


การส่ือสาร และการเป�ดรับข�อมูลข�าวสารของผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเล�นการพนันฟุตบอลออนไลน,บนเว็บไซต,การพนันฟุตบอล1 

วิษชญะ ศิลาน�อย2 เจษฎา ศาลาทอง3 

บทคัดย�อ 

การศึกษาการสื่อสาร และการเป�ดรับข�อมูลข%าวสารของผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บนเว็บไซต1การพนันฟุตบอล พบว%าผู�เล%นการพนัน
ฟุตบอลออนไลน1มีการสื่อสารกับเว็บไซต1การพนันฟุตบอลในช%องทางต%าง ๆ ดังนี้ ช%องสนทนาหน�า
เว็บไซต1 เบอร1โทรศัพท1 และแอพพลิเคชั่นไลน1 โดยการสื่อสารระหว%างผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1
ด�วยกันในสื่อสังคมออนไลน1เป7นท่ีนิยมอย%างมาก และการสื่อสารระหว%างผู�เล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1ในกลุ%มสังคมท่ีใกล�ชิดโดยเฉพาะเพ่ือน มีเหตุผลหลัก คือ การแลกเปลี่ยนการวิเคราะห1ผล
ฟุตบอลร%วมกัน  

สื่อออนไลน1เป7นสื่อท่ีได�รับความนิยมมากกว%าสื่อโทรทัศน1 สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ1 ในการเป7น
แหล%งข�อมูลข%าวสารประกอบการตัดสินใจเพ่ือใช�ในการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 โดยวิธีการใช�สื่อ
ในการเป�ดรับข�อมูลข%าวสารของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1มี 3 ข้ันตอน คือ เลือกช%องทางของ
แหล%งข�อมูลท่ีต�องการศึกษา ศึกษาข�อมูลข%าวสารจากช%องทางท่ีเลือก และพิจารณาข�อมูลข%าวสารท่ี
ได�รับเพ่ือวางเดิมพัน 

  นอกจากนี้ผู�มีอิทธิพลทางความคิดท่ีมีชื่อเสียงในสื่อต%าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน1 ท่ีเป7น
พ้ืนท่ีหลักสําหรับผู�มีอิทธิพลทางความคิด ในการเข�าถึงผู�ติดตามทุกคน เพราะความเชี่ยวชาญ การมี
ชื่อเสียง และความแม%นยําในการวิเคราะห1ผลฟุตบอล ทําให�ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ติดตาม
กลุ%มคนเหล%านี้ และมีผลต%อการตัดสินใจ เพ่ือเป7นข�อมูลสําคัญในการตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1อีกด�วย 

คําสําคัญ: การพนันฟุตบอลออนไลน1, เว็บไซต1การพนันฟุตบอล, ผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา 

 
                                                           

1 บทความนี้เป7นส%วนหนึ่งของวิทยานิพนธ1 เรื่อง กลยุทธ1การสื่อสารของเว็บไซต1การพนันฟุตบอล
ออนไลน1 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร1 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย ได�รับ
การสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ1จากศูนย1ศึกษาปAญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร1 จุฬาลงกรณ1
มหาวิทยาลัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
2 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร1 คณะนิเทศศาสตร1 
จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย 
3 อาจารย1, ดร., หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร1 คณะนิเทศศาสตร1 
จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย 



ความสําคัญของป2ญหา 

การพนันฟุตบอลออนไลน1ถือว%าเป7นธุรกิจท่ีได�รับการพัฒนาและมีอัตราเติบโตอย%างต%อเนื่อง 
สําหรับคนไทยมีความนิยมในการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ขยายตัวรวดเร็วเช%นเดียวกับ
ต%างประเทศ โดยผ%านช%องทางการเข�าถึงข�อมูลจากสื่อออนไลน1 (Social Network) สื่อโทรทัศน1 และ
สื่อนิตยสารสารกีฬาต%างๆ เป7นต�น เว็บไซต1การพนันฟุตบอลออนไลน1มีอยู%เป7นจํานวนมาก เป7นช%องทาง
สําหรับผู�เล%นการพนัน ท่ีสามารถเล%นการพนันได�ทุกชนิดกีฬา เช%น ฟุตบอล,บาสเกตบอล,เทนนิส,
กอล1ฟ,กีฬาแข%งม�า เป7นต�น รวมท้ังให�สมาชิกได�เลือกเล%นอีกหลากหลายเกมส1การแข%งขัน เช%น ไพ% บา
คาร%า แบล็คแจ็ค รูเล็ต เป7นต�น เม่ือเว็บไซต1การพนันฟุตบอลออนไลน1มีอยู%เป7นจํานวนมาก แต%ละ
เว็บไซต1จึงมีกลยุทธ1ต%าง ๆ ในการทําให�เว็บไซต1ของตนเองประสบความสําเร็จ มีสมาชิกในเว็บไซต1เป7น
จํานวนมาก เป7นท่ีรู�จัก และได�รับความนิยมของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ทุกคน  

  ในส%วนของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 พบผลสํารวจพฤติกรรมการรับชมและการเล%น
พนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ในกลุ%มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ของศูนย1ศึกษา
ปAญหาการพนัน พบว%านักเรียนสายอาชีพมีสัดส%วนผู�เล%นพนันสูงกว%าสายสามัญ และสัดส%วนผู�เล%นพนัน
จะเพ่ิมสูงข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน  

จากข�อมูลจํานวนนักพนันท่ีเป7นผู�เรียนถือได�ว%าเป7นสัดส%วนท่ีสูง เม่ือเทียบกับนักพนันท้ังหมด 
โดยเฉพาะผู�เรียนสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษาท่ีมีสัดส%วนการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ท่ีมากข้ึน  

  โดยงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการใช�สื่อออนไลน1ต%อการเล%นพนันของ
เยาวชนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปAทมาภรณ1 สุขสมโสด,2561) พบว%าเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีอยู%ใกล�กับกรุงเทพมหานคร เป7นจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมเป7น
จํานวนมาก วัยรุ%นส%วนใหญ%มีการอพยพย�ายถ่ินฐานตามผู�ปกครองมาจากหลายจังหวัด วัยรุ%นกลุ%มนี้จึง
ได�รับอิทธิพลของความเป7นเมืองหลวงทําให�เกิดปรากฏการณ1ทางสังคมท่ีวัยรุ%นมักมีพฤติกรรมการใช�
สื่อสังคมออนไลน1มากกว%าสื่ออ่ืน ๆ โดยเฉพาะการใช�สื่อออนไลน1เพ่ือเข�าถึงการเล%นการพนัน  

  อีกท้ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได�แบ%งสถาบันศึกษาท่ีเป7นกลุ%มเสี่ยงในเรื่อง
ของพฤติกรรมท่ีไม%เหมาะสมเป7น 7 กลุ%ม โดยมีกลุ%มหนึ่งท่ีน%าสนใจคือ กลุ%มท่ี 6 กลุ%มกรุงเก%า เพราะใน
กลุ%มนี้ เป7นกลุ%มท่ีมีสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้ังหมด ได�แก% 

1. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต%อเรือพระนครศรีอยุธยา 
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา 
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา 

  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเล็งเห็นว%ากลุ%มสถาบันดังกล%าวมีพฤติกรรมท่ีไม%
เหมาะสม และมีความเสี่ยงต%อปAญหาอ่ืน ๆ ได�แก% ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท และ
การพนัน ซ่ึงสิ่งเหล%านี้ถือเป7นกลยุทธ1ท่ีสําคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดให�



สถานศึกษาทุกแห%ง ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการพนัน
เป7นหนึ่งในอบายมุขท่ีทางคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร%งรณรงค1กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
อีกท้ังนายสุเทพ ชิตยวงษ1 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล%าวในการประชุมนโยบาย
มาตรการเฝ\าระวังและแก�ไขปAญหาการทะเลาะวิวาท มาตรการป\องกันยาเสพติด และมาตรการ
ป\องกันการเล%นการพนันฟุตบอลในช%วงฟุตบอลโลก 2018 เพ่ือเตรียมการเฝ\าระวังก%อนเป�ดภาคเรียนป̂
การศึกษา 2561 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว%า “ในช%วงสัปดาห1
แรกของการเป�ดภาคเรียน ขอให�วิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีเป7นกลุ%มเสี่ยง เข�มงวดดูแลนักศึกษาไม%ให�เกิด
การซ%องสุม ขณะเดียวกันเฝ\าระวังไม%ให�มีการเล%นพนันฟุตบอล โดยเฉพาะในช%วงเดือนมิถุนายนท่ีจะมี
การแข%งขันฟุตบอลโลก ขอให�วิทยาลัยอาชีวศึกษาต%าง ๆ หามาตรการกํากับดูแลไม%ให�มีการเล%นพนัน”  

  จากสภาพปAญหาท้ังหมด ผู�วิจัยจึงมุ%งศึกษาการสื่อสาร การเป�ดรับข�อมูลข%าวสารของผู�เรียนใน
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีเป7นสถาบันการศึกษากลุ%มเสี่ยงในเรื่องพฤติกรรมไม%
เหมาะสม เก่ียวกับเว็บไซต1การพนันฟุตบอลออนไลน1 เพ่ือท่ีจะได�ข�อมูลท่ีเป7นประโยชน1ต%อหน%วยงานท่ี
เก่ียวข�อง เข�ามาจัดการ และแก�ไขปAญหาเหล%านี้ให�หมดไปจากสถาบันการศึกษาและสังคมไทย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

