การสื่อสาร และการเปดรับขอมูลขาวสารของผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เลนการพนันฟุตบอลออนไลน,บนเว็บไซต,การพนันฟุตบอล1
วิษชญะ ศิลานอย2 เจษฎา ศาลาทอง3
บทคัดยอ
การศึกษาการสื่อสาร และการเปดรับขอมูลข%าวสารของผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บนเว็บไซต1การพนันฟุตบอล พบว%าผูเล%นการพนัน
ฟุตบอลออนไลน1มีการสื่อสารกับเว็บไซต1การพนันฟุตบอลในช%องทางต%าง ๆ ดังนี้ ช%องสนทนาหนา
เว็บไซต1 เบอร1โทรศัพท1 และแอพพลิเคชั่นไลน1 โดยการสื่อสารระหว%างผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1
ดวยกั น ในสื่ อสั งคมออนไลน1 เ ป7 น ที่ นิ ย มอย% า งมาก และการสื่ อสารระหว% า งผู เล% น การพนั น ฟุ ต บอล
ออนไลน1ในกลุ%มสังคมที่ใกลชิดโดยเฉพาะเพื่อน มีเหตุผลหลัก คือ การแลกเปลี่ยนการวิเคราะห1ผล
ฟุตบอลร%วมกัน
สื่อออนไลน1เป7นสื่อที่ไดรับความนิยมมากกว%าสื่อโทรทัศน1 สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ1 ในการเป7น
แหล%งขอมูลข%าวสารประกอบการตัดสินใจเพื่อใชในการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 โดยวิธีการใชสื่อ
ในการเปดรับขอมูลข%าวสารของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1มี 3 ขั้นตอน คือ เลือกช%องทางของ
แหล%งขอมูลที่ตองการศึกษา ศึกษาขอมูลข%าวสารจากช%องทางที่เลือก และพิจารณาขอมูลข%าวสารที่
ไดรับเพื่อวางเดิมพัน
นอกจากนี้ผูมีอิทธิพลทางความคิดที่มีชื่อเสียงในสื่อต%าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน1 ที่เป7น
พื้นที่หลักสําหรับผูมีอิทธิพลทางความคิด ในการเขาถึงผูติดตามทุกคน เพราะความเชี่ยวชาญ การมี
ชื่อเสียง และความแม%นยําในการวิเคราะห1ผลฟุตบอล ทําใหผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ติดตาม
กลุ%มคนเหล%านี้ และมีผลต%อการตัดสินใจ เพื่อเป7นขอมูลสําคัญในการตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1อีกดวย
คําสําคัญ: การพนันฟุตบอลออนไลน1, เว็บไซต1การพนันฟุตบอล, ผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา
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บทความนี้เป7นส%วนหนึ่งของวิทยานิพนธ1 เรื่อง กลยุทธ1การสื่อสารของเว็บไซต1การพนันฟุตบอล
ออนไลน1 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร1 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย ไดรับ
การสนับ สนุ นการทํา วิทยานิ พนธ1 จากศูน ย1ศึกษาปAญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร1 จุฬาลงกรณ1
มหาวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
2
นิสิต ปริญญาโท หลักสู ตรนิเ ทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชานิเ ทศศาสตร1 คณะนิ เทศศาสตร1
จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย
3
อาจารย1 , ดร., หลั กสู ต รนิ เ ทศศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร1 คณะนิ เ ทศศาสตร1
จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย

ความสําคัญของป2ญหา
การพนันฟุตบอลออนไลน1ถือว%าเป7นธุรกิจที่ไดรับการพัฒนาและมีอัตราเติบโตอย%างต%อเนื่อง
สํ า หรั บ คนไทยมี ค วามนิ ย มในการเล% น การพนั น ฟุ ต บอลออนไลน1 ข ยายตั ว รวดเร็ ว เช% น เดี ย วกั บ
ต%างประเทศ โดยผ%านช%องทางการเขาถึงขอมูลจากสื่อออนไลน1 (Social Network) สื่อโทรทัศน1 และ
สื่อนิตยสารสารกีฬาต%างๆ เป7นตน เว็บไซต1การพนันฟุตบอลออนไลน1มีอยู%เป7นจํานวนมาก เป7นช%องทาง
สําหรับผูเล%นการพนัน ที่สามารถเล%นการพนันไดทุกชนิดกีฬา เช%น ฟุตบอล,บาสเกตบอล,เทนนิส,
กอล1ฟ,กีฬาแข%งมา เป7นตน รวมทั้งใหสมาชิกไดเลือกเล%นอีกหลากหลายเกมส1การแข%งขัน เช%น ไพ% บา
คาร%า แบล็คแจ็ค รูเล็ต เป7นตน เมื่อเว็บไซต1การพนันฟุตบอลออนไลน1มีอยู%เป7นจํานวนมาก แต%ละ
เว็บไซต1จึงมีกลยุทธ1ต%าง ๆ ในการทําใหเว็บไซต1ของตนเองประสบความสําเร็จ มีสมาชิกในเว็บไซต1เป7น
จํานวนมาก เป7นที่รูจัก และไดรับความนิยมของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ทุกคน
ในส%วนของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 พบผลสํารวจพฤติกรรมการรับชมและการเล%น
พนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ในกลุ%มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ของศูนย1ศึกษา
ปAญหาการพนัน พบว%านักเรียนสายอาชีพมีสัดส%วนผูเล%นพนันสูงกว%าสายสามัญ และสัดส%วนผูเล%นพนัน
จะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น
จากขอมูลจํานวนนักพนันที่เป7นผูเรียนถือไดว%าเป7นสัดส%วนที่สูง เมื่อเทียบกับนักพนันทั้งหมด
โดยเฉพาะผูเรียนสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษาที่มีสัดส%วนการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ที่มากขึ้น
โดยงานวิ จั ย การศึ ก ษาพฤติ กรรมและผลกระทบการใชสื่ อออนไลน1 ต% อการเล% น พนั น ของ
เยาวชนในเขตจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (ปA ท มาภรณ1 สุ ข สมโสด,2561) พบว% า เขตจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่อยู%ใกลกับกรุงเทพมหานคร เป7นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป7 น
จํานวนมาก วัยรุ%นส%วนใหญ%มีการอพยพยายถิ่นฐานตามผูปกครองมาจากหลายจังหวัด วัยรุ%นกลุ%มนี้จึง
ไดรับอิทธิพลของความเป7นเมืองหลวงทําใหเกิดปรากฏการณ1ทางสังคมที่วัยรุ%นมักมีพฤติกรรมการใช
สื่อสังคมออนไลน1มากกว%าสื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะการใชสื่อออนไลน1เพื่อเขาถึงการเล%นการพนัน
อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดแบ%งสถาบันศึกษาที่เป7นกลุ%มเสี่ยงในเรื่อง
ของพฤติกรรมที่ไม%เหมาะสมเป7น 7 กลุ%ม โดยมีกลุ%มหนึ่งที่น%าสนใจคือ กลุ%มที่ 6 กลุ%มกรุงเก%า เพราะใน
กลุ%มนี้ เป7นกลุ%มที่มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด ไดแก%
1.
2.
3.
4.

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต%อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเล็งเห็นว%ากลุ%มสถาบันดังกล%าวมีพฤติกรรมที่ไม%
เหมาะสม และมีความเสี่ยงต%อปAญหาอื่น ๆ ไดแก% ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และ
การพนั น ซึ่ ง สิ่ ง เหล% า นี้ ถื อ เป7 น กลยุ ท ธ1 ที่ สํ า คั ญ ตามนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การที่ กํ าหนดให

