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                งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนัน สถิติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ในผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา เพ่ือเป็นฐานการศึกษาต่อยอดเชิงคุณภาพ  (2) เพ่ือ
ศึกษามูลเหตุจูงใจการเล่นพนันของผู้สูงอายุ และมูลเหตุจู งใจของผู้สูงอายุที่ไม่เล่นพนันในจังหวัด
อุบลราชธานีและนครราชสีมา เพ่ือเป็นฐานการศึกษาต่อยอดเชิงคุณภาพ และ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยด้านเขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัย จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 
สถานการณ์ประเมินการติดพนัน ระดับอายุของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมากับมุมมอง
การพนัน 14 ประเด็น      
              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้สูงอายุที่มีตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ก าหนดขนาดตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ านวน 300 ราย จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา การวิเคราะห์ค่าความถี่แบบแจกแจง 2 ทาง (crosstabs) 
และการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยค่า Cramer’s V  
            ผลการวิจัยปรากฏว่า สัดส่วนผู้สูงอายุจากการส ารวจในจ านวน 300 ราย (เล่นพนัน 256 ราย ไม่
เล่นพนัน 44  ราย คิดเป็นสัดส่วน 85:15) อายุต่ าสุดคือ 60 ปี อายุสูงสุดคือ 91 ปี โดยเริ่มเล่นพนันครั้ง
แตกเมื่ออายุ 18  ปี ผู้สูงอายุจะนิยมเล่นการพนันประเภท ไพ่ โดยมีสถิติสูงสุดใรอบปี 2559 จ านวน 118 
ครั้ง ตามด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดินไทย ไฮโล ไก่ชน หวย ธกส. บั้งไฟ มวยตู้ หวยหุ้นและโบก
ตามล าดับ มุมมองที่มีต่อการพนัน ผู้สูงอายุจะมีความเห็นส่วนใหญ่ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี เมื่อเล่นแล้วจะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย แต่ยังมีมุมมองที่เห็นด้วยในเชิงสนับสนุนเรื่องการพนันที่มองว่าการ
พนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อเล่นแล้วจะท าให้คลายเหงาได้ รู้สึกตื่นเต้น ช่วยให้มีเพ่ือนมาก
ขึ้นและการพนันคือการเสี่ยงโชค  
            มูลเหตุจูงใจของผู้เล่นการพนันมาจากเหตุผลที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและคิดว่าตนเองมี
โอกาสที่จะชนะพนัน อีกทั้งมีมูลเหตุมาจากสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรงเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้
ผู้สูงอายุสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้โดยเฉพาะการหันไปเล่นพนันอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในชุมชนที่
เล่นกันมาก และการพนันในปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายดาย 
            14 มุมมอง พบว่ามีความแตกต่างดังนี้ ตัวแปรที่พักอาศัย (1) ผู้สูงอายุที่มีเขตที่พักอาศัยในเมืองมี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับมุมมองการพนัน ความสัมพันธ์กับประเด็นการเล่นพนันเป็นการใช้
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เวลาว่างของผู้สูงอายุ และ (2) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความสัมพันธ์กับประเด็นการ
พนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ตัวแปรระดับการศึกษา (1) ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีมุมมอง
สัมพันธ์กับประเด็นการพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น (2) ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ และ (3) ผู้สูงอายุที่
มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป มีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการพนันเป็นวัฒนธรรม
ของสังคมไทย  ตัวแปรจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน (1) สมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 1-3 คนมีมุมมอง
สัมพันธ์กับประเด็นการพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ และจ านวนสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันมากกว่า 5 
คนขึ้นไปมีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น  ตัวแปร ผู้สูงอายุกลุ่มที่
ประเมินตนเองว่าไม่ติดพนันมีมุมองสัมพันธ์กับประเด็น (1) การพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ (2) 
การพนันท าให้ผู้สูงอายุมีความสุข ตื่นเต้น (3) การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ (4) การพนันช่วยให้
ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น และ (5) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ระดับอายุของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาที่แตกต่างกัน ไม่มีมุมมองที่สัมพันธ์กับมุมมอง
ใดในทางสนับสนุนการพนัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
            ภาพปรากฏการที่น่าสนใจจากข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษาสถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา ระดับการเล่นพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่สองจังหวัดนี้ มีพ้ืนฐานมาจาก
การเล่นเพ่ือความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมยามว่างก่อน แล้วเพ่ิมระดับเป็นการเสี่ยงโชค  เป็นเส้นทางให้
ผู้สูงอายุเข้าสู่วงจรการพนันได้อย่างแยบยล โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือให้เกิดความตื่นเต้น ตาม
ด้วยความต้องการพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจที่มีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องจากการพนัน ถึงแม้จะเริ่มต้นจาก
จ านวนเงินที่ไม่มากนักแต่ดูความถี่จากการเล่นแล้วเพ่ิมระดับขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นติดพนัน จากการคัด
กรองการติดพนันจ านวน 20 ข้อ ที่ใช้คัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุ กลุ่มอายุ 70-79 ปี เป็นกลุ่มอายุที่
เข้าข่ายติดการพนันคือตอบว่าใช่เป็นจ านวน 7 ข้อ ส่วนกลุ่มอายุ 80-89 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มีแนวโน้มจะเข้า
ข่ายการติดพนัน คือตอบว่าใช่เป็นจ านวน 6 ข้อ 
            กล่าวโดยสรุป สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุ สามารถสร้างผลกระทบทางลบได้เช่นเดียวกันกับ
บุคคลในวัยอ่ืนๆ มาตรการที่ส าคัญที่น่าจะน ามาใช้ได้กับผู้สูงอายุคือการปรับบทบาทของพระสงฆ์ ให้เป็นผู้
ชี้ผิดชี้ถูก เนื่องจากผู้สูงอายุยังคงมองพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทและอิทธิพลทางความคิดและการชักน า
แนวทางต่างๆ ที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐต้องปรับทัศนคติและวิธีคิดที่ถูกต้องให้กับ
กลุ่มผู้สูงอายุที่เล่นการพนัน   
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ABSTRACT 
 
