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โครงการส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ก 

ค ำน ำ 
 

“โครงการส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ด าเนินการข้ึน โดย
มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วง
ก่อนการแข่งขัน และหลังจบการแข่งขัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง และการติดตามสถานการณ์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน 

รายงานฉบับนี้ เป็นผลการศึกษาช่วงหลังจบการแข่งขัน โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 11 - 22 กรกฎาคม 
2559  สาระส าคัญประกอบด้วย พฤติกรรมการรับชมฟุตบอลยูโร 2016 การรับรู้ต่อการรณรงค์/ ป้องกันปราบปราม
การพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ประสบการณ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอล ท่ีผ่านมา และการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลยูโร 2016 โดยจะมีการน าเสนอผลส ารวจ พร้อมการอภิปรายผล  

โครงการศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้องๆ นักเรียน นักศึกษา
ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และสถาบันการศึกษาท่ีให้ความร่วมมือ อนุญาตให้ทีมภาคสนามเข้าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาจะมีส่วนช่วยในการสะท้อนภาพสถานการณ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอล รวมถึงเป็นข้อมูลทางวิชาการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาปัญหาการพนัน ตลอดจนการก าหนดมาตรการควบคุมป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอล
ต่อไป 
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โครงการส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ข 

สำรบญั 
 

หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ค 
บทที่ 1 บทน ำ 1 

 ท่ีมาของโครงการ 1 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการส ารวจหลังจบการแข่งขัน 1 

บทที่ 2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 3 
 ระเบียบวิธีการวิจัย 3 
 ประชากรเป้าหมาย 3 
 ขนาดและการสุ่มตัวอย่าง 4 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 

บทที่ 3 ผลกำรส ำรวจ 6 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 6 
 ตอนท่ี 2 ความสนใจกีฬาฟุตบอล ความตั้งใจชมและเชียร์ฟุตบอลยูโร 2016 9 
 ตอนท่ี 3 ความสนใจกีฬาฟุตบอล ความตั้งใจชมและเชียร์ฟุตบอลยูโร 2016 11 
 ตอนท่ี 4 ประสบการณ์การเล่นพนนัทายผลฟุตบอล และการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลยูโร 

2016 
13 

 ตอนท่ี 5 ปัญหาและผลกระทบจากการเล่นพนนัทายผลฟุตบอลยูโร 2016 24 
บทที่ 4 บทสรุป และอภิปรำยผล  28 
 บทสรุป 28 
 การอภิปรายผล 30 
ภำคผนวก  แบบสอบถำม  32 

 
 
 
 
 

 
 



โครงการส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ค 

สำรบญัตำรำง 
 

ตำรำง    หน้ำ 

ก แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย 4 

ข แสดงจ านวนตัวอย่าง (Sample Size) การปรับค่าผลกระทบจากการวิจัย และอัตราความร่วมมือ 4 

ค แสดงการค านวณขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จ าแนกตามระดับช้ัน 4 

ง ระยะเวลาด าเนินโครงการช่วงหลังจบการแข่งขัน 5 

1 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 6 

2 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 7 

3 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามสายที่เรียน 7 

4 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามระดับช้ันที่ก าลังเรียน 7 

5 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8 

6 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพหลักของผู้ปกครอง 8 

7 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามบุคคลที่ร่วมพักอาศัยอยู่ด้วย 9 

8 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 9 

9 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุลักษณะการติดตามดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 
(เฉพาะกลุ่มที่ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016) 

10 

10 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุกิจกรรมที่ท าไปพร้อมกับการรับชมการถ่ายทอดสด
ฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะกลุ่มที่ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

10 

11 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการร่วมสนุกทายผลฟุตบอลยูโร 2016 11 

12 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยได้ยินได้ฟังการรณรงค์/ ห้ามปรามไม่ให้เล่นพนัน
ทายผลฟุตบอลยูโร 2016 

12 

13 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยเห็น/ ได้ยินสื่อรณรงค์หยุดพนันฟุตบอลยูโร 2016 13 

14 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุคนรู้จักที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

13 

15 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยเล่นพนันทายผลฟุตบอลในตลอดชีวิต 
ที่ผ่านมา (ก่อนหน้ายูโร 2016) 

15 

16 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยเล่นพนันทายผลฟุตบอลในตลอดชีวิตที่ผ่านมา  
(ก่อนหน้ายูโร 2016) จ าแนกตามเพศ (n = 3,832) 

15 

17 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเคยเล่นพนันทายผลฟุตบอลในตลอดชีวิตที่ผ่านมา  
(ก่อนหน้ายูโร 2016) จ าแนกตามสายที่เรียน (n = 3,832) 

15 

18 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการคิดหรือต้ังใจจะเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 
ก่อนที่จะมีการแข่งขัน 

16 

19 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 16 



โครงการส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ง 

สำรบญัตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำง    หน้ำ 

20 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุลักษณะการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016) 

16 

21 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 จ าแนกตามการคิดหรือต้ังใจ 
ก่อนที่จะมีการแข่งขัน (n = 3,819) 

16 

22 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุเหตุผลที่ไม่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่ได้เล่น และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

17 

23 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุเหตุผลที่เปลี่ยนใจไม่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 
(เฉพาะตัวอย่างที่ต้ังใจจะเล่นแล้วไม่ได้เล่น และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

18 

24 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุเหตุผลที่ท าให้หันมาเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 
(เฉพาะตัวอย่างที่ “ต้ังใจว่าจะไม่เล่น” หรือ “ไม่แน่ใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่น” และตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

18 

25 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุสื่อที่ใช้ประกอบการพิจารณาเล่นพนันทายผลฟุตบอล 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

19 

26 แสดงร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการใช้สื่อประกอบการพิจารณาเล่นพนันทายผลฟุตบอล จ าแนกตาม
ลักษณะการเล่นพนัน (n = 645) 

19 

27 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุคนหรือช่องทางหลักที่เล่นพนันด้วย  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

20 

28 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุแหล่งที่ต้ังของโต๊ะบอลที่เล่นเป็นหลัก  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน โดยเล่นกับโต๊ะบอล
โดยตรง) 

20 

29 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุช่องทางการจ่ายเงิน กรณีเล่นผ่านเว็บไซต์   
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน โดยเล่นผ่านเว็บไซต์) 

20 

30 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการรวมเงินกับเพ่ือนๆ เอาไปเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 
2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน และตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

21 

31 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุแหล่งที่มาของเงินที่น ามาใช้เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 
2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน และตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

21 

32 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุจ านวนเงินที่เตรียมไว้เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

21 

 

 



โครงการส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 จ 

สำรบญัตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำง    หน้ำ 

33 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุจ านวนเงินที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 จริง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

22 

34 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีเล่นการพนันภายในวงเงินที่เตรียมไว้ (ความต้ังใจ) และเล่นเกิน
ที่เตรียมไว้ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

22 

35 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุจ านวนเงินพนันเฉลี่ยต่อคู่ในแต่ละรอบ  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

22 

36 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุจ านวนคู่โดยเฉลี่ยที่เล่นพนันในแต่ละรอบ  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

23 

37 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการเล่นพนันทายผลกีฬาอื่นๆ ระหว่างการแข่งขันฟุตบอล
ยูโร 2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

23 

38 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุการจะเล่นพนันทายผลกีฬาในรายการอื่นต่อไปหลังจบ
ฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016) 

24 

39 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

25 

40 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุคนที่ขอค าปรึกษา/ ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา จาก
การเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แล้วมี
ปัญหา และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

26 

41 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุคนแรกที่ไปขอค าปรึกษา/ ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด
ปัญหา จากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 
2016 แล้วมีปัญหา) 

26 

42 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุแหล่งที่มาของเงินใช้หน้ี กรณีมีหน้ีสินจากการเล่นพนัน
ทายผลฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แล้วเป็นหน้ี และตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

27 

43 แสดงจ านวนและร้อยละของตัวอย่าง ท่ีระบุกรณีมีหน้ีแล้วไปขอหรือยืมเงินมาใช้หน้ี ผู้ทีใ่ห้ทราบหรือไม่
ว่าจะเอาเงินไปจ่ายหน้ีพนันบอล (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แล้วเป็นหน้ี) 

27 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ที่มำของโครงกำร 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (Center for Gambling Studies) องค์กรวิชาการท่ีท าการศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง 
และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการพนัน เพื่อให้เกิดการผลักดันมาตรการ ตลอดจนกลไกในการควบคุมปัญหา
ดังกล่าวในสังคมไทย ประสงค์ท่ีจะด าเนินการศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ซึ่งจัดข้ึนในช่วง
มิถุนายน-กรกฎาคม 2559 ถือเป็นรายการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่รองจากฟุตบอลโลก โดยคาดว่าจะเป็นรายการท่ี
คนไทยให้ความสนใจท้ังการรับชมและการเล่นพนัน เช่นเดียวกับท่ีเคยปรากฎในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆ ท่ีผ่าน
มา จึงต้องมีการศึกษาสถานการณ์ปัญหา เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไข โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ท่ีสังคมควร
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นอนาคตของชาติ 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ด าเนิน “โครงการ
ส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา” ครั้งนี้ข้ึน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงก่อนการแข่งขัน และหลังจบการแข่งขัน เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง และการติดตามสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1) เพื่อส ารวจความตั้งใจ/ พฤติกรรมการชมและเชียร์ฟตุบอลยูโร 2016 
2) เพื่อส ารวจทัศนคติ และประสบการณ์การเลน่พนันทายผลฟุตบอล 
3) เพื่อส ารวจความตั้งใจ/ การเล่นพนนัทายผลฟุตบอลยโูร 2016 
4) เพื่อส ารวจถึงปัญหา และผลกระทบจากการเลน่พนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 
5) เพื่อส ารวจถึงข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ   

 
ขอบเขตด้ำนเน้ือหำของกำรส ำรวจหลังจบกำรแข่งขัน 

สาระส าคัญของการศึกษาในช่วงหลังจบการแข่งขัน ประกอบด้วย 
1) การรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร 2016 ได้แก่ การรับชมและลักษณะการติดตามชมการถ่ายทอดสด

ฟุตบอลยูโร 2016 กิจกรรมท่ีท าไปพร้อมกับการรับชม และการร่วมสนุกทายผล 
2) การรับรู้ต่อการรณรงค์/ ป้องกันปราบปรามการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ได้แก่ การเคยได้ยินได้

ฟังการรณรงค์/ ห้ามปรามไม่ให้เล่นพนัน และการเคยเห็น/ ได้ยินสื่อรณรงค์หยุดพนันฟุตบอลยูโร 2016  
3) ประสบการณ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอล และการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ได้แก่ การเคย

เล่นพนันทายผลฟุตบอลตลอดชีวิตท่ีผ่านมา ความตั้งใจจะเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ก่อนท่ีจะ
มีการแข่งขัน การเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 การใช้สื่อประกอบการพิจารณาเล่นพนันทายผล
ฟุตบอล วงเงินพนันท่ีเตรียมไว้ จ านวนเงินพนันต่อคู่ และจ านวนคู่ท่ีเล่นพนันในแต่ละรอบ  
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4) ปัญหาและผลกระทบจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ได้แก่ ลักษณะปัญหาจากการเล่นพนนั
ทายผลฟุตบอลยูโร 2016 คนท่ีขอค าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ และการหาเงินมาใช้หนี้ (ถ้ามี) 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

 
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม 
 
ประชำกรเป้ำหมำย  

ประชากรเป้าหมายในโครงการส ารวจครั้งนี้คือ นักเรียน/ นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

1) มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2) มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
3) มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1 
5) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 2 
6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 
 
พื้นท่ีส ารวจครอบคลุม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี 

ราชบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี และสงขลา  
อ้างอิงตามฐานข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังสถานศึกษารัฐบาลและเอกชน ปี 2558 โดยกลุ่ม

สารสนเทศ  ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้าถึงจาก
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/index.php และฐานข้อมูลนักเรียนอาชีวศึกษา ท้ังสถานศึกษารัฐบาล
และเอกชน ปี 2558 โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก าลังคนอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าถึงจากเว็บไซต์ http://techno.vec.go.th  

ท้ังนี้ นักเรียน/ นักศึกษา ระดับมัธยมปลาย และอาชีวศึกษา จากพื้นท่ีเป้าหมาย 10 จังหวัด รวมจ านวน
ประชากรในการศึกษาท้ังสิ้น 571,895 คน รายละเอียดดังตาราง ก 
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ตำรำง ก แสดงจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยนักเรียนมัธยมศึกษำ/ อำชีวศึกษำในเขตพื้นที่เป้ำหมำย 
ระดับชั้น จ ำนวน สัดส่วน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 124,601 21.79 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 118,280 20.68 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 125,679 21.98 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1 74,963 13.11 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 2 60,535 10.58 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 67,837 11.86 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 571,895 100.00 