สถานศึกษาทุกแห%ง ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการพนัน
เป7นหนึ่งในอบายมุขที่ทางคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาเร%งรณรงค1กับ จังหวั ดพระนครศรีอยุธยา
อีกทั้งนายสุเทพ ชิตยวงษ1 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล%าวในการประชุมนโยบาย
มาตรการเฝ\าระวังและแกไขปAญหาการทะเลาะวิวาท มาตรการป\องกันยาเสพติด และมาตรการ
ป\องกันการเล%นการพนันฟุตบอลในช%วงฟุตบอลโลก 2018 เพื่อเตรียมการเฝ\าระวังก%อนเปดภาคเรียนป^
การศึกษา 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว%า “ในช%วงสัปดาห1
แรกของการเปดภาคเรียน ขอใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เป7นกลุ%มเสี่ยง เขมงวดดูแลนักศึกษาไม%ใหเกิด
การซ%องสุม ขณะเดียวกันเฝ\าระวังไม%ใหมีการเล%นพนันฟุตบอล โดยเฉพาะในช%วงเดือนมิถุนายนที่จะมี
การแข%งขันฟุตบอลโลก ขอใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาต%าง ๆ หามาตรการกํากับดูแลไม%ใหมีการเล%นพนัน”
จากสภาพปAญหาทั้งหมด ผูวิจัยจึงมุ%งศึกษาการสื่อสาร การเปดรับขอมูลข%าวสารของผูเรียนใน
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป7นสถาบันการศึกษากลุ%มเสี่ยงในเรื่องพฤติกรรมไม%
เหมาะสม เกี่ยวกับเว็บไซต1การพนันฟุตบอลออนไลน1 เพื่อที่จะไดขอมูลที่เป7นประโยชน1ต%อหน%วยงานที่
เกี่ยวของ เขามาจัดการ และแกไขปAญหาเหล%านี้ใหหมดไปจากสถาบันการศึกษาและสังคมไทย
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการสื่อสาร และการเปดรับขอมูลข%าวสารของผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บนเว็บไซต1การพนันฟุตบอล ไดมีการนําแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของเขามาใชในการวิจัย เพื่อประกอบเป7นแนวทางความคิด เพื่อใหกรอบแนวคิดชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการใชสื่อเพื่อประโยชน,และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications
Approach)
ทฤษฎีการใชประโยชน1และความพึงพอใจเป7นทฤษฎีที่ขยายความมาจากทฤษฎีความตองการ
และแรงจูงใจ (Needs and Motivation Theory) ซึ่งในทฤษฎีความตองการและแรงจูงใจของ
Maslow ไดกล%าวว%าบุคคลทั่วไปจะคนหาสิ่งที่จะตอบสนองกับลําดับขั้นความตองการของตน เมื่อ
บุคคลสามารถบรรลุเป\าหมายที่แสวงหาไดในระดับหนึ่ง บุคคลนั้นก็จะเปลี่ยนไปยังขั้นที่สูงกว%า ดังนั้น
ภาพลักษณ1ของมนุษย1ในฐานะที่เป7นผูคนหาเชิงรุกเพื่อตอบสนองต%อความตองการของตน สอดคลอง
กันกับแนวคิดของ Katz, Blumler & Gurevitch ที่นําไปสู%การศึกษาว%าคนเรานั้นบริโภคสื่ออย%างไร

ภาพที่ 1 : ลําดับขั้นความตองการของมนุษย1โดย Maslow
ที่มา:https://commons.org/Maslow's_hierarchy_of_needs.png
https://commons.org/Maslow's_hierarchy_of_needs.png
ขั้นที่ 1 Physiological เป7นขั้นแรกสื่อถึงความตองการพื้นฐานที่สุดของมนุษย1 ไดแก%ความ
ตองการทางกายภาพ มนุษย1ตองหายใจ รับประทานอาหาร กินน้ํา มีเพศสัมพันธ1 นอน
ขั้นที่ 2 Safety เป7นขั้นความตองการของมนุษย1ที่สูงขึ้น ไดแก%ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยใน
ดานต%างๆ ความรูสึกปลอดภัยทางร%างกาย
างกาย หนาที่การงานมั่นคง การเงินมั่งคง มีสุขภาพแข็งแรง
ปลอดจากโรคภัย
ขั้นที่ 3 Love/Belonging เป7นขั้นความตองการของมนุษย1ที่สูงขึ้นจากขั้นที่ 2 มนุษย1มีความ
ตองการทางสังคม ตองการเพื่อนฝูง และที่สําคัญตองการการสนับสนุนจากครอบครัว รวมถึงความรัก
จากทุก ๆ คน
ขั้นที่ 4 Esteem เป7นขั้นความตองการของมนุษย1ที่สูงขึ้นจากขั้นที่ 3 มนุษย1ตองการเป7นที่
ยอมรับจากทุกคน ตองการเป7นที่ชื่นชอบ และถูกชมเชย
ขั้นที่ 5 Self-actualization
actualization เป7นขั้นความตองการของมนุษย1ที่สูงขึ้นจากขั้นที่ 4 หมายถึง
การบรรลุศักยภาพของตน ซึ่งหมายถึ
หมาย งการไดแสดงความสามารถตามที่ตนมี ทําไดสําเร็จตามที่ตน
ตั้งเป\าหมาย

2. แนวคิดการตัดสินใจและขั้นตอนการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision
Decision Making)
Making หมายถึง การเลือกสิ่งหนึ่งเพื่อใหไดตามจุดประสงค1ที่วาง
ไว
โดยความหมายของการตัดสินใจ นักวิชาการไดใหความหมายไวแตกต%างกันดังนี้

Barnard ไดกล%าวไวว%า การตัดสินใจ คือ เทคนิคในการที่จะวิเคราะห1ทางเลือกต%างๆ ใหเหลือ
เพียงทางเลือกเดียว
Simon ไดกล%าวไวว%า การตัดสินใจ เป7นขั้นตอนการตัดสินใจ เพื่อหาทางเลือก และสิ่งที่
เป7นไปได และทางเลือกจากภารกิจหรืองานต%าง ๆ ที่มีอยู%
Moody ไดกล%าวไวว%า การตัดสินใจ เป7นการเลือกใหเหลือเพียงทางเลือกเดียว โดยอยู%บน
พื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห1
Gibson and Ivancevich ไดกล%าวไวว%า การตัดสินใจ เป7นกระบวนการสําคัญขององค1การ
อยู%บนพื้นฐานของการวิเคราะห1ทางเลือกนั้นตั้งอยู%บนข%าวสารที่เป7นทางเลือก
Jones ไดกล%าวไวว%า การตัดสินใจเป7นกระบวนการ ที่จะสามารถแกไขปAญหาขององค1การ
บริษัท หรือหน%วยงาน โดยการคนหาทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อ
บรรลุเป\าหมายขององค1การ บริษัท หรือหน%วยงานที่ไดกําหนดไว
พิชชากร พุ%มพยุง (2559: 48) ไดกล%าวไวว%า การตัดสินใจ หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจที่จะ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ1หรือบริการ ตั้งแต% 2 อย%างขึ้นไป โดยมีการพิจารณาเพื่อใหไดรับสินคาหรือการ
บริการที่ดีที่สุด โดยการศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑ1นั้น ๆ
Plunkett and Attner ไดเสนอลําดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเป7น 7 ขั้นตอน ดังนี้
อางจาก กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139)
ขั้นที่ 1 การระบุปAญหา (Define the problem) การระบุปAญหาไดถูกตองแม%นยําหรือไม%
ย%อมมีผลต%อการดําเนินการในขั้นต%อ ไปของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส%งผลกระทบโดยตรงต%อ
คุณภาพของการตัดสินใจดวย ดังนั้น ผูบริหารจึงควรระมัดระวังไม%ใหเกิดความผิดพลาดในการระบุ
ปAญหาขององค1การ ทั้งนี้ ผูบริหารควรที่จะแยกแยะความแตกต%างระหว%างอาการแสดง (symptom)
ที่เกิดขึ้นกับตัวปAญหาที่แทจริงก%อน ผูบริหารที่ชาญฉลาดตองคอยสังเกตอาการต%าง ๆ ตองพยายาม
รวบรวมขอมูลที่จําเป7นต%อการคนหาสาเหตุของอาการเหล%านั้น ซึ่งจะนําไปสู%การระบุปAญหาที่แทจริง
ไดอย%างถูกตองแม%นยํา
ขั้นที่ 2 การระบุขอจํากัดของปAจจัย (Indentify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปAญหาได
ถูกตองแลว ผูบริหารควรพิจารณาถึงปAจจัยจํากัดต%าง ๆ ขององค1การ การรูถึงขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่ไม%
สามารถเปลี่ยนแปลงได จะช%วยใหผูบริหารกําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกใหแคบลงได
ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ขั้นตอนต%อไป ผูบริหาร
ควรทําการพัฒนาทางเลือกต%าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล%านั้นควรเป7นทางเลือกที่มีศักยภาพและมี
ความเป7นไปไดที่จะเกิดไดจริง ในการแกปAญหาใหนอยลงหรือใหประโยชน1สูงสุด ซึ่งอาจใชวิธีการ

