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บทคัดย่อ 
 

 
 การวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทศันคติ และพฤติกรรมการเล่น

การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาทัว่ประเทศ” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการเปิดรับข่าวสาร 

ทศันคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษาทัว่ประเทศ  ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่าง       

ตวัแปรทัง้สาม ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการส ารวจ 

(Survey) แบบการศกึษาภาพตดัขวาง (Cross-sectional Study) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกเข้าถึงประชากร (Accessible Population) เฉพาะนิสิต

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีสมาชิกของเครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือขบัเคล่ือนสังคมลด

ปัญหาการพนันเป็นผู้สอน ซึ่งมีสถานศึกษาตัง้อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ รวม 9 สถาบนั ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

สตูร Taro Yamane ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 900 คน 

 ส าหรับการสุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจยัใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

เลือกเฉพาะนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสมาชิกของเครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือ

ขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาการพนนัเป็นผู้สอน รวม 9 สถาบนัอดุมศึกษา ล าดบัถัดมาใช้การสุ่มตวัอย่าง

แบบจดัสดัส่วน (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างจาก 9 สถาบนัในจ านวนเท่า ๆ 

กนั สถาบนัละ 100 คน จากนัน้ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เพ่ือเข้าถึงกลุ่ม

ตวัอยา่งในแตล่ะสถาบนั  โดยพยายามให้มีการกระจายของกลุ่มตวัอย่างตามลกัษณะประชากรท่ีก าหนด

ไว้มากท่ีสดุจนครบ 900 คน   

 สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่  การแจกแจงค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

การทดสอบความเป็นอิสระตอ่กนัของสองประชากร  (Chi-Square) การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียส าหรับประชากร

สองกลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (Independent -Samples T-Test)   
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ผลการวิจยั  พบวา่ 
 

 1.  กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัจากส่ือบคุคล ส่ือมวลชน  

และส่ือใหม ่ โดยเพ่ือนเป็นส่ือบคุคลท่ีพดูเร่ืองการพนนัมากท่ีสดุ โทรทศัน์เป็นส่ือมวลชนท่ีได้รับความนิยม 

ขณะท่ีเว็บไซตแ์ละเฟสบุ๊คกลายเป็นส่ือใหมม่าแรง  

 2.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัในระดบัคอ่นข้างบวกผ่านมมุ 

มองคนไทยชอบการเส่ียงโชคมากท่ีสดุ แม้จะรู้วา่ไมมี่ใครประสบความส าเร็จได้จากการพนนัและการพนนั

เป็นสิ่งท่ีไมดี่ก็ตาม เข้าขา่ย “รู้ทัง้รู้วา่ไมดี่ แตก็่ยงัท า”  

 3.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเล่นการพนนัมาก่อน นิยมเล่นไพ่มากท่ีสดุ

โดยเร่ิมเล่นครัง้แรกเม่ือสมยัเรียนชัน้ประถมศึกษา เหตผุลง่าย ๆ คือ เพ่ือความสนุกสนาน ไม่มีอะไรท า  

ฆา่เวลา และอยากรู้เฉย ๆ   

 4.  ทศันคติเชิงบวกตอ่การพนนัเป็นผลมาจากกลุ่มตวัอย่างนิยมเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการ

พนัน โดยส่ือบุคคลอย่างเพ่ือนและส่ือมวลชนอย่างโทรทัศน์ถือเป็นส่ือหลักในกา รโน้มน้าวใจให้          

กลุม่ตวัอยา่งโดยเฉพาะเพศชายท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน เรียนได้เกรดเฉล่ียสะสม 1.01-2.00 และมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท คล้อยตาม   

 5. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างชดัเจนกบัพฤติกรรมการเล่นการพนนัของกลุ่มตวัอย่างมีอยู ่   

3 ปัจจยัหลกั ประกอบด้วย 1. การมีทศันคติเชิงบวกตอ่การพนนั 2. การเปิดรับข่าวสารการพนนัจากเพ่ือน 

โทรทศัน์ และเว็บไซต์  3. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเอือ้ตอ่การเล่นการพนนั ได้แก่ เพศ ประเภทของ

มหาวิทยาลยัท่ีศกึษา และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
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Abstract 

 
The objective of the study entitled “The Relationship Between Media Exposure, 

Attitudes and Gambling Behaviors of College Students in National Universities” is to examine 
Media Exposure, Attitudes and Gambling Behaviors of College Students in National 
Universities, as well as their correlations. The research employed a quantitative methodology, 
applying survey techniques and questionnaires for information gathering. Accessible 
population of the survey is defined as college students at nine universities belonging to the 
Mass Communication Lecturers Network for Gamble-Free Progressive Society in all major 
regions of the Kingdom. The nine universities are: Payap University, Chiang Rai Rajabhat 
University, Mahasarakham University, Burapha University, Walailak University, Kasetsart 
University Kamphaeng Saen Campus, Ramkhamhaeng University, Chandrakasem Rajabhat 
University, University of the Thai Chamber of Commerce. The sample size covers 900 
respondents, using Taro Yamane's formula. 

For sampling technique, the researcher has applied Purposive Sampling, by 

selecting college students from nine universities which are member of the Mass 

Communication Lecturers Network for Gamble-Free Progressive Society locating at all major 

regions throughout the Kingdom. Under such technique, the Quota Sampling has been made 

by establishing the proportion of potential respondents equally from nine universities, which are 

100 students each. The researcher has applied Accidental Sampling to reach those potential 

respondents at each university, with an attempt to spread the sample groups as much as 

possible based on their demographic characteristics, covering 900 respondents totally. 

In analyzing the information being collected, the principle researcher 

used  descriptive statistics, comprising Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation. For 

testing hypotheses, One-way Analysis of Variance (ANOVA), Chi-Square, Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient and an Independent-Samples T-Test statistics have been 

applied 
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The findings are as follows: 
 

1.  A majority of respondents obtained gambling information via personal media, 

mass media and new media. Friends were the personal medium used most to communicate 

information about gambling, while television was the most popular mass medium used by 

respondents to access such information. Websites and Facebook were the new media most 

commonly used by college students to find information about gambling. 

2. A majority of respondents expressed positive attitudes toward gambling, 

reflecting the commonly held view among Thais that it is good to “try one's luck”. Despite 

this, a majority of respondents acknowledged that nobody becomes successful from gambling, 

and recognized that in general, gambling is not a good thing. 

3. A majority of respondents reported having gambled. Most preferred playing 

cards, and reported that they started gambling while in primary school. The basic reasons they 

cited for starting to gamble were for fun, to pass the time, and curiosity. 

4. The positive attitude towards gambling shown by college students is a result of 

their exposure to gambling information, especially via personal and mass media, such as 

television, which are highly persuasive, especially for male students at private universities with 

cumulative grade-point averages of between 1.01 and 2.00. These students typically receive 

between Bt20,001 and Bt30,000 a month from their parents. 

5. Three major factors were found to have an obvious relationship with gambling 

behaviors among the respondents: 1) a positive attitude towards gambling; 2) exposure to 

information about gambling from friends, television and websites; and 3) demographic 

characteristics that encourage gambling activities, such as gender, type of university and 

average monthly income.  
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กติตกิรรมประกาศ 

 
แม้ว่างานวิจัยเล่มนีมี้จุดเร่ิมต้นมาจากการขอความร่วมมือทางวิชาการจากผู้ วิจัยให้

ด าเนินการวิจยัขบัเคล่ือนสังคมลดปัญหาการพนนั แต่ความส าเร็จคงเกิดขึน้ไม่ได้หากขาดความร่วมมือ

ของพ่ี ๆ สมาชิกในโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือขับเคล่ือนสังคมลดปัญหาการ

พนัน ส่งผลให้การแจกแบบสอบถามแก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้      

อนึ่ง ผู้ วิจยัขอขอบคณุมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ องค์กรภาคประชาสงัคมท่ีเล็งเห็นศกัยภาพของเครือข่าย

อาจารย์ส่ือสารมวลชนและเช่ือมัน่ว่าฟันเฝืองเล็ก ๆ อย่างพวกเราจะช่วยขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาการ

พนนัในสถาบนัอดุมศกึษาได้ 

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจตน์ศกัดิ์ แสงสิงแก้ว ท่ีให้ความเมตตารับ

เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของผลงานวิจัย  ซึ่งค าปรึกษาและค าแนะน าต่าง ๆ ของอาจารย์  

นอกจากเตมิเตม็ความครบถ้วนสมบรูณ์และถกูต้องของกระบวนการวิจยั ยงัช่วยพฒันาศกัยภาพด้านการ

วิจยัแก่ผู้ วิจยัอีกทางหนึ่ง นอกจากนี ้ผู้ วิจยัขอขอบคณุนางสาวอมรพรรณ สุนาพนัธ์ ท่ีช่วยเหลือด้านการ

ประเมินผลข้อมูลและประสานงานในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพยิ่ง ท่ีมากไปกว่านัน้คือ

การส่งผ่านความห่วงใย ความไม่ย่อท้อ และความเป็นนักสู้  จนท าให้งานวิจัยเล่มนีส้ าเร็จลุล่วงตาม

ก าหนดระยะเวลา ขอบคณุส าหรับความทรงจ าดี ๆ ตลอดเส้นทางการเรียนรู้ของผู้วิจยั 

 ผู้ วิจัยขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ีสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามจนท าให้ผลงานวิจัยครัง้นีเ้ป่ียมด้วยคุณค่า อันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและ

น าไปสูก่ารขบัเคล่ือนสงัคมเพื่อลดปัญหาการพนนัในกลุม่เยาวชนและนิสิตนกัศกึษาตอ่ไป   

 เหนือสิ่งอ่ืนใด ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุบิดามารดา ผู้ ให้ชีวิตและทุ่มเททกุสิ่งทกุอย่างโดย 

มีความส าเร็จของลูกเป็นเส้นชยั ความรักท่ีไม่หวงัสิ่งตอบแทนในทุกช่วงของชีวิตได้แปรเปล่ียนเป็นพลงั  

แรงบันดาลใจ ความเข้าใจ และความเช่ือมั่นในศกัยภาพ นอกจากแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัว  

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุญาตพ่ีิน้องและทกุก าลงัใจท่ีมอบให้เสมอมา 

 
 

        บปุผา  ลาภะวฒันาพนัธ์ 
           ผู้ด าเนินการวิจยัหลกั 
            สิงหาคม 2556 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

วัฒนธรรมคือวิถี ชีวิตของมนุษย์ วัฒนธรรมแสดงออกทางความคิด  ความเช่ือ 

พฤติกรรม พิธีกรรม การแสดง การละเล่น จนกระทั่งถึงการพนัน แต่ข้อท่ีแตกต่างประการหนึ่ง

ระหว่างการละเล่นกบัการพนนัก็คือการละเล่นทัว่ไปเน้นความสนกุสนานและความบนัเทิง ส่วนการ

พนนันัน้นอกจากเป็นไปเพ่ือความบนัเทิงและความต่ืนเต้นแล้ว มกัจะมีค าว่า “เดิมพนั” ติดตามมา

ด้วย ไม่ต่างจากสังคมไทยท่ีวิถีชีวิตของคนไทยจ านวนมากเก่ียวข้องและผูกพันอยู่กับการพนัน

ประเภทตา่ง ๆ มาเป็นเวลาช้านาน (สงัศติ พิริยะรังสรรค์, 2546: 75, 388-389)   

 ส าหรับทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อการพนัน ในอดีตการพนนัถูกมองว่าเป็นพฤติกรรม

เบี่ยงเบนของบุคคลท่ีขดัต่อหลกัศีลธรรม จารีตประเพณี และหลกัศาสนาอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะ

ในทางพระพทุธศาสนาท่ีจดัว่าการพนนัเป็นอบายมขุน าไปสู่ความชัว่ (อมร รักษาสตัย์, 2540 อ้างถึง

ใน จิตรลดา ใหมศ่าสตร์, 2550: 2) อยา่งไรก็ตาม เม่ือเข้าสู่ยคุปัจจบุนัท่ีวิถีชีวิตของผู้คนเปล่ียนแปลง

ไป แนวคิดและทศันคติต่อการพนนัก็เปล่ียนแปลงไปเช่นกัน เห็นได้จากการหนัมามองความจริงท่ี

เกิดขึน้และยอมรับวา่การพยายามปิดกัน้พฤติกรรมการเล่นพนนัด้วยวิธีร่างกฎหมายบงัคบัให้คนเล่น

การพนนัน้อยลงใช้ไม่ได้ผล ตรงข้ามกลบัมีผู้ เข้าไปเก่ียวข้องกับการพนนัมากยิ่งขึน้ ด้วยเหตนีุ ้ภาพ

สะท้อนการพนนัจงึเปล่ียนเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีให้ความบนัเทิง เป็นกิจกรรมยามว่างท่ีสามารถ

ลดความตึงเครียดจากการท างาน ยิ่งไปกว่านัน้ การถามหาค านิยามของการพนนัได้กลายเป็นข้อ

ถกเถียงในสงัคมตอ่วา่ แท้จริงแล้วกิจกรรมการพนนัประเภทตา่ง ๆ อาทิ บอ่นการพนนั สลากกินแบง่

รัฐบาล หวย ล็อตเตอร่ีการกศุล เกมโชว์ ส่งฉลากสินค้าชิงโชค ส่งไปรษณียบตัรทายผลฟุตบอล กด

เอสเอ็มเอสชิงรางวัล กดเอสเอ็มเอสโหวตนักร้องยอดนิยม ร่วมสนุกทายผลกีฬา ตอบค าถามชิง

รางวลั มีลกัษณะเป็นการพนนัมากน้อยเพียงใด จากผลส ารวจของโครงการวิจยัเศรษฐกิจการพนนั 

ในปี พ.ศ.2544 โดยสงัศติ พิริยะรังสรรค์ (2546: 386) ท าให้ทราบว่าการพนนัท่ีมีผู้นิยมเล่นมากท่ีสดุ

เรียงตามล าดบัของจ านวนประชากรมีดงันี ้



2 

 

ตารางท่ี 1.1     แสดงประเภทการพนนัท่ีมีผู้นิยมเลน่มากท่ีสดุในสงัคมไทย 

 

อันดับ ประเภทกำรพนัน จ ำนวนประชำกร  

1 หวยใต้ดนิ 23.7  ล้านคน 

2 สลากกินแบง่รัฐบาล 21.2  ล้านคน 

3 หวยออมสิน 7.8  ล้านคน 

4 การพนนัในบอ่น 4.2  ล้านคน 

5 หวย ธกส. 3.6  ล้านคน 

6 หวยหุ้น 2.0  ล้านคน 

7 การพนนัฟตุบอล 2.0  ล้านคน 

8 กีฬาพืน้บ้าน 1.3  ล้านคน 

9 มวยหรือมวยตู้  8.1  แสนคน 

10 จบัย่ีกี 2.6  แสนคน 

11 หวยปิงปอง 2.3  แสนคน 

12 ม้าแขง่ 8.0  หม่ืนคน 

13 การพนนัอินเทอร์เน็ต 3.6  หม่ืนคน 

14 สลากจากตา่งประเทศ 1.8  หม่ืนคน 

15 การพนนัประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเหลือรวมกนั 2.9  แสนคน 
    

 
 

 

 

     ท่ีมา:  ปรับปรุงจากสงัศติ พิริยะรังสรรค์, 2546: 386 

 

นอกจากข้อมูลประเภทการพนันข้างต้น การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และ

ผลกระทบการพนนัในประเทศไทย โดยสถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือปี พ.ศ.2554  

ผลส ารวจความคดิเห็นของประชาชนท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป ครอบคลมุทกุภูมิภาคทัว่ประเทศจ านวน 16 

จงัหวดั ยงัพบประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ กว่าร้อยละ 77.1 มีประสบการณ์ในการเล่นการพนนัมาก่อน  

ส่วนใหญ่เล่นหวยใต้ดินเป็นครัง้แรก รองลงมาคือสลากกินแบ่งรัฐบาลและเล่นไพ่ตามล าดบั ยิ่งไป
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กว่านัน้คนกลุ่มนีย้งัคงเล่นการพนนัอยู่ (พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ, 2554 อ้างถึงใน ศนูย์ศกึษา

ปัญหาการพนนั, 2555: 29-31) สถานการณ์และมมุมองของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปอาจพอสรุปได้

ว่าในห้วงเวลาไม่ก่ีปี พฒันาการของการพนนัได้ปรับเปล่ียนไปตามบริบทสงัคม อนัเป็นผลมาจาก

ความเส่ือมถอยด้านศีลธรรม ระบบทนุนิยมครอบง า และเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ี ท าให้โลกไร้พรมแดน  

ด้วยเหตนีุ ้ธุรกิจการพนันในรอบทศวรรษท่ีผ่านมาจึงเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมทัง้สร้างรูปแบบ 

วิธีการ และทศันคตใิหม ่ๆ ขึน้มา เช่น ท าให้การพนนัเป็นเคร่ืองบง่บอกถึงความทนัสมยั มีการใช้การ

พนนัเป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพันธ์เชิงท่องเท่ียว ให้คุณค่ากับกระบวนการพนนัในฐานะองค์

ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือให้คณุค่าตอ่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในฐานะอาชีพท่ีสร้างเศรษฐกิจใน

ระดบัครัวเรือน 

ทัง้นี ้ผลการวิจยัของพินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ (2554: 87) ภายใต้เร่ือง “การศกึษา

สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย” ได้ประมาณการจ านวนเงินท่ีใช้เล่น

พนนัซือ้สลากกินแบง่รัฐบาลและหวยใต้ดิน พบว่า ทัว่ประเทศมีวงเงินซือ้สลากกินแบง่รัฐบาลงวดละ 

3,941 พนัล้านบาท คดิเป็นเงินเล่นพนนัสลากกินแบง่รัฐบาลตลอดทัง้ปี 76.757 พนัล้านบาท ขณะท่ี

การเล่นพนนัหวยใต้ดินมีวงเงินเล่นพนนัทัง้ประเทศเฉล่ียงวดละ 5.531 พนัล้านบาท และคิดเป็นเงิน

เล่นพนนัหวยใต้ดินตลอดทัง้ปี 102.050 พนัล้านบาท รวมเฉพาะการพนนัสองประเภทนีใ้นช่วงทกุ ๆ 

15-16 วนั จะมีเงินเลน่พนนัหมนุเวียนทัง้ประเทศจ านวน 9.472 พนัล้านบาท หรือมีเงินหมุนเวียนเล่น

การพนันทัง้สองประเภทนีร้วมตลอดทัง้ปี 178.807 พนัล้านบาท ขณะท่ีประมาณการเงินเล่นการ

พนนัประเภทอ่ืน ๆ พบว่า ประชากรท่ีศกึษาหมดเงินไปกบัการเล่นพนนัในบอ่น 46.352 พนัล้านบาท 

พนนักีฬาพืน้บ้าน 45.666 พนัล้านบาท พนนัฟุตบอล 38.006 พนัล้านบาท และพนนัมวย 30.833 

พนัล้านบาท ซึ่งเม่ือรวมจ านวนเงินเล่นพนนัทุกประเภทตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2553 พบว่า มียอดสูงถึง 

357.276 พนัล้านบาททีเดียว 

 ไม่เพียงการพนันจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยรวมเท่านัน้ แต่การพนันยังเป็น

มลูเหตท่ีุน าไปสูปั่ญหาเดก็และเยาวชนตามมา หากจ าแนกปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเด็กและเยาวชนพบว่า

มี 2 ประการหลกั ประการแรกเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความยากจนและด้อยโอกาสทัง้ท่ีมีมาแตก่ าเนิด 

ผลสืบเน่ืองจากครอบครัว การถูกกระท าจากบุคคลหรือสงัคม ประการท่ีสองเป็นปัญหาท่ีเกิดจาก

พฤติกรรมเบี่ยนเบน ได้แก่ เพศสมัพนัธ์ ติดเหล้า บหุร่ี ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ติดเกมอินเทอร์เน็ต 
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เข้าถึงส่ือลามกอนาจาร เท่ียวเตร่สถานบนัเทิง รวมถึงเล่นการพนนั สอดคล้องกับรายงานการวิจัย

เ ร่ือง “โครงการเฝ้าระวัง รักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย” ของส านักวิจัยเอแบคโพลล์  

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั เม่ือปี พ.ศ.2548  ได้ระบุประเด็นปัญหารุนแรงท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกซึ่งมีเด็ก

และเยาวชนอายรุะหวา่ง 12-24 ปี เข้าไปเก่ียวข้อง ได้แก่ เหล้า/บหุร่ี หนีเรียน ยาเสพติด เพศสมัพนัธ์ 

และการพนนัเฉพาะนกัศกึษากรุงเทพมหานคร (สงัศิต พิริยะรังสรรค์, 2546: 358)  ไม่ตา่งจากข้อมลู

ท่ีสถาบนัรามจิตตไิด้ประเมินสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนว่าประกอบด้วย 1. ขาดความอบอุ่น

ในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลกู 2. ห่างไกลวดั ใช้ชีวิตยามว่างตามห้างสรรพสินค้า ใช้มือถือและ

คยุผา่นอินเทอร์เน็ต  3. ใช้จา่ยฟุ่ มเฟือย  4. เล่นพนนัและเร่ิมเล่นพนนัผ่านโทรศพัท์ระบบเอสเอ็มเอส 

5. ปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์เร็วขึน้และขาดความรับผิดชอบ (สรีุย์ กาญจนวงศ์ และคณะ, 2549: 1-2)  

โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการส ารวจพฤติกรรมการเล่นพนนัของวยัรุ่นชายในบ้านกาญจนาพบว่า  

ร้อยละ 84.7 เคยมีประสบการณ์เลน่การพนนัและมากกวา่คร่ึงหนึง่เร่ิมเลน่พนนัครัง้แรกเม่ืออายเุพียง 

10 ปี (สพุร อภินนัทเวช, 2555: 12)   

 อนึ่ง ในยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้คนดงัเช่น

ปัจจบุนั การส่ือสารผ่านส่ือใหม่อย่างอินเตอร์เน็ตนบัเป็นตวัเช่ือมส าคญัท่ีลดข้อจ ากดัด้านระยะทาง

ระหวา่งผู้ เลน่การพนนักบัผู้ให้บริการ โดยผู้ เลน่จะรับทราบข้อมลูขา่วสารและเข้าถึงเกมพนนัออนไลน์

ได้ตลอดเวลา อีกทัง้สามารถเล่นผ่านเว็บไซต์ โทรศพัท์มือถือ เฟสบุ๊ค หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

ต่าง ๆ ซึ่งยากต่อการติดตามควบคุม และนั่นย่อมหมายถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือวัยรุ่นมี

โอกาสเข้าถึงการพนันรูปแบบนีง้่ายขึน้ เม่ือพิจารณาผลส ารวจการพนันออนไลน์ท่ีนิยมเล่นใน

ประเทศไทยพบวา่มี 3 ประเภท คือ (ไพศาล ลิม้สถิตย์, 2556: 7)  

 1. การเล่มเกมพนนัแบบคาสิโน  ยกตวัอย่างบาคาร่าออนไลน์ รูเล็ตออนไลน์ หรือเกม

ไพ่ประเภทต่าง ๆ ท่ีผู้ เล่นพนนัสามารถเล่นผ่านการถ่ายทอดสดของบ่อนพนนัทางอินเตอร์เน็ต เช่ือ 

กนัว่าเว็บพนนับางแห่งท าการถ่ายทอดสดจากบอ่นพนนัในปอยเปต ประเทศกัมพชูา ยิ่งไปกว่านัน้ 

ปัจจุบนับ่อนการพนันชายแดนยังมีการปรับตัวเพ่ือขยายฐานผู้ เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจการพนัน 

โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีนิยมเล่นไอทีและชอบเล่นหรือชมฟุตบอลเป็นกิจวตัร (พิจิตรา ศภุสวสัดิ์กุล, 

2555: 6-7) 
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 2. การเลน่พนนับอล  การพนนับอลเป็นการพนนัออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน

กลุ่มผู้ เล่นคนไทย โดยสิ่งท่ีน่าวิตกกังวลคือนิสิตนักศึกษานิยมเล่นพนันบอลในสถานศึกษาผ่าน

โทรศพัท์มือถือท่ีสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

 3. การพนนัประเภทอ่ืน ๆ  เชน่ การเล่นก าถัว่ การเล่นไฮโล การพนนัออนไลน์ประเภทนี ้

จะมีชอ่งทางหรือวิธีเลน่เหมือนกบัการเลน่เกมพนนัออนไลน์อ่ืน ๆ 

 นอกจากส่ืออินเทอร์เน็ตจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันแบบออนไลน์ แรง

กระตุ้นส าคญัคงหนีไม่พ้นการเผยแพร่ข่าวสารเร่ืองการพนนัของส่ือมวลชน อาทิ หนงัสือพิมพ์กีฬา ท่ี

มกัน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับสถิติและบทวิเคราะห์การแข่งขนั ขณะท่ีส่ือโทรทศัน์ก็สร้างความต่ืนเต้น

เร้าใจแก่ผู้ชมด้วยการวิเคราะห์ ท านาย แสดงความคิดเห็นก่อนเร่ิมแข่งขนัหรือพกัคร่ึงเวลาโดยไม่ลืม

ทิง้ท้ายให้ทายผลการแข่งขนัผ่านระบบเอสเอ็มเอส ซึ่งงานวิจยัของเสริน ปุณณะหิตานนท์ และคณะ 

(2531: 175) ยืนยนัตรงกนัวา่การรับรู้เร่ืองการพนนัและการเส่ียงโชคจากส่ือมวลชนคือแรงผลกัดนัให้

เยาวชนหรือวยัรุ่นเล่นการพนนัมากขึน้ อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลบัไปศกึษาพฤติกรรมการเล่นการ

พนนัของวยัรุ่นอาจพบว่าแท้จริงแล้วส่ือบคุคลคือมูลเหตจุงูใจท่ีน าไปสู่ปัญหาการพนนัก็เป็นได้ ใกล้

ตัวท่ีสุดคงหนีไม่พ้นครอบครัวในฐานะต้นแบบแรกแห่งการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต นอกจาก

อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือนนับเป็นผู้ ทรงอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านสังคมของวัยรุ่นเช่นกัน ซึ่ง

งานวิจยัหลายเลม่ชีช้ดัวา่หากมีเพ่ือนสนิทเลน่การพนนั วยัรุ่นผู้นัน้ก็จะมีแนวโน้มเล่นการพนนั  (สพุร 

อภินนัทเวช, 2555: 34-37, 45) ดงันัน้ จดุเร่ิมต้นในการจดัการปัญหาการพนนัในกลุ่มนิสิตนกัศกึษา

คงไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขพฤติกรรมท่ีผิดเท่านัน้  แต่จะต้องเข้าไปปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเล่นการพนัน ซึ่งทัศนคติดังกล่าวอาจเกิดจากการเปิดรับข่าวสารการพนันอย่าง

สม ่าเสมอ 

 การยืนยนัถึงบทบาทของส่ือประเภทตา่ง ๆ ท่ีสง่ผลทางตรงและทางอ้อมตอ่ทศันคติและ

พฤติกรรมการเล่นการพนนัของวยัรุ่นสามารถเช่ือมโยงกับผลการวิจยัเก่ียวกับสถานการณ์การเล่น

ทายพนนับอลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของส านกัวิจยัเอแบคโพลล์ (ฐิตินนัท์ วฒันสิน, 

2544: 8)  ท่ีพบว่ากลุ่มนิสิตนกัศกึษาอายรุะหว่าง 15-25 ปี จะให้ความสนใจเปิดรับข่าวสารจากส่ือ

ตา่ง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการเล่นการพนนั ซึ่งจ านวนผู้ติดตามข่าวสารเพ่ือประโยชน์ด้านนีมี้แตจ่ะ

เพิ่มขึน้จนสร้างความวิตกแก่สังคม เพราะหากการพนนัเข้าสู่วิถีชีวิตของปัญญาชนท่ีสงัคมหมายมัน่
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ให้เป็นอนาคตของชาติมากเท่าไร ผลกระทบท่ีตามมาคงยากต่อการแก้ไขมากเท่านัน้ ด้วยเหตุนี ้

จดุเร่ิมต้นในการจดัการปัญหาคงไมใ่ชเ่พียงแคแ่ก้ไขพฤติกรรมท่ีผิดของนกัพนนัวยัรุ่น หากแตจ่ะต้อง

เข้าไปปรับเปล่ียนทศันคติท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเล่นการพนนัพวกเขา โดยการขบัเคล่ือนจาก

ภาคสังคมก็เป็นปัจจัยส าคัญในสนับสนุนให้การประสานงานของหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   

 โครงการพฒันาเครือขา่ยอาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาการพนนั 

ถือเป็นภาคสงัคมหนึ่งท่ีตระหนกัถึงสถานการณ์การพนนัในสงัคมไทย โดยมุ่งหวงัให้การรวมตวัทาง

วิชาการของ 9 สถาบนัอุดมศกึษาจากภูมิภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัพายพั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัย

ลกัษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัย 

ราชภฎัจนัทรเกษม และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ก่อเกิดความร่วมมือจนกลายเป็นพลงัขบัเคล่ือน

ในการแก้ไขปัญหาการพนนัไมใ่ห้ขยายสูว่งกว้าง 

 จากสถานการณ์การพนันท่ีน่าเป็นห่วงข้างต้น ผู้ วิจัยในฐานะสมาชิกของเครือข่าย

อาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือขับเคล่ือนสังคมลดปัญหาการพนัน จึงต้องการทราบว่าปัจจุบนัวัยรุ่น

โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งมีภาวะเส่ียงต่อการเล่นการพนันจะมีการเปิดรับข่าวสาร ทศันคต ิ 

รวมถึงพฤตกิรรมการเลน่การพนนัอยา่งไร การเปิดรับขา่วสารจากส่ือประเภทตา่ง ๆ ส่งผลตอ่ทศันคติ

และพฤติกรรมการเล่นการพนนัหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากพบความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับ

ขา่วสาร ทศันคต ิและพฤตกิรรมการเลน่การพนนัจริง ข้อค้นพบท่ีได้ย่อมตอ่ยอดไปสู่การวางแผนและ

ก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหาการพนนัในกลุ่มนิสิตนกัศกึษา ตลอดจนลด

อตัราการเตบิโตของธุรกิจการพนนัในสงัคมไทยซึง่ปัจจบุนัพบวา่มีแนวโน้มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ 

ความส าคญัของการศกึษาไม่ได้หยดุแคเ่พียงการค้นพบองค์ความรู้ท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัญหาการพนนักบัการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนนัของนิสิตนักศกึษาใน

สถาบนัอมุศกึษาเทา่นัน้ แตย่งัพฒันาไปสูก่ารระดมความคิดเห็น สร้างความร่วมมือ และหาทางออก

ของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนน าผลการวิจัยมาวางแผนจัดท าโครงการรณรงค์ทางการ

ส่ือสารเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างพลังขับเคล่ือนเชิงนโยบายและสังคมต่อประเด็นพนันอ่ืน ๆ ท่ีอาจ

กลายเป็นปัญหาสงัคมในภายภาคหน้า  
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ปัญหำน ำกำรวิจัย 
 

1. การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ทัว่ประเทศเป็นอยา่งไร 

2. ทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศเป็นอยา่งไร 

3. พฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศเป็นอยา่งไร 

4. การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

ทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัหรือไม่ 

5. การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัหรือไม่ 

6. ทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัหรือไม่ 
 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

2. เพ่ือศกึษาทศันคตเิก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

ทัว่ประเทศ 

3. เ พ่ื อศึ กษาพฤติก ร รม เ ก่ี ย วกับกา ร เ ล่นการพนันของ นิ สิ ตนักศึกษา ใน

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันกับ

ทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ 
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5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันกับ

พฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันกับพฤติกรรม

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัย  

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศท่ี

แตกตา่งกนั จะมีการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั           

2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศท่ี

แตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

3. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศท่ี

แตกตา่งกนั จะมีพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

4. การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

5. การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา     

ทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

6. ทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

การวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัเก็บข้อมลูเฉพาะสถาบนัอดุมศกึษาท่ีสมาชิกของเครือข่ายอาจารย์

ส่ือสารมวลชนเพ่ือขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาการพนนัเป็นผู้สอน ซึ่งมีสถานศกึษาตัง้อยู่ในภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง รวมทัง้จังหวัดกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  เพ่ือเป็นตวัแทนของสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ รวม 9 สถาบนั ได้แก่ มหาวิทยาลยั

พายพั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยั

วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

สาเหตุท่ีก าหนดให้นิสิตนักศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ด้วยเพราะนิสิต

นกัศกึษาเป็นกลุม่คนท่ีมีการเลน่การพนนับางประเภทมากท่ีสดุ ตลอดจนมีแนวโน้มท่ีจะเล่นการพนนั

ในวงเงินท่ีสูงและมีโอกาสติดการพนนัเม่ืออายุเพิ่มขึน้ โดยการวิจยัครอบคลุมระยะเวลาตัง้แตเ่ดือน

มกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556  รวมทัง้สิน้ 8 เดือน  

 
นิยำมศัพท์ 
 

 กำรพนัน  หมายถึง  การเล่นหรือการเส่ียงโชคท่ีใช้เงินหรือทรัพย์สินมีค่าเป็นเดิมพัน 

โดยถือเอาเหตกุารณ์ในอนาคตเป็นเคร่ืองชีข้าด ผลของการเล่นมีทัง้ฝ่ายท่ีได้และเสีย ซึ่งการวิจยั

ครัง้นีจ้ะรวมการพนนัท่ีถกูกฎหมายและผิดกฎหมาย ได้แก่  หวยใต้ดิน หวยออนไลน์ พนนัมวย ไพ ่ 

ไพอ่อนไลน์ ไฮโล ลอตเตอร่ีหรือสลากกินแบง่รัฐบาล สนกุเกอร์ หวยหุ้น ตู้ ม้า บาคาร่า ตู้สล๊อต พนนั

บอล โป๊กเกอร์ พนนักีฬาออนไลน์ การส่งชิน้ส่วนชิงรางวลั การส่งข้อความสัน้ทายผลหรือชิงรางวลั 

รวมถึงการสง่ข้อความสัน้เพ่ือเลน่การพนนั เป็นต้น 
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 นิสิตนักศึกษำ  หมายถึง วัยรุ่นเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก ท่ีศึกษาระดบั

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัเอกชน หรือมหาวิทยาลยักลุ่มราชภัฏ ซึ่งมีสมาชิก

ของเครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือขับเคล่ือนสังคมลดปัญหาการพนนัเป็นผู้สอนในสถาบนั 

อายรุะหว่าง 18-24 ปี หรือเรียกว่า “กลุ่ม Gen-M” (Millennial Generation) ถือเป็นช่วงวยัท่ีมีความ

เส่ียงตอ่อ านาจของสิ่งยัว่ยท่ีุไม่เคยมีมาก่อนในอดีต นอกจากนี ้ยงัเป็นช่วงวยัท่ีเข้าใจและสามารถใช้

เทคโนโลยีส่ือสารเป็นอย่างดี โดยให้ความส าคญักบัคอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษ รักอิสระ มีความ

เป็นตวัของตวัเองชดัเจน 

 ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์  หมายถึง เพศ ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา เกรด

เฉล่ียสะสม ลกัษณะการพกัอาศยั รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพครอบครัว 

 

 

 กำรเปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน หมายถึง ความถ่ีในการเปิดรับ

ข่าวสารเก่ียวกับการพนนัจากส่ือประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. ส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุ

กระจายเสียง หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร  2. ส่ือเฉพาะกิจ  ได้แก่  ใบปลิว / แผ่นพบั ข้อความสัน้ (SMS) 

ผ่านโทรศพัท์มือถือ  3. ส่ือบคุคล ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว คนรัก  4. ส่ือใหม่ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ยทูปู และ

เว็บไซต์ตา่ง ๆ ของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ   

 ทัศนคติเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน  หมายถึง ระดบัทศันคติเชิงบวกและเชิงลบของ

นิสิตนกัศกึษาท่ีมีต่อการเล่นการพนนัรวม 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการเงิน ซึ่งเก่ียวข้องกับการ

เสียเงินและการได้เงิน 2. ด้านศีลธรรม ซึ่งเก่ียวข้องกบัความส าเร็จ ความน่านบัถือ และความรู้ผิด

ชอบชัว่ดี 3. ด้านเพ่ือน  ซึ่งเก่ียวข้องกับการได้รับการยอมรับ 4. ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับอปุนิสยั

เส่ียงโชคของคนไทย แบง่ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ  

ไมเ่ห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง   

 พฤติกรรมเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน  หมายถึง ประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการ

พนนั  ความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนนั ประวตัิการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรก และเหตผุลใน

การตดัสินใจเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ   
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และ

พฤตกิรรมการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

2. เพ่ือน าผลการวิจยัมาวางแผนจดัท าโครงการรณรงค์ทางการส่ือสารเชิงกลยุทธ์เพ่ือ  

ลดปัญหาการพนันในกลุ่มนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะขัน้ตอนการสร้างสรรค์เนือ้หาหลัก (Key 

Message) และวิธีการน าเสนอให้โดนใจ รวมทัง้การวางแผนส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้สอดคล้อง

กบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนิสิตนกัศึกษา ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร 

แตย่งัท าให้ผู้จดัมีงบประมาณเพียงพอส าหรับจดักิจกรรมหรือโครงการณ์รณรงค์อ่ืน ๆ สนบัสนนุ 

 3. เพ่ือทราบสถานการณ์การพนนัในสงัคมไทยทัง้ในแง่ประวตัิความเป็นมา วิวฒันาการ  

และกรอบแนวคิดต่าง ๆ โดยอาจก าหนดเป็นหวัข้อการบรรยายในระดบัมหาวิทยาลยั งานสมัมนา 

หรืองานเสวนา เพ่ือน าไปสู่การระดมความคิดเห็น สร้างความร่วมมือ และหาทางออกของปัญหา

อยา่งเป็นรูปธรรม  

      4. เพ่ือเป็นแนวทางแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องทัง้ในแง่การก าหนดนโยบาย การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การออกกฏและมาตรการบงัคบั  

ตลอดจนการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้ ตระหนกั ป้องกนั ยบัยัง้ไม่ให้

พฤตกิรรมเลน่การพนนัในกลุม่นิสิตนกัศกึษาซึง่เป็นอนาคตของชาต ิ

 5. เพ่ือน าผลการวิจยัมาตอ่ยอดและขยายขอบเขตการศกึษาไปสู่เร่ืองการพนนัในแง่มมุ

อ่ืน ๆ ตอ่ไป อาทิ เศรษฐกิจระหว่างประเทศกบัธุรกิจการพนนั วาทกรรมเก่ียวกบัการพนนั การพนนั

ในฐานะสญัญะของความหวงั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมเลน่การพนนัของนกัเรียน เป็นต้น   
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บทที่ 2 
 

แนวคิด  ทฤษฏี  และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัทศันคติ และพฤติกรรมการ

เล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ” เพ่ือให้กรอบความคิดทฤษฎีซึ่งมี

ลกัษณะเป็นนามธรรมพฒันามาสู่การอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  ผู้ วิจยัได้น าแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปนีม้าใช้เป็นแนวทางการศกึษา   

1. แนวคดิเก่ียวกบัการพนนัและปัจจยัเส่ียงท่ีก่อให้เกิดการตดิเลน่การพนนั 

2. แนวคดิเก่ียวกบัวยัรุ่น  

3. แนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร 

4. ทฤษฏีเก่ียวกบัการเปิดรับขา่วสาร 

5. แนวคดิเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน ส่ือบคุคล ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือใหม ่

6. ทฤษฎีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดเก่ียวกับกำรพนันและปัจจัยเส่ียงที่ก่อให้เกิดกำรตดิเล่นกำรพนัน 

 

 ควำมหมำยของกำรพนัน 
 

 พจนานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ความหมายของการพนันไว้ว่า (พระวรภักดิ์

พิบลูย์, 2511: 21 อ้างถึงใน ชพูงษ์ จารุด ารงศกัดิ,์ 2545: 20) 

 “การพนนั” หมายถึง ข้อตกลงซึ่งมีอยู่ว่าผู้ ใดเข้าเล่นชนะด้วยความฉลาดไหวพริบและ

ความช านาญของตนรวมทัง้มีโชคปนอยู่ด้วยจะได้รับประโยชน์จากผู้ เล่นคนอ่ืนท่ีแพ้ เช่น เล่นไพ่ เล่น

ถัว่โป 
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 “ขันต่อ” หมายถึง ข้อตกลงของบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งยืนยันอีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธต่อ

เหตกุารณ์อนัใดอนัหนึ่งและตกลงว่าถ้าความเจริญอยู่แก่ฝ่ายใด ฝ่ายนัน้เป็นผู้ชนะ เช่น ชกมวย  

 ประสิทธ์ิ แสนศรี (2504: 23 อ้างถึงใน ชูพงษ์ จารุด ารงศกัดิ์, 2545: 20) การพนนั 

คือ การเล่นเอาเงินหรือทุนทรัพย์ด้วยการเส่ียงโชคหรือฝีมือ การพนันขันต่อไม่ก่อให้เกิดหนีต้าม

กฎหมายสิ่งใดท่ีให้ไปในการพนนัหรือขนัต่อก็จะทวงคืนไม่ได้และให้ใช้ตลอดถึงข้อตกลงเป็นมูลหนี  ้      

ท่ีฝ่ายเสียการพนนัขนัตอ่ท าให้แก่อีกฝ่ายหนึง่เพ่ือให้หนีเ้งินพนนัหรือขนัตอ่นัน้ด้วย 

 ทนายภูธร (2530: 58-64 อ้างถึงใน ชูพงษ์ จารุด ารงศกัดิ,์ 2545: 20) ให้ความหมาย

ของการพนนัว่า “สญัญาท่ีก่อให้เกิดการได้หรือเสียซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน โดยคูส่ญัญาถือเอาผลแห่ง

เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนซึ่งคู่สัญญาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเคร่ืองชีข้าด” ซึ่งจะต้อง

ประกอบด้วย 5 ลกัษณะส าคญั คือ 

 ลกัษณะท่ี 1   ต้องมีการได้หรือเสีย ถ้าไม่มีการได้หรือเสียหรือได้เสียทางเดียวหรือได้

เสียกินด้วยกัน ไม่ถือว่าเป็นการพนนั เช่น นาย ก. และนาย ข. ตกลงกันว่าถ้านกัมวยฝ่ายแดงชนะ

ฝ่ายน า้เงิน นาย ก. จะให้เงิน นาย ข. 100 บาท ถ้านกัมวยฝ่ายน า้เงินชนะฝ่ายแดง นาย ข. ไม่ต้อง

เสียอะไร กรณีนีไ้ม่ถือเป็นการพนนัเพราะนาย ก. มีแต่เสียทางเดียว ส่วนนาย ข. มีแต่ได้ทางเดียว

เชน่กนั 

 ลกัษณะท่ี 2   สิ่งท่ีได้เสียต้องเป็นเงินหรือทรัพย์สิน เช่น นาย ก. ตกลงกบั นาย ข. ว่าถ้า

ฟตุบอลไทยชนะมาเลเซีย นาย ก. จะจา่ยเงินให้ นาย ข. 100 บาท ถ้ามาเลเซียชนะไทย นาย ข. ต้อง

จ่ายเงินให้ นาย ก. 150 บาท กรณีนีถื้อเป็นการพนนัเพราะมีการได้เสียเป็นเงิน แต่ถ้า นาย ก. และ 

นาย ข. ตกลงพนนักีฬาฟุตบอลครัง้นีใ้หม่ว่าถ้าฝ่ายท่ีตนเดิมพันชนะคนท่ีแพ้จะต้องช่วยถางหญ้า

ให้กบัคนชนะ กรณีนีถื้อวา่ไมเ่ป็นการพนนัเพราะสิ่งท่ีได้เสียเป็นแรงงานไมใ่ชเ่งินหรือทรัพย์สิน 

 ลกัษณะท่ี 3   ต้องถือเอาเหตกุารณ์ในอนาคตเป็นเคร่ืองชีข้าด เช่น นาย ก. ตกลงกับ 

นาย ข. ว่า ถ้า นาย ค. มีอายคุรบ 30 ปี เม่ือใด นาย ก. จะให้เงิน นาย ข. 100 บาท กรณีเช่นนีไ้ม่ใช่    

การพนนัเพราะผลในอนาคตเป็นสิ่งท่ีแนน่อน กลา่วคือ ต้องมีวนัหนึ่ง นาย ค. อายคุรบ 30 ปี แน่นอน 

หรือถ้า นาย ก. ตกลงกบั นาย ข. ว่า ถ้าทีมไทยได้เหรียญทองมากท่ีสดุในการแข่งขนัซีเกมส์ นาย ก. 

