ฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุรบัชม และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั สถานท่ีท่ีรบัชม จาํนวน ร้อยละ 

1 บา้นตวัเอง 1,424 86.7 

2 บา้นเพื่อน / แฟน 284 17.3 

3 รา้นอาหาร / สถานบนัเทงิ 150 9.1 

4 หอพกั 97 5.9 

5 รา้นเน็ต รา้นเกม 40 2.4 

6 ลานกจิกรรมต่างๆ 21 1.3 

7 โรงเรยีน 22 1.3 

8 บา้นญาต ิ 6 0.4 
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ตารางท่ี 15 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบทีุมโปรดท่ีเชียรม์ากท่ีสดุในฟตุบอลโลก 2014 

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบรุบัชม) 

ลาํดบั ทีมโปรดท่ีเชียรม์ากท่ีสดุในฟตุบอลโลก 2014 จาํนวน ร้อยละ 

1 เยอรมนั 603 35.9 

2 อารเ์จนตน่ิา 299 17.8 

3 บราซลิ 169 10.1 

4 ฮอลแลนด ์ 82 4.9 

5 สเปน 48 2.9 

6 องักฤษ 33 2.0 

7 โปรตุเกส 14 0.8 

8 ฝรัง่เศส 11 0.7 

9 เบลเยีย่ม 9 0.5 

10 อติาล ี 9 0.5 

11 อื่นๆ อาท ิอุรกุวยั ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้ 17 1.0 

12 ไมร่ะบุ 31 1.9 

13 ไมม่ทีมีโปรดเป็นพเิศษ 355 21.0 

 รวม 1,680 100.0 
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2.2 ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และกิจกรรมท่ีทาํพร้อมกบัการรบัชมการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก 2014  

ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื ค่าใชท้ีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัช่วงการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2014 ซึง่ผลการสาํรวจ 

พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มที่รบัชมการถ่ายทอดสด คอืร้อยละ 73.5 มรีายจ่ายที่เพิม่กว่าช่วงปกตทิี่ไม่มกีาร

แข่งขนั โดยรอ้ยละ 35.1 ระบุว่ามคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิในการซื้อขนม / ของขบเคีย้ว รองลงมารอ้ยละ 18.9 มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ เช่น น้ําอัดลม ชา กาแฟ และร้อยละ 15.5 มี

ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากการซือ้ซือ้ไปรษณยีบตัรทายผลฟุตบอล (ตารางที ่16) 

 

ตารางท่ี 16 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบคุ่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมจากปกติ ในช่วงการ

แข่งขนัฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบรุบัชม และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมเติมจากปกติ จาํนวน ร้อยละ 

1 ซือ้ขนม / ของขบเคีย้ว 590 35.1 

2 เครือ่งดื่มทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์เช่น น้ําอดัลม ชา 

กาแฟ 

317 18.9 

3 ซือ้ไปรษณยีบตัรทายผลฟุตบอล 260 15.5 

4 ซือ้หนงัสอืพมิพ ์/ นิตยสารกฬีา 186 11.1 

5 ซือ้ของทีเ่กีย่วกบัฟุตบอลโลก 2014 อาท ิเสือ้  

ของทีร่ะลกึ 

159 9.5 

6 ค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอื 150 8.9 

7 เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 142 8.5 

8 กล่องรบัสญัญาณทวี ี 141 8.4 

9 ค่าส่ง SMS เพื่อเล่นเกมหรอืชงิรางวลั 31 1.8 

10 ค่าไฟ 9 0.5 

11 ค่าใชจ้่ายเท่าเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง 446 26.5 
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  นอกจากน้ีเมือ่ทาํการสาํรวจถงึพฤตกิรรมทีท่าํพรอ้มกบัการรบัชมการถ่ายทอดสด  ยังพบข้อมูลที่

เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่อปญัหาดา้นสุขภาพหลายประการ อาท ิตวัอย่างทีร่บัชมการถ่ายทอดสดถงึรอ้ยละ 

64.3 มกีารดื่มน้ําอดัลม / น้ําหวานในขณะชมการถ่ายทอดสด หรอืรอ้ยละ 29.6 รบัประทานอาหารหนัก เช่น

ขา้ว ก๋วยเตีย๋วในขณะชมการถ่ายทอดสด ทีน่่ากงัวลใจคอืตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มนักเรยีนถงึรอ้ยละ 11.8 มกีาร

ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์รอ้ยละ 6.3 สบูบุหรี ่ขณะทีร่อ้ยละ 5.5 ชวนเพื่อนเล่นพนนั (ตารางที ่17) 

 

ตารางท่ี 17 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบกิุจกรรมท่ีทาํไปพร้อมกบัการรบัชมการ

ถ่ายทอดสดฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุรบัชม และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั กิจกรรม จาํนวน ร้อยละ 

1 ดื่มน้ําอดัลม / น้ําหวาน 1,047 64.3 

2 รบัประทานอาหารทัว่ไป เช่น ขา้ว ก๋วยเตีย๋ว 482 29.6 

3 รบัประทานอาหารฟาสฟู้ดต่างๆ เช่น พซิซ่า 258 15.8 

4 ดื่มเครือ่งดื่มชา / กาแฟ 225 13.8 

5 ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 192 11.8 

6 สบูบุหรี ่ 102 6.3 

7 ชวนเพื่อนเล่นพนัน 89 5.5 

8 ดื่มเครือ่งดื่มชกูําลงั 55 3.4 
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ตอนท่ี 3 การรบัรู้ต่อการรณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

3.1 การรบัรู้ต่อการรณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

ส่วนใหญ่ถงึรอ้ยละ 80.2 เคยไดย้นิหรอืไดฟ้งัการรณรงค ์/ หา้มปรามไม่ใหเ้ล่นพนันทายผลฟุตบอล

โลก 2014 และเมื่อสอบถามกลุ่มดงักล่าวถึงช่องทางที่ได้ยนิหรอืได้ฟงั พบว่าผ่าน 6 ช่องทางหลกั คือ 

โรงเรยีน / วทิยาลยั รอ้ยละ 54.0 การโฆษณาทางโทรทศัน์ รอ้ยละ 48.7 ครู อาจารย ์รอ้ยละ 42.7 พ่อ แม่

ผูป้กครองรอ้ยละ 39.9 ประกาศ คสช.รอ้ยละ 30.9 และอนิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ 30.7 (ตารางที ่18) 

นอกจากน้ีเมือ่สอบถามถงึการรบัรูต่้อการจดัตัง้ศูนยป้์องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนัน

ทายผลบอลโลก พบว่าตวัอย่างที่รบัรู้มเีพียงประมาณครึ่งเดียว คดิเป็นร้อยละ 48.8 โดยกลุ่มที่รบัรู้ต่อ     

การจดัตัง้ศูนยด์งักล่าวส่วนใหญ่คอืรอ้ยละ 70.6 เหน็ว่ามสี่วนช่วยใหก้ารพนนับอลลดลง (ตารางที ่19) 

 

ตารางท่ี 18 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบกุารเคยได้ยิน ได้ฟัง การรณรงค ์/ ห้ามปราม

ไม่ให้เล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

ลาํดบั การเคยได้ยินได้ฟังการรณรงค ์ จาํนวน ร้อยละ 

1 ไมเ่คยเลย 573 19.8 

2 เคย 2,319 80.2 

 จากช่องทางใดบา้ง 

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

จาํนวน รอ้ยละ   

 1) โรงเรยีน / วทิยาลยั 1,251 54.0   

 2) การโฆษณาทางโทรทศัน์ 1,129 48.7   

 3) คร ูอาจารย ์ 989 42.7   

 4) พ่อ แมผู่ป้กครอง 925 39.9   

 5) ประกาศ คสช. 716 30.9   

 6) อนิเทอรเ์น็ต 711 30.7   

 7) การโฆษณาทางวทิยุ 509 22.0   

 8) ตํารวจ 402 17.4   

 9) ชุมชน หมูบ่า้น 374 16.1   

 10) ป้ายประชาสมัพนัธห์น่วยงานต่างๆ 352 15.2   

 11) เพื่อน 313 13.5   

 12) แผ่นพบั / ใบปลวิ / สิง่พมิพ ์ 204 8.8   

 13) อื่นๆ คอื ดารา / นกัรอ้ง  10 0.4   

 รวม 2,892 100.0 
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ตารางท่ี 19 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบกุารเคยได้ยิน / รบัรู้ การจดัตัง้ศนูยป้์องกนั

และปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนันทายผลบอลโลก 

ลาํดบั การเคยได้ยิน / รบัรู้ จาํนวน ร้อยละ 

1 ไมเ่คยเลย 1,482 51.2 

2 เคย 1,410 48.8 

 การช่วยทาํใหก้าร

เล่นพนนัฟุตบอล

ลดลง 

จาํนวน รอ้ยละ   

 1) ลดลง 991 70.6   

 2) ไมล่ดลง 412 29.4   

 รวม 2,892 100.0 

 

 ขอ้มลูการรบัรูด้งักล่าวเมือ่จาํแนกตามคุณลกัษณะทางประชากร 3 ดา้น คอืเพศ สายการศกึษา และ

พืน้ที่ พบว่า เพศหญงิมแีนวโน้มรบัรูก้ารรณรงค์ห้ามปรามมากกว่าเพศชาย โดยคดิเป็นรอ้ยละ 83.1 และ

77.5 ขณะที่นักเรยีนในสายสามญัมแีนวโน้มรบัรูก้ารรณรงค์หา้มปรามมากกว่านักเรยีนสายอาชพี คดิเป็น

ร้อยละ 82.2 และ 76.9 ขณะที่นักเรยีนในพื้นที่กรุงเทพปรมิณฑลมแีนวโน้มรบัรู้สูงกว่านักเรยีนในพื้นที่

ต่างจงัหวดั คอืเชยีงใหม ่ขอนแก่น สงขลา และชลบุร ีคดิเป็นรอ้ยละ 82.1 และ 77.7 (แผนภาพที ่2) 

 เมือ่วเิคราะหถ์งึช่องทางทีต่วัอย่างรบัรูห้รอืไดย้นิไดฟ้งั การรณรงคห์า้มปรามไม่ใหเ้ล่นพนันทายผล

ฟุตบอลโลก 2014 จาํแนกตามเพศ พบว่าทัง้เพศชายและหญงิมช่ีองทางสําคญัในการรบัรู ้หรอืไดย้นิไดฟ้งั

ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั อยา่งไรกต็ามเพศหญงิมแีนวโน้มไดย้นิไดฟ้งัการหา้มปรามดงักล่าวมากกว่าเพศชาย

ในทุกช่องทาง โดยช่องทางทีพ่บความแตกต่างมากทีสุ่ดคอื การโฆษณาทางโทรทศัน์ ทีพ่บว่าเพศหญงิได้

ยนิได้ฟงัการห้ามปรามผ่านช่องทางน้ีมอียู่ร้อยละ 54.6 ขณะที่เพศชายมน้ีอยกว่าอย่างชดัเจนคอืร้อยละ 

42.8 

 ที่น่าสนใจคือเมื่อจําแนกข้อมูลตามสายการศึกษา พบว่ามีความแตกต่างค่อนข้างมากระหว่าง

นักเรียนในสายสามญั กับสายอาชีพ โดยที่สายสามญัเป็นกลุ่มที่ได้ยนิได้ฟงัการรณงค์ห้ามปรามผ่าน

ช่องทางต่างๆ มากกว่าค่อนข้างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่องทางหลกัอย่างโรงเรยีน / วิทยาลยั คร ู

อาจารย ์และพ่อ แมผู่ป้กครองทีพ่บว่ามกีารรบัรูแ้ตกต่างกนัถงึรอ้ยละ 16.4 15.8 และ 9.9 ตามลาํดบั 

 เมื่อจําแนกเป็นพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล กบั 4 จงัหวดัในภูมภิาค พบว่ามแีนวโน้มการ

รบัรู ้หรอืไดย้นิไดฟ้งัการรณรงคห์า้มปรามผ่านช่องทางต่างๆ ในระดบัทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั (ตารางที ่20) 
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แผนภาพท่ี 2 แสดงค่าร้อยละการได้ยินได้ฟังการรณรงค ์ห้ามปรามการเล่นพนันทายผลฟตุบอล

โลก 2014 จาํแนกตามเพศ สายการศึกษา และพื้นท่ี (n = 2,892) 
 

 

 
 
 

ตารางท่ี 20 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบชุ่องทางท่ีได้ยิน ได้ฟังการรณรงค ์/ ห้ามปราม

ไม่ให้เล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 จาํแนกตามเพศ สายการศึกษา และพื้นท่ี (n=2,319) 

ช่องทางท่ีรบัรู้การรณรงค ์

ห้ามปรามไม่ให้เล่นพนัน 

เพศ สายการศึกษา พื้นท่ี 

ชาย หญิง สามญั อาชีพ กรงุเทพ ต่างจงัหวดั 

1) โรงเรยีน / วทิยาลยั 52.0 55.9 59.9 43.5 55.8 51.3 

2) คร ูอาจารย ์ 41.9 43.4 48.4 32.6 43.9 40.9 

3) พ่อ แมผู่ป้กครอง 37.6 42.2 43.5 33.6 41.4 37.8 

4) เพื่อน 11.7 15.3 14.7 11.5 12.5 14.8 

5) ชุมชน หมูบ่า้น 15.5 16.8 16.8 14.9 15.3 17.3 

6) ตํารวจ 19.3 15.4 17.2 17.6 18.7 15.5 

7) ป้ายประชาสมัพนัธห์น่วยงานต่างๆ 13.5 16.9 17.4 11.3 14.5 16.1 

8) การโฆษณาทางวทิยุ 20.2 23.7 23.6 19.1 20.3 24.2 

9) การโฆษณาทางโทรทศัน์ 42.8 54.6 52.1 42.8 48.7 48.6 

10) ประกาศ คสช. 31.2 30.6 32.3 28.4 31.1 30.6 

11) อนิเทอรเ์น็ต 27.8 33.6 34.1 24.6 31.1 30.1 

12) แผ่นพบั / ใบปลวิ / สิง่พมิพ ์ 7.7 9.9 9.5 7.6 8.9 8.7 
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ไดย้นิ ไดฟ้งัการรณรงค ์ ไมไ่ดย้นิ ไดฟ้งัการรณรงค ์
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3.2 ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในการห้ามไม่ให้เล่นพนันทายผลฟตุบอล 

ดา้นสื่อทีม่อีทิธพิลต่อการหา้มปรามไมใ่หเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอล พบว่ามคี่อนขา้งหลากหลาย แต่ 

ทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด 3 อนัดบัพบว่า อนัดบัแรกคอื พ่อ แมผู่ป้กครอง รอ้ยละ 36.9 รองลงมารอ้ยละ 13.8 คอื

การโฆษณาทางโทรทศัน์ และอนัดบัทีส่ามเท่ากนัระหว่าง ตํารวจ และ คสช. รอ้ยละ 12.6 (ตารางที ่21) 

 

ตารางท่ี 21 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบส่ืุอหรือบคุคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ  

ในการห้ามปรามไม่ให้นักเรียนเล่นพนันทายผลฟตุบอล 

ลาํดบั ส่ือหรือบคุคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ จาํนวน ร้อยละ 

1 พ่อ แมผู่ป้กครอง 953 36.9 

2 การโฆษณาทางโทรทศัน์ 356 13.8 

3 ตํารวจ 326 12.6 

4 คสช. 325 12.6 

5 คร ูอาจารย ์ 167 6.5 

6 โรงเรยีน / วทิยาลยั 151 5.8 

7 อนิเทอรเ์น็ต 114 4.4 

8 เพื่อน 82 3.2 

9 ชุมชน หมูบ่า้น 17 0.7 

10 ป้ายประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานต่างๆ 8 0.3 

11 การโฆษณาทางวทิยุ 7 0.3 

12 แผ่นพบั / ใบปลวิ / สิง่พมิพ ์ 6 0.2 

13 อื่นๆ คอื ดารา / นกัรอ้ง คนใกลช้ดิ 72 2.7 

 รวม 2,584 100.0 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็ และประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

4.1 สภาพแวดล้อมเก่ียวกบัการเล่นพนันทายผลฟตุบอล 

 ผลการสํารวจพบแนวโน้มทีน่่าสนใจว่า ตวัอย่างถงึรอ้ยละ 67.6 แวดลอ้มดว้ยบุคคลทีเ่ล่นพนันทาย

ผลฟุตบอลโลก 2014 โดยทีพ่บมากทีสุ่ด 3 กลุ่มคอื เพื่อนสนิท เพื่อน (ไม่สนิท) ในสถานศกึษา และคนรูจ้กั

ในชุมชน / ละแวกทีพ่กัอาศยั คดิเป็นรอ้ยละ 29.6  25.3 และ 14.0 ตามลําดบั (ตารางที ่22) นอกจากน้ีเมื่อ

สอบถามในกลุ่มที่ระบุมเีพื่อนสนิทเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ถึงจํานวนเพื่อนสนิทที่เล่นพนัน

ดงักล่าว พบว่าเฉลีย่แลว้อยูท่ี ่5 คน (ตารางที ่23) 

 เมือ่ทาํการจาํแนกขอ้มลูตามเพศ พบว่าเพศชายมบุีคคลแวดลอ้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 

รอ้ยละ 63.1 สูงกว่าเพศหญงิซึ่งมอียู่รอ้ยละ 51.5 ทํานองเดยีวกนัเมื่อจาํแนกขอ้มูลตามสายการศกึษา พบ

แนวโน้มว่า กลุ่มทีเ่รยีนสายอาชพีมบุีคคลแวดลอ้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลรอ้ยละ 61.2 สูงกว่ากลุ่มทีเ่รยีน

ในสายสามญัทีม่อียู ่55.4 อย่างไรกต็ามเมื่อจาํแนกขอ้มลูตามพืน้ทีพ่บว่าไม่แตกต่างกนัมากนักระหว่างกลุ่ม

ที่เรยีนในกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล กบั 4 จงัหวดัในภูมภิาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลาและชลบุร)ี 

(แผนภาพที ่3)   

 

ตารางท่ี 22 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบคุนรู้จกัท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั คนรู้จกัท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 จาํนวน ร้อยละ 

1 เพื่อนสนิท 855 29.6 

2 เพื่อน (ไมส่นิท) ในโรงเรยีน / วทิยาลยั 733 25.3 

3 คนรูจ้กัในชุมชน / ละแวกทีพ่กัอาศยั 404 14.0 

4 ญาต ิ 311 10.8 

5 พี ่น้อง 230 8.0 

6 แฟน / คนรกั 155 5.4 

7 พ่อ / แม ่/ ผูป้กครอง 150 5.2 

8 ครใูนโรงเรยีน / วทิยาลยั 83 2.9 

9 เพื่อนต่างโรงเรยีน 3 0.1 

10 ไมม่คีนรูจ้กัเล่นพนันทายผลฟุตบอล 937 32.4 
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ตารางท่ี 23 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบจุาํนวนเพ่ือนสนิทท่ีเล่นพนันทายผล

ฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุมีเพือ่นสนิทเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั จาํนวนเพ่ือนสนิท 