ปรึกษาหารือเป7นรายบุคคล หรือจัดการประชุมกลุ%มย%อยขึ้น ขอมูลที่ไดรับจากบุคคลเหล%านี้ เมื่อผนวก
รวมกับสติปAญญา ความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค1 และประสบการณ1ของผูบริหารจะช%วยให
ผูบริหารสามารถพัฒนาทางเลือกไดอย%างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห1ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อผูบริหารไดพัฒนา
ทางเลื อกต% า ง ๆ โดยนํา เอาขอดี และขอเสี ย ของแต% ล ะทางเลื อกมาเปรี ยบเทีย บกัน โดยใชการ
วิเคราะห1 อย%างไรก็ตามทางเลือกบางทางเลือกที่อยู%ภายใตปAจจัยจํากัดขององค1การก็อาจทําใหเกิดผล
ต%อเนื่องที่ไม%พึงประสงค1ตามมา
ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) ผูบริหารควร
เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแต%ละทางเลือกอีกหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทาง
เดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรสรางผลเสียต%อเนื่องในระยะหลังนอยที่สุด และใหผลประโยชน1มากที่สุด
ซึ่งบางครั้งผูบริหารอาจตองตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอม โดยวิเคราะห1องค1ประกอบที่ดี
ที่สุดของแต%ละทางเลือกนํามาผสมกัน
ขั้นที่ 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เมื่อผูบริหารได
ทางเลือกที่ดีที่สุดแลว ควรมีการนําผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติอย%างจริงจัง เพื่อใหการดําเนินงาน
เป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูบริหารควรกําหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซึ่งมีส%วนช%วย
สนับสนุนใหการดําเนินงานเป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 7 การสรางระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation
system) การสรางระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่งจะช%วยใหผูบริหารไดรับขอมูลยอนหลัง
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว%าเป7นไปตามเป\าหมายหรือไม% ขอมูลยอนหลัง จะช%วยใหผูบริหารแกปAญหา
หรือทําการตัดสินใจใหม%ได โดยไดผลของการปฏิบัติที่ดีที่สุด

3. แนวคิดเกี่ยวกับผูมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer)
Brown & hayes (2008) ไดใหนิยามคําว%า “อิทธิพล” หมายถึง พลังอํานาจบางอย%างที่
สามารถส%งผลกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ1ใดเหตุการณ1หนึ่งได ส%วนในทางการตลาด อธิบายไวว%า
“อิทธิพลสามารถเกิดขึ้นกับผูบริโภค ผ%านหลากหลายวิธีดวยกัน ตั้งแต%การแนะนําสินคาปากต%อปาก
ไปจนถึงการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต%อความน%าเชื่อถือของผูขายเพียงเล็กนอย”
นักวิ ชาการหลายสํา นักไดทํ าการอธิบ ายแนวคิด หลั กของการทํา งานการตลาดแบบใชผู มี
อิทธิพล (Inflencer Marketing) มาจากแนวคิดที่ว%า ผูบริโภคมักจะไม%ตัดสินใจดวยตนเอง หากแต%
ตัดสินใจจากการตรวจสอบขอมูลหรือพึ่งพาความคิดเห็นจากแหล%งอื่นๆก%อน Brown & hayes
(2008) ไดกล%าวถึงแหล%งที่ว%านั้น หมายถึง “ผูทรงอิทธิพล” หรือ Influencer ของผูบริโภคนั่นเอง

รติมา ศรีสมวงศ1, พิมพ1นลิน โกมลรุจิ, ทิวาพร รุ%งนาวา, บัณฑิตา สุดมี และพัลลภา ป^ติสันต1
(2555) ไดแบ%งประเภทของ Influencer เป7น 3 ประเภท ไดแก%
1. Amateur Reviewer เป7นบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ที่สนใจเรื่องหนึ่งมาก ๆ มาเขียนเรื่อง
นั้น ๆ เพื่อที่จะรีวิวใหคนอื่นอ%าน อาจจะมีชื่อเสียงหรือไม%ก็ได ถาเขียนน%าสนใจก็มีอิทธิพลต%อผูอื่น
เช%นกัน
2. User group เป7นการรวมกลุ%มของผูใชสินคาประเภทเดียวกัน มักใชสื่อสังสังคมออนไลน1
เป7นช%องทางรวมกลุ%มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลิงค1 หรือความคิดเห็นที่ไดรับนิยมมาก ย%อมมีอิทธิพล
ต%อความคิดของผูอื่นไดมาก
3. Customer Complain เป7นการรวมกลุ%มของคนที่ผิดหวังจากแบรนด1นั้น ๆ เพื่อออกมา
เตือนผูอื่นไม%ใหหลงเชื่อ ซึ่งเจาของแบรนด1ตองออกมาตอบกลับดวยความเป7นมิตรเท%านั้น
เมื่อแนวคิดเรื่องผูมีอิทธิพล ไดรับการนิยามและอภิปรายอย%างกวางขวางมากขึ้นหลากหลาย
บริษัทก็เริ่มเอาแนวคิดการตลาดแบบใชผูมีอิทธิพล มาเป7นหนึ่งในกลยุทธิ์ในการเขาถึงผูบริโภคของ
ตนเอง
Seth Godin (2003) นักการตลาดที่มีชื่อเสียงจากหนังสือเรื่อง Purple Cow ไดกล%าวไวว%า
ผูมีอิทธิพลเหล%านี้ คือกุญแจสําคัญในการทําการตลาด ถึงขั้นที่ว%า “มันคงจะไรประโยชน1สิ้นดี ถาหาก
เราไม%ทําโฆษนาใหกับคนที่มีอิทธิพล”เพราะฉะนั้น การตลาดแบบใชผูมีอิทธิพล หรือ Influencer
marketingจึงมีเป\าหมายเพื่อนําเสนอแบรนด1หรือสินคาผ%านผูมีอิทธิพลเหล%านี้ โดยใหผูมีอิทธิพล มี
หนาที่ช%วยนําสารของบริษัท ไปส%งใหกับตลาด อันประกอบไปดวยคนอื่น ๆ ในแวดวงสังคมของตัวผูมี
อิทธิพลนั้นๆ
ในหนังสือเรื่อง Influencer Marketing ของ Brown&Hayes (2008) ไดนิยามบุคคลที่มี
อิทธิพลว%า “บุคคลที่สามส%งผลอย%างยิ่งต%อการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยที่ผูบริโภคอาจไม%รูตัว”
ในขณะที่วิธีการทางการตลาดแบบใชผูมีอิทธิพลนั้น เป7นแนวทางที่ค%อนขางใหม%ในแวดวงธุรกิจ ยังไม%
พบเห็นมากนัก มีเพียงธุรกิจบางอย%างที่นําการตลาดแบบนี้เขามาใช
Berry&Keller (2003) ไดอธิบายในหนังสือเรื่องThe Influential ถึงผูมีอิทธิพล และบทบาท
สําคัญที่พวกเขามีต%อการตัดสินใจของผูบริโภคในแง%ต%างๆ ไม%ว%าจะเป7นเชิงสังคม การเมือง วิถีชีวิต
และธุรกิจ งานวิจัยชิ้นนี้ไดเนนใหความสําคัญกับวิธีการแบบปากต%อปาก ในทํานองที่ว%า “ถาชอบก็
ตองบอกต%อ” โดย Keller และ Berry ไดชี้ว%า กลุ%มผูมีอิทธิพลเหล%านี้ จะปรากฎใหเห็นในอัตรา 1 คน
ใน 10 คน ซึ่งหนึ่งคนนั้นจะเป7นคนที่บอกเล%าใหคนอื่นๆฟAง ว%าพวกเขาคิดหรือรูสึกอย%างไรกับบางสิ่ง
บางอย%าง และคําบอกเล%าของคนคนนี้จะส%งผลต%อการตัดสินใจของ 9 คนที่เหลือ โดย Keller และ
Berry ไดนิยามผูมีอิทธิพลไวว%า จะตองมีสามคุณลักษณะใหญ%ๆ คือ
1. พวกเขามีเสนสาย หรือคอนเนคชั่น ที่จะนําพาโอกาสใหม%ๆ และเครือข%ายที่ใหญ%กว%ามาให
เสมอ