ท่ีมำ: http://data.bopp-obec.info/emis/index.php (2558) และ http://techno.vec.go.th (2558) 

 
ขนำดและกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 จ านวนตัวอย่างค านวณจากระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคาดเคลื่อนจากการสุ่มคือ +/- 2 ปรับค่าด้วย
ผลกระทบจากการออกแบบวิจัย (design effect) 1.1 และอัตราการตอบ (response rate) 95% รวมจ านวนตัว
โครงการ 2,767 ตัวอย่าง รายละเอียดตามตาราง ข และ ค 
 
ตำรำง ข แสดงจ ำนวนตัวอย่ำง (Sample Size) กำรปรับค่ำผลกระทบจำกกำรวิจัย และอัตรำควำมร่วมมือ 

Confidence Level Confidence Interval Sample size 
95% +/- 1.8 2,949 

ปรับค่าด้วยผลกระทบจากการออกแบบวิจัย Design Effect = 1.1 
อัตราความร่วมมือ Response rate 95% 

95% +/- 1.8 3,406 

 
ตำรำง ค แสดงกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำง (Sample Size) จ ำแนกตำมระดับชั้น 

ระดับชั้น สัดส่วน จ ำนวนตัวอย่ำง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 21.79 742 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 20.68 704 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 21.98 748 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1 13.11 446 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 2 10.58 361 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 11.86 404 
รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 100.00 3,406 
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การสุ่มตัวอย่าง ของโครงการส ารวจครั้งนี้จ าแนกเป็นข้ันตอนดังนี้ 
1) ประยุกต์ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิในการแบ่งสถาบันการศึกษาเป็นสายสามัญ และอาชีพ จ าแนกตามระบบ

การบริการจัดการด้านการศึกษา  
2) ค านวณสัดส่วนการเก็บข้อมูลสถาบันการศึกษากลุ่มต่างๆ ตามสัดส่วนประชากรจริง (Proportionate 

to Size Sampling)  
3) ท าการสุ่มสถาบันการศึกษาตัวอย่าง และค านวณสัดส่วนท่ีจะเก็บในแต่ละสถาบันตามสัดส่วน ท่ีค านวณ

ได้จากข้ันตอนท่ี 2 
4) ค านวณสัดส่วนจ านวนตัวอย่างนักเรียนแต่ละระดับชั้น จ าแนกเพศ ในสถาบันท่ีสุ่มได้ จากนั้นเข้าเก็บ

ข้อมูลตามสัดส่วนท่ีก าหนด 
 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
ช่วงหลังจบการแข่งขัน ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานรวม 7.5 สัปดาห์ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
ตำรำง ง ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรช่วงหลังจบกำรแข่งขัน 

กระบวนกำรขั้นตอน 
กรกฎำคม 59 สิงหำคม 59 

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

1) พัฒนาแบบสอบถาม         
2) ประสานงาน และเก็บข้อมูลภาคสนาม         
3) ลงรหัส ป้อนข้อมูล ประมวลผล         

4) สรุปประเด็นส าคัญ น าเสนอผลเบ้ืองต้น         
5) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์         
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บทที่ 3 
ผลกำรส ำรวจ 

 
การน าเสนอผลการส ารวจ แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความสนใจกีฬาฟุตบอล ความตั้งใจชมและเชียร์ฟุตบอลยูโร 2016 
ตอนท่ี 3 การรับรู้ต่อการรณรงค์/ ป้องกันปราบปรามการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 
ตอนท่ี 4 ประสบการณ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอล และการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 
ตอนท่ี 5 ปัญหาและผลกระทบจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  

ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายร้อยละ 60.6 เป็นเพศหญิงร้อยละ 39.4 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่ากระจาย
อายุต้ังแต่ 14 ปี ถึง 21 ปี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 60.8 อยู่ในช่วงอายุ 16-17 ปี รองลงมาร้อยละ 25.4 อายุ 18 ปีข้ึนไป 
ท่ีเหลือร้อยละ 13.8 อายุไม่เกิน 15 ปี ท้ังนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.3 เรียนสายสามัญ (ม.4 - ม.6) ขณะท่ีร้อยละ 37.7 
เรียนสายอาชีพ (ปวช.1 - ปวช.3) 
 ตัวอย่างร้อยละ 21.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 2,000 บาท ขณะท่ีร้อยละ 28.5 มีรายได้ 2,001-3,000 
บาท ร้อยละ 36.1 มีรายได้ 3,001-5,000 บาท และร้อยละ 13.2 มีรายได้มากกว่า 5,000 บาท ส่วนอาชีพหลักของ
ผู้ปกครองซึ่งมีความหลากหลาย ท่ีพบในล าดับต้นๆ คือ ร้อยละ 22.7 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ ผู้ประกอบการ 
รองลงมาใกล้เคียงกันคือร้อยละ 22.2 เป็นผู้ใช้แรงงาน/ รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 18.5 เป็นข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ    
ร้อยละ 14.5 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และร้อยละ 12.8 ค้าขายรายย่อย/ บริการรายย่อย 
 กว่า 4 ใน 5 หรือร้อยละ 81.8 พักอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ โดยมีร้อยละ 9.6 พักอยู่กับญาติ/ ปู่ ย่า ตา ยาย และ
ร้อยละ 6.7 พักอยู่กับคนอื่นๆ อาทิ พี่ น้อง เพื่อน แฟน ขณะท่ีมีเพียงร้อยละ 1.8 ท่ีอยู่คนเดียว 
 

(พิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 1 - 7) 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมเพศ 

ล ำดับ เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

1 ชาย 2,321 60.6 
2 หญิง 1,511 39.4 

 รวม                                       3,832 100.0 
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ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมอำยุ 
ล ำดับ อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 

1 14 ปี                                           11 0.3 
2 15 ปี 517 13.5 
3 16 ปี 1,116 29.1 
4 17 ปี 1,216 31.7 
5 18 ปี 796 20.8 
6 19 ปี 120 3.1 
7 20 ปี 44 1.1 
8 21 ปีข้ึนไป 12 0.4 

 รวม 3,832 100.0 
 
ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมสำยที่เรียน 

ล ำดับ สำยที่เรียน จ ำนวน ร้อยละ 

1 สายสามัญ 2,388 62.3 
2                                   สายอาชพี 1,444 37.7 

 รวม 3,832 100.0 
 
ตำรำงที่ 4 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมระดับชั้นที่ก ำลังเรียน 

ล ำดับ ระดับชั้นที่ก ำลังเรียน จ ำนวน ร้อยละ 

1 ม.4 777 20.3 
2 ม.5 813 21.2 
3 ม.6 798 20.8 
4 ปวช.1 463 12.1 
5 ปวช.2 473 12.3 
6 ปวช.3 508 13.3 
 รวม 3,832 100.0 
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ตำรำงที่ 5 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ล ำดับ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 500 บาท 130 3.4 
2 501 - 1,000 บาท 228 5.9 
3 1,001 - 1,500 บาท 194 5.1 
4 1,501 - 2,000 บาท 288 7.5 
5 2,001 - 2,500 บาท 438 11.4 
6 2,501 - 3,000 บาท 655 17.1 
7 3,001 - 3,500 บาท 530 13.8 
8 3,501 - 4,000 บาท 314 8.2 
9 4,001 - 4,500 บาท 216 5.6 
10 4,501 - 5,000 บาท 324 8.5 
11 มากกว่า 5,000 บาท 505 13.2 
12 ไม่ระบ ุ 10 0.3 
 รวม 3,832 100.0 

 
ตำรำงที่ 6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมอำชีพหลักของผู้ปกครอง 

ล ำดับ อำชีพหลักของผู้ปกครอง จ ำนวน ร้อยละ 
1 ธุรกิจส่วนตัว/ ผู้ประกอบการ 870 22.7 
2 ผู้ใช้แรงงาน/ รับจ้างท่ัวไป 849 22.2 
3 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกจิ 709 18.5 
4 พนักงานบริษัทเอกชน 556 14.5 
5 ค้าขายรายย่อย/ บริการรายย่อย 491 12.8 
6 เกษตรกร/ ประมง 208 5.4 
7 อาชีพอสิระ อาทิ ทนายความ สถาปนิก 78 2.0 
8 เกษียณอาย ุ 33 0.9 
9 อื่นๆ 21 0.5 
10 ว่างงาน 13 0.3 
11 ไม่ระบ ุ 4 0.2 
 รวม 3,832 100.0 
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ตำรำงที่ 7 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง จ ำแนกตำมบุคคลที่ร่วมพักอำศัยอยู่ด้วย 
ล ำดับ บุคคลที่ร่วมพักอำศัยอยู่ด้วย จ ำนวน ร้อยละ 

1 พ่อ แม่ 3,135 81.8 
2 ญาติ/ ปู่ ย่า ตา ยาย 370 9.6 
3 พี่ น้อง 137 3.6 
4 เพื่อน 74 1.9 
5 อยู่คนเดียว 69 1.8 
6 แฟน/ คนรัก 30 0.8 
7 ครู อาจารย์ 7 0.2 
8 พระ (อยู่วัด) 9 0.2 
9 ไม่ระบ ุ 1 0.1 

 รวม 3,832 100.0 
 
ตอนที่ 2 ควำมสนใจกีฬำฟุตบอล ควำมต้ังใจชมและเชียร์ฟุตบอลยูโร 2016 

 
ตัวอย่างกว่าครึ่งคือร้อยละ 51.3 ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 โดยกลุ่มดังกล่าวร้อยละ 32.4 ดูแล้วแต่

สะดวกหรือว่างท่ีจะดู รองลงมาร้อยละ 22.0 ดูเฉพาะคู่ท่ีทีมตัวเองเชียร์หรือมีนักเตะท่ีชื่นชอบเล่น ร้อยละ 18.9 ดู
เฉพาะรอบลึกๆ และนัดชิง ส่วนท่ีติดตามต่อเนื่องต้ังแต่รอบแรกจนถึงนัดชิงมีอยู่ร้อยละ 16.9  

เมื่อพิจารณากิจกรรมท่ีท าไปพร้อมกับการดูถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 พบว่าตัวอย่างเกินครึ่งคือร้อยละ 
54.4 ด่ืมน้ าอัดลม/ น้ าหวาน ขณะท่ีร้อยละ 31.8 รับประทานอาหาร เช่น ข้าว ก๋วยเต๋ียว และร้อยละ 16.7 
รับประทานอาหารฟาสฟู้ดต่างๆ เช่น พิซซ่า ไก่ทอด นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 11.2 มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ร้อยละ 6.4 สูบบุหรี ่ขณะท่ีร้อยละ 6.1 มีการชวนเพื่อนเล่นพนันทายผลฟุตบอล 

นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 6.3 มีการร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ซึ่งในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 
81.5 เล่นทายผลแชมป์ (ผ่านช่องทาง อาทิ ไทยรัฐ ช่อง 3 sport.mthai.com www.siamsport.co.th) ขณะท่ีมี
บางส่วนร้อยละ 25.3 เล่นทายผลผู้ชนะรายคู่ (ผ่านช่องทาง อาทิ fo3.garena.in.th, sbobet.com) 
 

(พิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 8 - 11) 
 
ตำรำงที่ 8 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรดูกำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 

ล ำดับ กำรดูกำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 จ ำนวน ร้อยละ 

1 ดู 1,967 51.3 
2 ไม่ได้ดู 1,865 48.7 
 รวม 3,832 100.0 
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ตำรำงที่ 9 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุลักษณะกำรติดตำมดูกำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 
(เฉพาะกลุ่มที่ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016) 

ล ำดับ ลักษณะกำรติดตำมดูกำรถ่ำยทอดสด จ ำนวน ร้อยละ 
1 แล้วแต่สะดวกหรือว่างที่จะดู 638 32.4 
2 ดูเฉพาะคู่ท่ีทีมตัวเองเชียร์หรือมีนักเตะท่ีชื่นชอบเล่น 433 22.0 
3 ดูเฉพาะรอบลึกๆ และนัดชิง 372 18.9 
4 ติดตามต่อเนื่องต้ังแต่รอบแรกจนถึงนัดชิง 332 16.9 
5 ดูเฉพาะนัดชิงนัดเดียว 111 5.6 
6 ดูเฉพาะคู่ท่ีเล่นพนนัทายผล 61 3.1 
7 อื่นๆ  8 0.4 
8 ไม่ระบ ุ 12 0.7 

 รวม 1,967 100.0 
 
ตำรำงที่ 10 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกิจกรรมที่ท ำไปพร้อมกับกำรรับชมกำรถ่ำยทอดสด

ฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะกลุ่มที่ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล ำดับ กิจกรรมที่ท ำ จ ำนวน ร้อยละ 