จะจ่ายเงินให้นาย ข. 100 บาท แตถ้่าไม่ใช่ นาย ข. จะต้องจ่ายเงินให้ นาย ก. 100 บาท กรณีเช่นนี ้
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เป็นการพนนัเพราะถือเอาผลการได้เหรียญทองเป็นเหตกุารณ์ในอนาคตเป็นเคร่ืองชีข้าด แตถ้่ารู้ผล

การได้เหรียญทองซีเกมส์ก่อนแล้วไมเ่ป็นการพนนัเพราะไมใ่ชเ่หตกุารณ์ในอนาคต 

 ลกัษณะท่ี 4  คูส่ญัญาต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลท่ีเส่ียงภยันัน้ เช่น  นาย ก. ตกลง

กบั นาย ข. วา่ ภายใน 1 ปี  ถ้าไม่ไหม้บ้าน นาย ก. นาย ก. จะให้เงิน นาย ข. 1,000 บาท  ถ้าเกิดไฟ

ไหม้บ้าน นาย ก. นาย ข. จะให้เงิน นาย ก. 100,000 บาท  กรณีนีไ้ม่ถือเป็นการพนนัเพราะคูส่ญัญา  

คือ นาย ก. มีส่วนได้ส่วนเสียในผลท่ีเส่ียงภัย คือ ถ้าไฟไหม้บ้าน นาย ก. นาย ก. ย่อมเสียหาย ซึ่ง

กรณีนีเ้ป็นการประกนัภยั 

 ลกัษณะท่ี 5  ต้องมีผู้ เล่นตัง้แตส่องฝ่ายขึน้ไป คือ มีผู้จดัให้มีการเล่นการพนนั (เจ้ามือ) 

และมีผู้ ร่วมเลน่ เชน่ นาย ก. เปิดบอ่นเลน่ไพ ่มีนาย ข. นาย ค. และ นาย ง. ร่วมเล่นเอาเงินด้วย กรณี

นี ้ถือเป็นการพนนั 

 เสริน ปณุณะปิตานนท์ และคณะ (2531: 21) นิยามพฤติกรรมการพนนัว่าคือการมีส่วน

ร่วมทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมแบบใดแบบหนึง่หรือหลายแบบ ได้แก่ 

 1. การเล่นพนันเอาเงินหรือสิ่งของมีค่าส าหรับผู้ เล่น เช่น ลูกหิน ร่อนรูป เป่ากบ       

โยนเหรียญ เล่นว่าว ฯลฯ ในเกมส์กีฬาระหว่างบุคคล เช่น หมากกระดาน วิ่งแข่ง กระโดดเชือก    

ว่ายน า้ และในเกมกีฬาท่ีแข่งขนัเป็นทีม เช่น ฟุตบอล วิ่งผลดั ในการน าสตัว์มาตอ่สู้กนั เช่น กดัปลา  

กดัจิง้หรีด ในกรณีท่ีเจ้าตวัมีสว่นร่วมทางอ้อม หมายถึง มิได้ร่วมเลน่ด้วย เพียงแคด่เูพ่ือน ๆ เล่น แตก็่

ได้วางเดมิพนัพนนัหรือถือหางฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 2.  การเลน่พนนัขนัตอ่หรือวางเดิมพนัโดยอาศยักิจกรรมหรือเคร่ืองมือท่ีผู้ อ่ืนจดัให้มีขึน้       

เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการค้าหรือหารายได้ เช่น ในเกมกีฬาฟุตบอล มวย แข่งม้า ฯลฯ ในเกมบิลเลียด 

สนกุเกอร์ หรือแม้แตก่ารตีไก่ กดัปลา ชนววั  ฯลฯ 

 3. การเสี่ยงโชคในรูปของการซือ้สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากกินรวบ หวยปิงปอง        

หวยซอง การเส่ียงโชคในรูปของการซือ้ของเพ่ือการจบัรางวลั การเส่ียงโชคโดยการวางเงิน แทงภาพ  

ไพ ่3 ใบ การเลน่เกมตู้ไฟฟ้า ฟตุบอลโต๊ะ สล็อทแมชชีน เป็นต้น 

 4. การพนนัท่ีเล่นกันในบ่อนโดยใช้ไพ่ส ารับ ลูกเต๋า เงินเหรียญ ชิน้ส่วนบางชนิด ฯลฯ 

เป็นอปุกรณ์ในการเลน่ 
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 จรรยา กล่าวสุนทร (2540: 33 อ้างถึงใน ชูพงษ์ จารุด ารงศกัดิ์, 2545: 23)  สรุป

ความหมายของการพนนัไว้ดงันี ้การที่จะสรุปว่าบุคคลใดเล่นการพนนัต้องพิจารณาจากบุคคล       

2 ฝ่ายหรือมากกว่า มีการตกลงเอาผลของเหตกุารณ์หนึ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตและเป็นเหตกุารณ์ท่ี

ตนไมมี่สว่นเก่ียวข้องเป็นเคร่ืองตดัสินการได้เสียเงินหรือทรัพย์สินมีคา่ แตถ้่านอกเหนือจากนีไ้ม่ถือว่า

บคุคลนัน้เลน่การพนนั 

 
 ประเภทของกำรพนัน 

 

 พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 (สวัสดิการข้าราชการ คณะกรรมการ

กฤษฎีกา, 2521: 614-615 อ้างถึงใน ชพูงษ์ จารุด ารงศกัดิ์, 2545: 20) ได้แบง่ประเภทของการพนนั

ออกเป็น 2 ประเภท คือ บญัชี ก. และบญัชี ข. ดงันี ้

 บญัชี ก.  มี 27 ชนิด คือ 1. หวย ก.ข. 2. โปป่ัน 3. โปก า 4. ถั่ว 5. แปดเก้า 6. จบัย่ีกี      

7. ต่อแต้ม 8. เบีย้โบก 9. ไพ่สามใบ 10 ไม้สามอัน 11. ช้างงาหรือป๊อก 12. ไม้ด าไม่แดง          

13. อีโปงครอง 14. ก าตดั 15. ไม้หมนุหรือล้อหมนุทกุ ๆ อย่าง 16. หวัโต 17. การเล่นซึ่งมีการทรมาน

สัตว์ 18. บิลเลียดดูรหรือตีผี 19. โยนจิ่ม 20. ส่ีเหงาลัก 21. ขลุกขลิก 22. น า้เต้าทุก ๆ อย่าง          

23. ไฮโลว์  24. อีก้อย 25. ป่ันแปะ 26. อีโป้งซดั และ 27. สล็อทแมชชีน 

 บญัชี ข.  มี 26 ชนิด คือ 1. การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขัน 2. วิ่งวัวคน      

3. ชกมวย มวยปล า้ 4. แขง่เรือพุง่ แขง่เรือล้อ 5. ชีรู้ป  6. โยนห่วง  7. โยนสตางค์หรือวตัถใุด ๆ ลงใน

ภาชนะตา่ง ๆ  8. ตกเบ็ด  9. จบัสลากโดยวิธีใด ๆ 10. ยิงเป้า  11. ปาหน้าคน ปาสตัว์ หรือสิ่งใด ๆ     

12. เต๋าข้ามด่าน 13. หมากแกว  14. หมากหวัแดง 15. บิงโก 16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือ

การเล่นใด ๆ  ท่ีเส่ียงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน 17. โตแตไลเซเตอร์ส าหรับการเล่นอย่างใด

อยา่งหนึง่  18. สวีปส าหรับการเลน่อยา่งใดอยา่งหนึง่  19. บุ๊กเมกิงส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  

20. ขายสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ใช่ออกในประเทศไทยแต่จดัให้มีขึน้โดยชอบ

ด้วยกฎหมายของประเทศท่ีจดันัน้  21. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ตา่ง ๆ  22. ดวด  23. บิลเลียด  

24. ข้องอ้อย  25. ฟตุบอลโต๊ะ  26. เคร่ืองเลน่ซึ่งใช้เคร่ืองกล ไฟฟ้า พลงังานแสงสว่างหรือพลงัอ่ืนใด
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ซึ่งสามารถเล่นโดยวิธีสมัผสั เล่ือน กด ดีด ดงึ ดนั ยิงโยน หมนุ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถท าให้แพ้ชนะ

กนัได้ไมว่า่โดยมีการนบัแต้มหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไมก็่ตาม 

 

 กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรพนัน 

 
 พระราชบญัญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กล่าวถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิดมี      

ผู้ เล่น ผู้ จัดให้เล่น การแถมหรือให้รางวัลด้วยการเส่ียงโชค ถึงแม้จะไม่จัดว่าเป็นการพนัน แต่

กฎหมายก็ควบคมุไม่ให้มีการเส่ียงโชคทางการค้า นอกจากนัน้ สลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบของ

รัฐบาลท่ีห้ามขายเกินราคาก็ยงัมีข้อความกล่าวถึงโทษในกรณีการท าผิดดงันี ้(ณฐัวดี วงษ์วรเทวา, 

2550: 15-16) 

 ผู้ เก่ียวข้องกบัการกระท าความผิด  ได้แก่  ผู้ เล่นและผู้จดัให้มีการเล่นการพนนั  ตามบญัชี 

ก. ผู้ เล่นจะมีความผิดทันที เพราะเป็นการพนันท่ีจัดให้มีการเล่นได้เฉพาะในสถานคาสิโนของรัฐ

เท่านัน้ หรือก าหนดอยู่ในพระราชกฤษฎีกาว่าอนุญาตให้ใครเล่นได้บ้าง ดงันัน้ ผู้ ท่ียงัไม่ได้รับการ

อนุญาตจึงมีความผิดทนัทีและได้รับโทษตามกฎหมายด้วย ส่วนผู้ เล่นการพนันตามในบญัชี ข. มี

ความผิดทนัที เพราะไม่ได้รับอนญุาต แต่ถ้าเล่นในสนามหรือบอ่นท่ีได้รับอนุญาตก็ไม่มีความผิดแต่

ประการใด 

 บคุคลท่ีอยู่ในวงการพนนัถือว่ามีความผิดเพราะการพนนันัน้จะต้องได้รับอนญุาต เม่ือ

ยงัไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นจึงมีความผิดตามกฎหมาย ส่วนท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือดใูนงานร่ืนเริง 

งานนกัขัตฤกษ์หรือในสาธารณะไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใด ส าหรับบุคคลท่ีอยู่ในวงเล่นการ

พนนัแม้มิได้ร่วมเล่นก็มีความผิด เพราะบุคคลนัน้สามารถเล็งเห็นผลได้ผลเสียและมีโอกาสท่ีจะเข้า

ร่วมเลน่การพนนันัน้  ซึง่เป็นการเพิ่มผู้กระท าความผิดให้มากขึน้ 

 ลกัษณะความผิดการพนนัทัง้บญัชี ก. และ ข. หากเล่นถือว่าเป็นความผิด แต่อนุญาต

ให้เล่นได้ในขอบเขตของกฎหมายเท่านัน้ เป็นการป้องกันผลประโยชน์สงัคมไม่ให้ได้รับผลกระทบ

จากผลประโยชน์ของปัจเจกชน โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของสงัคมเป็นท่ีตัง้ 
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 สว่นผู้จดัให้มีการเลน่ หมายถึง เจ้าของบ้านหรือคนคอยควบคมุดแูลหรือคนท่ีชกัชวนให้

คนมาเล่นการพนัน คนท่ีพาเข้าไปในบ่อน คนท่ีคอยเป็นต้นทางให้คนเล่นการพนันไม่ให้ถูกต ารวจ

จบักุม ทัง้หมดท่ีกล่าวจดัว่าเป็นผู้จดัการให้มีการเล่นการพนนั ความผิดนีช้ดัเจนถือว่าเป็นความผิด

ทนัที ถึงแม้จะไมมี่ผู้ เลน่การพนนัก็ตาม 

 พระราชบญัญัติการพนนั พ.ศ.2478 ลงโทษผู้จดัให้รับโทษหนกักว่าผู้ เล่น คือ ทัง้จ า

ทัง้ปรับ  ริบทรัพย์สิน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเลน่ 

 อนึง่  กฎหมายรัฐธรรมนญูท่ีวา่ด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 มาตรา 214 ยงั

มีการระบวุ่า “คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการใดท่ีอาจกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสียตอ่ประเทศชาติและ

ประชาชน ถ้านายกรัฐมนตรีเห็นว่าสมควรท่ีจะให้มีการออกเสียงประชามติเร่ืองใดอาจปรึกษากับ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวฒุิสภา จากนัน้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาให้มีการออก

เสียงประชามติได้ ทัง้นี ้ต้องเป็นเร่ืองท่ีไม่ขัดแย้งกันหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเก่ียวข้องกับบคุคลใด 

คณะใดโดยเฉพาะ แตเ่ป็นเร่ืองของสว่นรวมเทา่นัน้” เห็นได้วา่กฎหมายรัฐธรรมนญูมีช่องว่างและเป็น

ชอ่งทางให้การตัง้บอ่นหรือการพนนัประเภทอ่ืน ๆ เกิดขึน้ได้ หากผลประชามตสินบัสนนุในเร่ืองนัน้   

 
 สำเหตุของกำรเล่นกำรพนัน 
 
 ศภุศกัดิ์ ตระการรัตนกุล (2540: 15) ได้น าเสนอสาเหตุหลกัท่ีท าให้คนเลน่การพนนัไว้

ดงันี ้

 ความโลภ   การได้เงินก้อนใหญ่โดยง่ายนบัเป็นสิ่งจูงใจพืน้ฐานท่ีดึงดดูให้คนเล่นการ

พนนั  ซึง่เหตผุลนีม้กัเป็นจริงท่ีสดุในกลุ่มคนท่ีมีฐานะยากจนซึ่งไม่มีทัง้การศกึษาและช านาญงานใด  

จงึคดิวา่วิถีทางเดียวท่ีจะก้าวสูค่วามมัง่คัง่ได้คือการพนนั 

 ความโก้  ค่านิยมของสังคมหรือคนบางกลุ่มมักยกย่องคนเด่น โดยนักพนันมือหนัก

นบัเป็นตวัอยา่งหนึง่ของการประพฤตติวัให้เป็นท่ีสงัเกต 

 ความเบื่อ  ความเบื่อในชีวิตประจ าวนัเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้คนมุ่งเข้าหาการพนนัซึ่ง

เตม็ไปด้วยความท้าทาย 

 ความภมูิใจ  บางครัง้การเลน่การพนนัอยา่งมีชัน้เชิงก็ก่อความปิตยิิ่งกวา่ได้เงินเดมิพนั 
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 ความเช่ือในโชค  นักพนนัส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับว่าการเล่นได้ของตนเกิดขึน้เพราะ

ความเคราะห์ดี แตเ่ช่ือวา่เป็นเพราะโชคประจ าตวั 

 

   ปัจจัยเส่ียงที่ก่อให้เกิดกำรตดิเล่นกำรพนัน 
   
 แม้จะมีนกัวิชาการและนกัวิชาชีพน าเสนอสาเหตุหลกัที่ท าให้คนเล่นการพนนั แต่ถึง

กระนัน้ก็ไมส่ามารถชีช้ดัลงไปได้วา่อะไรคือสาเหตท่ีุแท้จริงท่ีท าให้คน ๆ หนึ่งติดการพนนัได้  ด้วยเหตุ

นี ้การพิจารณาปัจจัยเส่ียงท่ีน าไปสู่การติดเล่นการพนันจึงมีความส าคญัต่อการวางแผนป้องกัน  

โดยเฉพาะเยาวชนหรือวยัรุ่นในฐานะกลุ่มเส่ียงท่ีสงัคมจบัตามอง  สพุร อภินนัทเวช (2555: 36-37, 

43-48) ระบถุึงปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เยาวชนตดิการพนนั  ดงันี ้

 1.  อายนุ้อย   เยาวชนท่ีอายนุ้อยจะถกูชกัจงูหรือลอ่ลวงให้เข้าไปสู่วงจรพนนัได้ง่ายกว่า  

ด้วยความสามารถทางสติปัญญาหรือประสบการณ์ท่ีมีจ ากดัตามวยั หากเร่ิมหดัเล่นการพนนัตัง้แต่อายุ

น้อยย่อมมีความเส่ียงในการติดการพนนัมากกว่าผู้ ท่ีเร่ิมเล่นพนันตอนอายุมาก ผลส ารวจย้อนหลงั

กลุ่มผู้ ใหญ่ท่ีติดการพนนัซึ่งก่อปัญหาสุขภาพหรือสังคม พบว่า มีประวัติเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรก

ตอนอายยุงัน้อย 

 2.  เพศชาย  งานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ พบว่า เพศชายมีความเส่ียงตอ่การติด

พนนัมากกว่าเพศหญิงอย่างมาก ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะบุคลิกลกัษณะและความคิดของเพศชายมัก

ชอบการแข่งขัน ท้าทาย มีความเส่ียง กล้าได้กล้าเสียมากกว่าเพศหญิง น าไปสู่ความสนใจท า

กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัท้าทายมากกวา่เพศหญิง 

 3.  พนัธุกรรม  หากเยาวชนคนใดมีพนัธุกรรมหรือยีนท่ีเส่ียงตอ่การติดการพนนัซึ่งได้รับ       

ตกทอดมาจากบรรพบุรุษก็อาจมีโอกาสติดการพนันได้มากกว่า หรือพูดง่าย ๆ ว่าการส่งผ่านทาง

พนัธุกรรมของบิดามารดาหรือบรรพบุรุษสู่เด็กมีผลให้เด็กเล่นหรือติดการพนันได้ หากบิดามารดา

เป็นผู้ติดการพนนั ลูกจะมีโอกาสได้รับยีนติดการพนันเช่นกัน ซึ่งการแสดงออกมีอยู่หลายรูปแบบ  

ได้แก่ ชอบเลน่การพนนั ตดิการพนนัได้ด้วยตนเอง หรืออาจถกูกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อม ท าให้เยาวชน

กลุม่นีต้ดิการพนนัง่ายกวา่คนท่ีไมมี่ยีนตดิการพนนั 
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 4.  อิทธิพลจากครอบครัว ตวัแบบท่ีเล่นพนนั  การมีสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ ปู่ ย่า     

ตายาย พ่อแม่ ญาติพ่ีน้องเล่นการพนันมีผลต่อการเล่นพนันและติดการพนันในท่ีสุด ซึ่งงานวิจัย

หลายเล่มได้ผลตรงกันว่าเยาวชนท่ีเล่นการพนนัมักมีคนในครอบครัวเล่นการพนนัด้วย และคนท่ีมี

อิทธิพลต่อการติดการพนันมากท่ีสุด คือ บิดาหรือมารดา หากอธิบายในแง่การเป็นตัวแบบหรือ

ต้นแบบของเด็ก พ่อแม่คือผู้ มีอิทธิพลต่อการถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตของเด็กมากท่ีสุด  

เด็กท่ีรู้สึกว่าการเล่นการพนันเป็นเร่ืองปกตินัน้  เน่ืองจากเห็นจนเคยชินหรือเคยเล่นกับคนใน

ครอบครัวหรือไปอยูใ่นสถานท่ีเลน่พร้อมพอ่แม่ 

 5.  เพ่ือน  เม่ือพูดถึงพัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยรุ่นหรือเยาวชน มีการจัดให้ 

“เพ่ือน” เป็นผู้ มีอิทธิพลตอ่ความคิด ความรู้สึก การได้รับการยอมรับ หรือการร่วมมือท ากิจกรรมเป็น

อย่างมาก จนบางครัง้เราจะได้ยินเร่ืองราวท่ีเป็นช่องว่างระหว่างวยัของพ่อแม่กับลูกวยัรุ่นอยู่เสมอ  

และลูกมกัเลือกปรึกษาเพ่ือนหรือหนีไปอยู่กบัเพ่ือนมากกว่ายอมเช่ือฟังและรับฟังความคิดเห็นของ

พ่อแม่ หากเด็กไปอยู่ในกลุ่มเพ่ือนท่ีเล่นการพนนัหรือมีวิธีแก้ไขปัญหาท่ีไม่เหมาะสม เด็กก็มกัจะใช้

วิธีท่ีเขาและเพ่ือนเรียนรู้กันมาและอาจน าไปสู่การติดพนนัในท่ีสุด โดยงานวิจยัหลายเล่มยืนยนัว่า

การมีเพ่ือนสนิทเลน่การพนนัจะท าให้เดก็วยัรุ่นผู้นัน้มีแนวโน้มเลน่การพนนัตามไปด้วย 

 6.  บคุลิกภาพใจร้อน วู่วาม หนุหนัพลนัแล่น  ลกัษณะบคุลิกภาพท่ีควบคมุอารมณ์ไม่

คอ่ยได้ ใจร้อน หนุหนัพลนัแล่น มีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ง่าย ไม่สามารถด ารงสมัพนัธภาพกบั

ผู้ อ่ืนได้นาน ๆ เป็นลกัษณะของบคุลิกภาพผิดปกติประเภทบี (Cluster B Personality Disorders) ซึ่ง

โรคทางจิตเวชประเภทหนึ่ง จากการศกึษาพบว่าคนท่ีติดการพนนัมกัมีบคุลิกภาพผิดปกติประเภทนี ้

มากกว่าคนท่ีไม่ติดการพนนั ส่วนใหญ่จะแก้ไขปัหาในแนวทางไม่ค่อยเหมาะสม ไม่ค านึงถึงผลลบท่ี

ตามมาว่าเม่ือเล่นจนหมดตัวจะเป็นปัญหาอย่างไร ต้องวางแผนแก้ไขอย่างไร นอกจากนี ้ยังมี

แนวโน้มติดหรือพึ่งพิงอะไรได้ง่าย ๆ เช่น การติดเกม ติดเหล้า ติดสารเสพติด ติดเท่ียว ติดผู้หญิง  

เป็นต้น 

 7.  ฐานะยากจน  ผู้ ท่ีมีฐานะยากจนอาจไม่มีโอกาสเข้าไปเล่นการพนนัในสถานท่ีใหญ่ ๆ  

หรือตา่งประเทศซึง่มีคา่ใช้จา่ยมาก แตเ่น่ืองด้วยแหล่งพนนัในประเทศไทยเป็นบอ่นเล็ก ๆ ท่ีแอบเปิด

บริการซุกซ่อนอยู่ตามชมุชนแออดัหรือแหล่งบนัเทิงย่านเศรษฐกิจท่ีมีผู้คนอพยพจากตา่งเมืองเข้าไป

อาศยัเพ่ือท ามาหากิน  การพนนัจงึเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตพวกเขาได้ไม่ยากนกั นอกจากนี ้การใช้
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันยังท าให้ระบบพนันออนไลน์เกิดขึน้ง่าย จับกุมเจ้าของเว็บได้ยาก  

คา่ใช้จ่ายในการลงทุนน้อย คนจึงติดการพนันง่ายขึน้ เพราะมีความสะดวก ค่าใช้จ่ายต ่ากว่าการ

เดนิทางไปบอ่น ท าให้คนท่ีมีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงการพนนั ผลการวิจยัพบว่าคนท่ีติดการพนนั

มกัเป็นคนท่ีมีฐานะยากจนกว่าคนท่ีไม่ติดการพนนั  เพราะมกัคิดว่าการพนนัเป็นวิธีหาเงินท่ีง่าย แม้

ความจริงโอกาสได้เงินจากการพนนัมีความเป็นไปได้น้อยมาก 

 8.  สิ่งแวดล้อมและระบบการพนนัออนไลน์  สภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยแหล่งอบายมขุ  

ได้แก่ สถานบนัเทิงกลางคืน ร้านขายเหล้าเบียร์ ร้านขายบริการทางเพศ หรือแหล่งการพนัน เป็น

สาเหตุให้เยาวชนกลุ่มเส่ียงเข้าไปเล่นการพนนัและติดการพนนัในท่ีสุด เพราะเป็นวยัท่ีมีวุฒิภาวะ

น้อยกว่าผู้ ใหญ่ในการคิดแยกแยะสิ่งควรหรือไม่ควรท า ชกัจงูง่ายหากถกูล่อใจด้วยรางวลัหรือความ

สนกุสนานบนัเทิง อีกทัง้ปัจจบุนับริการในส่ือออนไลน์ท าให้เยาวชนเล่นการพนนัง่ายขึน้  ขณะท่ีการ

ติดตามก ากับดูแลของผู้ ปกครองกลับเป็นไปได้ยาก เพราะเยาวชนมีความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตออนไลน์คล่องแคล่วกว่าผู้ ใหญ่ จึงไม่แปลกท่ีการพนนัหลากหลายชนิด

จะถาโถมมาสูผู่้ ใช้บริการซึง่มีเยาวชนรวมอยูใ่นนัน้ 

 เน่ืองจากการวิจยัเร่ืองนีศ้ึกษาในบริบทการพนนั ผู้ วิจยัจึงใช้แนวคิดเก่ียวกับการพนนั

และปัจจัยเส่ียงท่ีก่อให้เกิดการติดเล่นการพนันเพ่ือปูพืน้ความเข้าใจตัง้แต่ความหมาย ประเภท 

กฎหมาย  ซึง่มีสว่นส าคญัตอ่การออกแบบข้อค าถามให้มีความถกูต้องชดัเจน ส าหรับเนือ้หาในหวัข้อ

สาเหตุของการเล่นพนันและปัจจัยเส่ียงท่ีก่อให้เกิดการติดเล่นการพนัน ผู้ วิจัยสามารถน ามาใช้

อภิปรายผลการวิจยัในสว่นพฤตกิรรมการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษา ไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์

เก่ียวกบัการเล่นการพนนั  ความบ่อยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนั ประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้

แรก และเหตผุลในการตดัสินใจเลน่การพนนั เน่ืองจากมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรง 
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แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ่น 

 
 วยัรุ่น (Adolescence) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า “Adolescenre” หมายถึงการ

เจริญเตบิโตไปสูว่ฒุิภาวะ ซึง่การท่ีเดก็จะบรรลถุึงขัน้วฒุิภาวะนัน้จ าเป็นต้องมีพฒันาการทัง้ทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์  สติปัญญา และสงัคมไปพร้อม ๆ กนั (Hurlock, 1955 อ้างถึงใน สุชา จนัทร์เอม, 

2529: 2)  สอดคล้องกบัความเห็นของ Dusek (1987: 4-5 อ้างถึงใน พรพิมล เจียมนาครินทร์, 2539: 

34) ท่ีให้ความหมายของ “วยัรุ่น” วา่หมายถึงวยัท่ีเช่ือมระหวา่งการเป็นเด็กกบัการเป็นผู้ ใหญ่ อนัเป็น

ระยะท่ีต้องปรับพฤติกรรมวยัเด็กสู่พฤติกรรมแบบผู้ ใหญ่ท่ีสงัคมยอมรับ เด็กวยัรุ่นจึงไม่ใช่แค่เพียง

การเจริญเตบิโตทางด้านร่างกาย แตห่มายถึงการเจริญเตบิโตทางสงัคมซึ่งอยู่ในกรอบของวฒันธรรม

แตล่ะท้องถ่ิน  สชุา จนัทร์เอม (2529: 2) ให้ความหมายของวยัรุ่นเพิ่มเติมอีกว่าเป็นวยัท่ีสิน้สดุความ

เป็นเด็ก เป็นวยัท่ีเป็นสะพานไปสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ ไม่มีเส้นขีดแน่นอนว่าเร่ิมเม่ือใดและสิน้สดุเม่ือใด 

แต่ก าหนดเอาความเปล่ียนแปลงทางร่างกายและรูปร่างเป็นส าคญั  จากค ากล่าวทัง้หมดพอสรุป

ความหมายของวัยรุ่นดงันี ้วัยรุ่นคือวัยเด็กท่ีก าลังจะก้าวสู่วัยผู้ ใหญ่ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงทัง้ทาง

ร่างกาย อารมณ์ สตปัิญญา และสงัคม ถือเป็นวยัหวัเลีย้วหวัตอ่ของความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ ใหญ่

นัน่เอง 

 

 กำรแบ่งช่วงอำยุของวัยรุ่น 

 

 โดยปกติสามารถแบง่ช่วงพฒันาการของวยัรุ่นออกเป็น 3 ช่วง ดงันี ้(พรพิมล เจียมนา  

ครินทร์, 2539: 22-24 ) 

 1. วยัรุ่นตอนต้น  (Early Adolescence) เด็กผู้หญิงเร่ิมเข้าสู่วยัรุ่นก่อนเด็กผู้ชาย คือ 

อายรุะหวา่ง 13-15 ปี  สว่นเดก็ผู้ชายจะอยูใ่นชว่งอายรุะหวา่ง 15-17 ปี  นบัเป็นช่วงท่ีร่างกายของทัง้

เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีการเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีสมบรูณ์มากขึน้  ซึ่งช่วงวยัรุ่นตอนต้นได้

ช่ือวา่เป็น “วยัพายบุแุคม” (สมชาย ธัญธนุกลุ, 2526: 33) กล่าวคือ มีอารมณ์รุนแรง แสดงความรู้สึก

อย่างเปิดเผยและตรงเกินไป ความชอบและไม่ชอบของเด็กวัยนีรุ้นแรงมาก ท่ีส าคญัยงัชอบเข้าหมู่

เข้าพวกเพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการอยู่กบัเพ่ือน ๆ ยินดีรับค าแนะน าและให้ความ
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ร่วมมืออย่างดีเม่ืออยู่กับเพ่ือน ๆ ไม่ชอบให้ใครบงัคบัและต้องการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ส าหรับ

ความต้องการท่ีส าคญัท่ีสดุอนัหนึ่งก็คือ ต้องการการยอมรับในความเป็นชายและหญิงจากคนอ่ืน ๆ 

ในวยัเดียวกนั ไมเ่ฉพาะจากเพศเดียวกนัเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงเพศตรงข้ามด้วย 

 2. วยัรุ่นตอนกลาง  (Middle Adolescence) เด็กผู้หญิงจะมีอายุระหว่าง 15-18 ปี  

ส่วนเด็กผู้ชายจะมีอายรุะหว่าง 17-19 ปี  มีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายลดน้อยลง แต่จะเพิ่ม

ทางด้านเจตคติและความรู้สึกนึกคิดในลกัษณะท่ีค่อยเป็นค่อยไป มีลกัษณะบุคลิกภาพภายนอกท่ี

ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามมากขึน้ เช่น มีลักษณะของความเป็นหญิงและความเป็นชายท่ี

เด่นชัด เด็กวัยนีม้ักแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งท่ีตนเองรัก ถ้ามีความสนใจเพ่ือนต่างเพศก็จะ

พยายามแสดงให้ผู้ อ่ืนทราบว่าตนเองสนใจและแสดงความเป็นเจ้าของทนัที ความภาคภูมิใจถือเป็น

สิ่งส าคญัของวยัรุ่นตอนกลาง  

 3.  วยัรุ่นตอนปลาย (Late Adolescence) เด็กผู้หญิงจะมีอายรุะหว่าง 18-20 ปี  ส่วน

เด็กผู้ชายจะมีอายรุะหว่าง 19-21 ปี  เป็นระยะท่ีพฒันาการด้านตา่ง ๆ เข้าสู่วฒุิภาวะอย่างสมบรูณ์

แบบทัง้พฒันาการทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และสติปัญญา เด็กวยันีมี้ความพยายามท่ีจะ

ปรับตวัให้เข้ากับสงัคม พยายามหดัคิด ตดัสินใจ และแก้ปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีความ

กระตือรือร้นท่ีจะแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ใช่เด็กอีกต่อไป โดยพยายามสร้างความประทบัใจในเร่ือง

ตา่ง ๆ และพิสจูน์ให้เห็นความสามารถวา่ตนท าได้และต้องการสิทธิเทา่เทียมกบัผู้ใหญ่ 

 

 ควำมต้องกำรและควำมสนใจของวัยรุ่น 
 

 วยัรุ่นถือเป็นช่วงวยัท่ีมีความคิดปรารถนา อยากได้ อยากเป็น อยากมี แต่การอ่อนต่อ

ประสบการณ์ภายนอกอาจท าให้บุคคลวัยนีถู้กหลอกลวงได้ง่าย หากสิ่งจูงใจนัน้คือความ

สะดวกสบายและความสวยงามตา่ง ๆ 

 ส าหรับความต้องการของวัยรุ่นถือเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ร่างกายเกิดการ

กระท าและแสดงพฤติกรรมออกมา ความต้องการเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตซึ่งชีวิตจะราบร่ืนได้ก็

ตอ่เม่ือความต้องการตา่ง ๆ ของชีวิตได้รับการตอบสนอง หากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองก็

จะท าให้ร่างกายเกิดความเครียด ความไม่เป็นสขุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวยัรุ่นมกัมีความต้องการใหม่ ๆ 
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ตามสภาพการเปล่ียนแปลงของร่างกายและอารมณ์ ความต้องการของวัยรุ่นท่ีส าคญัมีดังต่อไปนี ้ 

(ฉวีวรรณ สขุพนัธ์โพธาราม, 2527: 123-125) 

 1. ความต้องการอยากรู้อยากเห็น  ความต้องการนีเ้ป็นลกัษณะความคิดท่ีมีมาตัง้แตว่ยั

เดก็เล็กเม่ือรู้จกัใช้สายตาส ารวจสิ่งของรอบ ๆ ตวั เป็นความคิดท่ีมีความตอ่เน่ืองและมีระยะเวลาใน

การใช้ความพยายามศกึษาค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบในสิ่งท่ีต้องการรู้ 

 2. ความต้องการความรัก  แม้วยัรุ่นจะเติบโตและช่วยเหลือตวัเองได้มากขึน้แล้ว แต่ก็

ยงัต้องการความรักจากผู้ใหญ่ ผู้ใกล้ชิด ขยายขอบเขตไปสูค่วามรักจากเพ่ือนทัง้เพศเดียวกนัและตา่ง

เพศ 

 3. ความต้องการความปลอดภยั  ความรู้สึกหวาดระแวงไม่แน่ใจในการเปล่ียนแปลง

ของตนเองเป็นสาเหตท่ีุท าให้วยัรุ่นเกิดความว้าวุ่นใจ ต้องการความปลอดภยัในการมีชีวิตครอบครัว

ท่ีอบอุน่ รวมถึงการมีเป้าหมายอนาคตท่ีท าให้เห็นแนวทางอาชีพและความส าเร็จในวยัผู้ใหญ่ 

 4. ความต้องการเป็นท่ียอมรับในสงัคม  การได้เข้ากลุ่มเพ่ือนและแสดงความสามารถ

จนเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนนบัเป็นยอดความปรารถนาของวยัรุ่น 

 5.  ความต้องการได้รับอิสระ  เม่ือเดก็ยา่งเข้าสูว่ยัรุ่นแล้ว เขาจะพยายามแสวงหาความ

จริงและยืนหยดัด้วยล าแข้งของตน  วยัรุ่นต้องการได้รับโอกาสในการแก้ปัญหา ท างาน และตดัสิน

ปัญหาด้วยตนเองบ้างพอสมควร 

 6. ความต้องการท่ีจะหาเลีย้งตนเอง  วยัรุ่นต้องการพึ่งพาช่วยเหลือตนเอง โดยเขาจะ

รู้สกึภาคภมูิใจหากมีโอกาสท างานหาเงินเองได้ 

 7. ความต้องการปรัชญาชีวิตท่ีน่าสนใจ  ความต้องการนีเ้ป็นผลต่อเน่ืองจากความ

ต้องการ อยากรู้อยากเห็น โดยวยัรุ่นจะพยายามสืบเสาะค้นหาความจริงเพ่ือได้หลกัประกันท่ีตนคิด

วา่เป็นแนวทางท่ีนา่เช่ือถือ 

 รองศาตราจารย์นาฏเฉลียว สุมาวงศ์ ได้อธิบายถึงความต้องการของเด็กวยัรุ่นไทยไว้      

4 ประการ คือ 1. อยากเดน่ อยากดงั  2. อยากดือ้  3. อยากด ู  4. อยากดี  ไม่ตา่งจากแพทย์หญิง

สุภา มาลากุล และ ดร.ประมวญ ดิกคินสัน ท่ีสรุปความต้องการของเด็กวัยรุ่นไทยไว้ 4 ประการ

เชน่กนั ได้แก่ 1. อยากรู้  2. อยากโชว์  3. อยากโต  4. อยากช่วย  เห็นได้ว่าความต้องการตา่ง ๆ ของ

วยัรุ่นในข้างต้นเป็นแรงจงูใจท่ีน าไปสู่การกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ทัง้แบบสงัคมยอมรับและไม่
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ยอมรับ เน่ืองด้วยพฤติกรรมของวัยรุ่นมีมูลเหตุมาจากแรงผลักดนัภายในตนเองซึ่งก็คือความคิด  

ตา่ง ๆ ท่ีเตบิโตขึน้ ความสบัสนกงัวลใจในการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ความต้องการตา่ง ๆ ตามความคิด

ของตนเอง ตลอดจนผลกัดนัภายนอก นัน่คือ การยอมรับและความเข้าใจของผู้ ใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับ

พวกเขา เชน่ พอ่แม ่ครูอาจารย์ สงัคม คา่นิยมตา่ง ๆ เป็นต้น (สพุล บญุทรง, 2523: 157) 

 ธนเดช กุลปิติวัน และศรีกัญญา มงคลศิริ (กุมภาพันธ์, 2548: 146) ให้ความเห็น

เพิ่มเติมเก่ียวกบักลุ่มผู้บริโภคท่ีอยู่ในช่วงวยั 18-24 ปี หรือ กลุ่ม “Gen-M” (Millennial Generation) 

วา่เป็นผู้ ท่ีเกิดมาโดยได้รับการดแูลเสมือนไข่ในหิน ผู้ปกครองได้แตพ่ร ่าสอนและดแูลเพ่ือไม่ให้ตกอยู่

ในอ านาจของสิ่งยัว่ยแุละยั่วยวนท่ีไม่เคยมีมาก่อนในอดีต อาทิ รายการทีวีมอมเมา รายการบนัเทิง

ยั่วอารมณ์ พฤติกรรมก้าวร้าว เป็นต้น จึงจัดได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มนีเ้ป็นผู้บริโภคแห่งความคาดหวัง 

(Generation of Hope) ท่ีผู้ ใหญ่หวงัว่าจะมีชีวิตอยู่และแก้ไขความผิดพลาดท่ีตนเคยท ามาในอดีต  

อีกทัง้คนกลุ่มนีย้งัเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีโดยให้ความส าคญักบัคอมพิวเตอร์ 

ภาษาองักฤษ รักอิสระ มีความเป็นตวัของตวัเองชดัเจน ท่ีส าคญัพวกเขาก าลงัเติบโตเป็นคล่ืนลกูใหม่

เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดรูปแบบการบริโภคสินค้าและบริการตา่ง ๆ ในสงัคมตอ่ไป 

 เน่ืองจากการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และ

พฤติกรรมการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาทัว่ประเทศ” มีกลุ่มตวัอย่างเป็น

วยัรุ่น คือ นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ อายรุะหว่าง 18-24 ปี หรือเรียกว่า “กลุ่ม 

Gen-M” (Millennial Generation) ซึ่งเป็นช่วงวยัแห่งการเปล่ียนแปลงด้านความคิด ความสมัพนัธ์

ทางสงัคม เปล่ียนพฤตกิรรมจากความเป็นวยัรุ่นก่อนเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ รักอิสระ และมีความเป็นตวัของ

ตวัเองชดัเจน ส่งผลให้วยัรุ่นกลุ่มนีจ้ึงมีโอกาสตกอยู่ในอ านาจของสิ่งยัว่ยแุละยัว่ยวนอย่างการพนนั

ได้ง่าย 
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แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้รับสำร 
 

Berlo (1960: 15-16) กลา่ววา่  ผู้ รับสารเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีใช้ตดัสินความส าเร็จ

หรือความล้มเหลวของการส่ือสาร ดงันัน้ ผู้ ส่งสารจึงต้องค านึงถึงผู้ รับสารตลอดเวลาทัง้ก่อนการ

ส่ือสาร ขณะก าลงัท าการส่ือสาร และภายหลงัการส่ือสาร โดยเฉพาะช่วงก่อนท าการส่ือสาร ผู้ส่งสาร

ควรมีความรู้เก่ียวกับภูมิหลังของผู้ รับสาร เพ่ือให้แผนการท่ีจัดเตรียมไว้มีความเหมาะสมกับ          

ผู้ รับสารของตน 

 ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์หรือนยัหนึ่งก็คือการมีความรู้ด้าน      