2. พวกเขาสามารถเขาถึ งขอมูล หรือเขาถึงบุคคลอื่ น ๆ ที่ มีขอมู ล อั นจะส% งผลต%อการ
ตัดสินใจได
3. ผูคนมักจะเขาหาพวกเขาเพื่อขอคําแนะนํา
Brown และ Hayes (2008) ไดอธิบายว%า ผูมีอิทธิพลสามารถมีบทบาทไดมากที่สุด 10
บทบาทต%อกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ประกอบไปดวย ผูฝAงแนวคิด หรือ Idea Planters, ผู
สื่อสาร หรือAggregators/Communicators, ผูสรางเทรนด1 หรือ Trendsetter,ผูแนะนํา หรือ
Recommenders และ ผูชักจูง หรือ Persuaders เป7นตน นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นว%า กลุ%มผูมีอิทธิพล
ไม%ไดแค%ช%วยใหผูบริโภคตัดสินใจไดง%ายขึ้นเท%านั้น แต%ยังช%วยไม%ใหผูบริโภครูสึกกดดันมากเกินไปจาก
การตลาดโดยตรงของแต%ละบริษัทอีกดวย
Brown และ Hayes (2008) กล%าวอีกว%า การตลาดแบบใชผูมีอิทธิพล เป7นการตลาดที่เกิด
ขึ้นมามานานแลว เพียงแต%ว%าไม%ไดรับความนิยมเท%าที่ควรจากผูผลิต หรือบริษัทต%าง ๆ ผูผลิตแต%ละ
แห%งจึงพยายามหาวิธีรับ การตลาดรู ปแบบนี้ไปปรับใชใหเหมาะสมกับฐานการตลาดที่แตกต%างกั น
ออกไป โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีต%างๆพัฒนามากขึ้น ก%อใหเกิดช%องทางการสื่อสารใหม%ๆ การตลาด
แบบใชผูมีอิทธิพลในยุคเก%านั้น กระทําผ%านสถาบันอันมีอิทธิพล เช%น นักข%าว นักวิเคราะห1 นักวิชาการ
หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางต%างๆ อย%างไรก็ตาม เมื่อสื่อสมัยใหม%อย%างอินเตอร1เน็ตเขามามีบทบาทมาก
ขึ้น ก%อใหเกิดผูมีอิทธิพลรูปแบบใหม%ๆ นอกจากนี้ยัง พลิกโฉมพื้นที่ของผูมีอิทธิพลไปอย%างสิ้นเชิง แม
จะมีกรอบของความเป7นสื่อดิจิตัล แต%กลับทําใหปAจเจกบุคคลมีความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นให
เป7นที่รับรูไดอย%างกวางไกลไม%มีที่สิ้นสุด เสียงของพวกเขาย%อมไปถึงใครก็ไดที่สนใจจะฟAง”
วารสาร Harvard business review (2013) ไดใหระบุถึงลักษณะของผูมีอิทธิพลในสื่อ
ออนไลน1 ดังนี้
1. บุคคลที่มีผูติดตามในสังคมออนไลน1 2500 คนขึ้นไป
2. บุคคลที่ถือว%าตนเองมีอิทธิพลต%อผูชมของเขา
3. บุคคลที่ไดรับ หรือปรารถนาที่จะไดรับเงินสนับสนุนจากแบรนด1
หลายๆบริษัทเริ่มจ%ายเงินใหกับผูมีอิทธิพล เพื่อใหมีผลิตภัณฑ1ของตนเองปรากฎอยู%ในรูปภาพ
ที่พวกเขาโพสต1แมการกระทําเหล%านี้สวนทางกับแนวคิดของ Brown และ Hayes ที่ว%า เราไม%สามารถ
ติดสินบนผูมีอิทธิพลได อย%างไรก็ตาม สามารถสรุปไดว%า ผูมีอิทธิพลในสังคมออนไลน1 กลายมาเป7น
เครื่องมือสําคัญ ที่จะช%วยใหแต%ละบริษัทผลักดันการตลาดใหโดดเด%น ภายใตการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยที่ขอมูลข%าวสาร ช%องทางการโฆษณาเป7นจํานวนมาก การที่จะใหสินคาหรือแบรนด1ของตนโดด
เด%นขึ้นมาได พวกเขาจะตองใช ผูเชื่อมต%อ(Connectors), ผูรู(Mavens), นักขาย (Salesmen) หรือที่
ในทางการสื่ อสาร เรีย กว% า “ผูมี อิทธิ พล” (Influencers) เขามาช% วยในการทํ ากลยุ ทธ1การสื่ อสาร
นั่นเอง
หากผูบริโภคคนหนึ่งตองการจะซื้อผลิตภัณฑ1อย%างหนึ่ง แต%ไม%มีความรูมากนักในผลิตภัณฑ1
นั้น ๆ เช%นคอมพิวเตอร1 กลองถ%ายรูปแบบดิจิทัล นอกจากนั้นผลิตภัณฑ1ที่จะซื้อมีมูลค%าแพง ผูบริโภค

คนนี้จะทําอย%างไร เพื่อใหตนเองสามารถตัดสินใจไดอย%างถูกตอง และเกิดความสบายใจหลังการซื้อ มี
แนวโนมสูงมากที่ผูบริโภคจะขอคําปรึกษาจากบุคคลที่คิดว%ามีความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ1ชนิดนี้ บุคคลคนนี้เรียกว%า “ผูนําดานความคิดเห็น” (Opinion leader) ซึ่งหมายถึง ผูที่
สามารถจะมีอิทธิพลต%อทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคลอื่น (ชูชัย สมิทธิไกร,2554)
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาการสื่อสาร และการเปดรับขอมูลข%าวสารของผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เล% นการพนันฟุ ตบอลออนไลน1บนเว็บไซต1การพนันฟุ ตบอล เป7น การวิ จัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเลือกกลุ%มตัวอย%างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ1เชิงลึก (In-Depth Interview)
แหล%งขอมูลในการศึกษาวิจัย คือ ผูเรียนในสถาบันการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จาก 4 สถาบัน สถาบันละ 2 คน จํานวนทั้งสิ้น 8 คน แบ%งเป7น
- สถาบันภาครัฐ 2 แห%ง ไดแก% วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต%อเรือพระนครศรีอยุธยา
- สถาบั น ภาคเอกชน 2 แห% ง ไดแก% วิ ทยาลัย เทคโนโลยี อยุ ธยา และวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา
ส%วนการวิเคราะห1ขอมูลนั้น ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห1แบบการสรางขอสรุปแบบอุปนัย
(Analytic Induction) ใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ1เจาะลึกสรุปผลวิจัย ทําการรวบรวมขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณ1มาจัดระบบ นําขอมูลที่มีลักษณะใกลเคียงกันมาจัดหมวดหมู% โดยใชเหตุผลที่มาจาก
คําตอบของกลุ%มตัวอย%างเป7นเกณฑ1 วิเคราะห1ขอมูลที่จัดระบบเรียบรอยแลว มาเชื่อมโยงเขากับทฤษฎี
และแนวคิดต%าง ๆ เพื่อตอบปAญหาวิจัยครั้งนี้

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการสื่อสาร และการเปดรับขอมูลข%าวสารของผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บนเว็บไซต1 สามารถสรุปได 5 ประเด็น ดังนี้
1. ประสบการณ,ในการเลนการพนันฟุตบอลออนไลน,
ผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยส%วนใหญ%เคยเล%นการพนันฟุตบอล
แบบโตˆะมาก%อน ทุกคนมองว%าขอดีของการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1นั้นมีมากกว%าการเล%นการ
พนันฟุตบอลแบบโตˆะ คือความปลอดภัยต%อการถูกจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจ ไม%มีหลักฐานใหจับ
แบบชัดเจน สะดวกสบาย เล%นไดทุกสถานที่ ตลอดเวลา ตามความตองการของตนเอง