ท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

จาํนวน ร้อยละ 

1 1 - 2 คน 304 35.9 

2 3 - 4 คน 184 21.7 

3 5 - 7 คน 174 20.6 

4 มากกว่า 7 คน 184 21.8 

 รวม  846 100.0 

ค่าตํา่สุด 1 คน  ค่าสงูสุด 30 คน  ค่าเฉลีย่ 5 คน 

 

 

แผนภาพท่ี 3 แสดงค่าร้อยละตวัอย่างท่ีระบุมีบคุคลแวดล้อมเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

                      จาํแนกตามเพศ สายการศึกษา และพื้นท่ี (n = 2,892) 
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4.2 การเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

 ตวัอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 มอียู่รอ้ยละ 11.6 และเมื่อทําการประมาณการโดย

อ้างองิจากฐานขอ้มูลจํานวนนักเรยีนมธัยมปลาย และอาชวีศกึษา (ปวช.1 - ปวช.3) ของสถานศกึษาใน

จงัหวัดกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดที่ทําการสํารวจ คือนนทบุร ี

สมุทรปราการ ปทุมธานี เชยีงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุร ี(รวบรวมโดยกลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงศกึษาธกิาร) พบว่ามนีักเรยีน

เล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 รวมทัง้สิน้ 35,959 คน (ตารางที ่24)  

 

ตารางท่ี 24 แสดงค่าร้อยละ และผลการประมาณการจาํนวนนักเรียนมธัยมปลาย และอาชีวศึกษา 

       ท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

ค่าร้อยละผูเ้ล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 ค่าประมาณการ (คน) 

11.6% 35,959 

 

เมื่อจําแนกข้อมูลตามประสบการณ์ในการเล่นพนันทายผลฟุตบอล พบว่ามีนักพนันหน้าใหม ่        

ที่เริม่ต้นเล่นพนันจากรายการฟุตบอลโลก 2014 เป็นครัง้แรกถึง 9,938 คน ส่วนที่เคยเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลมาก่อนมจีาํนวน 25,662 คน ผลการประมาณการยงัพบว่า กลุ่มนักเรยีนทีเ่ล่นพนันทายผลฟุตบอล

โลก 2014 เป็นนักเรยีนชายถึง 26,096 คน สูงกว่านักเรยีนหญงิที่มอียู่จํานวน 9,863 คน นอกจากน้ีเมื่อ

จาํแนกตามสายการศกึษาพบว่า นกัเรยีนทีศ่กึษาในสายอาชพี (ปวช.1 - ปวช.3) ทีเ่ล่นพนันจาํนวน 19,635 

คน สงูกว่านกัเรยีนสายสามญัซึง่มอียูจ่าํนวน 16,324 คน (ตารางที ่25) 
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ตารางท่ี 25 แสดงผลการประมาณการจาํนวนนักเรียนมธัยมปลาย และอาชีวศึกษาท่ีเล่นพนัน 

       ทายผลฟตุบอลโลก 2014 จาํแนกตามประสบการณ์เล่นพนัน เพศ และสายการศึกษา 

คณุลกัษณะ ค่าประมาณการ (คน) 

ประสบการณ์ด้านการเล่นพนันทายผลฟตุบอล  

เคยเล่น 25,662 

ไมเ่คยเล่น 9,938 

รวมทัง้ส้ิน 35,959 

เพศ  

ชาย 26,096 

หญงิ 9,863 

รวมทัง้ส้ิน 35,959 

สายการศึกษา  

สายสามญั 16,324 

สายอาชพี 19,635 

รวมทัง้ส้ิน 35,959 
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เมื่อพจิารณาขอ้มูลโดยเจาะลกึเฉพาะกลุ่มนักพนันหน้าใหม่ พบว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงอายุ 16 ปี

มากทีสุ่ด 3,236 คน รองลงมา 17 ปี จาํนวน 2,670 คน และ 15 ปีจาํนวน 1,983 คน เป็นนักเรยีนชายรวม 

6,573 คน สูงกว่านักเรยีนหญิงซึ่งมอียู่จํานวน 3,365 คน นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มนักพนันหน้าใหม่เป็น

นกัเรยีนในสายอาชพีจาํนวน 5,702 คน มากกว่าสายสามญัซึง่มอียูจ่าํนวน 4,236 คน (แผนภาพที ่4) 

 

แผนภาพท่ี 4 แสดงผลการประมาณการจาํนวนนักเรียนมธัยมปลาย และอาชีวศึกษาท่ีเล่นพนัน 

ทายผลฟตุบอลเป็นครัง้แรก จาํแนกตามอาย ุเพศ และสายการศึกษา 
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ประเดน็ที่น่าสนใจ เมื่อพจิารณาพฤตกิรรมการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กบัระดบัรายได ้

พบว่า สดัส่วนผู้เล่นพนันเพิม่ขึน้ตามระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน โดยในกลุ่มที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ 

2,000 บาทพบว่ามผีู้เล่นคิดเป็นร้อยละ 9.6 และเพิม่เป็นร้อยละ 11.7 ในกลุ่มที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระหว่าง 2,001 - 4,000 บาท และรอ้ยละ 14.8 ในกลุ่มทีม่รีายไดม้ากกว่า 4,000 บาท (ตารางที ่26) 

ผลการสํารวจตัง้เป็นขอ้สงัเกตไดว้่า ตวัอย่างที่มบุีคคลแวดลอ้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 

มแีนวโน้มเล่นพนนัทายฟุตบอลโลก 2014 ครัง้น้ี มากกว่ากลุ่มทีไ่มม่บุีคคลแวดลอ้มเล่นพนันค่อนขา้งชดัเจน 

โดยเฉพาะกลุ่มที่ม ีแฟน / คนรกั เพื่อนสนิท ครูในสถานศกึษา พี่น้อง และพ่อ แม่ ผูป้กครองเล่นพนันทาย

ผลฟุตบอลโลก 2014 (ตารางที ่27) 

• กลุ่มทีม่แีฟน / คนรกัเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 รอ้ยละ 27.3 เล่นพนัน ขณะทีก่ลุ่มที่

ไมม่แีฟน / คนรกัเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 มเีพยีงรอ้ยละ 11.0 ทีเ่ล่นพนนั 

• กลุ่มทีม่เีพื่อนสนิทเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 รอ้ยละ 24.0 เล่นพนัน ขณะทีก่ลุ่มทีไ่ม่

มเีพื่อนสนิทเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 มเีพยีงรอ้ยละ 6.8 ทีเ่ล่นพนนั 

• กลุ่มที่มคีรูในสถานศกึษาเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 รอ้ยละ 27.7 เล่นพนัน ขณะที่

กลุ่มที่ไม่มคีรูในสถานศกึษาเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 มเีพยีงรอ้ยละ 11.4 ที่เล่น

พนนั 

• กลุ่มที่มพีี่น้องเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ร้อยละ 31.3 เล่นพนัน ขณะที่กลุ่มที่ไม่ม ี  

พีน้่องเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 มเีพยีงรอ้ยละ 10.2 ทีเ่ล่นพนนั 

• กลุ่มทีม่พี่อ แม่ ผู้ปกครองเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 รอ้ยละ 31.3 เล่นพนัน ขณะที่

กลุ่มที่ไม่มพี่อ แม่ ผู้ปกครองเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 มเีพยีงรอ้ยละ 11.1 ที่เล่น

พนนั 

 

ตารางท่ี 26 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014  

                  จาํแนกตามระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

การเล่นพนัน 
ไม่เกิน 2,000 บาท 2,001 - 4,000 บาท มากกว่า 4,000 บาท 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ไมไ่ดเ้ล่น 765 90.4 1,183 88.3 599 85.2 

เล่น 81 9.6 157 11.7 104 14.8 

รวม 846 100.0 1,340 100.0 703 100.0 
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ตารางท่ี 27 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014  

                  จาํแนกตามการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 ของบคุคลแวดล้อม 

การเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

ของบคุคลแวดล้อม 

การเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 
รวมทัง้ส้ิน 

เล่นพนัน ไม่เล่นพนัน 

แฟน / คนรกั (n = 2,892)    

มแีฟน / คนรกัเล่นพนันทายผลฟุตบอล 27.3 72.7 100.0 

ไมม่แีฟน/คนรกัเล่นพนันทายผลฟุตบอล 11.0 89.0 100.0 

เพือ่นสนิท (n = 2,892)    

มเีพื่อนสนิทเล่นพนันทายผลฟุตบอล 24.0 76.0 100.0 

ไมม่เีพื่อนสนิทเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 6.8 93.2 100.0 

เพือ่น (ไม่สนิท) (n = 2,892)    

มเีพื่อน (ไมส่นิท) เล่นพนนัทายผลฟุตบอล 17.8 81.3 100.0 

ไมม่เีพื่อน (ไมส่นิท) เล่นพนันทายผล

ฟุตบอล 

9.5 90.5 100.0 

ครใูนสถานศึกษา (n = 2,892)    

มคีรใูนสถานศกึษาเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 27.7 72.3 100.0 

ไมม่คีรใูนสถานศกึษาเล่นพนนัทายผล

ฟุตบอล 

11.4 88.6 100.0 

ญาติ (n = 2,892)    

มญีาตเิล่นพนันทายผลฟุตบอล 16.1 83.9 100.0 

ไมม่ญีาตเิล่นพนันทายผลฟุตบอล 11.4 88.6 100.0 

พี ่น้อง (n = 2,892)    

มพีี ่น้องเล่นพนันทายผลฟุตบอล 31.3 68.7 100.0 

ไมม่พีี ่น้องเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 10.2 89.8 100.0 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง (n = 2,892)    

มพี่อ แม ่ผูป้กครองเล่นพนันทายผล

ฟุตบอล 

26.7 73.3 100.0 

ไมม่พี่อ แม ่ผูป้กครองเล่นพนนัทายผล

ฟุตบอล 

11.1 88.9 100.0 
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เมื่อพจิารณาช่องทางที่เล่นพบว่ามกีารเล่นผ่านหลายช่องทาง โดยเฉพาะคนใกล้ชดิคอืเพื่อน เป็น

ช่องทางที่มกีารเล่นพนันมากกว่าช่องทางอื่นๆ ค่อนข้างชดัเจน อย่างไรก็ตามหากพจิารณาการเล่นผ่าน

ช่องทางอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะบอลโดยตรง หรอืผ่านคนรบัแทง รวมถึงเล่นผ่านเว็บไซต์ก็ยงัคงพบว่ามี

จาํนวนไมน้่อยโดยคดิเป็นรอ้ยละ 20.5 14.0 และ 22.2 ตามลาํดบั (ตารางที ่28) 

นอกจากน้ีเมือ่เจาะลกึกลุ่มทีเ่ล่นพนนัผ่านทางเวบ็ไซตถ์งึช่องทางการรบัจา่ยเงนิ และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น

การเล่น เหน็ไดว้่ามกีารรบั จา่ยเงนิผ่านทาง 2 ช่องทางหลกัคอื ทรมูนัน่ี รอ้ยละ 51.4 และผ่านบญัชธีนาคาร 

รอ้ยละ 45.8 ขณะทีอุ่ปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเล่นประกอบดว้ยโน๊ตบุ๊ค / คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ (ส่วนตวั) รอ้ยละ 64.4 

สมารท์โฟน / แทบ็เลต็รอ้ยละ 49.3 และคอมพวิเตอรใ์นรา้นเน็ต รอ้ยละ 24.7 (ตารางที ่29 - 30) 

 

ตารางท่ี 28 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบชุ่องทางหรือบคุคลท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอล

โลก 2014 ด้วย (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 และเลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั ช่องทางหรือบคุคลท่ีเล่นพนัน ด้วย จาํนวน ร้อยละ 

1 เพื่อน 224 65.5 

2 พี ่น้อง 117 34.2 

3 ผ่านเวบ็ไซต ์ 76 22.2 

4 ญาต ิ 74 21.6 

5 เล่นกบัโต๊ะบอลโดยตรง 70 20.5 

6 โต๊ะบอลโดยผ่านคนรบัแทง (คนเดนิโพย) 48 14.0 

7 คนในละแวกบา้น / ชุมชน 22 6.4 

8 รบัเป็นเจา้มอืเอง 15 4.4 

9 ในสถานบนัเทงิทีม่กีารถ่ายทอดสด 6 1.8 

 

ตารางท่ี 29 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบชุ่องทางรบัจ่ายเงินกรณีเล่นผา่นเวบ็ไซต ์ 

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 ผา่นเวบ็ไซต ์และเลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั ช่องทางรบัจ่ายเงินกรณีเล่นผ่านเวบ็ไซต ์ จาํนวน ร้อยละ 

1 ทรมูนัน่ี 37 51.4 

2 บญัชธีนาคาร 33 45.8 

3 บตัรเตมิเงนิรา้นเกม 13 18.1 

4 บตัรเตมิเงนิมอืถอื 13 18.1 
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ตารางท่ี 30 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบอุปุกรณ์ในการเล่นพนันผา่นเวบ็ไซต ์(เฉพาะ

ตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 ผ่านเวบ็ไซต ์และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั ช่องทางรบัจ่ายเงินกรณีเล่นผ่านเวบ็ไซต ์ จาํนวน ร้อยละ 

1 โน๊ตบุ๊ค / คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ (ส่วนตวั) 47 64.4 

2 สมารท์โฟน / แทบ็เลต็ 36 49.3 

3 คอมพวิเตอรใ์นรา้นเน็ต 18 24.7 

 

ผลสํารวจยงัพบข้อสงัเกตว่า กลุ่มที่เล่นพนันเกินกว่า 20 คู่ มแีนวโน้มเล่นผ่านโต๊ะบอลโดยตรง  

ผ่านคนรบัแทง และเว็บไซต์มากกว่ากลุ่มที่เล่นจํานวนน้อยคู่กว่า ในทางตรงข้ามกลุ่มที่เล่นพนันน้อยคู่มี

แนวโน้มจะเล่นกบัคนใกล้ชดิคอืพี่น้อง กบัเพื่อน มากกว่า โดยขอ้มูลจากการสํารวจเมื่อจําแนกกลุ่มผู้เล่น

พนันเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มที่เล่นพนันไม่เกิน 10 คู่ ระหว่าง 11 - 20 คู่ และกลุ่มที่เล่นพนันเกนิกว่า 20 คู่ 

พบว่า กลุ่มทีเ่ล่นพนนัเกนิกว่า 20 คู่ เล่นผ่านโต๊ะบอลโดยตรง และเวบ็ไซตเ์ท่ากนัคอืรอ้ยละ 34.5 ขณะทีอ่กี 

2 กลุ่มเล่นผ่านโต๊ะบอลโดยตรงคดิเป็นรอ้ยละ 18.6 และ 14.3 ส่วนที่เล่นผ่านเวบ็ไซต์คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 

และ 19.0 ตามลาํดบั  

ในทางกลบักนัหากพจิารณาการเล่นพนนักบัคนใกลช้ดิ พบว่า กลุ่มทีเ่ล่นพนันไม่เกนิ 10 คู่เล่น และ

กลุ่มทีเ่ล่นพนันระหว่าง 11 - 20 คู่ เล่นพนันกบัพี่น้องคดิเป็นรอ้ยละ 35.1 และรอ้ยละ 40.5 ส่วนกลุ่มทีเ่ล่น

พนนัมากกว่า 20 คู่ เล่นพนนักบัพีน้่องรอ้ยละ 25.5 ทาํนองเดยีวกนัเมือ่พจิารณาการเล่นพนันกบัเพื่อน กลุ่ม

ทีเ่ล่นเล่นไมเ่กนิ 10 คู่เล่นกบัเพื่อนรอ้ยละ 66.1 กลุ่มทีเ่ล่นระหว่าง 11 - 20 คู่เล่นกบัเพื่อนรอ้ยละ 81.0 ส่วน

กลุ่มทีเ่ล่นมากกว่า 20 คู่เล่นพนนักบัเพื่อนตํ่ากว่าอยา่งชดัเจน คอืรอ้ยละ 52.7 (แผนภาพที ่5) 

 

แผนภาพท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบชุ่องทางท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

        จาํแนกตามจาํนวนคู่ท่ีเล่น (ค่าร้อยละเฉพาะทีเ่ล่นพนัน และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

18.6 
12.0 

19.8 

35.1 

66.1 

14.3 16.4 19.0 

40.5 

81.0 

34.5 

23.8 

34.5 

25.5 

52.7 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 
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ไม่เกิน 10 คู่ 11-20 คู่ มากกว่า 20 คู่ 
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4.3 เหตผุลท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014  

 ดา้นเหตุผลที่เล่นพนันพบว่ามคี่อนขา้งหลากหลาย แต่เหตุผลที่ตวัอย่างระบุถงึมากที่สุด คอืทําให้

การเชยีรฟุ์ตบอลสนุก ตื่นเต้นขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.4 รองลงมาคอืชอบเสี่ยง ชอบการพนัน รอ้ยละ 54.3

มัน่ใจว่าโอกาส “ได้เงนิ” มมีากกว่า “เสยีเงนิ” ร้อยละ 45.5 และเพื่อนชวน / เล่นตามเพื่อน รอ้ยละ 42.8 

(ตารางที ่31) 

 ผลการสํารวจยงัพบว่ากลุ่มที่เคยมปีระสบการณ์เล่นพนันทายผลฟุตบอล และกลุ่มที่เป็นนักพนัน

หน้าใหม่มเีหตุผลสําคญัในการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ไม่แตกต่างกนั โดยเหตุผลในการเล่น 5 

อนัดบัแรกของทัง้ 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย (ตารางที ่32) 

 1) ทาํใหก้ารเชยีรฟุ์ตบอลสนุก ตื่นเตน้ขึน้ 

2) ชอบเสีย่ง ชอบการพนนั 

3) มัน่ใจว่าโอกาส “ไดเ้งนิ” มมีากกว่า “เสยีเงนิ” 

4) เพื่อนชวน / เล่นตามเพื่อน 

5) มขีอ้มลูประกอบการพจิารณา (เช่น การวเิคราะหเ์กม ความพรอ้ม อตัราต่อรอง ฯลฯ) 

 

ตารางท่ี 31 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบเุหตุผลท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอล  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั เหตผุลท่ีเล่นพนันทายผลฟตุบอล จาํนวน ร้อยละ 

1 ทาํใหก้ารเชยีรฟุ์ตบอลสนุก ตื่นเตน้ขึน้ 247 72.4 

2 ชอบเสีย่ง ชอบการพนัน 185 54.3 

3 มัน่ใจว่าโอกาส “ไดเ้งนิ” มมีากกว่า “เสยีเงนิ” 155 42.8 

4 เพื่อนชวน / เล่นตามเพื่อน 146 42.8 

5 มขีอ้มลูประกอบการพจิารณา (เช่นการวเิคราะห์

เกม ความพรอ้ม อตัราต่อรอง ฯลฯ) 
119 34.9 

6 เชยีรท์มีโปรด 83 24.3 

7 ชอบวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนั 61 17.9 

8 เจง๋ เหนือชัน้กว่าคนอื่น 26 7.6 

9 สะดวก / มช่ีองทางใหเ้ลอืกเล่นหลากหลาย  

(เช่น เล่นกบัเพื่อน ผ่านเวบ็ไซต ์โต๊ะบอล ฯลฯ) 
18 5.3 

10 เท่ ดดู ีโกเ้ก๋ / อนิเทรนด ์ 18 5.3 

11 อยากลองเล่น 2 0.6 
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ตารางท่ี 32 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่างท่ีระบเุหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ีทาํให้เล่นพนันทายผล