ภูมิหลงัของผู้ รับสารนัน้อยู่บนหลกัการของความเป็นเหตเุป็นผล ด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

เกิดขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น ท าให้มนุษย์ด าเนินชีวิตตามแบบฉบบัท่ีสงัคมวางไว้  

สว่นใหญ่แล้วพฤติกรรมของบคุคลท่ีมีอายุไล่เล่ียจะมีลกัษณะคล้ายกนั เน่ืองจากสภาพสงัคมได้วาง

แบบอยา่งส าหรับคนรุ่นนัน้ ๆ ไว้ให้แล้ว เชน่ สงัคมท าให้ผู้หญิงมีลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมแตกตา่ง

จากผู้ ชาย คนท่ีมีการศึกษาจะมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากคนด้อยการศึกษา กล่าวโดยสรุปคือ

แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เช่ือว่า บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิทางประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม

ตา่งกนั  ซึ่งวิธีการศกึษาผู้ รับสารท่ีเป็นมวลชนควรจ าแนกผู้ รับสารออกเป็นกลุ่ม ส าหรับผู้ รับสารท่ีมี

คณุสมบตัิเหมือนกนัจะมีความคล้ายคลึงในแง่พฤติกรรมการส่ือสารหรือไม่นัน้ ต้องอาศยัคณุสมบตัิ

ท่ีมองเห็นได้จากภายนอกมาจดักลุ่มหรือเรียกว่า “คณุสมบตัิทางประชากรศาสตร์” (Demographic 

Characteristics) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546: 111-118; ยบุล เบ็ญจรงค์กิจ, 

2542: 44-52)   
 

 1. เพศ (Sex)  ผู้ รับสารท่ีมีเพศต่างกันจะส่งผลต่อบุคลิกลักษณะ จิตใจ อารมณ์  

ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมการส่ือสารได้ การวิจัยทางจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงและ

ผู้ชายมีความแตกตา่งอยา่งมากทัง้ในเร่ืองความคดิ คา่นิยม และทศันคติ เพราะวฒันธรรมและสงัคม

ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทัง้สองเพศไว้ตา่งกนั เช่น ผู้ ใหญ่เพศหญิงนิยมดโูทรทศัน์และฟัง

วิทยุโดยเฉพาะรายการละคร ขณะท่ีผู้ ใหญ่เพศชายนิยมอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่าดูโทรทัศน์  

โดยเฉพาะรายการข่าวและกีฬา (Greenberg and Kumata, 1968 อ้างถึงใน ยบุล เบ็ญจรงค์กิจ, 

2542: 48) ส่วนวยัรุ่นเพศชายชอบความสนุกสนาน ต่ืนเต้น เร้าใจ จึงมกัดภูาพยนตร์แนวแอ็คชั่น
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หรือบู๊ ล้างผลาญ ขณะท่ีเพศหญิงอาจช่ืนชอบดารานกัแสดงจึงเปิดรับและติดตามข่าวสารเก่ียวกับ

ดารา เพราะเห็นว่าภาพยนตร์แนวแอ็คชัน่ไม่น่าสนใจ เอาแต่ใช้ความรุนแรง ส่วนเพศชายก็เห็นว่า

เร่ืองดาราเป็นเร่ืองไร้สาระเช่นกนั อย่างไรก็ดี เม่ือศกึษาพฤติกรรมของผู้ รับสารทัง้เพศชายและเพศ

หญิงขณะรับชมโทรทศัน์ พบว่า การดโูทรทศัน์ของเพศชายมกัจะเกิดในขณะพกัผ่อน แตส่ าหรับเพศ

หญิงมกัดโูทรทศัน์ไปพร้อม ๆ กบัท างานอ่ืนท่ีต้องใช้สมาธิและพลงังานมากพอสมควร 

 2.  อายุ  (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการส่ือสาร เพราะมีผลต่อประสบการณ์ 

ความคดิ ความสนใจ ความเช่ือ ทศันคต ิและพฤตกิรรมตา่ง ๆ ของผู้ รับสาร โดยทัว่ไปคนท่ีมีอายนุ้อย

มกัมีความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ ใจร้อน และมองโลกในแง่ดี ส่วนคนท่ีอายุมากจะมี

ความคดิแบบอนรัุกษ์นิยม ยดึถือการปฏิบตั ิมีความระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้าย และไม่คอ่ยยอมรับ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ คนตา่งรุ่นจะมีประสบการณ์ชีวิตท่ีตา่งกนั จงึท าให้มีทศันคติและความรู้สึก

นกึคดิแตกตา่งกนัไปด้วย นอกจากความแตกตา่งเร่ืองความคิดแล้ว อายยุงัเป็นตวัแปรก าหนดความ

แตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการชักจูง การวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าเม่ือบุคคลมีอายุมากขึน้ 

โอกาสท่ีบุคคลนัน้จะเปล่ียนใจย่อมน้อยลง (Burgoon, 1974 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2546: 

113) 

กาญจนา แก้วเทพ (2542: 176-177) อธิบายว่า ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ รับสาร ส่ือ  

และบริบทการส่ือสาร  สามารถวิเคราะห์แบบแผนการใช้สารของผู้ รับท่ีแปรเปล่ียนไปตามจงัหวะของ

ชีวิต (Life Cycle) ตามแตล่ะช่วงอาย ุอาทิ ในวยัเด็กการใช้ส่ือมกัเป็นไปตามการตดัสินใจของพ่อแม่

และจะใช้ส่ือในบ้านเป็นสว่นใหญ่  ส่วนวยัรุ่นกลบัลดปริมาณการใช้ส่ือในบ้าน เช่น โทรทศัน์ และหนั

ไปใช้ส่ือนอกบ้านเพ่ือรวมกลุ่มกับเพ่ือน ขณะท่ีอายุวัยท างานจะใช้ทัง้ส่ือนอกบ้านและส่ือในบ้าน  

เพียงแตป่ระเภทของส่ือและความสนใจในการรับขา่วสารจะเปล่ียนไปจากเดมิ เชน่ มีการอ่านหนงัสือ

เพ่ือหาประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลมากขึน้ ส่วนในวยัชราถือเป็นช่วงอายท่ีุหนักลบัมานิยมใช้ส่ือใน

บ้านอีกครัง้หนึง่ 

กล่าวโดยสรุป อายุเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและ

พฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายุน้อย  

ส่วนบุคคลท่ีมีอายนุ้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอ่การส่ือสารเปล่ียนแปลงไปเม่ืออายมุากขึน้ เห็น



27 

 

ได้วา่ปัจจยัด้านอายขุองผู้ รับสารนัน้มีอิทธิพลตอ่การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร เพราะเป็นสิ่งท่ีก าหนดความ

แตกตา่งในเร่ืองความยากง่ายในการชกัจงูใจ โดยคนท่ีมีวยัตา่งกนัจะมีความต้องการแตกตา่งกนั 

 3.  การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัตอ่ประสิทธิภาพการ

ส่ือสาร เพราะส่งผลตอ่ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ทศันคติ คา่นิยม ความสนใจ การเปิดรับ และการ

ตีความข่าวสารของผู้ รับสาร คนท่ีได้รับการศกึษาต่างระดบัในยุคสมยัท่ีต่างกันในระบบการศกึษาท่ี

ตา่งกนัหรือในสาขาวิชาท่ีตา่งกนัย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการท่ีแตกตา่งกนั

ไปด้วย โดยคนท่ีมีการศึกษาสูงหรือความรู้ดีจะได้เปรียบเร่ืองการเป็นผู้ รับสารท่ีดี เพราะมีความ

เข้าใจศพัท์และเข้าใจสารได้ดีกว่า แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นคนท่ีไม่ค่อยเช่ืออะไรง่าย ๆ ทุกอย่างต้องมี

เหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ  นอกจากนี ้ มีงานวิจยัหลายเล่มท่ีแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่าง

ระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารว่าคนมีการศึกษาน้อยจะถกูชกัชวนได้ง่ายกว่า หาก

ใช้กลยทุธ์โน้มน้าวแบบให้ข้อมลูด้านเดียว (One-side Information) ขณะท่ีคนมีการศกึษาสงูจะต้อง

ให้ข้อมูลแบบสองด้าน (Two-side Information) จึงจะสามารถโน้มน้าวได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 

2542: 182)   

4.  รายได้  (Income)  รายได้เป็นตวัแปรส าคญัท่ีก าหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 

(Socioeconomic Status) ของบคุคล นอกจากนัน้ ยงัเป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนัสงูมาก  

โดยเฉล่ียแล้วคนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะมีรายได้สูง ส่วนคนท่ีมีการศึกษาน้อยก็จะมีรายได้น้อยถึง

ปานกลาง  งานวิจยัของ Schramm และ White (1949) ศึกษาการเปิดรับสารของผู้ รับสารในสงัคม

อเมริกันแสดงผลท่ีใกล้เคียงกันกับงานวิจยัเร่ืองอ่ืน ๆ ว่า ผู้ ท่ีมีรายได้สูงมกัเป็นผู้ เปิดรับส่ือสิ่งพิมพ์

และนิยมเนือ้หาท่ีค่อนข้างหนัก ไม่ค่อยสนใจเนือ้หาด้านความบนัเทิง ส่วน McNelly และคณะ 

(1968) พบว่า คนท่ีมีฐานะดีและมีการศกึษาสูงเป็นกลุ่มคนท่ีได้รับข่าวสารจากส่ือมวลชนมากท่ีสุด  

งานวิจยัของ Greenberg and Kumata (1968) ก็ได้รับผลในท านองเดียวกันคือ ผู้ รับสารท่ีมีรายได้

สงูและมีการศึกษาสงูจะอ่านหนงัสือพิมพ์มาก ซึ่งผลการวิจยัในลกัษณะเช่นนีส้ามารถอธิบายได้ว่า  

ผู้ มีรายได้สงูมกัมีการศกึษาสงู มีต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี จะถกูผลกัดนัให้เรียนรู้หาข้อมลูข่าวสาร

ตา่ง ๆ อยูเ่สมอ การเปิดรับขา่วสารจากหนงัสือพิมพ์จึงจ าเป็นส าหรับผู้ รับสารกลุ่มนีม้ากกว่ารายการ

โทรทศัน์ซึง่สว่นใหญ่เน้นเนือ้หาด้านความบนัเทิง  อีกเหตผุลหนึ่งคือต าแหน่งหน้าท่ีการงานมกัท าให้

ผู้ รับสารกลุ่มนีมี้กิจธุระและงานสังคมมากมาย การอ่านหนังสือพิมพ์จึงง่ายกว่าการดูโทรทัศน์      



28 

 

ด้วยเหตนีุ ้กลุ่มผู้ รับสารท่ีมีการศึกษาน้อยและรายได้ต ่าซึ่งมีทกัษะในการอ่านน้อยและขาดเงินท่ีจะ

ไปหาความบนัเทิงอ่ืน ๆ จึงอาศยัเคร่ืองรับโทรทศัน์เป็นเคร่ืองมือสร้างความร่ืนรมย์ในชีวิตประจ าวนั 

(ยบุล เบญ็จรงค์กิจ, 2542: 49-50) 

 ส าหรับการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ  และ

พฤติกรรมการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ” ผู้ วิจยัได้ศกึษานิสิต

นกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ  ซึง่ถือเป็นมวลชนผู้ รับสารท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่ง

กนั อนัจะส่งผลตอ่การเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนนัท่ีแตกต่างกนัออกไป  

ผู้วิจยัจึงน าแนวคิดการวิเคราะห์ผู้ รับสารตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร ได้แก่ เพศ  

ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา และรายได้มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม รวมถึงการอภิปรายผล

ข้อมลู 

 
ทฤษฏีเก่ียวกับกำรเปิดรับข่ำวสำร 

 
 ข่าวสารคือปัจจัยส าคัญท่ีบุคคลใช้ประกอบการตัดสินใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  

ความต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึน้เม่ือบุคคลนัน้ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจ

เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง นอกจากนัน้ ข่าวสารยังเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ เปิดรับมีความทนัสมยั สามารถ

ปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ของโลกปัจจบุนัได้ดียิ่งขึน้ ดงัท่ี  Atkin (1973: 208) ได้กล่าวว่าบคุคลท่ี

เปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทนัสมยั

ทนัเหตกุารณ์กวา่บคุคลท่ีเปิดรับขา่วสารน้อย อยา่งไรก็ตาม บคุคลจะไมรั่บขา่วสารทกุอย่างท่ีผ่านมา

สูต่นทัง้หมด แตจ่ะเลือกรับรู้เพียงบางสว่นท่ีคดิวา่มีประโยชน์ตอ่ตวัเอง ดงันัน้ ข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ มายังบุคคลมักถูกคัดเลือกตลอดเวลา โดยข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์ และ

เหมาะสมตามความนึกคิดของผู้ รับสารจะเป็นข่าวสารท่ีท าให้การส่ือสารประสบผลส าเร็จ            

ทัง้นี ้กระบวนการเลือกสรรขา่วสาร (Selective Process) ท่ีอธิบายถึงพฤตกิรรมการส่ือสารของแตล่ะ

บคุคล ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ (Klapper, 1966: 19-25) 
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 การเลือกเปิดรับ  (Selective Exposure)  บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจาก

แหล่งสารท่ีมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกซือ้หนงัสือพิมพ์ฉบบัใดฉบบัหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุ

จากสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความต้องการของตน อีกทัง้ทกัษะและความช านาญใน

การรับรู้ข่าวสารของคนเรานัน้ก็ต่างกัน บางคนท่ีถนดัฟังมากกว่าอ่านก็จะชอบฟังวิทยุ ดโูทรทัศน์

มากกวา่อา่นหนงัสือ เป็นต้น  

 การเลือกให้ความสนใจ  (Selective Attention)  ผู้ เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือก

สนใจขา่วจากแหลง่ใดแหลง่หนึง่ โดยมกัเลือกตามความคิดเห็นและความสนใจของตนเพ่ือสนบัสนนุ

ทศันคตเิดมิท่ีมีอยู ่ไม่เพียงเท่านี ้ยงัพยายามหลีกเล่ียงสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกบัความรู้ ความเข้าใจ หรือ

ทัศนคติเดิม เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า “ความไม่

สอดคล้องทางความคดิ” (Cognitive Dissonance) ซึง่การแสวงหาขา่วสารหรือเลือกสรรเฉพาะข่าวท่ี

สอดคล้องกบัความคดิของตนจะชว่ยลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักลา่วได้ (Festinger, 1962: 29-31) 

 การเลือกรับรู้หรือตีความหมาย  (Selective Perception or Selective Interpretation)  

ภายหลงัการเลือกเปิดรับข่าวสาร ผู้ รับสารแต่ละคนจะเลือกรับรู้หรือตีความข่าวสารท่ีได้รับแตกตา่ง

กนัไปตามประสบการณ์ ทศันคต ิความต้องการ ความคาดหวงั แรงจงูใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะ

ทางอารมณ์และจิตใจ ดงันัน้ ในบางครัง้ผู้ รับสารอาจจะบิดเบือนข่าวสารให้สอดคล้องกับทศันคติ

และความเช่ือของตน 

  การเลือกจดจ า  (Selective Retention)  บคุคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีตรงกับ

ความสนใจ ความต้องการ ทศันคตขิองตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดตอ่ในส่วนท่ีตนเอง

ไมส่นใจ ไม่เห็นด้วย หรือเร่ืองท่ีขดัแย้งกบัความคิดของตน ดงันัน้ การเลือกจดจ าข่าวสารจึงเป็นการ

ช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนนุให้ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ คา่นิยม หรือความเช่ือของผู้ รับสาร แตล่ะคน

มัน่คงและเปล่ียนแปลงยากขึน้ เพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสตอ่ไป ส่วนหนึ่งอาจน าไปใช้เม่ือ

เกิดความรู้สกึขดัแย้งและมีสิ่งท่ีท าให้ไมส่บายใจเกิดขึน้ 
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 ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกเปิดรับข่าวสารของแตล่ะบคุคลนัน้ Hunt, Todd & 

Ruben, Brent D. (1993: 65 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) กล่าวว่ามีอยู่ 8 ปัจจยั  

ได้แก่  

 1.  ความต้องการ (Need) ปัจจยัส าคญัท่ีสุดปัจจยัหนึ่งในกระบวนการเลือกสรรของ

มนษุย์คือความต้องการ  เพราะความต้องการเป็นตวัก าหนดการเลือกเปิดรับข่าวสารของบคุคล โดย

แต่ละบุคคลย่อมเปิดรับข่าวสารด้วยวตัถุประสงค์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตน เพ่ือให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม หรือเพ่ือ

ความพอใจ  เป็นต้น 

 2.  ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทศันคติ คือ ความชอบและมีใจโน้ม

เอียง (Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่าง ๆ  ส่วนคา่นิยม คือ หลกัพืน้ฐานท่ีเรายึดถือ 

เป็นความรู้สึกท่ีว่าเราควรท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและคน ซึ่ง

ทศันคติและค่านิยมล้วนมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก

ตีความหมาย และการเลือกจดจ า  

 3.  เป้าหมาย (Goals) มนุษย์ทุกคนก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิตทัง้ในเร่ือง

อาชีพ การเข้าสมาคม การพกัผ่อน  โดยเป้าหมายของกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเราก าหนดขึน้นีจ้ะมีอิทธิพล

ต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ าเพ่ือสนอง

เป้าหมายของตน  

 4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลในด้านต่าง ๆ ครอบคลมุถึง

ความสามารถด้านภาษาท่ีล้วนมีอิทธิพลตอ่การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก

เก็บเนือ้หาไว้  

 5.  การใช้ประโยชน์  (Utility)  โดยทัว่ไปบคุคลจะให้ความสนใจและใช้ความพยายาม 

ในการท่ีจะเข้าใจและจดจ าขา่วสารท่ีเราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

 6.  ลีลาในการส่ือสาร  (Communication Style)  การเป็นผู้ รับสารของบคุคลส่วนหนึ่ง

ขึน้อยู่กับลีลาในการส่ือสาร นัน่คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดงันัน้ บางคนจึงชอบฟัง

วิทย ุบางคนชอบดโูทรทศัน์ บางคนชอบอา่นหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  
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 7.  สภาวะ (Context)  สภาวะหมายถึงสถานท่ี บคุคล และเวลาท่ีอยู่ในสถานการณ์การ

ส่ือสาร  สิ่งต่าง ๆ เหล่านีมี้อิทธิพลต่อการเลือกสรรของผู้ รับสาร ดังนัน้ การท่ีเราถูกมองว่าเป็น

อย่างไร การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอย่างไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวงัอะไรจากเรา และการท่ีคิดว่า

คนอ่ืนคดิวา่เราอยูใ่นสถานการณ์อะไร ล้วนแตมี่อิทธิพลตอ่การเลือกของบคุคลแทบทัง้สิน้ 

 8.  ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) ผู้ รับสารจะพฒันานิสยัการรับสาร

จากประสบการณ์ส่วนตวั ดงันัน้ ผู้ รับสารแต่ละคนจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเร่ืองใดเร่ือง

หนึง่ ตีความหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่ และเลือกจดจ าเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  

 ไม่เพียงเท่านี ้ขวญัเรือน กิติวฒัน์ (2532: 21-27) ยงัอธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจยัท่ีท าให้

บคุคลมีพฤตกิรรมการส่ือสารแตกตา่งกนั คือ 

 1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล  บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างใน

ด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาและบคุลิกภาพ ซึง่เป็นผลสืบเน่ืองจากการอบรมเลีย้งดูและการด ารงชีวิต

ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ส่งผลกระทบถึงระดับ สติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจน

กระบวนการในการรับรู้และการจงูใจ  

 2. ปัจจยัด้านสภาพความสมัพนัธ์ทางสงัคม  เน่ืองจากบคุคลมกัยึดติดกบักลุ่มสงัคมท่ี

ตนสงักดัอยู ่เป็นกลุม่อ้างอิง (Reference Group) ในการตดัสินใจท่ีจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใด ๆ ก็

ตาม นัน่คือ มกัจะคล้อยตามกลุม่ในแง่ความคดิ ทศันคต ิและพฤตกิรรมเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของกลุม่  

 3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสาร  คุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล 

ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้ บางครัง้ท าให้การเปิดรับข่าวสารและการตอบสนองต่อ

เนือ้หาดงักลา่วไมแ่ตกตา่งกนั   

      อนึง่  Schramm (1973, อ้างถึงใน ลดัดา จิตตคตุตานนท์, 2541: 121-122) ได้ชีใ้ห้เห็น

ถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกรับขา่วสารของบคุคล ดงันี ้

 1. ประสบการณ์ตา่งกนัท าให้ผู้ รับสารแสวงหาขา่วสารท่ีแตกตา่งกนั 

 2. ผู้ รับสารจะประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสารเพ่ือตอบสนองวตัถุประสงค์ของตน

อยา่งใดอยา่งหนึง่  

 3. ภมูิหลงัท่ีแตกตา่งกนัท าให้ผู้ รับสารมีความสนใจแตกตา่งกนั  

 4. การศกึษาและสภาพแวดล้อมท าให้เกิดความแตกตา่งในการเลือกรับส่ือและขา่วสาร 
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 5. ความสามารถในการรับสารทัง้สภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงทักษะและความ

ช านาญ  ท าให้ผู้ รับสารมีพฤตกิรรมการเปิดรับสารท่ีแตกตา่งกนั  

 6. บุคลิกภาพมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมของ             

ผู้ รับสาร  

 7. สภาพทางอารมณ์มีส่วนท าให้ผู้ รับสารเข้าใจความหมายของข่าวสาร หรืออาจเป็น

อปุสรรคตอ่การเข้าใจความหมายของขา่วสารได้เชน่กนั  

 8. ทศันคตเิป็นตวัก าหนดทา่ทีของการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าหรือขา่วสารท่ีเข้ามากระทบ 

 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมและวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารท่ี

แตกต่างกัน  แต่โดยทั่วไปบุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์, 

2544: 13) ดงันี ้

 1.  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน  ผู้ รับสารมีความคาดหวงัจากส่ือมวลชนว่า การ

บริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนช่วยตอบสนองความต้องการของเขา จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลง

ทศันคติและพฤติกรรมบางอย่างได้ โดยการเลือกบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะขึน้อยู่กับความ

ต้องการหรือแรงจูงใจของผู้ รับสารเอง เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีวตัถุประสงค์และความตัง้ใจใน

การใช้ประโยชน์แตกตา่งกนัไป 

 2.  การเปิดรับขา่วสารจากส่ือบคุคล  ส่ือบคุคล หมายถึง  ผู้ ท่ีน าข่าวสารจากบคุคลหนึ่ง

ไปยงัอีกบคุคลหนึ่งหรือท่ีเรียกว่า “การส่ือสารระหว่างบคุคล” (Interpersonal Communication) ส่ือ

บุคคลนีจ้ะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีท่ีผู้ ส่งสารหวังผลให้ผู้ รับสารมีความ เข้าใจชัดเจนและ

ตดัสินใจรับสารอย่างมัน่ใจ โดยเสถียร เชยประทบั (2525: 219) กล่าวว่า ช่องทางท่ีเป็นส่ือระหว่าง

บคุคลมีระดบัของปฏิกิริยาตอบสนองสงู ท าให้ลดอปุสรรคในการส่ือสารและสามารถจงูใจบุคคลให้

เปล่ียนแปลงทศันคตท่ีิฝังรากลกึได้ ซึง่การส่ือสารระหวา่งบคุคลแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 2.1 การตดิตอ่โดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ

หรือโน้มน้าวใจผู้ รับสารโดยตรง แต่มีข้อจ ากัดคือต้องใช้ส่ือบุคคลจ านวนมาก สิน้เปลืองเวลา  

คา่ใช้จา่ย และแรงงานในการเผยแพร่ขา่วสาร 
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 2.2  การติดตอ่โดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) กลุ่มจะมีอิทธิพลตอ่

บคุคลสว่นรวม ชว่ยให้การส่ือสารของบคุคลบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ เพราะเม่ือกลุ่มมีความสนใจมุ่งไป

ในทิศทางใด บคุคลสว่นใหญ่ในกลุม่ก็จะมีความสนใจในทิศทางนัน้ 

 3.  การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ  ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถกูผลิตขึน้มาโดย

มีเนือ้หาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ท่ีผู้ รับสารเฉพาะกลุ่ม (เกศินี จุฑาวิจิตร, 

2540: 135) ได้แก่ จลุสาร แผน่พบั โปสเตอร์ ใบปลิว คูมื่อ นิทรรศการ  ดงันัน้ การเปิดรับข่าวสารจาก

ส่ือเฉพาะกิจนี ้ผู้ รับสารจะได้รับข้อมลูขา่วสารหรือความรู้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

 โดยสรุป  ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารได้แสดงให้เห็นความส าคญัของข่าวสารว่า

เป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัท่ีบุคคลน ามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจ ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจ

เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากเท่าใด บคุคลยิ่งเปิดรับข่าวสารมากขึน้เท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็น ส่ือมวลชน  

ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ หรือส่ือใหม่ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าท่ี     

ผู้ รับสารจะรับไว้ทัง้หมดได้ บุคคลแต่ละคนจึงเปิดรับข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ีตนให้ความสนใจเพ่ือ

สนบัสนุนทศันคติ ความคิด หรือความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม จนน าไปสู่กระบวนการเลือกรับข่าวสารขึน้  

ไมเ่ว้นแม้แตก่ารเลือกรับขา่วสารเก่ียวกบัการพนนั 

 
แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพำะกิจ และส่ือใหม่ 

 
 ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง  ส่ือท่ีท าให้ผู้ส่งสารซึ่งอาจเป็นบคุคลเดียวหรือ

กลุ่มบคุคลสามารถส่งข่าวสารข้อมลูไปยงัผู้ รับเป้าหมายจ านวนมากท่ีอยู่กนัอย่างกระจดักระจายได้

ในเวลาอนัรวดเร็ว ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ โดยส่ือมวลชน

มีคุณลักษณะส าคัญหลายประการ อาทิ ความสามารถในการเข้าถึงผู้ รับสารจ านวนมาก ความ

รวดเร็วในการส่ือสารกบัคนจ านวนมาก  การบรรจเุนือ้หาท่ีหลากหลาย  การไม่สามารถเลือกผู้ รับสาร  

และการไมส่ามารถขจดัการเลือกของผู้ รับสารได้ เป็นต้น (ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 69-72) 

 Klapper (1960 อ้างถึงใน กนกนาฎ สง่าเนตร, 2541: 17-18) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบั

อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของประชาชนใน

ฐานะผู้ รับสารเป้าหมาย ดงันี ้
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 1.  ส่ือมวลชนไม่ได้มีอิทธิพลต่อประชาชนโดยตรง แต่มีอิทธิพลทางอ้อม เพราะ

ส่ือมวลชนเป็นเพียงแรงเสริมท่ีจะสนบัสนุนทศันคติ รสนิยม ความมีใจโน้มเอียง ตลอดจนแนวโน้ม

ด้านพฤตกิรรม 

 2. ส่ือมวลชนอาจเปล่ียนทศันคติของประชาชนได้เล็กน้อยและมกัเป็นทศันคติท่ียงัไม่

มัน่คง  การเปล่ียนแปลงทศันคตท่ีิฝังรากลกึนัน้เป็นไปได้ยาก 

 3. ส่ือมวลชนสามารถสร้างทัศนคติให้แก่ประชาชนได้ในกรณีท่ีบุคคลนัน้ไม่เคยมี

ความรู้และประสบการณ์มาก่อน รวมทัง้ต้องเป็นอิทธิพลสะสมไม่ใช่อิทธิพลท่ีก่อให้เกิดผลได้

ทนัทีทนัใดหรือในระยะเวลาอนัสัน้ 

 เน่ืองจากส่ือมวลชนมีอยู่หลายประเภท แตล่ะประเภทก็มีจดุเดน่และจดุอ่อนท่ีแตกตา่ง

กนัออกไป ดงันัน้ การเลือกใช้ส่ืออยา่งเหมาะสมจงึมีความส าคญัตอ่ประสิทธิภาพในการส่ือสาร  โดย

หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคดัเลือกส่ือ ประกอบด้วย   

 1. ความสามารถของส่ือในการเข้าถึงผู้ รับสาร  คือ การน าคณุสมบตัิของส่ือมวลชนมา

ใช้ในการพิจารณาคดัเลือก คณุสมบตัเิหลา่นี ้ได้แก่ 

  1.1  ความสามารถของส่ือในการท าให้ผู้ รับสารเกิดความเข้าใจได้รวดเร็ว เช่น 

โทรทัศน์ย่อมได้เปรียบส่ืออ่ืน ๆ เพราะผู้ รับสารสามารถเห็นทัง้ภาพและได้ยินเสียง ขณะท่ีวิทยุก็

สามารถท าให้ผู้ รับสารเข้าใจเนือ้หาสารง่ายเช่นกัน แต่ส่ือสิ่งพิมพ์กลับเสียเปรียบส่ืออ่ืนในด้านนี ้

เพราะผู้ รับสารต้องมีความสามารถในการอา่น เป็นต้น 

   1.2  ความสามารถของผู้ รับสารในการเป็นเจ้าของส่ือ เน่ืองจากส่ือแตล่ะประเภท

มีราคาท่ีแตกตา่งกนั ในแง่ของผู้ รับสาร ส่ือสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะหนงัสือพิมพ์จะเป็นส่ือท่ีมีราคาถกูท่ีสดุ 

แตไ่มเ่ป็นส่ือท่ีถาวรเพราะผู้ ซือ้เม่ืออ่านจบก็ต้องทิง้ ส่วนวิทยเุป็นส่ือท่ีคนเลือกใช้ประจ าแทบทกุบ้าน 

เพราะราคาถกูกวา่เม่ือเทียบกบัโทรทศัน์ 

  1.3  ความครอบคลุมของส่ือ หมายถึง ความสามารถของส่ือในการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเป็นเคร่ืองชีว้ัดว่าประสิทธิภาพเคร่ืองส่งสญัญาณของสถานีโทรทัศน์แต่ละ

สถานีสามารถครอบคลุมพืน้ท่ีได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ หรือมีบริเวณใดท่ีเป็นจุดบอดส าหรับบาง

สถานี 
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 2. การพิจารณาเลือกใช้เนือ้ที่หรือเวลาของสื่อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ด้วย

เพราะสื่อแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างด้านเนือ้ท่ีภายในหรือเวลาของส่ือ ได้แก่ เนือ้ท่ีกระดาษ

ของหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีออกอากาศทางโทรทศัน์หรือวิทยุ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น

เนือ้ท่ีของส่ือสิ่งพิมพ์ฉบบัหนึ่ง ๆ หรือช่วงเวลาออกอากาศของสถานีโทรทศัน์หรือสถานีวิทยุย่อมมี

ผู้ชม ผู้อา่น หรือผู้ ฟังมากน้อยตา่งกนั ยกตวัอย่างช่วงเวลาของการเสนอข่าวจะเป็นช่วงเวลาท่ีมีผู้ ชม

รายการโทรทศัน์มากท่ีสดุ เพราะคนสว่นใหญ่กลบัถึงบ้านและพกัผอ่นในชว่งเวลานัน้   

 3. การเสนอส่ือท่ีมีลกัษณะเฉพาะและเหมาะสมกบัเนือ้สาร  ในการน าเสนอเนือ้หาสาร

ควรพิจารณาความเหมาะสมกับประเภทของส่ือ ยกตวัอย่างบทวิเคราะห์เร่ืองการบริหารงานของ

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือโฆษณาเก่ียวกบับริการใหม่ ๆ ของธนาคารก็ควรจะลงใน

นิตยสารดอกเบีย้หรือนิตยสารการเงินการธนาคาร  เป็นต้น 

 4.  การเลือกส่ือท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ  คือ การเลือกเสนอข่าวสารในส่ือท่ีผู้ส่งสาร

รู้สึกว่าเป็นส่ือท่ีพวกเขาให้การยอมรับไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง โดยการยอมรับและความเช่ือถือเป็นผล

ทางจิตวิทยา หากผู้ รับสารสนใจในสาระท่ีมีอยู่ในส่ือจะเกิดความสนใจและความรู้สึกคล้อยตามได้

ง่าย 

 5.  ความถ่ีในการส่งสาร  ความบ่อยครัง้ในการน าเสนอสารช่วยตอกย า้ความส าคญั  

ซึง่น าไปสูก่ารจดจ าและการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ รับสารได้ โดยทัว่ไปส่ือมวลชนทกุประเภทมี

คณุสมบตัเิร่ืองความถ่ีในการสง่สารไมแ่ตกตา่งกนันกั เพราะวิทย ุโทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ์สามารถ

ออกอากาศหรือออกจ าหน่ายได้ทุกวัน แต่ข้อจ ากัดอยู่ท่ีค่าใช้จ่ายในการซือ้เวลาหรือเนือ้ท่ีในหน้า

หนงัสือพิมพ์ซึ่งมีอตัราแตกตา่งกนัมาก ยิ่งความถ่ีในการส่งสารมาก คา่ใช้จ่ายหรืองบประมาณก็ยิ่ง

สูงตามไปด้วย ดงันัน้ การเลือกใช้ส่ือจึงต้องพิจารณาความถ่ีในการส่งสารไปยังผู้ รับสารเพ่ือให้

ครอบคลมุงบประมาณท่ีก าหนด 

 ส่ือบุคคล (Personal Media) หมายถึง ตวับคุคลท่ีน าพาข่าวสารจากบคุคลหนึ่งไปยงั

อีกบคุคลหนึง่โดยอาศยัการตดิตอ่ส่ือสารแบบตวัตอ่ตวัระหวา่งบคุคล 2 คน หรือมากกวา่ 2 คนขึน้ไป 

 Bettinghaus (1968: 180)  กล่าวว่า ในการส่ือสารระหว่างบคุคล ผู้ รับสารจะยอมรับ

ข้อเสนอหรือความคิดเห็นจากผู้ ส่งสารหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับคุณสมบตัิและความน่าเช่ือถือของตัว       

ผู้ ส่งสารโดยท่ีผู้ รับสารจะเป็นผู้ พิจารณาคุณลักษณะ (Characteristics) ความน่าเช่ือถือท่ีมีอยู่
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ภายในตวัผู้ส่งสารเอง  นอกจากนี ้ Lazarsfeld and Manzel (1968 อ้างถึงใน กนกนาฎ สง่าเนตร, 

2541: 18) กลา่วถึงปัจจยัท่ีท าให้ส่ือบคุคลมีประสิทธิภาพมากในการเปล่ียนแปลงทศันคติของบคุคล  

ประกอบด้วย 

 1. การส่ือสารระหว่างบุคคลสามารถจดัการการเลือกรับสารได้ เน่ืองจากผู้ รับสารจะ

หลีกเล่ียงการสนทนาหรือการรับฟังได้ยาก สว่นส่ือมวลชนนัน้ผู้ รับสารอาจหลีกเล่ียงไม่รับฟังเนือ้หาท่ี

ขดัแย้งกบัทศันคตแิละความเช่ือของตน 

 2. การส่ือสารแบบเผชิญหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารสามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง

เนือ้หาท่ีใช้สนทนาได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ถ้าหากเนือ้หานัน้ได้รับการตอ่ต้านจากคูส่นทนา 

 3. ผู้ รับสารส่วนใหญ่มักเช่ือถือในข้อตัดสินและความคิดเห็นของผู้ ท่ีเขารู้จักนับถือ

มากกวา่บคุคลท่ีเขาไมรู้่จกัมาก่อน 

 ยิ่งไปกว่านัน้ ช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นส่ือบคุคลยงัมีประสิทธิภาพในการจงูใจผู้ รับสาร

ซึ่งมีลักษณะเฉยเมยหรือมีปฏิกิริยาต่อต้านผู้ส่งสารมากกว่าช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นส่ือมวลชน  

เพราะเป็นการส่ือสารแบบตัวต่อตัว หากผู้ รับสารไม่เข้าใจสารก็สามารถไต่ถามหรือขอข่าวสาร

เพิ่มเติมจากแหล่งสารได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ส่วนผู้ส่งสารก็สามารถปรับปรุงแก้ไขสารท่ีส่งออกไปให้

เข้ากับความต้องการและความเข้าใจของผู้ รับสารได้ในระยะเวลาอนัรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งการมีระดบั

ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) สูงเช่นนี ้ ท าให้สามารถลดอุปสรรคของการส่ือสารท่ีเกิดจากการ

เลือกเปิดรับ การเลือกรับรู้หรือตีความหมาย และเลือกจดจ าสารได้ (เสถียร เชยประทบั, 2538: 18)  

 ส่ือเฉพำะกิจ (Specialized Media) ส่ือท่ีจดัท าขึน้เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่งโดยเฉพาะ ดงันัน้ การใช้ส่ือเฉพาะกิจจึงเป็นการให้ความรู้และข่าวสารเฉพาะอย่างแก่ผู้ รับสาร

กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว้แน่นอนแล้ว ได้แก่ การจดัพิมพ์เอกสาร จลุสาร แผ่นพบั หรือใบปลิวออก

เผยแพร่ซึง่อาจจดัสง่ไปยงักลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ นอกจากนี ้การปิดโปสเตอร์ตามชมุชนตา่ง ๆ 

การจดันิทรรศการ และการสาธิตยงัเป็นการใช้ส่ือเฉพาะกิจท่ีมีประสิทธิภาพในการรณรงค์เผยแพร่

เชน่กนั (Adams, 1977 อ้างถึงใน เพ็ญจมาส ศริิกิจวฒันา, 2543: 44-45) 

 ส่ือใหม่ (New Media)  ส่ือใหม่หรือท่ีเรียกว่า New  Media หมายถึง การรวมตวัของ

ส่ือมวลชนดัง้เดิมอนัได้แก่หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ โดยมี

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการท างาน ซึง่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิต 
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การตดัต่อ และการน าเสนอ นอกจากนี ้ส่ือใหม่ยังรวมถึงการน าเสนองานในระบบท่ีผู้ ใช้กับส่ือมี

ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั ได้แก่ CD-ROM,  Interactive Television, Broadband, DVD ตลอดจนการ

น าเสนองานในนิทรรศการตา่ง ๆ ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นผลมาจากการร่วมกนัท างานระหว่างส่ือ (Media) 

และเทคโนโลยี (Information Technology: IT) กล่าวได้ว่าส่ือใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตเกิดจากการ

รวมกนั (Convergence) ระหวา่งปัจจยั 3 ด้านส าคญั (Flew, 2005: 1-3)  

 1. เทคโนโลยีข่าวสาร  (Information Technology) หมายถึง กระบวนการท างานของ

คอมพิวเตอร์ซึง่ก็คือเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูขา่วสาร (Information Processing) ท่ีรวดเร็ว 

 2.  เครือข่ายการส่ือสาร  (Communications Networks) หมายถึง เครือข่ายซึ่งเป็น

พาหะในการสง่ข้อมลูขา่วสาร (Information Carriage) เชน่ เคร่ืองสง่สญัญาณ (Transmission) 

 3.  เนือ้หาสาร  (Content / Media) หมายถึง ข้อมลูข่าวสาร (Information Content) ท่ี

น าเสนอผ่านส่ือดัง้เดิมประเภทต่าง ๆ กล่าวได้ว่าตวัส่ือก็คือเนือ้หาสารนัน่เอง สอดคล้องกบัแนวคิด

ของ McLuhan ท่ีวา่ “เพียงแคต่วัส่ือก็เป็นสารแล้ว” หรือท่ีรู้จกักนัดีในประโยคภาษาองักฤษ “Medium 

is the Message” (กาญจนา แก้วเทพ, 2543: 119) 

 เน่ืองจากส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือใหม่ท่ีเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัและ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้คณุสมบตัิเด่นของส่ืออินเทอร์เน็ตมีดงันี ้(จิราภรณ์ สวุรรณวาจกกสิกิจ, 

2547: 49) 

 1.  ผู้ ใช้ส่ือสามารถเป็นทัง้ผู้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกนั  ความแตกตา่งของส่ือ

อินเทอร์เน็ตกับส่ือมวลชนดัง้เดิม คือ “ปฏิสมัพนัธ์” (Interactive) โดยผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเป็น 

ได้ทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารในเวลาเดียวกัน เน่ืองจากเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way 

Communication) ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของส่ือใหม่ 

 2.  มีเสรีภาพในการแสดงออก  ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตจะมีเสรีภาพในการส่ือสารอย่างเต็มท่ี  

เพราะสามารถส่ือสารจากบุคคลไปสู่มวลชนได้ทันที ซึ่งแตกต่างจากส่ือมวลชนดัง้เดิมท่ีมี “ผู้ เฝ้า

ประต”ู (gatekeepers) ทัง้ในระดบับคุคลและระดบัองค์การ 

 3.  ผู้ ใช้ส่ือสามารถเลือกเวลาและวิธีการมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ือได้  ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือ

ท่ีลดข้อจ ากัดเร่ืองเวลา (time) และระยะทาง (space) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของส่ือมวลชนดัง้เดิม ท าให้

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่ือได้สะดวกและรวดเร็ว 
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 สาเหตท่ีุอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอยา่งมากนัน้  สว่นหนึ่งอาจเป็นเพราะอินเทอร์เน็ต

เป็นนวตักรรมในการส่ือสารท่ีครบวงจร  สามารถใช้แทนโทรศพัท์หรือโทรทศัน์  แม้จะอยู่ในระยะทาง

ท่ีใกล้หรือไกลก็ตดิตอ่กนัได้ในเวลาอนัรวดเร็ว (นพดล อินนา, 2549: 70) ไม่เพียงเท่านี ้นพดล อินนา 

(2548: 6) ชีใ้ห้เห็นบทบาทของส่ืออินเทอร์เน็ตว่าเป็นเครือข่ายท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุในยคุข้อมลู

ขา่วสาร (Information Society) เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก 

เป็นเคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล เป็นท่ีรวบรวมบริการต่าง ๆ อีกทัง้เป็นช่องทางท่ีสามารถรับส่งข้อมูล

ข่าวสารครอบคลุมพืน้ท่ีเกือบทุกมุมโลกได้ภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองระยะทาง 

และเวลา  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ตารางท่ี 2.1      แสดงพฒันาการของส่ือมวลชนดัง้เดมิไปสูส่ื่อใหม่ 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ส่ือมวลชนดัง้เดมิ  

 

 

ส่ือใหม่ หรืออินเทอร์เน็ต  

 
.  
 