TITLE:  Gambling Situation among Seniors People in Ubonratchathani and  
           Nakhonratchasima 
AUTHOR:  Supawadee Khunthongjan  
KEY WORDS:  Gambling situation, Senior People, Gambling perspective 
     
               The study aims to (1) study gambling situation and gambling-related statistics 
among senior people in Ubonratchathani and Nakhonratchasima as to base qualitative 
further study (2) study gambling motives of senior gambler and non-gambler group in 
Ubonratchathani and Nakhonratchasima as to base qualitative further study and (3) study 
relationship among the factors on shelter, educational background, living condition, 
household membership, evaluation of gambling behavior, age group of senior people in 
Ubonratchathani and Nakhonratchasima towards fourteen gambling perspectives.  
                The study used people at the age of 60 or more as target group.  The sample 
size was determined 300 people by purposive sampling and multi-stage sampling technique 
respectively. The study employed questionnaire as research tool and had it analyzed by 
descriptive statistics, crosstabs, a measure of association between two nominal variables 
Cramer’s V.  
               The study revealed that 256 out of total number of target group liked gambling 
and others 44 did not. It was accounted for 85:15. The lowest range of age playing gambling 
was 60 and the highest was 91. They started gambling when were18. Playing card was the 
most popular game among old people regarding 118 times of gambling statistics in 2559 
B.E. followed by government lottery, illegal lottery, Hilo, cock fighting, BAAC lottery (Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives), boxing, SET lottery (Stock Exchange of 
Thailand), and local gambling playing at the funeral. According to perspective on gambling, 
most of ole people agrees that gambling was not a good activity caused lots of following 
problems but some of them argued that it was worth spending free time for because it 
helped relieve loneliness, increase an excitement, make more friends, and it’s kind of risk-
taking activity.  
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               The motives for playing gambling involved inadequate income, a possibility to 
win the prize and importantly good physical condition of those old people enable them to 
join any activity, particularly gambling games that were found at almost every corner in the 
village and be accessible easily.   
               Regarding results of fourteen different perspectives it was found respectively 
that first, shelter: (1) senior people living in urban area related to the relationship between 
the surrounding and gambling behavior which the latter one was to spend free time for; 
and (2) senior people living in urban are related to risk-taking activity. Second, according to 
education background it's revealed that (1) uneducated senior people got involved with 
gambling behavior because it made them happy and excited; (2) senior people with junior 
high school education regarded the gambling as an activity; (3) senior people who had High 
Vocational diploma or higher mentioned that gambling was culture of Thai society. Third, 
household membership related to gambling as follows: (1) household with few members 
regarded gambling as enjoyable activity among the senior and for the household with 
member up to 5 people regarded the gambling as to help make more friends for those old 
people. Last, for the seniors who were self - evaluated not to addict to gambling related 
to that (1) gambling was a pleasure activity to spend free time with; (2) gambling made 
them happy and excited; (3) gambling was just a kind of risk-taking activity; (4) gambling 
helped them make more friends and (5) gambling relieved the loneliness. The results were 
consistent with the hypothesis of this study. However, the different age group of the senior 
in Ubonratchathani and in Nakhonratchasima was not supportive to any gambling behavior 
which was inconsistent to the hypothesis. 
                Interestingly, fundamental data in this study on gambling situation of senior 
people in Ubonratchathani and Nakhonratchasima revealed that gambling behavior of 
those was based on enjoyment, free time activity, and a kind of risk-taking activity. Such 
old people’s behavior was automatically led them to gambling cycle based on social 
interaction and gambling-source income. Generally, only little money needed for the first 
gambling game but it got double or triple the next round until they became addicted to. 
Through the 20 items of gambling behavior survey form of senior people it revealed that 
at the age range of 70-79 was regarded as gambling addicted regarding their positive answer 
7 items out of 20 and the age range of 80-89 was predicted to get addict to gambling 
regarding their positive answer 6 items out of 20. 



ฉ 
 

                Briefly, gambling situation among senior people was able to cause negative 
results to society like any other group of people. Preventive measure to be employed with 
them was to have Buddhist monk guided or led them to the wrong thing and the right thing 
because Buddhist monks played an outstanding role as model influencer in society as well 
as government officials should have helped adjust attitude and thinking process to the 
senior gamblers.   
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบัน ประเทศไทยหรือแม้แต่ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในขนาดและ
สัดส่วนของผู้สูงอายุ มีการเพิ่มของประชากรในอัตราที่ลดลง แต่ผู้สูงอายุกลับเพิ่มมากขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น 
สะท้อนให้เห็นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุและยังรวมถึงสังคมโลกด้ วย  
ดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 จ านวนผู้สูงอายุ 73.4 ต่อเด็ก 100 คน และในปี พ.ศ. 2563 
จะมีจ านวนผู้สูงอายุ 98 คนต่อเด็ก 100 คน ซึ่งในอนาคตผู้สูงอายุจะมีจ านวนมากกว่าเด็ก (ปัทมา ว่าพัฒน-
วงศ์และปราโมทย์ ประสาทกุล, 2558)  

ผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและ
มีสัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุ ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกว่า 
“ผู้สูงอายุ” คือบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือเป็นวัยเกษียณอายุการท างาน เป็นวัยที่ต้องพักผ่อนหลังจาก
ท างานในวิชาชีพมาครบก าหนด ผู้สูงอายุในวัยนี้ จึงมีประสบการณ์ในช่วงชีวิตที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับลูกหลาน มีความมั่นคง มีการเก็บออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต เพ่ืออยู่กับลูกหลานอย่างมี
ความสุขตามอัตภาพ เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้า คนส่วนใหญ่รู้จัก
ดูแลใส่ใจในสุขภาพของตนเอง ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณอายุการท างานก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่สุขภาพ
ร่างกายยังคงแข็งแรง มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสังคมได้ไม่มากก็
น้อยเช่นเดียวกับบุคคลในวัยอื่นๆ  