ฟตุบอล (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนัน และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

จาํแนกตามประสบการณ์ด้านการเล่นพนันทายผลฟตุบอล 

ลาํดบั เหตผุลท่ีเล่นพนัน 

ทายผลฟตุบอลโลก 2014 

เคยเล่นพนัน 

ทายผลฟตุบอล 

ไม่เคยเล่นพนัน 

ทายผลฟตุบอล 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1 ทาํใหก้ารเชยีรฟุ์ตบอลสนุก ตื่นเตน้ขึน้ 195 80.2 52 54.2 

2 ชอบเสีย่ง ชอบการพนัน 142 58.4 42 43.8 

3 มัน่ใจว่าโอกาส “ไดเ้งนิ” มมีากกว่า 

“เสยีเงนิ” 
126 51.9 27 28.1 

4 เพื่อนชวน / เล่นตามเพื่อน 117 48.1 29 30.2 

5 มขีอ้มลูประกอบการพจิารณา  

(เช่นการวเิคราะหเ์กม ความพรอ้ม 

อตัราต่อรอง ฯลฯ) 

91 37.4 27 28.1 

6 เชยีรท์มีโปรด 62 25.5 19 19.8 

7 ชอบวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนั 39 16.0 20 20.8 

8 เจง๋เหนือชัน้กว่าคนอื่น 22 9.1 2 2.1 

9 เท่ ดดู ีโกเ้ก๋ / อนิเทรนด ์ 14 5.8 4 4.2 

10 สะดวก / มช่ีองทางใหเ้ลอืกเล่น

หลากหลาย (เช่น เล่นกบัเพื่อน  

ผ่านเวบ็ไซต ์โต๊ะบอล ฯลฯ) 

13 5.3 5 5.2 
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4.4 ลกัษณะการเล่นพนัน วงเงินและแหล่งท่ีมา 

 4.4.1 ลกัษณะการเล่นพนัน  

 ตวัอย่างทีเ่ล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 เล่นพนันเฉลีย่ 15 คู่ ทัง้น้ีมถีงึรอ้ยละ 15.0 ทีร่ะบุว่า

เล่นพนนัทุกคู่ ดา้นลกัษณะการเล่นพบว่าส่วนใหญ่คอื รอ้ยละ 74.1 เล่นเองคนเดยีว ส่วนกลุ่มทีเ่ล่นโดยรวม

เงนิกบัเพื่อนพบว่าเฉลีย่ลงเงนิรวมกนัประมาณ 5 คน (ตารางที ่33 - 34) 

 ตวัอยา่งทีเ่ล่นพนันส่วนใหญ่คอื รอ้ยละ 95.3 ดูถ่ายทอดสดในคู่ทีเ่ล่นพนัน จาํแนกเป็นรอ้ยละ 22.5 

ดูทุกคู่ และรอ้ยละ 72.8 ดูบางคู่ ผลการสํารวจยงัพบพฤตกิรรมที่น่าสนใจอกีว่า ตวัอย่างจาํนวนไม่น้อยคอื

รอ้ยละ 30.4 ระบุว่า มกีารชกัชวนใหเ้พื่อน / คนรูจ้กัใหเ้ล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 อกีดว้ย (ตารางที ่

35 - 36) 

  

ตารางท่ี 33 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบจุาํนวนคู่ท่ีเล่นพนัน ในการแข่งขนัฟตุบอล

โลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั จาํนวนคู่ท่ีเล่นพนัน จาํนวน ร้อยละ 

1 1 - 2 คู่ 74 21.8 

2 3 - 4 คู่ 68 20.2 

3 5 - 7 คู่ 56 16.5 

4 8 - 63 คู่ 90 26.5 

5 64 คู ่ 51 15.0 

 รวม  339 100.0 

ค่าตํา่สุด 1 คู่  ค่าสงูสุด 64 คู่  ค่าเฉลีย่ 15 คู ่   

 

ตารางท่ี 34 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบมีุการรวมเงินกบัเพ่ือนๆ เอาไปเล่นพนัน

ทายผลฟตุบอล (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 และเลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั การรวมเงินกบัเพ่ือนๆ เอาไปเล่นพนัน จาํนวน ร้อยละ 

1 ไมร่วมกลุ่ม / เล่นเอง 252 74.1 

2 รวมกลุ่มกบัเพื่อนเล่น*  88 25.9 

*ทัง้หมดรวมตวัเอง ค่าตํา่สุด 2 คน  ค่าสงูสุด 15 คน  ค่าเฉลีย่ 5 คน 
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ตารางท่ี 35 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบกุารดูการถ่ายทอดสดในคู่ท่ีเล่นพนัน  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั การดกูารถ่ายทอดสดในคู่ท่ีเล่นพนัน จาํนวน ร้อยละ 

1 ดทุูกคู่ 77 22.5 

2 ดบูางคู่ 249 72.8 

3 ไมไ่ดดู้ 16 4.7 

 รวม  342 100.0 

 

ตารางท่ี 36 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบกุารชกัชวนเพ่ือน / คนรู้จกัให้เล่นพนันทาย

ผลฟตุบอลโลก 2014 ครัง้น้ี (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั การชกัชวนเพ่ือน / คนรู้จกัให้เล่นพนัน จาํนวน ร้อยละ 

1 ชวน 104 30.4 

2 ไมไ่ดช้วน 238 69.6 

 รวม 342 100.0 
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 4.4.2 วงเงินท่ีเล่นพนันและแหล่งท่ีมา  

วงเงนิที่เล่นพนันเฉลี่ยต่อคู่ พบว่าอยู่ที่ประมาณ 730 บาท สูงสุดเฉลี่ยประมาณ 1,285 บาทและ

ตํ่าสุดเฉลี่ยทีป่ระมาณ 245 บาท เมื่อพจิารณาวงเงนิเฉลีย่ต่อคู่ โดยแจกแจงระดบัเงนิทีใ่ชเ้ล่นพนัน จะเหน็

ไดว้่า มลีกัษณะกระจายไปในหลายระดบัตัง้แต่ไมเ่กนิ 50 บาทจนกระทัง้มากกว่า 1,000 บาท อย่างไรกต็าม

ตวัอย่างที่เล่นพนันถงึประมาณ 1 ใน 5 หรอืรอ้ยละ 21.4 ที่เล่นพนันเฉลีย่เกนิกว่าคู่ละ 500 บาท (ตารางที ่

37 - 39)  

 

ตารางท่ี 37 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบจุาํนวนเงินพนัน โดยเฉล่ียต่อคู่  

                   (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั จาํนวนเงินพนันโดยเฉล่ียต่อคู่ จาํนวน ร้อยละ 

1 ไมเ่กนิ 50 บาท 59 17.6 

2 51 - 100 บาท 90 26.8 

3 101 - 300 บาท 84 25.0 

4 301 - 500 บาท 31 9.2 

5 501 - 1,000 บาท 39 11.6 

6 มากกว่า 1,000 บาท 33 9.8 

 รวม 336 100.0 

ค่าตํา่สุด 5 บาท  ค่าสงูสุด 30,000 บาท  ค่าเฉลีย่ 730.21 บาท 
 

ตารางท่ี 38 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบจุาํนวนเงินพนัน ตํา่สดุต่อคู่  

                    (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั จาํนวนเงินพนันตํา่สดุต่อคู่ จาํนวน ร้อยละ 

1 ไมเ่กนิ 50 บาท 167 49.8 

2 51 - 100 บาท 79 23.6 

3 101 - 300 บาท 27 8.1 

4 301 - 500 บาท 37 11.0 

5 501 - 1,000 บาท 18 5.4 

6 มากกว่า 1,000 บาท 7 2.1 

 รวม  335 100.0 

ค่าตํา่สุด 5 บาท  ค่าสงูสุด 10,000 บาท  ค่าเฉลีย่ 244.99 บาท 
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ตารางท่ี 39 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบจุาํนวนเงินพนัน สงูสดุต่อคู่  

                   (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั จาํนวนเงินพนันสงูสดุต่อคู่ จาํนวน ร้อยละ 

1 ไมเ่กนิ 50 บาท 34 10.1 

2 51 - 100 บาท 53 15.9 

3 101 - 300 บาท 76 22.8 

4 301 - 500 บาท 72 21.6 

5 501 - 1,000 บาท 24 7.2 

6 มากกว่า 1,000 บาท 75 22.4 

 รวม  335 100.0 

ค่าตํา่สุด 5 บาท  ค่าสงูสุด 40,000 บาท  ค่าเฉลีย่ 1,284.66 บาท 
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 ผลการประมาณการวงเงนิหมุนเวยีนในการเล่นพนัน โดยอ้างองิจากฐานขอ้มลูจาํนวนนักเรยีนมธัยม

ปลาย และอาชวีศกึษา (ปวช.1 - ปวช.3) ของสถานศกึษาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และสถานศกึษาในเขต

อําเภอเมอืงของจงัหวดัทีท่ําการสํารวจ คอื นนทบุร ีสมุทรปราการ ปทุมธานี เชยีงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และ

ชลบุร ี(รวบรวมโดยกลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน

ปลดักระทรวง กระทรวงศกึษาธกิาร) พบว่ามวีงเงนิหมุนเวยีนในการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ของ

นกัเรยีนกลุ่มน้ีรวมทัง้สิน้ 301,694,281 บาท 

 เมื่อจําแนกขอ้มูลตามคุณลกัษณะด้านต่างๆ รวม 4 ด้าน พบว่า วงเงนิเฉลี่ยที่ใช้เล่นพนันเฉลี่ยต่อคู่

ของเพศชายจะอยู่ทีป่ระมาณ 767 บาท สูงกว่าเพศหญงิประมาณ 130 บาท ทํานองเดยีวกนัเมื่อจาํแนกขอ้มลู

ตามสายการศกึษา พบว่า วงเงนิเล่นพนนัเฉลีย่ต่อคู่ของนกัเรยีนทีเ่รยีนสายอาชพีสูงกว่าสายสามญั นอกจากน้ี

หากพจิารณาถงึประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟุตบอล กลุ่มทีเ่คยเล่นจะมวีงเงนิเฉลีย่ในการเล่นสูงกว่ากลุ่มที่

ไม่เคยเล่นถงึประมาณ 328 บาท และสุดทา้ยหากทําการแบ่งกลุ่มผูเ้ล่นพนันตามจาํนวนคู่ทีเ่ล่น พบว่ากลุ่มที่

เล่นพนันเกินกว่า 20 คู่ ใช้เงนิเล่นพนันเฉลี่ยต่อคู่สูงถึงประมาณ 1,283 บาท สูงกว่ากลุ่มที่เล่นไม่เกนิ 10 คู่ 

และกลุ่มทีเ่ล่นระหว่าง 11 - 20 คู่ถงึประมาณ 1 เท่าตวั (แผนภาพที ่6) 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงวงเงินพนันเฉล่ียต่อคู่ จาํแนกตาม เพศ สายการศึกษา ประสบการณ์การเล่นพนัน

ทายผลฟตุบอล และจาํนวนคู่ท่ีเล่น  

 
 

 

 

767.07 บาท 

636.68 บาท 
557.61 บาท 

885.25 บาท 
835.67 บาท 

479.78 บาท 

647.54 บาท 
575.83 บาท 

1,282.80 บาท 

ชาย หญิง สายสามญั สายอาชีพ เคยเล่น ไม่เคยเล่น ไม่เกิน 10 คู่ 11 - 20 คู่ มากกว่า 20 คู่ 
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ผลการประมาณการเมื่อจาํแนกตามเพศพบว่า วงเงนิหมุนเวยีนในกลุ่มนักเรยีนชายทีเ่ล่นพนันทาย

ผลฟุตบอลมสีูงถึง 232,792,087 บาท สูงกว่ากลุ่มนักเรยีนหญิงที่มวีงเงนิหมุนเวียน 68,902,194 บาท 

ทํานองเดยีวกนัหากพจิารณาโดยจําแนกตามสายการศึกษาพบว่า วงเงนิหมุนเวยีนในกลุ่มนักเรยีนสาย

อาชพีมสีูงกว่ากลุ่มนักเรยีนทีเ่รยีนสายสามญัอย่างชดัเจนคอื 219,242,128 บาท กบั 82,452,153 บาท ผล

การสํารวจยงัพบว่า ในกลุ่มกลุ่มที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลครัง้แรก (หน้าใหม่) มวีงเงนิหมุนเวยีนสูงถึง 

48,209,170 บาท (แผนภาพที ่7) 

 

แผนภาพท่ี 7 แสดงผลการประมาณการวงเงินหมุนเวียนในการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

                    จาํแนกตาม เพศ สายการศึกษา และประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟตุบอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสาํรวจยงัพบว่าบางส่วนมพีฤตกิรรมในการเล่นพนันเปลีย่นแปลงไปเมื่อการแข่งขนัเขา้สู่รอบ

ที ่2 โดยเกอืบ 1 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 30.6 มกีารเพิม่จาํนวนเงนิทีเ่ล่นพนันมากขึน้ในรอบทีส่อง นอกจากน้ียงั

พบว่าตวัอยา่งบางส่วนคอืรอ้ยละ 15.7 เริม่เล่นพนนัเมือ่การแขง่ขนัผ่านรอบแรกไปแลว้ อย่างไรกต็ามพบว่า

กลุ่มที่เล่นพนันรอ้ยละ 42.1 ไม่เปลีย่นแปลงจาํนวนเงนิทีเ่ล่นพนัน ขณะทีร่อ้ยละ 11.6 ลดจาํนวนเงนิทีเ่ล่น

พนนัลง (ตารางที ่40) 

สําหรบัแหล่งเงนิทีนํ่ามาใชใ้นการเล่นพนัน พบว่ามาจาก 2 แหล่งสําคญัคอืเงนิเก็บ คดิเป็นรอ้ยละ 

79.4 และเงนิทีไ่ดจ้ากทางบา้น รอ้ยละ 52.6 อย่างไรกต็ามพบว่าบางส่วนคอืรอ้ยละ 4.7 เล่นพนันโดยขอยมื

เงนิคนอื่น ขณะทีร่อ้ยละ 1.2 ใชเ้งนิจากกองทุนกู้ยมืเพื่อการศกึษามาใชเ้ล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 

(ตารางที ่41) 
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ตารางท่ี 40 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบกุารเพ่ิม / ลดจาํนวนเงินท่ีเล่นพนัน 

ในรอบสอง (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั การเพ่ิม / ลดจาํนวนเงินท่ีตัง้ใจจะเล่นพนัน จาํนวน ร้อยละ 

1 รอบแรกไมไ่ดเ้ล่น 53 15.7 

2 ลดลง 39 11.6 

3 เท่าเดมิ 142 42.1 

4 เพิม่ขึน้ 103 30.6 

 เหตุผลทีเ่พิม่เงนิพนัน  

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

จาํนวน รอ้ยละ   

 1) ทมีทีเ่ชยีรเ์ขา้รอบ 47 46.5   

 2) เป็นธรรมดาทีร่อบลกึ 

    จะเล่นมากขึน้ 

33 32.7   

 3) มคีวามมัน่ใจ  

   เพราะทายผลถูกมาตลอด 

25 24.8   

 4) ไดเ้งนิจากการเล่นพนัน 

    ในรอบก่อนหน้า ทาํใหม้ ี

    เงนิเล่นมากขึน้ 

23 22.8   

 5) เสยีพนนัตอ้งการถอนทุน 18 17.8   

 รวม 337 100.0 

 

ตารางท่ี 41 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบแุหล่งท่ีมาของเงินท่ีนํามาใช้เล่นพนัน  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั แหล่งท่ีมาของเงินท่ีนํามาใช้เล่นพนัน จาํนวน ร้อยละ 

1 เงนิเกบ็ 269 79.1 

2 เงนิทีไ่ดจ้ากทางบา้น 179 52.6 

3 เงนิทีไ่ดม้าจากการพนนัทีผ่่านมา 48 14.1 

4 หารายไดพ้เิศษ  23 6.8 

5 ขอยมื 16 4.7 

6 รายไดจ้ากการเดนิโพยบอล 11 3.2 

7 กองทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา 4 1.2 

8 อื่นๆ 2 0.6 
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4.5 หน้ีสิน และผลกระทบจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

ภาพโดยรวมภายหลงัการแข่งขนัฟุตบอลโลกสิ้นสุด พบตวัอย่างทีม่หีน้ีสนิจากการเล่นพนันรอ้ยละ 

11.9 หรอืประมาณการไดว้่ามจีาํนวน 4,286 ราย (ตารางที ่42) โดยจาํนวนหน้ีสนิเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 2,810 

บาท และมหีน้ีสนิตัง้แต่ระดบัตํ่าสุด 50 บาทจนถงึสูงสุดคอื 30,000 บาท ทัง้น้ีพบว่าตวัอย่างรอ้ยละ 30.8 มี

หน้ีสนิเกนิกว่า 2,000 บาท (ตารางที ่43) 
               
ตารางท่ี 42 แสดงค่าร้อยละ และผลการประมาณการจาํนวนนักเรียนมธัยมปลาย และอาชีวศึกษา 

       ท่ีมีหน้ีสินจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

ค่าร้อยละผูมี้หน้ีสินจากการเล่นพนัน 

ทายผลฟตุบอลโลก 2014 
ค่าประมาณการ (คน) 

11.9% 4,286 

 

ตารางท่ี 43 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบจุาํนวนหน้ีสินจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอล

โลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 และมีหน้ีสิน) 

ลาํดบั จาํนวนหน้ีสิน จาํนวน ร้อยละ 

1 ไมเ่กนิ 500 บาท 15 38.5 

2 ระหว่าง 501 - 1,000 บาท 8 20.5 

3 ระหว่าง 1,001 - 2,000 บาท 4 10.2 

4 ระหว่าง 2,001 - 5,000 บาท 9 23.0 

5 มากกว่า 5,000 บาท 3 7.8 

 รวม 39 100.0 

มหีน้ีสนิ  ค่าตํา่สุด 50 บาท  ค่าสงูสุด 30,000 บาท  ค่าเฉลีย่ 2,810.26 บาท 
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ผลการสํารวจเมื่อประมาณการหน้ีสนิของกลุ่มนักเรยีนมธัยมปลายและอาชวีศกึษา ที่เกดิจากการ

เล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 พบว่ามอียู่รวมทัง้สิน้ 8,089,750 บาท โดยหน้ีสนิดงักล่าวกระจายไปใน

กลุ่มนักเรยีนชายจํานวน 4,922,950 บาทและนักเรยีนหญิง 3,166,800 บาท และเมื่อจําแนกตามสาย

การศกึษาพบว่าเป็นหน้ีสนิทีอ่ยู่ในกลุ่มนักเรยีนสายอาชพี 4,697,900 บาท สายสามญัจํานวน 3,391,850 

บาท นอกจากน้ียงัพบว่าหน้ีสนิดงักล่าวเป็นหน้ีที่กระจายอยู่ในกลุ่มผู้ที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลครัง้แรก 