1 ด่ืมน้ าอัดลม/ น้ าหวาน 1,053 54.4 
2 รับประทานอาหารท่ัวไป เช่น ข้าว ก๋วยเต๋ียว 615 31.8 
3 รับประทานอาหารฟาสฟู้ดต่างๆ เชน่ พิซซา่ ไก่ทอด 323 16.7 
4 ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 216 11.2 
5 ด่ืมเครื่องด่ืมชา/ กาแฟ 183 9.4 
6 สูบบุหรี ่ 124 6.4 
7 ชวนเพื่อนเล่นพนนัทายผล 118 6.1 
8 ด่ืมเครื่องด่ืมชูก าลัง 62 3.2 
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ตำรำงที่ 11 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรร่วมสนุกทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 
ล ำดับ กำรร่วมสนุกทำยผลฟุตบอล จ ำนวน ร้อยละ 

1 ไม่ทายผล 3,591 93.7 
2 ทายผล 241 6.3 
 ลักษณะการทายผล  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
จ านวน ร้อยละ   

 1) ทายผลแชมป์ยูโร 2016  
ผ่านช่องทาง อาทิ ไทยรัฐ 
ช่อง 3 sport.mthai.com 
www.siamsport.co.th 

190 81.5   

 2) ทายผลผู้ชนะรายคู่    
ผ่านช่องทาง อาทิ 
fo3.garena.in.th, 
sbobet.com 

59 25.3   

 รวม 3,832 100.0 
 
ตอนที่ 3 ควำมสนใจกีฬำฟุตบอล ควำมต้ังใจชมและเชียร์ฟุตบอลยูโร 2016 

 
ตัวอย่าง 2 ใน 3 หรือร้อยละ 66.0 ระบุว่าเคยได้ยินได้ฟังการรณรงค์/ ห้ามปรามไม่ให้เล่นพนันทายผล

ฟุตบอลยูโร 2016 โดยกลุ่มดังกล่าวร้อยละ 50.2 ได้ยินได้ฟังจากโรงเรียน/ วิทยาลัย รองลงมาร้อยละ 39.6 ได้ยินได้
ฟังจากครู อาจารย์ ร้อยละ 37.0 ระบุจากอินเทอร์เน็ต และร้อยละ 36.1 ระบุจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ ขณะท่ีการ
ได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีอยู่ร้อยละ 29.6 
 ผลการส ารวจการเคยเห็น/ ได้ยินสื่อรณรงค์หยุดพนันฟุตบอลยูโร 2016 พบว่าตัวอย่างร้อยละ 42.9 เคยพบ
เห็นสื่อประชาสัมพันธ์ “บอลจบหนี้ไม่จบ” รองลงมาร้อยละ 37.7 เคยพบเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ “มาเฟียทวงหนี้” 
และร้อยละ 24.0 เคยพบเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ “ผีกระสือชวนพนัน” ประเด็นท่ีน่าสนใจคือตัวอย่างเกินกว่า 1 ใน 3 
ให้ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ท้ัง 3 เร่ืองข้างต้น มีผลช่วยให้การเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ลดลง  
 นอกจากนี้ร้อยละ 36.4 รับรู้ว่ามีการจัดต้ังศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการ
แข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 โดย สตช. โดยร้อยละ 45.1 เห็นว่าการจัดต้ังศูนย์ฯ ดังกล่าวมีผลท าให้การเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลยูโร 2016 ลดลง  

ตัวอย่างเกินครึ่งคือร้อยละ 57.1 ระบุว่ามีคนรู้จักเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ท้ังนี้ร้อยละ 34.9 ระบุ
ว่ามีเพื่อน คนรู้จัก (ไม่สนิท) ในโรงเรียน/ วิทยาลัย/ ละแวกท่ีพักอาศัยเล่นพนัน ขณะท่ีร้อยละ 14.4 ระบุว่ามีเพื่อน
สนิทเล่นพนัน และร้อยละ 11.6 ระบุว่ามีญาติเล่นพนัน ส่วนกลุ่มท่ีระบุว่าไม่มีคนรู้จักเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 
2016 เลย มีอยู่ร้อยละ 42.9 

(พิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 12 - 14) 
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ตำรำงที่ 12 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรเคยได้ยินได้ฟังกำรรณรงค์/ ห้ำมปรำมไม่ให้เล่นพนัน
ทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

ล ำดับ กำรเคยได้ยินได้ฟังกำรรณรงค์/ ห้ำมปรำม จ ำนวน ร้อยละ 
1 ไม่เคยเลย 1,302 34.0 
2 เคย 2,530 66.0 
 ได้ยินได้ฟัง จากที่ใด...

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
จ านวน ร้อยละ   

 1) โรงเรียน/ วิทยาลัย 1,271 50.2   
 2) ครู อาจารย์ 1,002 39.6   
 3) อินเทอร์เน็ต 936 37.0   
 4) การโฆษณาทาง

โทรทัศน์ 
913 36.1   

 5) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 748 29.6   
 6) เฟซบุ๊กเพจ 736 29.1   
 7) ป้ายประชาสัมพันธ์

ของหน่วยงานต่างๆ 
479 18.9   

 8) ต ารวจ 392 15.5   
 9) การโฆษณาทางวิทยุ 308 12.2   
 10) เพื่อน 296 11.7   
 11) ชุมชน หมู่บ้าน 223 8.8   
 12) แผ่นพับ/ ใบปลิว/ 

สิ่งพิมพ ์
217 8.6   

 13) อื่นๆ 5 0.2   
 รวม 3,832 100.0 
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ตำรำงที่ 13 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรเคยเห็น/ ได้ยินสื่อรณรงค์หยุดพนันฟุตบอลยูโร 2016 

สื่อรณรงค์หยุดพนันฟุตบอลยูโร 2016 

กำรเคยเห็น/ ได้ยิน ผลต่อกำรเล่นพนันในภำพรวม 
เคย ไม่เคย ลดลง ไม่ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1) “บอลจบหนี้ไมจ่บ” 1,644 42.9 2,188 57.1 1,430 37.6 2,378 62.4 
2) “มาเฟียทวงหนี้” 1,446 37.7 2,386 62.3 1,496 39.2 2,317 60.8 
3) “ผีกระสือชวนพนนั” 920 24.0 2,912 76.0 1,302 34.2 2,507 65.8 
4) ศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเลน่

การพนนัทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 
2016 โดย สตช. 

1,393 36.4 2,430 63.4 1,709 45.1 2,077 54.9 

 
ตำรำงที่ 14 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุคนรู้จักที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล ำดับ คนรู้จักที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 จ ำนวน ร้อยละ 
1 เพื่อน คนรู้จัก (ไม่สนิท) ในโรงเรียน/ วิทยาลัย/ ละแวกท่ี

พักอาศัย 
1,336 34.9 

2 เพื่อนสนิท 550 14.4 
3 ญาติ 444 11.6 
4 พี่/ น้อง 352 9.2 
5 พ่อ/ แม่/ ผู้ปกครอง 242 6.3 
6 แฟน/ คนรัก 86 2.2 
7 คร/ู อาจารย์ 66 1.7 
8 ไม่มีคนรู้จักเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 เลย 1,643 42.9 

 
ตอนที่ 4 ประสบกำรณ์กำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอล และกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 
 

ตัวอย่างร้อยละ 17.9 เคยมีประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟุตบอล  โดยเพศชายมีสัดส่วนผู้ ท่ี เคยมี
ประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟตุบอลสูงกว่าเพศหญิงอย่างชัดเจนคิดเป็นร้อยละ 24.5 : 7.8 ขณะท่ีนักเรียนสายอาชพี
มีแนวโน้มเคยเล่นพนันสูงกว่าสายสามัญ คิดเป็นร้อยละ 19.9 : 16.7 

ผลส ารวจการคิดหรือต้ังใจจะเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ก่อนท่ีจะมีการแข่งขัน พบว่ามีเพียงร้อยละ 
5.9 ท่ีระบุต้ังใจจะเล่น ขณะท่ีร้อยละ 77.4 ระบุต้ังใจว่าจะไม่เล่น และร้อยละ 16.7 ไม่แน่ใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่น 
ขณะเดียวกัน เมื่อสอบถามการเล่นพนันจริงกลับพบว่ามีร้อยละ 16.8 ท่ีระบุเล่น ซึ่งในกลุ่มนี้ประกอบด้วยร้อยละ 
43.7 ท่ีเล่นแบบเน้นได้เสียเอาเงิน ขณะท่ีร้อยละ 31.6 พนันโดยไม่ได้ใช้เงิน (เช่น เลี้ยงข้าว เลี้ยงหนัง) และร้อยละ 
24.7 เล่นพนันใช้เงินเล็กน้อยพอเป็นสีสันในการเชียร์ (เล่นเฉลี่ย 4 คู่ เฉลี่ยคู่ละประมาณ 244 บาท) 
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดหรือต้ังใจเล่นพนัน กับพฤติกรรมการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 
2016 ครั้งนี้ พบว่ากลุ่มท่ีมีความต้ังใจจะเล่นพนัน (ก่อนท่ีจะมีการแข่งขัน) มีถึงร้อยละ 79.0 ตัดสินใจเล่น อย่างไรก็
ตามกลุ่มท่ีไม่แน่ใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่น (ก่อนท่ีจะมีการแข่งขัน) มีถึงร้อยละ 34.9 ท่ีหันมาเล่นพนัน นอกจากนี้กลุ่มท่ี
ต้ังใจว่าจะไม่เล่นพนัน (ก่อนท่ีจะมีการแข่งขัน) บางส่วนคือร้อยละ 8.3 เปลี่ยนใจมาเล่นพนัน 

ส าหรับกลุ่มท่ีไม่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 พบว่าร้อยละ 74.1 ให้เหตุผลว่าต้ังใจว่าจะไม่เล่นต้ังแต่
ต้น รองลงมาร้อยละ 43.9 ระบุเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ร้อยละ 28.8 ระบุเป็นอบายมุข และท่ีน่าสนใจคือร้อยละ 27.9 
ระบุพ่อแม่ ผู้ปกครอง ห้ามปราม ในกลุ่มท่ีไม่เล่นนี้ยังประกอบด้วยผู้ท่ีเคยต้ังใจจะเล่นพนัน (ก่อนท่ีจะมีการแข่งขัน) 
รวมอยู่ด้วย พบว่าเหตุผลสองประการส าคัญท่ีท าให้เปลี่ยนใจไม่เล่น ได้แก่ ไม่มีเงิน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ห้ามปราม 
โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 40.0 และ 37.8 ตามล าดับ 

ส าหรับกลุ่มท่ีไม่มีความต้ังใจจะเล่นพนัน (กลุ่มท่ีไม่แน่ใจว่าจะเล่นพนันหรือไม่เล่น และกลุ่มท่ีต้ังใจไม่เล่น
พนัน ก่อนท่ีจะมีการแข่งขัน) ผลส ารวจพบว่ามีเหตุผลหลายประการท่ีท าให้เปลี่ยนใจมาเล่นพนัน โดยร้อยละ 72.6 ให้
เหตุผลว่าแค่เล่นสนุกๆ กับเพื่อน พี่น้อง ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 27.6 ให้เหตุผลว่าเพื่อน พี่น้อง ฯลฯ ชวนให้รวมเงิน
เล่นพนัน และร้อยละ 21.3 เห็นคนอื่นเล่นพนันแล้วได้เงิน นอกจากนี้ร้อยละ 16.8 ยังให้เหตุผลว่าเคยเล่นท าให้อดใจ
ไม่ได้  และร้อยละ 16.6 ลองท านายผลแล้วแม่น จึงหันมาเล่นพนัน 