บางคนเริ่มเล%นการพนันฟุตบอลตั้งแต%อายุเพียงแค% 13 ป^ เพราะ ผูปกครองที่บาน ทําธุรกิจ
เกี่ยวกับโตˆะบอลเป7นอาชีพหลัก จึงไดเขาสู%วงการนี้ตั้งแต%ยังเด็ก บางคนถูกชักจูงโดยเพื่อน เมื่อเห็น
เพื่อนเล%นการพนันแลวไดเงิน มีความอยากรูอยากลอง อยากเล%นบาง ไดทําการปรึกษาเพื่อน เพื่อนจึง
ไดสอนวิธีการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 หลังจากนั้นมา จึงติดการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1
และไม%สามารถหยุดได
บางคนเริ่มเขาสู%วงการการพนันฟุตบอล ไม%ใช%ผูเล%นการพนันฟุตบอล แต%เริ่มจากการเป7นเดิน
โพยรับส%วนแบ%งจากรายไดที่เกิดขึ้นอีกที หลังจากนั้นจึงเริ่มเป7นผูรับเดิมพันการพนันฟุตบอล หรือเปด
เป7นโตˆะบอล เพราะคิดว%าการที่เปดรับเดิมพันเอง ไดกําไรดีกว%าการเล%นพนันฟุตบอล แต%มีขอเสียคือ
ตองมีทุนจํานวนมาก ในกรณีที่ผูมาเล%นการพนันฟุตบอลชนะเดิมพัน ตองมีเงินทุนสํารองจ%าย เมื่อมี
การพนันฟุตบอลออนไลน1 จึงเป7นตัวกลางรับการวางเดิมพันจากเพื่อน ๆ หรือบุคคลใกลชิดที่ตองการ
เล%นการพนันฟุ ตบอล แต%ไม% อยากออกไปที่โตˆ ะ เสียเวลา และไม%ไดเป7 นสมาชิกที่เว็ บไซต1การพนั น
ฟุตบอล
2. ชองทางในการเลนการพนันฟุตบอลออนไลน,
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกใหม%ของเว็บไซต1การพนันฟุตบอล มีดังนี้
1. กดเบอร1 โทรศั พท1ที่เว็ บไซต1 แสดงไว เพื่ อใหผู เล% นการพนัน ฟุต บอลออนไลน1
สามารถติดต%อเพื่อสมัครผ%านพนักงานหรือติดต%อสอบถามขอมูลต%างๆ
2. จะมีเจาหนาที่หรือพนักงานอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
พรอมกับแจงเลขที่บัญชีสําหรับโอนเงินเครดิตใหกับผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ไดทําการโอนเงิน
เพื่อเปดบัญชี
3. เมื่อสมัครเสร็จ ตองทําการโอนเงินเครดิต ตามจํานวนเงินที่จะใชในครั้งแรก หรือ
ตามจํานวนเงินขั้นต่ําในการสมัคร
4. โทรแจงทางเว็บไซต1การพนันฟุตบอลหรือพนักงาน Call Center เพื่อยืนยันการ
โอนเงิน แลวรอรับบัญชีสมาชิกและรหัสผ%าน ใชเวลาไม%เกิน 10 นาที
5. เมื่อผูเล%นการพนันไดรับบัญชีสมาชิกและรหัสผ%านเรียบรอยแลว สามารถเขาเดิม
พันในเว็บไซต1การพนันฟุตบอลไดทันที โดยสามารถเขาเล%นไดทั้งคอมพิวเตอร1และโทรศัพท1มือถือ
การเล% น การพนั น ฟุ ต บอลออนไลน1 สามารถเล% น ไดหลายช% อ งทาง เล% น ไดทุ ก อุ ป กรณ1
อิเ ล็ กทรอนิ กส1 ที่ส ามารถรองรั บ ระบบอิ น เทอร1 เ น็ ตได หรื อเรี ย กไดว% า เช%น คอมพิ ว เตอร1 โนˆ ต บุˆ ค
แท็บเล็ต โทรศัพท1มือถือ เป7นตน โดยทั่วไปผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1นิยมใชโทรศัพท1มือถือ หรือ
สมาร1 ท โฟน เป7 น เครื่ อ งมื อ ในการเล% น การพนั น ฟุ ต บอลออนไลน1 เพราะติ ด ตั ว อยู% ต ลอดเวลา

สะดวกสบาย มีความรวดเร็วในการเขาถึงเว็บไซต1การพนันฟุตบอล อีกทั้งยังสามารถทําธุรกรรมทุก
อย%างไดในเครื่องเดียว
จากการศึกษา ยังพบผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บางราย มองว%าการเล%นการพนันบน
เว็บไซต1 โดยการใชคอมพิวเตอร1เป7นช%องทางที่ดีที่สุด เพราะขนาดภาพของหนาจอ มีผลต%อการเล%น
การพนันฟุตบอลออนไลน1 ภาพที่เห็นในโทรศัพท1มือถือเล็กกว%าภาพที่เห็นในคอมพิวเตอร1 ขอมูลจึง
เห็นไดไม%ครบถวน เพราะฉะนั้นเลือกที่จะใชคอมพิวเตอร1เป7นช%องทางหลักในการเขาถึงเว็บไซต1การ
พนันฟุตบอล
3. การสื่อสารของผูเลนการพนันฟุตบอลออนไลน,
การสื่อสารของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาได 2 ส%วน ดังนี้
3.1 การสื่อสารระหวางผูเลนการพนันกับเว็บไซต,การพนันฟุตบอล
เว็บไซต1การพนันฟุตบอลมีช%องทางการติดต%อใหกับผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ไดแก%
3.1.1 ช%องสนทนาหนาเว็บไซต1
เป7นช%องทางการสื่อสารขั้นแรก ที่ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1สามารถติดต%อกับ
เว็ บไซต1 การพนั น ฟุ ตบอล โดยส% ว นใหญ% จะเป7 น ช%องทางการสื่อสารสํา หรั บ ผูเล% น การพนั นฟุ ต บอล
ออนไลน1รายใหม% ที่ตองการสมัครสมาชิก และตองการคําแนะนําจากพนักงาน
3.1.2 เบอร1โทรศัพท1
เป7นช%องทางการสื่อสารทางลัด สําหรับผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ที่ตองการ
ติดต%อสื่อสารกับเว็บไซต1การพนันฟุตบอลอย%างรวดเร็ว มีปAญหาเร%งด%วน สามารถใชช%องทางนี้ในการ
ติดต%อได และมีพนักงานคอยดูแล และช%วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
3.1.3 ไลน1
เป7นช%องทางการสื่อสารขั้นต%อมาจากช%องสนทนาเว็บไซต1 โดยส%วนมากเมื่อผูเล%นการ
พนั น ฟุ ต บอลออนไลน1 ส มั ครสมาชิ กกั บ เว็ บไซต1 ก ารพนั น ฟุ ต บอลเรี ย บรอยแลว เว็ บไซต1 การพนั น
ฟุตบอลจะใหช%องทาง “ไลน1” ในการติดต%อสื่อสารเป7นหลัก สําหรับฝาก ถอนเงินเขาบัญชี การ
สอบถาม การแจงปAญหาระหว%างการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 เป7นตน
จากขอมูล การสื่ อของผูเล%น การพนั นฟุ ตบอลออนไลน1 ระหว% างผูเล%น การพนัน ฟุต บอลกั บ
เว็บไซต1การพนันฟุตบอล แสดงใหเห็นช%องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สามารถสรุปเป7นแผนภาพ
ดังนี้ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 2 การสื่อสารระหว%างผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1กับเว็บไซต1การพนันฟุตบอล
3.2 การสื่อสารระหวางผูเลนการพนันฟุตบอลออนไลน,
การสื่อสารระหว%างผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาเป7น 2 ประเภท
ดังนี้
3.2.1 การสื่อสารระหว%างผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ในกลุ%มสังคมที่ใกลชิด
ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 มักใชเวลาร%วมกันในการสื่อสาร เรื่องการวิเคราะห1
ฟุตบอล ใชความรูและทักษะของแต%ละคน แบ%งปAนประสบการณ1ในการจะตัดสินใจวางเดิมพันการ
พนันฟุตบอลออนไลน1ในแต%ละครั้ง โดยเฉพาะในกลุ%มเพื่อน ที่มักจะช%วยกันวิเคราะห1ฟุตบอล เมื่อผล
การวิเคราะห1ตรงกัน หลังจากนั้นจะตัดสินใจวางเดิมพันการพนันฟุตบอลออนไลน1 และจะรวมตัวกัน
อีกครั้งเมื่อการแข%งขันฟุตบอลทีมที่ตนไดวางเดิมพันการพนันเอาไว จับกลุ%มสังสรรค1 เชียร1ฟุตบอล
และสนทนาวิจารณ1การแข%งขันนั้น ๆ ร%วมกัน เป7นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป7นประจํา
3.2.2 การสื่อสารระหว%างผูเล%นการพนันฟุตบอลในสื่อสังคมออนไลน1
ช%องทางสื่อสังคมออนไลน1 เป7นหนึ่งช%องทางที่ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 เขาไป
สืบคนขอมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห1ผลฟุตบอลของตนเอง โดยสื่อสังคมออนไลน1ที่ใชเป7นประจํา
คือ เฟซบุˆก เป7นแหล%งรวมผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เป7นจํานวนมาก ในกลุ%มใด กลุ%มหนึ่ง ส%วน
ใหญ% จะเป7 นแฟนเพจที่เ กี่ย วของกั บฟุ ตบอล ผลวิเ คราะห1 ฟุต บอล หรือแฟนเพจที่เกี่ ยวกับ กีฬาที่ มี
ชื่อเสียง