(หน้าใหม)่ ถงึ 1,768,000 บาท และเป็นหน้ีสนิทีเ่กดิในกลุ่มทีเ่คยเล่นพนันทายผลฟุตบอลมากก่อน จาํนวน 

6,243,750 บาท 

 

แผนภาพท่ี 8 แสดงผลการประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

         จาํแนกตาม เพศ สายการศึกษา และประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟตุบอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นแหล่งเงนิทีห่ามาใชห้น้ีพบว่า มาจากครอบครวัเป็นหลกั รอ้ยละ 60.4 รองลงมาคอืเพื่อน รอ้ยละ 

35.4 ขณะทีบ่างส่วนคอืรอ้ยละ 10.4 เท่ากนัระบุว่า หยบิฉวยเงนิ / ทรพัยส์นิในบา้น และหาเงนิดว้ยวธิทีีผ่ดิ

กฎหมาย / ศลีธรรม อยา่งไรกต็ามกรณีทีข่อหรอืยมืจากบุคคลอื่น พบว่าผูท้ีใ่หห้รอืใหย้มืส่วนใหญ่ถงึรอ้ยละ 

71.7 ไมท่ราบว่าเงนิถูกนําไปใชห้น้ีการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล (ตารางที ่44 - 45) 
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ตารางท่ี 44 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบแุหล่งเงินท่ีนํามาใช้หน้ีสินจากการเล่นพนัน

ทายผลฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบมีุหน้ีสิน และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั แหล่งเงินท่ีนํามาใช้หน้ี จาํนวน ร้อยละ 

1 คนในครอบครวั 29 60.4 

2 เพื่อน 17 35.4 

3 ขาย / จาํนําทรพัยส์นิของมคี่าส่วนตวั เช่น  

สมารท์โฟน สรอ้ยทอง นาฬกิา 

7 14.6 

4 ญาต ิ 6 12.5 

5 หยบิฉวยเงนิ / ทรพัยส์นิในบา้น 5 10.4 

6 หาเงนิดว้ยวธิทีีผ่ดิกฎหมาย / ศลีธรรม 5 10.4 

7 แฟน 3 6.3 

8 หยบิฉวยเงนิ / ทรพัยส์นิของคนอื่น 3 6.3 

9 หาเงนิจากการเล่นพนนัอยา่งอื่น 2 4.2 

10 ยงัไม่รูว้่าจะหาจากทีไ่หน 2 4.2 

 

ตารางท่ี 45 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบผุู้ให้เงินหรือให้ยืมเงิน ทราบต่อการจะเอาเงิน

ไปจ่ายหน้ีพนันบอล (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบขุอหรือยืมเงินคนอืน่ไปใช้หน้ีพนัน) 

ลาํดบั การรบัทราบ จาํนวน ร้อยละ 

1 ทราบ 13 28.3 

2 ไมท่ราบ 33 71.7 

 รวม 46 100.0 

 

นอกจากปญัหาหน้ีสนิแลว้ ตวัอย่างทีเ่ล่นพนันยงัไดร้บัผลกระทบอื่นๆ ที่ค่อนขา้งหลากหลาย ทัง้น้ี

ผลการสาํรวจภายหลงัการแขง่ขนัจบลง พบว่าตวัอยา่งรอ้ยละ 16.4 ไดร้บัผลกระทบคอื เสยีการเรยีน ขณะที่

ร้อยละ 13.3 ทะเลาะววิาทกบัคู่พนัน และร้อยละ 17.7 ถูกโกง (ไม่จ่าย/จ่ายไม่ครบ) ขณะที่บางส่วนคือ    

รอ้ยละ 8.9 ต้องหาเงนิมาเล่นหรอืใช้หน้ีดว้ยวธิทีีผ่ดิกฎหมาย / ศลีธรรม รอ้ยละ 8.2 ถูกขู่ / กรรโชก / ทํา

รา้ยรา่งกายจากเจา้หน้ี หรอืรอ้ยละ 12.3 ทีต่อ้งประสบปญัหาดา้นความเครยีด ขณะเดยีวกนัเมื่อสอบถามถงึ

บุคคลทีป่รกึษาหรอืขอความช่วยเหลอื เป็นคนแรก ดวัอยา่งรอ้ยละ 38.0 ระบุว่าเพื่อน รองลงมารอ้ยละ 28.5 

พ่อ แม ่ผูป้กครอง และรอ้ยละ 17.9 ระบุว่าพีน้่อง (ตารางที ่46 - 48) 
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ตารางท่ี 46 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบปัุญหาจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014  เคย ไม่เคย รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1) ถูกโกง (ไมจ่า่ย / จา่ยไมค่รบ) 52 17.7 241 82.3 293 100.0 

2) เสยีการเรยีน 48 16.4 245 83.6 293 100.0 

3) ทะเลาะววิาทกบัคู่พนัน 39 13.3 254 86.7 293 100.0 

4) มคีวามเครยีดมาก 36 12.3 257 87.7 293 100.0 

5) ตอ้งหาเงนิมาเล่น หรอืใชห้น้ีดว้ยวธิทีีผ่ดิกฎหมาย / 

ศลีธรรม 

26 8.9 267 91.1 293 100.0 

6) เลกิ / แยกทางกบัแฟนหรอืคนรกั 25 8.2 268 91.8 293 100.0 

7) ถูกขู ่/ กรรโชก / ทาํรา้ยร่างกายจากเจา้หน้ี 24 8.2 269 91.8 293 100.0 

8) ทะเลาะกบัคนในครอบครวั (เช่น พ่อ แม ่ญาต ิพี ่น้อง) 24 8.2 269 91.8 293 100.0 

 

ตารางท่ี 47 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบคุนท่ีขอคาํปรึกษา / ขอความช่วยเหลือ เม่ือ

เกิดปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอล (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผล

ฟตุบอลโลก 2014 และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั คนท่ีขอคาํปรึกษา / ขอความช่วยเหลือ จาํนวน ร้อยละ 

1 เพื่อน 89 25.9 

2 พ่อ แม ่ผูป้กครอง 60 17.5 

3 ไมเ่คยขอคาํปรกึษาใคร 53 15.5 

4 พี ่น้อง 43 12.5 

5 โพสทเ์ฟซบุ๊ค / ทวติเตอร ์/ ไลน์ 30 8.7 

6 ญาต ิ 26 7.6 

7 แฟน 19 5.5 

8 คร ูอาจารย ์ 11 3.2 

9 สายด่วนใหค้ําปรกึษาต่างๆ 10 2.9 

10 ตัง้กระทูข้อความเหน็ตามเวบ็ไซตต่์างๆ  9 2.6 

11 พดูคุยกบัเพื่อนทีไ่มรู่จ้กัผ่านทางการแชท 9 2.6 

 ดเีจวทิยุ 8 2.3 

13 ยงัไมเ่คยมปีญัหาจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอล 55 16.0 
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ตารางท่ี 48 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบคุนแรกท่ีจะขอคาํปรึกษา / ขอความ

ช่วยเหลือ เม่ือเกิดปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอล (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่น

พนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั คนแรกท่ีจะขอคาํปรึกษา / ขอความช่วยเหลือ จาํนวน ร้อยละ 

1 เพื่อน 68 38.0 

2 พ่อ แม ่ผูป้กครอง 51 28.5 

3 พี ่น้อง 32 17.9 

4 ญาต ิ 12 6.7 

5 แฟน 11 6.1 

6 คร ูอาจารย ์ 3 1.7 

7 โพสทเ์ฟซบุ๊ค / ทวติเตอร ์/ ไลน์ 2 1.1 

 รวม 179 100.0 

 

4.6 พฤติกรรมในการเล่นพนัน ท่ีนําไปสู่ปัญหาจากการเล่นพนัน 

 ผลการสํารวจภายหลงัการแข่งขนัจบลง พบว่าตวัอย่างร้อยละ 31.3 ระบุว่าเคยเล่นพนันเพียง

ต้องการได้เงนิทีเ่สยีไปคนื รอ้ยละ 25.9 เคยเล่นพนันเกนิความตัง้ใจที่ต้องการเล่น รอ้ยละ 18.4 เคยเล่น

พนันแลว้เสยีเงนิ แต่ไม่มเีงนิพอจ่าย  รอ้ยละ 41.5 คดิที่จะลดหรอืเลกิเล่นพนันทายผลฟุตบอล และรอ้ยละ 

37.4 รูส้กึผดิกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลของตนเอง (ตารางที ่49) 

 

ตารางท่ี 49 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบพุฤติกรรมท่ีเคยเป็นในการเล่นพนันทายผล

ฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

พฤติกรรมท่ีเคยเป็นในการเล่นพนันทายผล

ฟตุบอลโลก 2014 

เคย ไม่เคย รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1) เล่นพนนัแลว้เสยีเงนิ แต่ไม่มเีงนิพอจ่าย 54 18.4 240 81.6 294 100.0 

2) เล่นพนนัเกนิความตัง้ใจทีต่้องการจะเล่น 76 25.9 218 74.1 294 100.0 

3) เล่นพนนัเพยีงตอ้งการไดเ้งนิทีเ่สยีไปคนืมา 92 31.3 202 68.7 294 100.0 

4) คดิทีจ่ะลดหรอืเลกิเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 122 41.5 172 58.5 294 100.0 

5) รูส้กึผดิกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลของตวัเอง 110 37.4 184 62.6 294 100.0 
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4.7 ข้อมลูประกอบการตดัสินใจเล่นพนัน และส่ือท่ีรบัข้อมลู 

 ตวัอยา่งส่วนใหญ่เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ใชข้อ้มลูประกอบการตดัสนิใจเพื่อเล่นพนัน โดยขอ้มลูประเภท

ทีใ่ชม้ากทีสุ่ดคอื สถติกิารแขง่ขนัทีผ่่านมา รองลงมาใกลเ้คยีงกนัคอื ขอ้มลูอตัราต่อรอง และความพรอ้มของ

ทมีทีจ่ะแขง่ขนั คดิเป็นรอ้ยละ 50.7 34.4 และ 33.8 ตามลําดบั สําหรบัสื่อทีเ่ป็นช่องทางรบัขอ้มลูพบว่าผ่าน

ทางโทรทศัน์ฟรทีวีแีละดจิติอลทวี ีเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืเวบ็ไซต์ และหนังสอืพมิพ์กฬีา ตามลําดบั 

(ตารางที ่50 - 51) 

  

ตารางท่ี 50 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบขุ้อมูลประกอบการตดัสินใจในการเล่นพนัน

ทายผลฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 และ

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั ข้อมลูประกอบการตดัสินใจ จาํนวน ร้อยละ 

1 สถติกิารแขง่ขนัทีผ่่านมา 174 50.7 

2 ขอ้มลูความพรอ้มของทมีทีจ่ะแขง่ขนั 118 34.4 

3 ขอ้มลูอตัราต่อรอง 116 33.8 

4 วเิคราะหฟ์นัธงผลแขง่ขนัล่วงหน้า 91 26.5 

5 เป็นแฟนบอลทมีนัน้ๆ 82 23.9 

6 คอลมัน์วจิารณ์ต่างๆ  77 22.4 

7 การถามตอบแสดงความเหน็ 31 9.0 

8 อื่นๆ 3 0.9 

9 คดิเองไมไ่ดใ้ชข้อ้มลูใดๆ 29 8.5 
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ตารางท่ี 51 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบส่ืุอท่ีรบัข้อมลูในการเล่นพนันทายผล

ฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 และเลือก

ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั ส่ือท่ีรบัข้อมลูในการเล่นพนันทายผลฟตุบอล จาํนวน ร้อยละ 

1 โทรทศัน์ฟรทีวี ีและดจิติอลทวี ี 189 55.9 

2 เวบ็ไซต ์ 138 40.8 

3 หนงัสอืพมิพก์ฬีา 106 31.4 

4 หนงัสอืพมิพว์เิคราะหอ์ตัราต่อรอง 89 26.3 

5 หนงัสอืพมิพร์ายวนั 68 20.1 

6 ช่องกฬีาทางทวีดีาวเทยีม / เคเบิล้ทวี ี 53 15.7 

7 วทิย ุ 39 11.5 

8 บรกิารวเิคราะหข์อ้มลูทางโทรศพัท ์ 35 10.4 

9 อื่นๆ 1 0.3 

 

 เมือ่จาํแนกขอ้มลูตามประสบการณ์ในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล พบว่าทัง้กลุ่มทีเ่คยเล่นพนันทาย

ผลฟุตบอลและไม่เคยเล่น ส่วนใหญ่คอืรอ้ยละ 91.8 และ 90.6 ใชข้อ้มูลประกอบการตดัสนิใจเล่นพนัน โดย

ขอ้มูลสําคญัที่ทัง้ 2 กลุ่มใชเ้ป็นหลกั ประกอบดว้ย สถติกิารแข่งขนัที่ผ่านมา ขอ้มูลอตัราต่อรอง และความ

พรอ้มของทมีที่จะแข่งขนั อย่างไรก็ตามมขีอ้สงัเกตว่ากลุ่มที่มปีระสบการณ์เคยเล่นพนันทายผลฟุตบอลมี

แนวโน้มใช้ขอ้มลูประเภทต่างๆ ประกอบการตดัสนิใจมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยเล่น โดยทีเ่หน็ค่อนขา้งชดัเจน

คอื ขอ้มลูเกีย่วกบัสถติกิารแขง่ขนัทีผ่่านมา และคอลมัน์วจิารณ์ต่างๆ (แผนภาพที ่9) 

 ดา้นสื่อทีร่บัขอ้มลูพบแนวโน้มไมแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่มทีเ่คยมปีระสบการณ์เล่นพนันทายผลฟุตบอล

มแีนวโน้มรบัข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยเล่น โดยเฉพาะโทรทศัน์ฟรทีีว ีดิจติอลทีวี และ

เวบ็ไซต ์ทีพ่บว่ามคีวามแตกต่างค่อนขา้งชดัเจน (แผนภาพที ่10)  
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แผนภาพท่ี 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบขุ้อมูลประกอบการตดัสินใจเล่นพนันทายผล

ฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนันทายผล ฟตุบอลโลก 2014 และเลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) จาํแนกตามประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟตุบอล 
 

 

 

แผนภาพท่ี 10 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบส่ืุอท่ีรบัข้อมลูในการเล่นพนันทายผล 

                        ฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 และเลือกได้ 

         มากกว่า 1 ข้อ) จาํแนกตามประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟตุบอล 
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ข้อมลูความพร้อมของทีมท่ีจะแข่งขนั 

วิเคราะหฟั์นธงผลแข่งขนัล่วงหน้า 

เป็นแฟนบอลทีมนัน้ๆ 
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ไม่เคยเล่น 

เคยเล่น 

58.0 

43.6 

30.0 

25.9 

21.0 

14.8 

11.9 

10.7 

49.0 

32.3 

32.3 

26.0 

16.7 

16.7 

10.4 

8.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 

โทรทศัน์ฟรีทีวี และดิจิตอลทีวี 

เวบ็ไซต ์

หนังสือพิมพกี์ฬา 

หนังสือพิมพวิ์เคราะหอ์ตัราต่อรอง 

หนังสือพิมพร์ายวนั 

ช่องกีฬาทางทีวีดาวเทียม / เคเบ้ิลทีวี 
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4.8 ผลของการรณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์ต่อการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

เมื่อสอบถามว่ามบุีคคลอื่นรบัรูห้รอืไม่ ว่าเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 พบว่าเพื่อนคอืกลุ่มที่

รบัรู้มากกว่ากลุ่มอื่น ทัง้น้ีกลุ่มที่เล่นพนันร้อยละ 63.8 ระบุว่าเพื่อนสนิทรู้ รองลงมาร้อยละ 49.8 ระบุว่า

เพื่อน (ไม่สนิท) ในโรงเรยีนหรอืวทิยาลยัรบัรู้ ส่วนบุคลอื่นที่รบัรู้การเล่นพนันมสีดัส่วนที่ตํ่ากว่าค่อนข้าง

ชดัเจน  

ประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือ บุคคลที่รบัรู้ถึงการเล่นพนันดงักล่าวมเีพยีงส่วนน้อยที่ตักเตือนหรอื

ลงโทษ เพื่อหา้มปรามไมใ่หเ้ล่นพนัน โดยในกลุ่มทีม่เีพื่อนสนิทรบัรูว้่าเล่นพนัน มเีพยีงรอ้ยละ 14.8 ทีถู่กว่า

กล่าวหรอืตกัเตอืน ผลสํารวจยงัพบว่า กลุ่มทีค่นในครอบครวัรบัรูว้่าเล่นพนัน มไีม่ถงึครึง่คอืรอ้ยละ 43.5 ที่

ถูกว่ากล่าวตกัเตอืน หรอืลงโทษ เช่นเดยีวกบักรณีของครูในโรงเรยีนหรอืวทิยาลยั และตํารวจที่พบว่ามี

เพยีงรอ้ยละ 41.2 และ 50.0 ทีถู่กว่ากล่าวตกัเตอืน หรอืลงโทษ (ตารางที ่52) สอดคลอ้งกบัผลการสํารวจที่

พบว่า ตวัอย่างที่กงัวลใจว่าจะถูกจบัและถูกลงโทษ จากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลมเีพยีงรอ้ยละ 39.2 

(ตารางที ่53) 

เมือ่สอบถามว่าประกาศของ คสช. และการป้องกนัและปราบปรามอย่างเขม้งวดของตํารวจ มผีลต่อ

การเล่นพนันทายผลฟุตบอลหรอืไม่ ตวัอย่างที่เล่นพนัน 1 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 33.4 ระบุว่ามผีล โดยรอ้ยละ 

53.6 ของกลุ่มดงักล่าวระบุว่า มผีลทาํใหเ้ล่นพนนัน้อยลงกว่าทีต่ ัง้ใจไว ้ขณะทีร่อ้ยละ 51.5 มกีารปรบัเปลีย่น

ช่องทางเล่นพนัน ซึง่การปรบัเปลีย่นทีช่ดัเจดทีสุ่ดคอื เปลีย่นจากเล่นกบัโต๊ะบอลโดยตรง / คนเดนิโพย มา

เล่นกนัเองกบัคนรูจ้กั และเปลี่ยนจากเล่นออนไลน์ มาเล่นกนัเองกบัคนรูจ้กั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 52.1 และ 

43.8 (ตารางที ่54 - 55) 
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ตารางท่ี 52 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบบุคุคลท่ีรบัรู้ว่าผูต้อบเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 และ 

การแสดงออกเม่ือรู้ว่าเล่น (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบุเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

บคุคลท่ีรบัรู้ว่าเล่นพนัน การรบัรู้ การแสดงออก (เฉพาะทีรู่้ว่าเล่น) 

ไม่รู้ รู้ว่าเล่น ไม่มีใครว่าอะไร / เฉย  ๆ ว่ากล่าวตกัเตือน ลงโทษ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1) เพื่อนสนิท 88 36.2 155 63.8 132 85.2 23 14.8 - - 