กลุ่มท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ถึงร้อยละ 91.5 ใช้ข้อมูลประกอบการเล่นพนันจากสื่อต่างๆ โดย
สื่อส าคัญ 3 อันดับแรกประกอบด้วย เฟซบุ๊ก ร้อยละ 43.9 รองลงมาทีวีดาวเทียม/ เคเบิ้ลทีวี ร้อยละ 35.9 และ
อินเทอร์เน็ตทีวี ร้อยละ 35.2 ท่ีน่าสังเกตคือกลุ่มท่ีเล่นพนันทุกลักษณะ คือ 1) เล่นพนันโดยไม่ใช้เงิน 2) ใช้เงินเล็กน้อย
เพื่อเป็นสีสันในการเชียร์ หรือ 3) กลุ่มท่ีเล่นพนันแบบเน้นได้เสียเอาเงิน ทุกกลุ่มมีการใช้ข้อมูลประกอบเพื่อเล่นพนัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท่ีเล่นพนันแบบเน้นได้เสียเอาเงินพบว่า ร้อยละ 95.7 ท่ีใช้ข้อมูลจากสื่อต่างๆ ประกอบการเล่น
พนัน 
 การศึกษาเฉพาะกลุ่มท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน พบว่าร้อยละ 36.5 เล่น
พนันผ่านทางเว็บไซต์ รองลงมาร้อยละ 22.7 เล่นกับโต๊ะบอลโดยตรง และร้อยละ 20.2 เล่นกับคนรู้จัก อาทิ เพื่อน คน
รู้จักในชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 17.4 เล่นพนันกับโต๊ะบอลผ่านคนเดินโพย ประเด็นท่ีน่าสนใจคือการกระจาย
ตัวของโต๊ะบอลในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ากลุ่มท่ีเล่นพนันกับโต๊ะบอลโดยตรงมีถึงร้อยละ 72.1 ท่ีเล่นกับโต๊ะบอลท่ีอยูล่ะแวก
บ้าน ขณะท่ีร้อยละ 14.8 เล่นกับโต๊ะบอลในตลาด/ ย่านการค้า และร้อยละ 13.1 เล่นกับโต๊ะบอลรอบๆ โรงเรียน ส่วน
กลุ่มท่ีเล่นผ่านเว็บไซต์ พบว่าสองช่องทางหลักในการจ่ายเงิน คือบัญชีธนาคาร และทรูมันนี่ คิดเป็นร้อยละ 51.0 และ 
28.0 ตามล าดับ 
 เมื่อศึกษารายละเอียดเชิงลึกต่อไปในกลุ่มท่ีเล่นพนันแบบเน้นได้เสียเอาเงิน พบว่าร้อยละ 66.5 เล่นพนันคน
เดียวโดยไม่มีการรวมกลุ่มเล่น ขณะท่ีร้อยละ 40.3 เล่นพนันโดยรวมกลุ่มกับเพื่อนเล่น (เฉลี่ย 4 คน รวมตัวเอง) โดย
เงินท่ีน ามาเล่นพนันส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 76.0 ระบุว่ามาจากเงินเก็บของตัวเอง รองลงมาร้อยละ 25.8 มาจากเงินไป
โรงเรียนท่ีผู้ปกครองให้ และร้อยละ 21.9 มาจากการท างานพิเศษ ด้านเงินพนัน พบว่าในการแข่งขันรอบแรก เงินเล่น
พนันเฉลี่ยต่อคู่ คือ 353 บาท จากนั้นเงินพนันเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึนเป็น 483 บาท ในการแข่งขันรอบ 16 ทีม และเพิ่มเป็น 
609 บาท ต้ังแต่รอบ 8 ทีมไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ผลการส ารวจยังพบว่าวงเงินท่ีใช้เล่นพนันตลอดท้ังการแข่งขัน
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เฉลี่ยอยู่ท่ี 3,123 บาท สูงกว่าท่ีเตรียมไว้หรือต้ังใจจะเล่นคือ 1,879 บาท โดยตัวอย่างกลุ่มนี้มีถึงร้อยละ 54.8 ท่ีเล่น
พนันด้วยวงเงินท่ีสูงกว่าที่เตรียมไว้ 

กลุ่มท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 (รวมการเล่นในทุกลักษณะ) พบว่าร้อยละ 49.0 มีการเล่นพนัน
ทายผลกีฬาอื่นไปด้วยในช่วงเวลาเดียวกัน โดยร้อยละ 29.6 เล่นพนันทายผลฟตุบอลโคปาอเมริกา 2016 ร้อยละ 12.5 
เล่นพนันทายผลวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีซ์ และร้อยละ 11.2 เล่นพนันมวยตู้ อย่างไรก็ดี มีเพียงร้อยละ 9.8 เท่านั้นท่ี
ระบุว่าหลังจบฟุตบอลยูโร 2016 คิดว่าจะเล่นพนันต่อ โดยเฉพาะในรายการพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และลาลีก้า สเปน 
โดยมีร้อยละ 31.5 คิดว่าจะเลิกเล่น และร้อยละ 58.7 ไม่แน่ใจ 

 
(พิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 15 - 38) 

 
ตำรำงที่ 15 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรเคยเล่นพนันทำยผลฟุตบอลในตลอดชีวิตที่ผ่ำนมำ 

(ก่อนหน้ำยูโร 2016) 
ล ำดับ กำรเคยเล่นพนันทำยผลฟุตบอล จ ำนวน ร้อยละ 

1 เคยเล่น 687 17.9 
2 ไม่เคยเล่น 3,145 82.1 
 รวม 3,832 100.0 

 
ตำรำงที่ 16 แสดงร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรเคยเล่นพนันทำยผลฟุตบอลในตลอดชีวิตที่ผ่ำนมำ  

(ก่อนหน้ำยูโร 2016) จ ำแนกตำมเพศ (n = 3,832) 

ล ำดับ เพศ 
กำรเคยเล่นพนันทำยผลฟุตบอล 

รวม 
เคยเล่น ไม่เคยเล่น 

1 ชาย 24.5 75.5 100.0 
2 หญิง 7.8 92.2 100.0 
 รวม 17.9 82.1 100.0 

 
ตำรำงที่ 17 แสดงร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรเคยเล่นพนันทำยผลฟุตบอลในตลอดชีวิตที่ผ่ำนมำ  

(ก่อนหน้ำยูโร 2016) จ ำแนกตำมสำยที่เรียน (n = 3,832) 

ล ำดับ สำยที่เรียน 
กำรเคยเล่นพนันทำยผลฟุตบอล 

รวม 
เคยเล่น ไม่เคยเล่น 

1 สายสามัญ 16.7 83.3 100.0 
2 สายอาชพี 19.9 80.1 100.0 
 รวม 17.9 82.1 100.0 

 



โครงการส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 16 

ตำรำงที่ 18 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรคิดหรือต้ังใจจะเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 
ก่อนที่จะมีกำรแข่งขัน 

ล ำดับ กำรคิดหรือต้ังใจจะเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 
ก่อนที่จะมีกำรแข่งขัน 

จ ำนวน ร้อยละ 

1 ต้ังใจจะเล่น 224 5.9 
2 ต้ังใจว่าจะไม่เล่น 2,954 77.4 
3 ไม่แน่ใจว่าจะเลน่หรือไม่เล่น 641 16.7 
 รวม 3,832 100.0 

 
ตำรำงที่ 19 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

ล ำดับ กำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 จ ำนวน ร้อยละ 
1 ไม่ได้เล่น 3,187 83.2 
2 เล่น 645 16.8 
 รวม 3,832 100.0 

 
ตำรำงที่ 20 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุลักษณะกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016) 

ล ำดับ ลักษณะกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 จ ำนวน ร้อยละ 
1 พนันโดยไม่ได้ใช้เงิน (เช่น เลี้ยงข้าว เลี้ยงหนัง)           

เล่นเฉลี่ย 3 คู่ 
204 31.6 

2 ใช้เงินเล็กน้อยพอเป็นสสีันในการเชียร์                     
(เล่นเฉลี่ย 4 คู่ เฉลี่ยคู่ละประมาณ 244 บาท) 

159 24.7 

3 เล่นเน้นได้เสียเอาเงิน 282 43.7 
 รวม 645 100.0 

 
ตำรำงที่ 21 แสดงร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 จ ำแนกตำมกำรคิดหรือต้ังใจ 

ก่อนที่จะมีกำรแข่งขัน (n = 3,819) 

ล ำดับ 
กำรคิดหรือต้ังใจ  

ก่อนที่จะมีกำรแข่งขัน 
กำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

รวม 
ไม่ได้เล่น เล่น 

1 ต้ังใจจะเล่น 21.0 79.0 100.0 
2 ต้ังใจว่าจะไม่เล่น 91.7 8.3 100.0 
3 ไม่แน่ใจว่าจะเลน่หรือไม่เล่น 65.1 34.9 100.0 
 รวม 83.2 16.8 100.0 
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ตำรำงที่ 22 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุเหตุผลที่ไม่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016  
(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่ได้เล่น และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล ำดับ เหตุผลที่ไม่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 จ ำนวน ร้อยละ 
1 ต้ังใจว่าจะไม่เล่นต้ังแต่ต้น 2,354 74.1 
2 ผิดกฎหมาย 1,394 43.9 
3 เป็นอบายมุข 914 28.8 
4 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ห้ามปราม 885 27.9 
5 ไม่มีเงินเล่น 762 24.0 
6 ครู อาจารย์ ห้ามเล่น 322 10.1 
7 มีการรณรงค์หยุดพนัน 320 10.1 
8 สถานศึกษาเข้มงวดกวดขัน 262 8.2 
9 ต ารวจเข้มงวดกวดขัน 241 7.6 
10 แฟน คนรัก ห้ามเล่น 231 7.3 
11 เป็นรายการท่ีวิเคราะห์เกมยาก 179 5.6 
12 เพื่อนห้ามปรามไม่ให้เล่น 171 5.4 
13 ดารา/ นักร้อง/ ไอดอล บอกไม่ให้เล่น 63 2.0 
14 อื่นๆ อาทิ ไม่ชอบกีฬาฟุตบอล ไม่สนใจ 

สิ้นเปลืองเงิน โต๊ะไม่เปิด เล่นไม่เป็น 
ไม่มีประโยชน์ และผิดหลกัศาสนา 

140 4.4 
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ตำรำงที่ 23 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุเหตุผลที่เปลี่ยนใจไม่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 
(เฉพาะตัวอย่างที่ต้ังใจจะเล่นแล้วไม่ได้เล่น และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล ำดับ เหตุผลที่เปลี่ยนใจไม่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 
2016 

จ ำนวน ร้อยละ 

1 ไม่มีเงินเล่น 18 40.0 
2 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ห้ามปราม 17 37.8 
3 ผิดกฎหมาย 12 26.7 
4 เป็นอบายมุข 10 22.2 
5 ครู อาจารย์ ห้ามเล่น 9 20.0 
6 สถานศึกษาเข้มงวดกวดขัน 6 13.3 
7 ต ารวจเข้มงวดกวดขัน 6 13.3 
8 เพื่อนห้ามปรามไม่ให้เล่น 5 11.1 
9 มีการรณรงค์หยุดพนัน 3 6.7 
10 เป็นรายการท่ีวิเคราะห์เกมยาก 3 6.7 
11 แฟน คนรัก ห้ามเล่น 2 4.4 
12 ดารา/ นักร้อง/ ไอดอล บอกไม่ให้เล่น 2 4.4 
13 อื่นๆ อาทิ ไม่ชอบกีฬาฟุตบอล ไม่สนใจ 

สิ้นเปลืองเงิน โต๊ะไม่เปิด เล่นไม่เป็น 
ไม่มีประโยชน์ และผิดหลกัศาสนา 

2 4.4 

 
ตำรำงที่ 24 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุเหตุผลที่ท ำให้หันมำเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

(เฉพาะตัวอย่างที่ “ต้ังใจว่าจะไม่เล่น” หรือ “ไม่แน่ใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่น” และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล ำดับ เหตุผลที่ท ำให้หันมำเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 

2016 
จ ำนวน ร้อยละ 

1 แค่เล่นสนุกๆ กับเพื่อน พี่น้อง ฯลฯ 337 72.6 
2 เพื่อน พีน่้อง ฯลฯ ชวนให้รวมเงินเล่นพนนั 128 27.6 
3 เห็นคนอื่นท่ีเล่นแล้วได้เงิน 99 21.3 
4 เคยเล่นอดใจไม่ได้ 78 16.8 
5 ลองท านายผลแล้วแม่น จึงเล่นพนนั 77 16.6 
6 ต้องการเข้ากลุ่ม/ ท าให้เพื่อนท่ีเล่นพนันยอมรับ 18 3.9 
7 อื่นๆ 4 0.9 
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ตำรำงที่ 25 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุสื่อที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำเล่นพนันทำยผลฟุตบอล 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล ำดับ สื่อที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำเล่นพนันทำยผลฟุตบอล จ ำนวน ร้อยละ 
1 เฟซบุ๊ก 283 43.9 
2 ทีวีดาวเทียม/ เคเบิ้ลทีวี 231 35.9 
3 อินเทอร์เน็ตทีวี 227 35.2 
4 เว็บไซต์ 206 32.0 
5 กลุ่มไลน ์ 171 26.6 
6 ฟรีทีวี (3 5 7 9 และดิจิตอลทีวี) 143 22.2 
7 บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางโทรศัพท์ 97 15.1 
8 หนังสือพิมพ์วิเคราะห์อัตราต่อรอง อาทิ สปอร์ตแมน 

สปอร์ตพูล  
91 14.1 

9 หนังสือพิมพ์/ นิตยสารกีฬา อาทิ สยามกีฬา  
สตาร์ซอคเกอร์ 

72 11.2 

10 หนังสือพิมพ์รายวัน อาทิ ไทยรัฐ เดลินิวส ์ 69 10.7 
11 วิทย ุ 65 10.1 
12 อื่นๆ 8 1.2 
13 ไม่ได้ใช้สื่อใดช่วยเลย 55 8.5 