 
 

 
 

  1.  หนงัสือพิมพ์ 
2.  นิตยสาร 
3.  ภาพยนตร์ 
4.  วิทยกุระจายเสียง 
5.  วิทยโุทรทศัน์ 

 
 

 

 หนงัสือพิมพ์ออนไลน์ (Newspaper Online / Online Newspaper) 
 ออนไลน์แมกกาซีน หรือเว็บซีน (Online Magazine / Webzines) 
 วิดีโอออนดีมาน (Video-on-demand) 
 เว็บเรดโิอ (Web Radio) 
 เว็บทีวี (Web TV) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ท่ีมา :  จิราภรณ์ สวุรรณวาจกกสิกิจ, 2547: 4 
 

 เม่ือวตัถุประสงค์ของการวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาบริบทการพนนัในมิติการเปิดรับข่าวสาร  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับขา่วสารกบัทศันคต ิและความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารกบั

ทศันคติ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงน าแนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือ

ใหมม่าเป็นแนวทางเพ่ือตัง้ค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ตอนท่ี 2 เร่ืองข้อมลูการเปิดรับ

ข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา นอกจากนี ้แนวคิดดงักล่าวยังช่วยให้การ

อภิปรายผลท าได้ชัดเจนขึน้ เพราะไม่ว่าจะเป็นส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือใหม่  
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บทบาทของส่ือแต่ละประเภทล้วนส่งผลต่อการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมการเล่นการพนนั

ของนิสิตนกัศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีนิสิตนกัศึกษาผู้นัน้มีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัจากส่ือประเภทตา่ง ๆ ในระดบัท่ีมาก 
 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้ ทัศนคต ิและพฤตกิรรม   

 
 Zimbardo (1977: 49-53) กลา่ววา่ การเปล่ียนแปลงทศันคติขึน้อยู่กบัความรู้  คือ ถ้ามี

ความรู้และความเข้าใจ ทัศนคติก็จะมีการเปล่ียนแปลง และเม่ือทัศนคติเปล่ียนแปลงย่อมท าให้

พฤตกิรรมเปล่ียนแปลงตามมา ซึง่ทัง้ 3 องค์ประกอบต้องมีความเช่ือมโยงกนั  ดงันัน้ หากต้องการให้

บุคคลเกิดการยอมรับท่ีจะปฏิบัติสิ่งใดจ าเป็นต้องให้บุคคลนัน้มีความรู้และความเข้าใจในเร่ือง

ดงักลา่วเสียก่อน 

 ทฤษฏีนีเ้ป็นทฤษฏีท่ีให้ความส าคญักับ 3 ตวัแปร คือ ความรู้ (Knowledge) ทศันคต ิ

(Attitude) การยอมรับปฏิบตัิ (Practice) ของผู้ รับสารหรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “KAP”  โดยอธิบายบทบาท

ของส่ือมวลชนว่าเป็นตวัแปรต้นท่ีน าการพฒันาเข้าไปสู่ชมุชนได้ และอาศยั KAP เป็นตวัแปรตามใน

การวัดความส าเร็จของการส่ือสารเพ่ือการพฒันา ด้วยเหตนีุ ้ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทส าคญัในการ

เผยแพร่ข่าวสารตา่ง ๆ เพ่ือให้ประชาชนในสงัคมทราบว่าขณะนีส้งัคมมีปัญหาอะไร เม่ือประชาชน

รับทราบข่าวสารนัน้ ๆ ย่อมก่อให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมตอ่ไปซึ่งมีความสมัพนัธ์เป็นลกูโซ่ โดยมี

รายละเอียดของแตล่ะองค์ประกอบ ดงันี ้(สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533: 118, 120-122) 

 ควำมรู้ (Knowledge) การรับรู้เบือ้งต้นซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์  

เม่ือการเรียนรู้จากการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าถกูจดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสานระหว่าง

ความทรงจ า (ข้อมลู) กบัสภาพจิตวิทยา ความรู้จึงเป็นความจ าท่ีผ่านการเลือกสรร สอดคล้องกบัให้

สภาพจิตใจของแต่ละบุคคล  รวมทัง้เป็นกระบวนการภายในท่ีผู้ อ่ืนรับรู้ได้จากการอนุมานมากกว่า

การสงัเกตโดยตรง อนึง่ ผลกระทบเชิงความรู้ท่ีมีตอ่ผู้ รับสารนัน้อาจมีสาเหตมุาจาก 5 ประการ คือ 

1. การตอบข้อสงสยั (Ambiguity Resolution) การส่ือสารมกัสร้างความสบัสนให้กับ

สมาชิกในสงัคม ผู้ รับสารจึงมกัแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศยัส่ือทัง้หลายเพ่ือตอบข้อสงสยัและ

ความสบัสนของตน 
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2. การสร้างทศันะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทศันะ  

ส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศท่ีเป็นนวตักรรม เพ่ือสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการแพร่นวัตกรรม    

นัน้ ๆ ในฐานะความรู้ 

3. การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือเผยแพร่ออกไป

เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและผกูพนักบัประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดขึน้ หากตรงกบัภูมิหลงัของปัจเจก

ชนและคา่นิยมของสงัคมแล้ว ผู้ รับสารก็จะเลือกสรรสารสนเทศนัน้ 

4. การเพิ่มพนูระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การส่ือสารสงัคมมกัจะ

เผยแพร่ความเช่ือ คา่นิยม และอดุมการณ์ด้านตา่ง ๆ ไปสู่ประชาชน จึงท าให้ผู้ รับสารรับทราบระบบ

ความเช่ือถือท่ีหลากหลายและลกึซึง้ไว้ในความเช่ือของตนมากขึน้เร่ือย ๆ 

5. การรู้แจ้งตอ่คา่นิยม (Value Clarification) ความขดัแย้งเร่ืองคา่นิยมและอดุมการณ์

เป็นภาวะปกติของสังคม ส่ือมวลชนท่ีน าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี ้ย่อมท าให้ประชาชน         

ผู้ รับสารเข้าใจคา่นิยมชดัเจนขึน้ 

ทัศนคต ิ(Attitude) เป็นดชันีชีว้า่บคุคลนัน้คดิและรู้สกึอย่างไรกบัคนรอบข้าง วตัถ ุหรือ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคติมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึง

พฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นพรมแดน

เช่ือมโยงระหว่างความรู้กับพฤติกรรม นอกจากนี ้ยงัเป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบหรือ  

ไม่ชอบตอ่ประเด็นหนึ่ง ๆ โดยเชิดศกัดิ์ โฆวาสิทธ์ิ (2520: 20) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก

ของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นผลต่อเน่ืองมาจากการเรียนรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็น          

ตวัก าหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือมีแนวโน้มท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งเร้านัน้ ๆ ไปในทิศทางใด

ทิศทางหนึง่ทัง้การสนบัสนนุหรือคดัค้านก็ได้ 

Katz and Stotland (1959: 423-475) ได้จ าแนกองคป์ระกอบของทศันคติไว้ 3 ประเภท

ด้วยกัน คือ 1. องค์ประกอบทางด้านความคิดหรือความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component)                  

2. องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) และ 3. องค์ประกอบทางด้าน

พฤตกิรรม (Behavioral Component) โดยองค์ประกอบทางด้านความคิดหรือความรู้ความเข้าใจนบั 

ว่าเป็นส่วนประกอบขัน้พืน้ฐานของทศันคติ และองค์ประกอบนีจ้ะเก่ียวข้องกบัความรู้สึกของบุคคล
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ซึ่งแสดงออกในรูปแบบแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ขึน้อยู่กบัประสบการณ์และการ

เรียนรู้ของความรู้สกึท่ีมีตอ่วตัถหุรือปรากฏการณ์นัน้ ๆ เป็นส าคญั 

 นอกจากการจ าแนกองค์ประกอบของทศันคติออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความรู้ความ

เข้าใจ อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรม ยงัสามารถพิจารณาทศันคติโดยมุ่งเพียงองค์ประกอบด้าน

อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) ซึ่งมีแกนกลางอยู่ท่ีการประเมิน โดย Thurstone (1946: 

39) นิยามว่าทศันคติหมายถึงระดบัความเข้มข้นของอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก (สนบัสนนุ) หรือเชิง

ลบ (ตอ่ต้าน) ซึ่งได้จากการประเมินในจิตใจ ทัง้นี ้อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก ได้แก่ การชอบพอ การ

ปกป้อง หรือการท าดี  สว่นอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ ได้แก่ การเกลียด การไม่ชอบ การท าลาย หรือมี

ปฏิกิริยาตอ่ต้าน  

 ไมเ่พียงเทา่นี ้นกัวิชาการสว่นหนึง่ให้ความเห็นว่า “แหล่งข่าว” คือปัจจยัท่ีท าให้ทศันคติ

ของบคุคลเปล่ียนแปลง ซึง่อาจเป็นบคุคลเดียว กลุม่บคุคล หนงัสือพิมพ์ วิทย ุหรือโทรทศัน์ โดยทัว่ไป

แหล่งข่าวต่าง ๆ จะมีลักษณะแตกต่างกันทัง้ในด้านความสามารถ ความดึงดูดความสนใจ 

ความคุ้ นเคย ความเป็นมิตร จากการศึกษาพบว่าแหล่งข่าวท่ีมีความสามารถ มีความคุ้ นเคย  

สามารถดงึดดูความสนใจ และมีอ านาจจะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคติมากกว่าแหล่งข่าวท่ีไม่มี

คณุสมบตัข้ิางต้น สว่นองค์ประกอบอ่ืน ๆ เชน่ เนือ้หาขา่วสาร (ครอบคลมุถึงภาษา ความยากง่าย ค า

ท่ีใช้ ฯลฯ) และตวัผู้ รับสารก็เป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติเช่นกนั (สภุาพงษ์ 

ระรวยทรง, 2535: 18)  ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาตามแนวคิดท่ีเช่ือว่าทศันคติมีหนึ่ง

องค์ประกอบ นัน่คือ องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกทัง้เชิงบวกและเชิงลบของนิสิตนกัศกึษาท่ีมี

ต่อการเล่นการพนัน เพราะผู้ศึกษาเห็นว่ามิติด้านการประเมินจะท าให้มองเห็นทิศทางและระดบั

ความเข้มข้นของอารมณ์ความรู้สกึได้อยา่งชดัเจน 

 ส่วนการวัดทัศนคตินัน้ ธัญรดา กาญจนกิจ (2537: 39) สรุปว่าสามารถใช้วิธีการท่ี

พฒันาโดย Rensis Likert เร่ิมจากการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุประเด็นท่ีศกึษาด้วยข้อความ

เก่ียวกบัทศันคติหลาย ๆ ข้อความ (Attitude Statements) ซึ่งแตล่ะข้อความจะมีข้อค าตอบให้เลือก 

5 ระดบั คือ ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างมาก ส าหรับ

งานวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทศันคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนนั

ของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ” ผู้ วิจยัก าหนดข้อค าตอบของแบบสอบถามตอน
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ท่ี 3 ซึ่งเป็นข้อมลูทศันคติเก่ียวกบัเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาออกเป็น 5 ระดบัตามวิธีการของ 

Rensis Likert เชน่กนั คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไมเ่ห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง   

 พฤติกรรม (Practice)  เป็นการแสดงออกของบุคคลซึ่งมีพืน้ฐานมาจากความรู้และ

ทศันคติ กล่าวอีกนยัหนึ่งคือการท่ีบคุคลมีพฤติกรรมแตกต่างกนัก็เน่ืองมาจากมีความรู้และทศันคติ

แตกตา่งกนั ซึ่งความแตกตา่งนัน้เป็นผลสืบเน่ืองจากการเปิดรับส่ือและการแปรความสารท่ีตนได้รับ

จนน าไปสูป่ระสบการณ์สัง่สมท่ีแตกตา่งกนั ไม่เพียงเท่านี ้พฤติกรรมท่ีถกูโน้มน้าวด้วยการส่ือสารยงั

เกิดขึน้ได้ทุกระดบัตัง้แตปั่จเจกชนจนถึงระดบัสงัคม โดยอาศยัวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ (สรุพงษ์ โสธนะ

เสถียร, 2533: 123-124) 

 1.  การปลุกเร้าอารมณ์  (Emotional Arousal) เพ่ือให้เกิดความต่ืนเต้นเร้าใจในการ

ตดิตาม ไมว่า่ด้วยภาพหรือเสียง เชน่ บรรยากาศในการประกาศปฏิวตัรัิฐประหาร 

 2.  การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ด้วยการแสดงความอ่อนโยน ความเสียสละ และ

ความกรุณาปราณี บางครัง้การยอมแพ้ก็อาจโน้มน้าวใจให้ผู้คนยอมรับได้เช่นกนั ยกตวัอย่างคนไป

ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ก็เพราะเห็นผู้สมคัรคนนัน้ถกูโจมตีจากผู้สมคัรคนอ่ืน ๆ 

 3. การสร้างแบบอย่างขึน้ในใจ (Internalized Norms) เป็นการสร้างมาตรฐานอย่างขึน้

เพ่ือให้มาตรฐานนัน้ปลูกศรัทธาและเป็นแบบอย่างการปฏิบตัิแก่ผู้ รับสาร เช่น วลีของการโฆษณา

ท่ีวา่ “เอกลกัษณ์ของเอกบรุุษ” 

 4.  การให้รางวลั (Reward) เชน่ การลด แลก แจก แถม ในโฆษณาเพ่ือจงูใจให้เลือกซือ้

สินค้าย่ีห้อนัน้ ๆ 

 ทัง้นี ้ผลของการโน้มน้าวด้วยวิธีการข้างต้นจะก่อให้เกิดพฤติกรรมพืน้ฐาน 2 แบบ คือ         

1. กระตุ้นให้เกิดพฤตกิรรมใหม ่ๆ หรือให้มีพฤตกิรรมตอ่เน่ือง (Activation) และ 2. หยดุยัง้พฤติกรรม

เก่า ๆ (Deactivation) โดยการกระตุ้นและการหยุดยัง้ถือเป็นพฤติกรรมพืน้ฐานท่ีน าไปสู่พฤติกรรม

อ่ืน ๆ ตามมา เช่น การตดัสินวินิจฉัยประเด็นปัญหา การจัดหายุทธวิธีด าเนินงาน และการสร้าง

พฤตกิรรมเพื่อสว่นรวม 

Nancy E. Schwartz (อ้างถึงใน ดานินทร์  กิจนิชี, 2540: 30) กล่าวถึงการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมของบคุคลวา่เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคต ิและการปฏิบตัติวัใน 4 รูปแบบ คือ 
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1. ทัศนคติเป็นตัวกลางท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติ  ดังนัน้ ความรู้จึงมี

ความสมัพนัธ์กบัทศันคตแิละมีผลตอ่การปฏิบตัิ 

 2. ความรู้และทศันคตมีิความสมัพนัธ์กนั ท าให้เกิดการปฏิบตัติามมา 

 3. ความรู้และทัศนคติต่างท าให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยท่ีความรู้และทัศนคติไม่

จ าเป็นต้องมีความสมัพนัธ์กนั 

 4. ความรู้มีผลตอ่การปฏิบตัทิัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 

 โดยสรุป  ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม (KAP) เป็นผลกระทบท่ี

เกิดขึน้กบัผู้ รับสารซึ่งในการวิจยัครัง้นีก็้คือนิสิตนกัศกึษาท่ีมีอายรุะหว่าง 18-24 ปี หรือ “กลุ่ม Gen-

M” (Millennial Generation) แน่นอนว่าเม่ือการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการพนนัทัง้จากประสบการณ์

ตรงและผ่านส่ือประเภทตา่ง ๆ ถกูแปรเปล่ียนเป็นความรู้ ความเข้าใจ และทศันคติเชิงบวก เช่น การ

พนันคือกิจกรรมเพ่ือเส่ียงโชค การพนันช่วยท าให้รวยทางลัดได้  การพนันช่วยให้ผ่อนคลาย

ความเครียด หรือการดูกีฬาจะไม่สนุกหากไม่มีการพนันขันต่อหรือเงินติดปลายนวม ย่อมน าไปสู่

พฤตกิรรมเชิงลบในท่ีสดุ อยา่งไรก็ดี  หากความรู้ความเข้าใจและทศันคติท่ีมีตอ่การเล่นการพนนัเป็น

เชิงลบ เช่น คนท่ีเล่นการพนันเป็นคนท่ีไม่น่านับถือ ไม่มีใครประสบความส าเร็จได้จากการพนัน  

ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยท่ีจะได้เงินจากการพนันการพนนัเป็นสิ่ง ท่ีไม่ดี เพราะจะน าความเดือดร้อนมาสู่

ตนเองและผู้ อ่ืน นิสิตนกัศกึษายอ่มมีพฤตกิรรมเชิงบวกตามความคาดหวงัของสงัคม  

 

งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 นอกจากการส ารวจเอกสารท่ีมีอยู่ในประเทศไทยและตา่งประเทศดงักล่าวข้างต้น ยงัมี

งานวิจัยอีกจ านวนมากศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเล่นการพนนั เร่ิมจากงานวิจยัในต่างประเทศ

ของ Amati (1958: 162) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นการพนนัโดยพิจารณาการใช้เวลาว่าง

ของเด็กวัยรุ่น 136 คน อายุ 7-16 ปี พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือการสูบบุหร่ี การเล่นการพนนั 

และการด่ืมเหล้า ซึ่งเป็นกิจกรรมสงัสรรค์ประจ ากลุ่มในยามพกัผ่อน สอดคล้องกบั Brown (1988: 

218) ท่ีศกึษาอิทธิพลของเพ่ือนกบัพฤติกรรมการเล่นการพนนั ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่าพฤติกรรมการ

พนันจะถูกกระตุ้นเร้าโดยกลุ่มเพ่ือนอย่างมาก (อ้างถึงใน จรรยา กล่าวสุนทร, 2540: 39-40) 
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นอกจากนี ้ผลการวิจยัเก่ียวกบัการพนนัของศนูย์วิจยัของมหาวิทยาลยัมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(1974: 4 อ้างถึงใน เสริน ปณุณะหิตานนท์ และคณะ, 2531: 17-18, 25) ยงัพบว่าการพนนัขนัตอ่

เป็นปรากฎการณ์สากล คนส่วนใหญ่พนันขันต่อหรือวางเงินเดิมพันเพ่ือเล่นสนุกกับเพ่ือน ๆ เพ่ือ

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพ่ือความต่ืนเต้นเร้าใจ หรือไม่ก็เพ่ือท้าทายความสามารถของตนเอง  

น้อยคนหวังท่ีจะได้เงินเป็นกอบเป็นก าจากการพนันขันต่อยกเว้นพวกชอบแทงลอตเตอร่ี เพียง

ประมาณร้อยละ 30 ของผู้พนนัขนัตอ่กลา่ววา่กลวัถกูลงโทษตามกฎหมาย ส่วนใหญ่คิดเล่นการพนนั

ตอ่ไป แม้วา่จะมีกฎหมายเอาผิดหรือห้ามไว้  

 ส าหรับงานวิจัยการพนนัท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองผลกระทบต่อสงัคมและกลุ่มวยัรุ่นซึ่งเป็น

กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้ ประกอบด้วย 

 เสริน ปุณณะหิตำนนท์ และคณะ (2531) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “แนวความคิดและ

พฤติกรรมเก่ียวกับการพนันของเด็กและเยาวชน” โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 5-20 ปี 

จ านวน 1,000 คน ผลการวิจยั พบวา่ เพศชายมีประสบการณ์มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติในเกือบทุกประเภทของพฤติกรรมการพนัน กรณีท่ีเป็นข้อยกเว้นก็คือประสบการณ์ด้านการ 

เส่ียงโชคซึง่เพศชายมีประสบการณ์พอ ๆ กบัเพศหญิง ความรู้สึกว่าถูกควบคมุดแูลมากจนเกินไปก็มี

พลังเพียงพอท่ีจะท าให้เด็กแก้ความรู้สึกแบบนัน้ด้วยพฤติกรรมการพนัน เช่นกัน นอกจากนี ้ใน

ผลการวิจัยยงัพบประเด็นส าคญั ๆ คือ นักเรียนและนกัศึกษายิ่งมีอายุมากขึน้ก็ยิ่งเส่ียงโชคหรือมี

ประสบการณ์มากขึน้ตามการเจริญวยั ยิ่งมีพ่ีน้องมากเท่าไรก็ยิ่งมีประสบการณ์เล่นการพนนัขนัต่อ

หรือการเส่ียงโชคมากขึน้เท่านัน้ ความไม่สมหวงัในเร่ืองส าคญั ๆ ของชีวิตเปิดโอกาสให้นกัเรียนและ

นกัศกึษาหนัไปหาพฤตกิรรมการพนนัเพ่ือชดเชยสิ่งท่ีขาดไป ส าหรับอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีตอ่การ

เล่นการพนัน พบว่า การเรียนรู้หรือทราบเร่ืองราวเก่ียวกับการพนันขันต่อ การเส่ียงโชคจาก

ส่ือมวลชนเป็นแรงจงูใจหรือแรงผลกัดนัให้เดก็และเยาวชนเลน่การพนนั 

 กิตตกิร มีทรัพย์ (2541)  ท าการวิจยัเร่ือง “ความสขุจากการพนนั” ผลการวิจยั พบว่า  

ในด้านอารมณ์ (Affective) การพนันท าให้รู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเต้น ได้เส่ียง ได้ลุ้ น นักพนันจะรู้สึก

อบอุ่นเป็นสุขอยู่กับความเพ้อฝันและมีความหวงัว่าจะเป็นผู้ก าชยัชนะ ได้เงินทองมาง่าย ๆ ร ่ารวย

เป็นมหาเศรษฐีขึน้มาในพริบตา บางรายรู้สกึศรัทธาและเช่ือในสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิของตนอย่างแรงกล้าว่าจะ

น าโชคมาให้ บางรายเช่ือในความสามารถหรืออิทธิฤทธ์ิของตน (Megalomania) อารมณ์ในด้านลบ 
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ได้แก่ ความโลภ ความเอาเปรียบผู้ อ่ืน รุกรานผู้ อ่ืน หรือท าลายกฎของสงัคมผ่านการเล่นการพนัน  

เช่น “ใครว่าการพนนัไม่ดี ผมว่าดี มีอะไรไหม” นกัพนนับางคนมกัพดูท านองนี ้กล่าวโดยสรุปคือใน

จิตส านึกของนกัพนนัมกัรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสแสดงความสามารถโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงมาก ได้

เล่นท้าทายกฎหมายหรือเย้ยหยนัสงัคม ได้ละลายความรู้สึกผิดบาป ได้อ าพรางความอ่อนแอ ได้รับ

ความพงึพอใจทางเพศ รวมทัง้ได้ขอความเห็นใจจากคนรอบข้าง เหลา่นีเ้ป็นต้น 

 ไม่เพียงการพนันจะตอบสนองความเฟ้อฝันและความรู้สึกเก่งมีฤทธ์ิ (Megalomania)     

นกัพนันยังรู้สึกว่าการเล่นพนันไม่ใช่หายนะ แต่เป็นสิ่งท่ีสังคมนิยมเล่นกันอยู่แล้ว เช่น การพนันท่ี

แอบแฝงไปกบักีฬาประเภทตา่ง ๆ อยา่งฟตุบอลหรือม้าแขง่ โดยนกัพนนัจะรู้สกึพงึพอใจไม่ถกูเพ่งเล็ง  

บางครัง้รู้สกึวา่ไมไ่ด้เลน่การพนนัด้วยซ า้   

 สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ (2543) จดัท าโครงการวิจยัเร่ือง “เศรษฐกิจนอก

กฎหมายและนโยบายสาธารณะในประเทศไทย” ในแง่มุมของการพนนั ผลการวิจยั พบว่า มีเสียง

สนับสนุนให้ท าบ่อนพนันแบบถูกกฎหมายค่อนข้างมาก ส่วนพนันฟุตบอลมีเสียงต่อต้านค่อนข้าง

น้อย ตรงข้ามกบัหวยใต้ดนิและหวยหุ้นท่ีมีเสียงตอ่ต้านชดัเจน อนึง่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ

ส่ือสารนบัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีกระตุ้นให้คนไทยเล่นการพนนัมากขึน้ เกิดการพฒันารูปแบบการเล่น

การพนนัเปล่ียนไปจากเดิม ความสะดวกและรวดเร็วของการติดต่อด้วยระบบโทรศพัท์และโทรสาร 

ท าให้การเดนิโพยหวยใต้ดนิมีประสิทธิภาพ ฉับไว แม่นย า ปริมาณการซือ้หวยใต้ดินเพิ่มมากขึน้และ

สามารถเช่ือมโยงกนัเป็นเครือขา่ยทัว่ประเทศ  นอกจากนัน้ การส่ือสารผา่นดาวเทียมยงัท าให้การเล่น

การพนนัฟุตบอลในประเทศไทยขยายตวั โดยเฉพาะการแข่งขนัฟุตบอลรายการตา่ง ๆ ในทวีปยโุรป

ได้กระตุ้นให้กลุม่คนท่ีมีการศกึษาดีและมีรายได้เข้าร่วมกิจกรรมผิดกฎหมายนีเ้พิ่มขึน้เร่ือย ๆ 

  ผำสุก พงษ์ไพจิตร (2543) ท าโครงการวิจยัเร่ือง “อตุสาหกรรมการพนนัและนโยบาย

สาธารณะ: ประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ” โดยใช้บทเรียนจากหลายประเทศเป็นกรณีศึกษา 

พบว่า ทกุประเทศมีคนเล่นการพนนัจ านวนมาก แม้การพนนัจะถกูห้ามและเป็นความผิดทางอาญา 

ก็ตาม ดงักรณีประเทศไทยท่ีมีผู้ เล่นหวยใต้ดินอยู่เป็นจ านวนมาก จนอาจกล่าวได้ว่าหวยใต้ดินเป็น

วัฒนธรรมของสังคมไทย ส าหรับลักษณะประชากรของผู้ ติดการพนันในประเทศสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และนิวซีแลนด์นัน้จะมีอายรุะหว่าง 20-50 ปี เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอตัราส่วน 3 ตอ่ 1 

ส่วนมากอยู่ในกลุ่มชนชัน้ล่าง ผลการวิจัยในประเทศออสเตรเลียพบว่ากลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสเป็น
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นกัการพนนัมกัเล่นตู้พนนัไฟฟ้า โดยใช้เวลาเล่นการพนนัยาวถึง 6 ชัว่โมงตอ่วนั และกลายเป็นคนมี

ปัญหาด้านการเงิน มีหนีส้ิน มีปัญหาเร่ืองอาชีพการงาน มีปัญหาครอบครัว ขาดระเบียบวินยั กระวน

กระวายใจ อารมณ์แปรปรวน และมีปัญหาทางกฎหมาย ข้อสังเกตประการหนึ่งท่ีแตกต่างจาก

ประเทศไทยคือ ประเทศองักฤษและประเทศออสเตรเลียมีการจดัตัง้คณะกรรมการควบคมุการพนนั

ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดกฏเกณฑ์เพ่ือควบคมุการพนนั ควบคมุระบบการตรวจสอบบญัชีของสถาน

คาสิโน ออกใบอนญุาตให้ใช้สถานท่ี ควบคมุดแูลผู้ด าเนินธุรกิจและลกูจ้าง  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ

ตา่ง ๆ แก่รัฐมนตรีผู้ รับผิดชอบ ขณะท่ีสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีย้งัไมเ่กิดขึน้ในประเทศไทย 

 เสำวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ (2549) ท าการวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคหวย

ใต้ดนิ-หวยบนดินของไทย” โดยส ารวจพฤติกรรมการบริโภคหวยใต้ดินและหวยบนดินของประชาชน

ท่ีมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป ทัง้ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนภูมิภาคตา่ง ๆ รวม 1,660 

คน ผลการวิจยั พบวา่ การบริโภคหวยบนดนิและหวยใต้ดนิของคนไทยมีลกัษณะเป็นการเสพติด  แต่

เป็นการเสพติดแบบสมเหตสุมผล (Rational Addiction) มากกว่าการเสพติดแบบตาบอด (Myopic 

Addiction) นอกจากนี ้ยงัพบว่าหวยบนดินสามารถทดแทนหวยใต้ดินได้ เพราะในช่วงท่ีมีการขาย

หวยบนดนินัน้ ประชาชนมีการซือ้หวยใต้ดนิลดลง 

  จิตรลดำ ใหม่ศำสตร์ (2550) ท าการวิจยัเร่ือง “ลกัษณะพฤติกรรมการพนนัฟุตบอล”               

ผลการวิจยั พบวา่ ผู้ เลน่การพนนัฟุตบอลส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 67 มีพฤติกรรมการพนนัฟุตบอลแบบ 

Risk Averse โดยมีลกัษณะประชากรศาสตร์ดงันี ้เพศชายอายรุะหว่าง 21-30 ปี เป็นนกัเรียน นิสิต 

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือสงูกว่า มีรายได้ประมาณ 5,001-15,000 บาท  ผลการวิจยัยงัพบว่า

จ านวนเงินท่ีเล่นการพนันขึน้อยู่กับอัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยอัตราผลตอบแทนถูก

ก าหนดจากอตัราการตอ่รองและความเป็นไปได้ของการแพ้และชนะของคูแ่ขง่ 

 พินิจ ลำภธนำนนท์ และคณะ (2554) ท าการวิจัยเร่ือง “การศึกษาสถานการณ์ 

พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย” โดยส ารวจความคิดเห็นของประชากรอาย ุ15 ปี

ขึน้ไป จาก 16 จงัหวดัทัว่ประเทศ ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2554  

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างถึงร้อยละ 77.1 เคยมีประสบการณ์เล่นการพนันมาก่อน หวยใต้ดิน

เป็นการพนันท่ีคนส่วนใหญ่เล่นครัง้แรก รองลงมาคือสลากกินแบ่งรัฐบาลและการเล่นไพ่ เพราะ

สามารถหาซือ้และเลน่พนนัได้ทัว่ไป  เหตผุลเม่ือเร่ิมเล่นการพนนัคือชอบเส่ียงโชค  ร้อยละ 79.4 และ
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เพ่ือความสนกุสนานเพลิดเพลิน ร้อยละ 10.2 ท่ีเหลือล้วนมีสดัส่วนต ่ากว่าร้อยละ 3 ทัง้สิน้ ได้แก่ คิด

ว่ามีโอกาสชนะมาก ร้อยละ 2.8 เป็นการหารายได้เสริมทางหนึ่ง ร้อยละ 2.7 มีแหล่งท่ีเล่นอยู่ใกล้ ๆ 

ร้อยละ 0.2 เป็นต้น ส่วนใหญ่เร่ิมเล่นการพนนัด้วยตนเอง ไม่มีใครชวน ทัง้นี ้เม่ือจ าแนกเฉพาะผู้ ท่ี

เล่นการพนันในปีพ.ศ.2553 เป็นรายภูมิภาคและพืน้ ท่ีศึกษา พบว่า มีนักพนันอยู่ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ประเดน็ท่ีนา่สนใจคือเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายในทกุภมูิภาคทกุพืน้ท่ีการศกึษา 
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ภาพท่ี 2.1     แสดงกรอบแนวคดิในการวิจยั (Conceptual Framework) 

การเปิดรับข่าวสาร 
เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

-  ส่ือมวลชน 
-  ส่ือเฉพาะกิจ 
-  ส่ือบคุคล 
-  ส่ือใหม ่

 

 
 

 
 

 

ทศันคตเิก่ียวกบั 
การเลน่การพนนั 

- ด้านการเงิน 
- ด้านศีลธรรม 
- ด้านเพ่ือน   
- ด้านอ่ืน ๆ 
 
 
 

   

 
 

 

 
 

 

พฤตกิรรมเก่ียวกบั 
การเลน่การพนนั 

   -  ประสบการณ์เก่ียวกบั 
      การเล่นการพนนั   
 -  ความบอ่ยครัง้ 

เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   
-  ประวตักิารเร่ิมเลน่ 
การพนนัครัง้แรก   

  

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

-  เพศ  

-  ประเภทของมหาวิทยาลยั 

   ท่ีศกึษา 

-  เกรดเฉล่ียสะสม  

-  ลกัษณะการพกัอาศยั   

-  รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

-  สถานภาพครอบครัว 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัทศันคติ และพฤติกรรมการ

เล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ในรูปแบบของการส ารวจ  (Survey) แบบภาพตดัขวาง (Cross-sectional 

Study) ซึ่ง เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครัง้ เดียว ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีระเบียบวิธีวิจยัดงันี ้ 

1. ประชากรของการวิจยั   

2. ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง           

3. การสุม่ตวัอยา่ง 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

5. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

6. การวดัตวัแปรและเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ 

7. การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

8. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

9. กรรมวิธีทางข้อมลู 

10.  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 

1. ประชำกรของกำรวิจัย      

 ประชากรเป้าหมายในการวิจยั (Target Population)  คือ  นิสิตนกัศกึษาระดบัปริญญา

ตรีท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ  ครอบคลมุภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวนัออก ภาคใต้ ภาคกลาง รวมทัง้จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจยัเลือกเข้าถึง

ประชากร (Accessible Population) เฉพาะนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีสมาชิกของ

เครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาการพนนัเป็นผู้สอน ซึ่งมีสถานศกึษา
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ตัง้อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ รวม 9 สถาบนั ได้แก่ มหาวิทยาลยัพายพั มหาวิทยาลยัราชภัฏ

เ ชียงราย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยบู รพา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลยัราชภัฎ

จันทรเกษม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยถือว่านิสิตนักศึกษาท่ีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

เครือข่ายฯมีคณุลกัษณะทัว่ไปเช่นเดียวกับนิสิตนกัศึกษาทัว่ประเทศ ทัง้นี ้ข้อมลูจากส านกัทะเบียน

และประมวลผลของสถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่ง ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ระบวุ่ามีจ านวนนิสิต

นกัศกึษาทัง้สิน้ 409,413 คน 

 

ตารางท่ี 3.1    แสดงจ านวนนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีสมาชิกของเครือขา่ย 

 อาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาการพนนัเป็นผู้สอน 

 
ภูมิภำค สถำบันอุดมศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ 

ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลยัพายพั 10,526 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 10,633 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

วิทยาเขตมหาสารคาม 
34,557 

ภาคตะวนัออก มหาวิทยาลยับรูพา 34,941 

ภาคใต้ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 7,503 

ภาคกลาง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
8,865 

กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  271,178 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 15,608 

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 15,602 

                                          รวมทัง้สิน้ 409,413 
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2.  ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

 

 ผู้วิจยัก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูร Taro Yamane (วิเชียร เกตสุิงห์, 2541: 
24) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือน 5%  โดยมีรายละเอียดคือ 
 

สตูรการหาจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 

  n =    Z2 (π)2N 

               Z2 (π)2+Ne2 
 

 

โดยท่ี  n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการ 

  N = จ านวนประชากร 

  Z = คา่ท่ีก าหนดจากคา่ความเช่ือมัน่ท่ีนกัวิจยัต้องการจะใช้เพ่ือสรุปผล  

    ซึง่จะระบเุป็นร้อยละ โดยทัว่ไปแล้ว ถ้าคา่ความเช่ือมัน่ 99%  

    คา่ Z จะมีคา่เทา่กบั 2.58 หรือคา่ประมาณ 3  

  e = คา่ความคลาดเคล่ือนจากการประมาณคา่ ในท่ีนี ้ e = 0.05  

  π = คา่สดัสว่นหรือร้อยละท่ีได้จากข้อมลูในอดีต แตถ้่าไมส่ามารถ 

    หาคา่ π  ได้ให้ใช้คา่ p ซึง่เป็นสดัสว่นของตวัอยา่ง ในทางปฏิบตั ิ

    คา่ π อาจจะหาได้ยาก จากการพิจารณาผลคณูของ π และ 1 – π  

    ตามท่ีมีอยูใ่นสตูรจ านวนประชากร (ศริิชยั พงษ์วิชยั, 2550: 136- 

    137) ได้ผลสรุปวา่คา่ของ π  ท่ีเป็น 0.50 

 

  n =    Z2 (π)2N 

               Z2 (π)2+Ne2 
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แทนคา่  n =               32 (0.5)2409,413 

    32 (0.5)2+ 409,413 (0.05)2 
 

   = 921,179.25 

    1,025.7825                  
  

   = 898.025        

   = 900 
 

ดงันัน้  การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ  900 คน 

 
3. กำรสุ่มตัวอย่ำง 

 

 ผู้วิจัยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะนิสิต

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีสมาชิกของเครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือขบัเคล่ือนสงัคม

ลดปัญหาการพนันเป็นผู้ สอน รวม 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เ ชียงราย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยบู รพา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลยัราชภัฎ

จนัทรเกษม และมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ล าดบัถดัมาใช้การสุ่มตวัอย่างแบบจดัสดัส่วน (Quota 

Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างจาก 9 สถาบนัอดุมศกึษาจ านวนเท่า ๆ กนั สถาบนั

ละ 100 คน ทัง้นี ้เพ่ือให้ความส าคญัในการเปรียบเทียบผลของข้อมูลท่ีได้จากการวดัตวัแปรหลกั

มากกวา่ความเป็นตวัแทนตามสดัส่วนประชากร จากนัน้ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) เพ่ือเข้าถึงกลุ่มตวัอย่างในแตล่ะสถาบนั โดยพยายามให้มีการกระจายของกลุ่มตวัอย่าง

ตามลกัษณะประชากรท่ีก าหนดไว้มากท่ีสดุจนครบ 900 คน   
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4. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self – administered Questionnaire)  ซึ่งเป็นลกัษณะ

ค าถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมีตวัเลือก และค าถามปลายเปิดแบบให้ตอบ

ด้วยตนเอง (Open-ended Questionnaire) แบง่เนือ้หาของค าถามออกเป็น 5 ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศึกษา (Demographic Data) ประกอบด้วย ค าถามแบบเลือกตอบ 

(Checklist) ได้แก่ เพศ ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา ลกัษณะการพกัอาศยั รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

และสถานภาพครอบครัว ตลอดจนค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ได้แก่ เกรด

เฉล่ียสะสม 

 ตอนที่ 2    เป็นข้อมลูการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษา

จากส่ือประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือบุคคล และส่ือใหม่ มีประเด็นค าถาม 

จ านวน 12 ข้อย่อย เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) โดยใช้มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 

ตามแนวคดิของลิเคริท (Likert) 

 ตอนที่ 3    เป็นข้อมูลทัศนคติเก่ียวกับเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา ได้แก่ ด้าน

การเงิน ด้านศีลธรรม ด้านเพ่ือน และด้านอ่ืน ๆ มีประเด็นค าถามจ านวน 20 ข้อย่อย เป็นแบบเลือก 

ตอบ (Checklist) โดยใช้มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตามแนวคดิของลิเคริท (Likert) 

 ตอนที่ 4    เป็นข้อมูลพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา  ได้แก่ 

ประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนั ความบอ่ยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนนั ประวตัิการเร่ิมเล่น

การพนนัครัง้แรก และเหตผุลในการตดัสินใจเล่นการพนนั โดยประเด็นค าถามในข้อ 10 จ านวน 19 

ข้อย่อย จะเป็นแบบเลือกตอบ (checklist) ใช้มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ตามแนวคิด

ของลิเคริท (Likert) สว่นข้อ 9, 11 และ 12 เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 

 ตอนที่ 5     ค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่อสถานการณ์

สภาวะการพนนัในสถานศกึษาเพิ่มเตมิ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Question) 
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5. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

การวิจยัเร่ือง  “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัทศันคติ และพฤติกรรมการ

เลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ”  ผู้วิจยัสามารถแจกแจงตวัแปรท่ีใช้

ในการศกึษาตามสมมตฐิานการวิจยั ดงันี ้

 
 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1       

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ี

แตกตา่งกนั จะมีการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั       

 ตวัแปรอิสระ     คือ   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษา 

   ในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

 ตวัแปรตาม    คือ   การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2       

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ี

แตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 ตวัแปรอิสระ     คือ   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษา 

   ในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

 ตวัแปรตาม    คือ   ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3       

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ท่ี

แตกตา่งกนั จะมีพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 ตวัแปรอิสระ     คือ   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษา 

   ในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

 ตวัแปรตาม    คือ   พฤตกิรรมเก่ียวกบัการเล่นการพนนั 
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 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 4      

 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนัของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   

ทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 ตวัแปรอิสระ     คือ   การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 ตวัแปรตาม    คือ   ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 
 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 5      

 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนัของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  

ทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 ตวัแปรอิสระ     คือ   การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
 ตวัแปรตาม    คือ   พฤตกิรรมเก่ียวกบัการเล่นการพนนั 
 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 6      
 ทศันคติเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ    

มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 ตวัแปรอิสระ     คือ   การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 ตวัแปรตาม    คือ   พฤตกิรรมเก่ียวกบัการเล่นการพนนั 

 
6. กำรวัดตัวแปรและเกณฑ์กำรให้คะแนนค ำตอบ 

 

ตอนที่ 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       
                                                                       

 การวดัคา่ตวัแปรข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจยัก าหนดแบบแผน

ลกัษณะของตวัแปรทางทางประชากรศาสตร์ ดงันี ้
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1. เพศของกลุม่ตวัอยา่ง  แบง่ออกเป็น 3 กลุม่  ได้แก่ 
  -  เพศชาย 
  -  เพศหญิง 
  -  เพศทางเลือก 
2.  ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา  แบง่ออกเป็น 3 กลุม่  ได้แก่ 

-  มหาวิทยาลยัของรัฐ 

   -  มหาวิทยาลยัเอกชน 

   -  มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 

 3.  เกรดเฉล่ียสะสม (GPA)  เป็นการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

   ………………………. 

 4. ลกัษณะการพกัอาศยัของกลุม่ตวัอยา่ง  แบง่ออกเป็น 7 กลุม่ ได้แก่ 

   -  อยูค่นเดียว 

   -  เพ่ือน 

   -  ครอบครัว 

   -  ญาตผิู้ใหญ่ 

   -  พ่ีน้อง / ลกูพ่ีลกูน้อง 

   -  คนรัก 

   -  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ……….. 