2) เพื่อน(ไมส่นิท)ในทีท่ํางาน / โรงเรยีน 122 50.2 121 49.8 109 90.1 12 9.9 - - 

3) ญาต ิ 173 71.2 70 28.8 50 71.4 18 25.7 2 2.9 

4) แฟน / คนรกั / สาม ี/ ภรรยา 176 72.7 66 27.3 42 63.6 22 33.4 2 3.0 

5) คนในครอบครวั (พ่อ แม ่พี ่น้อง) 180 74.1 63 25.9 35 56.5 24 38.7 3 4.8 

6) คนรูจ้กัในชุมชน / ละแวกทีพ่กัอาศยั 199 81.9 44 18.1 37 84.1 7 15.9 - - 

7) ครใูนโรงเรยีน / วทิยาลยั 209 86.0 34 14.0 20 58.8 13 38.3 1 2.9 

8) ตํารวจ / เจา้หน้าทีร่ฐั 221 90.9 22 9.1 11 50.0 8 36.4 3 13.6 
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ตารางท่ี 53 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบคุวามกงัวลว่าจะถกูจบัได้และถกูลงโทษ  

(เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั ความกงัวลว่าจะถกูจบัได้และถกูลงโทษ จาํนวน ร้อยละ 

1 กงัวล 115 39.2 

 จากใครบา้ง 

(เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

จาํนวน รอ้ยละ   

 1) พ่อ แม ่ผูป้กครอง 87 75.7   

 2) คร ูอาจารย ์ 25 21.7   

 3) ตํารวจ 35 30.4   

 4) คสช. 2 1.7   

2 ไมก่งัวล 178 60.8 

 รวม 293 100.0 

 

ตารางท่ี 54 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบผุลของประกาศสัง่ห้ามไม่ให้มีการเล่นพนัน

ผิดกฎหมายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการป้องกนัและปราบปราม

อย่างเข้มงวดของตาํรวจ ต่อการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างที ่

ระบเุล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั ผลต่อการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 จาํนวน ร้อยละ 

1 ไมม่ผีลใดๆ 195 66.6 

2 มผีล  98 33.4 

 ไดแ้ก่ (เลอืกได้

มากกว่า 1 ขอ้) 

จาํนวน รอ้ยละ   

 1) เล่นพนนัน้อยกว่า 

   ทีต่ ัง้ใจ 

52 53.6   

 2) ปรบัเปลีย่นช่องทาง   

    การเล่นพนัน 

50  51.5   

 รวม 293 100.0 
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ตารางท่ี 55 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบกุารปรบัเปล่ียนช่องทางการเล่นพนัน หลงัมี

ประกาศสัง่ห้ามไม่ให้มีการเล่นพนันผิดกฎหมายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

และการป้องกนัและปราบปรามอย่างเข้มงวดของตาํรวจ (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทาย

ผลฟตุบอลโลก 2014 และมีการปรบัเปลีย่นช่องทางการเล่นพนัน โดยเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ลาํดบั การปรบัเปล่ียนช่องทางการเล่นพนัน จาํนวน ร้อยละ 

1 เปลีย่นจากเล่นกบัโต๊ะบอลโดยตรง / คนเดนิโพย 

มาเล่นกนัเองกบัคนรูจ้กั 

25 521 

2 เปลีย่นจากเล่นออนไลน์ มาเล่นกนัเองกบัคนรูจ้กั 1 43.8 

3 เปลีย่นจากเล่นกบัโต๊ะบอลโดยตรง / คนเดนิโพย 

มาเล่นออนไลน์ 

4 8.3 

4 เปลีย่นจากเล่นออนไลน์ มาเล่นกบัโต๊ะบอล

โดยตรง / คนเดนิโพย 

2 4.2 
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4.9 ความตัง้ใจเล่นพนันทายผลฟตุบอลภายหลงัจบการแข่งขนัฟตุบอลโลก 2014 

 คณะผู้วิจยัได้สอบถามตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ว่าจะเล่นพนันทายผลฟุต

รายการอื่นต่อไปหรอืไม ่พบว่ารอ้ยละ 20.8 จะเล่นต่อไป รอ้ยละ 33.1 ไม่เล่น และเกอืบครึง่คอืรอ้ยละ 46.1 

ระบุว่ายงัไมแ่น่ใจจะเล่นต่อไปหรอืไม ่(ตารางที ่56) 

 เมื่อจําแนกขอ้มลูตามคุณลกัษณะสําคญั พบว่าเพศชายมแีนวโน้มตัง้ใจเล่นพนันทายผลฟุตบอลใน

รายการอื่นต่อไป มากกว่าเพศหญงิเลก็น้อยคดิเป็นรอ้ยละ 22.4 และ 16.5 ส่วนกลุ่มที่เรยีนสายการศกึษา

สามญักบัสายอาชพี และกลุ่มทีเ่รยีนในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนักคอืกลุ่ม

ทีร่ะบุว่าจะเล่นพนนัทายผลฟุตบอลรายการอื่นๆ ต่อไปมอียูป่ระมาณรอ้ยละ 20 (แผนภาพที ่11) 

 อย่างไรก็ตามมคีวามแตกต่างที่ค่อนข้างชดัเจน เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างคุณลกัษณะ 3 ด้านคือ

ประสบการณ์ในการเล่นพนันทายผลฟุตบอล ระดบัรายได้ และจํานวนคู่ที่เล่นพนัน ในฟุตบอลโลก 2014 

ดงัน้ี(แผนภาพที ่11 -12) 

1) กลุ่มที่เคยเล่นพนันทายผลฟุตบอลมาก่อน มสีดัส่วนผูท้ี่ระบุว่าจะเล่นพนันต่อในรายการอื่น สูง

กว่ากลุ่มทีเ่ล่นพนนัในรายการฟุตบอลโลก 2014 เป็นครัง้แรกค่อนขา้งชดัเจน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 และ 10.5 

2) กลุ่มมรีะดบัรายได้สูงกว่ามแีนวโน้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลต่อในรายการอื่น มากกว่ากลุ่มที่มี

รายได้ตํ่ากว่า ทัง้น้ีกลุ่มที่มรีายได้ไม่เกิน 2,000 บาทเพียงร้อยละ 12.7 ที่ระบุว่าจะเล่นพนันต่อ ตัวเลข

ดงักล่าวเพิม่สงูขึน้เป็นรอ้ยละ 21.8 ในกลุ่มทีม่รีายไดร้ะหว่าง 2,001 - 4,000 บาท และเพิม่เป็นรอ้ยละ 25.3 

ในกลุ่มทีม่รีายไดม้ากกว่า 4,000 บาท 

3) กลุ่มที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจํานวนไม่เกนิ 10 คู่ รอ้ยละ 14.8 ระบุว่าจะเล่นพนันต่อใน

รายการอื่น ขณะทีอ่กี 2 กลุ่มคอืกลุ่มทีเ่ล่นพนันระหว่าง 11 - 20 คู่ และเกนิกว่า 20 คู่ ทีร่ะบุเช่นเดยีวกนัมี

ตวัเลขทีส่งูกว่าค่อนขา้งชดัเจนคอื รอ้ยละ 40.0 และ 35.4  

   

ตารางท่ี 56 แสดงจาํนวนและร้อยละของตวัอย่าง ท่ีระบคุวามคิดจะเล่นพนันทายผลฟตุบอลใน  

รายการอ่ืนต่อไป หลงัจากจบฟตุบอลโลก 2014 (เฉพาะตวัอย่างทีร่ะบเุล่นพนันทายผล

ฟตุบอลโลก 2014) 

ลาํดบั ความคิดจะเล่นพนันทายผลฟตุบอลในรายการ

อ่ืนต่อไป 

จาํนวน ร้อยละ 

1 คดิว่าจะเล่นต่อไป 61 20.8 

2 ไมเ่ล่น 97 33.1 

3 ไมแ่น่ใจ 135 46.1 

 รวม 293 100.0 
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25.5 
10.5 

27.0 
46.5 

47.5 43.0 

เคยเล่นพนัน ไม่เคยเล่น 

แผนภาพท่ี 11 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบคุวามคิดเหน็ต่อการเล่นพนันทายผลฟตุบอลรายการอ่ืน ภายหลงัจบฟตุบอลโลก 2014    

                   (ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มทีเ่ล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014)  

                จาํแนกตามเพศ สายการศึกษา พื้นท่ี และประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟตุบอล  (n = 293) 
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   เล่นพนันทายผลฟตุบอลต่อ     ไม่เล่น     ไม่แน่ใจ 
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แผนภาพท่ี 12 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบคุวามคิดเหน็ต่อการเล่นพนันทายผลฟตุบอลรายการอ่ืน ภายหลงัจบฟตุบอลโลก 2014    

                   (ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มทีเ่ล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014)  

                   จาํแนกตามระดบัรายได้ และจาํนวนคู่ท่ีเล่นพนันในฟตุบอลโลก 2014  (n = 293) 
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   เล่นพนันทายผลฟตุบอลต่อ     ไม่เล่น     ไม่แน่ใจ 
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บทท่ี 4 

บทสรปุ วิเคราะห ์และอภิปรายผล 

 

การสํารวจพฤติกรรมรบัชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมธัยมศึกษา

ตอนปลายและอาชวีศกึษา” ครัง้น้ีมกีลุ่มเป้าหมายคอื นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และอาชวีศกึษา 

(ปวช.1 - ปวช.3) ในพื้นที่ 8 จงัหวดั ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ 

เชยีงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุร ีประยุกต์ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชงิชัน้ภูมหิลายชัน้ และ

กําหนดลกัษณะตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรเป้าหมายจรงิ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 2,892 

ตวัอย่าง ดว้ยวธิลีงภาคสนามและใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลู ระหว่างวนัที ่15 - 23 

กรกฎาคม 2557 รวม 9 วนั ผลการศกึษาสรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

บทสรปุ 

 

1. การรบัชมการถ่ายทอดและพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 การรบัชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014  

ตวัอย่างที่สํารวจตดิตามรบัชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเกอืบรอ้ยละ 60 โดยเพศชายให้ความ

สนใจรบัชมการถ่ายทอดสดสูงกว่าเพศหญงิ และกลุ่มที่เรยีนในสายอาชพีมแีนวโน้มรบัชมการถ่ายทอดสูง

กว่าตัวอย่างที่เรยีนสายสามญั ส่วนกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล กับต่างจงัหวดัคือเชียงใหม ่

ขอนแก่น สงขลา และชลบุร ีให้ความสนใจรบัชมการถ่ายทอดสดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ทัง้น้ีพบว่าส่วนใหญ่

ชมการถ่ายทอดสดทีบ่า้น และรบัชมกบัครอบครวัมากกว่ากลุ่มอื่น 

1.2 ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ส่วนใหญ่ของกลุ่มที่รบัชมการถ่ายทอดสด ถงึรอ้ยละ 73.5 มรีายจ่ายทีเ่พิม่กว่าช่วงปกตทิีไ่ม่มกีาร

แข่งขนั โดย 3 อนัดบัแรกคอื ซื้อขนม / ของขบเคี้ยว ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ เช่น น้ําอดัลม ชา 

กาแฟ และซือ้ไปรษณยีบตัรทายผลฟุตบอล 

 1.3 กจิกรรมทีท่ําพรอ้มกบัการรบัชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 

พบพฤติกรรมมแีนวโน้มเสี่ยงต่อปญัหาด้านสุขภาพหลายประการ อาท ิดื่มน้ําอดัลม / น้ําหวาน

ในขณะชมการถ่ายทอดสด รบัประทานอาหารหนัก และที่น่ากังวลใจคือบางส่วนมีการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์สบูบุหรี ่และชวนเพื่อนเล่นพนนั 

 

 



 

ศนูยศ์กึษาปญัหาการพนนั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั ศนูยว์จิยัเพือ่การพฒันาสงัคมและธุรกจิ P a g e  | 59 

2. การรบัรู้ต่อการรณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

 

2.1 การรบัรูต่้อการรณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

กว่าร้อยละ 80 ได้ยนิหรอืได้ฟงัการรณรงค์ / ห้ามปรามไม่ให้เล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 

ผ่านช่องทางสําคญั 3 อันดับแรก คือ โรงเรียน / วิทยาลัย การโฆษณาทางโทรทัศน์ และครู อาจารย ์

นอกจากน้ียงัพบว่า เพศหญงิมแีนวโน้มไดย้นิ ไดฟ้งัการรณรงคห์า้มปรามมากกว่าเพศชาย นักเรยีนในสาย

สามัญมีแนวโน้มได้ยิน ได้ฟงัการรณรงค์มากกว่านักเรียนสายอาชีพ และนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ 

ปรมิณฑล มแีนวโน้มไดย้นิ ไดฟ้งั การรณรงคส์งูกว่านกัเรยีนในพืน้ทีต่่างจงัหวดั  

ด้านการรบัรู้ต่อการจดัตัง้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนันทายผลบอลโลก 

พบว่ามอียูไ่มถ่งึครึง่คอืรอ้ยละ 48.8 

2.2 สือ่ทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดในการหา้มไมใ่หเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

ดา้นสื่อทีม่อีทิธพิลต่อการหา้มปรามไมใ่หเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอล พบว่ามคี่อนขา้งหลากหลาย แต่ 

ทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด 3 อนัดบัคอื พ่อ แมผู่ป้กครอง การโฆษณาทางโทรทศัน์ และตํารวจ และคสช.  

 

3. ความคิดเหน็ และประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก2014 

 

3.1 สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

 ประมาณรอ้ยละ 67 แวดล้อมดว้ยบุคคลที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 โดยทีพ่บมากทีสุ่ด 3 

อนัดบัคอื เพื่อนสนิท เพื่อน (ไมส่นิท) ในสถานศกึษา และคนรูจ้กัในชุมชน / ละแวกทีพ่กัอาศยั โดยในกลุ่มที่

มเีพื่อนสนิทเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 พบว่าเฉลีย่แลว้อยูท่ี ่5 คน  

 ผลการสาํรวจยงัพบว่าเพศชายมบุีคคลแวดลอ้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 สูงกว่าเพศหญงิ

และกลุ่มทีเ่รยีนสายอาชพีมบุีคคลแวดลอ้มเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 สงูกว่ากลุ่มทีเ่รยีนสายสามญั  

3.2 การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

 รอ้ยละ 11.6 หรอืประมาณการได้ว่ามนีักเรยีนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 35,959 คนเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลโลก 2014 โดยกลุ่มดงักล่าวเป็นนักพนันหน้าใหม่ 9,938 คน ผลการสํารวจยงัพบข้อสงัเกตที่

น่าสนใจว่า 

• ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์เล่นพนนัทายผลฟุตบอลรายการอื่นมาก่อน 

• สดัส่วนผูเ้ล่นพนนัเพิม่ขึน้ตามระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

• ผู้ที่มบุีคคลแวดล้อมเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 มแีนวโน้มเล่นพนันทายฟุตบอลโลก 

2014 ครัง้น้ี มากกว่ากลุ่มทีไ่มม่บุีคคลแวดลอ้มเล่นพนนั 
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 มกีารเล่นพนันผ่านหลายช่องทาง โดยเฉพาะเพื่อน เป็นช่องทางที่มกีารเล่นพนันมากกว่าช่องทาง

อื่นๆ ส่วนกลุ่มที่เล่นผ่านโต๊ะบอลโดยตรง หรอืผ่านคนรบัแทง และเล่นผ่านเวบ็ไซตพ์บว่ามจีาํนวนไม่น้อย

คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 14.0 และ 22.2  

ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจคอื กลุ่มที่เล่นพนันเกนิกว่า 20 คู่ มแีนวโน้มเล่นผ่านโต๊ะบอลโดยตรง ผ่านคน

รบัแทง และเวบ็ไซต ์มากกว่ากลุ่มทีเ่ล่นน้อยกว่า ซึง่ส่วนใหญ่จะเล่นกบับุคคลใกลช้ดิ เช่นเพื่อน พีน้่อง 

3.3 เหตุผลทีเ่ล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

ค่อนข้างหลากหลาย แต่ที่ระบุถึงมากที่สุด 3 อนัดบัคือ ทําให้การเชยีร์ฟุตบอลสนุก ตื่นเต้นขึ้น  

ชอบเสี่ยง ชอบการพนัน และมัน่ใจว่าโอกาส “ได้เงนิ” มีมากกว่า “เสียเงิน” ทัง้น้ียงัพบว่ากลุ่มที่เคยมี

ประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟุตบอล และกลุ่มทีเ่ป็นนักพนันหน้าใหม่ มเีหตุผลสําคญัในการเล่นพนันทาย

ผลฟุตบอลโลก 2014 ไมแ่ตกต่างกนั 

3.4 ลกัษณะการเล่นพนนั วงเงนิและแหล่งทีม่า 

 ตวัอยา่งทีเ่ล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 เล่นพนนัเฉลีย่ 15 คู่ ส่วนใหญ่เล่นเองคนเดยีว  

 วงเงนิที่เล่นพนันเฉลี่ยต่อคู่ อยู่ที่ประมาณ 730 บาท สูงสุดเฉลี่ยประมาณ 1,285 บาทและตํ่าสุด

เฉลีย่ทีป่ระมาณ 245 บาท โดยรอ้ยละ 30.6 มกีารเพิม่จาํนวนเงนิทีเ่ล่นพนนัมากขึน้ในรอบทีส่อง 

ประมาณการได้ว่ามวีงเงนิหมุนเวยีนในการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ของนักเรยีนกลุ่มน้ี

รวมทัง้สิน้ 301,694,281 บาท 

 ขอ้สงัเกตที่น่าสนใจคอื วงเงนิเฉลีย่ทีใ่ชเ้ล่นพนันเฉลีย่ต่อคู่ของเพศชายสูงกว่าเพศหญงิ นักเรยีนที่

เรยีนสายอาชพีสงูกว่าสายสามญั และกลุ่มทีเ่คยเล่นพนนัทายผลฟุตบอลมาก่อนสงูกว่ากลุ่มทีไ่มเ่คย 

 แหล่งเงนิทีนํ่ามาใชใ้นการเล่นพนนั มาจาก 2 แหล่งสาํคญัคอืเงนิเกบ็ และเงนิทีไ่ดจ้ากทางบา้น  

 3.5 หน้ีสนิ และผลกระทบจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

หลงัการแข่งขนัฟุตบอลโลกสิน้สุด พบว่ารอ้ยละ 11.9 มหีน้ีสนิจากการเล่นพนัน หรอืประมาณการ

ไดว้่ามจีาํนวน 4,286 ราย  

จํานวนหน้ีสนิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,810 บาท ระดบัตํ่าสุด 50 บาท สูงสุดคอื 30,000 บาท และ

ประมาณการได้ว่ามจีํานวนหน้ีสนิที่จากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ของนักเรยีนกลุ่มน้ีรวม 

8,089,750 บาท ทัง้น้ีแหล่งเงนิในการใชห้น้ี พบว่า มาจากครอบครวัเป็นหลกั รองลงมาคอืเพื่อน โดยทีส่่วน

ใหญ่ผู้ที่ให้หรอืให้ยมื ไม่ทราบว่าเงนิถูกนําไปใช้หน้ีการเล่นพนันทายผลฟุตบอล อย่างไรก็ตามนอกจาก

หน้ีสนิแล้ว บางส่วนยงัได้รบัผลกระทบอื่นๆ อาท ิเสยีการเรยีน ถูกโกง (ไม่จ่าย/จ่ายไม่ครบ) และทะเลาะ