  การศึกษาการสื่อสาร และการเป�ดรับข�อมูลข%าวสารของผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บนเว็บไซต1การพนันฟุตบอล ได�มีการนําแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องเข�ามาใช�ในการวิจัย เพ่ือประกอบเป7นแนวทางความคิด เพ่ือให�กรอบแนวคิดชัดเจน
ยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1. ทฤษฎีเก่ียวกับการใช�ส่ือเพ่ือประโยชน,และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications 
Approach) 

  ทฤษฎีการใช�ประโยชน1และความพึงพอใจเป7นทฤษฎีท่ีขยายความมาจากทฤษฎีความต�องการ
และแรงจูงใจ (Needs and Motivation Theory) ซ่ึงในทฤษฎีความต�องการและแรงจูงใจของ
Maslow ได�กล%าวว%าบุคคลท่ัวไปจะค�นหาสิ่งท่ีจะตอบสนองกับลําดับข้ันความต�องการของตน เม่ือ
บุคคลสามารถบรรลุเป\าหมายท่ีแสวงหาได�ในระดับหนึ่ง บุคคลนั้นก็จะเปลี่ยนไปยังข้ันท่ีสูงกว%า ดังนั้น 
ภาพลักษณ1ของมนุษย1ในฐานะท่ีเป7นผู�ค�นหาเชิงรุกเพ่ือตอบสนองต%อความต�องการของตน สอดคล�อง
กันกับแนวคิดของ Katz, Blumler & Gurevitch ท่ีนําไปสู%การศึกษาว%าคนเรานั้นบริโภคสื่ออย%างไร 

 

 



ภาพท่ี 
ท่ีมา:https://commons.org/Maslow's_hierarchy_of_needs.png

ข้ันท่ี 1 Physiological 
ต�องการทางกายภาพ มนุษย1ต�องหายใจ รับประทานอาหาร กินน้ํา มีเพศสัมพันธ1 นอน 

ข้ันท่ี 2 Safety 
ด�านต%างๆ ความรู�สึกปลอดภัยทางร%
ปลอดจากโรคภัย 

ข้ันท่ี 3 Love/Belonging 
ต�องการทางสังคม ต�องการเพ่ือนฝูง และท่ีสําคัญต�องการการสนับสนุนจากครอบครัว รวมถึงความรัก
จากทุก ๆ คน 

ข้ันท่ี 4 Esteem 
ยอมรับจากทุกคน ต�องการเป7นท่ีชื่นชอบ และถูกชมเชย

ข้ันท่ี 5 Self-actualization 
การบรรลุศักยภาพของตน ซ่ึงหมาย
ต้ังเป\าหมาย 

   

  2. แนวคิดการตัดสินใจและข้ันตอนการตัดสินใจ

การตัดสินใจ (Decision Making
ไว� 

โดยความหมายของการตัดสินใจ 

 

ภาพท่ี 1 : ลําดับข้ันความต�องการของมนุษย1โดย Maslow
https://commons.org/Maslow's_hierarchy_of_needs.png

1 Physiological เป7นข้ันแรกสื่อถึงความต�องการพ้ืนฐานท่ีสุดของมนุษย1
ต�องการทางกายภาพ มนุษย1ต�องหายใจ รับประทานอาหาร กินน้ํา มีเพศสัมพันธ1 นอน 

2 Safety เป7นข้ันความต�องการของมนุษย1ท่ีสูงข้ึน ได�แก%ความรู�สึกม่ันคงปลอดภัยใน
ความรู�สึกปลอดภัยทางร%างกาย หน�าท่ีการงานม่ันคง การเงินม่ังคง

3 Love/Belonging เป7นข้ันความต�องการของมนุษย1ท่ีสูงข้ึนจากข้ันท่ี 
ต�องการทางสังคม ต�องการเพ่ือนฝูง และท่ีสําคัญต�องการการสนับสนุนจากครอบครัว รวมถึงความรัก

4 Esteem เป7นข้ันความต�องการของมนุษย1ท่ีสูงข้ึนจากข้ันท่ี 3 
ยอมรับจากทุกคน ต�องการเป7นท่ีชื่นชอบ และถูกชมเชย  

actualization เป7นข้ันความต�องการของมนุษย1ท่ีสูงข้ึนจากข้ันท่ี 
การบรรลุศักยภาพของตน ซ่ึงหมายถึงการได�แสดงความสามารถตามท่ีตนมี 

แนวคิดการตัดสินใจและข้ันตอนการตัดสินใจ 

Decision Making) หมายถึง การเลือกสิ่งหนึ่งเพ่ือให�ได�ตามจุดประสงค1ท่ีวาง

โดยความหมายของการตัดสินใจ นักวิชาการได�ให�ความหมายไว�แตกต%างกันดังนี้

 

Maslow 
https://commons.org/Maslow's_hierarchy_of_needs.png 

เป7นข้ันแรกสื่อถึงความต�องการพ้ืนฐานท่ีสุดของมนุษย1  ได�แก%ความ
ต�องการทางกายภาพ มนุษย1ต�องหายใจ รับประทานอาหาร กินน้ํา มีเพศสัมพันธ1 นอน  

ได�แก%ความรู�สึกม่ันคงปลอดภัยใน
างกาย หน�าท่ีการงานม่ันคง การเงินม่ังคง มีสุขภาพแข็งแรง 

เป7นข้ันความต�องการของมนุษย1ท่ีสูงข้ึนจากข้ันท่ี 2 มนุษย1มีความ
ต�องการทางสังคม ต�องการเพ่ือนฝูง และท่ีสําคัญต�องการการสนับสนุนจากครอบครัว รวมถึงความรัก

3 มนุษย1ต�องการเป7นท่ี

เป7นข้ันความต�องการของมนุษย1ท่ีสูงข้ึนจากข้ันท่ี 4 หมายถึง 
 ทําได�สําเร็จตามท่ีตน

การเลือกสิ่งหนึ่งเพ่ือให�ได�ตามจุดประสงค1ท่ีวาง

นักวิชาการได�ให�ความหมายไว�แตกต%างกันดังนี้ 



  Barnard ได�กล%าวไว�ว%า การตัดสินใจ คือ เทคนิคในการท่ีจะวิเคราะห1ทางเลือกต%างๆ ให�เหลือ
เพียงทางเลือกเดียว 

  Simon ได�กล%าวไว�ว%า การตัดสินใจ เป7นข้ันตอนการตัดสินใจ เพ่ือหาทางเลือก และสิ่งท่ี
เป7นไปได� และทางเลือกจากภารกิจหรืองานต%าง ๆ ท่ีมีอยู% 

  Moody ได�กล%าวไว�ว%า การตัดสินใจ เป7นการเลือกให�เหลือเพียงทางเลือกเดียว โดยอยู%บน
พ้ืนฐานของกระบวนการวิเคราะห1  

  Gibson and Ivancevich ได�กล%าวไว�ว%า การตัดสินใจ เป7นกระบวนการสําคัญขององค1การ
อยู%บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห1ทางเลือกนั้นต้ังอยู%บนข%าวสารท่ีเป7นทางเลือก 

 Jones ได�กล%าวไว�ว%า การตัดสินใจเป7นกระบวนการ ท่ีจะสามารถแก�ไขปAญหาขององค1การ 
บริษัท หรือหน%วยงาน โดยการค�นหาทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เพ่ือ
บรรลุเป\าหมายขององค1การ บริษัท หรือหน%วยงานท่ีได�กําหนดไว� 

  พิชชากร พุ%มพยุง (2559: 48) ได�กล%าวไว�ว%า การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีบุคคลตัดสินใจท่ีจะ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ1หรือบริการ ต้ังแต% 2 อย%างข้ึนไป โดยมีการพิจารณาเพ่ือให�ได�รับสินค�าหรือการ
บริการท่ีดีท่ีสุด โดยการศึกษาข�อมูลของผลิตภัณฑ1นั้น ๆ 

  Plunkett and Attner ได�เสนอลําดับข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเป7น 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
อ�างจาก กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139)    

  ข้ันท่ี 1 การระบุปAญหา (Define the problem)  การระบุปAญหาได�ถูกต�องแม%นยําหรือไม% 
ย%อมมีผลต%อการดําเนินการในข้ันต%อ  ไปของกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงจะส%งผลกระทบโดยตรงต%อ
คุณภาพของการตัดสินใจด�วย ดังนั้น ผู�บริหารจึงควรระมัดระวังไม%ให�เกิดความผิดพลาดในการระบุ
ปAญหาขององค1การ ท้ังนี้ ผู�บริหารควรท่ีจะแยกแยะความแตกต%างระหว%างอาการแสดง (symptom) 
ท่ีเกิดข้ึนกับตัวปAญหาท่ีแท�จริงก%อน ผู�บริหารท่ีชาญฉลาดต�องคอยสังเกตอาการต%าง ๆ  ต�องพยายาม
รวบรวมข�อมูลท่ีจําเป7นต%อการค�นหาสาเหตุของอาการเหล%านั้น ซ่ึงจะนําไปสู%การระบุปAญหาท่ีแท�จริง
ได�อย%างถูกต�องแม%นยํา  