 
ตำรำงที่ 26 แสดงร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรใช้สื่อประกอบกำรพิจำรณำเล่นพนันทำยผลฟุตบอล จ ำแนกตำม

ลักษณะกำรเล่นพนัน (n = 645) 

ล ำดับ ลักษณะกำรเล่นพนัน 
กำรใช้สื่อประกอบ 

รวม 
ใช้ ไม่ได้ใช้ 

1 พนันโดยไม่ได้ใช้เงิน (เช่น เลี้ยง
ข้าว เลี้ยงหนัง)            

85.3 14.7 100.0 

2 ใช้เงินเล็กน้อยพอเป็นสสีันในการ
เชียร์                

91.8 8.2 100.0 

3 เล่นเน้นได้เสียเอาเงิน 95.7 4.3 100.0 

 รวม 91.5 8.5 100.0 
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ตำรำงที่ 27 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุคนหรือช่องทำงหลักที่เล่นพนันด้วย  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

ล ำดับ คนหรือช่องทำงหลักที่เล่นพนันด้วย จ ำนวน ร้อยละ 
1 ผ่านเว็บไซต์ 103 36.5 
2 เล่นกับโต๊ะบอลโดยตรง       64 22.7 
3 เล่นกันเอง อาทิ กับเพื่อน คนรู้จัก คนในชุมชน   57 20.2 
4 โต๊ะบอลโดยผ่านคนเดินโพย 49 17.4 
5 ในสถานบนัเทิงท่ีมีการถ่ายทอดสด 5 1.8 
6 รับเป็นเจ้ามือเอง 3 1.1 
7 อื่นๆ 1 0.4 

 รวม 282 100.0 
 
ตำรำงที่ 28 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุแหล่งที่ต้ังของโต๊ะบอลที่เล่นเป็นหลัก  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน โดยเล่นกับโต๊ะบอล
โดยตรง) 

ล ำดับ แหล่งที่ต้ังของโต๊ะบอลที่เล่นเป็นหลัก จ ำนวน ร้อยละ 
1 ละแวกบ้าน 44 72.1 
2 ตลาด/ ย่านการค้า 9 14.8 
3 รอบโรงเรียน 8 13.1 
 รวม 61 100.0 

 
ตำรำงที่ 29 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุช่องทำงกำรจ่ำยเงิน กรณีเล่นผ่ำนเว็บไซต์   

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน โดยเล่นผ่านเว็บไซต์) 
ล ำดับ ช่องทำงกำรจ่ำยเงิน กรณีเล่นผ่ำนเว็บไซต์   จ ำนวน ร้อยละ 

1 บัญชีธนาคาร   51 51.0 
2 ทรูมันนี่    28 28.0 
3 บัตรเติมเงินมือถือ    10 10.0 
4 บัตรเติมเงินร้านเกม 8 8.0 
5 อื่นๆ 3 3.0 
 รวม 100 100.0 
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ตำรำงที่ 30 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรรวมเงินกับเพื่อนๆ เอำไปเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 
2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน และตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

ล ำดับ กำรรวมเงินกับเพื่อนๆ เอำไปเล่นพนัน จ ำนวน ร้อยละ 
1 ไม่รวมกลุ่ม/ เล่นคนเดียว    185 66.5 
2 รวมกลุ่มกับเพื่อนเลน่  

(เฉลี่ย 4 คน รวมตัวเอง) 
112 40.3 

 
ตำรำงที่ 31 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุแหล่งที่มำของเงินที่น ำมำใช้เล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 

2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน และตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

ล ำดับ แหล่งที่มำของเงินที่น ำมำใช้เล่นพนัน จ ำนวน ร้อยละ 

1 เงินเก็บของตัวเอง 212 76.0 
2 เงินไปโรงเรียนท่ีผู้ปกครองให้ 72 25.8 
3 เงินจากการท างานพิเศษ 61 21.9 
4 เงินจากการขายทรัพย์สนิส่วนตัว 33 11.8 
5 เงินท่ีได้มาจากการพนันท่ีผา่นมา 32 11.5 
6 รายได้จากการเดินโพยบอล 14 5.0 
7 เงินท่ียืมจากคนอื่น 13 4.7 
8 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 10 3.6 
9 อื่นๆ 2 0.7 

 
ตำรำงที่ 32 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เตรียมไว้เล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 
ล ำดับ จ ำนวนเงินที่เตรียมไว้เล่นพนัน จ ำนวน ร้อยละ 

1 ไม่เกิน 500 บาท 105 40.7 
2 501 – 1,000 บาท 67 26.0 
3 1,001 – 2,000 บาท 37 14.3 
4 2,001 – 3,000 บาท 14 5.4 
5 3,001 – 4,000 บาท 7 2.7 
6 4,001 – 5,000 บาท 15 5.8 
7 มากกว่า 5,000 บาท 13 5.0 
 รวม 258 100.0 

ค่าเฉล่ีย 1,879 บาท  ค่าต่่าสุด 50 บาท  ค่าสูงสุด 30,000 บาท 
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ตำรำงที่ 33 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินที่เล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 จริง 
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

ล ำดับ จ ำนวนเงินที่เล่นพนันจริง จ ำนวน ร้อยละ 
1 ไม่เกิน 500 บาท 69 29.7 
2 501 – 1,000 บาท 49 21.1 
3 1,001 – 2,000 บาท 38 16.4 
4 2,001 – 3,000 บาท 21 9.1 
5 3,001 – 4,000 บาท 10 4.3 
6 4,001 – 5,000 บาท 8 3.4 
7 มากกว่า 5,000 บาท 37 16.0 

 รวม 232 100.0 

ค่าเฉล่ีย 3,123 บาท  ค่าต่่าสุด 20 บาท  ค่าสูงสุด 50,000 บาท 
 
ตำรำงที่ 34 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่เล่นกำรพนันภำยในวงเงินที่เตรียมไว้ (ควำมต้ังใจ) และเล่นเกิน

ที่เตรียมไว้ (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 
ล ำดับ กำรเล่นพนันภำยในวงเงินที่เตรียมไว้ จ ำนวน ร้อยละ 

1 เล่นพนันภายในวงเงินท่ีเตรียมไว้ 94 45.2 
2 เล่นพนันเกนิวงเงินท่ีเตรียมไว้ 114 54.8 
 รวม 208 100.0 

 
ตำรำงที่ 35 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนเงินพนันเฉลี่ยต่อคู่ในแต่ละรอบ  

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

จ ำนวนเงินพนันเฉลี่ยต่อคู่ 

รอบแรก รอบ 16 ทีม ต้ังแต่รอบ 8 ทีมไปถึง
รอบชิง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1) ไม่เกิน 100 บาท 85 50.9 66 40.7 79 37.3 
2) 101 – 200 บาท 25 15.0 23 14.2 25 11.8 
3) 201 – 500 บาท 33 19.8 48 29.6 62 29.2 
4) 501 – 1,000 บาท 18 10.8 16 9.9 29 13.7 
5) มากกว่า 1,000 บาท 6 3.5 9 5.6 17 8.0 

รวม 167 100.0 162 100.0 212 100.0 
เฉลี่ย 353 483 609 
ต่ ำสุด 20 20 20 
สูงสุด 5,000 5,000 10,000 
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ตำรำงที่ 36 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุจ ำนวนคู่โดยเฉลี่ยที่เล่นพนันในแต่ละรอบ  
(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แบบเน้นได้เสียเอาเงิน) 

จ ำนวนคู่ 

รอบแรก รอบ 16 ทีม ต้ังแต่รอบ 8 ทีมไปถึง
รอบชิง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1) 1 - 2 คู่ 85 51.8 85 53.5 120 57.4 
2) 3 - 4 คู่ 41 25.0 42 26.4 61 29.2 
3) 5 คู่ข้ึนไป 38 23.2 32 20.1 28 13.4 

รวม 164 100.0 159 100.0 209 100.0 
เฉลี่ย 4 3 3 
ต่ ำสุด 1 1 1 
สูงสุด 15 8 7 

 
ตำรำงที่ 37 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรเล่นพนันทำยผลกีฬำอื่นๆ ระหว่ำงกำรแข่งขันฟุตบอลยูโร 

2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล ำดับ กำรเล่นพนันทำยผลกีฬำอื่นๆ จ ำนวน ร้อยละ 

1 โคปาอเมริกา 2016     151 29.6 
2 วอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีซ์ 64 12.5 
3 มวยตู้ 57 11.2 
4 อื่นๆ 4 0.8 
5 ไม่ได้เล่น 260 51.0 
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ตำรำงที่ 38 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกำรจะเล่นพนันทำยผลกีฬำในรำยกำรอื่นต่อไปหลังจบ
ฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016) 

ล ำดับ กำรจะเล่นพนันทำยผลกีฬำในรำยกำรอื่นต่อไป จ ำนวน ร้อยละ 
1 คิดว่าจะเล่นต่อ   63 9.8 
 ในรายการต่อไปนี้ 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
จ านวน ร้อยละ   

 1) พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 41 65.1   
 2) ลาลีกา้ สเปน 20 31.7   
 3) บอลโลก 11 17.5   
 4) บุนเดสลีกา เยอรมัน 9 14.3   
 5) ยูฟ่า แชมเป้ียนลีก 4 6.3   
 6) โอลิมปิก 3 4.8   
 7) ไทยลีก 3 4.8   
 8) กัลโช่ ซีรีอา 3 4.8   
 9) มวย 2 3.2   
 10) อื่นๆ อาทิ กอล์ฟ  

ลีกเอิง ฝรั่งเศส 
ฟุตบอลนัดกระชับมิตร
สโมสร  

5 7.9   

2 คิดว่าจะเลิกเล่น 203 31.5 
3 ไม่แน่ใจ 379 58.7 
 รวม 645 100.0 

 
ตอนที่ 5 ปัญหำและผลกระทบจำกกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

 
ตัวอย่างท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ร้อยละ 39.8 ประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งจากการเล่นพนัน

ครั้งนี้ โดยร้อยละ 20.5 ระบุว่าท าให้เสียการเรียน ร้อยละ 11.2 ระบุว่ามีความเครียดมาก และร้อยละ 10.1 ถูกโกงคือ 
ไม่จ่ายเงิน/ จ่ายเงินไม่ครบ นอกจากนี้ร้อยละ 5.6 ระบุว่ามีหนี้สินจากการเล่นพนันครั้งนี้ ซึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ท่ี 2 ,026 
บาท  

กลุ่มท่ีประสบปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ส่วนใหญ่คือร้อยละ 89.9 ขอค าปรึกษา/ 
ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง โดยร้อยละ 50.0 ระบุว่าขอค าปรึกษา/ ความช่วยเหลือจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
รองลงมาร้อยละ 46.1 ปรึกษาเพื่อน และร้อยละ 23.3 ปรึกษาญาติ พี่ น้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามว่าใครคือคน
แรกท่ีขอค าปรึกษา/ ความช่วยเหลือเป็นคนแรก ร้อยละ 42.9 ระบุว่าเพื่อน รองลงมาร้อยละ 38.5 ระบุว่าพ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง และร้อยละ 11.2 ระบุญาติ พี่ น้อง 
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จากผลส ารวจท่ีพบว่าร้อยละ 5.6 มีหนี้สินจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ตัวอย่างกลุ่มนี้ร้อยละ 
42.4 ระบุว่าขอหรือยืมเงินคนในครอบครัว/ ญาติมาใช้หนี้ รองลงมาร้อยละ 36.4 ขอหรือยืมเงินจากคนสนิท อาทิ 
เพื่อน แฟน ขณะท่ีร้อยละ 24.2 ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินมาใช้หนี้อย่างไร กรณีมีหนี้แล้วไปขอหรือยืมเงินมาใช้หนี้ พบว่า
เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.6 รับว่าผู้ท่ีให้เงินไม่ทราบว่าเอาไปจ่ายหนี้พนันทายผลฟุตบอล 
 

(พิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 39 - 43) 
 
ตำรำงที่ 39 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุปัญหำจำกกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

(เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ล ำดับ ปัญหำจำกกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 จ ำนวน ร้อยละ 