ววิาทกบัคู่พนนั  
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3.6 ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเล่นพนนั และสือ่ทีร่บัขอ้มลู 

 เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ใช้ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเพื่อเล่นพนัน โดยขอ้มลูประเภททีใ่ชม้ากที่สุด 3 

อนัดบั คอื สถติกิารแขง่ขนัทีผ่่านมา ขอ้มลูอตัราต่อรอง และความพรอ้มของทมีทีจ่ะแขง่ขนั 

สื่อทีเ่ป็นช่องทางรบัขอ้มลูพบว่าผ่านทางโทรทศัน์ฟรทีวีแีละดจิติอลทวี ีเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื

เวบ็ไซต ์และหนงัสอืพมิพก์ฬีา ตามลาํดบั 

 3.7 ผลของการรณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์ต่อการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 

บุคคลทีร่บัรูถ้งึการเล่นพนนัมากทีสุ่ดคอืเพื่อนสนิท แต่มเีพยีงส่วนน้อยทีต่กัเตอืนหา้มปราม 

ประกาศของ คสช. และการป้องกนัและปราบปรามอย่างเขม้งวดของตํารวจ มผีลต่อการเล่นพนัน

ของกลุ่มนกัพนนัประมาณ 1 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 33.4 โดยทาํใหค้รึง่หน่ึงเล่นพนันน้อยลงกว่าทีต่ ัง้ใจไว ้ขณะที่

อกีครึง่หน่ึงปรบัเปลี่ยนช่องทางเล่นพนัน จากเล่นกบัโต๊ะบอลโดยตรง / คนเดนิโพย และเวบ็ไซต ์มาเล่น

กนัเองกบัคนรูจ้กั  

3.8 ความตัง้ใจเล่นพนนัทายผลฟุตบอลภายหลงัจบการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2014 

 รอ้ยละ 20.8 จะเล่นพนนัทายผลฟุตบอลรายการอื่นต่อไป โดยมขีอ้สงัเกตว่า 

• เพศชายมมีากกว่าเพศหญงิเลก็น้อย 

• กลุ่มที่เรียนสายสามัญกับสายอาชีพ และกลุ่มที่เรียนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลกับ

ต่างจงัหวดัไมแ่ตกต่างกนัมาก อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 20 

• กลุ่มทีแ่ตกต่างกนัชดัเจนประกอบดว้ย 

 กลุ่มที่เคยเล่นพนันทายผลฟุตบอลมาก่อน มสีดัส่วนผู้ที่ระบุว่าจะเล่นพนันต่อใน

รายการอื่น สงูกว่ากลุ่มทีเ่ล่นพนนัในรายการฟุตบอลโลก 2014 เป็นครัง้แรก 

 กลุ่มมีระดับรายได้สูงกว่ามีแนวโน้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลต่อในรายการอื่น 

มากกว่ากลุ่มทีม่รีายไดต้ํ่ากว่า 

 กลุ่มที่เล่นพนันในฟุตบอลโลก 2014 มากกว่า 10 คู่ มแีนวโน้มเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลต่อในรายการอื่น มากกว่ากลุ่มทีเ่ล่นพนนัไมถ่งึ 10 คู ่
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การอภิปรายผล 

 

1. สถานการณ์ด้านการเล่นพนันทายผลฟตุบอล 

 

ทีผ่่านมาสงัคมเริม่ใหค้วามสนใจกบัปญัหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างในกลุ่มเดก็

และเยาวชนซึ่งพบว่ามแีนวโน้มเข้าสู่วงจรการเล่นพนันทายผลฟุตบอลมากขึ้น ทัง้น้ีจากการสํารวจ

พฤตกิรรมการพนันบอลของเดก็และเยาวชน ในปี 2549 โดยสถาบนัรามจติต ิ พบว่าเดก็ประถมศกึษา       

ทัว่ประเทศตดิการเล่นพนันทายผลฟุตบอลถงึประมาณ 3 แสนกว่าคน ส่วนเดก็มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา 

และอุดมศกึษาทีเ่ล่นพนันทายผลฟุตบอลมจีาํนวนถงึประมาณล้านคนเศษ ขณะทีผ่ลสํารวจของสํานักวจิยั

เอแบคโพลล ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั เรือ่งผลประมาณการจาํนวนผูท้ีต่ ัง้ใจเล่นทายพนนับอลและวงเงนิสะพดั

ช่วงบอลยโูร 2008 ในปี 2551 กรณีศกึษาเดก็และเยาวชนอายุ 12 - 24 ปีในกรุงเทพมหานครและจงัหวดั

ปรมิณฑล กพ็บขอ้มลูทีต่อกยํ้าถงึปญัหาขา้งต้น โดยประมาณการว่าเดก็และเยาวชนตัง้ใจจะเล่นพนันทาย

ผลฟุตบอลในรายการดงักล่าวสงูถงึกว่า 370,000 คน และมวีงเงนิหมนุเวยีนประมาณ 924 ลา้นบาท  

 ล่าสุดจากผลการสํารวจครัง้น้ีเรื่อง “พฤติกรรมรบัชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 

กลุ่มนกัพนนัมธัยมศกึษาตอนปลายและอาชวีศกึษา” ซึง่เป็นการสํารวจเฉพาะกลุ่มนักเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลายและอาชวีศกึษาระดบัปวช.1 - ปวช.3 ใน 8 จงัหวดั ยงัคงพบแนวโน้มสถานการณ์ที่น่ากงัวลใจว่า มี

นักเรยีนเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ถงึประมาณ 36,000 คน โดยกลุ่มดงักล่าวพบว่าเป็นนักพนัน

หน้าใหม่ที่เริม่ต้นเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 เป็นครัง้แรก ถงึประมาณ 10,000 คน นอกจากน้ียงั

พบว่าในกลุ่มนกัพนนัหน้าใหมข่า้งตน้เป็นนกัพนนัหญงิถงึประมาณ 1 ใน 3 หรอื 3,000 คนเศษ 

 ประเดน็ทีน่่าพจิารณาอกีประการ คอืวงเงนิทีเ่ล่นพนันซึง่พบว่าเฉลีย่ต่อคู่สูงถงึ 730 บาท เฉลีย่ 15 

คู่ ซึ่งหากเปรยีบเทยีบกบัรายได้ของกลุ่มที่ทําการสํารวจแล้วอยู่ในระดบัที่สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของ

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ถงึประมาณ 1 เท่า เน่ืองจากส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 70 มรีายไดไ้ม่เกนิ 3,500 บาทต่อเดอืน 

ขณะเดยีวกนัยงัพบว่าเกอืบหน่ึงใน 3 หรอืรอ้ยละ 30 ของนักพนันกลุ่มน้ีมพีฤตกิรรมการเล่นที่เพิม่วงเงนิ

สูงขึน้เมื่อการแข่งขนัเขา้สู่รอบที่สองอกีด้วย จากสถานการณ์ของการเล่นพนันดงักล่าวส่งผลใหน้ักเรยีนถงึ

ประมาณ 4,000 รายมหีน้ีสนิจากการเล่นพนนั ซึง่เฉลีย่แลว้อยูท่ีป่ระมาณ 2,800 บาท 

 สถานการณ์ทีน่่ากงัวลใจอกีประการคอื ตวัอย่างถงึรอ้ยละ 20 ทีเ่ล่นพนันผ่านกลุ่มธุรกจิพนัน เช่น 

โต๊ะบอล หรอืเวบ็ไซต์ ขณะที่ร้อยละ 15 เล่นพนันทุกคู่ที่มกีารแข่งขนั ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถึง

สภาวะของการพฒันาไปสู่การเป็นนกัพนนัเตม็ตวั ตัง้แต่ช่วงของการเป็นเยาวชน  

นอกจากน้ีการพจิารณาถงึพฤตกิรรมการเล่นพนัน โดยจําแนกตามคุณลกัษณะดา้นต่างๆ ยงัทําให้

ตัง้เป็นข้อสงัเกตได้ว่านักเรยีนที่มคีุณลกัษณะทางประชากร คือเพศ สายการศึกษาและระดบัรายได้ที่

แตกต่างกนั มแีนวโน้มของพฤตกิรรมการเล่นพนนัทีต่่างกนั ดงัน้ี 
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• กลุ่มนกัเรยีนชายเล่นมแีนวโน้มเล่นพนนัมากกว่า และใชว้งเงนิในการเล่นสงูกว่านกัเรยีนหญงิ 

• กลุ่มนักเรยีนในสายอาชพีมแีนวโน้มเล่นพนันมากกว่า และใช้วงเงนิในการเล่นสูงกว่านักเรยีน

สายสามญั 

• กลุ่มทีม่รีายไดส้งูกว่ามแีนวโน้มเล่นพนนัมากกว่า และใชว้งเงนิในการเล่นสูงกว่ากลุ่มทีม่รีายได้

ตํ่ากว่า 

 

2. ผลกระทบจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

 

ผลการสาํรวจสะทอ้นภาพผลกระทบทีห่ลากหลายจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล ทัง้ผลกระทบต่อ

ตวัผูเ้ล่นโดยตรง เช่น ทําใหเ้สยีการเรยีน เสยีสุขภาพจติ เกดิความเครยีด ถูกขู่ / กรรโชก / ทํารา้ยร่างกาย

จากเจา้หน้ี ฯลฯ ตลอดจนปํญหาทีเ่ชื่อมโยงไปยงัครอบครวัและบุคคลใกลช้ดิ เช่น มปีญัหาทะเลาะกบัคนใน

ครอบครวั ตอ้งเลกิรากบัแฟน คนรกั  

 หน้ีจากการเล่นพนัน ถอืเป็นหน่ึงในผลกระทบสําคญัทีอ่าจเชื่อมโยงไปสู่ปญัหาอื่นๆ ซึ่งการสํารวจ

ในครัง้น้ีพบว่า เมือ่จบการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2014 มกีลุ่มนกัพนันทีเ่ป็นหน้ีถงึ 4,286 ราย โดยมหีน้ีสนิรวม

ทัง้สิ้นกว่า 8 ล้านบาท ซึ่งการแก้ไขปญัหาหน้ีสนิ แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้วธิกีารขอจากครอบครวั หรอืขอยมื

จากเพื่อนเป็นหลกั แต่ก็พบว่าผู้ให้ไม่ทราบว่าเงนิดงักล่าวนําไปใช้หน้ีพนัน ขณะที่บางส่วนใช้วธิกีารที่ไม่

ถูกต้องเช่นการหยบิฉวยเงนิ หรอืทรพัยส์นิในบ้าน หรอืของผู้อื่น ขณะที่บางส่วนใชว้ธิหีาเงนิด้วยวธิทีี่ผดิ

กฎหมาย หรอืศลีธรรม ขณะทีบ่างรายหาเงนิจากการเล่นพนนัอยา่งอื่น 

 ปญัหาสาํคญัอกีประการทีพ่บจากการสาํรวจครัง้น้ีคอื เมื่อเกดิปญัหาจากการเล่นพนัน กลุ่มนักเรยีน

เหล่าน้ีบางส่วนจะตดัสนิใจแก้ไขปญัหาด้วยตนเอง ขณะทีบ่างส่วนนึกถงึเพื่อน เป็นอนัดบัแรก ซึ่งอาจเป็น

เหตุผลสําคญัประการหน่ึงที่ทําใหก้ลุ่มผูท้ี่เป็นหน้ีเหล่าน้ีมแีนวทาง หรอืวธิกีารแก้ไขปญัหาทีเ่ชื่อมโยงไปสู่

ปญัหาอื่นๆ ได้ง่าย ที่น่าพจิารณา คอืพบว่าครู อาจารย์ในสถานศึกษายงัมบีทบาทตรงน้ีน้อยมาก เพยีง

ประมาณรอ้ยละ 3 เท่านัน้ 

 นอกจากปญัหาทีเ่กดิจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลแลว้ การสํารวจครัง้น้ียงัพบปญัหาบางอย่างที่

เกี่ยวขอ้งกบัรบัชมการถ่ายทอดสดการแข่งขนัอกีดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่พฤตกิรรมเสีย่งต่อปญัหาสุขภาพ 

อาท ิการรบัประทานอาหารหนัก ขนม ของขบเคีย้ว หรอืน้ําอดัลม รวมถงึการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และ

การสบูบุหรี ่ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นสิง่สาํคญัทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าในช่วงเวลาทีม่รีายการแข่งขนักฬีาสําคญัๆ ยงัมี

เรื่องพฤตกิรรมเสี่ยงอื่นๆ นอกเหนือจากการเล่นพนัน ที่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งควรนําไปพจิารณาหาแนวทางแก้ไข

นอกเหนือจากการเล่นพนนัทายผลกฬีา 
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3. ปัจจยัสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบัเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

  

3.1 ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

สภาพแวดล้อมเป็นสิง่สําคญั ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเดก็และเยาวชน ซึ่งเป็นวยัของการเรยีนรู ้

และซมึซบัประสบการณ์ โดยผลการสํารวจสะท้อนให้เหน็อย่างชดัเจนว่า นักเรยีนที่มบุีคคลแวดล้อมเล่น

พนนัทายผลฟุตบอล มแีนวโน้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลมากกว่า นักเรยีนทีบุ่คคลรอบขา้งไม่เล่นพนัน โดย

บุคคลสาํคญัทีส่่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมดงักล่าวประกอบดว้ย คนในครอบครวัคอื พีน้่อง พ่อแม่ ผูป้กครอง 

แฟน / คนรกั เพื่อนสนิท และครใูนสถานศกึษา ประเดน็ทีน่่าพจิารณาอกีประการคอื นอกจากปจัจยัเสรมิคอื

การมบุีคคลใกลช้ดิเล่นพนันทายผลฟุตบอลแลว้ ในทางกลบักนันักเรยีนทีเ่ล่นพนันส่วนใหญ่ แมจ้ะมบุีคคล

รอบข้างรบัรู้ แต่พบว่าระดบัการห้ามปรามยงัมน้ีอยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มบุคคลสําคญั อย่างคนใน

ครอบครวั และคร ูอาจารย ์ซึง่พบว่ามไีม่ถงึรอ้ยละ 50 ทีไ่ดร้บัการว่ากล่าวตกัเตอืนหรอืทําโทษกรณีรูว้่าเล่น

พนนั  

 ขอ้สงัเกตเรือ่งบุคคลแวดลอ้มกบัอทิธพิลต่อการเล่นพนันทายผลฟุตมคีวามเด่นชดัขึน้ เมื่อพจิารณา

โดยจําแนกตามเพศ และสายการศกึษา โดยพบว่าเพศชายมบุีคคลแวดล้อมที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลสูง

กว่าเพศหญิง ทํานองเดยีวกนัในกลุ่มนักเรยีนที่เรยีนสายอาชีพพบว่ามบุีคคลแวดล้อมเล่นพนันทายผล

ฟุตบอลสูงกว่านักเรยีนสายสามญั ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวสอดคล้องกบัข้อสงัเกตเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเล่นที่

กล่าวถงึก่อนหน้า 

 ผลการสํารวจยงัพบว่า ปจัจยัแวดล้อมยงัมสี่วนส่งเสรมิการเล่นพนันทายฟุตบอลในลกัษณะที่เป็น

ช่องทางเลอืกของการเล่นพนันอีกด้วย โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มนักพนันที่เป็นนักเรยีนส่วนใหญ่เล่นพนันกบั

บุคคลใกลช้ดิทีอ่ยูแ่วดลอ้มตวัเอง อาท ิเพื่อน พีน้่องและญาต ิทีส่าํคญัช่องทางดงักล่าวยงัเป็นช่องทางทีห่ลบ

เลีย่งการเอาจรงิเอาจงัของหน่วยงานภาครฐั ดงัจะเหน็ได้จากขอ้มูลการสํารวจว่า ตวัอย่างจาํนวนไม่น้อยที่

เปลีย่นช่องทางการเล่นพนนั จากโต๊ะบอลหรอืเวบ็ไซตม์าเล่นกบัเพื่อนหรอืคนรูจ้กั 

 3.2 ปจัจยัดา้นขอ้มลู ขา่วสารทีส่นบัสนุนการเล่นพนนั  

โดยผลการสํารวจพบข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิง่ว่า กลุ่มที่เล่นพนันเกินกว่าร้อยละ 90 ใช้ข้อมูล

ประกอบการเล่นพนนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูเกี่ยวกบัสถติกิารแข่งขนัทีผ่่านมา อตัราต่อรอง ความพรอ้ม

ของทมีที่จะแข่งขนั การวเิคราะหฟ์นัธง รวมถงึคอลมัน์การวจิารณ์ต่างๆ ซึง่ปจัจุบนัยงัพบว่ามกีารเผยแพร่

ขอ้มลูดงักล่าวอยา่งแพรห่ลาย ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ทัง้โทรทศัน์ เคเบิล้ทวี ีเวบ็ไซต์ วทิยุ หนังสอืพมิพ ์

ฯลฯ ขอ้มูลจากการสํารวจยงัพบว่าพฤตกิรรมเรื่องการใช้ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวประกอบการตดัสนิใจเล่น

พนันในกลุ่มนักพนันหน้าใหม่ และกลุ่มที่เคยมปีระสบการณ์เล่นพนันทายผลฟุตบอล อยู่ในระดบัใกลเ้คยีง

กนัประมาณรอ้ยละ 90  
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 3.3 การรณรงคห์า้มปราม และมาตรการดแูลปญัหาการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

 เมื่อพจิารณาถงึปจัจยัที่เป็นแรงต้านไม่ให้เล่นพนันด้านการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ เบื้องต้นแมจ้ะ

พบว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กนักเรยีนได้โดยส่วนใหญ่ถึงประมาณร้อยละ 80 แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย

ช่องทางกลบัพบประเดน็ทีน่่าสนใจว่า ในช่องทางสําคญัๆ ทีใ่กลช้ดิตวันักเรยีนเช่นสถานศกึษา คร ูอาจารย์

หรอืพ่อแม่ผูป้กครอง ยงัสรา้งการรบัรูไ้ดไ้ม่มากนักเพยีงประมาณรอ้ยละ 50 หรอืตํ่ากว่า โดยเฉพาะในกลุ่ม

พ่อ แม ่ผูป้กครอง (ซึง่ผลการสํารวจพบว่าเป็นสื่อทีม่น้ํีาหนักทีสุ่ดในการหา้มปราม) พบว่ามอียู่เพยีงรอ้ยละ 

40 ทีต่กัเตอืนหา้มปรามบุตรหลานไมใ่หเ้ล่นพนนั 

 ขอ้มลูการสาํรวจยงัพบขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจว่า ในกลุ่มทีเ่ล่นพนัน ส่วนใหญ่บุคคลใกลช้ดิ เช่น คนใน

ครอบครวั หรอืครอูาจารยไ์มท่ราบว่าเล่นพนัน ทัง้น้ีบุคคลกลุ่มเดยีวทีร่บัรูค้อืเพื่อน ลกัษณะดงักล่าวสะทอ้น

ให้เหน็ภาพของขอ้จํากดัในการเอาใจใส่ตรวจสอบ ดูแล ยิง่ไปกว่านัน้ยงัพบว่า กลุ่มที่รบัรูถ้งึการเล่นพนัน

ของนักเรยีนกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่ไม่มกีารห้ามปราม ตกัเตอืนหรอืลงโทษแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิง่คนใน

ครอบครวั ครูอาจารย์ หรอืแม้แต่ตํารวจ / เจ้าหน้าที่รฐัที่พบว่ามอียู่ไม่ถึงร้อยละ 40 ที่ทําการห้ามปราม 

ตกัเตอืน หรอืลงโทษเมือ่รบัรูว้่าบุตรหลาน หรอืนกัเรยีนเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

 สําหรบักลไกของภาครฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการดูแลปญัหา พบว่า การออกประกาศหา้ม

รวมถึงการจัดตัง้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลบอลโลกยังเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายนักเรยีนได้ไม่มากนักคอืร้อยละ 49 ขณะเดยีวกนัอาจตัง้เป็นข้อสงัเกตได้ว่า กลไกควบคุม

ดงักล่าวยงัมผีลต่อนกัพนนักลุ่มน้ีค่อนขา้งจาํกดัเพยีง 1 ใน 3 ซึง่ผลดงักล่าวยงัไม่อยู่ในระดบัทีส่ามารถหา้ม

ปรามไดอ้ยา่งจรงิจงั แต่เป็นเพยีงการลดระดบัการเล่น และปรบัเปลีย่นช่องทางการเล่นพนนั 

 3.4 ทศันคตแิละการตระหนกัต่อปญัหาทีเ่กดิจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

 ทัศนคติเป็นรากฐานสําคัญที่นําไปสู่ทิศทางของพฤติกรรม การเล่นพนันทายผลฟุตบอลก็

เช่นเดยีวกนั ผลการสํารวจถงึทศันคตต่ิอการเล่นพนันทายผลฟุตบอล 5 ระดบั ซึง่ดําเนินการสํารวจในช่วง

ก่อนการแข่งขนัจะเริม่ต้น มขี้อสงัเกตที่น่าสนใจว่าตัวอย่างที่สํารวจถึงร้อยละ 48.6 เห็นว่าเป็นเรื่องที่

เหมาะสมหากเล่นพนนักบัเพื่อนโดยโดยใชส้ิง่อื่นทีไ่มใ่ช่เงนิ ขณะทีร่อ้ยละ 20.9 เหน็ว่าเหมาะสมทีจ่ะเดมิพนั

ดว้ยเงนิกบัเพื่อนหากเป็นการเล่นเพื่อเพิม่สสีนั และความสนุกในการเชยีร ์นอกจากน้ียงัมตีวัอย่างบางส่วน

เห็นว่าการเล่นผ่านทางโต๊ะบอล และผ่านทางเว็บไซต์มีความเหมาะ โดยคิดเป็นร้อยละ 9.5 และ 8.7 

ตามลาํดบั  

 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นทัศนคติพื้นฐานของเยาวชนในระบบการศึกษาบางส่วน ที่ยอมรับ

พฤตกิรรมการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลระดบัต่างๆ ซึง่ผูท้ ีม่คีวามเกีย่วขอ้งไม่ควรมองขา้ม เน่ืองจากทศันคติ

ดงักล่าวอาจพฒันาไปสู่การรบัยอมรบัการเล่นพนันในระดบัที่เขม้ข้นขึน้ หรอืแมแ้ต่เป็นจุดเริม่ต้นของการ

เล่นพนันทายผลฟุตบอล ซึ่งขอ้มลูจากผลการศกึษาจํานวนมากต่างชี้ให้เหน็ตรงกนัว่า บุคคลทีเ่ขา้สู่ระบบ

การพนันโดยมากจะมลีกัษณะการเล่นทีต่่อเน่ืองยาวนาน ยากทีจ่ะเลกิในช่วงระยะเวลาทีส่ ัน้ ดงัตวัอย่างผล

การสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อการเล่นพนันฟุตบอลโลกปี 2553 โดยสํานักวิจ ัยเอแบคโพลล ์
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มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ที่พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยในกลุ่มผู้ที่มปีระสบการณ์เล่นพนันทายผลฟุตบอลคอื 8 ปี 

นอกจากน้ีจากผลการสํารวจ โครงการศกึษาสถานการณ์ พฤตกิรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย 

ซึ่งทําการสํารวจจากนักศึกษาระดบัปรญิญาตรทีัว่ประเทศที่กําลงัศึกษาในปีการศึกษา 2556 พบขอ้มูลที่

สอดคลอ้งกนัว่า ตวัอยา่งเล่นพนนัทายผลฟุตบอลเล่นมานานเฉลีย่ 6 ปี 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการสํารวจ พจิารณาไดว้่าการแก้ไขปญัหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอลในกลุ่มนักเรยีนให้มี

ประสทิธภิาพได ้จาํเป็นตอ้งพจิารณาปจัจยัทัง้ระดบัตวับุคคล และปจัจยัแวดลอ้มภายนอก 

 ปจัจยัระดบัตวับุคคล เกี่ยวขอ้งกบัพื้นฐานด้านทศันคตทิี่มต่ีอการเล่นพนันทายผลฟุตบอล รวมถงึ

ความสามารถในการควบคุมตนเองไมใ่หเ้ล่นพนนั ซึง่การแก้ไขปญัหาเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการสรา้งทศันคติ

ที่ถูกต้อง การตระหนักถึงปญัหาและผลกระทบจากการเล่นพนันทัง้ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น

ครอบครวั เพื่อน ฯลฯ 

 ปจัจยัภายนอก เกีย่วขอ้งกบัปจัจยัสาํคญัรวม 3 ดา้นประกอบดว้ย 

1. การลดปจัจยัที่มสี่วนในการเสรมิแรงให้เล่นพนัน ไม่ว่าจะเป็นสงัคมที่อยู่แวดล้อมตวัเด็กและ

เยาวชน รวมถงึขอ้มลูขา่วสารทีม่สี่วนส่งเสรมิการเล่นพนนั  

2. การเพิม่ปจัจยัที่เป็นแรงต้านการเล่นพนัน การปรบัปรุง พฒันา เครื่องมอืในการป้องกันและ

ปราบปรามการเล่นพนนัทัง้ภาครฐั และภาคสงัคม เพื่อเพิม่ประสทิธผิลในการปรามไม่ใหเ้ล่นพนัน ตลอดจน

ลดช่องทางการเล่นใหน้้อยลดหรอืหมดไป  

3. การพฒันาเครือ่งมอืทีค่อยเยยีวยา ฟ้ืนฟูผูเ้ล่นพนันเพื่อการลด ละ เลกิ หรอืสามารถกําหนดแนว

ทางแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

  

ทัง้น้ีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปญัหาทัง้ปจัจยัระดบัตวับุคคล และปจัจยัภายนอกประกอบด้วย 

แนวคดิดงัต่อไปน้ี 

 1. ภาครฐัควรใหค้วามสําคญักบัการพฒันาบทบาทของสถานศกึษา ในฐานะผูส้รา้งพื้นฐานความรู ้

ความเขา้ใจ และทศันคตทิีถู่กตอ้งต่อปญัหาการเล่นพนัน รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ต่อตนเอง และบุคคล

แวดล้อม โดยอาจบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการเรยีนการสอน หรอืกิจกรรมในสถานศึกษาตัง้แต่

ระดบัชัน้ประถมศึกษา รวมถึงการสนับสนุนด้านการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้เด็ก

สามารถเข้าใจถึงโทษ พษิภยั ตลอดจนแนวทางหรอืทกัษะในการหลกีเลี่ยงหรอืปฏเิสธการเล่นพนัน ซึ่ง

แนวทางดงักล่าวเป็นแนวทางทีห่ลายประเทศมกีารนํามาใชเ้พื่อการแกไ้ขปญัหาการเล่นพนันในกลุ่มเดก็และ

เยาวชน เช่น นิวซแีลนดท์ีพ่ฒันาโครงการดา้นการศกึษาทีช่ื่อ “When is it Not a Game?” เพื่อใหใ้ชเ้ป็น

หลกัสตูรการเรยีนการสอนเรือ่งปญัหาการพนนัในโรงเรยีน เป็นตน้ 
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 2. สนับสนุน ส่งเสรมิให้มกีารศกึษาแนวทางการพฒันาองค์ความรู ้โครงการต่างๆ จากประเทศที่

ประสบความสาํเรจ็ในการดแูลปญัหาดา้นการพนนั รวมถงึวธิกีารประยกุต์ใชเ้พื่อสรา้งการเรยีนรูค้วบคู่ไปกบั

ระบบการศกึษา รวมถงึการศึกษาสถานการณ์ด้านการเล่นพนันทายผลฟุตบอลอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ

ตามวฎัจกัรการแข่งขนั เพื่อประเมนิสถานการณ์เป็นระยะ รวมถึงเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจในการ

วางแผน กําหนดนโยบายการทํางานให้สามารถป้องกัน ปราบปราม และเยียวยาปญัหาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จรงิ 

 3. สนับสนุนและพฒันาความร่วมมอืของภาคส่วนต่างๆ อาท ิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาครฐั 

เอกชน ชุมชน สถานศกึษา ฯลฯ ในพื้นที่ เพื่อดําเนินกจิกรรมอย่างน้อย 2 ประการ คอื ประการแรก การ

สนับสนุนกจิกรรมทีส่รา้งสรรคใ์นช่วงเวลาว่างของเดก็และเยาวชน ทัง้หลงัเลกิเรยีนและวนัหยุด ทัง้ในพืน้ที่

ส่วนกลางและระดบัชุมชนเพื่อลดทอนโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันให้น้อยลง ประการที่สอง 

กจิกรรมอบรมใหค้วามรู ้สรา้งจติสาํนึกกบัพ่อ แม ่ผูป้กครองหรอืผูใ้หญ่ในชุมชนถงึแนวทางในการสอดส่องดู

เดก็และเยาวชน  

 4. พฒันาเครอืข่ายความร่วมมือในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือภาครฐั และหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งในการสอดส่องดแูลเดก็และเยาวชนจากปญัหาการพนนั  

5. จดัตัง้หน่วยงานที่มหีน้าที่รบัผดิชอบโดยตรงกบัปญัหาด้านการพนันโดยเฉพาะ เพื่อสามารถ

กําหนดนโยบาย และแนวทางการทํางานทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง ระยาว พรอ้มทัง้บรหิารจดัการไดอ้ย่าง

เป็นรูปธรรม ทัง้ในด้านการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาปญัหา อาทิ การทบทวนระบบการรณรงค ์

ประชาสมัพนัธ์จากเดมิที่เน้นภาพรวมทัง้สงัคม ไปสู่การเจาะลกึเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชน หรอืการสรา้ง

ช่องทางให้คําปรกึษาแนะนําที่สามารถเข้าถึงและเป็นรูปแบบที่สะดวกในกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น ให้

คาํปรกึษาผ่านบรกิารส่งขอ้ความโดยไมค่ดิค่าใชจ้า่ย หรอืโดยผ่านระบบการ Chat เป็นตน้ 

5. ทบทวน แกไ้ขกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาดา้นการพนัน ตลอดจนเกมหรอืกจิกรรมทีม่ลีกัษณะ

พนันทัง้ที่ใช้เงนิจริง และไม่ใช้เงนิจริง อย่างเป็นระบบ เพื่อปรบัปรุงให้มคีวามทันสมยั สอดคล้องกับ

สถานการณ์จรงิ อาทกิารโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ใหข้อ้มลูอนัเป็นการส่งเสรมิการเล่นพนันทายผลฟุตบอล

ในรปูแบบต่างๆ กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต หรอืกฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการนําเสนอ

ข้อเท็จจรงิทางสถิติถึงโอกาสของการชนะรางวลัตามความความจรงิ กรณีผู้ประกอบการทําธุรกิจ หรอื

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชงิโชค ชงิรางวลั รปูแบบต่างๆ เป็นตน้ 

6. สนับสนุนใหม้กีารจดัตัง้กองทุนเพื่อป้องกนั แก้ไขปญัหาการเล่นพนันรปูแบบต่างๆ โดยการเก็บ

ภาษีจากภาครฐั หรอืภาคธุรกิจที่ดําเนินกจิกรรม หรอืธุรกิจที่มลีกัษณะการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง การออก

สลากทุกประเภท เช่น สํานักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล มาใชเ้ป็นทุนในการป้องกนั ปราบปราม และเยยีวยา

ปญัหาดา้นการพนนั ในลกัษณะเดยีวกบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
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 7. เพิม่เตมิเน้ือหาเกี่ยวกบัการส่งเสรมิ สนับสนุนดา้นการป้องกนั แก้ไขปญัหาการพนันในเดก็และ

เยาวชนไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเพื่อเป็นการให้น้ําหนัก ตลอดจนกําหนดทศิทางการ

ดแูลปญัหาใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ศนูยวิ์จยัเพ่ือการพฒันาสงัคมและธรุกิจ (SAB) ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก 
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คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีสอบถามถงึพฤตกิรรมรบัชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 

2014 รวมถึงประเดน็อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งคําตอบของน้องๆ ทุกคน มปีระโยชน์อย่างยิง่ใน

ด้านการศึกษา ดงันัน้จึงขอให้น้องๆ พิจารณาคาํถามอย่างตัง้ใจ และตอบข้อมูลให้

ครบถ้วนตามความเป็นจริง  โดยขอ้มูลจะถูกนําไปใชโ้ดยไม่เจาะจงว่าใครเป็นผูต้อบ และ

น้องๆ ไมต่อ้งเขยีนชื่อและหอ้งเรยีน ลงในแบบสอบถาม เพือ่ใหต้อบไดต้ามทีค่ดิเหน็  

ในฐานะคณะนกัวจิยัขอขอบคุณในความรว่มมอืของน้องๆ ทุกคน มา ณ โอกาสน้ี 

 

        คณะผูว้จิยั 
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ส่วนท่ี 1 การรบัชมการถา่ยทอดและพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

1. น้องไดด้กูารถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 หรอืไม่ 

 [   ] ด ู  [   ] ไม่ไดด้ ู(ข้ามไปตอบส่วนท่ี 2) 

2. น้องดกูารถ่ายทอดสดกบัใครบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [   ] คนเดยีว   [   ] เพื่อน  [   ] ครอบครวั (พ่อ แม่ พี ่น้อง) [   ] แฟน / คนรกั 

 [   ] คร ูอาจารยใ์นสถาบนั [   ] อื่นๆ คอื.....................................................  

3. น้องดกูารถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทีใ่ดบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [   ] บา้นตวัเอง   [   ] บา้นเพื่อน / แฟน         [   ] หอพกั  [   ] รา้นอาหาร / สถานบนัเทงิ   

 [   ] รา้นเน็ต รา้นเกม  [   ] ลานกจิกรรมต่างๆ        [   ] โรงเรยีน [   ] อื่นๆ คอื.......................... 

4. ทมีโปรดทีเ่ชยีรม์ากทีส่ดุในฟุตบอลโลก 2014 ของน้องคอื..................................................... [   ] ไม่มทีมีโปรดเป็นพเิศษ 

5. ในช่วงการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2014 น้องมคี่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมเติมจากปกติอะไรบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 [   ] ซือ้หนงัสอืพมิพ ์/ นิตยสารกฬีา [   ] ซือ้ไปรษณียบตัรทายผลฟุตบอล  [   ] ค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอื 

 [   ] ซือ้ของทีเ่กีย่วกบัฟุตบอลโลก 2014 อาท ิเสือ้ ของทีร่ะลกึ  [   ] ซือ้ขนม / ของขบเคีย้ว 

 [   ] เครื่องดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์เช่น น้ําอดัลม ชา กาแฟ  [   ] เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์  

 [   ] กล่องรบัสญัญาณทวี ี    [   ] ค่าสง่ SMS เพื่อเล่นเกมหรอืชงิรางวลัเกีย่วกบัฟุตบอลโลก 2014  

 [   ] อื่นๆ คอื……….............……… [   ] ค่าใชจ้่ายเท่าเดมิไม่เปลีย่นแปลง 

6. น้องทาํกจิกรรมใดไปพรอ้มกบัการรบัชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 บา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [   ] ดื่มน้ําอดัลม / น้ําหวาน   [   ] ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ [   ] ดื่มเครื่องดื่มชกูาํลงั   

 [   ] ดื่มเครื่องดื่มชา / กาแฟ    [   ] รบัประทานอาหารฟาสฟู้ดต่างๆ เช่น พซิซ่า 

 [   ] รบัประทานอาหารทัว่ไป เช่น ขา้ว ก๋วยเตีย๋ว [   ] ชวนเพื่อนเล่นพนนั  [   ] สบูบุหรี ่
   

ส่วนท่ี 2 การรบัรู้ต่อการรณรงค ์ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการเล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

7. ตลอดช่วงการแข่งขนัฟตุบอลโลก 2014 น้องเคยไดย้นิ ไดฟ้งั การรณรงค ์/ หา้มปรามไม่ใหเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลบา้งหรอืไม่ 

 [   ] ไม่เคยเลย 

 [   ] เคย          น้องไดย้นิ ไดฟ้งัจากทีใ่ดบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

โรงเรยีน / วทิยาลยั  คร ูอาจารย ์   พ่อ แม่ผูป้กครอง  เพื่อน 

 ชุมชน หมู่บา้น  ตํารวจ     ป้ายประชาสมัพนัธข์องหน่วยงานต่างๆ    

 การโฆษณาทางวทิยุ  การโฆษณาทางโทรทศัน์     ประกาศ คสช.         

 อนิเทอรเ์น็ต    แผ่นพบั / ใบปลวิ / สิง่พมิพ ์  อื่นๆ คอื........................................  

8. น้องคดิว่า สือ่หรอืบุคคลทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ ในการหา้มปรามไม่ใหน้กัเรยีนเล่นพนนัทายผลฟุตบอล คอื..................................... 