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 ข่าวที่ปรากฏตามสื่อและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม เป็นข่าว
ที่เกิดจากการกระท าของผู้สูงอายุในวัยย่างเข้า 80 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักของบุคคลในสังคมหลากหลายอาชีพ ถูก
ด าเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงบุคคลอ่ืน สร้างความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาท โดยที่ผู้ถูกกระท าเป็น
บุคคลจากหลากหลายอาชีพทั้งที่ยังไม่เกษียณอายุและเกษียณอายุการท างานไปแล้ว  โดยมีสาเหตุของการ
ฉ้อโกงมาจากการเป็นหนี้พนัน  ตามแนวคิดของนักชราวิทยา กล่าวว่าในสภาวะปกติบุคคลช่วงวัย 80-90 ปี 
จะไม่ต้องการเงินทองและทรัพย์สินไปมากกว่าความรักและความเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว  แต่แล้ว
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจนเป็นข่าวใหญ่โตมีมูลเหตุจูงใจอะไรที่ต้องท าให้ผู้สูงอายุในวัยนี้ติดการพนัน 
นอกจากนี้จากรายงานของจังหวัดนครราชสีมา (2558) ระบุว่าบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณ
และเกษียณอายุราชการไปแล้วมีแนวโน้มเดินทางไปบ่อนคาสิโนเพ่ือเล่นการพนันในประเทศเพ่ือนบ้านเป็น
จ านวนมากขึ้นทุกปี  
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กล่าวได้ว่าการพนัน ได้แทรกซึมเข้าไปในบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกระดับการศึกษา 
เป็นวิธีการหารายได้ เพื่อเล็งผลระยะสั้นของกลุ่มบุคคลที่ต้องการน าเงินไปใช้ในกิจกรรมหลายประเภท ทั้งนี้
จากงานศึกษาของนักวิจัยหลายท่านได้ระบุว่า จุดเริ่มต้นของการเล่นพนันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคล 
หากเป็นกลุ่มวัยรุ่นเหตุผลหลักคือ เล่นเพ่ือความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ  และการว่างงาน (สุภาวดี  
ขุนทองจันทร์, 2558) ส่วนกลุ่มผู้หญิงเล่นการพนัน เป็นการเสี่ยงโชค โดยเฉพาะผู้หญิงที่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ต้องบริหารจัดการการเงินเพ่ือหมุนเวียนเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มองการ
พนันว่าเป็นการลงทุน และมีฐานะเป็นกิจกรรมในการด ารงชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน
เศรษฐกิจของครัวเรือนในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการหมุนเวียนเงินสด (อริยา เศวตามร์และคณะ, 2555)  