  ข้ันท่ี 2 การระบุข�อจํากัดของปAจจัย (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปAญหาได�
ถูกต�องแล�ว ผู�บริหารควรพิจารณาถึงปAจจัยจํากัดต%าง ๆ ขององค1การ การรู�ถึงข�อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีไม%
สามารถเปลี่ยนแปลงได� จะช%วยให�ผู�บริหารกําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกให�แคบลงได�  

  ข้ันท่ี 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ข้ันตอนต%อไป ผู�บริหาร
ควรทําการพัฒนาทางเลือกต%าง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหล%านั้นควรเป7นทางเลือกท่ีมีศักยภาพและมี
ความเป7นไปได�ท่ีจะเกิดได�จริง ในการแก�ปAญหาให�น�อยลงหรือให�ประโยชน1สูงสุด ซ่ึงอาจใช�วิธีการ



ปรึกษาหารือเป7นรายบุคคล หรือจัดการประชุมกลุ%มย%อยข้ึน ข�อมูลท่ีได�รับจากบุคคลเหล%านี้ เม่ือผนวก
รวมกับสติปAญญา ความรู� ความสามารถ ความคิดสร�างสรรค1 และประสบการณ1ของผู�บริหารจะช%วยให�
ผู�บริหารสามารถพัฒนาทางเลือกได�อย%างมีประสิทธิภาพ  

  ข้ันท่ี 4 การวิเคราะห1ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผู�บริหารได�พัฒนา
ทางเลือกต%าง ๆ โดยนําเอาข�อดีและข�อเสียของแต%ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกัน โดยใช�การ
วิเคราะห1  อย%างไรก็ตามทางเลือกบางทางเลือกท่ีอยู%ภายใต�ปAจจัยจํากัดขององค1การก็อาจทําให�เกิดผล
ต%อเนื่องท่ีไม%พึงประสงค1ตามมา  

  ข้ันท่ี 5 การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) ผู�บริหารควร
เปรียบเทียบข�อดีและข�อเสียของแต%ละทางเลือกอีกหนึ่งครั้ง เพ่ือพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทาง
เดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรสร�างผลเสียต%อเนื่องในระยะหลังน�อยท่ีสุด และให�ผลประโยชน1มากท่ีสุด 
ซ่ึงบางครั้งผู�บริหารอาจต�องตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบประนีประนอม โดยวิเคราะห1องค1ประกอบท่ีดี
ท่ีสุดของแต%ละทางเลือกนํามาผสมกัน  

  ข้ันท่ี 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เม่ือผู�บริหารได�
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแล�ว ควรมีการนําผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติอย%างจริงจัง เพ่ือให�การดําเนินงาน
เป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู�บริหารควรกําหนดระเบียบวิธี กฎ และนโยบาย ซ่ึงมีส%วนช%วย
สนับสนุนให�การดําเนินงานเป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ  

  ข้ันท่ี 7 การสร�างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 
system) การสร�างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซ่ึงจะช%วยให�ผู�บริหารได�รับข�อมูลย�อนหลัง
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานว%าเป7นไปตามเป\าหมายหรือไม% ข�อมูลย�อนหลัง จะช%วยให�ผู�บริหารแก�ปAญหา
หรือทําการตัดสินใจใหม%ได� โดยได�ผลของการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

   

  3. แนวคิดเก่ียวกับผู�มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 

  Brown & hayes (2008) ได�ให�นิยามคําว%า “อิทธิพล” หมายถึง พลังอํานาจบางอย%างท่ี
สามารถส%งผลกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ1ใดเหตุการณ1หนึ่งได� ส%วนในทางการตลาด อธิบายไว�ว%า 
“อิทธิพลสามารถเกิดข้ึนกับผู�บริโภค ผ%านหลากหลายวิธีด�วยกัน ต้ังแต%การแนะนําสินค�าปากต%อปาก 
ไปจนถึงการเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีต%อความน%าเชื่อถือของผู�ขายเพียงเล็กน�อย” 

นักวิชาการหลายสํานักได�ทําการอธิบายแนวคิดหลักของการทํางานการตลาดแบบใช�ผู�มี
อิทธิพล (Inflencer Marketing) มาจากแนวคิดท่ีว%า ผู�บริโภคมักจะไม%ตัดสินใจด�วยตนเอง หากแต%
ตัดสินใจจากการตรวจสอบข�อมูลหรือพ่ึงพาความคิดเห็นจากแหล%งอ่ืนๆก%อน Brown & hayes 
(2008) ได�กล%าวถึงแหล%งท่ีว%านั้น หมายถึง “ผู�ทรงอิทธิพล” หรือ Influencer ของผู�บริโภคนั่นเอง  



รติมา ศรีสมวงศ1, พิมพ1นลิน โกมลรุจิ, ทิวาพร รุ%งนาวา, บัณฑิตา สุดมี และพัลลภา ป̂ติสันต1 
(2555) ได�แบ%งประเภทของ Influencer เป7น 3 ประเภท ได�แก% 

  1. Amateur Reviewer เป7นบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ท่ีสนใจเรื่องหนึ่งมาก ๆ มาเขียนเรื่อง    
นั้น ๆ  เพ่ือท่ีจะรีวิวให�คนอ่ืนอ%าน อาจจะมีชื่อเสียงหรือไม%ก็ได� ถ�าเขียนน%าสนใจก็มีอิทธิพลต%อผู�อ่ืน
เช%นกัน 

  2. User group เป7นการรวมกลุ%มของผู�ใช�สินค�าประเภทเดียวกัน มักใช�สื่อสังสังคมออนไลน1
เป7นช%องทางรวมกลุ%มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลิงค1 หรือความคิดเห็นท่ีได�รับนิยมมาก ย%อมมีอิทธิพล
ต%อความคิดของผู�อ่ืนได�มาก 

  3. Customer Complain เป7นการรวมกลุ%มของคนท่ีผิดหวังจากแบรนด1นั้น ๆ เพ่ือออกมา
เตือนผู�อ่ืนไม%ให�หลงเชื่อ ซ่ึงเจ�าของแบรนด1ต�องออกมาตอบกลับด�วยความเป7นมิตรเท%านั้น 

เม่ือแนวคิดเรื่องผู�มีอิทธิพล ได�รับการนิยามและอภิปรายอย%างกว�างขวางมากข้ึนหลากหลาย
บริษัทก็เริ่มเอาแนวคิดการตลาดแบบใช�ผู�มีอิทธิพล มาเป7นหนึ่งในกลยุทธิ์ในการเข�าถึงผู�บริโภคของ
ตนเอง   

  Seth Godin (2003)  นักการตลาดท่ีมีชื่อเสียงจากหนังสือเรื่อง Purple Cow ได�กล%าวไว�ว%า 
ผู�มีอิทธิพลเหล%านี้ คือกุญแจสําคัญในการทําการตลาด ถึงข้ันท่ีว%า “มันคงจะไร�ประโยชน1สิ้นดี ถ�าหาก
เราไม%ทําโฆษนาให�กับคนท่ีมีอิทธิพล”เพราะฉะนั้น การตลาดแบบใช�ผู�มีอิทธิพล หรือ Influencer 
marketingจึงมีเป\าหมายเพ่ือนําเสนอแบรนด1หรือสินค�าผ%านผู�มีอิทธิพลเหล%านี้ โดยให�ผู�มีอิทธิพล มี
หน�าท่ีช%วยนําสารของบริษัท ไปส%งให�กับตลาด อันประกอบไปด�วยคนอ่ืน ๆ ในแวดวงสังคมของตัวผู�มี
อิทธิพลนั้นๆ 

  ในหนังสือเรื่อง Influencer Marketing ของ Brown&Hayes (2008) ได�นิยามบุคคลท่ีมี
อิทธิพลว%า “บุคคลท่ีสามส%งผลอย%างยิ่งต%อการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค โดยท่ีผู�บริโภคอาจไม%รู�ตัว” 
ในขณะท่ีวิธีการทางการตลาดแบบใช�ผู�มีอิทธิพลนั้น เป7นแนวทางท่ีค%อนข�างใหม%ในแวดวงธุรกิจ ยังไม%
พบเห็นมากนัก มีเพียงธุรกิจบางอย%างท่ีนําการตลาดแบบนี้เข�ามาใช� 

  Berry&Keller (2003) ได�อธิบายในหนังสือเรื่องThe Influential ถึงผู�มีอิทธิพล และบทบาท
สําคัญท่ีพวกเขามีต%อการตัดสินใจของผู�บริโภคในแง%ต%างๆ ไม%ว%าจะเป7นเชิงสังคม การเมือง วิถีชีวิต 
และธุรกิจ งานวิจัยชิ้นนี้ได�เน�นให�ความสําคัญกับวิธีการแบบปากต%อปาก ในทํานองท่ีว%า “ถ�าชอบก็
ต�องบอกต%อ” โดย Keller และ Berry ได�ชี้ว%า กลุ%มผู�มีอิทธิพลเหล%านี้ จะปรากฎให�เห็นในอัตรา 1 คน 
ใน 10 คน ซ่ึงหนึ่งคนนั้นจะเป7นคนท่ีบอกเล%าให�คนอ่ืนๆฟAง ว%าพวกเขาคิดหรือรู�สึกอย%างไรกับบางสิ่ง
บางอย%าง และคําบอกเล%าของคนคนนี้จะส%งผลต%อการตัดสินใจของ 9 คนท่ีเหลือ  โดย Keller และ 
Berry ได�นิยามผู�มีอิทธิพลไว�ว%า จะต�องมีสามคุณลักษณะใหญ%ๆ คือ  