 5.  รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของกลุม่ตวัอยา่ง  แบง่ออกเป็น 6 กลุม่  ได้แก่ 

   -  ต ่ากวา่  2,000  บาท  

   -  2,001 - 5,000  บาท 

   -  5,001 - 10,000  บาท 

   -  10,001 - 20,000  บาท 

   -  20,001 - 30,000  บาท 

   -  มากกวา่  30,000  บาท 
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 6. สถานภาพครอบครัว  แบง่ออกเป็น 5 กลุม่  ได้แก่ 

   -  พอ่แม่อยูด้่วยกนั 

   -  พอ่แมแ่ยกกนัอยู ่โดยท่ีไมมี่ใครแตง่งานใหม่ 

   -  พอ่แมแ่ยกกนัอยู ่โดยท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดหรือทัง้สองฝ่ายแตง่งานใหม่ 

   -  พอ่หรือแมเ่สียชีวิต (คนใดคนหนึง่) 

   -  พอ่และแมเ่สียชีวิตทัง้คู ่

 

ตอนที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษา 

 

 การวดัค่าตวัแปรการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษา เป็น

การวดัการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัเลน่การพนนัจากส่ือประเภทตา่ง ๆ ว่าอยู่ในระดบัใด ประกอบด้วย          

1. ส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 2. ส่ือเฉพาะกิจ ได้แก่ ใบปลิว/แผ่นพบั 

ข้อความสัน้ (SMS) ผา่นโทรศพัท์มือถือ  3. ส่ือบคุคล ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว คนรัก 4. ส่ือใหม่  ได้แก่  

เฟสบุ๊ค ยทููป และเว็บไซต์ต่าง ๆ  โดยผู้วิจยัได้สร้างมาตรวดัแบบให้คะแนน (Rating Scale) ตัง้แต ่  

1-5 คะแนน เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างเลือกตามความรู้สึกของตนเอง มีการก าหนดกรอบ แบง่ระดบัของ

เกณฑ์ในการวดั และเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
 

  มากท่ีสดุ  เทา่กบั    5  คะแนน   

  มาก   เทา่กบั    4  คะแนน  

  ปานกลาง  เทา่กบั    3  คะแนน 

  น้อย   เทา่กบั    2  คะแนน   

 น้อยท่ีสดุ  เทา่กบั    1  คะแนน  

 

 ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุ่มตวัอย่างจะน ามาหาค่าเฉล่ียและแปลความหมาย

ของคา่เฉล่ีย ดงันี ้

 



58 

 

 คา่เฉล่ีย  4.21-5.00   หมายถึง   มีระดบัการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่ 

      การพนนัสงู    

คา่เฉล่ีย  3.41-4.20   หมายถึง   มีระดบัการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่ 

      การพนนัคอ่นข้างสงู 

 คา่เฉล่ีย  2.61-3.40   หมายถึง   มีระดบัการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่ 

       การพนนัปานกลาง 

 คา่เฉล่ีย  1.81-2.60   หมายถึง   มีระดบัการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่ 

      การพนนัคอ่นข้างต ่า 

 คา่เฉล่ีย  1.00-1.80   หมายถึง   มีระดบัการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่ 

      การพนนัต ่า 

   

ตอนที่ 3 ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษา 

 

 การวัดค่าตัวแปรทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา เป็นการวัด

ทศันคติเชิงบวกและเชิงลบเก่ียวกบัเล่นการพนนัว่าอยู่ในระดบัใด โดยผู้วิจยัได้สร้างมาตรวดัแบบให้

คะแนน (Rating Scale) ตัง้แต ่1-5 คะแนน เพ่ือให้กลุม่ตวัอยา่งเลือกตามความรู้สึกของตนเอง มีการ

ก าหนดกรอบ แบง่ระดบัของเกณฑ์ในการวดั และเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี ้
 

             ทศันคตเิชิงบวก          ทศันคตเิชิงลบ 

  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 5 1 

      เห็นด้วย 4 2 

      เฉย ๆ 3 3 

  ไมเ่ห็นด้วย 2 4 

      ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 1 5 
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 ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง จะน ามาหาคา่เฉล่ียและแปลความหมาย

ของคา่เฉล่ีย ดงันี ้

 คา่เฉล่ีย  4.21 - 5.00     หมายถึง   มีระดบัทศันคตติอ่ประเดน็นัน้ทางบวก 

    คา่เฉล่ีย  3.41 - 4.20     หมายถึง   มีระดบัทศันคตติอ่ประเดน็นัน้คอ่นข้างบวก 

  คา่เฉล่ีย  2.61 - 3.40     หมายถึง   มีระดบัทศันคตติอ่ประเดน็นัน้ปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย  1.81 - 2.60     หมายถึง   มีระดบัทศันคตติอ่ประเดน็นัน้คอ่นข้างลบ 

  คา่เฉล่ีย  1.00 - 1.80     หมายถึง   มีระดบัทศันคตติอ่ประเดน็นัน้ทางลบ 

 

 โดยทัศนคติของนิสิตนักศึกษาท่ีมีต่อการเล่นการพนันทัง้ท่ีถูกและผิดกฎหมายจะ

ประกอบไปด้วยค าถามด้านตา่ง ๆ  4 ด้าน  คือ 

 ด้านการเงิน    เป็นค าถามซึ่งเก่ียวข้องกับการได้เงินและการเสียเงิน จ านวน 12 ข้อ  

ได้แก่ ข้อ 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20 

 ด้านศีลธรรม   เป็นค าถามซึ่งเก่ียวข้องกบัความส าเร็จ ความน่านบัถือ และความรู้ผิด

ชอบชัว่ดี จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4, 17, 18 

 ด้านเพ่ือน   เป็นค าถามซึง่เก่ียวข้องกบัการได้รับการยอมรับ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ  3, 

7, 11 

 ด้านอ่ืน ๆ   เป็นค าถามเก่ียวข้องกับอุปนิสยัเส่ียงโชคของคนไทย จ านวน 2 ข้อ ได้แก่     

ข้อ 1 และข้อ 19 
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ตอนที่ 4 พฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษา 

 

 การวดัคา่ตวัแปรพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษามีดงันี ้
  

 9.  ประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัของกลุม่ตวัอย่าง  แบง่ออกเป็น 2 กลุม่  

ได้แก่ 

   -  เคยเลน่ 

   -  ไมเ่คยเลน่ 

 

 ในส่วนความบอ่ยครัง้ในการเล่นการพนนั เป็นการวดัพฤติกรรมเก่ียวกบัเล่นการพนนั

ของนิสิตนกัศกึษาวา่อยู่ในระดบัใด ผู้วิจยัได้สร้างมาตรวดัแบบให้คะแนน (Rating Scale) ตัง้แต ่1-5 

คะแนน เพ่ือให้กลุม่ตวัอยา่งเลือกตามความรู้สึกของตนเอง มีการก าหนดกรอบ แบง่ระดบัของเกณฑ์

ในการวดั และเกณฑ์การให้คะแนน  ดงันี ้
 

  เป็นประจ า  เทา่กบั    5  คะแนน   

  บอ่ยครัง้  เทา่กบั    4  คะแนน  

  เลน่บ้างบางครัง้  เทา่กบั    3  คะแนน 

  นาน ๆ ครัง้  เทา่กบั    2  คะแนน    

  ไมเ่คยเลน่เลย  เทา่กบั    1  คะแนน  

  

 ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง จะน ามาหาคา่เฉล่ียและแปลความหมาย

ของคา่เฉล่ีย ดงันี ้

  คา่เฉล่ีย  4.21 - 5.00    หมายถึง   มีระดบัพฤตกิรรมการเลน่การพนนัสงู 

  คา่เฉล่ีย  3.41 - 4.20    หมายถึง   มีระดบัพฤตกิรรมการเลน่การพนนัคอ่นข้างสงู 

  คา่เฉล่ีย  2.61 - 3.40    หมายถึง   มีระดบัพฤตกิรรมการเลน่การพนนัปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย  1.81 - 2.60    หมายถึง   มีระดบัพฤตกิรรมการเลน่การพนนัคอ่นข้างต ่า 

  คา่เฉล่ีย  1.00 - 1.80    หมายถึง   มีระดบัพฤตกิรรมการเลน่การพนนัต ่า 
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 11.  ประวตัิการเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกของกลุม่ตวัอยา่ง แบง่ออกเป็น 6 กลุม่ ได้แก่ 

   -  ประถมศกึษา 

   -  มธัยมศกึษาตอนต้น 

   -  มธัยมศกึษาตอนปลาย 

   -  ปวช. 

   -  ปวส. 

   -  มหาวิทยาลยั 

 

 12.  เหตผุลในการเลน่การพนนัของกลุม่ตวัอยา่ง  แบง่ออกเป็น 19 กลุม่ ได้แก่   

   -  แสดงถึงอิสระในการตดัสินใจ     

   -  ต้องการหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 

   -  ต้องการสร้างการยอมรับในกลุม่เพ่ือน 

   -  ต้องการหาเงินมาใช้จา่ยส่วนตวั 

   -  ต้องการเลียนแบบผู้ใหญ่ 

   -  รู้สกึเหงา หว้าเว ่

   -  ไมมี่อะไรท า ฆา่เวลา 

   -  ต้องการความสนกุสนาน 

   -  อยากรู้เฉย ๆ 

   -  ท้าทายความสามารถ 

   -  อยากเทห์่และโชว์หญิง 

   -  พฒันาทกัษะความสามารถ 

   -  เป็นช่องทางรวยทางลดั 

   -  ชอบการเส่ียงดวงหรือได้ลุ้น 

   -  เลน่ตามเพื่อนหรือตามกระแส เพราะใคร ๆ ก็เลน่กนั 

   -  เลน่ตามพอ่ แม ่หรือญาติพี่น้อง 

   -  ช่ืนชอบกีฬา ท าให้อยากหาเงินพิเศษด้วยชอ่งทางนี ้
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   -  ได้เงินหรือสิ่งของง่าย ๆ โดยไมต้่องลงทนุมาก 

   -  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................... 

 

ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นตอ่สถานการณ์สภาวะการพนนัในสถานศกึษา 

  เพิ่มเตมิ เป็นค าถามปลายเปิดให้กลุม่ตวัอยา่งกรอกข้อมลูด้วยตนเอง 

 

7.  กำรทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  

 เน่ืองจากการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และ

พฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ” ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยจึงท าการทดสอบความเท่ียงตรง 

(Validity) และความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. การทดสอบความเท่ียงตรง  (Validity)  ผู้วิจยัท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงาน 

วิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม เม่ือได้แบบสอบถาม ผู้ วิจัยน า

แบบสอบถามไปเสนอให้ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจตน์ศกัดิ์ แสงสิงแก้ว ช่วย

ตรวจสอบโครงสร้างแบบสอบถาม ความครบถ้วนของประเด็นค าถาม และความเหมาะสมของภาษา

ท่ีใช้ เพ่ือให้แบบสอบถามมีความชดัเจน ครอบคลุมตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั มีความเท่ียงตรง

เชิงเนือ้หา (Content Validity) มากท่ีสดุ 

 2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability)  ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามท่ีท าการทดสอบ        

ความเท่ียงตรงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มทดสอบ (Test Group) ซึ่งเป็นนิสิตนกัศกึษาของ 9 สถาบนั 

อุดมศึกษาในเครือข่ายฯ แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บข้อมูลจริง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความ

นา่เช่ือถือของแบบสอบถาม ซึง่ในการทดสอบความน่าเช่ือถือนัน้จะเลือกค านวณเฉพาะส่วนท่ีเป็นมา

ตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ท่ีสามารถน ามาตีคา่เป็นคะแนนได้ ส าหรับความน่าเช่ือถือท่ีใช้

ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้สตูรค านวณสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach' s Alpha Coefficient)   
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สตูรสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า 

   α =   

 เม่ือ  α = สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

   k = จ านวนของแบบสอบถาม 

   Si2 = คา่ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะข้อ 

   St2 = คา่ความแปรปรวนของคะแนนจากผู้ตอบแตล่ะทา่น 

 

 ตอนท่ี 1   ค าถามการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษา ได้คา่ 

Alpha เทา่กบั .865 

ตอนท่ี 2  ค าถามทศันคติเก่ียวกบัเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษา ได้คา่ Alpha เท่ากบั 

.848 

ตอนท่ี 3  ค าถามพฤติกรรมเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษา ได้คา่ Alpha 

เทา่กบั .936 

 

ในการก าหนดคา่ความน่าเช่ือถือนัน้ สชุาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2546: 261) ได้กล่าวถึง

เร่ืองนีว้า่หากพบคา่ครอนบาคอลัฟ่าตัง้แต ่0.7 ขึน้ไป แสดงว่ามีความเช่ือถือได้คอ่นข้างสงู ซึ่งผลการ

ทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ด้านการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการ

พนนั ส่วนท่ี 2 ด้านทศันคติเก่ียวกบัเล่นการพนนั และส่วนท่ี 3 ด้านพฤติกรรมเก่ียวกบัการเล่นการ

พนนั ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .865, .848 และ .936  ตามล าดบั ดงันัน้ จึงถือว่าแบบสอบถามนีมี้

ความนา่เช่ือถือสงู สามารถน ามาเก็บข้อมลูได้ 
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8. กำรเก็บรวมรวมข้อมูล  
 

 ผู้วิจยัได้ขอความร่วมมือเครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชนขบัเคล่ือนสงัคมต้านภยัพนนั   

จาก 9 สถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลยัพายพั มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัรามค าแหง  มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

ท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง  สถาบนัละ 100 ชดุ รวมจ านวนแบบสอบถามทัง้สิน้ 900 

ชดุ โดยผู้วิจยัใช้ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมลูชว่งเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2556  
 

9. กรรมวิธีทำงข้อมูล 

  

 เม่ือเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามครบ 900 ชุด   

ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

1. ลงรหสัข้อมูล (Code) ในแบบสอบถามด้วยมือ โดยแยกเป็นส่วน ๆ ในแตล่ะตวัแปร  

จากนัน้แปรสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่านค่าได้ เพ่ือน าไป

บนัทกึลงแผน่บนัทกึข้อมลู (Disk)  

2. น าข้อมูลท่ีบันทึกในแผ่นบันทึกข้อมูลไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาคา่สถิตติา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิจยัทางสงัคมศาสตร์  

3. ทดสอบความถกูต้องของข้อมลู จากนัน้น าผลการวิจยัท่ีได้มาลงตารางวิเคราะห์ทาง

สถิต ิแปลความหมายข้อมลูท่ีประมวลผล 

4. น าผลท่ีได้มาตัง้คา่สถิตวิิเคราะห์ตีความ สรุปผล และอภิปรายผลการวิจยั  

5. จดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
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10. สถติิท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยัใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ 2 สว่น คือ 

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คา่

ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปล

ความหมายเชิงบรรยาย เพ่ืออธิบายข้อมูลเบือ้งต้นของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ ได้แก่  

 -  ข้อมูลด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ  ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ี

ศกึษา เกรดเฉล่ียสะสม ลกัษณะการพกัอาศยั รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพครอบครัว 

 -  การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่พนนั  

 -  ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั  

 -  พฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
 

 2. สถิติเชิงอนมุาน  (Inferential Statistics)  ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยัเพ่ือ

สรุปผลอ้างอิงไปยังประชากรของการศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง        

เดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบความเป็นอิสระตอ่กนัของสองประชากร (Chi-Square) การ

วิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) การ

เปรียบเทียบคา่เฉล่ียส าหรับประชากรสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (Independent -Samples T-Test)  

โดยในการวิจยัครัง้นีก้ าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  มีสมมตฐิานการวิจยั 6 ข้อ คือ 
 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1    

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ี

แตกตา่งกนั จะมีการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั           
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 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2    

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ี

แตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3    

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ี

แตกตา่งกนั จะมีพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 4    

 การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่

ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 5    

 การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่

ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 6   

 ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ  มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สามารถสรุปสมมติฐานการวิจยั สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ ดงั

ตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2       แสดงการสรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมติฐานทางสถิต ิและสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
 

สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษาใน
สถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศท่ีแตกตา่งกนั จะมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับ
การเลน่การพนนัแตกตา่งกนั     

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  1.1  นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : เพศของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีใน
การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : เพศของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีใน
การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 1.2 นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประเภท
ของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนัไม่
แตกตา่งกนั 
H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั 
 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.3 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย
สะสมแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนั
แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-test  

(One-Way ANOVA) 

 

F-test  

(One-Way ANOVA) 

 

F-test  

(One-Way ANOVA) 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
 

H0 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 1.4 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีลกัษณะ
การพกัอาศยัแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่น
การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  1.5 นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่น
การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกัน จะ
มีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.6 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีสถานภาพ
ครอบครัวแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการ
พนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-test  

(One-Way ANOVA) 

 

F-test  

(One-Way ANOVA) 

 

F-test  

(One-Way ANOVA) 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการ
พนนัแตกตา่งกนั           

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  2.1  นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน จะมีทัศนคติเ ก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน  โดยมี
สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : เพศของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีการ
ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : เพศของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีการ
ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัท่ีแตกตา่งกนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2.2  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประเภท
ของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาแตกต่างกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนั
แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้ 
H0 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 
 

 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  2.3  นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีเกรด 
เฉล่ียสะสมแตกต่างกัน จะมีทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน 
โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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(One-Way ANOVA) 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 

 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2.4  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีลกัษณะ
การพกัอาศยัแตกต่างกัน จะมีทศันคติเก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกัน 
โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

 

 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  2.5  นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกต่างกัน 
โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 
 

 
 

 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2.6 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีสถานภาพ
ครอบครัวแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั โดย
มีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้ 
H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

F-test  

(One-Way ANOVA) 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 

 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่น
การพนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษาแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนั
แตกตา่งกนั 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.1.1 นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน โดยมี
สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : เพศของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 :  เพศของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีการ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยที่ 3.1.2 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประเภท
ของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการ
พนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 

 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.1.3 นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีเกรด
เฉล่ียสะสมแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่ง
กนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.1.4 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีลกัษณะ
การพักอาศัยแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.1.5 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square 

Chi-Square 

 

Chi-Square 

 



73 

 

สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.1.6  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีสถาน- 
ภาพครอบครัวแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั  โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิ ดงันี ้
H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.2  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการ
พนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.2.1  นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกัน โดยมี
สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : เพศของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความ
บอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : เพศของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความ
บอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยที่ 3.2.2 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประเภท
ของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการ
พนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.2.3 นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีเกรด
เฉล่ียสะสมแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่ง
กนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.2.4 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีลกัษณะ 
การพักอาศัยแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.2.5 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.2.6 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีสถาน- 
ภาพครอบครัวแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.3  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกตา่งกัน จะมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรก  
แตกตา่งกนั 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.3.1 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเพศแตก 
ตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั โดยมีสมมติฐาน
ทางสถิต ิดงันี ้
H0 : เพศของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตัิการ
เร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั 
H1 : เพศของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตัิการ
เร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
 
สมมตฐิำนกำรวิจัยที่ 3.3.2 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประเภท
ของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาแตกต่างกัน จะมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้
แรกแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 

 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.3.3  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีเกรด
เฉล่ียสะสมแตกตา่งกนั จะมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกแตกต่างกัน
โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.3.4 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีลกัษณะ
การพกัอาศยัแตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.3.5  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกแตกต่าง
กนั  โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั 
H1 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่าง
กนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยที่ 3.3.6   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีสถาน- 
ภาพครอบครัวแตกตา่งกนั จะมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกแตกตา่ง
กนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั 
H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกตา่ง
กนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  4  การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของ
นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กับทศันคติ
เก่ียวกบัการเลน่การพนนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษา ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
H1 : ความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 5  การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของ
นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
เก่ียวกบัการเลน่การพนนั  
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 5.1  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความถ่ีใน
การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์
เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกต่างกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการ
พนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกต่างกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการ
พนนัแตกตา่งกนั  
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 5.2  ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่น
การพนันของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา มีความสัมพันธ์กับความ
บอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : ความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา ไม่มีความสมัพันธ์กับความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่น
การพนนั 
H1 : ความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา มีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกับการเล่นการ
พนนั 
 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 5.3  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความถ่ีใน
การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกต่างกัน จะมีประวตัิการเร่ิม
เลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกัน จะมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้
แรกไมแ่ตกตา่งกนั   
H1 :  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกัน จะมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้
แรกแตกตา่งกนั   

 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่  6   ทัศนคติเ ก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิต 

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 6.1 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประสบ- 
การณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการ
พนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

Coefficient 

 

F-test  

(One-Way ANOVA) 

 

Independent -

Samples T-Test 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั สมมตฐิานทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
 

H0 : นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการ
พนนัท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการ
พนนัท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  6.2  ทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิต
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการ
เลน่การพนนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0:ทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
H1:ทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษา
มีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  6.3 นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประวตัิ
การเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกแตกต่างกัน จะมีทศันคติเก่ียวกับการเล่นการ
พนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
H0 : นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนัน      
ครัง้แรกแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่นการ
พนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-test  

(One-Way ANOVA) 

 

Pearson’s Product 

Moment Correlation 

Coefficient 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิจัย 

 

 การวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัทศันคติ และพฤติกรรมการ

เล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ”ครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ในรูปแบบของการส ารวจ  (Survey) แบบภาพตดัขวาง (Cross-sectional 

Study) ซึ่ง เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครัง้ เดียว ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัได้แบ่งการน าเสนอผลการวิจยัออก 

เป็น 5 ตอน ดงันี ้
 

 ตอนท่ี  1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง 

 ตอนท่ี  2 การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษา  

 ตอนท่ี  3   ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษา  

 ตอนท่ี  4  พฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษา  

      ตอนท่ี  5  การทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 

 

ตอนที่ 1 ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม ลักษณะการพักอาศัย  

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพครอบครัว โดยน าเสนอข้อมลูดงักล่าวเป็นจ านวนและร้อยละ ซึ่ง

ผลการวิจยัปรากฏตามตารางท่ี 4.1 – 4.6 ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4.1       แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ  

 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศชาย 

เพศหญิง 

เพศทางเลือก 

400 

466 

34 

44.4 

51.8 

3.8 

รวม 900 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.8 เป็นเพศหญิง รองลงมา  

ร้อยละ 44.4 เป็นเพศชาย และร้อยละ 3.8 เป็นเพศทางเลือก ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.2      แสดงจ านวนร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา  

 

 

 

 

 

   

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.4 ศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัของ

รัฐ รองลงมา ร้อยละ 23.8  ศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชน และร้อยละ 13.6 ศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎั 

ตามล าดบั 

 

 

 

 

ประเภทของมหำวิทยำลัยที่ศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 

มหาวิทยาลยัเอกชน 

มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 

571 

207 

122 

63.4 

23.0 

13.6 

รวม 900 100.0 
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ตารางท่ี 4.3       แสดงจ านวนร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.0 เกรดเฉล่ียสะสม 2.01-

3.00  รองลงมา ร้อยละ 26.2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.01-4.00 และร้อยละ 7.8 เกรดเฉล่ียสะสม 1.01-

2.00 ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม มีกลุม่ตวัอยา่งไมต่อบแบบสอบถาม ร้อยละ 10.1 

 

ตารางท่ี 4.4       แสดงจ านวนร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามลกัษณะการพกัอาศยั 
 

เกรดเฉล่ียสะสม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

2.01-3.00 

3.01-4.00 

1.01-2.00 

534 

212 

63 

66.0 

26.2 

7.8 

รวม 809 100.0 

ไมต่อบ 91 10.1 

ลักษณะกำรพักอำศัย จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพ่ือน 

อยูค่นเดียว 

ครอบครัว 

คนรัก 

พ่ีน้อง / ลกูพ่ีลกูน้อง 

ญาตผิู้ใหญ่ 

อ่ืน ๆ 

312 

267 

193 

49 

48 

15 

2 

35.2 

30.1 

21.8 

5.4 

5.3 

1.7 

0.2 

รวม 886 100.0 

ไมต่อบ 14 1.6 
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 จากตารางท่ี  4.4  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.2 พกัอาศยัอยู่กบัเพ่ือน 

รองลงมาร้อยละ 30.1 พกัอาศยัคนเดียว และร้อยละ 21.8 พกัอาศยักบัครอบครัว ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.5       แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.8 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

2,001-5,000 บาท  รองลงมา ร้อยละ 31.7  มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 5,001-10,000 บาท  และร้อยละ 

20.5 มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า  2,000  บาท 

2,001 – 5,000 บาท 

5,001 – 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

มากกวา่ 30,000 บาท 

76 

307 

279 

181 

21 

17 

8.4 

34.8 

31.7 

20.5 

2.4 

1.9 

รวม 881 100.0 

ไมต่อบ 19 2.1 
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ตารางท่ี 4.6        แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

 

สถำนภำพครอบครัว จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
- พอ่แมอ่ยูด้่วยกนั 
- พอ่แมแ่ยกกนัอยู่  โดยไมมี่ใครแตง่งานใหม่ 
- พอ่แมแ่ยกกนัอยู่  โดยท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด 
หรือทัง้สองฝ่ายแตง่งาน 

- พอ่หรือแมเ่สียชีวิต (คนใดคนหนึง่) 
- พอ่และแมเ่สียชีวิทัง้คู ่

687 
65 
55 
 

68 
9 

77.7 
7.4 
6.2 

 
7.7 
1.0 

รวม 884 100.0 
ไมต่อบ 16 1.8 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.7 พ่อแม่อยู่ด้วยกัน  

รองลงมา ร้อยละ 7.7 พอ่หรือแม่เสียชีวิต (คนใดคนหนึ่ง) และร้อยละ 7.4  พ่อแม่แยกกันอยู่ โดยไม่

มีใครแตง่งานใหม ่ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2  กำรเปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนันของนิสิตนักศึกษำ 

 

 ผลการวิจัยความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันจากส่ือประเภท    

ตา่ง ๆ ประกอบด้วย 1. ส่ือมวลชน  ได้แก่  โทรทศัน์  วิทยกุระจายเสียง  หนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร     

2. ส่ือเฉพาะกิจ  ได้แก่  ใบปลิว/แผ่นพบั ข้อความสัน้ (SMS) ผ่านโทรศพัท์มือถือ  3. ส่ือบคุคล ได้แก่ 

เพ่ือน ครอบครัว และคนรัก  4. ส่ือใหม่ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ยทูปู และเว็บไซต์ตา่ง ๆ ของนิสิตนกัศกึษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ ปรากฏดงัตารางท่ี  4.7  

 

ตารางท่ี 4.7        แสดงจ านวน ร้อยละ และคา่เฉล่ียของการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนั   
 

 

ประเภทส่ือ 

ควำมถี่  

รวม 
มาก
ที่สดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สดุ 

คา่เฉลีย่
เลข    
คณิต 

ความหมาย 

โทรทศัน์ 
177 
(20.0) 

224 
(25.3) 

245 
(27.7) 

140 
(15.8) 

99 
(11.2) 

3.27 ปานกลาง 
885 

(100.0) 

วิทยกุระจายเสียง 
27 

(3.1) 

106 

(12.0) 

289 

(32.8) 

271 

(30.8) 

187 

(21.3) 
2.45 

คอ่นข้าง

ต ่า 

880 

(100.0) 

หนงัสือพิมพ์ 
55 
(6.2) 

183 
(20.7) 

292 
(33.0) 

218 
(24.7) 

136 
(15.4) 

2.78 ปานกลาง 
884 

(100.0) 

นิตยสาร 
32  
(3.6) 

132  
(15.0) 

248  
(28.1) 

284  
(32.2) 

185 
(21.0) 

2.48 
คอ่นข้าง
ต ่า 

881 
(100.0) 

ใบปลิว / แผ่นพบั 
34 
(3.9) 

84 
(9.6) 

225 
(25.6) 

281 
(32.0) 

254 
(28.9) 

2.27 
คอ่นข้าง
ต ่า 

878 
(100.0) 

ข้อความสัน้ 
(SMS) ผ่าน
โทรศพัท์มือถือ 

65 
(7.4) 

143 
(16.2) 

231 
(26.2) 

248 
(28.1) 

196 
(22.2) 

2.58 
คอ่นข้าง
ต ่า 

883 
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ่)        แสดงจ านวน ร้อยละ และคา่เฉล่ียของการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบั 

 การเลน่การพนนั   
 

 

ประเภทส่ือ 

ควำมถี่   

รวม มากที่สดุ มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สดุ 
คา่เฉลีย่
เลขคณิต 

ความหมาย 

เพ่ือน 
257 
(28.9) 

269 
(30.3) 

215 
(24.2) 

99 
(11.1) 

49 
(5.5) 

3.66 
คอ่นข้าง
สงู 

889 
(100.0) 

ครอบครัว (พ่อ 
แม ่ญาติพ่ีน้อง) 

88 
(10.0) 

123 
(14.0) 

221 
(25.2) 

150 
(17.1) 

296 
(33.7) 

2.50 
คอ่นข้าง
ต ่า 

878 
(100.0) 

คนรัก 
38 
(4.3) 

75 
(8.5) 

198 
(22.4) 

217 
(24.6) 

355 
(40.2) 

2.12 
คอ่นข้าง
ต ่า 

883 
(100.0) 

เฟสบุ๊ค 
(Facebook) 

91 
(10.3) 

150 
(17.0) 

276 
(31.2) 

180 
(20.4) 

187 
(21.2) 

2.75 ปานกลาง 
884 

(100.0) 

ยทูปู            
(YouTube) 

268 
(5.2) 

235 
(13.4) 

216 
(24.5) 

118 
(26.6) 

46 
(30.4) 

2.36 
คอ่นข้าง
ต ่า 

883 
(100.0) 

เวบ็ไซต์ตา่ง ๆ 
141 
(16.0) 

172 
(19.5) 

224 
(25.4) 

172 
(19.5) 

173 
(19.6) 

2.93 ปานกลาง 
882 

(100.0) 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ โดยเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกับการเล่นการพนันจากส่ือบุคคลท่ีเป็นเพ่ือนมากท่ีสุด (3.66) ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  

รองลงมา คือ ส่ือโทรทัศน์ (3.27) ส่ือเว็บไซต์ต่าง ๆ (2.93) ส่ือหนังสือพิมพ์ (2.78) และส่ือเฟสบุ๊ค 

(2.75) ในระดบัปานกลาง   
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ตอนที่ 3      ทัศนคตเิก่ียวกับกำรเล่นกำรพนันของนิสิตนักศึกษำ 
 

 ผลการวิจัยทัศนคติ เ ก่ียวกับการเล่นการพนันจากความคิดเห็นในด้านต่าง  ๆ  

ประกอบด้วย 1. ด้านการเงิน ซึง่เก่ียวข้องกบัการเสียเงินและการได้เงิน  2. ด้านศีลธรรม ซึ่งเก่ียวข้อง

กับความส าเร็จ ความน่านบัถือ และความรู้ผิดชอบชัว่ดี  3. ด้านเพ่ือน ซึ่งเก่ียวข้องกับการได้รับ    

การยอมรับ และ 4. ด้านอ่ืน ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัอปุนิสยัเส่ียงโชคของคนไทย โดยผลการวิจยัปรากฏดงั

ตารางท่ี 4.8       
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวน ร้อยละ และคา่เฉล่ียของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

ประเดน็ 

ระดับทัศนคติ 

รวม 
เห็นด้วย 
อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย เฉย ๆ 
ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

อยา่งยิ่ง 

คา่เฉลีย่
เลขคณิต 

ความหมาย 

1.การพนนัชว่ยให้ฉนั          
ผอ่นคลายความเครียด 

74 
(8.2) 

193 
(21.5) 

388 
(43.3) 

143 
( 15.9) 

99 
(11.0) 

3.00 ปานกลาง 
897 

(100.0) 

2.การพนนัท าให้ฉนัมีเงิน
ซือ้สิง่ของที่ฉนัต้องการ 

52 
(5.8) 

139 
(15.5) 

322 
(35.9) 

249 
(27.8) 

135 
(15.1) 

2.69 ปานกลาง 
897 

(100.0) 

3.การพนนัท าให้ฉนัเป็น
ที่ยอมรับของกลุม่เพื่อน 

30 
(3.3) 

73 
(8.1) 

304 
(33.9) 

249 
(27.8) 

240 
(26.8) 

2.33 
คอ่นข้าง
ลบ 

896 
(100.0) 

4.ไมม่ีใครประสบความ 
ส าเร็จได้จากการพนนั 

355  
(39.7) 

236  
(26.4) 

180  
(20.1) 

69  
(7.7) 

54  
(6.0) 

3.86 
คอ่นข้าง
บวก 

894 
(100.0) 

5.การพนนัชว่ยท าให้ 
รวยทางลดัได้ 

49 
(5.5) 

193 
(21.5) 

306 
(34.2) 

196 
(21.9) 

152 
(17.0) 

2.77 ปานกลาง 
896 

(100.0) 
6.ฉนัรู้สกึช่ืนชมผู้ที่
สามารถหารายได้เลีย้ง
ครอบครัวจากการเลน่
การพนนั 

33   
(3.7) 

67 
(7.5) 

219 
(24.4) 

198 
(22.1) 

379 
(42.3) 

2.08 
คอ่นข้าง
ลบ 

896 
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ่) แสดงจ านวน ร้อยละ และคา่เฉล่ียของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
 

ประเดน็ 

ระดับทัศนคติ 

รวม เห็นด้วย 
อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย เฉย ๆ 
ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

อยา่งยิ่ง 

คา่เฉลีย่
เลขคณิต 

ความหมาย 

7.ฉนัรู้สกึตอ่ต้านเพื่อน           
ที่เลน่การพนนัฟตุบอล 

105 
(11.7) 

141 
(15.7) 

514 
(57.3) 

82 
(9.1) 

55 
(6.1) 

3.18 ปานกลาง 
897 

(100.0) 

8. ฉนัมีความสขุตอน        
ลุ้นรางวลัจากหวยใต้ดิน   

72 
(8.0) 

155 
(17.3) 

422 
(47.1) 

129 
(14.4) 

118 
(13.2) 

2.93 ปานกลาง 
896 

(100.0) 

9.ฉนัมีความสขุเมื่อ
รัฐบาลเพิ่มรางวลั           
สลากกินแบง่ 

89 
(9.9) 

169 
(18.9) 

463 
(51.7) 

89 
(9.9) 

85 
(9.5) 

3.10 ปานกลาง 
895 

(100.0) 

10.ไม่ใช่เ ร่ืองง่ายเลยที่
จะได้เงินจากการพนนั 

275 
(30.7) 

297 
(33.1) 

250 
(27.9) 

42 
(4.7) 

33 
(3.7) 

3.82 
คอ่นข้าง
บวก 

897 
(100.0) 

11.การเลน่การพนนัให้
สนกุ ต้องร่วมลุ้นกบั
เพื่อน ๆ 

112 
(12.5) 

233 
(26.0) 

381 
(42.6) 

96 
(10.7) 

73 
(8.2) 

3.24 ปานกลาง 
895 

(100.0) 

12.ถ้าวนันีฉ้นัพนนัแล้ว
เสยีเงิน ฉนัเช่ือวา่ 
วนัหน้า ฉนัจะมีโอกาส
ได้เงินเหมือนกนั 

68 
(7.6) 

157 
(17.5) 

330 
(36.8) 

185 
(20.6) 

157 
(17.5) 2.77 ปานกลาง 

897 
(100.0) 

13.ฉนัคิดวา่การพนนั
เป็นการสร้างรายได้ที่
ลงทนุต ่า 

45  
(5.0) 

145 
(16.1) 

355 
(39.5) 

197 
(21.9) 

157 
(17.5) 

2.69 ปานกลาง 
899 

(100.0) 

14.การพนนัท าให้มี
รายได้เสริมและสบาย
กวา่การท างาน             

31  
(3.5) 

102 
(11.4) 

276 
(30.8) 

266 
(29.7) 

222 
(24.7) 

2.39 คอ่นข้าง
ลบ 

897 

(100.0) 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) แสดงจ านวน ร้อยละ และคา่เฉล่ียของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
 

ประเดน็ 

ระดับทัศนคติ 

รวม เห็นด้วย 
อยา่งยิ่ง 

เห็นด้วย เฉย ๆ 
ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

อยา่งยิ่ง 

คา่เฉลีย่
เลขคณิต 

ความหมาย 

15.เมื่อฉนัฝันเห็น              
เลขเด็ด ฉนัจะเอา 
เงินไปซือ้หวยหรือ
สลากกินแบง่รัฐบาล  
เพราะไมใ่ช่เร่ือง
เสยีหายอะไร 

65 
(7.2) 

198 
(22.0) 

359 
(40.0) 

154 
(17.1) 

122 
(13.6) 

2.92 ปานกลาง 
898 

(100.0) 

16.ฉนัมีความสขุที่           
เพื่อนชม เมื่อฉนัได้
เงินจากการพนนั 

35 
(3.9) 

110 
(12.2) 

383 
(42.7) 

191 
(21.3) 

179 
(19.9) 

2.59 คอ่นข้าง
ลบ 

898 

(100.0) 

17.คนที่เลน่การพนนั
เป็นคนท่ีไมน่า่นบัถือ 

129 
(14.5) 

126 
(14.1) 

469 
(52.6) 

109 
(12.2) 

58  
(6.5) 

3.18 ปานกลาง 
891 

(100.0) 

18.ฉนัคิดวา่การพนนั
เป็นสิง่ที่ไมด่ี เพราะ
จะน าความเดือดร้อน
มาสูต่นเองและ
ครอบครัว 

308 
(34.3) 

255 
(28.4) 

253 
(28.2) 

47 
(5.2) 

35  
(3.9) 

3.84 คอ่นข้าง 
บวก 

898 
(100.0) 

19.นิสยัคนไทย           
ชอบการเสีย่งโชค 

426 
(47.4) 

278 
(31.0) 

156 
(17.4) 

24 
(2.7) 

14  
(1.6) 

4.20 คอ่นข้าง
บวก 

898 

(100.0) 

20.การดกีูฬาจะ             
ไมส่นกุ หากไมม่ ี
การพนนัขนัตอ่หรือ
เงินตดิปลายนวม 

80 
(8.9) 

178 
(19.8) 

386 
(42.9) 

122 
(13.6) 

133  
(14.8) 

2.94 ปานกลาง 
899 

(100.0) 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า โดยเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการ

พนนัด้านอ่ืน ๆ ในหวัข้อ “นิสยัคนไทยชอบการเส่ียงโชคมากท่ีสดุ” (4.20) รองลงมา คือ ด้านศีลธรรม

ในหวัข้อ “ไม่มีใครประสบความส าเร็จได้จากการพนนั” (3.86) ด้านศีลธรรมในหวัข้อ “ฉันคิดว่าการ

พนนัเป็นสิ่งท่ีไม่ดี เพราะจะน าความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและครอบครัว” (3.84) และด้านการเงินใน

หัวข้อ “ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยท่ีจะได้เงินจากการพนัน” (3.82) ตามล าดับ โดยมีทัศนคติต่อประเด็น

ทัง้หมดในระดบัคอ่นข้างบวก 
 

 

 

 

หมายเหต ุ    เน่ืองด้วยทศันคติของนิสิตนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเล่นการพนนัทัง้ท่ีถกูและผิดกฎหมายจะ

ประกอบด้วยค าถามด้านตา่ง ๆ 4 ด้าน  คือ 
 

 

 (1)  ด้านการเงิน   เป็นค าถามซึ่งเก่ียวข้องกบัการได้เงินและการเสียเงิน จ านวน 12 ข้อ 

ได้แก่ ข้อ 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20 

 (2)  ด้านศีลธรรม  เป็นค าถามซึง่เก่ียวข้องกบัความส าเร็จ ความนา่นบัถือ และความ 

   รู้ผิดชอบชัว่ดี จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4, 17, 18 

 (3)  ด้านเพ่ือน   เป็นค าถามซึง่เก่ียวข้องกบัการได้รับการยอมรับ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ 3, 7, 11 

 (4)  ด้านอ่ืน ๆ   เป็นค าถามซึ่งเก่ียวข้องกับอุปนิสัยเส่ียงโชคของคนไทย จ านวน      

2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 และข้อ 19 

 

 ผู้วิจยัได้แสดงคา่เฉล่ียของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัทัง้ท่ีถกูและผิดกฎหมายใน

ภาพรวม ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9      แสดงคา่เฉล่ียของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัด้านตา่ง ๆ ทัง้ท่ีถกูและผิด 

  กฎหมาย 

 

ทัศนคตเิก่ียวกับกำรเล่น
กำรพนันด้ำนต่ำงๆ 

ค่ำเฉล่ีย ควำมหมำย รวม 

ด้านการเงิน 2.81 ปานกลาง 
899 

(100.0) 

ด้านศีลธรรม 3.63 คอ่นข้างบวก 
899 

(100.0) 

ด้านเพ่ือน 2.92 ปานกลาง 
897 

(100.0) 

ด้านอ่ืน ๆ 3.60 คอ่นข้างบวก 
899 

(100.0) 

รวม 3.24 ปานกลาง 
900 

(100.0) 
 

 จากตารางท่ี 4.9  พบวา่  โดยเฉล่ียกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการ

พนนัในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง (3.24) แบ่งออกเป็นด้านศีลธรรม ซึ่งเก่ียวข้องกับความส าเร็จ 

ความน่านับถือ และความรู้ผิดชอบชั่วดีมากท่ีสุด (3.63) รองลงมา คือ ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับ

อุปนิสัยเส่ียงโชคของคนไทย (3.60) และด้านเพ่ือน ซึ่งเก่ียวข้องกับการได้รับการยอมรับ (2.92) 

อยา่งไรก็ตาม ในด้านศีลธรรมและด้านอ่ืนๆ กลุม่ตวัอยา่งมีทศันคติอยูใ่นระดบัคอ่นข้างบวก   
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ตอนที่ 4     พฤตกิรรมเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนันของนิสิตนักศึกษำ  
 

 ผลการวิจยัพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นการพนัน ประกอบด้วย ประสบการณ์เก่ียวกับ

การเล่นการพนนั ความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนั  ประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรก และ

เหตุผลในการตัดสินใจเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดย

ผลการวิจยัปรากฏดงัตารางท่ี  4.10 

 

 

 

ตารางท่ี 4.10       แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามประสบการณ์เก่ียวกบั 

                         การเลน่การพนนั    
 
 
 
 

 
 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 เคยมีประสบการณ์เก่ียว 

กบัการเลน่การพนนั และร้อยละ 33.3 ไมเ่คยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

 

 

 

 

 

ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เคย 

ไมเ่คย 

600 

300 

66.7 

33.3 

รวม 900 100.0 
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ตารางท่ี 4.11       แสดงจ านวน ร้อยละ และคา่เฉล่ียของความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

 

ประเภทกำรพนัน 

ควำมบ่อยครัง้  

รวม 
เป็น

ประจ า 

บอ่ย 

ครัง้ 

เลน่บ้าง

บางครัง้ 

นาน ๆ

ครัง้ 

ไมเ่คย

เลน่เลย 
คา่เฉลีย่
เลขคณิต 

ความหมาย 

1. หวยใต้ดิน  
40 
(4.4) 

50 
(5.6) 

126 
(14.0) 

120 
(13.3) 

564 
(62.7) 

1.76 ต ่า 
900 

(100.0) 

2. หวยออนไลน์ 
9 

(1.0) 
20 
(2.2) 

43 
(4.8) 

40  
(4.4) 

788 
(87.6) 

1.25 ต ่า 
900 

(100.0) 

3. พนนัมวย  
7 

(0.8) 
16 
(1.8) 

36 
(4.0) 

46 
(5.1) 

795 
(88.3) 

1.22 ต ่า 
900 

(100.0) 

4. ไพ่  
74  
(8.2) 

91 
(10.1) 

186  
(20.7) 

147  
(16.3) 

402  
(44.7) 

2.21 คอ่นข้างต ่า 
900 

(100.0) 

5. ไพ่ออนไลน์ 
39 
(4.3) 

59 
(6.6) 

79 
(8.8) 

60 
(6.7) 

663 
(73.7) 

1.61 ต ่า 
896 

(100.0) 

6. ไฮโล 
21   
(2.3) 

33 
(3.7) 

61 
(6.8) 

81 
(9.0) 

704 
(78.2) 

1.43 ต ่า 
896 

(100.0) 

7. ลอตเตอร่ี หรือ 
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

39 
(4.3) 

65 
(7.2) 

111 
(12.3) 

127 
(14.1) 

558 
(62.0) 

1.78 ต ่า 
897 

(100.0) 

8. สนกุเกอร์  
26 
(2.9) 

41 
(4.6) 

70 
(7.8) 

75 
(8.3) 

688 
(76.4) 

1.49 ต ่า 
896 

(100.0) 

9. หวยหุ้น 
7 

(0.8) 
13 
(1.4) 

30 
(3.3) 

45 
(5.0) 

805 
(89.4) 

1.19 ต ่า 
895 

(100.0) 

10. ตู้ม้า  
12 
(1.3) 

25 
(2.8) 

32 
(3.6) 

45 
(5.0) 

786 
(87.3) 

1.26 ต ่า 
897 

(100.0) 



94 

 

ตารางท่ี 4.11 (ตอ่)       แสดงจ านวน ร้อยละ และคา่เฉล่ียของความบอ่ยครัง้เก่ียวกบั 

  การเลน่การพนนั   

 

ประเภทกำรพนัน 

ควำมบ่อยครัง้  
รวม เป็น

ประจ า 

บอ่ย 

ครัง้ 

เลน่บ้าง

บางครัง้ 

นาน ๆ

ครัง้ 

ไมเ่คย

เลน่เลย 
คา่เฉลีย่
เลขคณิต 

ความหมาย 

11. บาคาร่า 
15 
(1.7) 

14 
(1.6) 

34 
(3.8) 

27 
(3.0) 

810 
(90.0) 

1.22 ต ่า 
895 

(100.0) 

12. ตู้สล๊อต 
23 
(2.6) 

20 
(2.2) 

33 
(3.7) 

64 
(7.1) 

760 
(84.4) 

1.31 ต ่า 
897 

(100.0) 

13. พนนับอล  
50 
(5.6) 

49 
(5.4) 

72 
(8.0) 

59 
(6.6) 

670 
(74.4) 

1.61 ต ่า 
899 

(100.0) 

14. โป๊กเกอร์ 
14  
(1.6) 

29 
(3.2) 

41 
(4.6) 

51 
(5.7) 

765 
(85.0) 

1.31 ต ่า 
897 

(100.0) 

15. พนนักีฬา
ออนไลน์ 

19 
(2.1) 

18 
(2.0) 

48 
(5.3) 

39 
(4.3) 

776 
(86.2) 

1.29 ต ่า 
898 

(100.0) 

16. ส่งชิน้ส่วนชิง
รางวลั 

19 
(2.1) 

35 
(3.9) 

102 
(11.3) 

106 
(11.8) 

638 
(70.9) 

1.55 ต ่า 
898 

(100.0) 

17. สง่ข้อความสัน้ 
(SMS) ทายผลหรือ               
ชิงรางวลัในรายการ
วิทยกุระจายเสียง  
โทรทศัน์ หรือเวบ็ไซต์ 

17 
(1.9) 

25 
(2.8) 

71 
(7.9) 

91 
(10.1) 

696  
(77.3) 

1.42 ต ่า 
891 

(100.0) 

18. สง่ข้อความสัน้ 
(SMS) เพ่ือเลน่                
การพนนั 

13 
(1.4) 

14 
(1.6) 

36 
(4.0) 

53 
(5.9) 

784  
(87.1) 

1.24 ต ่า 
898 

(100.0) 

19. อื่น ๆ  
(โปรดระบ)ุ... 