1 เสียการเรียน   132 20.5 
2 มีความเครียดมาก 72 11.2 
3 ถูกโกง (ไม่จ่าย/ จ่ายไม่ครบ) 65 10.1 
4 พ่อแม่ ผู้ปกครองดุด่า/ ลงโทษ 52 8.1 
5 ทะเลาะวิวาทกับคู่พนัน 45 7.0 
6 มีหนี้สิน เฉลี่ย 2,026 บาท 36 5.6 
7 มีปัญหาทะเลาะกับแฟน/ คนรัก 35 5.4 
8 ถูกครูอาจารย์ดุด่า/ ลงโทษ 30 4.7 
9 ถูกขู่/ กรรโชก/ ท าร้ายร่างกายจากเจ้าหนี ้ 29 4.5 
10 ถูกต ารวจจับ 27 4.2 
11 อื่นๆ 2 0.3 
12 ไม่มีปัญหาใดๆ 387 60.2 
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ตำรำงที่ 40 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุคนที่ขอค ำปรึกษำ/ ขอควำมช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหำ 
จำกกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 
แล้วมีปัญหา และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล ำดับ คนที่ขอค ำปรึกษำ/ ขอควำมช่วยเหลือ จ ำนวน ร้อยละ 
1 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 129 50.0 
2 เพื่อน 119 46.1 
3 ญาติ พี่ น้อง 60 23.3 
4 โพสท์เฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร/์ ไลน์ 30 11.6 
5 ครู อาจารย์ 28 10.9 
6 พูดคุยกับเพื่อนท่ีไม่รู้จักผ่านทางการแชท 17 6.6 
7 ต้ังเป็นกระทู้ขอความเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น  

พันทิป สนุก 
8 3.1 

8 สายด่วนให้ค าปรึกษาต่างๆ 6 2.3 
9 อื่นๆ 1 0.4 
10 ไม่เคยขอค าปรึกษาใคร 26 10.1 

 
ตำรำงที่ 41 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุคนแรกที่ไปขอค ำปรึกษำ/ ขอควำมช่วยเหลือเม่ือเกิด

ปัญหำ จำกกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 
2016 แล้วมีปัญหา) 

ล ำดับ คนแรกที่ไปขอค ำปรึกษำ/ ขอควำมช่วยเหลือ จ ำนวน ร้อยละ 
1 เพื่อน 69 42.9 
2 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 62 38.5 
3 ญาติ พี่ น้อง 18 11.2 
4 ครู อาจารย์ 5 3.1 
5 โพสท์เฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร/์ ไลน์ 3 1.9 
6 ต้ังเป็นกระทู้ขอความเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น  

พันทิป สนุก 
2 1.2 

7 สายด่วนให้ค าปรึกษาต่างๆ 1 0.6 
8 อื่นๆ 1 0.6 
 รวม 161 100.0 
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ตำรำงที่ 42 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุแหล่งที่มำของเงินใช้หน้ี กรณีมีหน้ีสินจำกกำรเล่นพนัน
ทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แล้วเป็นหน้ี และ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ล ำดับ แหล่งที่มำของเงินใช้หน้ี จ ำนวน ร้อยละ 
1 ขอหรือยืมเงินคนในครอบครัว/ ญาติ 14 42.4 
2 ขอหรือยืมเงินคนสนิท อาทิ เพื่อน แฟน 12 36.4 
3 ยังไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหน 8 24.2 
4 ขาย/ จ าน าทรัพย์สนิส่วนตัว เช่น สมาร์ทโฟน สร้อยทอง 

นาฬิกา 
3 9.1 

5 หยิบฉวยเงิน/ ทรัพย์สินในบ้าน 3 9.1 
6 หยิบฉวยเงิน/ ทรัพย์สินของคนอื่น 3 9.1 
7 หาเงินจากการเล่นพนนัอย่างอื่น 2 6.1 
8 อื่นๆ อาทิ ถอนเงินเก็บในธนาคาร 2 6.1 

 
ตำรำงที่ 43 แสดงจ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำง ที่ระบุกรณีมีหน้ีแล้วไปขอหรือยืมเงินมำใช้หน้ี ผู้ที่ให้ทรำบ

หรือไม่ว่ำจะเอำเงินไปจ่ำยหน้ีพนันบอล (เฉพาะตัวอย่างที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 แล้ว
เป็นหน้ี) 

ล ำดับ กำรทรำบว่ำจะขอ/ ยืมเงินไปใช้หน้ีพนัน จ ำนวน ร้อยละ 
1 ทราบ 13 46.4 
2 ไม่ทราบ 15 53.6 

 รวม 28 100.0 
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บทที่ 4 
บทสรุป และอภิปรำยผล 

 
โครงการส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอน

ปลายและอาชีวศึกษา (ช่วงหลังจบการแข่งขัน) เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียน/ นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอาชีวศึกษา ในพื้นท่ี 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ราชบุรี 
ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี และสงขลา ประยุกต์ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ รวมจ านวนท้ังสิ้น 3,832 ตัวอย่าง 
เก็บรวมรวมข้อมูลหลังจบการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 คือระหว่างวันท่ี 11 - 22 กรกฎาคม 2559 ผลการศึกษาสรุป
ได้ดังนี้  
 
บทสรุป 
 
1. ควำมสนใจกีฬำฟุตบอล ควำมต้ังใจชมและเชียร์ฟุตบอลยูโร 2016  

ตัวอย่างเกินครึ่งดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 โดยส่วนมากดูในช่วงเวลาท่ีว่าง/ สะดวก และดูเฉพาะ
ทีมท่ีเชียร์หรือนักเตะท่ีชื่นชอบลงแข่งขัน  

การศึกษาพบว่ามีส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อสุขภาพในขณะดูถ่ายทอดสด อาทิ ด่ืมน้ าอัดลม/ น้ าหวาน 
รับประทานอาหารมื้อหนัก เช่น ข้าว ก๋วยเต๋ียว และรับประทานอาหารฟาสฟู้ดต่างๆ เช่น พิซซ่า ไก่ทอด ท่ีน่าพิจารณา
คือมีร้อยละ 11.2 ท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และร้อยละ 6.4 สูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อการพนัน
คือร้อยละ 6.1 ชวนเพื่อนเล่นพนันทายผลฟุตบอล นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 6.3 มีการร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอล
ยูโร 2016 ผ่านช่องทางต่างๆ อีกด้วย 

 
2. กำรรับรู้ต่อกำรรณรงค์/ ป้องกันปรำบปรำมกำรพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

ตัวอย่าง 2 ใน 3 เคยได้ยินได้ฟังการรณรงค์/ ห้ามปรามไม่ให้เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยผ่าน
ช่องทางส าคัญ อาทิ โรงเรียน/ วิทยาลัย ครู อาจารย์ อินเทอร์เน็ต และการโฆษณาทางโทรทัศน์ โดยตัวอย่างร้อยละ 
42.9 เคยพบเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ “บอลจบหนี้ไม่จบ” รองลงมาร้อยละ 37.7 เคยพบเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ “มาเฟีย
ทวงหนี้” และร้อยละ 24.0 เคยพบเห็นสื่อประชาสัมพันธ์ “ผีกระสือชวนพนัน” ซึ่งตัวอย่างเกินกว่า 1 ใน 3 ให้
ความเห็นว่าสื่อประชาสัมพันธ์ท้ัง 3 นั้นมีผลช่วยให้การเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ลดลง  
 ส าหรับการจัดต้ังศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 โดย 
สตช. พบว่ามีสัดส่วนการรับรู้อยู่ร้อยละ 36.4 ขณะท่ีร้อยละ 45.1 เห็นว่าการจัดต้ังศูนย์ฯ ดังกล่าวมีผลท าให้การเล่น
พนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ลดลง  

ตัวอย่างเกินครึ่งมีคนรู้จักเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 โดยส่วนมากเป็นเพื่อน คนรู้จัก (ไม่สนิท) ใน
โรงเรียน/ วิทยาลัย/ ละแวกท่ีพักอาศัย  
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3. ประสบกำรณ์กำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอล และกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 
 ตัวอย่างร้อยละ 17.9 เคยมีประสบการณ์เล่นพนันทายผลฟุตบอล ส่วนฟุตบอลยูโร 2016 ครั้งนี้ พบการเล่น
พนันทายผลอยู่ร้อยละ 16.8 โดยกลุ่มดังกล่าวมีร้อยละ 43.7 เน้นการเล่นพนันแบบได้เสียเอาเงิน ขณะท่ีร้อยละ 31.6 
พนันโดยไม่ได้ใช้เงิน (เช่น เลี้ยงข้าว เลี้ยงหนัง) และร้อยละ 24.7 เล่นพนันใช้เงินเล็กน้อยพอเป็นสีสันในการเชียร์ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจเล่นพนัน กับพฤติกรรมการเล่นพนัน พบว่ากลุ่มท่ีมีความต้ังใจ
จะเล่นพนัน (ก่อนท่ีจะมีการแข่งขัน) เกือบร้อยละ 80 เล่นตามท่ีต้ังใจ ส่วนกลุ่มท่ีระบุว่าไม่แน่ใจจะเล่นหรือไม่เล่น 
(ก่อนท่ีจะมีการแข่งขัน) มีประมาณ 1 ใน 3 ท่ีหันมาเล่นพนัน นอกจากนี้กลุ่มท่ีต้ังใจว่าจะไม่เล่นพนัน (ก่อนท่ีจะมีการ
แข่งขัน) บางส่วนคือร้อยละ 8.3 ก็เปลี่ยนใจมาเล่นพนัน เมื่อสอบถามในรายละเอียดต่อไป พบว่า เหตุผลส าคัญที่ท าให้
เล่นเปลี่ยนใจมาเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 คือ 1) ต้องการเล่นพนันแค่สนุกๆ 2) เพื่อน พี่น้องชักชวนให้รวม
เงินเล่นพนัน และ 3) เห็นคนอื่นเล่นแล้วได้เงิน นอกจากนี้พบว่าการไม่มีเงิน และการห้ามปรามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยหยุดการเล่นพนัน 
 กลุ่มท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 กว่าร้อยละ 90 ใช้ข้อมูลประกอบการเล่นพนันจากสื่อต่างๆ โดยสื่อ
ส าคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ เฟซบุ๊ก ทีวีดาวเทียม/ เคเบิ้ลทีวี และอินเทอร์เน็ตทีวี โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเล่นแบบเน้นได้เสีย
เอาเงิน พบว่ามีสัดส่วนการท่ีใช้ข้อมูลจากสื่อต่างๆ ประกอบการเล่นพนันมากกว่ากลุ่มท่ีเล่นพนันโดยไม่ได้ใช้เงิน และ
กลุ่มท่ีใช้เงินเล็กน้อยพอเป็นสีสันในการเชียร์ 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะการเล่นพนันของกลุ่มท่ีเล่นแบบเน้นได้เสียเอาเงิน พบว่าช่องทางส าคัญในการเล่นพนัน
คือ เว็บไซต์ โต๊ะบอล และคนรู้จัก ประเด็นท่ีน่าสนใจคือการกระจายตัวของโต๊ะบอล ซึ่งพบว่ากลุ่มท่ีเล่นพนันกับโต๊ะ
บอลโดยตรงส่วนใหญ่เล่นกับโต๊ะบอลท่ีอยูล่ะแวกบ้าน ส่วนกลุ่มท่ีเล่นผ่านเว็บไซต์จะใช้บัญชีธนาคารเป็นช่องทางหลัก
ในการจ่ายเงิน ด้านจ านวนเงินพนันเฉลี่ยต่อคู่ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเมื่อการแข่งขันเข้าสู่รอบท่ีลึกข้ึน โดยตัวอย่าง
กลุ่มนี้มีกว่าครึ่งท่ีเล่นพนันด้วยวงเงินท่ีสูงกว่าท่ีเตรียมไว้  นอกจากนี้ผลส ารวจยังพบการเล่นพนันท่ีมีท้ังแบบเล่นคน
เดียว ไม่ได้รวมกลุ่มกับใคร และรวมเงินกับเพื่อนเล่นพนัน โดยเงินท่ีใช้เล่นมาจากเงินเก็บ และเงินไปโรงเรียนท่ี
ผู้ปกครองให้เป็นค่าใช้จ่าย 

กลุ่มท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 (รวมการเล่นในทุกลักษณะ) ประมาณครึ่งหนึ่งมีการเล่นพนันทาย
ผลกีฬาอื่นไปด้วยในช่วงเวลาเดียวกัน อาทิ ฟุตบอลโคปาอเมริกา 2016 วอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีซ์ และมวยตู้ 
 
4. ปัญหำและผลกระทบจำกกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

ประมาณร้อยละ 40 ประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 อาทิ ท าให้
เสียการเรียน มีความเครียดมาก และถูกโกงคือ ไม่จ่ายเงิน/ จ่ายเงินไม่ครบ โดยพบร้อยละ 5.6 ระบุว่ามีหนี้สินจาก
การเล่นพนันครั้งนี้  

กลุ่มท่ีประสบปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโรครั้งนี้ ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 ขอค าปรึกษา/ 
ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อน และญาติ พี่ น้อง ซึ่งโดยมากระบุว่าจะคิดถึงเพื่อนเป็น
อันดับแรก 
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ส าหรับกลุ่มท่ีมีหนี้สิน ส่วนใหญ่แล้วจะไปขอหรือยืม เงินจากคนในครอบครัว/ ญาติ รวมถึงคนสนิท อาทิ 
เพื่อน แฟน ซึ่งผู้ท่ีให้เงินกว่าครึ่งไม่ทราบว่าเอาไปจ่ายหนี้พนันทายผลฟุตบอล ท้ังนี้พบว่ามีประมาณ 1 ใน 4 ยังไม่รู้ว่า
จะหาเงินมาใช้หนี้อย่างไร  