  1. พวกเขามีเส�นสาย หรือคอนเนคชั่น ท่ีจะนําพาโอกาสใหม%ๆ และเครือข%ายท่ีใหญ%กว%ามาให�
เสมอ             



 2. พวกเขาสามารถเข�าถึงข�อมูล หรือเข�าถึงบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีข�อมูล อันจะส%งผลต%อการ
ตัดสินใจได�          
 3. ผู�คนมักจะเข�าหาพวกเขาเพ่ือขอคําแนะนํา  

  Brown และ Hayes (2008) ได�อธิบายว%า ผู�มีอิทธิพลสามารถมีบทบาทได�มากท่ีสุด 10 
บทบาทต%อกระบวนการตัดสินใจของผู�บริโภค ประกอบไปด�วย ผู�ฝAงแนวคิด หรือ Idea Planters, ผู�
สื่อสาร หรือAggregators/Communicators, ผู�สร�างเทรนด1 หรือ Trendsetter,ผู�แนะนํา หรือ 
Recommenders และ ผู�ชักจูง หรือ Persuaders เป7นต�น นอกจากนี้ยังชี้ให�เห็นว%า กลุ%มผู�มีอิทธิพล
ไม%ได�แค%ช%วยให�ผู�บริโภคตัดสินใจได�ง%ายข้ึนเท%านั้น แต%ยังช%วยไม%ให�ผู�บริโภครู�สึกกดดันมากเกินไปจาก
การตลาดโดยตรงของแต%ละบริษัทอีกด�วย  

  Brown และ Hayes (2008) กล%าวอีกว%า การตลาดแบบใช�ผู�มีอิทธิพล เป7นการตลาดท่ีเกิด
ข้ึนมามานานแล�ว เพียงแต%ว%าไม%ได�รับความนิยมเท%าท่ีควรจากผู�ผลิต หรือบริษัทต%าง ๆ  ผู�ผลิตแต%ละ
แห%งจึงพยายามหาวิธีรับการตลาดรูปแบบนี้ไปปรับใช�ให�เหมาะสมกับฐานการตลาดท่ีแตกต%างกัน
ออกไป โดยเฉพาะเม่ือเทคโนโลยีต%างๆพัฒนามากข้ึน ก%อให�เกิดช%องทางการสื่อสารใหม%ๆ  การตลาด
แบบใช�ผู�มีอิทธิพลในยุคเก%านั้น กระทําผ%านสถาบันอันมีอิทธิพล เช%น นักข%าว นักวิเคราะห1 นักวิชาการ 
หรือผู�เชี่ยวชาญเฉพาะทางต%างๆ อย%างไรก็ตาม เม่ือสื่อสมัยใหม%อย%างอินเตอร1เน็ตเข�ามามีบทบาทมาก
ข้ึน ก%อให�เกิดผู�มีอิทธิพลรูปแบบใหม%ๆ นอกจากนี้ยัง พลิกโฉมพ้ืนท่ีของผู�มีอิทธิพลไปอย%างสิ้นเชิง แม�
จะมีกรอบของความเป7นสื่อดิจิตัล แต%กลับทําให�ปAจเจกบุคคลมีความสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นให�
เป7นท่ีรับรู�ได�อย%างกว�างไกลไม%มีท่ีสิ้นสุด เสียงของพวกเขาย%อมไปถึงใครก็ได�ท่ีสนใจจะฟAง”     

  วารสาร Harvard business review (2013) ได�ให�ระบุถึงลักษณะของผู�มีอิทธิพลในสื่อ
ออนไลน1 ดังนี้ 

1. บุคคลท่ีมีผู�ติดตามในสังคมออนไลน1 2500 คนข้ึนไป 
2. บุคคลท่ีถือว%าตนเองมีอิทธิพลต%อผู�ชมของเขา 
3. บุคคลท่ีได�รับ หรือปรารถนาท่ีจะได�รับเงินสนับสนุนจากแบรนด1 

  หลายๆบริษัทเริ่มจ%ายเงินให�กับผู�มีอิทธิพล เพ่ือให�มีผลิตภัณฑ1ของตนเองปรากฎอยู%ในรูปภาพ
ท่ีพวกเขาโพสต1แม�การกระทําเหล%านี้สวนทางกับแนวคิดของ Brown และ Hayes ท่ีว%า เราไม%สามารถ
ติดสินบนผู�มีอิทธิพลได� อย%างไรก็ตาม สามารถสรุปได�ว%า ผู�มีอิทธิพลในสังคมออนไลน1 กลายมาเป7น
เครื่องมือสําคัญ ท่ีจะช%วยให�แต%ละบริษัทผลักดันการตลาดให�โดดเด%น ภายใต�การเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยท่ีข�อมูลข%าวสาร ช%องทางการโฆษณาเป7นจํานวนมาก การท่ีจะให�สินค�าหรือแบรนด1ของตนโดด
เด%นข้ึนมาได� พวกเขาจะต�องใช� ผู�เชื่อมต%อ(Connectors), ผู�รู�(Mavens), นักขาย (Salesmen) หรือท่ี
ในทางการสื่อสาร เรียกว%า “ผู�มีอิทธิพล” (Influencers) เข�ามาช%วยในการทํากลยุทธ1การสื่อสาร
นั่นเอง 

  หากผู�บริโภคคนหนึ่งต�องการจะซ้ือผลิตภัณฑ1อย%างหนึ่ง แต%ไม%มีความรู�มากนักในผลิตภัณฑ1
นั้น ๆ เช%นคอมพิวเตอร1 กล�องถ%ายรูปแบบดิจิทัล นอกจากนั้นผลิตภัณฑ1ท่ีจะซ้ือมีมูลค%าแพง ผู�บริโภค



คนนี้จะทําอย%างไร เพ่ือให�ตนเองสามารถตัดสินใจได�อย%างถูกต�อง และเกิดความสบายใจหลังการซ้ือ มี
แนวโน�มสูงมากท่ีผู�บริโภคจะขอคําปรึกษาจากบุคคลท่ีคิดว%ามีความรู�และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ1ชนิดนี้ บุคคลคนนี้เรียกว%า “ผู�นําด�านความคิดเห็น” (Opinion leader) ซ่ึงหมายถึง ผู�ท่ี
สามารถจะมีอิทธิพลต%อทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (ชูชัย สมิทธิไกร,2554) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การศึกษาการสื่อสาร และการเป�ดรับข�อมูลข%าวสารของผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บนเว็บไซต1การพนันฟุตบอล เป7นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเลือกกลุ%มตัวอย%างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ทําการเก็บข�อมูลโดยการสัมภาษณ1เชิงลึก (In-Depth Interview)  

  แหล%งข�อมูลในการศึกษาวิจัย คือ ผู�เรียนในสถาบันการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จาก 4 สถาบัน สถาบันละ 2 คน จํานวนท้ังสิ้น 8 คน แบ%งเป7น 

   - สถาบันภาครัฐ 2 แห%ง ได�แก% วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต%อเรือพระนครศรีอยุธยา      
  - สถาบันภาคเอกชน 2 แห%ง ได�แก% วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา และวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา  

  ส%วนการวิเคราะห1ข�อมูลนั้น ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห1แบบการสร�างข�อสรุปแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) ใช�ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ1เจาะลึกสรุปผลวิจัย ทําการรวบรวมข�อมูลท่ีได�
จากการสัมภาษณ1มาจัดระบบ นําข�อมูลท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกันมาจัดหมวดหมู% โดยใช�เหตุผลท่ีมาจาก
คําตอบของกลุ%มตัวอย%างเป7นเกณฑ1 วิเคราะห1ข�อมูลท่ีจัดระบบเรียบร�อยแล�ว มาเชื่อมโยงเข�ากับทฤษฎี
และแนวคิดต%าง ๆ เพ่ือตอบปAญหาวิจัยครั้งนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

  การศึกษาการสื่อสาร และการเป�ดรับข�อมูลข%าวสารของผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บนเว็บไซต1 สามารถสรุปได� 5 ประเด็น ดังนี้ 

  1. ประสบการณ,ในการเล�นการพนันฟุตบอลออนไลน, 

  ผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยส%วนใหญ%เคยเล%นการพนันฟุตบอล
แบบโต�ะมาก%อน ทุกคนมองว%าข�อดีของการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1นั้นมีมากกว%าการเล%นการ
พนันฟุตบอลแบบโต�ะ คือความปลอดภัยต%อการถูกจับกุมของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ไม%มีหลักฐานให�จับ
แบบชัดเจน สะดวกสบาย เล%นได�ทุกสถานท่ี ตลอดเวลา ตามความต�องการของตนเอง  



  บางคนเริ่มเล%นการพนันฟุตบอลต้ังแต%อายุเพียงแค% 13 ป̂ เพราะ ผู�ปกครองท่ีบ�าน ทําธุรกิจ
เก่ียวกับโต�ะบอลเป7นอาชีพหลัก จึงได�เข�าสู%วงการนี้ต้ังแต%ยังเด็ก บางคนถูกชักจูงโดยเพ่ือน เม่ือเห็น
เพ่ือนเล%นการพนันแล�วได�เงิน มีความอยากรู�อยากลอง อยากเล%นบ�าง ได�ทําการปรึกษาเพ่ือน เพ่ือนจึง
ได�สอนวิธีการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 หลังจากนั้นมา จึงติดการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1
และไม%สามารถหยุดได�  