แฟนเพจที่เกี่ยวกับกีฬาที่มีชื่อเสียง จะไดรับความนิยม และมีผูติดตามเป7นจํานวน
มาก เมื่อมีการโพสต1ขอมูล ข%าวสารต%าง ๆ ภายในช%องแสดงความคิดเห็นจะมีผูเล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1จํานวนมาก เขามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งบางคนนิยมอ%านความคิดเห็นของคนอื่น ประกอบ
กับความคิดเห็นของตนเอง เพื่อตัดสินใจวางเดิมการแข%งขันฟุตบอลในแต%ละครั้ง
4. แหลงขอมูลขาวสารประกอบการตัดสินใจเพื่อใชในการเลนการพนันฟุตบอลออนไลน,
จากการสัมภาษณ1ผูเรียน ในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับประเด็น
แหล%งขอมูลข%าวสารประกอบการตัดสินใจเพื่อใชในการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สามารถสรุปได
3 ประเภท ดังนี้
4.1 มุมมองของผูเลนการพนันฟุตบอลออนไลน,กับสื่อตาง ๆ
แมว% า สื่ อ สั ง คมออนไลน1 จ ะมี ผ ลต% อ การเขาถึ ง ขอมู ล ข% า วสารของผู เล% น การพนั น
ฟุ ต บอลออนไลน1 แต% จ ากการศึ ก ษา พบว% า ยั งมี สื่ ออื่ น ๆ ที่ ผู เล% น การพนั น ฟุ ต บอลออนไลน1 ใ ชใน
การศึกษาขอมูล ข%าวสารเกี่ยวกับฟุตบอล โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน1 ที่ยังเขาถึงข%าวสารของทีมฟุตบอลที่
ตนนั้นชื่อชอบ การรับชมรายการโทรทัศน1ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห1ฟุตบอล มีรายการโทรทัศน1
เฉพาะที่ตองรับชมทางโทรทัศน1เท%านั้น หรือการถ%ายทอดสดการแข%งขันฟุตบอล โทรทัศน1ยังมีบทบาท
ต%อผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1
แต%สื่อสิ่งพิมพ1และสื่อวิทยุ เป7นสื่อที่เริ่มไม%มีผลต%อการเขาถึงขอมูล ข%าวสารต%าง ๆ
ของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 เพราะทั้งสองสื่อนี้ สามารถเขาถึงขอมูล ข%าวสารต%าง ๆ ไดจากสื่อ
ออนไลน1 ยิ่งปAจจุบันสื่อสิ่งพิมพ1และสื่อวิทยุหลายแห%ง ไดเขามาทํากลยุทธ1ในการเขาถึงขอมูลข%าวสาร
ในสื่อออนไลน1เป7นจํานวนมาก ทําใหผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1มองว%า เขาสื่อออนไลน1เพียงพอ
แลวที่จะเขาถึงขอมูลที่เป7นประโยชน1
4.2 หลักการเลือกใชสื่อเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสารของผูเลนการพนันฟุตบอลออนไลน,
หลักการใชสื่อของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จะแตกต%างกันไปตามแต%ความ
ถนั ด และความเคยชิ นของแต% ล ะบุคคล บางคนใชสื่ อออนไลน1 เ พี ยงอย% างเดี ยวในการเขาถึ งขอมู ล
ข%าวสารต%าง ๆ บางคนใชทั้งสื่อโทรทัศน1และสื่อออนไลน1 สื่อโทรทัศน1มีไวสําหรับดูรายการโทรทัศน1ที่
ชื่นชอบ มีการวิเคราะห1ผลฟุตบอล ผูสื่อข%าวกีฬาที่ชื่นชอบ หรือข%าวกีฬาในแต%ละสถานีโทรทัศน1 ส%วน
สื่อสังคมออนไลน1ไวใชในการเขาสื่อสังคมออนไลน1 เพื่อดูขอมูลประกอบกัน
4.3 วิธีการใชสื่อในการเปดรับขอมูลขาวสารของผูเลนการพนันฟุตบอลออนไลน,
วิธีการใชสื่อในการเปดรับขอมูลข%าวสารของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1สามารถสรุปเป7น
3 ขั้นตอน ดังต%อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกช%องทางของแหล%งขอมูลที่ตองการศึกษา
แหล%งขอมูลข%าวสารมีหลายช%องทางใหผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เขาถึง ทั้งสื่อ
โทรทัศน1 สื่อสิ่งพิมพ1 สื่อออนไลน1 และสื่ออื่น ๆ ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 จะเลือกช%องทางที่
ตนเองมีความเคยชินและเขาเป7นประจํา ที่สําคัญช%องทางนั้นจะตองมีขอมูลที่เป7นประโยชน1ในการ
ประกอบการตัดสินใจในการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาขอมูลข%าวสารจากช%องทางที่เลือก
เมื่อไดช%องทางในการเขาถึงขอมูลข%าวสาร ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จะใชเวลา
ในการศึกษาขอมูลข%าวสารอย%างละเอียด ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บางคน ใชเวลาทั้งวัน เพื่อ
ศึกษาขอมูลจากแหล%งนั้น ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่แม%นยํา และถูกตอง
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาขอมูลข%าวสารที่ไดรับเพื่อวางเดิมพัน
ขั้นตอนสุ ดทาย ผู เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จะนํา ขอมูลที่ได มาวิเ คราะห1กับ
ประสบการณ1ของตนเองที่มีอยู% อาจนํามาแบ%งปAนกับคนใกลชิด เช%น เพื่อน เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ว%าขอมูลข%าวสารที่ไดรับมา ถูกตอง น%าเชื่อถือ เมื่อแน%ใจจึงพิจารณาวางเดิมพันการพนันฟุตบอลในครั้ง
นั้น ๆ
5. ผูมีอิทธิพลทางความคิดที่มีผลตอการตัดสินใจเลนการพนันฟุตบอล
จากการสัมภาษณ1ผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในประเด็นเกี่ยวกับ
ผูมีอิทธิพลทางความคิดที่มีผลต%อการตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สามารถสรุปไดดังนี้
5.1 รูปแบบการสื่อสารของผูมีอิทธิพลทางความคิด
ปAจ จุ บัน สื่ อสั งคมออนไลน1 เป7 น พื้น ที่ หลั กสํ าหรั บผู มี อิทธิ พลทางความคิด ในการ
เขาถึงผูติดตามทุกคน ที่ใหการสนับสนุน เพราะความเชี่ยวชาญ การมีชื่อเสียง และแม%นยําในการ
วิเคราะห1ผลฟุตบอล ทําใหผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ติดตามกลุ%มคนเหล%านี้
สื่อสังคมออนไลน1อย%างเฟซบุˆก ที่ใชแฟนเพจเป7นที่รวมกลุ%มคนที่ชื่นชอบผูมีอิทธิพล
ทางความคิดใหรวมตัวกัน เพื่อติดตามขอมูลข%าวสารต%าง ๆ ทั้งขอความการวิเคราะห1ผลฟุตบอล การ
ถ%ายทอดสดวิดีโอจากผูมีอิทธิพลทางความคิด เป7นวิธีที่ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สามารถพูดคุย
สื่อสาร และแสดงความคิดเห็นกับผูมีอิทธิพลทางความคิดไดทันที
ช% อ งทางแอพพลิ เ คชั่ น ไลน1 เป7 น ช% อ งทางที่ ก ลุ% ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด
ประชาสัมพันธ1ชักชวนกลุ%มผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จากแฟนเพจในเฟซบุˆก ถาผูเล%นการพนัน
ฟุตบอลตองการไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห1ผลฟุตบอล หรือขอมูลอื่น ๆ ที่เป7นประโยชน1ใน
การเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ผูมีอิทธิพลทางความคิดแนะนําว%า “ไลน1” เป7นช%องทางที่จะได
ขอมูลที่ดีมากและเป7นส%วนตัวกว%าช%องทางเฟซบุˆก