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข่าวนี้แล้ว กลุ่มบุคคลที่เกษียณอายุการท างานหรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ จึงเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องติดตาม ส ารวจ เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์การติดพนัน ว่ากลุ่มบุคคล
เหล่านี้มีมูลเหตุจูงใจใดในการเล่นการพนันในวัยที่สมควรต้องพักผ่อนปล่อยวางทุกอย่าง แล้วการพนันที่
กลุ่มบุคคลเหล่านี้เล่นเป็นการพนันประเภทใดบ้าง การพนันเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงไปสู่อบายมุขหรือ
ผลกระทบทางลบอ่ืนๆ อย่างไรบ้าง และจ านวนกลุ่มผู้สูงอายุติดการพนันคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด อีกทั้ง
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่เล่นการพนัน มีหลักคิดในการยับยั้งชั่งใจอย่างไร ซึ่งเมื่อได้ค าตอบนี้แล้ว ผู้เกี่ยวข้องจะมี
วิธีการสกัดกั้นในกลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่างไร เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับ
สังคมได้ไม่แตกต่างจากวัยอืน่ๆ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวและไม่ปรากฏเป็นข่าว  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ประกอบไปด้วย 8 จังหวัดคืออุบลราชธานี อ านาจเจริญยโสธร 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิและนครราชสีมา เป็นเขตพ้ืนที่ ที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องการพนันและอบายมุข
ปรากฏตามสื่อต่างๆ ที่แฝงอยู่ในรูปประเพณีและวัฒนธรรมในสังคม ตัวอย่างเช่น การเล่นหวยทุกชนิดที่
ปรากฏในสังคมทั้งหวยไทยและหวยลาวของจังหวัดอุบลราชธานี การพนันบั้งไฟของจังหวัดศรีสะเกษและ
ยโสธร มีนักพนันหลากหลายทั้งอายุ อาชีพและสถานภาพที่แตกต่างกันมาเล่นพนันในพ้ืนที่  การเดินทางไป
เล่นพนันที่บ่อนคาสิโนประเทศกัมพูชาของข้าราชการครูจังหวัดนครราชสีมาผ่านด่านชายแดนอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้วจนเกิดปัญหาหนี้สิน ครอบครัวแตกแยก  การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลของนักวิจัยเมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2560 ด้วยการสัมภาษณ์เซียนพนัน พบว่าผู้เล่นการพนันไม่ได้มีเพียงเยาวชนและผู้ที่อยู่ในวัย
แรงงานเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลวัยใกล้เกษียณ และวัยที่เกษียณอายุการท างานแล้ว 
พนักงานบริษัทห้างร้าน และพระสงฆ์ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เล่นพนันบั้งไฟ ไก่ชนและพนันอ่ืนๆ อีกหลาย
ชนิด  กล่าวได้ว่าพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ ที่มีความเสี่ยงสูงจากการพนัน
ของประชากรทั้งในวัยอ่ืนและในวัยผู้สูงอายุ ในอันที่จะสร้างผลกระทบทางลบระยะยาว ที่เชื่อมโยงจากการ
พนันเช่น การเกิดอาชญากรรม ความยากจน ครอบครัวแตกแยก ท าลายมาตรฐานจริยธรรมอันดี การผิด
ศีล  5 เป็นต้น การพนันจึงเป็นสิ่งเลวร้ายต่อคนในสังคมสร้างปัญหาในวงกว้าง  

ในเบื้องต้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดเป็นพื้นที่น่าสนใจในการส ารวจสถานการณ์
การพนันในผู้สูงอายุ เนื่องจากเมื่อพิจารณาลักษณะภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนที่แล้ว พบว่ามีจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับ
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ประเทศเพ่ือนบ้านกับจังหวัดที่ไม่ได้ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ จังหวัดอุบลราชธานีติดกับประเทศเพ่ือน
บ้านอย่าง สปป.ลาวและกัมพูชา ศรีสะเกษ สุรินทร์และบุรีรัมย์ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านคือกัมพูชา ซึ่ง
กัมพูชาเป็นประเทศที่มีบ่อนพนันเสรี จากงานวิจัยของวิรินดา  สุทธิพรหม และดลฤดี   จันทร์แก้ว (2552) 
ระบุว่ามีนักพนันซึ่งเป็นคนไทย เดินทางไปเล่นพนันผ่านด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 84 เป็นนัก
พนันจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมูลเหตุจูงใจในการเดินทางไปบ่อนคาสิโนเพราะต้องการเสี่ยงโชค 
โดยแฝงไปเล่นพนันในรูปของนักท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดยโสธร อ านาจเจริญ ชัยภูมิและนครราชสีมา เป็น
พ้ืนที่ไม่ได้ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเลือกจังหวัดมาเพ่ือส ารวจสถานการณ์
การพนันของผู้สูงอายุ ใน 2 จังหวัดคืออุบลราชธานีและนครราชสีมา ซึ่งมีจ านวนประชากรมากเป็นล าดับ
ต้น ของภาคน่าจะท าให้เห็นภาพการพนันในผู้สูงอายุที่ครอบคลุมตัวแปรสภาพแวดล้อมในบริบทที่แตกต่าง
และอธิบายสถานการณ์การพนัน ในผู้ สู งอายุ  ซึ่ ง เป็นภาพรวมใน พ้ืนที่ ทั้ ง  8  จั งหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพ้ืนที่เมือง ชนบทและก่ึงเมืองก่ึงชนบท  