5 
(0.6) 

3 
(0.3) 

1 
(0.1) 

0 
(0.0) 

891  
(99.0) 

1.03 ต ่า 
898 

(100.0) 
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ตารางท่ี 4.11 พบว่า โดยเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่น

การพนันประเภทไพ่มากท่ีสุด (2.21) ซึ่งอยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า รองลงมา คือ การเล่นการพนัน

ประเภทลอตเตอร่ี หรือสลากกินแบง่รัฐบาล (1.78) และการเล่นการพนนัประเภทหวยใต้ดิน (1.76) 

ในระดบัต ่า    

หมายเหต ุ    การพนนัประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ กอล์ฟ ไก่ชน ทอยเส้น บงิโก และพนนัม้าในสนามแขง่ 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.12         แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามประวตักิารเร่ิมเลน่ 

                             การพนนัครัง้แรก      
 

 

 
 จากตารางท่ี 4.12  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.4  มีประวตัิการเร่ิมเล่น  

การพนนัครัง้แรกตอนมธัยมศกึษาตอนปลาย รองลงมา ร้อยละ 28.1 มีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนั       

ครัง้แรกตอนมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 24.3 มีประวัติการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกตอน

ประถมศกึษา 

 

 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษาตอนต้น 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวช.  

ปวส. 

มหาวิทยาลยั 

147 

170 

172 

17 

2 

97 

24.3 

28.1 

28.4 

2.8 

0.3 

16.0 

รวม 605 100.0 

ไมต่อบ 295 32.8 
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ตารางท่ี 4.13     แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเหตผุลในการตดัสินใจ 

                         เลน่การพนนั   
 
 

เหตุผลในกำรตัดสินใจเล่นกำรพนัน               * จ ำนวน (ค ำตอบ) ร้อยละ 

1. แสดงถึงอิสระในการตดัสินใจ 
2. ต้องการหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
3. ต้องการสร้างการยอมรับในกลุม่เพ่ือน 
4. ต้องการหาเงินมาใช้จา่ยส่วนตวั 
5. ต้องการเลียนแบบผู้ใหญ่ 
6. รู้สกึเหงา หว้าเว่ 
7. ไมมี่อะไรท า ฆา่เวลา 
8. ต้องการความสนกุสนาน 
9. อยากรู้เฉย ๆ 
10. ท้าทายความสามารถ 
11. อยากเท่ห์และโชว์หญิง 
12. พฒันาทกัษะความสามารถ 
13. เป็นช่องทางรวยทางลดั 
14. ชอบการเส่ียงดวงหรือได้ลุ้น 
15. เลน่ตามเพื่อนหรือตามกระแส เพราะใคร ๆ ก็เลน่กนั 
16. เลน่ตามพอ่ แม่ หรือญาตพ่ีิน้อง 
17. ช่ืนชอบกีฬา ท าให้อยากหาเงินพิเศษด้วยช่องทางนี ้
18. ได้เงินหรือสิ่งของง่าย ๆ โดยไมต้่องลงทนุมาก 
19. อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ ............................................... 

127 
253 
67 

157 
62 
60 

333 
377 
293 
124 
24 
99 

115 
260 
144 
56 
54 

106 
16 

4.7 
9.3 
2.5 
5.7 
2.3 
2.2 
12.2 
13.8 
10.7 
4.5 
0.9 
3.6 
4.2 
9.5 
5.3 
2.1 
2.0 
3.9 
0.6 

รวม 2727 100.0% 
                       

                                 *ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ 
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 จากตารางท่ี 4.13  พบว่า สาเหตุการเล่นการพนันของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ี         

ตอบทัง้หมด 2,727 ค าตอบ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าต้องการความสนุกสนานมากท่ีสุด 

จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 รองลงมา คือ มีความคิดเห็นว่าไม่มีอะไรท า ฆ่าเวลา จ านวน 

333 คน คดิเป็นร้อยละ 12.2 สว่นอยากรู้เฉย ๆ จ านวน 293 คน คดิเป็นร้อยละ 10.7 

 

ตอนที่ 5       กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรวิจัย 
 

 ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยครัง้นี ้มีการก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 โดย

สมมตฐิานการวิจยัมีทัง้หมด 6 ข้อ ประกอบด้วย  

 สมมตฐิานการวิจยัท่ี  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ีแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนัน

แตกตา่งกนั     

 สมมตฐิานการวิจยัท่ี  2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 สมมตฐิานการวิจยัท่ี  3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศท่ีแตกตา่งกนั  จะมีพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 สมมตฐิานการวิจยัท่ี  4    การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิต
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ  มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั  
 สมมตฐิานการวิจยัท่ี  5 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิต

นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ  มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั  

 สมมตฐิานการวิจยัท่ี  6  ทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ  มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
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สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา         

ทัว่ประเทศท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั     

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  1.1  นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ีมีเพศ

แตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  โดยมีสมมติฐาน

ทางสถิต ิดงันี ้

H0 : เพศของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เพศของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.14       แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบั 

  การเลน่การพนนั  จ าแนกตามเพศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

เพศชาย 
เพศหญิง 
เพศทางเลือก 

400 
464 
34 

2.74 
2.67 
2.82 

.797 

.780 

.583 

1.345 .261 

  

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ เพศของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุม 

ศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัไม่แตกตา่งกนั ดงันัน้ 

จงึปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
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 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.2   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศท่ีมีประเภท

ของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนัน

แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.15      แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบั 

  การเลน่การพนนั  จ าแนกตามประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา 

 

ประเภทของ 
มหำวิทยำลัยท่ีศึกษำ 

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 
มหาวิทยาลยัเอกชน 
มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 

569 
207 
122 

2.69 
2.78 
2.63 

.801 

.744 

.745 

1.646 .193 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ  ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของ

นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่น

การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
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 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.3  นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม

แตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมติฐาน

ทางสถิต ิดงันี ้
 

H0 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับ

ขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับ

ขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.16    แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบั 

   การเลน่การพนนั  จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
 

เกรดเฉล่ียสะสม จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

1.01-2.00 
2.01-3.00 
3.01-4.00 

63 
533 
212 

2.64 
2.69 
2.70 

.791 

.765 

.828 

.180 .836 

 

 จากตารางท่ี 4.16  พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันไม่

แตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 

 

 

 

 

 



101 

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  1.4   นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีลกัษณะการ         
พกัอาศยัแตกตา่งกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกนั โดยมี
สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
 

H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการ

เปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการ

เปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.17    แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบั 

   การเลน่การพนนั  จ าแนกตามลกัษณะการพกัอาศยั 

 

ลักษณะกำรพักอำศัย จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

อยูค่นเดียว 
เพ่ือน 
ครอบครัว  
ญาตผิู้ใหญ่  
พ่ีน้อง / ลกูพ่ีลกูน้อง 
คนรัก 
อ่ืน ๆ 

265 
312 
193 
15 
48 
49 
2 

2.71 
2.68 
2.74 
2.68 
2.80 
2.51 
2.51 

.802 

.745 

.786 

.726 

.891 

.776 
1.077 

.773 .591 

 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนัน           

ไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
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 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.5   นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน  โดยมี
สมมตฐิานทางสถิต ิ ดงันี ้
 

H0 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการ

เปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับ

ขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.18    แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบั 

   การเลน่การพนนั  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

ต ่ากว่า 2,000  บาท  
2,001-5,000  บาท  
5,001-10,000  บาท  
10,001-20,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

76 
307 
279 
181 
21 
15 

2.73 
2.67 
2.66 
2.76 
2.91 
2.86 

.860 

.772 

.763 

.757 

.986 

.987 

.962 .440 

 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษา

ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันไม่

แตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 

 

 



103 

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  1.6    นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานภาพ

ครอบครัวแตกตา่งกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั โดยมี

สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการ

เปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการ

เปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.19    แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบั 

   การเลน่การพนนั  จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

 

สถำนภำพครอบครัว จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

- พอ่แมอ่ยูด้่วยกนั  
- พอ่แมแ่ยกกนัอยู่   
  โดยท่ีไมมี่ใครแตง่งานใหม ่ 
- พอ่แมแ่ยกกนัอยู่   
  โดยท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดหรือ 
  ทัง้สองฝ่ายแตง่งานใหม่ 
- พอ่หรือแมเ่สียชีวิต  
  (คนใดคนหนึง่)  
- พอ่และแมเ่สียชีวิตทัง้คู่ 

685 
65 

 
55 

 
 

68 
 

9 

2.69 
2.80 

 
2.85 

 
 

2.58 
 

2.70 

.769 

.858 
 

.905 
 
 

.742 
 

.816 

1.201 .309 

 

 จากตารางท่ี  4.19  พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันไม่

แตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
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สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่

ประเทศท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั           

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  2.1   นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน 

จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : เพศของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีการทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการ

พนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เพศของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกัน จะมีการทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการ

พนนัท่ีแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.20    แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน F Sig. 
เพศชาย 
เพศหญิง 
เพศทางเลือก 

400 
466 
34 

2.92 
2.76 
2.76 

.540 

.532 

.418 

9.742 .000 

 

 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ปฏิเสธ H0 กล่าวคือ เพศของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดม 

ศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีการทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงยอมรับ

สมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 
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ตารางท่ี 4.21        แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพศกบัทศันคต ิ

เก่ียวกบัการเลน่การพนนั  โดยใช้วิธี LSD 
 

 

เพศ ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

ชาย 
หญิง 

ทางเลือก 
0.157 
0.159 

.000 

.095 

หญิง 
ชาย 

ทางเลือก 
-0.157 
0.001 

.000 

.988 

ทางเลือก 
ชาย 
หญิง 

-0.159 
-0.001 

.095 

.988 
 

 จากตารางท่ี 4.21  พบว่า นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นเพศชายจะมี

ทศันคติเก่ียวกับการเล่นการพนนัมากกว่านิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นเพศหญิงและ 

เพศทางเลือก ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  2.2 นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประเภทของ

มหาวิทยาลยัท่ีศกึษาแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมติฐาน

ทางสถิต ิดงันี ้

H0  : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.22    แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

  จ าแนกตามประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา 

 

ประเภทของ 
มหำวิทยำลัยท่ีศึกษำ 

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 
มหาวิทยาลยัเอกชน 
มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 

571 
207 
122 

2.78 
3.02 
2.78 

.525 

.512 

.568 

16.895 .000 

 

 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของ

นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกต่างกัน 

ดงันัน้ จงึยอมรับสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 
 

ตารางท่ี 4.23         แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรประเภทของ

มหาวิทยาลยัท่ีศกึษากบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั  โดยใช้วิธี LSD 

 

ประเภทของมหำวิทยำลัยที่ศึกษำ ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 
มหาวิทยาลยัเอกชน 

มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 
-0.243 
0.001 

.000 

.985 

มหาวิทยาลยัเอกชน 
มหาวิทยาลยัของรัฐ

มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 
0.243 
0.244 

.000 

.000 

มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 
มหาวิทยาลยัของรัฐ 
มหาวิทยาลยัเอกชน 

-0.001 
-0.244 

.985 

.000 
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 จากตารางท่ี 4.23  พบว่า นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีศึกษาในประเภท

มหาวิทยาลัยเอกชน  จะมีทัศนคติ เ ก่ียวกับการ เล่นการพนันมากกว่านิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีศึกษาในประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฎ ท่ีระดับ

นยัส าคญั .05 (Sig.<.05)   

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2.3    นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม

แตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิ ดงันี ้

H0 :  เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการ

เลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 :  เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการ

เลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.24   แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

  จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

 

เกรดเฉล่ียสะสม จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

1.01-2.00 
2.01-3.00 
3.01-4.00 

63 
534 
212 

2.79 
2.83 
2.82 

.485 

.542 

.545 

.155 .856 

 

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันไม่แตกต่างกัน ดงันัน้ จึง

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
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 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2.4    นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีลกัษณะการพกั

อาศยัแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบั

การเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบั

การเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.25 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

  จ าแนกตามลกัษณะการพกัอาศยั 

 

ลักษณะกำรพักอำศัย จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

อยูค่นเดียว 
เพ่ือน 
ครอบครัว  
ญาตผิู้ใหญ่  
พ่ีน้อง / ลกูพ่ีลกูน้อง 
คนรัก 
อ่ืน ๆ 

267 
312 
193 
15 
48 
49 
2 

2.83 
2.80 
2.86 
2.78 
2.81 
3.01 
2.43 

.534 

.523 

.548 

.519 

.520 

.593 

.546 

1.338 .238 

 

 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกัน จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัไม่แตกตา่งกนั ดงันัน้ จึง

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
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 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  2.5    นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบั

การเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบั

การเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.26          แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

  จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

ต ่ากว่า 2,000  บาท  
2,001-5,000  บาท  
5,001-10,000  บาท  
10,001-20,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

76 
307 
279 
181 
21 
17 

2.85 
2.78 
2.80 
2.94 
3.15 
2.63 

.668 

.472 

.558 

.523 

.564 

.423 

4.438 .001 

 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ปฏิเสธ H0 กลา่วคือ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศกึษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั ดงันัน้ จึงยอมรับ

สมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรรายได้เฉล่ียตอ่

เดือนกบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั  โดยใช้วิธี LSD 

 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

ต ่ากว่า 2,000  บาท 

2,001-5,000  บาท 
5,001-10,000  บาท 
10,001-20,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

0.076 
0.050 
-0.089 
-0.300 
0.225 

.262 

.466 

.223 

.022 

.115 

2,001-5,000  บาท 

ต ่ากว่า 2,000  บาท 
5,001-10,000  บาท 
10,001-20,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

-0.076 
-0.026 
-0.165 
-0.377 
0.149 

.262 

.550 

.001 

.002 

.262 

5,001-10,000  บาท 

ต ่ากว่า 2,000  บาท 
2,001-5,000  บาท 
10,001-20,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

-0.050 
0.026 
-0.139 
-0.350 
0.175 

.466 

.550 

.006 

.004 

.188 

10,001-20,000  บาท 

ต ่ากว่า 2,000  บาท 
2,001-5,000  บาท 
5,001-10,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

0.089 
0.165 
0.139 
-0.212 
0.314 

.223 

.001 

.006 

.084 

.020 

20,001-30,000  บาท 
 

ต ่ากว่า 2,000  บาท 
2,001-5,000  บาท 
5,001-10,000  บาท 
10,001-20,000  บาท
มากกวา่ 30,000  บาท 

0.300 
0.377 
0.350 
0.212 
0.525 

.022 

.002 

.004 

.084 

.003 
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ตารางท่ี 4.27 (ตอ่) แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรรายได้เฉล่ีย          

ตอ่เดือนกบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั  โดยใช้วิธี LSD 

 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย Sig. 

มากกวา่  30,000  บาท 

ต ่ากว่า 2,000  บ  
2,001-5,000  บาท 
5,001-10,000  บาท 
10,001-20,000  บาท
20,001-30,000  บาท 

-0.225 
-0.149 
-0.175 
-0.314 
-0.525 

.115 

.262 

.188 

.020 

.003 
  

 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

20,001–30,000 บาท จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัมากกว่านิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดม 

ศกึษาท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่า 2,000 บาท 2,001-5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 10,001-

20,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05)   
 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  2.6   นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานภาพ

ครอบครัวแตกต่างกัน จะมีทศันคติเก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกนั โดยมีสมมติฐานทางสถิต ิ 

ดงันี ้

H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบั

การเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบั

การเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

  จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

 

สถำนภำพครอบครัว จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

- พอ่แมอ่ยูด้่วยกนั  
- พอ่แมแ่ยกกนัอยู่  โดยท่ีไมมี่ใครแตง่งานใหม ่
- พอ่แมแ่ยกกนัอยู่  โดยท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด  หรือ 
  ทัง้สองฝ่ายแตง่งานใหม่ 
- พอ่หรือแมเ่สียชีวิต (คนใดคนหนึง่)  
- พอ่และแมเ่สียชีวิตทัง้คู่ 

687 
65 
55 
 

68 
9 

2.83 
2.87 
2.82 

 
2.85 
2.72 

.540 

.537 

.637 
 

.418 

.505 

.213 .931 

 

 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ  สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกัน จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัไม่แตกตา่งกนั ดงันัน้ จึง

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
  

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3       ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา

ทัว่ประเทศท่ีแตกตา่งกนั จะมีพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.1.1   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : เพศของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการ

พนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เพศของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีการประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่น

การพนนัแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.29       แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั  

จ าแนกตามเพศ 

 
 

เพศ 
ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

รวม 
เคยเลน่ ไมเ่คยเลน่ 

ชาย 
306 
(76.5) 

94 
(23.5) 

400 
(100.0) 

หญิง 
271 
(58.2) 

195 
(41.8) 

466 
(100.0) 

ทางเลือก 
23 

(67.6) 
11 

(32.4) 
34 

(100.0) 
 

Chi-Square = 32.614 

Sig = .000 

 

 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ เพศของนิสิตนักศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีการประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน ดังนัน้ จึง

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) โดยเม่ือเปรียบเทียบประสบการณ์

เก่ียวกับการเล่นการพนันจ าแนกตามเพศแล้ว พบว่า นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเคยมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัส่วนใหญ่ร้อยละ 76.5 เป็นเพศชาย รองลงมา ร้อยละ 67.6 

เ ป็นเพศทางเ ลือก และร้อยละ 58.2 เ ป็นเพศหญิง  ตามล าดับ ส าห รับนิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัส่วนใหญ่ร้อยละ  41.8 เป็นเพศ

หญิง รองลงมา ร้อยละ 32.4 เป็นเพศชาย และร้อยละ 23.5 เป็นเพศทางเลือก ตามล าดบั 
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 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.1.2   นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประเภทของ

มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน โดยมี

สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
 

H0 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.30        แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

    จ าแนกตามประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา 
 

 

ประเภทของมหำวิทยำลัยที่ศึกษำ 
ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

รวม 
ไมเ่คยเลน่ เคยเลน่ 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 
213 
(37.3) 

358 
(62.7) 

571 
(100.0) 

มหาวิทยาลยัเอกชน 
44 

(21.3) 
163 
(78.7) 

207 
(100.0) 

มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 
43 

(35.2) 
79 

(64.8) 
122 

(100.0) 
Chi-Square = 17.837 
Sig = .000 

  

 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ  ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของ

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนัน

แตกตา่งกนั ดงันัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) โดยเม่ือเปรียบ 

เทียบประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนันจ าแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาแล้ว 
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พบว่า นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัส่วนใหญ่

ร้อยละ 78.7 ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชน  ส าหรับนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่เคยมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัสว่นใหญ่ร้อยละ 37.3 ศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐ   
 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.1.3    นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม

แตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบั

การเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบั

การเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.31       แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

      จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
 

 

เกรดเฉล่ียสะสม 
ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

รวม 
ไมเ่คยเลน่ เคยเลน่ 

1.01-2.00 
22  

(34.9) 
41  

(65.1) 
63  

(100.0) 

2.01-3.00 
171 
(32.0) 

363  
(68.0) 

534 
(100.0) 

3.01-4.00 
78 

(36.8) 
134 
(63.2) 

212  
(100.0) 

Chi-Square = 1.612 
Sig = .447 
  

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ยอมรับ H0 กล่าวคือ เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนนัไม่แตกต่างกัน ดงันัน้  

จงึปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
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 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.1.4   นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะการ          

พกัอาศยัแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทาง

สถิต ิดงันี ้

H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.32        แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนั   

      จ าแนกตามลกัษณะการพกัอาศยั 
 

ลักษณะกำรพักอำศัย 
ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

รวม 
ไมเ่คยเลน่ เคยเลน่ 

อยูค่นเดียว 
94  

(33.5) 
187  
(66.5) 

281  
(100.0) 

เพ่ือนและคนรัก 
111 
(35.6) 

201  
(68.0) 

312  
(100.0) 

ครอบครัวและญาตผิู้ใหญ่ 
69 

(33.2) 
139  
(66.8) 

208  
(100.0) 

พ่ีน้อง / ลกูพ่ีลกูน้อง 
11 

(22.9) 
37  

(77.1) 
48  

(100.0) 

อ่ืน ๆ 
15 

(29.4) 
36 

(70.6) 
51  

(100.0) 
Chi-Square = 3.408 
Sig = .492 
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 จากตารางท่ี 4.32  พบว่า ยอมรับ H0   กล่าวคือ ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัไม่แตกตา่งกนั  ดงันัน้  

จงึปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
 

หมายเหต ุ   มีการยบุรวมตวัเลือกของค าตอบให้น้อยลง โดยยบุรวมเพ่ือนเข้ากบัคนรัก ครอบครัวเข้า

กบัญาตผิู้ใหญ่  เพ่ือให้ใช้สถิต ิChi-Square ทดสอบสมมตฐิานได้  

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.1.5  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั  โดยมีสมมติฐานทางสถิต ิ 
ดงันี ้

 

H0 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.33        แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

          จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

 

 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 
ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

รวม 
ไมเ่คยเลน่ เคยเลน่ 

ต ่ากว่า 2,000  บาท 
27  

(35.5) 
49  

(64.5) 
76  

(100.0) 

2,001-5,000  บาท 
121 
(39.4) 

186  
(60.6) 

307  
(100.0) 

5,001-10,000  บาท 
90 

(32.3) 
189  
(67.7) 

279  
(100.0) 
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ตารางท่ี 4.33 (ตอ่) แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

           จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 
ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

รวม 
ไมเ่คยเลน่ เคยเลน่ 

10,001-20,000  บาท 
44 

(24.3) 
137  
(75.7) 

181  
(100.0) 

20,001-30,000  บาท 
5  

(23.8) 
16  

(76.2) 
21  

(100.0) 

มากกวา่ 30,000  บาท 
5 

(29.4) 
12  

(70.6) 
17  

(100.0) 
Chi-Square = 13.048 
Sig = .023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ  รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั ดงันัน้ จึง

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (Sig.<.05) เม่ือเปรียบเทียบประสบการณ์

เ ก่ียวกับการเล่นการพนันจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนแ ล้ว พบว่า  นิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนนัส่วนใหญ่ร้อยละ 76.2 มีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท  สว่นนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัสว่นใหญ่ร้อยละ 39.4 มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 2,001-5,000  บาท   
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 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.1.6   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีสถานภาพ
ครอบครัวแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมติฐานทาง
สถิต ิดงันี ้
 

H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกัน จะมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกัน จะมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.34       แสดงจ านวนและร้อยละของประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

      จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

 

สถำนภำพครอบครัว 
ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

รวม 
ไมเ่คยเลน่ เคยเลน่ 

พอ่แมอ่ยู่ด้วยกนั 
230  
(33.5) 

457  
(66.5) 

687  
(100.0) 

พอ่แมแ่ยกกนัอยู่ 
โดยท่ีไมมี่ใครแตง่งานใหม่ 

19 
(29.2) 

46  
(70.8) 

65  
(100.0) 

พอ่แมแ่ยกกนัอยู่ 
โดยท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด 

หรือทัง้สองฝ่ายแตง่งานใหม่ 

19 
(34.5) 

36  
(65.5) 

55  
(100.0) 

พอ่หรือแมเ่สียชีวิต  
(คนใดคนหนึง่) 

24 
(35.3) 

44  
(64.7) 

68  
(100.0) 

พอ่และแมเ่สียชีวิตทัง้คู่ 
3  

(33.3) 
6  

(66.7) 
9 

(100.0) 
Chi-Square = .652 
Sig = .957 
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 จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ  สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัไม่แตกตา่งกนั  ดงันัน้ 

จงึปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. >.05)    

 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยที่ 3.2  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนั 

อดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.2.1   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเพศแตกตา่งกัน 

จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : เพศของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกัน จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกับการเล่น

การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เพศของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่น

การพนนัแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.35        แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนั 

   จ าแนกตามเพศ   g   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

เพศชาย 
เพศหญิง 
เพศทางเลือก 

400 
466 
34 

1.6026 
1.2824 
1.4272 

.68708 

.46452 

.09611 

33.112 .000 

  

 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ปฏิเสธ H0 กล่าวคือ เพศของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดม 

ศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน ดงันัน้ จึงยอมรับ

สมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 

 



121 

 

ตารางท่ี 4.36 แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพศกบั 

ความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนั  โดยใช้วิธี LSD 

 

เพศ ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

เพศชาย 
เพศหญิง 

เพศทางเลือก 
0.32027 
0.17539 

.000 

.089 

เพศหญิง 
เพศชาย 

เพศทางเลือก 
-0.32027 
-0.14489 

.000 

.158 

เพศทางเลือก 
เพศชาย 
เพศหญิง 

-0.17539 
0.14489 

.089 

.158 
 

 จากตารางท่ี 4.36  พบวา่  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นเพศชาย จะมีความ

บ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนนัมากกว่านิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นเพศหญิงและ

เพศทางเลือก ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05)  

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.2.2   นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประเภทของ

มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน โดยมี

สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.37      แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

     จ าแนกตามประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา 
 

 

 

ประเภทของมหำวิทยำลัยที่ศึกษำ จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 
มหาวทิยาลยัเอกชน 
มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 

571 
207 
122 

1.3497 
1.6743 
1.3926 

.52931 

.72012 

.56342 

23.835 .000 

 

 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของ

นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนนัแตก 

ตา่งกนั  ดงันัน้ จงึยอมรับสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 

 

 

ตารางท่ี 4.38          แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรประเภทของ

มหาวทิยาลยัท่ีศกึษากบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั  

โดยใช้วิธี LSD 
 

 

ประเภทของมหำวิทยำลัยที่ศึกษำ ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 
มหาวิทยาลยัเอกชน 

มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 
-0.32458 
-0.04287 

.000 

.461 

มหาวิทยาลยัเอกชน 
มหาวิทยาลยัของรัฐ 

มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 
0.32458 
0.28171 

.000 

.000 

มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 
มหาวิทยาลยัของรัฐ 
มหาวิทยาลยัเอกชน 

0.04287 
-0.28171 

.461 

.000 
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 จากตารางท่ี 4.38  พบว่า นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีศึกษาในประเภท

มหาวิทยาลยัเอกชน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนัมากกว่านิสิตนกัศกึษาในสถาบนั 

อดุมศึกษาท่ีศึกษาในประเภทมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยักลุ่มราชภัฎ ท่ีระดบันยัส าคญั 

.05 (Sig.<.05)   
  

 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.2.3   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม

แตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้ 

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้ 

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.39       แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

      จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

 

เกรดเฉล่ียสะสม จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

1.01-2.00 
2.01-3.00 
3.01-4.00 

63 
534 
212 

1.5180 
1.4484 
1.3225 

.65124 

.61012 

.47975 

4.497 .011 

 

 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกต่างกัน ดงันัน้ จึง

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเกรดเฉล่ียสะสม

กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั  โดยใช้วิธี LSD 

 

เกรดเฉล่ียสะสม ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

1.01-2.00 
2.01-3.00 
3.01-4.00 

0.06961 
0.19547 

.370 

.020 

2.01-3.00 
1.01-2.00 
3.01-4.00 

-0.06961 
0.12586 

.370 

.008 

3.01-4.00 
1.01-2.00 
2.01-3.00 

-0.19547 
-0.12586 

.020 

.008 
  

 จากตารางท่ี 4.40 พบว่า นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเกรดเฉล่ียสะสม 1.01-

2.00 จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัมากกว่านิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเกรด

เฉล่ียสะสม 2.01-3.00 และเกรดเฉล่ียสะสม 3.01-4.00 ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05)   
 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.2.4  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีมีลกัษณะการพกั

อาศยัแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมติฐานทางสถิต ิ

ดงันี ้

H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้ 

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศท่ีแตกตา่งกนั จะมีความ

บอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.41       แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

      จ าแนกตามลกัษณะการพกัอาศยั 

 

ลักษณะกำรพักอำศัย จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

อยูค่นเดียว 
เพ่ือน 
ครอบครัว  
ญาตผิู้ใหญ่  
พ่ีน้อง / ลกูพ่ีลกูน้อง 
คนรัก 
อ่ืน ๆ 

267 
312 
193 
15 
48 
49 
2 

1.3980 
1.3839 
1.4974 
1.3474 
1.4825 
1.5360 
1.0263 

.53233 

.57631 

.62954 

.75509 

.64170 

.66180 

.03722 

1.403 .210 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ยอมรับ H0  กล่าวคือ  ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไม่แตกตา่งกนั ดงันัน้ 

จงึปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. >.05) 

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.2.5   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 

ดงันี ้

H0 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้ 

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : รายได้เฉล่ียต่อเดือนของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้ 

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.42      แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

     จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

ต ่ากว่า 2,000  บาท  
2,001-5,000  บาท  
5,001-10,000  บาท  
10,001-20,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

76 
307 
279 
181 
21 
17 

1.4647 
1.2925 
1.4156 
1.6173 
1.7744 
1.3963 

.71146 

.43271 

.56222 

.68139 

.92505 

.64032 

8.924 .000 

  

 จากตารางท่ี 4.42  พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ  รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกัน ดงันัน้ 

จงึยอมรับสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 

 

 

ตารางท่ี 4.43 แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรรายได้เฉล่ียตอ่

เดือนกบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั  โดยใช้วิธี LSD 

 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

ต ่ากว่า 2,000  บาท 

2,001-5,000  บาท  
5,001-10,000  บาท  
10,001-20,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

0.17221 
0.04910 
-0.15265 
-0.30975 
0.06840 

.020 

.510 

.053 

.029 

.658 
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ตารางท่ี 4.43 (ตอ่) แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรรายได้

เฉล่ียตอ่เดือนกบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั  

โดยใช้วิธี LSD 

 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

2,001-5,000  บาท 

ต ่ากว่า 2,000  บาท  
5,001-10,000  บาท  
10,001-20,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

-0.17221 
-0.12311 
-0.32486 
-0.48196 
-0.10381 

.020 

.010 

.000 

.000 

.470 

5,001-10,000  บาท 

ต ่ากว่า 2,000  บาท  
2,001-5,000  บาท 
10,001-20,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

-0.04910 
0.12311 
-0.20175 
-0.35885 
0.01930 

.510 

.010 

.000 

.006 

.893 

10,001-20,000  บาท 

ต ่ากว่า 2,000  บาท  
2,001-5,000  บาท 
5,001-10,000  บาท 
20,001-30,000  บาท 
มากกวา่ 30,000  บาท 

0.15265 
0.32486 
0.20175 
-0.15711 
0.22105 

.053 

.000 

.000 

.237 

.131 

20,001-30,000  บาท 

ต ่ากว่า 2,000  บาท  
2,001-5,000  บาท 
5,001-10,000  บาท 
10,001-20,000  บาท
มากกวา่ 30,000  บาท 

0.30975 
0.48196 
0.35885 
0.15711 
0.37815 

.029 

.000 

.006 

.237 

.045 

มากกวา่ 30,000  บาท 

ต ่ากว่า 2,000  บาท  
2,001-5,000  บาท 
5,001-10,000  บาท 
10,001-20,000  บาท
20,001-30,000  บาท 

-0.06840 
0.10381 
-0.01930 
-0.22105 
-0.37815 

.658 

.470 

.893 

.131 

.045 
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 จากตารางท่ี 4.43 พบว่า นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

20,001-30,000 บาท จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนัมากกว่านิสิตนกัศกึษาในสถาบนั 

อุดมศึกษาท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 2,000 บาท  2,001-5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05)   

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.2.6    นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีสถานภาพ

ครอบครัวแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมติฐานทาง

สถิต ิดงันี ้

H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกต่างกนั จะมีความบอ่ยครัง้ 

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกต่างกนั จะมีความบอ่ยครัง้ 

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

ตารางท่ี 4.44      แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

     จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

 

สถำนภำพครอบครัว จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

- พอ่แมอ่ยูด้่วยกนั  
- พอ่แมแ่ยกกนัอยู่  โดยท่ีไมมี่ใครแตง่งานใหม ่
- พอ่แมแ่ยกกนัอยู่  โดยท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด หรือ 
  ทัง้สองฝ่ายแตง่งานใหม่ 
- พอ่หรือแมเ่สียชีวิต (คนใดคนหนึง่)  
- พอ่และแมเ่สียชีวิตทัง้คู่ 

687 
65 
55 

 
68 
9 

1.4147 
1.5231 
1.4459 

 
1.4334 
1.3216 

.57628 

.66541 

.67179 
 

.56541 

.47910 

.596 .666 
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 จากตารางท่ี 4.44  พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ  สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไม่แตกตา่งกนั ดงันัน้ 

จงึปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 

  

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.3   ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกแตกต่างกัน โดยมี
สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.3.1   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
 

H0 : เพศของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้
แรกไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : เพศของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้
แรกแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.45       แสดงจ านวนและร้อยละของประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก  จ าแนกตามเพศ   
 

เพศ 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก 

รวม 
ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย และ 

ปวช. 

ปวส. และ 
มหาวิทยาลยั 

ชาย 
177  
(44.3) 

87  
(21.8) 

90 
(22.5) 

46  
(11.5) 

400 
(100.0) 

หญิง 
249  
(53.4) 

78  
(16.7) 

90  
(19.3) 

49  
(10.5) 

466 
(100.0) 

ทางเลือก 
16  

(47.1) 
5  

(14.7) 
9  

(26.5) 
4  

(11.8) 
34 

(100.0) 

Chi-Square = 8.669 
Sig = .193 
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 จากตารางท่ี 4.45  พบว่า ยอมรับ H0 กล่าวคือ เพศของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดม 

ศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงปฏิเสธ

สมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. >.05) 
 

หมายเหต ุ   มีการยุบรวมตวัเลือกของค าตอบให้น้อยลง  โดยยบุรวมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

เข้ากบั ปวช. และ ปวส. เข้ากบัมหาวิทยาลยั เพ่ือให้ใช้สถิต ิChi-Square ทดสอบสมมตฐิานได้  
 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.3.2  นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประเภทของ
มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาแตกต่างกัน จะมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกแตกต่างกัน โดยมี
สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

 

H0 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมี

ประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
 

ตารางท่ี 4.46         แสดงจ านวนและร้อยละของประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก   

        จ าแนกตามประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา 

 

ประเภทของ
มหำวิทยำลัย 

ที่ศึกษำ 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก   

รวม 
ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
และ ปวช. 

ปวส. และ 
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัของ
รัฐ 

304 
(53.2) 

93 
(16.3) 

109  
(19.1) 

65  
(11.4) 

571 
(100.0) 

มหาวิทยาลยั
เอกชน 

70  
(33.8) 

57  
(27.5) 

59  
(28.5) 

21  
(10.1) 

207 
(100.0) 

มหาวิทยาลยักลุม่
ราชภฎั 

68  
(55.7) 

20  
(16.4) 

21  
(17.2) 

13  
(10.7) 

122 
(100.0) 

Chi-Square = 31.177 
Sig = .000 
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 จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ  ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาของ

นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกแตกต่าง

กนั ดงันัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 (Sig.<.05) โดยเม่ือเปรียบ 

เทียบประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกจ าแนกตามประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาแล้ว พบว่า 

นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกตอนประถมศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 

55.7 ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฎ รองลงมา ร้อยละ 53.2 ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐ และ  

ร้อยละ 33.8 ศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัเอกชน ตามล าดบั   

 ส่วนนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกตอน

มัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่ร้อยละ 27.5 ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเอกชน รองลงมา ร้อยละ 16.4  

ศกึษาท่ีมหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั และร้อยละ 16.3 ศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐ ตามล าดบั 

 ส าหรับนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกตอน

มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.5 ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเอกชน รองลงมา     

ร้อยละ 19.1 ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐ และร้อยละ 17.2 ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฎ  

ตามล าดบั 

 
 สมมตฐิำนกำรวิจัยที่ 3.3.3   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสม
แตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั  โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
 

H0 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกต่างกนั จะมีประวตัิการเร่ิมเล่น

การพนนัครัง้แรกไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกต่างกนั จะมีประวตัิการเร่ิมเล่น

การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.47      แสดงจ านวนและร้อยละของประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก   

     จ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 
 

 

เกรดเฉล่ีย
สะสม 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก 

รวม 
ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
และ ปวช. 

ปวส. และ 
มหาวิทยาลยั 

1.01-2.00 
33  

(52.4) 
14  

(22.2) 
11  

(17.5) 
5  

(7.9) 
63  

(100.0) 

2.01-3.00 
255  
(47.8) 

101  
(18.9) 

116 
 (21.7) 

62  
(11.6) 

534 
(100.0) 

3.01-4.00 
113  
(53.3) 

34  
(16.0) 

49  
(23.1) 

16 
(7.5) 

212 
(100.0) 

Chi-Square = 5.786 
Sig = .448 
 

 จากตารางท่ี 4.47  พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ  เกรดเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั ดงันัน้ จึง

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. >.05) 

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.3.4   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีลกัษณะการพกั
อาศยัแตกต่างกัน จะมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกแตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิต ิ
ดงันี ้
 

H0 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตัิการเร่ิม

เลน่การพนนัครัง้แรกไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตัิการเร่ิม

เลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.48         แสดงจ านวนและร้อยละของประวตัิการเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก   

    จ าแนกตามลกัษณะการพกัอาศยั 

 

ลักษณะ 
กำรพักอำศัย 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก 

รวม 
ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

มธัยมศกึษาตอน
ปลาย และ ปวช. 