9. น้องเคยไดย้นิ / รบัรู ้การจดัตัง้ศนูยป้์องกนัและปราบปรามการลกัลอบเล่นการพนนัทายผลบอลโลก หรอืไม ่ 

[   ] ไม่เคยเลย 

[   ] เคย          น้องคดิว่า จะช่วยทาํใหก้ารเล่นพนนัฟุตบอลลดลงหรอืไม่ ลดลง   ไม่ลดลง  

10. น้องเคยไดย้นิ / รบัรู ้กจิกรรมรณรงคข์องเครอืขา่ยเดก็รุ่นใหม่ไม่พนนั หรอืไม่  

[   ] ไม่เคยเลย 

[   ] เคย          น้องคดิว่า จะชว่ยทาํใหก้ารเล่นพนนัฟุตบอลลดลงหรอืไม ่ ลดลง   ไม่ลดลง 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็ และประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟตุบอลโลก 2014 

11. คนทีน้่องรูจ้กั มใีครบา้งทีเ่ล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 ครัง้น้ี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [   ] แฟน / คนรกั [   ] เพื่อนสนิท [   ] เพื่อน (ไม่สนิท) ในโรงเรยีน / วทิยาลยั [   ] ครใูนโรงเรยีน / วทิยาลยั 

 [   ] ญาต ิ  [   ] พี ่น้อง [   ] พ่อ / แม ่/ ผูป้กครอง   [   ] คนรูจ้กัในชุมชน / ละแวกทีพ่กัอาศยั

 [   ] อื่นๆ คอื............................  [   ] ไม่มคีนรูจ้กัเล่นพนนัทายผลฟุตบอล 

12. เพื่อนสนิทของน้องทีเ่ล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 รวมแลว้มปีระมาณ .............. คน  

13. น้องเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 หรอืไม่ 

 [   ] ไม่ไดเ้ล่น น้องท่ีตอบไม่ได้เล่นข้ามไปตอบข้อมลูทัว่ไป (ส่วนท่ี 4) 

 [   ] เล่น       เฉพาะน้องคนท่ีตอบว่า “เล่น” ตอบคาํถามต่อ 

13.1  น้องเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 ผ่านช่องทางใดหรอืพนนักบัใครบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] เล่นกบัโต๊ะบอลโดยตรง    [   ] โต๊ะบอลโดยผ่านคนรบัแทง (คนเดนิโพย)   

[   ] ญาต ิ  [   ] พี ่น้อง  [   ] เพื่อน  [   ] คนในละแวกบา้น / ชุมชน  

[   ] ในสถานบนัเทงิทีม่กีารถ่ายทอดสด  [   ] รบัเป็นเจา้มอืเอง  

[   ] ผ่านเวบ็ไซต ์(เฉพาะน้องทีต่อบว่าเล่นผ่านเวบ็ไซต ์โปรดระบุช่องทางรบัจ่ายเงนิและอุปกรณ์ทีเ่ล่น) 

 

 

 

 

  
 

13.2  เงนิทีน้่องใชเ้ล่น น้องเอามาจากทีใ่ดบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [   ] เงนิทีไ่ดจ้ากทางบา้น [   ] หารายไดพ้เิศษ คอื...................................  [   ] กองทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา  

 [   ] เงนิเกบ็  [   ] เงนิทีไ่ดม้าจากการพนนัทีผ่า่นมา     [   ] รายไดจ้ากการเดนิโพยบอล  

 [   ] ขอยมื  [   ] อื่นๆ คอื.................................. 

13.3  เหตุผลทีท่าํใหน้้องเล่นคอือะไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] ทาํใหก้ารเชยีรฟุ์ตบอลสนุก ตื่นเตน้ขึน้ [   ] ชอบวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนั [   ] เพื่อนชวน / เล่นตามเพื่อน  

  [   ] ชอบเสีย่ง ชอบการพนนั  [   ] มัน่ใจว่าโอกาส “ไดเ้งนิ” มมีากกว่า “เสยีเงนิ” 

  [   ] มขีอ้มลูประกอบการพจิารณา (เช่นการวเิคราะหเ์กม ความพรอ้ม อตัราต่อรอง ฯลฯ) 

  [   ] สะดวก / มชี่องทางใหเ้ลอืกเล่นหลากหลาย (เช่น เล่นกบัเพื่อน ผ่านเวบ็ไซต ์โต๊ะบอล ฯลฯ) 

  [   ] เท่ ดดู ีโกเ้ก๋ / อนิเทรนด ์ [   ] เจ๋ง เหนือชัน้กว่าคนอื่น 

  [   ] เชยีรท์มีโปรด    [   ] เหตุผลอื่นๆ คอื..............................  

 สาํหรบัน้องแล้วเหตผุลท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เล่น คือ ............................................................................. 

13.4  น้องเคยเล่นพนนัทายผลฟุตบอลมาก่อนฟุตบอลโลก 2014 ครัง้น้ีหรอืไม่  

[   ] เคย   [   ] ไม่เคย 

 

 

 

 

13.1.1 กรณีเล่นผ่านเวบ็ไซต ์น้องรบัจ่ายเงนิผ่านช่องทางใดบา้ง (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

     ทรมูนัน่ี      บญัชธีนาคาร      บตัรเตมิเงนิรา้นเกม     บตัรเตมิเงนิมอืถอื    อื่นๆ คอื....................... 

13.1.2 กรณีเล่นผ่านเวบ็ไซต ์น้องเล่นผ่านอุปกรณ์ใดบา้ง (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

     โน๊ตบุ๊ค / คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ (สว่นตวั)           สมารท์โฟน / แทบ็เลต็          คอมพวิเตอรใ์นรา้นเน็ต  
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13.5 มใีครบา้งทีรู่ว้่าน้องเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 กรณีท่ีรู ้“บุคคลเหล่านัน้มีใครว่าอะไรหรอืไม่ (ถ้ามีเลือกท่ีแรงสุด)”  

• แฟน / คนรกั / สาม ี/ ภรรยา ไม่รู ้  รูว้่าเล่น   ไม่มใีครว่าอะไร / เฉยๆ   ว่ากล่าวตกัเตอืน   ลงโทษ  
• เพื่อนสนิท  ไม่รู ้  รูว้่าเล่น   ไม่มใีครว่าอะไร / เฉยๆ   ว่ากล่าวตกัเตอืน   ลงโทษ  
• เพื่อน(ไม่สนิท)ในทีท่าํงาน / โรงเรยีน ไม่รู ้  รูว้่าเล่น   ไม่มใีครว่าอะไร / เฉยๆ   ว่ากล่าวตกัเตอืน   ลงโทษ  
• คนในครอบครวั (พ่อ แม่ พี ่น้อง) ไม่รู ้  รูว้่าเล่น   ไม่มใีครว่าอะไร / เฉยๆ   ว่ากล่าวตกัเตอืน   ลงโทษ  
• ญาต ิ ไม่รู ้  รูว้่าเล่น   ไม่มใีครว่าอะไร / เฉยๆ   ว่ากล่าวตกัเตอืน   ลงโทษ  
• ครใูนโรงเรยีน / วทิยาลยั ไม่รู ้  รูว้่าเล่น   ไม่มใีครว่าอะไร / เฉยๆ   ว่ากล่าวตกัเตอืน   ลงโทษ  
• คนรูจ้กัในชุมชน / ละแวกทีพ่กัอาศยั ไม่รู ้  รูว้่าเล่น   ไม่มใีครว่าอะไร / เฉยๆ   ว่ากล่าวตกัเตอืน   ลงโทษ  
• ตํารวจ / เจา้หน้าทีร่ฐั ไม่รู ้  รูว้่าเล่น   ไม่มใีครว่าอะไร / เฉยๆ   ว่ากล่าวตกัเตอืน   ลงโทษ  

 

13.6 ในคู่ทีน้่องเล่นพนนั น้องดกูารถ่ายทอดสด หรอืไม ่

  [   ] ดทูุกคู่  [   ] ดบูางคู่  [   ] ไม่ไดด้ ู

13.7  น้องไดช้กัชวนเพื่อน / คนรูจ้กัใหเ้ล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 ครัง้น้ีดว้ยหรอืไม่ 

[   ] ชวน  [   ] ไม่ไดช้วน 

13.8  น้องเล่นพนนัทายผลฟุตบอลประมาณกีคู่่  ............ คู่  [   ] เล่นทุกคู่ 

13.9  น้องมกีารรวมเงนิกบัเพื่อนๆ เอาไปเล่นพนนัทายผลฟุตบอล หรอืไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] ไม่รวมกลุ่ม / เล่นคนเดยีว     [   ] รวมกลุ่มกบัเพื่อนเล่น (ทัง้หมดรวมตวัเอง) ................ คน 

13.10 เฉพาะตวัน้อง จาํนวนเงนิทีเ่ล่นพนนัเฉลีย่ต่อคู่ (ทัง้ทีเ่ล่นเองคนเดยีวและรวมกลุ่มเล่นกบัเพื่อน)  

ประมาณ .....................บาท  ตํ่าสดุ ................. บาท สงูสดุ ................... บาท 

13.11 น้องเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 รวมแลว้ไดห้รอืเสยี 

[   ] ได ้ประมาณ ......................... บาท [   ] เสยี ประมาณ ......................... บาท [   ] เท่าทุน  

13.12 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการแขง่ขนัในรอบแรก จาํนวนเงนิทีน้่องเล่นพนนัในรอบสองเป็นตน้ไป เพิม่ขึน้ หรอืลดลง 

[   ] รอบแรกไม่ไดเ้ล่น  [   ] ลดลง  [   ] เท่าเดมิ  [   ] เพิม่ขึน้ 
            

 เฉพาะทีต่อบเพิม่ขึน้ เหตุผลทีเ่พิม่เงนิเล่นพนนั เน่ืองจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เสยีพนนัตอ้งการถอนทุนคนื   ไดเ้งนิจากการเล่นพนนัในรอบก่อนหน้าทาํใหม้เีงนิเล่นมากขึน้ 

  มคีวามมัน่ใจ เพราะทายผลถูกมาตลอด  ทมีทีเ่ชยีรเ์ขา้รอบ  

  เป็นธรรมดาทีร่อบลกึจะเล่นมากขึน้  เหตุผลอื่นๆ คอื.................................... 

13.13 น้องมหีน้ีสนิจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 หรอืไม่ 

[   ] ไม่ม ี  [   ] ม ีประมาณ ......................... บาท  

13.13.1 แหล่งทีม่าของเงนิเพื่อใชห้น้ี มาจากทีใ่ดบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 คนในครอบครวั   ญาต ิ  เพื่อน  แฟน    

 ขาย / จาํนําทรพัยส์นิของมค่ีาสว่นตวั เช่น สมารท์โฟน สรอ้ยทอง นาฬกิา 

 หยบิฉวยเงนิ / ทรพัยส์นิในบา้น   หยบิฉวยเงนิ / ทรพัยส์นิของคนอื่น 

 หาเงนิดว้ยวธิทีีผ่ดิกฎหมาย / ศลีธรรม   หาเงนิจากการเล่นพนนัอย่างอื่น  

 ยงัไม่รูว้่าจะหาจากทีไ่หน     อื่นๆ คอื .................................... 

13.13.2 กรณีขอหรอืยมื ผูใ้หท้ราบหรอืไม่ว่าน้องจะเอาเงนิไปจ่ายหน้ีพนนับอล  ทราบ  ไม่ทราบ 
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13.14 ในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 ครัง้น้ี น้องใชข้อ้มลูใดบา้งประกอบการตดัสนิใจ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] สถติกิารแขง่ขนัทีผ่่านมา [   ] ขอ้มลูอตัราต่อรอง        [   ] ขอ้มลูความพรอ้มของทมีทีจ่ะแขง่ขนั 

[   ] คอลมัน์วจิารณ์ต่างๆ  [   ] วเิคราะหฟ์นัธงผลแขง่ขนัล่วงหน้า      [   ] การถามตอบแสดงความเหน็  

[   ] เป็นแฟนบอลทมีนัน้ๆ  [   ] อื่นๆ คอื...............................        [   ] คิดเองไม่ได้ใช้ข้อมูลใดๆ 

13.15 สือ่ทีร่บัขอ้มลูในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 ครัง้น้ี มอีะไรบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] หนงัสอืพมิพว์เิคราะหอ์ตัราต่อรอง [   ] หนงัสอืพมิพก์ฬีา  [   ] หนงัสอืพมิพร์ายวนั  

[   ] วทิยุ    [   ] โทรทศัน์ฟรทีวี ีและดจิติอลทวี ี [   ] ช่องกฬีาทางทวีดีาวเทยีม / เคเบิล้ทวี ี

[   ] บรกิารวเิคราะหข์อ้มลูทางโทรศพัท ์ [   ] เวบ็ไซต ์  [   ] อื่นๆ คอื...................... 

13.16 ในการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 น้องเคยเป็นตามลกัษณะต่อไปน้ี หรอืไม่ 

13.16.1 เล่นพนนัแลว้เสยีเงนิ แต่ไม่มเีงนิพอจ่าย  [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.16.2 เล่นพนนัเกนิความตัง้ใจทีต่อ้งการจะเล่น [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.16.3 เล่นพนนัเพยีงตอ้งการไดเ้งนิทีเ่สยีไปคนืมา [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.16.4 คดิทีจ่ะลดหรอืเลกิเล่นพนนัทายผลฟุตบอล [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.16.5 รูส้กึผดิกบัการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลของตวัเอง [   ] เคย [   ] ไม่เคย 
 

13.17 น้องประสบปญัหาจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลก 2014 หรอืไม่ อะไรบา้ง 

13.17.1 เสยีการเรยีน  [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.17.2 ทะเลาะววิาทกบัคู่พนนั [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.17.3 ถูกโกง (ไม่จ่าย / จ่ายไม่ครบ) [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.17.4 ถูกขู ่/ กรรโชก / ทาํรา้ยร่างกายจากเจา้หน้ี [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.17.5 ตอ้งหาเงนิมาเล่น หรอืใชห้น้ีดว้ยวธิทีีผ่ดิกฎหมาย / ศลีธรรม [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.17.6 มคีวามเครยีดมาก  [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.17.7 เลกิ / แยกทางกบัแฟนหรอืคนรกั [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.17.8 มปีญัหาทะเลาะกบัคนในครอบครวั (เช่น พ่อ แม่ ญาต ิพี ่น้อง) [   ] เคย [   ] ไม่เคย 

13.17.9 พบปญัหาอื่น คอื    
 

13.18 เมื่อเกดิปญัหาจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอล คนทีน้่องขอคาํปรกึษา ความช่วยเหลอืคอืใครบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] พ่อ แม่ ผูป้กครอง   [   ] ญาต ิ    [   ] พี ่น้อง     [   ] แฟน   [   ] เพื่อน [   ] คร ูอาจารย ์

[   ] โพสทเ์ฟซบุ๊ค / ทวติเตอร ์/ ไลน์   [   ] ตัง้เป็นกระทูข้อความเหน็ตามเวบ็ไซตต่์างๆ เช่น พนัทปิ สนุก 

[   ] พดูคุยกบัเพื่อนทีไ่ม่รูจ้กัผ่านทางการแชท [   ] สายด่วนใหค้าํปรกึษาต่างๆ     

[   ] ดเีจวทิยุ      [   ] อื่นๆ คอื..................................................................... 

 ผูท่ี้น้องมกัขอคาํปรกึษา หรอืความช่วยเหลือเป็นอนัดบัแรก คือ ..................................................................... 

[    ] ไม่เคยขอคาํปรกึษาใคร  

[    ] ยงัไม่เคยมีปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟตุบอล 

13.19 น้องรูส้กึกงัวล ว่าจะถูกจบัไดแ้ละถูกลงโทษบา้งหรอืไม่ 

[   ] กงัวล   กงัวลว่าจะถูกใครจบัได ้(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 พ่อ แม่ ผูป้กครอง  คร ูอาจารย ์  ตํารวจ  อื่นๆ คอื.............................. 

[   ] ไม่กงัวล 
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13.20 น้องรูห้รอืไม่ว่าม ี“สายด่วนกรมสขุภาพจติ 1323” คอยใหค้าํปรกึษา เวลารูส้กึเครยีด กลุม้ใจ และไม่ตอ้งการบอกใหใ้ครรู ้

[   ] รู ้ เคยโทรฯ ปรกึษาหรอืไม่   เคย   ไม่เคย  

[   ] ไม่รู ้

13.21 การประกาศสัง่ห้ามไม่ให้มีการเล่นพนันผิดกฎหมายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการป้องกนัและ

ปราบปรามอย่างเขม้งวดของตํารวจทีผ่่านมา มผีลต่อการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลโลกของน้องหรอืไม่ 

[   ] ไม่มผีล  

[   ] มผีล             อย่างไรบา้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เล่นพนนัน้อยกว่าทีต่ัง้ใจ 

  ปรบัเปลีย่นช่องทางการเล่นพนนั ไดแ้ก่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   เปลีย่นจากเล่นกบัโต๊ะบอลโดยตรง / คนเดนิโพย มาเล่นกนัเองกบัคนรูจ้กั 

   เปลีย่นจากเล่นกบัโต๊ะบอลโดยตรง / คนเดนิโพย มาเล่นออนไลน์ 

   เปลีย่นจากเล่นออนไลน์ มาเล่นกบัโต๊ะบอลโดยตรง / คนเดนิโพย 

   เปลีย่นจากเล่นออนไลน์ มาเล่นกนัเองกบัคนรูจ้กั 

13.22 หลงัจากจบฟุตบอลโลก 2014 แลว้ น้องคดิว่าจะเล่นพนนัทายผลฟุตบอลในรายการอื่นต่อไปอกีหรอืไม่ 

[   ] คดิว่าจะเล่นต่อไป  [   ] ไม่เล่น [   ] ไม่แน่ใจ  

 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

1. เพศ  [   ] ชาย  [   ] หญงิ  

2. อายุ....................ปี 

3. น้องศกึษาสายสามญั หรอืสายอาชพี   [   ] สายสามญั  [   ] สายอาชพี 

4. น้องกาํลงัศกึษาระดบัชัน้ใด [   ] ม.4   [   ] ม.5   [   ] ม.6  

     [   ] ปวช.1   [   ] ปวช.2  [   ] ปวช.3 

5. เฉลีย่ต่อเดอืน น้องมรีายไดจ้ากทุกทีร่วมกนัประมาณเท่าไหร่ (รวมทุกอย่าง เช่น จากพ่อแม่ + ขายของ + ทาํงานพเิศษ ฯลฯ) 

 [   ] ไม่เกนิ 500 บาท  [   ] 501 - 1,000 บาท [   ] 1,001 - 1,500 บาท [   ] 1,501 - 2,000 บาท 

 [   ] 2,001 - 2,500 บาท  [   ] 2,501 - 3,000 บาท [   ] 3,001 - 3,500 บาท [   ] 3,501 - 4,000 บาท 

 [   ] 4,001 - 4,500 บาท  [   ] 4,501 - 5,000 บาท [   ] มากว่า 5,000 บาท 

6. อาชพีหลกัของผูป้กครอง 

[   ] ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ  [   ] พนกังานบรษิทัเอกชน    [   ] คา้ขายรายย่อย / บรกิารรายย่อย  

 [   ] ธุรกจิสว่นตวั / ผูป้ระกอบการ  [   ] ผูใ้ชแ้รงงาน / รบัจา้งทัว่ไป  [   ] เกษยีณอายุ  

[   ] เกษตรกร / ประมง   [   ] อาชพีอสิระ อาท ิทนายความ สถาปนิก  

 [   ] อื่นๆ คอื …………………….  [   ] ว่างงาน    

7. บุคคลทีร่่วมพกัอาศยัอยู่ดว้ย (เลือกตอบข้อเดียวทีเ่ป็นหลกั) 

[   ] พ่อ แม่  [   ] ญาต ิ  [   ] พี ่น้อง  [   ] เพื่อน [   ] คร ูอาจารย ์     

[   ] พระ (อยู่วดั) [   ] แฟน / คนรกั  [   ] อยู่คนเดยีว   [   ] อื่นๆ คอื ……………………. 

8. พ่อ แม่ ผูป้กครองของน้อง เล่นหรอืเคยเล่นพนนัหรอืไม่   [   ] เล่น และยงัเล่นอยู่ [   ] เคยเล่น แต่เลกิแลว้ 

        [   ] ไม่เคยเล่นเลย  [   ] ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 

 

 สาํหรบัเจ้าหน้าที ่ ชื่อพนกังานสมัภาษณ์ ......................................................... วนัเกบ็ขอ้มลู …………… / …….............. / …….............. 

พืน้ที ่…………… / …….............. 
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