ทั้งนี้ที่ผ่านมางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุยังไม่เคยปรากฏให้เห็น 
ประเด็นนี้ จึงเป็นประเด็นที่น่าให้ความสนใจศึกษา ซึ่งในการศึกษาเบื้องต้นจ าเป็นต้องส ารวจสถานการณ์ 
สถิติ แนวโน้มที่เกิดขึ้นในระยะแรก เพ่ือให้ได้ข้อมูลในทางสถิติส าคัญก่อน จึงท าการศึกษาในประเด็นเชิงลึก
ต่อไป หากสถิติ แนวโน้มผู้สูงอายุเล่นหรือมีปัญหาติดการพนันแล้วย่อมกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้
เช่นเดียวกับนักพนันวัยอื่นๆ  ค าถามส าคัญที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันใกล้เมื่อประเทศไทยจะเป็น
สังคมของผู้สูงอายุแล้ว สังคมผู้สูงอายุนี้ติดการพนัน รัฐบาลจะต้องใช้จ่ายงบประมาณมากเท่าใดในการดูแล
ผู้สูงอายุที่ไม่เพียงแต่ดูแลด้านการเจ็บป่วยและภาวะไร้ที่พ่ึงพิงเท่านั้น หากแต่รัฐบาลยังต้องใช้งบประมาณ
เพ่ือแก้ปัญหาการพนันในผู้สูงอายุด้วย ย่อมจะเป็นภาระอันหนัก ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชนหรือ
ผู้สูงอายุ ผู้เกี่ยวข้องก็ยังต้องให้ความดูแล เพราะผู้สูงอายุจะได้กลับใจมาเลี้ยงดู กล่อมเกลาบุตรหลาน ได้
แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์อันดีที่ผ่านมาในช่วงชีวิตให้ชีวิตมีคุณค่าในบั้นปลายได้ เพราะผู้สูงอายุยังคง
ต้องการอิสระ ศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ในการด ารงชีวิตเช่นเดียวกับวัยอื่นๆ ดังนั้นการวิจัยเชิงส ารวจ
จะช่วยให้ได้ข้อมูลส าคัญในการแก้ปัญหาเบื้องต้น เป็นแนวทางน าไปสู่การวิจัยเชิงลึกเพ่ือให้รู้เท่าทัน
พฤติกรรมการพนันในวัยผู้สูงอายุในระยะต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนัน สถิติที่เกี่ยวข้องกับการพนันในผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี

และนครราชสีมา เพ่ือเป็นฐานการศึกษาต่อยอดเชิงคุณภาพ 
2. เพ่ือศึกษามูลเหตุจูงใจการเล่นพนันของผู้สูงอายุ และมูลเหตุจูงใจของผู้สูงอายุที่ไม่เล่นพนันใน

จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา เพ่ือเป็นฐานการศึกษาต่อยอดเชิงคุณภาพ  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัย 

จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน สถานการณ์ประเมินการติดพนัน ระดับอายุของผู้สูงอายุจังหวัด
อุบลราชธานีและนครราชสีมากับมุมมองการพนัน 14 ประเด็น      
    