  บางคนเริ่มเข�าสู%วงการการพนันฟุตบอล ไม%ใช%ผู�เล%นการพนันฟุตบอล แต%เริ่มจากการเป7นเดิน
โพยรับส%วนแบ%งจากรายได�ท่ีเกิดข้ึนอีกที หลังจากนั้นจึงเริ่มเป7นผู�รับเดิมพันการพนันฟุตบอล หรือเป�ด
เป7นโต�ะบอล เพราะคิดว%าการท่ีเป�ดรับเดิมพันเอง ได�กําไรดีกว%าการเล%นพนันฟุตบอล แต%มีข�อเสียคือ
ต�องมีทุนจํานวนมาก ในกรณีท่ีผู�มาเล%นการพนันฟุตบอลชนะเดิมพัน ต�องมีเงินทุนสํารองจ%าย เม่ือมี
การพนันฟุตบอลออนไลน1 จึงเป7นตัวกลางรับการวางเดิมพันจากเพ่ือน ๆ หรือบุคคลใกล�ชิดท่ีต�องการ
เล%นการพนันฟุตบอล แต%ไม%อยากออกไปท่ีโต�ะ เสียเวลา และไม%ได�เป7นสมาชิกท่ีเว็บไซต1การพนัน
ฟุตบอล  

  2. ช�องทางในการเล�นการพนันฟุตบอลออนไลน, 

  ข้ันตอนการสมัครสมาชิกใหม%ของเว็บไซต1การพนันฟุตบอล มีดังนี้ 

   1. กดเบอร1โทรศัพท1ท่ีเว็บไซต1แสดงไว� เพ่ือให�ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 
สามารถติดต%อเพ่ือสมัครผ%านพนักงานหรือติดต%อสอบถามข�อมูลต%างๆ  

   2. จะมีเจ�าหน�าท่ีหรือพนักงานอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก 
พร�อมกับแจ�งเลขท่ีบัญชีสําหรับโอนเงินเครดิตให�กับผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ได�ทําการโอนเงิน
เพ่ือเป�ดบัญชี 

   3. เม่ือสมัครเสร็จ ต�องทําการโอนเงินเครดิต ตามจํานวนเงินท่ีจะใช�ในครั้งแรก หรือ
ตามจํานวนเงินข้ันตํ่าในการสมัคร  

   4. โทรแจ�งทางเว็บไซต1การพนันฟุตบอลหรือพนักงาน Call Center เพ่ือยืนยันการ
โอนเงิน แล�วรอรับบัญชีสมาชิกและรหัสผ%าน ใช�เวลาไม%เกิน 10 นาที  

   5. เม่ือผู�เล%นการพนันได�รับบัญชีสมาชิกและรหัสผ%านเรียบร�อยแล�ว สามารถเข�าเดิม
พันในเว็บไซต1การพนันฟุตบอลได�ทันที โดยสามารถเข�าเล%นได�ท้ังคอมพิวเตอร1และโทรศัพท1มือถือ 

  การเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สามารถเล%นได�หลายช%องทาง เล%นได�ทุกอุปกรณ1
อิเล็กทรอนิกส1ท่ีสามารถรองรับระบบอินเทอร1เน็ตได� หรือเรียกได�ว%า เช%น คอมพิวเตอร1 โน�ตบุ�ค     
แท็บเล็ต โทรศัพท1มือถือ เป7นต�น โดยท่ัวไปผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1นิยมใช�โทรศัพท1มือถือ หรือ
สมาร1ทโฟน เป7นเครื่องมือในการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 เพราะติดตัวอยู%ตลอดเวลา 



สะดวกสบาย มีความรวดเร็วในการเข�าถึงเว็บไซต1การพนันฟุตบอล อีกท้ังยังสามารถทําธุรกรรมทุก
อย%างได�ในเครื่องเดียว 

  จากการศึกษา ยังพบผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บางราย มองว%าการเล%นการพนันบน
เว็บไซต1 โดยการใช�คอมพิวเตอร1เป7นช%องทางท่ีดีท่ีสุด เพราะขนาดภาพของหน�าจอ มีผลต%อการเล%น
การพนันฟุตบอลออนไลน1 ภาพท่ีเห็นในโทรศัพท1มือถือเล็กกว%าภาพท่ีเห็นในคอมพิวเตอร1 ข�อมูลจึง
เห็นได�ไม%ครบถ�วน เพราะฉะนั้นเลือกท่ีจะใช�คอมพิวเตอร1เป7นช%องทางหลักในการเข�าถึงเว็บไซต1การ
พนันฟุตบอล 

  3. การส่ือสารของผู�เล�นการพนันฟุตบอลออนไลน, 

  การสื่อสารของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ผู�วิจัยสรุปผลการศึกษาได� 2 ส%วน ดังนี้ 

  3.1 การส่ือสารระหว�างผู�เล�นการพนันกับเว็บไซต,การพนันฟุตบอล  

  เว็บไซต1การพนันฟุตบอลมีช%องทางการติดต%อให�กับผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ได�แก%  

  3.1.1 ช%องสนทนาหน�าเว็บไซต1  

   เป7นช%องทางการสื่อสารข้ันแรก ท่ีผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1สามารถติดต%อกับ
เว็บไซต1การพนันฟุตบอล โดยส%วนใหญ%จะเป7นช%องทางการสื่อสารสําหรับผู�เล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1รายใหม% ท่ีต�องการสมัครสมาชิก และต�องการคําแนะนําจากพนักงาน 

  3.1.2 เบอร1โทรศัพท1 

   เป7นช%องทางการสื่อสารทางลัด สําหรับผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ท่ีต�องการ
ติดต%อสื่อสารกับเว็บไซต1การพนันฟุตบอลอย%างรวดเร็ว มีปAญหาเร%งด%วน สามารถใช�ช%องทางนี้ในการ
ติดต%อได� และมีพนักงานคอยดูแล และช%วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง  

  3.1.3 ไลน1 

   เป7นช%องทางการสื่อสารข้ันต%อมาจากช%องสนทนาเว็บไซต1 โดยส%วนมากเม่ือผู�เล%นการ
พนันฟุตบอลออนไลน1สมัครสมาชิกกับเว็บไซต1การพนันฟุตบอลเรียบร�อยแล�ว เว็บไซต1การพนัน
ฟุตบอลจะให�ช%องทาง “ไลน1” ในการติดต%อสื่อสารเป7นหลัก สําหรับฝาก ถอนเงินเข�าบัญชี การ
สอบถาม การแจ�งปAญหาระหว%างการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 เป7นต�น 

จากข�อมูลการสื่อของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ระหว%างผู�เล%นการพนันฟุตบอลกับ
เว็บไซต1การพนันฟุตบอล แสดงให�เห็นช%องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย สามารถสรุปเป7นแผนภาพ
ดังนี้ (ภาพท่ี 1) 



 

ภาพท่ี 2 การสื่อสารระหว%างผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1กับเว็บไซต1การพนันฟุตบอล 

  3.2 การส่ือสารระหว�างผู�เล�นการพนันฟุตบอลออนไลน, 

   การสื่อสารระหว%างผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ผู�วิจัยสรุปผลการศึกษาเป7น 2 ประเภท 
ดังนี้ 

  3.2.1 การสื่อสารระหว%างผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ในกลุ%มสังคมท่ีใกล�ชิด 

    ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 มักใช�เวลาร%วมกันในการสื่อสาร เรื่องการวิเคราะห1
ฟุตบอล ใช�ความรู�และทักษะของแต%ละคน แบ%งปAนประสบการณ1ในการจะตัดสินใจวางเดิมพันการ
พนันฟุตบอลออนไลน1ในแต%ละครั้ง โดยเฉพาะในกลุ%มเพ่ือน ท่ีมักจะช%วยกันวิเคราะห1ฟุตบอล เม่ือผล
การวิเคราะห1ตรงกัน หลังจากนั้นจะตัดสินใจวางเดิมพันการพนันฟุตบอลออนไลน1 และจะรวมตัวกัน
อีกครั้งเม่ือการแข%งขันฟุตบอลทีมท่ีตนได�วางเดิมพันการพนันเอาไว� จับกลุ%มสังสรรค1 เชียร1ฟุตบอล 
และสนทนาวิจารณ1การแข%งขันนั้น ๆ ร%วมกัน เป7นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนเป7นประจํา 

  3.2.2 การสื่อสารระหว%างผู�เล%นการพนันฟุตบอลในสื่อสังคมออนไลน1 

   ช%องทางสื่อสังคมออนไลน1 เป7นหนึ่งช%องทางท่ีผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 เข�าไป
สืบค�นข�อมูล เพ่ือประกอบการวิเคราะห1ผลฟุตบอลของตนเอง โดยสื่อสังคมออนไลน1ท่ีใช�เป7นประจํา
คือ เฟซบุ�ก เป7นแหล%งรวมผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เป7นจํานวนมาก ในกลุ%มใด กลุ%มหนึ่ง ส%วน
ใหญ%จะเป7นแฟนเพจท่ีเก่ียวข�องกับฟุตบอล ผลวิเคราะห1ฟุตบอล หรือแฟนเพจท่ีเก่ียวกับกีฬาท่ีมี
ชื่อเสียง  