 
กำรอภิปรำยผล 
 

1. เยาวชนไทยมีแนวโน้มเล่นพนันทายผลฟุตบอลกันมากข้ึนและยังใช้เงินพนันสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง
มาจากการมีช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีการเล่นกับโต๊ะบอลโดยตรงท่ีหาง่ายใกล้ๆ 
ละแวกบ้าน ตลาด/ ย่านการค้า หรือรอบโรงเรียน ดังนั้น จึงยังเป็นภาระส าคัญของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังฝ่ายการรณรงค์ 
และฝ่ายการปราบปราม ท่ีจะต้องมีการท างานอย่างต่อเนื่อง และควรมีหน่วยงานแกนกลางท่ีจะท าหน้าท่ีในการ
ประสานเครือข่าย หรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ต ารวจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ / เขต/ 
จังหวัด และเครือข่ายภาคประชาสังคม ใหเ้ข้ามาแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ  

2. ในด้านการรณรงค์ ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการรณรงค์เพื่อหยุดพนันฟุตบอลยูโร 2016 ผ่านสปอตชุด
ต่างๆ ได้แก่ “บอลจบหนี้ไม่จบ” “มาเฟียทวงหนี้” และ “ผีกระสือชวนพนัน” ยังสร้างการรับรู้ได้ไม่มากนัก จึงควรมี
การทบทวนแผนการรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อถอดบทเรียนในการน าไปพัฒนาในโอกาสต่อไป อาจจ าเป็นต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก (Air War) ให้มากขึ้น รวมถึงโซเชียลมีเดียท่ีสามารถเข้าถึงวัยรุ่นได้อย่างแพร่หลาย 
และนอกจากนี้ยังต้องอาศัยการท ากิจกรรมในระดับพื้นท่ี (Ground War) ร่วมด้วย  
 3. ในด้านการปราบปราม พบว่าการต้ังศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขัน
ฟุตบอลยูโร 2016 โดย สตช. มีส่วนช่วยในการลดการเล่นพนันลงได้ อย่างไรก็ตาม ศูนย์ป้องกันปราบปรามพนันทาย
ผลฟุตบอล ควรมีสถานะทางโครงสร้างท่ีถาวร และมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการต้ังศูนย์เฉพาะกิจ
ในช่วงมหกรรมการแข่งขันรายการนี้หรือรายการใหญ่อื่นๆ เท่านั้น เพราะในช่วงฤดูกาลปกติของการแข่งขันฟุตบอล
ลีกยุโรป รวมถึงไทยลีก ก็มีการเล่นพนันกันอย่างแพร่หลายเช่นกัน นอกจากนี้ควรมีช่องทางการแจ้งเบาะแสออนไลน์ 
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่คนท่ีท่องเว็บไซต์แล้วไปพบเว็บไซต์พนัน ท่ีจะสามารถแจ้งโดยส่ง URL เข้ามาได้โดยตรง 

4. จากผลส ารวจท่ีพบว่า เมื่อนึกย้อนไปในช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการแข่งขัน มีกลุ่มท่ีไม่แน่ใจว่าจะเล่นพนัน
หรือไม่เล่น และอีกกลุ่มท่ีต้ังใจไม่เล่นพนัน แต่เมื่อมีการแข่งขันเกิดข้ึน ท้ังสองกลุ่มนี้กลับมีบางส่วนเปลี่ยนใจมาเล่น
พนัน เหตุผลท่ีให้ไว้ ไม่ว่าจะแค่เล่นสนุกๆ กับเพื่อน พี่น้อง ฯลฯ หรือเพื่อน พี่น้อง ฯลฯ ชวนให้รวมเงินเล่นพนัน 
รวมถึงเห็นคนอื่นเล่นพนันแล้วได้เงิน ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของคนใกล้ตัวหรือคนแวดล้อมท่ีน าไปสู่การเล่น
พนัน ดังนั้น กลไกหนึ่งท่ีจะหยุดพนันได้ก็คือมิติทางสังคมแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้คนในครอบครัว หรือเพื่อน 
ช่วยห้ามปรามกัน และส่งเสริมกันในทางสร้างสรรค์ ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบว่าการท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 
อาจารย์ และเพื่อนๆ ช่วยห้ามปรามนั้นมีส่วนส าคัญท าให้คนกลุ่มหนึง่ไม่เล่นพนัน แม้กระทั่งผู้ท่ีต้ังใจว่าจะเล่นก็เปลี่ยน
ใจไม่เล่นได้เช่นกัน 
 5. ผู้ท่ีเล่นพนันทายผลฟุตบอลกว่าร้อยละ 90 มีการใช้ข้อมูลจากสื่อประกอบการพิจารณา อาทิ จากเฟซบุ๊ก 
ทีวีดาวเทียม/ เคเบิ้ลทีวี อินเทอร์เน็ตทีวี เว็บพนัน และกลุ่มไลน์ เป็นต้น สอดคล้องกับท่ีมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 
(Media Monitor) ท่ีได้ติดตามเฝ้าระวังข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ ช่วงท่ีมีการแข่งขัน
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ฟุตบอลยูโร 2016 ซึ่งพบว่ามีการน าเสนอข้อมูลท่ีเอ้ือต่อการเล่นพนัน อาทิ น าเสนอวิธีการเล่น แต้มต่อ อัตราต่อรอง 
และความเคลื่อนไหวต่างๆ ดังนั้น ในการควบคุม/ ปราบปรามการเล่นพนัน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบควบคุม
เนื้อหาของสื่อต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็น “คู่มือส าหรับนักพนัน” อีกต่อไป 

6. การเล่นพนันทายผลฟุตบอลของเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ท้ังผลกระทบต่อการเรียน การเงิน 
และความเครียดวิตกกังวล เป็นต้น ซึ่งเยาวชนท่ีมีปัญหาส่วนใหญ่มักเลือกท่ีจะปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือเพื่อน  
แต่ก็มีบางส่วนไม่พร้อมเปิดเผยพฤติกรรมนี้ให้คนรอบข้างรู้หรือไม่ปรึกษาใครเลย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสภาพจิตใจ 
เยาวชนท่ีมีปัญหาจากการพนันควรได้รับค าปรึกษาจากมืออาชีพ ซึ่งมีให้บริการคือ “สายด่วนสุขภาพจิต 1323” 
อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้บริการน้อยมาก ซึ่งอาจมาจากการรับรู้ยังมีน้อย หรือไม่ทราบว่ามีบริการให้
ค าปรึกษาเลิกพนันด้วย จึงควรมีการประชาสัมพันธ์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้เป็นท่ีรู้จักกว้างขวางยิ่งข้ึน 

 
        

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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โครงกำรส ำรวจพฤติกรรมรับชมและกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 
 

โดย 
 

ศูนย์วิจัยเพื่อกำรพัฒนำสังคมและธุรกิจ (SAB)  
ภำยใต้ทุนสนับสนุนจำก 

ศูนย์ศึกษำปัญหำกำรพนัน (Center for Gambling Studies) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค ำช้ีแจง 
  แบบสอบถามฉบับนี้สอบถามถึงพฤติกรรมการรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร 
2016 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการเล่นพนันทายผลฟุตบอล รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งค าตอบของน้องๆ ทุกคน มีประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการศึกษา ดังนั้นจึง
ขอให้น้องๆ พิจารณาค่าถามอย่างต้ังใจ และตอบข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง  
โดยข้อมูลจะถูกน าไปใช้โดยไม่เจาะจงว่าใครเป็นผู้ตอบ และน้องๆ ไม่ต้องเขียนชื่อหรือ
ห้องเรียนลงในแบบสอบถาม  

ในฐานะคณะนักวิจัยขอขอบคุณในความร่วมมือของน้องๆ ทุกคน มา ณ 
โอกาสนี้ 
 
         คณะผู้วิจัย 
 
 
 

                           02 941 1757 
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ส่วนที่ 1 กำรรับชมกำรถ่ำยทอดฟุตบอลยูโร 2016 
1. น้องได้ดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 หรือไม ่  [   ] ดู   [   ] ไม่ได้ดู (ข้ำมไปตอบข้อ 4) 
2. น้องติดตามดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 ในลักษณะอย่างไร 
 [   ] ติดตามต่อเนื่องต้ังแต่รอบแรกจนถึงนัดชิง   [   ] ดูเฉพาะรอบลึกๆ และนัดชิง [   ] ดูเฉพาะนัดชิงนัดเดียว 
 [   ] ดูเฉพาะคู่ท่ีทีมตัวเองเชียร์หรือมีนักเตะท่ีชื่นชอบเล่น [   ] ดูเฉพาะคู่ท่ีเล่นพนันทายผล [   ] แล้วแต่สะดวกหรือว่างท่ีจะดู
 [   ] อื่นๆ ระบุ.................................................................... 
3. น้องท ากิจกรรมใดบ้างไปพร้อมกับการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[   ] ด่ืมน้ าอัดลม/ น้ าหวาน   [   ] ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  [   ] ด่ืมเครื่องด่ืมชูก าลัง  
[   ] ด่ืมเครื่องด่ืมชา/ กาแฟ    [   ] รับประทานอาหารฟาสฟู้ดต่างๆ เช่น พิซซ่า ไก่ทอด 
[   ] รับประทานอาหารท่ัวไป เช่น ข้าว ก๋วยเต๋ียว [   ] ชวนเพื่อนเล่นพนันทายผล  [   ] สูบบุหรี่ 

4. น้องได้ร่วมสนุกทายผลฟุตบอลยูโร 2016 เช่น ส่งไปรษณียบัตร SMS หรือไม่ อย่างไร 
 [   ] ไมท่ายผล 
 [   ] ทายผล  ลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

   ทายผลผู้ชนะรายคู่  ผ่านรายการ  1)..................................... 2)..................................... 3)..................................... 

   ทายผลแชมป์ยูโร 2016 ผ่านรายการ  1)..................................... 2)..................................... 3)..................................... 

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้ต่อกำรรณรงค์/ ป้องกันปรำบปรำมกำรพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 
5. น้องเคยได้ยินได้ฟังการรณรงค์/ ห้ามปรามไม่ใหเ้ล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 บ้างหรือไม่  

[   ] ไม่เคยเลย 
[   ] เคย   น้องได้ยินได้ฟัง จากที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 โรงเรียน/ วิทยาลัย  ครู อาจารย์   พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  เพื่อน  ชุมชน หมู่บ้าน 

 ต ารวจ   ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ   การโฆษณาทางวิทยุ  การโฆษณาทางโทรทัศน์         

 เฟซบุ๊กเพจ     อินเทอร์เน็ต    แผ่นพับ/ ใบปลิว/ สิ่งพิมพ์  อื่นๆ ระบุ......................... 
6. น้องเคยเห็น/ ได้ยินสื่อรณรงค์หยุดพนันฟุตบอลยูโร 2016 ต่อไปนี้หรือไม่ 

สื่อรณรงค ์ กำรเคยเห็น/ ได้ยิน มีผลต่อกำรเล่นพนันบอลยูโรในภำพรวม 

6.1  “ผีกระสือชวนพนัน”   เคยเห็น/ ได้ยิน  
 ไม่เคยเห็น/ ได้ยิน 

 ลดลง  
 ไม่ลดลง 

6.2   “มาเฟียทวงหนี้” 
 
 
 

 เคยเห็น/ ได้ยิน  
 ไม่เคยเห็น/ ได้ยิน 

 ลดลง  
 ไม่ลดลง 
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6. (ต่อ) น้องเคยเห็น/ ได้ยินสื่อรณรงค์หยุดพนันฟุตบอลยูโร 2016 ต่อไปนี้หรือไม่ 
สื่อรณรงค ์ กำรเคยเห็น/ ได้ยิน มีผลต่อกำรเล่นพนันบอลยูโรในภำพรวม 

6.3   “บอลจบหนี้ไม่จบ”  เคยเห็น/ ได้ยิน  
 ไม่เคยเห็น/ ได้ยิน 

 ลดลง  
 ไม่ลดลง 

6.4  ศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนนั
ทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 โดย สตช.  