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มุ่งศึกษากลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป (กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็น
จังหวัดตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดที่จัดแบ่งตามการส่งเสริมการบริหารแบบบูรณา
การ ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิและ
นครราชสีมา โดยใช้วิธีการส ารวจเป็นการศึกษาตัวแปรอย่างมีระบบในสถานการณ์ท่ีพบ ซึ่งมีระยะเวลาที่ใช้
ในการศึกษา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2560 – 31 เดือนธันวาคม 2560 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. กลุ่มผู้สูงอายุมีวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากการพนัน ลดโอกาสและความเสี่ยงที่จะติดการ
พนันในการด าเนินชีวิต ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความสุข เพ่ือกล่อมเกลาเลี้ยงดูบุตรหลานจากประสบการณ์
อันดีที่ผ่านมาในช่วงชีวิต 

2. บุตรหลานและญาติของผู้สูงอายุได้รับข้อมูล ความต้องการของผู้สูงอายุผ่านงานวิจัย เมื่อ
ผู้สูงอายุมีปัญหาที่เกิดจากการพนัน โดยน าข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุไปปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่
ติดพนันได้อย่างเหมาะสมเพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุมีความหวังและก าลังใจจากผู้เกี่ยวข้อ งในการใช้ชีวิตในบั้น
ปลายต่อไป 

3. หน่วยงานภาครัฐ มีสถิติที่ส าคัญส าหรับการพนันในผู้สูงอายุ รู้เท่าทันและน าข้อมูลทางสถิติใน
เบื้องต้น ประกอบการจัดท ามาตรการป้องกันการเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีมาตรการป้องกัน
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ส าหรับผู้สูงอายุที่ติดพนัน ตลอดจนมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานต่อไป 

4. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและส านักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้
ข้อมูลและสถิติที่ส าคัญเพ่ือเป็นฐานการศึกษาต่อยอดเชิงคุณภาพในระยะถัดไป ในการสร้างองค์ความรู้ที่จะ
เชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมการพนันในเชิงลึก ตลอดจนหาแนวทางท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาของสังคมจากกรณีที่
ผู้สูงอายุติดการพนัน เพราะความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมจะช่วยให้ได้แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุห่างไกลการพนันต่อไป ซึ่งจะสามารถวางแผน 
และน างบประมาณที่จะใช้แก้ปัญหาการพนันนั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในสิ่งจ าเป็นเช่น
สวัสดิการให้ผู้สูงอายุด้านอ่ืนๆ การเพ่ิมเบี้ยสวัสดิการผู้สูงอายุให้มากขึ้น  
               

1.5 สมมติฐานของการวิจัย 
 

ผู้สูงอายุที่มีสภาพแวดล้อมด้านเขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัย จ านวน
สมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน สถานการณ์ประเมินการติดพนัน และระดับอายุมีความสัมพันธ์กับมุมมองการ
พนัน 14 ประเด็น 
 

1.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

การพนันได้รุกคืบเข้าไปไม่เว้นแม้กลุ่มผู้สูงอายุ ตามแนวคิดนักชราวิทยา ได้จัดกลุ่มผู้สูงอายุ
ออกเป็น 4 กลุ่ม อายุ 60-69 ปี อายุ 70-79 ปี อายุ 80-89 ปี และอายุ 90 ปีขึ้นไป แต่ละกลุ่มอาจมี
สภาพแวดล้อมและปัจจัยเอ้ือให้เล่นพนันที่แตกต่างกันเช่น  (1) เขตที่พักอาศัย (2) ระดับการศึกษา (3 ) 
สถานภาพการอยู่อาศัย (4) จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน (5) สถานการณ์ประเมินการติดพนัน และ(6) 
ระดับอายุ แต่ผลกระทบจากการเล่นพนันของผู้สูงอายุ สามารถสร้างความเสียหายแก่สังคมส่วนรวมได้ไม่
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะหากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น การหา
มาตรการสกัดกั้นการพนันในผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ในบั้นปลายชีวิตใน
การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลานต่อไป  ซึ่งปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดัง
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย  
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่ง
บางคนอาจเป็นบุคคลวัยเกษียณอายุจากการท างานจากอาชีพที่หลากหลายเช่น รับราชการ รับจ้าง
หน่วยงานภาครัฐ หรือบางคนอาจยังท างานอยู่โดยเฉพาะอาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่อาจจะไม่มีวัน
เกษียณอายุการท างานเหมือนกับอาชีพอ่ืนๆ ในงานวิจัยนี้ได้จัดกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 4 กลุ่มตามแนวคิด
ของนักชรา กลุ่มอายุ 60-69 ปี อายุ 70-79 ปี อายุ 80-89 ปีและอายุ 90 ปีขึ้นไป 