   แฟนเพจท่ีเก่ียวกับกีฬาท่ีมีชื่อเสียง จะได�รับความนิยม และมีผู�ติดตามเป7นจํานวน
มาก เม่ือมีการโพสต1ข�อมูล ข%าวสารต%าง ๆ ภายในช%องแสดงความคิดเห็นจะมีผู�เล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1จํานวนมาก เข�ามาแสดงความคิดเห็น ซ่ึงบางคนนิยมอ%านความคิดเห็นของคนอ่ืน ประกอบ
กับความคิดเห็นของตนเอง เพ่ือตัดสินใจวางเดิมการแข%งขันฟุตบอลในแต%ละครั้ง 

  4. แหล�งข�อมูลข�าวสารประกอบการตัดสินใจเพ่ือใช�ในการเล�นการพนันฟุตบอลออนไลน, 

  จากการสัมภาษณ1ผู�เรียน ในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกับประเด็น
แหล%งข�อมูลข%าวสารประกอบการตัดสินใจเพ่ือใช�ในการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สามารถสรุปได� 
3 ประเภท ดังนี้ 

  4.1 มุมมองของผู�เล�นการพนันฟุตบอลออนไลน,กับส่ือต�าง ๆ 

   แม�ว%าสื่อสังคมออนไลน1จะมีผลต%อการเข�าถึงข�อมูลข%าวสารของผู�เล%นการพนัน
ฟุตบอลออนไลน1 แต%จากการศึกษา พบว%ายังมีสื่ออ่ืน ๆ ท่ีผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ใช�ใน
การศึกษาข�อมูล ข%าวสารเก่ียวกับฟุตบอล โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน1 ท่ียังเข�าถึงข%าวสารของทีมฟุตบอลท่ี
ตนนั้นชื่อชอบ การรับชมรายการโทรทัศน1ท่ีชื่นชอบเก่ียวกับการวิเคราะห1ฟุตบอล มีรายการโทรทัศน1
เฉพาะท่ีต�องรับชมทางโทรทัศน1เท%านั้น หรือการถ%ายทอดสดการแข%งขันฟุตบอล โทรทัศน1ยังมีบทบาท
ต%อผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1  

   แต%สื่อสิ่งพิมพ1และสื่อวิทยุ เป7นสื่อท่ีเริ่มไม%มีผลต%อการเข�าถึงข�อมูล ข%าวสารต%าง ๆ 
ของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 เพราะท้ังสองสื่อนี้ สามารถเข�าถึงข�อมูล ข%าวสารต%าง ๆ ได�จากสื่อ
ออนไลน1 ยิ่งปAจจุบันสื่อสิ่งพิมพ1และสื่อวิทยุหลายแห%ง ได�เข�ามาทํากลยุทธ1ในการเข�าถึงข�อมูลข%าวสาร
ในสื่อออนไลน1เป7นจํานวนมาก ทําให�ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1มองว%า เข�าสื่อออนไลน1เพียงพอ
แล�วท่ีจะเข�าถึงข�อมูลท่ีเป7นประโยชน1 

  4.2 หลักการเลือกใช�ส่ือเพ่ือเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของผู�เล�นการพนันฟุตบอลออนไลน, 

   หลักการใช�สื่อของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จะแตกต%างกันไปตามแต%ความ
ถนัดและความเคยชินของแต%ละบุคคล บางคนใช�สื่อออนไลน1เพียงอย%างเดียวในการเข�าถึงข�อมูล 
ข%าวสารต%าง ๆ บางคนใช�ท้ังสื่อโทรทัศน1และสื่อออนไลน1 สื่อโทรทัศน1มีไว�สําหรับดูรายการโทรทัศน1ท่ี
ชื่นชอบ มีการวิเคราะห1ผลฟุตบอล ผู�สื่อข%าวกีฬาท่ีชื่นชอบ หรือข%าวกีฬาในแต%ละสถานีโทรทัศน1 ส%วน
สื่อสังคมออนไลน1ไว�ใช�ในการเข�าสื่อสังคมออนไลน1 เพ่ือดูข�อมูลประกอบกัน  

  4.3 วิธีการใช�ส่ือในการเป�ดรับข�อมูลข�าวสารของผู�เล�นการพนันฟุตบอลออนไลน, 

  วิธีการใช�สื่อในการเป�ดรับข�อมูลข%าวสารของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1สามารถสรุปเป7น 
3 ข้ันตอน ดังต%อไปนี้ 

   



  ข้ันตอนท่ี 1 เลือกช%องทางของแหล%งข�อมูลท่ีต�องการศึกษา 

   แหล%งข�อมูลข%าวสารมีหลายช%องทางให�ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เข�าถึง ท้ังสื่อ
โทรทัศน1 สื่อสิ่งพิมพ1 สื่อออนไลน1 และสื่ออ่ืน ๆ ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 จะเลือกช%องทางท่ี
ตนเองมีความเคยชินและเข�าเป7นประจํา ท่ีสําคัญช%องทางนั้นจะต�องมีข�อมูลท่ีเป7นประโยชน1ในการ
ประกอบการตัดสินใจในการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาข�อมูลข%าวสารจากช%องทางท่ีเลือก 

   เม่ือได�ช%องทางในการเข�าถึงข�อมูลข%าวสาร ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จะใช�เวลา
ในการศึกษาข�อมูลข%าวสารอย%างละเอียด ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บางคน ใช�เวลาท้ังวัน เพ่ือ
ศึกษาข�อมูลจากแหล%งนั้น ๆ เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีแม%นยํา และถูกต�อง 

ข้ันตอนท่ี 3 พิจารณาข�อมูลข%าวสารท่ีได�รับเพ่ือวางเดิมพัน 

   ข้ันตอนสุดท�าย ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จะนําข�อมูลท่ีได� มาวิเคราะห1กับ
ประสบการณ1ของตนเองท่ีมีอยู% อาจนํามาแบ%งปAนกับคนใกล�ชิด เช%น เพ่ือน เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
ว%าข�อมูลข%าวสารท่ีได�รับมา ถูกต�อง น%าเชื่อถือ เม่ือแน%ใจจึงพิจารณาวางเดิมพันการพนันฟุตบอลในครั้ง
นั้น ๆ 

  5. ผู�มีอิทธิพลทางความคิดท่ีมีผลต�อการตัดสินใจเล�นการพนันฟุตบอล 

  จากการสัมภาษณ1ผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในประเด็นเก่ียวกับ  
ผู�มีอิทธิพลทางความคิดท่ีมีผลต%อการตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สามารถสรุปได�ดังนี้  

  5.1 รูปแบบการส่ือสารของผู�มีอิทธิพลทางความคิด 

   ปAจจุบันสื่อสังคมออนไลน1 เป7นพ้ืนท่ีหลักสําหรับผู�มีอิทธิพลทางความคิด ในการ
เข�าถึงผู�ติดตามทุกคน ท่ีให�การสนับสนุน เพราะความเชี่ยวชาญ การมีชื่อเสียง และแม%นยําในการ
วิเคราะห1ผลฟุตบอล ทําให�ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ติดตามกลุ%มคนเหล%านี้  

   สื่อสังคมออนไลน1อย%างเฟซบุ�ก ท่ีใช�แฟนเพจเป7นท่ีรวมกลุ%มคนท่ีชื่นชอบผู�มีอิทธิพล
ทางความคิดให�รวมตัวกัน เพ่ือติดตามข�อมูลข%าวสารต%าง ๆ ท้ังข�อความการวิเคราะห1ผลฟุตบอล การ
ถ%ายทอดสดวิดีโอจากผู�มีอิทธิพลทางความคิด เป7นวิธีท่ีผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สามารถพูดคุย  
สื่อสาร และแสดงความคิดเห็นกับผู�มีอิทธิพลทางความคิดได�ทันที 

   ช% องทางแอพพลิ เคชั่ น ไลน1  เป7นช% องทาง ท่ีกลุ% ม ท่ี มี อิทธิพลทางความคิด 
ประชาสัมพันธ1ชักชวนกลุ%มผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จากแฟนเพจในเฟซบุ�ก ถ�าผู�เล%นการพนัน
ฟุตบอลต�องการได�ข�อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการวิเคราะห1ผลฟุตบอล หรือข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป7นประโยชน1ใน
การเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ผู�มีอิทธิพลทางความคิดแนะนําว%า “ไลน1” เป7นช%องทางท่ีจะได�
ข�อมูลท่ีดีมากและเป7นส%วนตัวกว%าช%องทางเฟซบุ�ก  



   5.2 มุมมองของผู�เล�นการพนันฟุตบอลออนไลน,ต�อผู�มีอิทธิพลทางความคิด 

   จากการสัมภาษณ1ผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได�ข�อมูลว%า 
ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สรุปเป7น 2 กลุ%ม มีท้ังกลุ%มท่ีเชื่อท่ีผู�มีอิทธิพลทางความคิด และกลุ%มท่ี
ไม%เชื่อผู�มีอิทธิพลทางความคิด เพราะบางกลุ%มจะรับข�อมูลจากผู� มีอิทธิพลทางความคิดมาเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ แต%จะเชื่อการตัดสินใจของตนเองเป7นหลักเท%านั้น 

   บางข�อมูลท่ีกลุ%มไม%เชื่อผู�มีอิทธิพลทางความคิดได�รับมา ไม%น%าเชื่อถือ และเพียง
พอท่ีจะทําให�กลุ%มคนเหล%านี้เชื่อในสิ่งท่ีผู�มีอิทธิพลทางความคิดแนะนํา แต%กลุ%มท่ีเชื่อผู�มีอิทธิพลทาง
ความคิดมองว%า การแนะนําข�อมูลต%าง ๆ ท่ีได�รับจากผู�มีอิทธิพลทางความคิด เป7นข�อมูลท่ีน%าเชื่อถือ 
และมาจากบุคคลท่ีมีชื่อเสียงจริง ๆ ไม%มีเหตุผลท่ีจะไม%เชื่อ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