ปวส. และ 
มหาวิทยาลยั 

อยูค่นเดียว 
142  
(50.5) 

50  
(17.8) 

58  
(20.6) 

31  
(11.0) 

281  
(100.0) 

เพ่ือนและคนรัก 
164  
(52.6) 

52  
(16.7) 

62 
 (19.9) 

34  
(10.9) 

312 
(100.0) 

ครอบครัวและ 
ญาตผิู้ใหญ่ 

94  
(45.2) 

49  
(23.6) 

44 
(21.2) 

21  
(10.1) 

208 
(100.0) 

พ่ีน้อง / ลกูพ่ีลกูน้อง 
19  

(39.6) 
11  

(22.9) 
12  

(25.0) 
6  

(12.5) 
48  

(100.0) 

อ่ืน ๆ 
23  

(45.1) 
8  

(15.7) 
13 

 (25.5) 
7  

(13.7) 
51 

(100.0) 

Chi-Square = 8.326 
Sig = .759 
 

 จากตารางท่ี 4.48  พบวา่ ยอมรับ H0  กล่าวคือ ลกัษณะการพกัอาศยัของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั  ดงันัน้ จึง

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. >.05) 
 

หมายเหต ุ    มีการยุบรวมตวัเลือกของค าตอบให้น้อยลง โดยยุบรวมเพ่ือนเข้ากับคนรัก ครอบครัว

เข้ากบัญาตผิู้ใหญ่  เพ่ือให้ใช้สถิต ิChi-Square ทดสอบสมมตฐิานได้  
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 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.3.5   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนแตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกัน จะมีประวตัิการเร่ิม

เลน่การพนนัครัง้แรกไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาท่ีแตกตา่งกัน จะมีประวตัิการเร่ิม

เลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 

 
ตารางท่ี 4.49       แสดงจ านวนและร้อยละของประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก   

      จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

 

รำยได้เฉล่ีย 
ต่อเดือน 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก 

รวม 
ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
และ ปวช. 

ปวส. และ 
มหาวิทยาลยั 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 
200 
 (52.2) 

63 
(16.4) 

77  
(20.1) 

43  
(11.2) 

383  
(100.0) 

5,001 - 10,000 
บาท 

145  
(48.7) 

62  
(20.8) 

59  
(19.8) 

32  
(10.7) 

298 
(100.0) 

10,001 - 20,000 
บาท 

79  
(43.6) 

35  
(19.3) 

48  
(26.5) 

19  
(10.5) 

181 
(100.0) 

มากกวา่ 20,001 
บาท 

18  
(47.4) 

10  
(26.3) 

5  
(13.2) 

5 
 (13.2) 

38  
(100.0) 

Chi-Square = 9.134 
Sig = .425 
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 จากตารางท่ี 4.49  พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั  ดงันัน้ จึง

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. >.05) 
 

หมายเหตุ     มีการยุบรวมตวัเลือกของค าตอบให้น้อยลง โดยเปล่ียนรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า  

2,000 บาท และ 2,001-5,000  บาท เป็นรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่า 5,000 บาท เปล่ียนรายได้เฉล่ีย

ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท เป็นรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า 20,001 

บาท  เพ่ือให้ใช้สถิต ิChi-Square ทดสอบสมมตฐิานได้ 

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.3.6    นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีสถานภาพ
ครอบครัวแตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั  โดยมีสมมติฐานทางสถิต ิ
ดงันี ้
 

H0 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประวตัิการเร่ิม

เลน่การพนนัครัง้แรกไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประวตัิการเร่ิม

เลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.50       แสดงจ านวนและร้อยละของประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก   

      จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 
 

สถำนภำพครอบครัว 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก 

รวม 
ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
และ ปวช. 

ปวส. และ 
มหาวิทยาลยั 

พอ่แมอ่ยู่ด้วยกนั 
335 
 (48.8) 

134  
(19.5) 

139  
(20.2) 

79  
(11.5) 

687 
(100.0) 

พอ่แมแ่ยกกนัอยู่ 
โดยท่ีไมมี่ใครแตง่งานใหม่ 

32  
(49.2) 

12  
(18.5) 

18  
(27.7) 

3  
(4.6) 

65 
(100.0) 

พอ่แมแ่ยกกนัอยู่ โดยท่ี
ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดหรือ  

ทัง้สองฝ่ายแตง่งานใหม่ 

27 
(49.1) 

12 
(21.8) 

8 
(14.5) 

8 
(14.5) 

55 
(100.0) 

พอ่หรือแมเ่สียชีวิต  
(คนใดคนหนึง่) 

32  
(47.1) 

11  
(16.2) 

18  
(26.5) 

7  
(10.3) 

68  
(100.0) 

พอ่และแมเ่สียชีวิตทัง้คู่ 
4  

(44.4) 
0  

(0.0) 
5  

(55.6) 
0  

(0.0) 
9  

(100.0) 

Chi-Square = 15.224 
Sig = .229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.50  พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ  สถานภาพครอบครัวของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไม่แตกตา่งกนั  ดงันัน้ จึง

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. >.05) 
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สมมติฐำนกำรวิจัยที่  4     การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนั โดยมีสมมติฐาน

ทางสถิต ิดงันี ้
 

 

 

 

H0 : ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

H1 : ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  

มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

ตารางท่ี 4.51        แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบั 

         การเลน่การพนนักบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

ตัวแปร ควำมถี่ในกำรเปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
r = .218 

Sig. = .000 
(จ านวน 900 คน) 

 
 จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ ปฏิเสธ H0

 กลา่วคือ ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการ

เลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา มีความสมัพนัธ์กับทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการ

พนนั  ดงันัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. <.05) โดยเป็นความสมัพนัธ์

ทางบวก หมายความวา่ นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั

การเลน่การพนนัสงูจะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัสงู สว่นนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา

ท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนัต ่าจะมีทศันคติเก่ียวกับการเล่นการพนนั

ต ่า ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วอยูใ่นระดบัต ่า 
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สมมติฐำนกำรวิจัยที่  5    การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา            

ในสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นการพนนั โดยมี

สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  5.1  นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความถ่ีในการ
เปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั  โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
 

H0 : นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนั

แตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนั

แตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  

 

ตารางท่ี 4.52        แสดงการเปรียบเทียบความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

จ าแนกตามประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

ประสบกำรณ์เก่ียวกับกำร
เล่นกำรพนัน 

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

t Sig. 

เคยเลน่ 598 2.67 .778 1.625 .104 
ไมเ่คยเลน่ 300 2.76 .785 

 

 จากตารางท่ี 4.52  พบว่า ยอมรับ H0  กล่าวคือ  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมี

ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เก่ียวกับการ

เลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั  ดงันัน้ จงึปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.>.05) 
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 สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 5.2   ความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของ

นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนั โดยมี

สมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้
 

H0 : ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

H1 : ความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา มี

ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 
ตารางท่ี 4.53        แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบั 

  การเลน่การพนนักบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

ตัวแปร ควำมถี่ในกำรเปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

ความบอ่ยครัง้  
เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

r = .210 
Sig =.000 

(จ านวน 900 คน) 
 

 จากตารางท่ี 4.53  พบว่า ปฏิเสธ H0
  กล่าวคือ ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับ

การเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา มีความสมัพนัธ์กับความบอ่ยครัง้เก่ียวกับ

การเล่นการพนนั ดงันัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. <.05) โดยเป็น

ความสมัพนัธ์ทางบวก หมายความว่า นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับ

ข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันสูงจะมีความบ่อยครัง้ เก่ียวกับการเล่นการพนันสูง ส่วนนิสิต

นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันต ่าจะมี

ความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัต ่า ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วอยูใ่นระดบัต ่า 
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 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  5.3   นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความถ่ีในการ

เปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน จะมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรก

แตกตา่งกนั โดยมีสมมตฐิานทางสถิต ิดงันี ้

H0 : นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนั
แตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกไมแ่ตกตา่งกนั   
H1 :  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนั
แตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั   
 

ตารางท่ี 4.54        แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกับ 

 การเลน่การพนนั จ าแนกตามประวตัิการเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก 

 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่น 
กำรพนันครัง้แรก 

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

ประถมศกึษา   
มธัยมศกึษาตอนต้น  
มธัยมศกึษาตอนปลาย  
ปวช.  
ปวส. 
มหาวิทยาลยั 

147 
170 
172 
17 
2 
97 

2.88 
2.62 
2.59 
3.00 
1.79 
2.58 

.814 

.769 

.741 

.591 

.766 

.794 

4.146 .001 

 

 จากตารางท่ี 4.54 พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีมี

ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกัน จะมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนั

ครัง้แรกแตกตา่งกนั  ดงันัน้ จงึยอมรับสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 
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ตารางท่ี 4.55           แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรความถ่ีในการ 

เปิดรับขา่วสารกบัประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก โดยใช้วิธี LSD 

 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษาตอนต้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวช. 
ปวส. 

มหาวิทยาลยั 

0.258 
0.294 
-0.124 
1.089 
0.304 

.003 

.001 

.531 

.048 

.003 

มธัยมศกึษาตอนต้น 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวช. 
ปวส. 

มหาวิทยาลยั 

-0.258 
0.036 
-0.382 
0.831 
0.046 

.003 

.668 

.052 

.131 

.637 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 

ปวช. 
ปวส. 

มหาวิทยาลยั 

-.0294 
-0.036 
-0.418 
0.796 
0.011 

.001 

.668 

.034 

.148 

.915 

ปวช. 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวส. 
มหาวิทยาลยั 

0.124 
0.382 
0.418 
1.213 
0.428 

.531 

.052 

.034 

.036 

.035 

ปวส. 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวช. 
มหาวิทยาลยั 

-1.089 
-0.831 
-0.796 
-1.213 
-0.785 

.048 

.131 

.148 

.036 

.155 
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ตารางท่ี 4.55 (ตอ่)          แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรความถ่ีใน 

 การเปิดรับข่าวสารกบัประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก โดยใช้วิธี LSD 

 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

มหาวิทยาลยั 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวช. 
ปวส. 

-0.304 
-0.046 
-0.011 
-0.428 
0.785 

.003 

.637 

.915 

.035 

.155 
  

 จากตารางท่ี 4.55 พบวา่  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่นการ

พนันครัง้แรกตอน ปวช. จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนัมากกว่านิสิต

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีประวัติการเ ร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกตอนประถมศึกษา  

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. และมหาวิทยาลัย ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 

(Sig.<.05)   
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 6   ทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา

ทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั   
 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่  6.1  นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั มีสมมติฐาน

ทางสถิต ิดงันี ้

H0 : นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัท่ีแตกตา่งกนั จะมี

ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัท่ีแตกตา่งกนั จะมี

ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.56           แสดงการเปรียบเทียบทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั      

                               จ าแนกตามประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

 

ประสบกำรณ์เก่ียวกับ
กำรเล่นกำรพนัน 

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

t Sig. 

เคยเลน่ 600 3.00 0.493 14.492 000 
ไมเ่คยเลน่ 300 2.50 0.466 

 

 จากตารางท่ี 4.56 พบว่า ปฏิเสธ H0 
 กล่าวคือ นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนัท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่ง

กนั ดงันัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. < .05) โดยนิสิตนกัศกึษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนนัจะมีทศันคติเก่ียวกับการเล่นการ

พนนัมากกวา่นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีไมเ่คยมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

 

 สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 6.2   ทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนั โดยมีสมมติฐานทาง
สถิต ิดงันี ้
 

H0 : ทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

ความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

H1 : ทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา มีความสมัพนัธ์กับ

ความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
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ตารางท่ี 4.57       แสดงคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั 

          กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
 

 

ตัวแปร ควำมบ่อยครัง้เก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
r = .557 

Sig. = .000 
(จ านวน 900 คน) 

 
 จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ปฏิเสธ H0

  กล่าวคือ ทศันคติเก่ียวกับการเล่นการพนนัของ

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์กับความบ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนัน  

ดงันัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig. <.05) โดยเป็นความสมัพนัธ์ทาง 

บวก หมายความว่า นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนั

สูงจะมีทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันสูง ส่วนนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความ

บ่อยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนนัต ่าจะมีทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันต ่า ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์

ดงักลา่วอยูใ่นระดบัสงู 

 

 สมมตฐิำนกำรวิจัยที่ 6.3   นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่น
การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเล่นการพนนัแตกตา่งกนั โดยมีสมมติฐานทาง
สถิต ิดงันี ้
 

H0 : นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกแตกต่างกัน จะมี

ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกแตกต่าง

กนั จะมีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.58     แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

    จ าแนกตามประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรก 

 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่น 
กำรพนันครัง้แรก 

จ ำนวน ค่ำเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

F Sig. 

ประถมศกึษา   
มธัยมศกึษาตอนต้น  
มธัยมศกึษาตอนปลาย  
ปวช.  
ปวส. 
มหาวิทยาลยั 

147 
170 
172 
17 
2 
97 

3.14 
2.97 
2.93 
3.15 
2.80 
2.91 

.555 

.483 

.455 

.581 

.096 

.419 

4.204 .001 

 

 จากตารางท่ี 4.58 พบว่า ปฏิเสธ H0  กล่าวคือ นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่

ประเทศท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกแตกต่างกัน จะมีทศันคติเก่ียวกับการเล่นการพนัน

แตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึยอมรับสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05) 
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ตารางท่ี 4.59 แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรประวตักิารเร่ิม

เลน่การพนนัครัง้แรกกบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั  โดยใช้วิธี LSD 
 

 
 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษาตอนต้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวช. 
ปวส. 

มหาวิทยาลยั 

0.167 
0.206 
-0.011 
0.343 
0.229 

.002 

.000 

.931 

.322 

.000 

มธัยมศกึษาตอนต้น 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวช. 
ปวส. 

มหาวิทยาลยั 

-0.167 
0.039 
-0.178 
0.176 
0.062 

.002 

.463 

.151 

.611 

.318 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 

ปวช. 
ปวส. 

มหาวิทยาลยั 

-0.206 
-0.039 
-0.217 
0.138 
0.023 

.000 

.463 

.081 

.691 

.706 

ปวช. 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวส. 
มหาวิทยาลยั 

0.011 
0.178 
0.217 
0.354 
0.240 

.931 

.151 

.081 

.331 

.061 

ปวส. 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวช. 
มหาวิทยาลยั 

-0.343 
-0.176 
-0.138 
-0.354 
-0.114 

.322 

.611 

.691 

.331 

.743 
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ตารางท่ี 4.59 (ตอ่) แสดงการเปรียบเทียบพหคุณูของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรประวตักิาร

เร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกกบัทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนั  โดยใช้วิธี 

LSD 

 

ประวัตกิำรเร่ิมเล่นกำรพนันครัง้แรก ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ีย Sig. 

มหาวทิยาลยั 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ปวช. 
ปวส. 

-0.229 
-0.062 
-0.023 
-0.240 
0.114 

.000 

.318 

.706 

.061 

.743 

  
 จากตารางท่ี 4.59  พบว่า  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่น   

การพนันครัง้แรกตอน ปวช.จะมีทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันมากกว่านิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกตอนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  

มธัยมศกึษาตอนปลาย ปวส. และมหาวิทยาลยั ท่ีระดบันยัส าคญั .05 (Sig.<.05)     
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจัย  กำรอภปิรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัทศันคติ และพฤติกรรมการ

เล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ใช้รูปแบบของการส ารวจ (Survey) แบบการศกึษาภาพตดัขวาง (Cross-

sectional Study) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมลูเพียงครัง้เดียว ณ จดุเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีวตัถปุระสงค์ในการวิจยั ดงันี ้
  

1. เพ่ือศกึษาการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาใน 

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

2. เพ่ือศกึษาทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา   

ทัว่ประเทศ 

3. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาใน 

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนักบั 

ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ทัว่ประเทศ 

5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนักบั 

พฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

ทัว่ประเทศ 

6. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนักบัพฤตกิรรม 

เก่ียวกบัการเลน่การพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้คือ นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสมาชิก      

ของเครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชนเพ่ือขับเคล่ือนสังคมลดปัญหาการพนันเป็นผู้ สอน ซึ่ง                

มีสถานศึกษาตัง้อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 9 สถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย

พายพั มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยั        

วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิ ทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวนนิสิตนักศึกษาทัง้สิน้ 

409,413 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูร Taro Yamane (วิเชียร เกตสุิงห์, 2541: 24) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือน 5% ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 

900 คน 

 ส าหรับการสุ่มตวัอย่าง ผู้วิจยัใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยเลือกเฉพาะนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีมีสมาชิกของเครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชน

เพ่ือขบัเคล่ือนสงัคมลดปัญหาการพนนัเป็นผู้สอน รวม 9 สถาบนัอดุมศึกษา ล าดบัถัดมาใช้การสุ่ม

ตวัอย่างแบบจดัสดัส่วน (Quota Sampling) โดยก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างจาก 9 สถาบนัใน

จ านวนเท่า ๆ กัน สถาบันละ 100 คน  จากนัน้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) เพ่ือเข้าถึงกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะสถาบนั  โดยพยายามให้มีการกระจายของกลุ่มตวัอย่าง

ตามลกัษณะประชากรท่ีก าหนดไว้มากท่ีสดุจนครบ 900 คน   

 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจยัใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือค านวณ  

หาคา่สถิติตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ แบง่การประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจงคา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะ       

ทางประชากรศาสตร์  การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเล่นการพนนั ทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนั 

และพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นการพนันของกลุ่มตวัอย่าง  2. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ    

เชิงอนมุาน  ได้แก่  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การทดสอบความ

เป็นอิสระตอ่กนัของสองประชากร (Chi-Square)  การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียส าหรับประชากรสองกลุ่มท่ี

เป็นอิสระตอ่กนั  (Independent -Samples T-Test)   
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สรุปผลกำรวิจัย   

 

ตอนที่ 1 ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง 
  

 จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ี

ศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม ลักษณะการพักอาศัย รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพครอบครัว     

ของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 900 คน พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างร้อยละ 51.8 เป็นเพศหญิง รองลงมา ร้อยละ 44.4 เป็นเพศชาย และร้อยละ 3.8 เป็นเพศ

ทางเลือก สว่นใหญ่ศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐ ร้อยละ 63.4 มีเกรดเฉล่ียสะสม 2.01-3.00  ร้อยละ 

66.0  ส าหรับลกัษณะการพกัอาศยันัน้ ร้อยละ 35.2 พกัอาศยักบัเพ่ือน และร้อยละ 34.8 มีรายได้

เฉล่ียตอ่เดือน 2,001 – 5,000 บาท ทัง้นี ้กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ ร้อยละ 77.7 พอ่แมอ่ยูด้่วยกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1       แสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์สว่นใหญ่ของกลุม่ตวัอยา่ง   

เพศ 

ประเภทของ

มหาวิทยาลยัท่ีศกึษา 

เกรดเฉล่ียสะสม 

ลกัษณะการพกัอาศยั 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

สถานภาพครอบครัว 

เพศหญิง  

2.01-3.00 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 

เพ่ือน 

2,001 – 5,000  บาท   

พอ่แมอ่ยู่ด้วยกนั 
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ตอนที่ 2     กำรเปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนันของนิสิตนักศึกษำ 

  

 จากการศึกษาความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนันจากส่ือประเภท     

ต่าง ๆ ประกอบด้วย  1. ส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ วิทยุกระจายเสียง หนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร      

2. ส่ือเฉพาะกิจ ได้แก่ ใบปลิว/แผ่นพบั ข้อความสัน้ (SMS) ผ่านโทรศพัท์มือถือ 3. ส่ือบคุคล ได้แก่ 

เพ่ือน  ครอบครัว และคนรัก 4. ส่ือใหม่ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ยูทปู และเว็บไซต์ตา่ง ๆ ของนิสิตนกัศึกษา    

ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร

เก่ียวกับการเล่นการพนันจากส่ือบุคคลท่ีเป็นเพ่ือนมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.66 ครัง้ต่อเดือน 

รองลงมา คือ การเปิดรับข่าวสารจากส่ือโทรทัศน์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 ครัง้ต่อเดือน ขณะท่ีการ

เปิดรับข่าวสารจากส่ือเว็บไซต์ต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.93 ครัง้ต่อเดือน ส่วนการเปิดรับข่าวสาร 

จากส่ือหนงัสือพิมพ์และส่ือเฟสบุ๊คมีความใกล้เคียงกนั คือ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.78 และ 2.75 ครัง้ตอ่

เดือน ตามล าดบั 

 

ตอนที่ 3     ทัศนคตเิก่ียวกับกำรเล่นกำรพนันของนิสิตนักศึกษำ 

  

 จากการศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันจากความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ  

ประกอบด้วย  1. ด้านการเงิน ซึง่เก่ียวข้องกบัการเสียเงินและการได้เงิน  2. ด้านศีลธรรม ซึ่งเก่ียวข้อง

กบัความส าเร็จ ความน่านบัถือ และความรู้ผิดชอบชัว่ดี  3. ด้านเพ่ือน ซึ่งเก่ียวข้องกบัการได้รับการ

ยอมรับ  และ 4. ด้านอ่ืน ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัอปุนิสยัเส่ียงโชคของคนไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

มีทศันคติเชิงบวกเก่ียวกับการเล่นการพนนัด้านอ่ืน ๆ ในหวัข้อ “นิสยัคนไทยชอบการเส่ียงโชคมาก

ท่ีสดุ” โดยมีคา่เฉล่ีย 4.20  ส าหรับทศันคตเิชิงลบเก่ียวกบัการเล่นการพนนัด้านศีลธรรมในหวัข้อ “ไม่

มีใครประสบความส าเร็จได้จากการพนนั” และหวัข้อ “ฉันคิดว่าการพนนัเป็นสิ่งท่ีไม่ดี เพราะจะน า

ความเดือดร้อนมาสูต่นเองและครอบครัว” รวมทัง้ด้านการเงินในหวัข้อ “ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยท่ีจะได้เงิน

จากการพนนั” มีความใกล้เคียงกนั คือ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.86, 3.84 และ 3.82 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4      พฤตกิรรมเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนันของนิสิตนักศึกษำ 

  

 จากการศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย  

ประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นการพนนั ความบอ่ยครัง้เก่ียวกับการเล่นการพนนั ประวตัิการเร่ิมเล่น

การพนนัครัง้แรก และเหตผุลในการตดัสินใจเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่

ประเทศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 เคยมีประสบการณ์เก่ียว กับการเล่นการพนนั 

และมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนัประเภทไพ่มากท่ีสดุ คา่เฉล่ียเท่ากับ 2.21 รองลงมา 

คือ การเลน่การพนนัประเภทลอตเตอร่ีหรือสลากกินแบง่รัฐบาล มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.78  และการเล่น

การพนนัประเภทหวยใต้ดนิ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.76 

 เม่ือพิจารณาประวตักิารเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรก พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 

28.4 มีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกตอนมธัยมศึกษาตอนปลาย รองลงมา ร้อยละ 28.1 มี

ประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกตอนมธัยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 24.3 มีประวตัิการเร่ิมเล่น

การพนนัครัง้แรกตอนประถมศกึษา 

 ส่วนเหตุผลในการตัดสินใจเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี   

ความคิดเห็นว่าต้องการความสนกุสนานมากท่ีสดุ จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 รองลงมา 

คือ มีความคิดเห็นว่าไม่มีอะไรท า ฆ่าเวลา จ านวน 333 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.2 ส่วนอยากรู้เฉย ๆ 

จ านวน 293 คน คดิเป็นร้อยละ 10.7 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 5      กำรทดสอบสมมตฐิำนกำรวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัทศันคติ และพฤติกรรมการ

เล่นการพนนัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ” สามารถสรุปผลของการทดสอบ

สมมตฐิานการวิจยัได้ดงันี ้
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ตารางท่ี 5.1        แสดงการสรุปผลของการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  

 

สรุปสมมตฐิานการวิจยั  ผลการทดสอบ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่ีแตกต่างกัน         
จะมีการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั     
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.1  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับ
การเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 

 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.2  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษาแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีใน
การเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 

 

 

 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.3  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับ
ขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.4  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีลกัษณะการพกัอาศยัแตกตา่งกนั จะมีความถ่ีในการเปิดรับ
ขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 

 

 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 1.5  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับ
ขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 1.6 นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิดรับ
ขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 1.1  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 1.2  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 1.3  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 1.4  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 1.5  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 1.6  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั  ผลการทดสอบ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  2   ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั           
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2.1  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีทัศนคติเ ก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั  
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2.2  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาแตกต่างกัน จะมีทัศนคติ
เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2.3  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกต่างกัน จะมีทัศนคติเก่ียวกับการเล่น
การพนนัแตกตา่งกนั  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2.4  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีลกัษณะการพกัอาศยัแตกต่างกัน จะมีทศันคติเก่ียวกับการ
เลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2.5  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีทัศนคติเก่ียวกับการ
เลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 
 
 
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 2.6  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน จะมีทัศนคติเก่ียวกับการ
เลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 2.1  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 2.3  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 2.6  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 2.2  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 2.4  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 2.5  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั  ผลการทดสอบ 

 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3   ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศท่ีแตกตา่งกนั จะ
มีพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 
 

 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่  3.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นิสิ ตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแตกต่า งกัน  จะ มี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.1.1   
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั   
 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.1.2  
นิ สิ ตนั กศึ กษา ในสถาบันอุ ดมศึ กษา ท่ี มี ป ร ะ เภทขอ ง
มหาวิทยาลยัท่ีศกึษาแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการ
เลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.1.3  
นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกตา่ง
กนั จะมีประสบการณ์เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.1.4  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะการพักอาศัย
แตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เ ก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.1.1  

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.1.2 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.1.3 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.1.4 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 



156 

 

สรุปสมมตฐิานการวิจยั  ผลการทดสอบ 

 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.1.5  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เ ก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.1.6  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานภาพครอบครัว
แตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เ ก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.2  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความ
บอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.2.1  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมี
ความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.2.2  
นิ สิ ตนั กศึ กษา ในสถาบันอุ ดมศึ กษา ท่ี มี ป ร ะ เภทขอ ง
มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาแตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้เก่ียวกับ
การเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.2.3  
นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกตา่ง
กนั จะมีความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.1.5 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.2.1 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.2.2 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.2.3 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.1.6 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั  ผลการทดสอบ 

 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.2.4  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะการพักอาศัย
แตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้ เ ก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.2.5  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้ เ ก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.2.6  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานภาพครอบครัว
แตกต่างกัน จะมีความบ่อยครัง้ เ ก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั  
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3.3  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีประวัติ
การเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั  

 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.3.1  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมี
ประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั   
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.3.2  
นิ สิ ตนั กศึ กษา ในสถาบันอุ ดมศึ กษา ท่ี มี ป ร ะ เภทขอ ง
มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาต่างกัน จะมีประวัติการเร่ิมเล่นการพนัน
ครัง้แรกแตกตา่งกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.2.4 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.2.5 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.2.6 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.3.1 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.3.2 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั  ผลการทดสอบ 

 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.3.3  
นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแตกตา่ง
กนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.3.4  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะการพักอาศัย
แตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั   
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.3.5   
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั   
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 3.3.6  
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถานภาพครอบครัว
แตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั 
 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่  4   การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่น
การพนนัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาทัว่ประเทศ มี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคตเิก่ียวกบัการเล่นการพนนั   
 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่  5   การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่น
การพนนัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาทัว่ประเทศ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 5.1  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกต่างกัน จะมีประสบการณ์เ ก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.3.3 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.3.4 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.3.6 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 3.3.5 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 4 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

ปฎิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ี 5.1 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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สรุปสมมตฐิานการวิจยั  ผลการทดสอบ 

 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 5.2 ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียว 
กบัการเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนั อดุมศกึษา มี
ความสมัพนัธ์กบัความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   

 
สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 5.3  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนัน
แตกตา่งกนั จะมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั   
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยที่ 6  ทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัของ

นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ มีความสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนั   
 
 
 

 
 

 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 6.1  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนันแตกต่างกัน จะมี
ทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั  
 
 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 6.2  ทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนั
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
ความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเลน่การพนนั   
 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัยท่ี 6.3  นิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีมีประวตักิารเร่ิมเลน่การพนนัครัง้แรกแตกตา่งกนั จะมีทศันคติ
เก่ียวกบัการเลน่การพนนัแตกตา่งกนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 6.2 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 6.3 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 5.2 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 5.3 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

ยอมรับสมมตฐิานการวิจยัท่ี 6.1 

ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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กำรอภปิรำยผล 

 

จากผลการวิจยัท่ีได้น าเสนอและสรุปข้างต้น  สามารถก าหนดประเด็นอภิปรายเพ่ือให้

การแสดงต าแหนง่ของข้อค้นพบในพืน้ท่ีองค์ความรู้ปัจจบุนัชดัเจนยิ่งขึน้ดงันี ้

 

ประเดน็กำรเปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน  
  

 การท่ีนิสิตนกัศึกษาทัว่ประเทศเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการเล่นการพนนัจากส่ือบุคคล  

ส่ือมวลชน และส่ือใหม่  โดยเพ่ือนเป็นส่ือบุคคลท่ีพูดเร่ืองการพนันมากท่ีสุด (3.66) โทรทัศน์เป็น

ส่ือมวลชนท่ีได้รับความนิยม (3.27) ขณะท่ีเว็บไซต์ต่าง ๆ (2.93) และเฟสบุ๊ค (2.78) กลายเป็นส่ือ

ใหมม่าแรง  หากวิเคราะห์ผลการวิจยัไลเ่ลียงตามประเภทของส่ือพบข้อสงัเกตหลายประการ ได้แก่ 

 1. บทบาทของส่ือบคุคล   การท่ีเพ่ือนมีบทบาทส าคญัในฐานะ “ผู้ เล่าเร่ืองการพนนั” 

มากกว่าครอบครัว (พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง) และคนรัก  สพุร อภินนัทเวช (2555: 36-37) ให้เหตผุลว่า

เป็นเพราะพฒันาการด้านสงัคมของวยัรุ่นจดัให้ “เพ่ือน” เป็นผู้ มีอิทธิพลตอ่ความคิดและความรู้สึก 

เปรียบเสมือนตัวแทนของสังกัดและสะท้อนคุณค่าด้านการยอมรับ ด้วยเหตุนี ้การเลือกเปิดรับ

ข่าวสารเก่ียวกับการพนันจากเพ่ือนจึงช่วยเติมเต็มความเช่ือมัน่  รู้สึกว่าตวัเองไม่เป็นแกะด า และ

หลีกเล่ียงความไม่สบายใจอนัเกิดจาก “ความไม่สอดคล้องทางความคิด” (Festinger, 1962: 29-31) 

เพราะคนสว่นใหญ่ยอ่มสบายใจท่ีจะพดูคยุกบัคนวยัเดียวกนั  ซึ่งแนวคิด มมุมอง รูปแบบการใช้ชีวิต 

ท่ีคล้ายคลงึจะท าให้เร่ืองการพนนัเป็นเร่ืองธรรมดาในวงเสวนาวยัรุ่น 

 2. บทบาทของส่ือมวลชน   แม้นิสิตนกัศกึษาจะเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการพนนัจาก

เพ่ือนมากท่ีสุด  แต่โทรทศัน์ยงัเป็นส่ือมวลชนท่ีได้รับความนิยมจากพวกเขาเช่นกนั ด้วยคณุสมบตัิ  

อนัโดดเด่นในเร่ืองการส่งสารไปยังมวลชนผู้ รับสารได้อย่างทัว่ถึง ความสามารถด้านการถ่ายทอด

ภาพ เสียง และการเคล่ือนไหวในเวลาเดียวกัน ความสามารถให้ความบันเทิง ผ่อนคลายความ      

ตึงเครียด จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรทัศน์คือส่ือมวลชนพืน้ฐานท่ีนิสิตนักศึกษา รับชมเพ่ือติดตาม

สถานการณ์ในสงัคม เพ่ือการศกึษา หรือเพ่ือความบนัเทิง โดยหนึ่งในความบนัเทิงนัน้อาจเป็นเร่ือง

การพนนัก็เป็นได้ ตวัอย่างชดัเจนท่ีสุดคือการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนก่อนวนัตรวจผลสลากกิน



161 

 

แบ่งรัฐบาลหรือเรียกกันติดปากว่า “ก่อนวันหวยออก” เช่น บรรยากาศหาเลขเด็ด ตีเลขหวย 

สมัภาษณ์คนถกูหวย รวมเร่ืองแปลกแตจ่ริง ท่ีหลายรายการทางส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทยกุระจายเสียง

พยายามกระตุ้นเร้าให้ผู้ชมหรือผู้ ฟังร่วมลุ้น ร่วมทาย ร่วมซือ้ จนเร่ืองการพนนักลายเป็นเร่ืองคุ้นชินใน

สงัคมไป  หรือแม้แตก่ารให้ข้อมลูสถิต ิอตัราตอ่รองการแขง่ขนัฟุตบอลของส่ือหนงัสือพิมพ์ผ่านทศันะ

คอลมัน์นิสต์และสายดว่นเซียนบอลท่ีอาจท าให้วยัรุ่นตดัสินใจเล่นการพนนัง่ายขึน้ เพราะอย่าลืมว่า

โดยสว่นใหญ่ผู้ ท่ีเลน่การพนนัฟตุบอลจะซือ้หนงัสือพิมพ์กีฬาเป็นประจ า 

 3. บทบาทของส่ือใหม่   ด้วยคณุลกัษณะของส่ือใหม่หรือท่ีเรียกว่า “New Media” ซึ่ง

เกิดจากการรวมกัน (Convergence) ระหว่าง 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีข่าวสาร เครือข่าย     

การส่ือสาร และเนือ้หาสาร (Flew, 2005: 1-3) ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ ใช้งานทัง้ในแง่เสรีภาพ การ

แสดงออก ความสามารถเลือกเวลาและวิธีการมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ือ (จิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ, 

2547: 49) อีกทัง้ยงัเป็นชอ่งทางในการรับส่งข้อมลูครอบคลมุพืน้ท่ีเกือบทกุมมุโลกในเวลาอนัรวดเร็ว

โดยไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองระยะทางและเวลา (นพดล อินนา, 2548: 6) นอกจากนี ้ความสะดวกในการ

เข้าถึงส่ืออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน แทบเล็ต และอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ยงั

ท าให้ยากต่อการติดตาม ควบคมุ และก ากับดแูล เม่ือพิจารณาคณุลกัษณะอนัโดดเด่นของส่ือใหม่

ทัง้หมด จึงไม่แปลกท่ีส่ือใหม่อย่างเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือเฟสบุ๊ คจะได้รับความนิยมในกลุ่มนิสิต

นักศึกษาซึ่งมีความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีส่ือสารได้เป็นอย่างดีให้ความส าคัญกับ

คอมพิวเตอร์ รักอิสระ มีความเป็นตวัของตวัเองชดัเจน (ธนเดช กุลปิติวนั และศรีกัญญา มงคลศิริ, 

2548: 146) และน่ีอาจเป็นจดุก าเนิดของปัญหาการพนนัออนไลน์ในกลุ่มนิสิตนกัศกึษาดงัท่ีพบเห็น

ในปัจจบุนั 

 

ประเดน็ทัศนคตเิก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

 

 จากผลการวิจยัท่ีพบว่านิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่มีทศันคติเชิงบวกต่อการเล่นการพนัน

ผ่านมมุมอง “คนไทยชอบการเส่ียงโชคมากท่ีสดุ” (4.20)  ชีใ้ห้เห็นระดบัความรุนแรงของปัญหาการ

พนนัในสถาบนัอดุมศกึษาได้ชดัเจน เพราะนิสิตนกัศกึษาไม่ได้มองการพนนัเป็นเร่ืองเลวร้าย แตเ่ป็น

กิจกรรมบนัเทิงประเภทหนึ่งท่ีได้ร่วมลุ้น ร่วมเส่ียงโชค  นอกจากนี ้การท่ีนิสิตนกัศึกษามีทศันคติต่อ
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การพนันว่า “ไม่มีใครประสบความส าเร็จได้จากการพนัน” (3.86) และ “การพนันเป็นสิ่งท่ีไม่ดี  

เพราะจะน าความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและครอบครัว” (3.84)  รวมถึง “ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยท่ีจะได้เงิน

จากการพนนั” (3.82) หากวิเคราะห์ความหมายท่ีซ่อนอยู่เบือ้งหลงัจะพบค าตอบท่ีน่าสนใจ นัน่คือ  

แม้นิสิตนกัศึกษาจะรู้ทัง้รู้ว่าไม่มีใครประสบความส าเร็จได้จากการพนนัและการพนนัเป็นสิ่งท่ีไม่ดี  

แตพ่วกเขาก็เลือกท่ีจะเส่ียงโชคกบักิจกรรมการพนนัตอ่ไป   

 เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีน าไปสู่การเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการพนนั การเปิดรับข่าวสาร

การพนันจากส่ือประเภทต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญ เพราะผลการวิจัยพบว่ายิ่งนิสิต

นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเปิดรับข่าวสารการพนนัจากส่ือตา่ง ๆ ไดแ่ก่ ส่ือบคุคล ส่ือมวลชน ส่ือ

เฉพาะกิจ และส่ือใหม่มากเท่าไร จะยิ่งมีทัศนคติเก่ียวกับการเล่นการพนันสูงมากเท่านัน้ ไม่เพียง

เทา่นี ้หากนิสิตนกัศกึษาเป็นเพศชาย ศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน  มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-

30,000 บาท ด้วยแล้ว ก็จะมีทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัสงูตามไปด้วย ดงัผลการวิจยัท่ีพบว่า

ทศันคติเชิงบวกตอ่การพนนัขึน้อยู่กบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์บางตวัแปร ได้แก่ เพศ ประเภท

ของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
 

 

ประเดน็พฤตกิรรมเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนัน 

 

 ส าหรับพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเล่นการพนนั  ผลการวิจยั พบว่า นิสิตนกัศกึษาส่วนใหญ่

มีประสบการณ์ในการเลน่การพนนัมาก่อน  โดยเพศชายมีประสบการณ์เล่นการพนนัถึงร้อยละ 76.5  

รองลงมา คือ เพศทางเลือก ร้อยละ 67.6 และเพศหญิง ร้อยละ 58.2 สาเหตท่ีุเพศชายเข้าสู่วงัวนการ

พนันมากกว่าเพศอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะรูปแบบและวิธีการเล่นท่ีผู้ เล่นต้องร่วมลุ้น กล้าได้กล้าเสีย  

ขณะวางเงินหรือทรัพย์สินเป็นเดิมพัน สอดคล้องกับบุคลิกและความคิดของเพศชายท่ี ช่ืนชอบ    

ความสนุกสนาน ต่ืนเต้น เร้าใจ ซึ่งการศึกษาวิจยัทัง้ในและต่างประเทศก็ยืนยนัตรงกันว่าเพศชาย    

มีความเส่ียงตอ่การติดพนนัมากกว่าเพศหญิง เน่ืองจากบคุลิกลกัษณะและความคิดของเพศชายมกั

ชอบการแข่งขนั ท้าทาย กล้าได้กล้าเสีย จนน าไปสู่ความสนใจท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

แข่งขนั   ท้าทายมากกว่า (สพุร อภินนัทเวช, 2555: 36-37, 43-48) อย่างไรก็ตาม ผลการศกึษาของ
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พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ (2554: 22, 30) เร่ือง “การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผล 

กระทบการพนนัในประเทศไทย” ท่ีส ารวจความคดิเห็นของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป จาก 16 จงัหวดั

ทั่วประเทศระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 กลับมิเป็นเช่นนัน้ 

เน่ืองจากพบนักพนันเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในทุกภูมิภาคและทุกพืน้ท่ีการศึกษา ผู้ วิจัย

วิเคราะห์วา่เป็นเพราะการศกึษาของพินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ ครอบคลมุกลุ่มตวัอย่างท่ีมีหลาย

ช่วงอาย ุได้แก่ 15-24 ปี, 25-34 ปี, 35-44 ปี, 45-54 ปี จนถึง 55 ปีขึน้ไป ซึ่งอาจท าให้เพศหญิงมี

บคุลิกและความ คดิบางอยา่งคล้ายเพศชาย กล้าได้กล้าเสียท่ีจะเล่นการพนนัประเภทตา่ง ๆ มากขึน้ 

ดงัแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ รับสารกล่าวไว้ว่าพฒันาการในแตล่ะช่วงอายุ

ล้วนสง่ผลตอ่ประสบการณ์ ความคดิ ความสนใจ ความเช่ือ ทศันคต ิและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2546: 111-118) อีกกรณีหนึง่คือการอยูเ่ป็นโสดหรือท าหน้าท่ีแม่บ้าน ดแูลสมาชิก

ในครอบครัวเพียงอย่างเดียว อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เพศหญิงเล่นการพนันเพ่ือฆ่าเวลา เพ่ือ

คลายเหงา เพ่ือเส่ียงดวง หรือเป็นกิจกรรมบนัเทิงยามวา่งเพื่อพบปะ พดูคยุ หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

 ความนา่สนใจอีกประการหนึ่งของผลการวิจยัครัง้นี ้ คือ ประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่น

การพนนัของเพศทางเลือกท่ีมีสงูถึงร้อยละ 67.6 เป็นไปได้ว่าการตดัสินใจเล่นการพนนัของเพศทาง 

เลือกเกิดจากความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในสงัคมท่ีพวกเขาสงักัดอยู่ บางครัง้สงัเวียนการพนนัอาจ

เป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีท าให้พวกเขามีตวัตนขึน้มาในสายตาเพ่ือน หรือเป็นการพยายามต่อสู้ เพ่ือเรียกร้อง

ความเสมอภาคทางเพศภายใต้จารีตของสงัคมซึ่งเปิดโอกาสให้เฉพาะเพศชายกบัเพศหญิง ก็เป็นได้ 

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของเสริน ปณุณะหิตานนท์ และคณะ (2531: 174) ท่ีพบว่าการถกูควบคมุ

มากเกินไปหรือความไม่สมหวงัในเร่ืองส าคญั ๆ ของชีวิตมีพลงัเพียงพอท่ีจะท าให้เด็กแก้ความรู้สึก

แบบนัน้ด้วยพฤตกิรรมการพนนั ในส่วนของประเภทการพนนั ผลการวิจยั พบว่า ไพ่เป็นประเภทการ

พนนัท่ีนิสิตนกัศกึษานิยมเล่นมากท่ีสดุ  รองลงมา คือ ลอตเตอร่ีหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล และหวย  

ใต้ดิน เหตผุลท่ีไพ่ได้รับความนิยมน่าจะมาจากจุดเด่นเร่ืองต้นทุนต ่า ผู้ เล่นซือ้ไพ่เพียงครัง้เดียวก็

สามารถเล่นได้ทุกโอกาส เ ร่ืองความสะดวกในการพกพาและง่ายต่อการเก็บรักษา เ ร่ือง

ความสามารถในการเข้าถึง เล่นท่ีใดก็ได้ ใช้พืน้ท่ีน้อย อีกทัง้ไม่ต้องรอคอยช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่ง