5.2 มุมมองของผูเลนการพนันฟุตบอลออนไลน,ตอผูมีอิทธิพลทางความคิด
จากการสัมภาษณ1ผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดขอมูลว%า
ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สรุปเป7น 2 กลุ%ม มีทั้งกลุ%มที่เชื่อที่ผูมีอิทธิพลทางความคิด และกลุ%มที่
ไม% เ ชื่ อ ผู มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด เพราะบางกลุ% ม จะรั บ ขอมู ล จากผู มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด มาเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจ แต%จะเชื่อการตัดสินใจของตนเองเป7นหลักเท%านั้น
บางขอมู ล ที่ กลุ% มไม% เ ชื่ อผู มี อิทธิ พลทางความคิ ดไดรั บ มา ไม% น% า เชื่ อถื อ และเพี ย ง
พอที่จะทําใหกลุ%มคนเหล%านี้เชื่อในสิ่งที่ผูมีอิทธิพลทางความคิดแนะนํา แต%กลุ%มที่เชื่อผูมีอิทธิพลทาง
ความคิดมองว%า การแนะนําขอมูลต%าง ๆ ที่ไดรับจากผูมีอิทธิพลทางความคิด เป7นขอมูลที่น%าเชื่อถือ
และมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงจริง ๆ ไม%มีเหตุผลที่จะไม%เชื่อ
อภิปรายผลการวิจัย
ส%วนใหญ%ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เคยเล%นการพนันฟุตบอลรูปแบบเดิมมาก%อน และ
เปลี่ ย นมาเล% น การพนั น ฟุ ต บอลในรู ป แบบออนไลน1 เพราะมองว% า มี ความเสี่ ย งนอยในเรื่ อ งความ
ปลอดภัยจากการถูกจับโดยเจาหนาที่ตํารวจ สอดคลองกับแนวคิดของ ลําดับขั้นความตองการของ
มนุษย1โดยมาสโลว1 ขั้นที่สอง Safety เป7นขั้นความตองการของมนุษย1ที่สูงขึ้นจากขั้นแรก ไดแก%
ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในดานต%างๆ ความรูสึกปลอดภัยทางร%างกาย หนาที่การงานมั่นคง การเงิน
มั่งคง มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย ซึ่งปAจจัยความปลอดภัย เป7นปAจจัยหลักสําหรับผูเล%นการ
พนันฟุตบอลออนไลน1ทุกคน เพราะการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ไม%ตองมีหลักฐานชัดเจน คือ
“ใบโพยบอล” การกระทําทุกอย%างเกิดขึ้นในเว็บไซต1 ยากที่เจาหนาที่ตํารวจ จะเขาถึงหลักฐานใน
เว็บไซต1การพนันฟุตบอล
โดยทั่วไปการเริ่มเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ส%วนใหญ%ถูก
ชักจูงโดยบุคคลใกลชิด โดยเฉพาะเพื่อนในกลุ%มเดียวกัน เพื่อนที่สถาบันการศึกษาเดียวกัน หรือเพื่อน
ต%างสถาบันการศึกษา เหตุเพราะว%าผูเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา มีรูปแบบการใชชีวิตที่ต%างจากผูเรียน
สายสามัญ ความเป7นกลุ%มเพื่อน โดยเฉพาะกลุ%มเพื่อนผูชาย ที่มักจะมีพฤติกรรมคลาย ๆ กัน เพื่อน
กระทําอย%างไร ตนเองจะกระทําเช%นนั้น ตองการเป7นที่ยอมรับจากกลุ%มเพื่อน เมื่อเพื่อนเล%นการพนัน
ฟุตบอลออนไลน1 รวมถึงความอยากรู อยากลอง จึงเป7นแรงกระตุนใหตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1 ม ากขึ้ น สอดคลองกั บ แนวคิ ด ลํ า ดั บ ขั้ น ความตองการของมนุ ษ ย1 โ ดยมาสโลว1 ขั้ น ที่ 3
Love/Belonging และขั้นที่ 4 Esteem มนุษย1มีความตองการทางสังคม ตองการเพื่อนฝูง รวมถึง
มนุษย1ตองการเป7นที่ยอมรับจากทุกคน ตองการเป7นที่ชื่นชอบ และถูกชมเชย เมื่อผูเล%นการพนัน
ฟุตบอลออนไลน1เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ตามเพื่อน จึงกลายเป7นพฤติกรรมที่พวกเขามองว%าการ
กระทําเช%นนี้เป7นการกระทําที่ปกติ เมื่อกระทําแลวสามารถเขากับกลุ%มเพื่อนไดและยังไดรับคําชมเชย

แมว%าการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จะเป7นกิจกรรมที่ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ใช
เป7นกิจกรรมระหว%างกลุ%มเพื่อน แต%มีผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บางราย ใชเป7นกิจกรรมบําบัด
ความทุกข1ของตนเอง โดยเฉพาะบุคคลที่เป7นโรคซึมเศรา ตองการหลีกหนีจากความวุ%นวายในสังคม
จึงใชการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ที่เป7นกิจกรรมที่ไม%ตองออกไปพบปะสังคมภายนอก อีกทั้งยัง
ผ%อนคลาย และสรางความบันเทิงได อธิบายไดจากแนวคิด McQuail, Blumler & Brown (1972)
กล%าวว%า การใชสื่อของบุคคล สามารถจัดกลุ%มพื้นฐานไดสี่กลุ%ม ไดแก% เพื่อหลีกหนีจากโลกส%วนตัว
(Diversion) เพื่อความสัมพันธ1ส%วนบุคคล (Personal relationship) เพื่อสรางเอกลักษณ1ส%วนตัว
(Personal identity) และเพื่อติดตามเฝ\าดูสังคม (Surveillance)
ช%องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว เป7นช%องทางการสื่อสารที่รองรับผูเล%นการ
พนันฟุตบอลออนไลน1ที่มีตองการคําแนะนํา ความช%วยเหลือ หรือมีปAญหาเกี่ยวกับการใชงานเว็บไซต1
การพนันฟุตบอล การมีช%องทางการสื่อสารที่หลากหลายนี้ เป7นการสรางความน%าเชื่อถือใหกับเว็บไซต1
การพนันฟุตบอล และผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ยังมองว%า การสามารถติดต%อเว็บไซต1การพนัน
ฟุตบอลไดสะดวกทุกช%องทาง เป7 นสิ่งที่ทําใหพวกเขาเชื่อมั่น และไวใจเว็บไซต1 การพนัน ฟุตบอลที่
ตนเองกําลังเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สอดคลองกับแนวคิด Katz, Blumler & Gurevitch
(1974) ไดตั้งขอสันนิษฐานของทฤษฎีการใชประโยชน1และความพึงพอใจจากสื่อ ดังนี้ ผูฟAงหรือผูชม
เป7นผูเลือกเป\าหมายในการใชสื่อตามที่พวกเขาตองการ ผูฟAงหรือผูชมเป7นผูเชื่อมโยงการใชสื่อกับ
ความตองการของตน สื่อมีคู%แข%ง ผูฟAงและผูชมมีทางเลือก ขึ้นอยู%ว%าจะเลือกใชอะไร เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของตน บุคคลรูวิธีการเขาถึงสื่อ ความสนใจ และแรงจูงใจ สามารถอธิบายเรื่องใชการ
สื่อของตนไดอย% างตรงประเด็ นใหกั บนั กวิ จัย ได ผูฟA งหรือผูชมเป7น ผูตั ดสิ นคุ ณค% าของเนื้ อหาในสื่ อ
เท%านั้น ปAจจุบันเว็บไซต1การพนันฟุตบอลมีจํานวนมาก ดังนั้นเว็บไซต1การพนันฟุตบอลจึงพยายาม
อํานวยความสะดวกใหกับผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 เพราะผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เป7นผู
ตัดสินใจเลือกว%าจะเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เว็บไซต1ใด เว็บไซต1การพนันฟุตบอลจึงพยายามทํา
ใหเว็บไซต1ของตนเองเป7นที่ยอมรับและไดรับความนิยมเหนือเว็บไซต1การพนันฟุตบอลคู%แข%งอื่น ๆ
ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 มีวิธีการสื่อสารกับผูเล%นดวยกันเองหลายรูปแบบ ทั้งการ
สื่อสารในกลุ%มสังคมที่ใกลชิด รูจักกันเป7นอย%างดี หรือมีความสันพันธ1กันทางสถานะ เช%น ครอบครัว
เพื่อน บุคคลที่รูจัก เป7นตน ซึ่งการสื่อสารเกิดจากสาเหตุหลายประการ ทั้งการสื่อสารเพื่อประโยชน1
การเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ปรึกษา แบ%งปAนขอมูลของแต%ละบุคคล หรือการสื่อสารเพื่อชักจูง
โนมนาวใจใหเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1
โดยผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เป7นผูเลือกใชสื่อดวยตนเอง เพื่อตอบสนองความตองการ
ของขอมูล ดวยช%องทางต%าง ๆ สอดคลองกับแนวคิดการตัดสินใจของ Simon ไดกล%าวไวว%า เป7น
กระบวนการของการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่จะเป7นไปได และทางเลือกจาก
ภาระกิ จ หรื องานต% า ง ๆ ที่ มีอยู% และยั งสอดคลองกั บ แนวคิ ด ขั้ น ตอนกระบวนการตั ด สิ น ใจ ของ
Plunkett and Attner ขั้นที่ 4 การวิเคราะห1ทางเลือก (Analyze the alternatives) เมื่อผูเล%นการ
พนั น ฟุ ต บอลออนไลน1 ไดพั ฒ นาทางเลื อกใชสื่ อ ต% า ง ๆ นํ า เอาขอดี และขอเสี ย ของแต% ล ะสื่ อมา