  ส%วนใหญ%ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เคยเล%นการพนันฟุตบอลรูปแบบเดิมมาก%อน และ
เปลี่ยนมาเล%นการพนันฟุตบอลในรูปแบบออนไลน1 เพราะมองว%ามีความเสี่ยงน�อยในเรื่องความ
ปลอดภัยจากการถูกจับโดยเจ�าหน�าท่ีตํารวจ สอดคล�องกับแนวคิดของ ลําดับข้ันความต�องการของ
มนุษย1โดยมาสโลว1 ข้ันท่ีสอง Safety เป7นข้ันความต�องการของมนุษย1ท่ีสูงข้ึนจากข้ันแรก ได�แก%
ความรู�สึกม่ันคงปลอดภัยในด�านต%างๆ ความรู�สึกปลอดภัยทางร%างกาย หน�าท่ีการงานม่ันคง การเงิน
ม่ังคง มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย ซ่ึงปAจจัยความปลอดภัย เป7นปAจจัยหลักสําหรับผู�เล%นการ
พนันฟุตบอลออนไลน1ทุกคน เพราะการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ไม%ต�องมีหลักฐานชัดเจน คือ 
“ใบโพยบอล” การกระทําทุกอย%างเกิดข้ึนในเว็บไซต1 ยากท่ีเจ�าหน�าท่ีตํารวจ จะเข�าถึงหลักฐานใน
เว็บไซต1การพนันฟุตบอล 

  โดยท่ัวไปการเริ่มเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ส%วนใหญ%ถูก
ชักจูงโดยบุคคลใกล�ชิด โดยเฉพาะเพ่ือนในกลุ%มเดียวกัน เพ่ือนท่ีสถาบันการศึกษาเดียวกัน หรือเพ่ือน
ต%างสถาบันการศึกษา เหตุเพราะว%าผู�เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา มีรูปแบบการใช�ชีวิตท่ีต%างจากผู�เรียน
สายสามัญ ความเป7นกลุ%มเพ่ือน โดยเฉพาะกลุ%มเพ่ือนผู�ชาย ท่ีมักจะมีพฤติกรรมคล�าย ๆ กัน เพ่ือน
กระทําอย%างไร ตนเองจะกระทําเช%นนั้น ต�องการเป7นท่ียอมรับจากกลุ%มเพ่ือน เม่ือเพ่ือนเล%นการพนัน
ฟุตบอลออนไลน1 รวมถึงความอยากรู� อยากลอง จึงเป7นแรงกระตุ�นให�ตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1มากข้ึน สอดคล�องกับแนวคิดลําดับข้ันความต�องการของมนุษย1โดยมาสโลว1 ข้ันท่ี 3 
Love/Belonging และข้ันท่ี 4 Esteem มนุษย1มีความต�องการทางสังคม ต�องการเพ่ือนฝูง รวมถึง
มนุษย1ต�องการเป7นท่ียอมรับจากทุกคน ต�องการเป7นท่ีชื่นชอบ และถูกชมเชย เม่ือผู�เล%นการพนัน
ฟุตบอลออนไลน1เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ตามเพ่ือน จึงกลายเป7นพฤติกรรมท่ีพวกเขามองว%าการ
กระทําเช%นนี้เป7นการกระทําท่ีปกติ เม่ือกระทําแล�วสามารถเข�ากับกลุ%มเพ่ือนได�และยังได�รับคําชมเชย 



  แม�ว%าการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1จะเป7นกิจกรรมท่ีผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ใช�
เป7นกิจกรรมระหว%างกลุ%มเพ่ือน แต%มีผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1บางราย ใช�เป7นกิจกรรมบําบัด
ความทุกข1ของตนเอง โดยเฉพาะบุคคลท่ีเป7นโรคซึมเศร�า ต�องการหลีกหนีจากความวุ%นวายในสังคม 
จึงใช�การเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ท่ีเป7นกิจกรรมท่ีไม%ต�องออกไปพบปะสังคมภายนอก อีกท้ังยัง
ผ%อนคลาย และสร�างความบันเทิงได� อธิบายได�จากแนวคิด McQuail, Blumler & Brown (1972) 
กล%าวว%า การใช�สื่อของบุคคล สามารถจัดกลุ%มพ้ืนฐานได�สี่กลุ%ม ได�แก% เพ่ือหลีกหนีจากโลกส%วนตัว 
(Diversion) เพ่ือความสัมพันธ1ส%วนบุคคล (Personal relationship) เพ่ือสร�างเอกลักษณ1ส%วนตัว 
(Personal identity) และเพ่ือติดตามเฝ\าดูสังคม (Surveillance) 

  ช%องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย สะดวก รวดเร็ว เป7นช%องทางการสื่อสารท่ีรองรับผู�เล%นการ
พนันฟุตบอลออนไลน1ท่ีมีต�องการคําแนะนํา ความช%วยเหลือ หรือมีปAญหาเก่ียวกับการใช�งานเว็บไซต1
การพนันฟุตบอล การมีช%องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายนี้ เป7นการสร�างความน%าเชื่อถือให�กับเว็บไซต1
การพนันฟุตบอล และผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ยังมองว%า การสามารถติดต%อเว็บไซต1การพนัน
ฟุตบอลได�สะดวกทุกช%องทาง เป7นสิ่งท่ีทําให�พวกเขาเชื่อม่ัน และไว�ใจเว็บไซต1การพนันฟุตบอลท่ี
ตนเองกําลังเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 สอดคล�องกับแนวคิด Katz, Blumler & Gurevitch 
(1974) ได�ต้ังข�อสันนิษฐานของทฤษฎีการใช�ประโยชน1และความพึงพอใจจากสื่อ ดังนี้ ผู�ฟAงหรือผู�ชม
เป7นผู�เลือกเป\าหมายในการใช�สื่อตามท่ีพวกเขาต�องการ ผู�ฟAงหรือผู�ชมเป7นผู�เชื่อมโยงการใช�สื่อกับ
ความต�องการของตน สื่อมีคู%แข%ง ผู�ฟAงและผู�ชมมีทางเลือก ข้ึนอยู%ว%าจะเลือกใช�อะไร เพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจของตน บุคคลรู�วิธีการเข�าถึงสื่อ ความสนใจ และแรงจูงใจ สามารถอธิบายเรื่องใช�การ
สื่อของตนได�อย%างตรงประเด็นให�กับนักวิจัยได� ผู�ฟAงหรือผู�ชมเป7นผู�ตัดสินคุณค%าของเนื้อหาในสื่อ
เท%านั้น ปAจจุบันเว็บไซต1การพนันฟุตบอลมีจํานวนมาก ดังนั้นเว็บไซต1การพนันฟุตบอลจึงพยายาม
อํานวยความสะดวกให�กับผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 เพราะผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เป7นผู�
ตัดสินใจเลือกว%าจะเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เว็บไซต1ใด เว็บไซต1การพนันฟุตบอลจึงพยายามทํา
ให�เว็บไซต1ของตนเองเป7นท่ียอมรับและได�รับความนิยมเหนือเว็บไซต1การพนันฟุตบอลคู%แข%งอ่ืน ๆ  

  ผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 มีวิธีการสื่อสารกับผู�เล%นด�วยกันเองหลายรูปแบบ ท้ังการ
สื่อสารในกลุ%มสังคมท่ีใกล�ชิด รู�จักกันเป7นอย%างดี หรือมีความสันพันธ1กันทางสถานะ เช%น ครอบครัว 
เพ่ือน บุคคลท่ีรู�จัก เป7นต�น ซ่ึงการสื่อสารเกิดจากสาเหตุหลายประการ ท้ังการสื่อสารเพ่ือประโยชน1
การเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ปรึกษา แบ%งปAนข�อมูลของแต%ละบุคคล หรือการสื่อสารเพ่ือชักจูง 
โน�มน�าวใจให�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1  

  โดยผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เป7นผู�เลือกใช�สื่อด�วยตนเอง เพ่ือตอบสนองความต�องการ
ของข�อมูล ด�วยช%องทางต%าง ๆ สอดคล�องกับแนวคิดการตัดสินใจของ Simon ได�กล%าวไว�ว%า เป7น
กระบวนการของการหาโอกาสท่ีจะตัดสินใจ การหาทางเลือกท่ีจะเป7นไปได� และทางเลือกจาก
ภาระกิจหรืองานต%าง ๆ ท่ีมีอยู% และยังสอดคล�องกับแนวคิด ข้ันตอนกระบวนการตัดสินใจ ของ 
Plunkett and Attner ข้ันท่ี 4 การวิเคราะห1ทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผู�เล%นการ
พนันฟุตบอลออนไลน1ได�พัฒนาทางเลือกใช�สื่อต%าง ๆ นําเอาข�อดีและข�อเสียของแต%ละสื่อมา



เปรียบเทียบกัน โดยใช�การวิเคราะห1 หรือกล%าวได�ว%า เม่ือผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ต�องการ
ข�อมูลข%าวสารท่ีจะเป7นประโยชน1ต%อการเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 จะต�องใช�การตัดสินใจจาก
ตนเองเป7นหลัก    