ตรงข้ามกบัสลากกินแบง่รัฐบาลและหวยใต้ดินท่ีผู้ เล่นถกูบงัคบัให้รอตรวจผลทกุวนัท่ี 1 และ 16 ของ

ทกุเดือน ทัง้นี ้ผลการวิจยัคอ่นข้างสอดคล้องในทิศทางเดียวกบัพินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ (2554: 
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23, 79) ท่ีพบวา่กลุม่ตวัอยา่งถึงร้อยละ 77.1 มีประสบการณ์เล่นการพนนัมาก่อน โดยหวยใต้ดินเป็น

ประเภทการพนนัท่ีประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้ไป จาก 16 จงัหวดัทัว่ประเทศเคยเล่นครัง้แรก คิดเป็นร้อย

ละ 45.6 รองลงมา คือ สลากกินแบง่รัฐบาล ร้อยละ 20.7 และเล่นไพ่ ร้อยละ 18.6 เพราะสามารถหา

ซือ้และเลน่พนนัได้ทัว่ไป ดงันัน้ อาจพอสรุปได้ว่าประเภทการพนนัยอดนิยมของนิสิตนกัศกึษาคือไพ ่

แตเ่ม่ือใดท่ีพวกเขาเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ หวยใต้ดินและสลากกินแบง่รัฐบาลอาจเข้ามามีบทบาทมากขึน้ 

กลายเป็นเลน่ทัง้หวยใต้ดนิ สลากกินแบง่รัฐบาล และไพค่วบคูก่นัไป  

 หากพิจารณาประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรก พบว่า นิสิตนักศึกษาเร่ิมเล่นพนัน  

ครัง้แรกตัง้แต่ประถมศึกษา เหตผุลง่าย ๆ คือ เพ่ือความสนุกสนาน ร้อยละ 13.8 เพ่ือฆ่าเวลา ไม่มี

อะไรท า ร้อยละ 12.2 แคอ่ยากรู้เฉย ๆ ร้อยละ 10.7 และชอบการเส่ียงดวงหรือได้ลุ้น ร้อยละ 9.5 ซึ่ง

ข้อค้นพบสะท้อนให้เห็นจุดวิกฤตของสถานการณ์การพนันในกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  

พร้อมค าถามท่ีเกิดขึน้ในใจว่านิสิตนกัศึกษาไทยมีเวลาว่างมากขนาดต้องเล่นการพนนัฆ่าเวลาไป  

วนั ๆ เพ่ือให้ตวัเองได้รับความสนกุสนานขนาดนัน้เชียวหรือ ท าไมพวกเขาไม่รู้วิธีหากิจกรรมอ่ืนท่ีเป็น

ประโยชน์มากกว่าการพนัน หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนีต้่อไปเร่ือย ๆ การถามหาคุณภาพและ

ศกัยภาพของนิสิตนกัศกึษาไทยท่ีภาครัฐและภาคเอกชนมุง่หวงัอาจเป็นค าตอบท่ีคอ่ย ๆ เลือนลางใน

ท่ีสดุ   

อนึ่ง แม้ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะพบเหตผุลท่ีนิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่ตดัสินใจเล่นการพนนั

ว่าเกิดจากความต้องการสนุกสนาน รองลงมา คือ ฆ่าเวลา ไม่มีอะไรท า แค่อยากรู้เฉย ๆ และชอบ

การเ ส่ียงดวงห รือไ ด้ลุ้ น  แต่ผู้ วิ จัยวิ เ คราะ ห์ว่ามูล เหตุ ท่ี แ ท้จ ริ งของ ปัญหาการพนันใน

สถาบนัอดุมศกึษาน่าจะอยู่ท่ีเหตผุลข้อสดุท้าย นัน่คือ เล่นเพราะชอบการเส่ียงดวงหรือได้ลุ้น  เพราะ

มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกับผลการวิจยัด้านทศันคติต่อการเล่นการพนนัในหวัข้อ “คนไทย

ชอบการเส่ียงโชคมากท่ีสดุ” ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยจ านวนมากเก่ียวข้องและผกูพนัอยู่กบัการพนนั

ประเภทต่าง ๆ มาเป็นเวลาช้านาน (สงัศิต พิริยะรังสรรค์, 2546: 388-389) ค าว่า “เดิมพนั” “แต้ม

ตอ่” “อตัราตอ่รอง” จึงเปล่ียนจากศพัท์พนนัเป็นศพัท์คุ้ นชิน น าไปสู่พฤติกรรมการเล่นแบบไม่รู้ว่าผิด

โดยปริยาย   
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 ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของผลการวิจยั คือ ไม่ว่านิสิตนกัศึกษาจะอาศยัอยู่คน

เดียว อยู่กบัเพ่ือน คนรัก ครอบครัว ญาติผู้ ใหญ่  พ่ีน้อง หรือลกูพ่ีลกูน้อง ก็มิส่งผลตอ่ความบอ่ยครัง้

ในการเล่นการพนัน เช่นเดียวกับตวัแปรสถานภาพครอบครัว การท่ีนิสิตนกัศึกษาจะเล่นการพนัน

มากหรือน้อยไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานภาพครอบครัวว่ามาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่อยู่ด้วยกัน พ่อแม่

แยกกันอยู่ พ่อหรือแม่เสียชีวิต (คนใดคนหนึ่ง) พ่อและแม่เสียชีวิตทัง้คู่ แสดงว่าการพนนัไม่ใช่เร่ือง

แปลกใหม่ส าหรับนิสิตนกัศึกษา พวกเขาสามารถหาข้อมูล เรียนรู้ และตดัสินใจเล่นด้วยตนเองโดย 

ไมต้่องให้ใครมาชีน้ า เม่ือเพ่ือนหรือครอบครัวไมมี่อิทธิพลตอ่ระดบัความมากน้อยในการเล่นการพนนั  

จึงปฏิเสธแนวคิดของสพุร อภินนัทเวช (2555: 36-37, 43-48) ซึ่งเช่ือเร่ืองอิทธิพลของครอบครัวและ

เพ่ือนในฐานะปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เยาวชนตดิการพนนั 

 
ประเดน็ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเปิดรับข่ำวสำร ทัศนคต ิและพฤตกิรรมกำรเล่นกำรพนัน 

 
 ผลการวิจยัพบความเช่ือมโยงระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และพฤติกรรมการ

เล่นการพนัน ตามทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ รับสารหรือท่ี

เรียกสัน้ ๆ “KAP” (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533: 118) โดยพบว่าการเปิดรับข่าวสารการพนัน        

อยูเ่สมอจะน าไปสูท่ศันคตเิชิงบวกตอ่การพนนัและเกิดพฤติกรรมการเล่นในท่ีสดุ เข้าข่าย “ยิ่งเปิดรับ

มาก ยิ่งรู้สึกดี ยิ่งอยากเล่น” ทัง้นี ้ เพ่ือนและโทรทัศน์นับเป็นส่ือหลักในการโน้มน้าวใจให้นิสิต

นกัศึกษาเพศชายท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชน เรียนได้เกรดเฉล่ียสะสม 1.01-2.00 และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงคล้อยตามจนน าไปสู่พฤติกรรมการเล่นการ

พนนัตอ่ไป สอดคล้องกบัค ากล่าวของ Zimbardo (1977: 49-53) ท่ีว่า การเปล่ียนแปลงทศันคติขึน้ 

อยู่กับความรู้ คือ ถ้ามีความรู้และความเข้าใจ ทัศนคติก็จะมีการเปล่ียนแปลง และเม่ือทัศนคติ

เปล่ียนแปลง พฤติกรรมย่อมเปล่ียนแปลงตาม ซึ่งท่ีมาของความรู้เกิดขึน้เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสาร

มาก (Atkin,1973: 208)  
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 สาเหตุท่ีนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเปิดรับข่าวสารการพนันจากเพ่ือนมากท่ีสุด           

เม่ือเปรียบเทียบกับส่ือประเภทอ่ืน ๆ เป็นเพราะคุณสมบัติของส่ือบุคคลท่ีเน้นการส่ือสารแบบ

เผชิญหน้า (Face-to-face Communication) เปิดโอกาสให้คู่สนทนาสามารถปรับปรุงหรือเปล่ียน 

แปลงบทสนทนาได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ประการส าคญั ผู้ รับสารส่วนใหญ่มกัเช่ือถือค าพูดและความ

คิดเห็นของคนรู้จกั (Lazarsfeld and Manzel, 1968 อ้างถึงใน กนกนาฎ สง่าเนตร, 2541: 18) 

สอดคล้องกับท่ีเสถียร เชยประทับ (2538: 18) กล่าวว่า ช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นส่ือบุคคลมี

ประสิทธิภาพในการจูงใจผู้ รับสารมากกว่าส่ือมวลชน เพราะเป็นการส่ือสารแบบตวัตอ่ตวั ในกรณีท่ี

ผู้ รับสารไม่เข้าใจเนือ้หาก็สามารถไตถ่ามหรือขอข่าวสารเพิ่มเติมจากแหล่งสารได้ในเวลาอนัรวดเร็ว 

ส่วนผู้ส่งสารก็สามารถปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาให้เหมาะกบัความต้องการและความเข้าใจของผู้ รับสาร

ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งระดับปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) สูงเช่นนี ้ท าให้นิสิต

นกัศกึษาทัง้ท่ีเคยและไมเ่คยเลน่การพนนัเปิดรับขา่วสารจากเพ่ือนบอ่ยท่ีสดุ 

 นอกจากผลการวิจยัจะชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และ

พฤติกรรม ข้อค้นพบยังสามารถเ ช่ือมโยงความสัมพันธ์ไปสู่ตัวแปร ต้นอย่างลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ได้เช่นกัน โดยพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์  อาทิ เพศ ประเภทของ

มหาวิทยาลยัท่ีศกึษา และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรการเปิดรับข่าวสาร ทศันคต ิ

และพฤตกิรรมอยา่งใกล้ชิด  กลา่วคือ  นิสิตนกัศกึษาท่ีเป็นเพศชาย  ศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน  มี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท จะมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการพนนั ทศันคติเก่ียว 

กบัการเลน่การพนนั และพฤตกิรรมเก่ียวกบัการเลน่การพนนัมากท่ีสดุ   

 

ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์อย่ำงชัดเจนกับพฤตกิรรมกำรเล่นกำรพนัน 
 

 

 ในการวิเคราะห์ผลการวิจยัเพ่ือค้นหาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างชดัเจนกบัพฤติกรรม

การเล่นการพนัน  ท าให้ทราบว่าแท้จริงพฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศมีมลูเหตมุาจาก 3 ปัจจยัหลกั  คือ  



167 

 

 1.  การมีทศันคติเชิงบวกตอ่การพนนั  เน่ืองจากนิสิตนกัศกึษาส่วนใหญ่มีทศันคติเชิง

บวกตอ่การเล่นการพนนัผ่านมมุมอง “คนไทยชอบการเส่ียงโชคมากท่ีสดุ” ดงันัน้ ไม่แปลกถ้าความ

ช่ืนชอบเส่ียงดวงหรือได้ร่วมลุ้นจะเป็นหนึ่งในเหตผุลท่ีพวกเขาตดัสินใจเล่นการพนนั แม้จะรู้ว่าไม่มี

ใครประสบความส าเร็จได้จากการพนนัและการพนนัเป็นสิ่งท่ีไมดี่ก็ตาม   

 2.  การเปิดรับขา่วสารการพนนัจากเพ่ือน โทรทศัน์ และเว็บไซต์   ด้วยเพราะการเปิดรับ

ขา่วสารน ามาซึง่ความรู้และมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัทศันคติและพฤติกรรมการเล่นการพนนั ท าให้

พลงัอ านาจของส่ือบคุคลอยา่งเพื่อน ส่ือมวลชนอยา่งโทรทศัน์ และส่ือใหม่อย่างเว็บไซต์ท่ีผลการวิจยั

พบว่านิสิตนกัศึกษามีการเปิดรับข่าวสารการพนนับ่อยท่ีสุดเร่ิมทวีความส าคญัขึน้เร่ือย ๆ ในฐานะ

ปัจจยักระตุ้นเร้าให้เกิดพฤติกรรมการเล่นการพนนั  นอกจากนี ้ ผลการวิจยัยงัชีถ้ึงอิทธิพลของเพ่ือน

ท่ีมีส่วนผลกัดนัให้เพ่ือนคนอ่ืน ๆ เข้าสู่วงจรการพนนั ซึ่งสุพร อภินนัทเวช (2555: 36-37, 43-48) 

อธิบายวา่ หากพิจารณาพฒันาการด้านสงัคมของเด็กวยัรุ่นหรือเยาวชน มีการจดัให้ “เพ่ือน” เป็นผู้ มี

อิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึก หากไปอยู่ในกลุ่มเพ่ือนท่ีเล่นการพนนัก็อาจติดพนนัได้ในท่ีสุด  

สอดคล้องกบังานวิจยัของ Brown (1988: 218 อ้างถึงใน จรรยา กล่าวสนุทร, 2540: 39-40) ท่ีศกึษา

อิทธิพลของเพ่ือนกับพฤติกรรมการเล่นการพนนัจนพบว่าพฤติกรรมการพนนัถกูกระตุ้นเร้าโดยกลุ่ม

เพ่ือนอยา่งมาก 

 3.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเอือ้ตอ่การเล่นการพนนั   แม้ความถ่ีในการเปิดรับ

ข่าวสารและทัศนคติเชิงบวกต่อการพนันจะน าไปสู่พฤติกรรมการเล่นการพนัน  ดังท่ีทฤษฎี

ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของผู้ รับสารกล่าวไว้ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 

2533: 118) แตล่กัษณะทางประชากรศาสตร์ของนิสิตนกัคกึษา อาทิ เพศ ประเภทของมหาวิทยาลยั

ท่ีศกึษา และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนก็ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเล่นการพนนัได้เช่นกนั ส าหรับตวัแปร

เพศ เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะพบว่าประเภทและวิธีเล่นการพนนัคอ่นข้างสอดรับกบับคุลิกของ

นิสิตนกัศกึษาเพศชายท่ีช่ืนชอบการแขง่ขนั ท้าทาย กล้าได้กล้าเสีย (สพุร อภินนัทเวช, 2555: 36-37) 

ด้วยเหตนีุ ้เพศชายจงึเลน่การพนนัมากกวา่เพศหญิงและเพศทางเลือก   

 หากพิจารณาประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนจะพบว่า      

ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ทัง้สองมีความสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจและ              

สงัคม (Socioeconomic Status) ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่ทศันคติเชิงบวกและพฤติกรรมการเล่นการพนนั
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เช่นกนั  เร่ิมจากประเภทของมหาวิทยาลยั  เป็นท่ีทราบกนัดีว่าคา่ใช้จ่ายของมหาวิทยาลยัเอกชนจะ

สูงกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฎ อีกทัง้สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย

เอกชนท่ีส่วนใหญ่เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุข ได้แก่ สถานบนัเทิงกลางคืน ร้านขายเหล้าเบียร์ หรือ

สถานเริงรมย์  ล้วนเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้นิสิตนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชนเล่นการพนนัมากขึน้  

เพราะประเมินว่าการพนนัไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย แตเ่ป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ีใครก็สามารถเข้าถึงและเล่น

ได้ สอดคล้องกบัท่ีสพุร อภินนัทเวช (2555: 36-37, 43-48) กล่าวไว้ดงันี ้สภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วย

แหลง่อบายมขุ เชน่ สถานบนัเทิงกลางคืน ร้านขายเหล้าเบียร์ ร้านขายบริการทางเพศ หรือแหล่งการ

พนนั เป็นสาเหตใุห้เยาวชนกลุ่มเส่ียงเข้าไปเล่นการพนนัและติดการพนนัในท่ีสุด เพราะเป็นวยัท่ีมี

วุฒิภาวะน้อยกว่าผู้ ใหญ่ ชักจูงง่ายหากถูกล่อใจด้วยรางวัลหรือความสนุกสนานบนัเทิง  ส าหรับ

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศกึษานัน้  ผลการวิจยั พบวา่ รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของนิสิตนกัศกึษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะมีทศันคติเก่ียวกับการเล่นการพนนัแตกต่างกนั ดงันัน้ ความ

แตกต่างของระดบัรายได้จึงหมายถึงโอกาสและความสามารถในการจบัจ่ายท่ีนิสิตนักศกึษาแต่ละ

คนมีแตกตา่งกนัด้วย ไมเ่ว้นแม้กระทัง่เร่ืองการพนนั   

 โดยสรุป  เม่ือชัยชนะคือเป้าหมายของการเล่นการพนนั ไม่แปลกท่ีนิสิตนักศึกษาจะ

พยายามเปิดรับข่าวสารการพนนัจากส่ือประเภทต่าง ๆ ก่อเกิดเป็นความนิยมชมชอบ จนเข้าสู่วงัวน

การพนนัโดยไมรู้่ตวั  ดงันัน้ เป้าหมายของงานวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบั

ทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ” จึง

ต้องการชีใ้ห้ผู้อ่านเห็นถึงบทบาทของส่ือประเภทตา่ง ๆ ตลอดจนอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารการ

พนนัท่ีเช่ือมโยงไปสูท่ศันคตเิชิงบวกและพฤติกรรมการเล่นการพนนัในกลุ่มนิสิตนกัศกึษา  โดยผู้วิจยั

หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าข้อค้นพบท่ีได้จะเป็นแรงกระตุ้นให้สงัคมต่ืนตวัและตระหนกัความจริงท่ีว่า “การ

พนนัไม่ใช่เร่ืองไกลตวัอีกต่อไป” และ “การพนนัไม่ใช่เร่ืองของผู้ ใหญ่” พร้อมมุ่งหมายให้หน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาแผนการด าเนินงานส่ือสารใน

โครงการรณรงค์เพ่ือลดปัญหาการพนนัตา่ง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  ถึงเวลาท่ีทุกฝ่ายจะร่วมมือ

เพ่ือแก้ไขปัญหานีอ้ย่างจริงจงั  เพราะหากพลงัขบัเคล่ือนของทกุภาคส่วนมีมากพอ ปัญหาการพนนั

ย่อมลดน้อยลง ความคาดหวงัให้นิสิตนกัศกึษาเป็นฟันเฟืองหลกัในพฒันาประเทศคงไม่ใช่เร่ืองไกล

เกินเอือ้มอีกตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 บทสรุปจากการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และ

พฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาทั่วประเทศ ” สามารถจ าแนก

ข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ และข้อเสนอแนะ

ส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป   

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ 

  

 1. การท่ีความแตกต่างทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ประเภทของ

มหาวิทยาลยัท่ีศกึษา เกรดเฉล่ียสะสม ลกัษณะการพกัอาศยั รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และสถานภาพ

ครอบครัวของนิสิตนกัศกึษาไม่มีความสมัพนัธ์กับความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการเล่นการ

พนนั  สิ่งนีส้ะท้อนให้เห็นว่านิสิตนกัศึกษาทัว่ประเทศไม่ได้มองการพนนัเป็นเร่ืองแปลกใหม่ เพราะ

พวกเขาสามารถเปิดรับข่าวสารได้ตลอดเวลาและหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะส่ือบุคคลอย่าง

เพ่ือน ส่ือมวลชนอย่างโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ์ แม้แต่ส่ือใหม่อย่างเว็บไซต์และเฟสบุ๊คกลายเป็น

ช่องทางการส่ือสารท่ีได้รับความนิยมสูงในกลุ่มนิสิตนักศึกษาเช่นกัน ดังนัน้ หากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องใดมีงบประมาณด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์จ ากดั การสร้างการรับรู้ (Awareness) 

เพ่ือลดปัญหาการพนนัในสถาบนัอดุมศกึษาควรใช้ช่องทางการส่ือสารต้นทุนต ่าอย่างเพ่ือน เฟสบุ๊ค 

และเว็บไซต์  ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร แต่ยงัท าให้หน่วยงานมีงบประมาณ

เพียงพอส าหรับจดักิจกรรมหรือโครงการณ์รณรงค์อ่ืน ๆ สนบัสนนุอีกทางหนึง่ 

 2. แม้ผลการวิจยัจะพบว่านิสิตนกัศึกษาท่ีเคยมีประสบการณ์เล่นการพนนัส่วนใหญ่

เป็นเพศชายถึงร้อยละ 76.5 รองลงมาคือเพศทางเลือก ร้อยละ 67.6  และเพศหญิง  ร้อยละ 58.2 แต่

ความนา่สนใจกลบัอยูท่ี่จ านวนเพศทางเลือกซึง่นบัวนัมีแนวโน้มเข้าสู่สงัเวียนการพนนัเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 

จนกลายเป็นโอกาสทางการตลาดให้กบัธุรกิจการพนนัโดยปริยาย  ซึง่สงัคมต้องหนัมาใส่ใจคนกลุ่มนี ้

อย่างเร่งด่วน  อนึ่ง  เน่ืองด้วยมูลเหตจุูงใจท่ีนิสิตนกัศึกษาเพศทางเลือกตดัสินใจเล่นการพนนัอาจ
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เกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมท่ีพวกเขาสังกัดอยู่ การ

พยายามสร้างตวัตนขึน้มาในสายตาเพ่ือน  หรือแม้แตก่ารพยายามตอ่สู้ เพ่ือเรียกร้องความเสมอภาค

ทางเพศ ท าให้การส่ือสารกับคนกลุ่มนีต้้องค านึงถึงปัจจัยทางจิตวิทยาร่วมด้วยเสมอ โดย

สถาบนัอดุมศกึษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรท างานร่วมกบันกัจิตวิทยาวยัรุ่นเพ่ือให้แผนงานเกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 3. จากผลการวิจยัท่ีพบว่านิสิตนกัศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมีประสบการณ์และ

ความถ่ีในการเลน่การพนนัสงูกวา่นิสิตนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยักลุ่มราชภฎั  

ดงันัน้ กลุ่มเป้าหมายแรกท่ีควรสอดส่องดูแลและหามาตรฐานการป้องกันอย่างเร่งด่วน คือ นิสิต

นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน ผา่นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบตอ่ไปนี ้

 3.1 สถาบนัอดุมศกึษา  ถือเป็นหนว่ยงานแรกท่ีต้องรับผิดชอบในฐานะสถาบนัต้นสงักดั

ของนิสิตนกัศกึษา วิธีด าเนินการอาจเร่ิมต้นท่ีเคร่ืองมือส่ือสารอย่างการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

โดยเผยแพร่โทษของการพนนัผา่นส่ือตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยั อาทิ เสียงตามสาย หนงัสือพิมพ์แจกใน

มหาวิทยาลัย เว็บไซต์และเฟสบุ๊คของมหาวิทยาลัย ใบปลิว /แผ่นพับ ข้อความสัน้ (SMS) ผ่าน

โทรศพัท์มือถือ หรือจดัโครงการรณรงค์ “จากเพ่ือนสู่เพ่ือน” เพ่ือให้เกิดการบอกตอ่แบบปากต่อปาก  

เน่ืองด้วยผลการวิจยัพบว่าโดยเฉล่ียนิสิตนกัศกึษาส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับ

การเล่นการพนนัจากส่ือบคุคลท่ีเป็นเพ่ือนมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือเว็บไซต์ตา่ง ๆ ส่ือ

หนงัสือพิมพ์ และส่ือเฟสบุ๊ค  

 3.2 รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ  นิสิตนกัศึกษาคือทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคญัต่อการ

พัฒนาประเทศ  หากอนาคตของชาติเข้าสู่วังวนการพนันย่อมกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมอย่างแน่นอน ด้วยเหตนีุ ้การเล่นการพนนัในกลุ่มนิสิตนกัศึกษาจึงเป็นปัญหา

เร่งดว่นท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐต้องใส่ใจ โดยวิธีแก้ไขปัญหาอาจด าเนินการผ่านกลไกตา่ง ๆ 

อาทิ กฎหมาย นโยบาย หรือการลงนามความร่วมมือ เช่น การออกกฎหมายเพ่ือควบคมุและจ ากัด

การเล่นการพนนัท่ีนิสิตนกัศกึษานิยมเล่น การสนบัสนนุให้มีนโยบายสาธารณะว่าด้วยการควบคมุ

การพนนั นอกจากนี ้รัฐบาลหรือหนว่ยงานภาครัฐควรมีนโยบายท่ีชดัเจนว่าต้องการควบคมุการพนนั

ประเภทใดในสถาบนัอุดมศึกษา ประการส าคญัควรประสานงานกับสถาบนัอดุมศึกษาทัว่ประเทศ

เพ่ือสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งรัฐ สถาบนัอดุมศกึษา ผู้ปกครอง และนิสิตนกัศกึษาตอ่ไป 
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 อนึ่ง ผู้ วิจัยเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐท่ีต้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาการพนันในสถาบัน 

อดุมศกึษาอย่างเร่งดว่น  เร่ิมจากกระทรวงศกึษาธิการ ควรวางพืน้ฐานในการส่งเสริมเรียนรู้ป้องกัน

ภยัการพนนัตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศึกษา มุ่งเน้นให้เด็กนกัเรียนรู้เท่าทนัส่ือ (Media 

Literacy) ท่ีเช่ือมโยงกบัการพนนัทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพราะผลการวิจยัพบว่านิสิตนกัศกึษาเร่ิม

เล่นการครัง้แรกตัง้แตส่มยัเรียนชัน้ประถมศกึษา หรือแม้แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) และส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรหามาตรการท่ีชดัเจนโปร่งใสในการเฝ้าระวงัและ

ปราบปรามเว็บไซต์การพนนัอยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั ไมใ่ห้ขยายวงกว้างจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั   

 3.3 หนว่ยงานภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ  การท าหน้าท่ีของหน่วยงานภาคเอกชนหรือ

องค์กรอิสระยงัคงมีความจ าเป็น เพราะเป็นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบ ควบคมุ ติดตามประเมินผล

การด าเนินโครงการรณรงค์และกิจกรรมต่อต้านการพนนัรูปแบบต่าง ๆ ของภาครัฐ ท่ีส าคญัยงัช่วย

สร้างแรงกระเพ่ือมในสงัคมให้ตระหนกัถึงโทษของการพนนัได้เป็นอยา่งดี  ยกตวัอย่างงานเสวนาและ

น าเสนอผลการวิจยัเร่ือง "มาตรการควบคมุและก ากับดแูลการให้บริการ SMS การพนนั และการ

เส่ียงโชค" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2556  

ซึ่งมีตวัแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอิสระเข้าร่วมเสวนาอย่าง     

คบัคัง่ 

 3.4 ส่ือมวลชน  เน่ืองจากการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนอาจเข้าไปสนบัสนนุทศันคติเชิง

บวกและพฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนกัศึกษาโดยไม่รู้ตวั โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวของ

ส่ือมวลชนท่ีมักกระตุ้นเร้าให้ผู้ ชมหรือผู้ ฟังร่วมลุ้น ร่วมทาย ร่วมซือ้ ก่อนวนัตรวจผลสลากกินแบ่ง

รัฐบาล เชน่ ฮือฮา!ต้นข้าวยกัษ์สงู 3 เมตร  ฮือฮาเลขเดด็พอ่ทา่นไข่ แหซื่อ้เกลีย้งแผง ฮือฮาแห่ขอหวย

ตะเคียนทองพนัปี  ต่ืน!เจอลกูหมปูระหลาดเพศมีลิน้ 2 แฉก มี 5 ขา แห่ไหว้กล้วยประหลาดออกปลี 

กลางต้น หากบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนคือการตรวจสอบและน าเสนอความจริงให้ประชาชน

รับทราบ  ส่ือมวลชนก็ควรหยิบยกประเด็นเร่ืองการน าเสนอข่าวการพนันมาพิจารณาเพ่ือก าหนด

ขอบเขตการท างานของตน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนนิสิตนกัศึกษาตกอยู่ภายใต้

บรรยากาศแหง่การพนนัโดยไมรู้่ตวั    

http://www.dailynews.co.th/thailand/235923
http://www.dailynews.co.th/thailand/235923
http://www.dailynews.co.th/thailand/236746
http://www.dailynews.co.th/thailand/236746
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 4. ปัจจุบนัโครงการรณรงค์เพ่ือลดปัญหาการพนนัตา่ง ๆ พยายามควบคุมเนือ้หาโดย     

ไม่น าเสนอวิธีการเล่น การเดิมพัน อัตราการต่อรอง เพ่ือป้องกันการเลียนแบบพฤติกรรมท่ี               

ไม่เหมาะสมนัน้  ผู้ วิจยัเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นเพราะผลการวิจยัยืนยนัว่านิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่

ร้อยละ 66.7 เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับการเล่นการพนันมาก่อน ท่ีส าคญัคนกลุ่มนีเ้ร่ิมเล่นการ  

พนนัครัง้แรกตัง้แตส่มยัเรียนชัน้ประถมศกึษา จึงไม่แปลกถ้าความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการพนนัจะเป็น

ต้นทุนติดตวัของพวกเขา ดงันัน้ ในขัน้ตอนการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือลดปัญหาการพนนั    

สิ่งท่ีหน่วยงานหรือผู้จดัโครงการรณรงค์ต้องด าเนินการอนัดบัแรกก็คือ การค้นหาเนือ้หาหลกั (Key 

Message) ท่ีจะส่ือสารไปยงันิสิตนกัศกึษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งค าตอบอาจพบได้ในผลการวิจยั

หวัข้อ “เหตผุลในการตดัสินใจเล่นการพนนั” ท่ีพบว่านิสิตนกัศกึษาเล่นการพนนัเพราะต้องการความ

สนกุสนาน  ไมมี่อะไรท า  ฆา่เวลา  รวมถึงอยากรู้เฉย ๆ  เม่ือทราบเหตผุลแท้จริงของการตดัสินใจเล่น

การพนนัแล้ว การสร้างเร่ืองราวเพ่ือตอบโจทย์และส่ือสารออกไปคงไม่ใช่เร่ืองยากอีกตอ่ไป โดยหนึ่ง

ในเร่ืองราวอาจเป็นสถานการณ์จ าลองในวงไพ่ ขณะซือ้สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเล่นหวยใต้ดิน  

เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่านิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่เล่นการพนนัประเภทไพ่มากท่ีสุด รองลงมาคือ

สลากกินแบง่รัฐบาลและหวยใต้ดนิ  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป   

 

 1. การวิจยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัทศันคติ และพฤติกรรม

การเล่นการพนนัของนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ”ครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ

ในรูปแบบของการส ารวจ  เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม  ผลการวิจยัจึงแสดงออกมาในรูปภาพรวม

ของสถานการณ์มากกว่าเจาะลึกไปท่ีตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งเป็นพิเศษ ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้ต่อไป 

ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหรือการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ทราบ

มูลเหตุแท้จริงท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนกัศึกษา บางครัง้ผลการวิจัยอาจพบ    

ตวัแปรอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการเปิดรับขา่วสารและทศันคตเิก่ียวกบัการเลน่การพนนัก็เป็นได้   
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 2. เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่านิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนมีประสบการณ์  

ทศันคติ และความบอ่ยครัง้เก่ียวกบัการเล่นการพนนัมากกว่านิสิตนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ

และมหาวิทยาลยักลุ่มราชภฎั ดงันัน้ การวิจยัภายใต้บริบทการพนนัครัง้ต่อไปควรมุ่งไปท่ีกลุ่มนิสิต

นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนเป็นหลกั ซึ่งผลวิจยัอาจเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 

สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรอิสระ สามารถก าหนด

นโยบาย มาตรการ แผนการด าเนินงานส่ือสารเชิงกลยุทธ์ได้ถูกกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้   

 3. แม้การวิจยัครัง้นีจ้ะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกบัทศันคติ และ

พฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  อย่างไรก็ตาม  

ผลการวิจยัท่ีได้จากตวัแทนประชากรเพียงกลุ่มเดียวอาจไม่สะท้อนภาพความจริงของสถานการณ์

การพนันในสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ ในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรศึกษาเร่ืองดังกล่าวกับตัวแทน

ประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า

นิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประวตัิการเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกตอน ปวช. มีความถ่ีใน

การเปิดรับข่าวสารและทศันคติเก่ียวกบัการเล่นการพนนัมากกว่าระดบัการศกึษาอ่ืน ๆ แม้จะพบว่า

นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีประวัติการเร่ิมเล่นการพนันครัง้แรกตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มธัยมศกึษาตอนต้น และประถมศกึษาก็ตาม 
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ภำคผนวก  ก 
 

แบบสอบถำมเร่ือง  
 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเปิดรับข่ำวสำรกับทัศนคต ิและพฤตกิรรมกำรเล่นกำรพนัน 
ของนิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ 

 

 

 

ตอนที่ 1     ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม   

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง    และเตมิค าหรือข้อความลงในช่องวา่ง 
 ตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ 
 1. เพศชาย               2. เพศหญิง                 3. เพศทางเลือก 

 

2. ประเภทของมหาวิทยาลยัท่ีศกึษา 
 1. มหาวิทยาลยัของรัฐ   
 2. มหาวิทยาลยัเอกชน   
 3. มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฎั 

 

3. เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ....................... 
 

4. ทา่นพกัอาศยัอยู่กบั 
 1. อยู่คนเดียว    5. พ่ีน้อง / ลกูพ่ีลกูน้อง  
 2. เพ่ือน     6. คนรัก 
 3. ครอบครัว     7. อ่ืนๆ  (โปรดระบ)ุ ....................... 
 4. ญาตผิู้ใหญ่  

 
 

5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือนของท่าน 
  1. ต ่ากวา่ 2,000 บาท    4. 10,001-20,000 บาท 
  2. 2,001-5,000 บาท    5. 20,001-30,000 บาท 
  3. 5,001-10,000 บาท    6. มากกว่า 30,000 บาท 

เลขที่แบบสอบถาม  _ _ _ 
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6. สถานภาพครอบครัว 
 1. พอ่แมอ่ยู่ด้วยกนั 
 2. พอ่แมแ่ยกกนัอยู่  โดยท่ีไมมี่ใครแตง่งานใหม ่ 
 3. พอ่แมแ่ยกกนัอยู่  โดยท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดหรือทัง้สองฝ่ายแตง่งานใหม่ 
 4. พอ่หรือแมเ่สียชีวิต (คนใดคนหนึง่)    
 5. พอ่และแมเ่สียชีวิตทัง้คู่ 

 
 

ตอนที่ 2    ข้อมูลกำรเปิดรับข่ำวสำรเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนันของนิสิตนักศึกษำ 
 

 

 

ค าชีแ้จง      โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งวา่งตามความเป็นจริงมากท่ีสดุเพียง แหง่เดียว   
 
 

 7.  ทา่นมีความถ่ีในการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัการเลน่การพนนัจากส่ือประเภทตา่ง ๆ ระดบัใด 
  ใน 1 เดือน 

ประเภทส่ือ 

ควำมถี่  
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. โทรทศัน์       

2. วิทยกุระจายเสียง       

3. หนงัสือพิมพ์       

4. นิตยสาร       

5. ใบปลิว / แผ่นพบั      

6. ข้อความสัน้ (SMS) ผ่าน
โทรศพัท์มือถือ 

     

7. เพ่ือน      

8. ครอบครัว (พ่อ แม ่ญาติพ่ีน้อง)      

9. คนรัก      

10. เฟสบุ๊ค (Facebook)      

11. ยทูปู (YouTube)      

12. เวบ็ไซต์ตา่ง ๆ      
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ตอนที่ 3    ข้อมูลทัศนคติเก่ียวกับเล่นกำรพนันของนิสิตนักศึกษำ 
 

 

 

 

ค าชีแ้จง       โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งวา่งตามความเป็นจริงมากท่ีสดุเพียง แหง่เดียว   

 

 8.  ทา่นมีทศันคติตอ่การเลน่การพนนัในประเดน็ตอ่ไปนีอ้ยา่งไร   

 
 

 ประเดน็ 

ระดับทัศนคติ 
เห็นด้วย 
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย 
อย่ำงยิ่ง 

(1) 

1. การพนนัช่วยให้ฉนัผ่อนคลาย
ความเครียด 

     

2. การพนนัท าให้ฉนัมีเงินซือ้สิง่ของ 

ท่ีฉนัต้องการ 

     

3. การพนนัท าให้ฉนัเป็นท่ียอมรับ 

ของกลุม่เพ่ือน 

     

4. ไมม่ีใครประสบความส าเร็จได้ 

จากการพนนั 

     

5. การพนนัช่วยท าให้รวยทางลดัได้      

6. ฉนัรู้สกึช่ืนชมผู้ ท่ีสามารถหารายได้ 

เลีย้งครอบครัวจากการเลน่การพนนั 

     

7. ฉนัรู้สกึตอ่ต้านเพ่ือนท่ีเลน่การพนนั
ฟตุบอล 

     

8. ฉนัมีความสขุตอนลุ้นรางวลัจาก 

หวยใต้ดิน   

     

9. ฉนัมีความสขุเม่ือรัฐบาลเพ่ิมรางวลั 

สลากกินแบ่ง 

     

10. ไมใ่ช่เร่ืองง่ายเลยท่ีจะได้เงินจาก 

การพนนั 
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ประเดน็ 

ระดับทัศนคติ 
เห็นด้วย 
อย่ำงยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย 
อย่ำงยิ่ง 

(1) 

11. การเลน่การพนนัให้สนกุ ต้องร่วม
ลุ้นกบัเพ่ือน ๆ 

     

12. ถ้าวนันีฉ้นัพนนัแล้วเสียเงิน ฉนัเช่ือ
วา่วนัหน้า ฉนัจะมีโอกาสได้เงิน
เหมือนกนั 

     

13. ฉนัคิดวา่การพนนัเป็นการสร้าง
รายได้ท่ีลงทนุต ่า 

     

14. การพนนัท าให้มีรายได้เสริมและ
สบายกวา่การท างาน 

     

15. เม่ือฉนัฝันเหน็เลขเดด็ ฉนัจะเอา 

เงินไปซือ้หวยหรือสลากกินแบง่รัฐบาล 
เพราะไมใ่ช่เร่ืองเสียหายอะไร 

     

16. ฉนัมีความสขุท่ีเพ่ือนชม เมื่อฉนั 

ได้เงินจากการพนนั 

     

17. คนท่ีเลน่การพนนัเป็นคนท่ี 

ไมน่่านบัถือ 

     

18. ฉนัคิดวา่การพนนัเป็นสิ่งท่ีไมด่ี 
เพราะจะน าความเดือดร้อนมาสู ่

ตนเองและครอบครัว 

     

19. นิสยัคนไทยชอบการเสี่ยงโชค      

20. การดกีูฬาจะไมส่นกุ หากไมม่ีการ
พนนัขนัตอ่หรือเงินติดปลายนวม 
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ตอนที่ 4     ข้อมูลพฤตกิรรมเก่ียวกับกำรเล่นกำรพนันของนิสิตนักศึกษำ 
 

 

 

 

 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง    และเตมิค าหรือข้อความลงในช่องวา่ง 
 ตามความเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9.  ประสบการณ์ในการเลน่การพนนัของทา่น 
  1. เคยเล่น            2. ไมเ่คยเลน่ (ข้ามไปตอบตอนท่ี 5) 

 
 10.  ทา่นเคยเลน่การพนนัตอ่ไปนีห้รือไม่ และบอ่ยครัง้เพียงใดใน 1 เดือน 

 

ประเภทกำรพนัน 

ควำมบ่อยครัง้  

เป็น
ประจ ำ 
(5) 

บ่อยครัง้ 
(4) 

เล่นบ้ำง
บำงครัง้ 
(3) 

นำนๆครัง้ 
(2) 

ไม่เคย 
เล่นเลย 
(1) 

1. หวยใต้ดิน       

2. หวยออนไลน์      

3. พนนัมวย       

4. ไพ ่       

5. ไพ่ออนไลน์      

6. ไฮโล      

7. ลอตเตอร่ี หรือสลาก 

กินแบ่งรัฐบาล 

     

8. สนกุเกอร์       

9. หวยหุ้น      

10. ตู้ม้า       

11. บาคาร่า       

12. ตู้สล๊อต      

13. พนนับอล       

14. โป๊กเกอร์      
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ประเภทกำรพนัน 

ควำมบ่อยครัง้  

เป็น
ประจ ำ 
(5) 

บ่อยครัง้ 
(4) 

เล่นบ้ำง
บำงครัง้ 
(3) 

นำนๆครัง้ 
(2) 

ไม่เคย 
เล่นเลย 
(1) 

15. พนนักีฬาออนไลน์      

16. สง่ชิน้สว่นชิงรางวลั      

17. สง่ข้อความสัน้ (SMS) 
ทายผลหรือชิงรางวลัใน
รายการวิทยกุระจายเสียง  
โทรทศัน์ หรือเวบ็ไซต์ 

     

18. สง่ข้อความสัน้ (SMS) 
เพ่ือเลน่การพนนั 

     

19. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
........................... 

     

 

 

 

11. ทา่นเร่ิมเล่นการพนนัครัง้แรกเม่ือไหร่ 
 1. ประถมศกึษา    4. ปวช.   
 2. มธัยมศกึษาตอนต้น   5. ปวส. 
 3. มธัยมศกึษาตอนปลาย   6. มหาวิทยาลยั  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 12.   ทา่นเลน่การพนนัเพราะเหตผุลใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)    
  1. แสดงถึงอิสระในการตดัสินใจ    
  2. ต้องการหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
  3. ต้องการสร้างการยอมรับในกลุม่เพ่ือน  
  4. ต้องการหาเงินมาใช้จา่ยสว่นตวั 
  5. ต้องการเลียนแบบผู้ใหญ่  
  6. รู้สกึเหงา  ว้าเว ่
  7. ไมมี่อะไรท า ฆา่เวลา     
  8. ต้องการความสนกุสนาน 
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  9. อยากรู้เฉย ๆ      
  10. ท้าทายความสามารถ 
  11. อยากเทห์่และโชว์หญิง    
  12. พฒันาทกัษะความสามารถ 
  13. เป็นชอ่งทางรวยทางลดั    
  14. ชอบการเส่ียงดวงหรือได้ลุ้น 
  15. เลน่ตามเพื่อนหรือตามกระแส  เพราะใคร ๆ ก็เล่นกนั 
  16. เลน่ตามพอ่ แม ่หรือญาตพ่ีิน้อง 
  17. ช่ืนชอบกีฬา  ท าให้อยากหาเงินพิเศษด้วยชอ่งทางนี ้
  18. ได้เงินหรือสิ่งของง่าย ๆ โดยไม่ต้องลงทนุมาก 
  19. อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ ...................................................... 

 
 
ตอนที่ 5     ข้อเสนอแนะหรือควำมคดิเหน็ต่อสถำนกำรณ์สภำวะกำรพนันในสถำนศึกษำเพิ่มเตมิ 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

      ขอขอบคณุท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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