 เคยเห็น/ ได้ยิน  
 ไม่เคยเห็น/ ได้ยิน 

 ลดลง  
 ไม่ลดลง 

 

7. คนท่ีน้องรู้จัก มีใครเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง  [   ] พี่/น้อง  [   ] ญาติ  [   ] แฟน/คนรัก  [   ] เพื่อนสนิท  
[   ] เพื่อน คนรู้จัก (ไม่สนิท) ในโรงเรียน / วิทยาลัย / ละแวกท่ีพักอาศัย [   ] คร/ู อาจารย์ 
[   ] อื่นๆ ระบุ …………………………………  [   ] ไม่มีคนรู้จักเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 เลย 

 

ส่วนที่ 3 ประสบกำรณ์กำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอล และกำรเล่นพนันทำยผลฟุตบอลยูโร 2016 

8. ตลอดชีวิตท่ีผ่านมาก่อนหน้านี้ (ไม่รวมกำรแข่งขันยูโร 2016) น้องเคยเล่นพนันทายผลฟุตบอลมาบ้างหรือไม่ 
[   ] เคยเล่น   [   ] ไม่เคยเล่น  

9. ก่อนกำรแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 น้องคิดหรือต้ังใจว่าจะเล่นพนันทายผลฟุตบอลรายการนี้ หรือไม่ 
[   ] ต้ังใจจะเล่น  [   ] ต้ังใจว่าจะไม่เล่น   [   ] ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่น  

10.  น้องเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 หรือไม่ [   ] ไม่ได้เล่น  [   ] เล่น 
เฉพำะผู้ที่ตอบไม่ได้เล่น 

 

เพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ แล้วข้ามไปตอบส่วนที่ 4) 
 ต้ังใจว่าจะไม่เล่นต้ังแต่ต้น     พ่อแม่ ผู้ปกครอง ห้ามปราม  
 แฟน คนรัก ห้ามเล่น        เพื่อนห้ามปรามไม่ให้เล่น  
 ครู อาจารย์ ห้ามเล่น          สถานศึกษาเข้มงวดกวดขัน 
 ต ารวจเข้มงวดกวดขัน        มีการรณรงค์หยุดพนัน  
 เป็นรายการท่ีวิเคราะห์เกมยาก      ไม่มีเงินเล่น 
 ดารา/ นักร้อง/ ไอดอล บอกไม่ให้เล่น      
 ผิดกฎหมาย                   เป็นอบายมุข   
 อื่นๆ ระบุ ……………………………… 

เฉพำะผู้ที่ตอบเล่นจำกที่เคยตอบข้อ 9 ว่ำ “ต้ังใจว่ำจะไม่เล่น” 
หรือ “ไม่แน่ใจว่ำจะเล่นหรือไม่เล่น” 

โปรดระบุเหตุผลท่ีท าให้หันมาเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 
2016 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เพื่อน พี่น้อง ฯลฯ ชวนให้รวมเงินเลน่พนนั   
 แค่เล่นสนุกๆ กับเพื่อน พีน่้อง ฯลฯ   
 เห็นคนอื่นท่ีเล่นแล้วได้เงิน    
 เคยเล่นอดใจไม่ได้  
 ลองท านายผลแล้วแมน่ จึงเล่นพนนั  
 ต้องการเข้ากลุ่ม/ ท าให้เพื่อนท่ีเล่นพนันยอมรับ 
 อื่นๆ ระบุ ……………………………… 

11.  สื่อท่ีใช้ประกอบการพิจารณาเล่นพนันทายผลฟุตบอล มีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] หนังสือพิมพ์วิเคราะห์อัตราต่อรอง (ระบุชื่อ) ...............................    [   ] หนังสือพิมพ์กีฬา (ระบุชื่อ) ...............................  
[   ] หนังสือพิมพ์รายวัน (ระบุชื่อ) ..............................  [   ] วิทยุ            [   ] ฟรีทีวี (3 5 7 9 และดิจิตอลทีวี)          
[   ] ทีวีดาวเทียม/ เคเบ้ิลทีวี [   ] อินเทอร์เน็ตทีวี  [   ] เฟซบุ๊ก        [   ] กลุ่มไลน์           [   ] เว็บไซต์            
[   ] บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางโทรศัพท์    [   ] อื่นๆ ระบุ..................................        [   ] ไม่ได้ใช้สื่อใดช่วยเลย 
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12. น้องเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ลักษณะใดเป็นหลัก 
[   ] พนันโดยไม่ได้ใช้เงิน (เช่น เลี้ยงข้าว เลี้ยงหนัง)           เล่นท้ังหมดประมาณ ……. คู่ 
[   ] ใช้เงินเล็กน้อยพอเป็นสีสันในการเชียร์                     เล่นท้ังหมดประมาณ ……. คู่ เฉลี่ยคู่ละประมาณ ………… บาท 
[   ] เล่นเน้นได้เสียเอำเงิน (ตอบต่อข้อ 12.1 ถึง 12.7 ในกรอบสี่เหลี่ยม) 
 

12.1 น้องเล่น (แทงพนัน) กับใครหรือผ่านช่องทางใดเป็นหลัก 
 เล่นกับโต๊ะบอลโดยตรง       โต๊ะบอลท่ีเล่นเป็นหลักอยู่ท่ีใด [   ] ละแวกบ้าน  [   ] รอบโรงเรียน  [   ] ตลาด/ ย่านการค้า 
 โต๊ะบอลโดยผ่านคนเดินโพย                         ผ่านเว็บไซต์            รับเป็นเจ้ามือเอง 
 เล่นกันเอง อาทิ กับเพื่อน คนรู้จัก คนในชุมชน   ในสถานบันเทิงท่ีมีการถ่ายทอดสด    อื่นๆ ระบุ..................... 

12.2 กรณีเล่นผ่ำนเว็บไซต์ น้องจ่ายเงินผ่านช่องทางใด  

 ทรูมันนี่    บัญชีธนาคาร   บัตรเติมเงินร้านเกม   บัตรเติมเงินมือถือ    อื่นๆ ระบุ......................... 
12.3 น้องเตรียมเงินเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ประมาณ ................................... บาท     
12.4 เงินท่ีน ามาใช้เล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 น้องเอามาจากที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เงินไปโรงเรียนท่ีผู้ปกครองให้    เงินเก็บของตัวเอง  เงินท่ียืมจากคนอื่น  
 เงินจากการท างานพิเศษ  เงินจากการขายทรัพย์สินส่วนตัว  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 เงินท่ีได้มาจากการพนันท่ีผ่านมา  รายได้จากการเดินโพยบอล  อื่นๆ ระบุ............................... 

12.5 น้องมีการรวมเงินกับเพื่อนๆ เอาไปเล่นพนันทายผลฟุตบอล หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ไม่รวมกลุ่ม/ เล่นคนเดียว         รวมกลุ่มกับเพื่อนเล่น (ท้ังหมดรวมตัวเอง) ................ คน 

12.6 น้องเล่นพนันแต่ละรอบอย่างไร  
***หำกมีกำรรวมกลุ่มเล่นกับเพื่อน ให้ระบุจ ำนวนเงินเฉพำะในส่วนของตน ไม่ใช่เงินพนันของทั้งกลุ่ม 

12.5.1  รอบแรก    เล่นเฉลี่ยคู่ละ …..…..........................…. บาท  รวม …............… คู่ 
12.5.2  รอบ 16 ทีม   เล่นเฉลี่ยคู่ละ …..…..........................…. บาท  รวม …............… คู่ 
12.5.3  ต้ังแต่รอบ 8 ทีมไปถึงรอบชิง เล่นเฉลี่ยคู่ละ …..…..........................…. บาท  รวม …............… คู่ 

12.7 โดยรวมการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 น้องเล่นได้ หรือเล่นเสีย 
       [   ] เล่นได้ ประมาณ …………………… บาท    [   ] เล่นเสีย ประมาณ …………………… บาท   [   ] เท่าทุน (ไม่ได้ ไม่เสีย) 
 
 

13. ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 น้องได้เล่นพนันทายผลกีฬาต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] โคปาอเมริกา 2016    [   ] วอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีซ์   [   ] มวยตู้   [   ] อื่นๆ ระบุ.................   [   ] ไม่ได้เล่น 

14. หลังจบฟุตบอลยูโร 2016 น้องจะเล่นพนันทายผลกีฬาในรายการอื่นต่อไป หรือไม่ 
[   ] คิดว่าจะเล่นต่อ  ในรายการ  1)..................................... 2)..................................... 3)..................................... 
[   ] คิดว่าจะเลิกเล่น  [   ] ไม่แน่ใจ 

15. น้องมีปัญหาต่างๆ ต่อไปนี้ จากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[   ] เสียการเรียน          [   ] ทะเลาะวิวาทกับคู่พนัน [   ] ถูกโกง (ไม่จ่าย/ จ่ายไม่ครบ) 
[   ] ถูกขู่/ กรรโชก/ ท าร้ายร่างกายจากเจ้าหนี้ [   ] มีความเครียดมาก  [   ] มีปัญหาทะเลาะกับแฟน/ คนรัก  
[   ] พ่อแม่ ผู้ปกครองดุด่า/ ลงโทษ  [   ] ถูกครูอาจารย์ดุด่า/ ลงโทษ [   ] ถูกต ารวจจับ 
[   ] มีหนี้สิน ประมาณ.......................... บาท  [   ] อื่นๆ ระบุ...............................    [   ] ไม่มีปัญหำใดๆ (ข้ำมไปตอบส่วนที่ 4) 
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15.1 เมื่อเกิดปัญหา คนท่ีน้องขอค าปรึกษา ขอความช่วยเหลือคือใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง   ญาติ พี่ น้อง   เพื่อน  ครู อาจารย์ 

 โพสท์เฟซบุ๊ก/ ทวิตเตอร/์ ไลน์     ต้ังเป็นกระทู้ขอความเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น พันทิป สนุก 

 พูดคุยกับเพื่อนท่ีไม่รู้จักผ่านทางการแชท   สายด่วนให้ค าปรึกษาต่างๆ     

 อื่นๆ ระบุ..................................................   ไม่เคยขอค ำปรึกษำใคร 

 กรณีขอค าปรึกษา ผู้ท่ีน้องมักขอค าปรึกษา หรือความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ...........................................   
 15.2 กรณีมีหน้ี น้องน าเงินจากที่ใดมาใช้หนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ขอหรือยืมเงินคนในครอบครัว/ ญาติ   ขอหรือยืมเงินคนสนิท อาทิ เพื่อน แฟน    
 ขาย/ จ าน าทรัพย์สินส่วนตัว เช่น สมาร์ทโฟน สร้อยทอง นาฬิกา       หยิบฉวยเงิน/ ทรัพย์สินในบ้าน   
 หยิบฉวยเงิน/ ทรัพย์สินของคนอื่น   หาเงินด้วยวิธีท่ีผิดกฎหมาย/ ศีลธรรม   
 หาเงินจากการเล่นพนันอย่างอื่น    ยังไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหน   อื่นๆ ระบ ุ.................... 

15.3 กรณีมีหน้ีแล้วไปขอหรือยืมเงินมำใช้หน้ี ผู้ให้ทราบหรือไม่ว่าน้องจะเอาเงินไปจ่ายหนี้พนันบอล   
 ทราบ   ไม่ทราบ 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
1. เพศ  [   ] ชาย  [   ] หญิง  
2. อาย.ุ...................ปี 

3. น้องศึกษาสายสามัญ หรือสายอาชีพ [   ] สายสามัญ  [   ] สายอาชีพ        .  รัฐบาล       เอกชน  .   
4. น้องก าลังศึกษาระดับชั้นใด [   ] ม.4     [   ] ม.5     [   ] ม.6  [   ] ปวช.1   [   ] ปวช.2 [   ] ปวช.3  
5. เฉลี่ยต่อเดือน น้องมีรายได้จากทุกแหล่งรวมกันประมาณเท่าใด (รวมทุกอย่าง เช่น จากพ่อแม่ + ท างานพิเศษ ฯลฯ) 

 [   ] ไม่เกิน 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    [   ] มากกว่า 5,000 บาท 

6. อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
[   ] ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  [   ] พนักงานบริษัทเอกชน   [   ] ค้าขายรายย่อย/ บริการรายย่อย  
 [   ] ธุรกิจส่วนตัว/ ผู้ประกอบการ [   ] ผู้ใช้แรงงาน/ รับจ้างท่ัวไป [   ] เกษียณอาย ุ  
[   ] เกษตรกร/ ประมง  [   ] อาชีพอิสระ อาทิ ทนายความ สถาปนิก  [   ] อื่นๆ ระบุ …………………….  [   ] ว่างงาน 

7. บุคคลท่ีร่วมพักอาศัยอยู่ด้วย (ตอบข้อเดียวที่เป็นหลัก) 
[   ] พ่อ แม่  [   ] ญาติ   [   ] พี่ น้อง  [   ] เพื่อน [   ] ครู อาจารย์     
[   ] พระ (อยู่วัด) [   ] แฟน/ คนรัก  [   ] อยู่คนเดียว   [   ] อื่นๆ ระบุ ……………………. 

 

ส่าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ช่ือพนักงานสัมภาษณ์ .................................................................... วันเก็บข้อมูล ……… / ……............ / ……............ จังหวัด……………….............. 
 