  วิธีการใช�สื่อในการเป�ดรับข�อมูลข%าวสารของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ยังสอดคล�องกับ
แนวคิดข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจ ของ Plunkett and Attner (1994) ข้ันท่ี 5 การเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) และข้ันท่ี 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
(Implement the decision) เม่ือผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เปรียบเทียบข�อดีและข�อเสียของแต%
ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่งเพ่ือทบทวนทางเลือกนั้น เพ่ือพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว 
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรสร�างผลเสียต%อเนื่องในระยะหลังน�อยท่ีสุด และให�ผลประโยชน1มากท่ีสุด และ
เม่ือผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ได�ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแล�ว จึงนําผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ นั่นคือ
ใช�ข�อมูลประกอบการตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1นั่นเอง 

  ผู�มีอิทธิพลทางความคิดมีผลต%อการตัดสินใจของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 หลายบุคคล
ทํางานในวงการสื่อสารมวลชน เป7นการเพ่ิมความน%าเชื่อถืออีกระดับหนึ่ง อีกท้ังยังมีความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับกีฬาฟุตบอล การวิเคราะห1ผลฟุตบอล หรือการให� “ทีเด็ดบอล” ท่ีแม%นยําติดต%อกันหลายครั้ง 
ทําให�ได�รับความนิยม ซ่ึงการท่ีผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ติดตามกลุ%มคนเหล%านี้ สอดคล�องกับ
แนวคิด Brown & hayes (2008) ได�ให�นิยามคําว%า “อิทธิพล” หมายถึง พลังอํานาจบางอย%างท่ี
สามารถส%งผลกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ1ใดเหตุการณ1หนึ่งได� ส%วนในทางการตลาด อธิบายไว�ว%า 
“อิทธิพลสามารถเกิดข้ึนกับผู�บริโภค ผ%านหลากหลายวิธีด�วยกัน ต้ังแต%การแนะนําสินค�าปากต%อปาก 
ไปจนถึงการเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีต%อความน%าเชื่อถือของผู�ขายเพียงเล็กน�อย จากแนวคิดนี้จึงสนับสนุนว%า 
ผู�ท่ีมีอิทธิพลความคิดยังมีผลต%อการตัดสินใจของผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ในแง%ของคําพูดอย%าง
มาก  

 ในงานวิจัยผู�ท่ีอิทธิพลทางความคิดท่ีผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ติดตาม ไม%จําเป7นต�อง
เป7นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง หรือทํางานในด�านสื่อสารมวลชน แต%เป7นผู�มีความรู� ความเชี่ยวชาญในด�านการ
วิเคราะห1ฟุตบอล การให�ผลทํานายการแข%งขันฟุตบอล หรือการให�ข�อมูลท่ีเป7นประโยชน1สามารถทําให�
ผู�อ่ืนเชื่อถือได� ด�วยเหตุผลข�างต�นสอดคล�องกับแนวคิดของนิติการุณย1 ม่ิงรุจิราลัย (2561) ได�กล%าวถึง 
Online influencer ว%าเป7นกลุ%มคน Celeb, Blogger, Net Idol หรือคนธรรมดาท่ีมีคนชื่นชอบเป7น
จํานวนมากในสื่อออนไลน1 ผู�ประกอบการท่ีใช�กลุ%มคนเหล%านี้ สามารถท่ีจะเพ่ิมยอดขายให�กับสินค�า
ตนเองได� และยังสอดคล�องกับแนวคิด Berry&Keller (2003) ได�อธิบายในหนังสือเรื่อง The 
Influential ถึงผู�มีอิทธิพล และบทบาทสําคัญท่ีพวกเขามีต%อการตัดสินใจของผู�บริโภคในแง%ต%าง ๆ 
เน�นให�ความสําคัญกับวิธีการแบบปากต%อปาก ในทํานองท่ีว%า “ถ�าชอบก็ต�องบอกต%อ” โดย Keller 
และ Berry ได�ชี้ว%า กลุ%มผู�มีอิทธิพลเหล%านี้ จะปรากฎให�เห็นในอัตรา 1 คน ใน 10 คน ซ่ึงหนึ่งคนนั้น
จะเป7นคนท่ีบอกเล%าให�คนอ่ืนๆ ฟAง ว%าพวกเขาคิดหรือรู�สึกอย%างไรกับบางสิ่งบางอย%าง และคําบอกเล%า
ของคนคนนี้จะส%งผลต%อการตัดสินใจของ 9 คนท่ีเหลือ  โดย Keller และ Berry ได�นิยามผู�มีอิทธิพลไว�



ว%า จะต�องมีสามคุณลักษณะใหญ% ๆ คือ พวกเขามีเส�นสาย หรือคอนเนคชั่น ท่ีจะนําพาโอกาสใหม%ๆ 
และเครือข%ายท่ีใหญ%กว%ามาให�เสมอ  พวกเขาสามารถเข�าถึงข�อมูล หรือเข�าถึงบุคคลอ่ืนๆท่ีมีข�อมูล อัน
จะส%งผลต%อการตัดสินใจได� ผู�คนมักจะเข�าหาพวกเขาเพ่ือขอคําแนะนํา ซ่ึงผู�เล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1ส%วนใหญ%ใช�ช%องทางสื่อสังคมออนไลน1 ในการติดตามกลุ%มคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิดท่ีได�รับ
ความนิยม และเชื่อในสิ่งท่ีกลุ%มคนท่ีมีอิทธิพลทางความคิดชักนําและโน�มน�าวใจ 

  ผลการวิจัยยังพบว%า เหตุผลท่ีผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เชื่อในสิ่งท่ีผู�มีอิทธิพลทาง
ความคิด เพราะไม%ม่ันใจในความคิดของตนเอง ต�องการผู�ท่ีสามารถให�ข�อมูลท่ีแม%นยําได�มากกว%า
ความคิดของตนเอง หรือต�องการผู�มีอิทธิพลทางความคิดมายืนยันความคิดของตนเองว%าเป7นสิ่งท่ี
ถูกต�อง สอดคล�องกับแนวคิด  Brown & hayes (2008) อธิบายแนวคิดหลักของการทํางานการตลาด
แบบใช�ผู�มีอิทธิพล (Inflencer Marketing) มาจากแนวคิดท่ีว%า ผู�บริโภคมักจะไม%ตัดสินใจด�วยตนเอง 
หากแต%ตัดสินใจจากการตรวจสอบข�อมูลหรือพ่ึงพาความคิดเห็นจากแหล%งอ่ืนๆก%อน ได�กล%าวถึงแหล%ง
ท่ีว%านั้น หมายถึง “ผู�ทรงอิทธิพล” หรือ Influencer ของผู�บริโภคนั่นเอง รวมท้ังการรู�เท%าทันสื่อของผู�
เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ยังมองว%าสิ่งท่ีผู� มีอิทธิพลทางความคิดแนะนําเป7นสิ่งท่ีถูกต�อง 
โดยเฉพาะการโน�มน�าวใจให�เริ่มเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 ด�วยคําเชิญชวนต%าง ๆ ท้ังท่ีผู�เล%นการ
พนันฟุตบอลออนไลน1ไม%ได�คิดให�รอบคอบว%าจะมีผลตามมาภายหลัง หรือจะเกิดอะไรข้ึน แต%ต�องการ
เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1เพราะสิ่งท่ีมาปลุกเร�าจากผู�มีอิทธิพลทางความคิด สอดคล�องกับแนวคิด 
Baran and Davis ได�ให�ความหมายการรู�เท%าทันสื่อ หมายถึง ความสามารถในการเข�าถึง วิเคราะห1 
ประเมิน และสื่อความสารท่ีได�รับ ถ�าผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1ยับยั้งความคิด พิจารณาอย%าง
รอบคอบ ไม%หลงเชื่อคําแนะนําต%าง ๆ จะไม%ทําให�เกิดโทษภายหลัง 

 

ข�อเสนอแนะ 

  1. จากผลการวิจัยพบว%า ผู�ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดในการชักจูงผู�เล%นการพนันฟุตบอล
ออนไลน1ยังมีผลต%อการตัดสินใจเล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1 จึงควรมีงานวิจัยท่ีศึกษากลุ%มคนเหล%านี้
โดยเฉพาะ เพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงลึกมากข้ึน 

  2. งานวิจัยนี้ทําให�สถานศึกษา ครูอาจารย1 รวมถึงผู�ปกครอง ได�รับรู�ปAญหา เพ่ือท่ีจะดูแลบุตร
หลานให�ใกล�ชิดมากข้ึน และชี้ให�บุตรหลานตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเล%นการพนัน
ฟุตบอลออนไลน1 

  3. งานวิจัยนี้ทําให�ทราบข�อมูลเชิงลึก รวมถึงผลกระทบในมิติต%าง ๆ เป7นประโยชน1ต%อกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเป7นหน%วยงานต�นสังกัด เข�ามารับทราบถึงปAญหาเหล%านี้ อีกท้ังยัง
เป7นประโยชน1ต%อศูนย1ศึกษาปAญหาการพนัน เป7นกรณีตัวอย%างท่ีกลุ%มผู�เล%นการพนันฟุตบอลออนไลน1
อยู%ในช%วงวัยกําลังศึกษา เพ่ือหาแนวทางและแก�ไขปAญหาเหล%านี้ 
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