เปรียบเทียบกัน โดยใชการวิเคราะห1 หรือกล%าวไดว%า เมื่อผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ตองการ
ขอมูลข%าวสารที่จะเป7นประโยชน1ต%อการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 จะตองใชการตัดสินใจจาก
ตนเองเป7นหลัก
วิธีการใชสื่อในการเปดรับขอมูลข%าวสารของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ยังสอดคลองกับ
แนวคิดขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ ของ Plunkett and Attner (1994) ขั้นที่ 5 การเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) และขั้นที่ 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
(Implement the decision) เมื่อผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแต%
ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนทางเลือกนั้น เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว
ทางเลือกที่ดีที่สุดควรสรางผลเสียต%อเนื่องในระยะหลังนอยที่สุด และใหผลประโยชน1มากที่สุด และ
เมื่อผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ไดทางเลือกที่ดีที่สุดแลว จึงนําผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ นั่นคือ
ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1นั่นเอง
ผูมีอิทธิพลทางความคิดมีผลต%อการตัดสินใจของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 หลายบุคคล
ทํางานในวงการสื่อสารมวลชน เป7นการเพิ่มความน%าเชื่อถืออีกระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล การวิเคราะห1ผลฟุตบอล หรือการให “ทีเด็ดบอล” ที่แม%นยําติดต%อกันหลายครั้ง
ทําใหไดรับความนิยม ซึ่งการที่ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ติดตามกลุ%มคนเหล%านี้ สอดคลองกับ
แนวคิด Brown & hayes (2008) ไดใหนิยามคําว%า “อิทธิพล” หมายถึง พลังอํานาจบางอย%างที่
สามารถส%งผลกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ1ใดเหตุการณ1หนึ่งได ส%วนในทางการตลาด อธิบายไวว%า
“อิทธิพลสามารถเกิดขึ้นกับผูบริโภค ผ%านหลากหลายวิธีดวยกัน ตั้งแต%การแนะนําสินคาปากต%อปาก
ไปจนถึงการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต%อความน%าเชื่อถือของผูขายเพียงเล็กนอย จากแนวคิดนี้จึงสนับสนุนว%า
ผูที่มีอิทธิพลความคิดยังมีผลต%อการตัดสินใจของผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ในแง%ของคําพูดอย%าง
มาก
ในงานวิจัยผูที่อิทธิพลทางความคิดที่ผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ติดตาม ไม%จําเป7นตอง
เป7นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือทํางานในดานสื่อสารมวลชน แต%เป7นผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานการ
วิเคราะห1ฟุตบอล การใหผลทํานายการแข%งขันฟุตบอล หรือการใหขอมูลที่เป7นประโยชน1สามารถทําให
ผูอื่นเชื่อถือได ดวยเหตุผลขางตนสอดคลองกับแนวคิดของนิติการุณย1 มิ่งรุจิราลัย (2561) ไดกล%าวถึง
Online influencer ว%าเป7นกลุ%มคน Celeb, Blogger, Net Idol หรือคนธรรมดาที่มีคนชื่นชอบเป7น
จํานวนมากในสื่อออนไลน1 ผูประกอบการที่ใชกลุ%มคนเหล%านี้ สามารถที่จะเพิ่มยอดขายใหกับสินคา
ตนเองได และยั งสอดคลองกับแนวคิด Berry&Keller (2003) ไดอธิ บายในหนังสือเรื่ อง The
Influential ถึงผูมีอิทธิพล และบทบาทสําคัญที่พวกเขามีต%อการตัดสินใจของผูบริโภคในแง%ต%าง ๆ
เนนใหความสําคัญกับวิธีการแบบปากต%อปาก ในทํานองที่ว%า “ถาชอบก็ตองบอกต%อ” โดย Keller
และ Berry ไดชี้ว%า กลุ%มผูมีอิทธิพลเหล%านี้ จะปรากฎใหเห็นในอัตรา 1 คน ใน 10 คน ซึ่งหนึ่งคนนั้น
จะเป7นคนที่บอกเล%าใหคนอื่นๆ ฟAง ว%าพวกเขาคิดหรือรูสึกอย%างไรกับบางสิ่งบางอย%าง และคําบอกเล%า
ของคนคนนี้จะส%งผลต%อการตัดสินใจของ 9 คนที่เหลือ โดย Keller และ Berry ไดนิยามผูมีอิทธิพลไว

ว%า จะตองมีสามคุณลักษณะใหญ% ๆ คือ พวกเขามีเสนสาย หรือคอนเนคชั่น ที่จะนําพาโอกาสใหม%ๆ
และเครือข%ายที่ใหญ%กว%ามาใหเสมอ พวกเขาสามารถเขาถึงขอมูล หรือเขาถึงบุคคลอื่นๆที่มีขอมูล อัน
จะส%งผลต%อการตัดสินใจได ผูคนมักจะเขาหาพวกเขาเพื่อขอคําแนะนํา ซึ่งผูเล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1ส%วนใหญ%ใชช%องทางสื่อสังคมออนไลน1 ในการติดตามกลุ%มคนที่มีอิทธิพลทางความคิดที่ไดรับ
ความนิยม และเชื่อในสิ่งที่กลุ%มคนที่มีอิทธิพลทางความคิดชักนําและโนมนาวใจ
ผลการวิ จั ย ยั งพบว% า เหตุ ผ ลที่ ผู เล% น การพนั น ฟุ ต บอลออนไลน1 เ ชื่ อในสิ่ งที่ ผู มี อิทธิ พลทาง
ความคิด เพราะไม%มั่นใจในความคิด ของตนเอง ตองการผูที่ สามารถใหขอมู ลที่แม%นยํ าไดมากกว% า
ความคิดของตนเอง หรือตองการผูมีอิทธิพลทางความคิดมายืนยันความคิดของตนเองว%าเป7นสิ่งที่
ถูกตอง สอดคลองกับแนวคิด Brown & hayes (2008) อธิบายแนวคิดหลักของการทํางานการตลาด
แบบใชผูมีอิทธิพล (Inflencer Marketing) มาจากแนวคิดที่ว%า ผูบริโภคมักจะไม%ตัดสินใจดวยตนเอง
หากแต%ตัดสินใจจากการตรวจสอบขอมูลหรือพึ่งพาความคิดเห็นจากแหล%งอื่นๆก%อน ไดกล%าวถึงแหล%ง
ที่ว%านั้น หมายถึง “ผูทรงอิทธิพล” หรือ Influencer ของผูบริโภคนั่นเอง รวมทั้งการรูเท%าทันสื่อของผู
เล% น การพนั น ฟุ ต บอลออนไลน1 ยั ง มองว% า สิ่ ง ที่ ผู มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด แนะนํ า เป7 น สิ่ ง ที่ ถู ก ตอง
โดยเฉพาะการโนมนาวใจใหเริ่มเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ดวยคําเชิญชวนต%าง ๆ ทั้งที่ผูเล%นการ
พนันฟุตบอลออนไลน1ไม%ไดคิดใหรอบคอบว%าจะมีผลตามมาภายหลัง หรือจะเกิดอะไรขึ้น แต%ตองการ
เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เพราะสิ่งที่มาปลุกเราจากผูมีอิทธิพลทางความคิด สอดคลองกับแนวคิด
Baran and Davis ไดใหความหมายการรูเท%าทันสื่อ หมายถึง ความสามารถในการเขาถึง วิเคราะห1
ประเมิน และสื่อความสารที่ไดรับ ถาผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ยับยั้งความคิด พิจารณาอย%าง
รอบคอบ ไม%หลงเชื่อคําแนะนําต%าง ๆ จะไม%ทําใหเกิดโทษภายหลัง
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย พบว%า ผูที่มีอิทธิพลทางความคิดในการชักจู งผูเล%น การพนั นฟุตบอล
ออนไลน1ยังมีผลต%อการตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 จึงควรมีงานวิจัยที่ศึกษากลุ%มคนเหล%านี้
โดยเฉพาะ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น
2. งานวิจัยนี้ทําใหสถานศึกษา ครูอาจารย1 รวมถึงผูปกครอง ไดรับรูปAญหา เพื่อที่จะดูแลบุตร
หลานใหใกลชิ ด มากขึ้น และชี้ใหบุต รหลานตระหนั กถึ งผลกระทบที่ เ กิด ขึ้ นจากการเล% นการพนั น
ฟุตบอลออนไลน1
3. งานวิจัยนี้ทําใหทราบขอมูลเชิงลึก รวมถึงผลกระทบในมิติต%าง ๆ เป7นประโยชน1ต%อกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป7นหน%วยงานตนสังกัด เขามารับทราบถึงปAญหาเหล%านี้ อีกทั้งยัง
เป7นประโยชน1ต%อศูนย1ศึกษาปAญหาการพนัน เป7นกรณีตัวอย%างที่กลุ%มผูเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1
อยู%ในช%วงวัยกําลังศึกษา เพื่อหาแนวทางและแกไขปAญหาเหล%านี้
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