2. สถานการณ์การพนัน หมายถึงเหตุการณ์หรือมูลเหตุจูงใจต่างๆ เช่นด้านเศรษฐกิจที่รายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย ด้านการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่คู่สมรสหรือมิตรสหายจากไปก่อน ด้านอ่ืนๆ เป็นการ
เสี่ยงโชค ที่คนในละแวกชุมชนเล่นกันมาก หรือการมีช่องทางการเล่นที่สะดวก ที่ก่อให้เกิดการพนันใน
ผู้สูงอายุ ที่เป็นความผิดทางอาญา ที่กฎหมายบัญญัติห้าม หรือการพนันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่มี

สภาพแวดล้อมหรือปัจจัย
เอ้ือ 
1 เขตท่ีพักอาศัย  
2 ระดับการศึกษา  
3 สถานภาพการอยู่อาศัย 
4 จ านวนสมาชิกที่อาศัย
อยู่ด้วยกัน  
5 สถานการณ์ประเมินการ
ติดพนัน  
6 ระดับอายุ 

สถานการณ์การพนันใน
ผู้สูงอายุ 

 

ผลกระทบจากการพนัน
ผู้สูงอายุ การเชื่อมโยง
อบายมุขอ่ืนๆ  

มาตรการสกัดกั้น 
เพ่ือศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็น
มนุษย์ในบั้นปลายชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 60 
ปีขึ้นไป 

มุมมองต่อการพนัน 14 
ประเด็น 

สถิติและความถ่ีที่เกี่ยวข้อง
ในการเล่นพนัน 
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การเล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินแล้วสร้างผลกระทบให้กับเล่นและผู้เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากความถี่ในด้าน
ประเภทของการพนันที่เล่น จ านวนเงินที่ใช้เล่นในแต่ละประเภท จ านวนเงินที่ เสียไปกับการเล่นพนัน 
สถานที่เล่นการพนันเป็นต้น 

3. ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการพนันในผู้สูงอายุหมายถึง สภาพการณ์ทั่วไปที่เป็นปัจจัยเอ้ือให้
ผู้สูงอายุเล่นการพนัน เช่นเพื่อนวัยเดียวกับผู้สูงอายุ จังหวัดที่อาศัยอยู่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านกับจังหวัดที่
ไม่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุ  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ
เป็นต้น 

4. มาตรการสกัดกั้นหมายถึง แนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องน ามาใช้เพ่ือให้การพนันในผู้สูงอายุลดลงและ
สร้างผลกระทบกับสังคมให้น้อยลงเช่น อัตราค่าปรับ การเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ การจัดตั้งชมรม 
กลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุ 
 

1.8 ล าดับการน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้ด าเนินการครบถ้วนตามข้อตกลงเลขที่ 60-01-18 ของศูนย์ศึกษาปัญหา

การพนันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ผ่านการตรวจร่างฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์นื ผู้วิจัยได้น าเสนอเนื้อหาเป็น 5 บท บทที่ 1 กล่าวถึงหลักการและเหตุผล บทที่ 2 น าเสนอ
วรรณกรรมปริทรรศน์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยที่สะท้อนผลวิจัย บทที่ 4 การวิเคราะห์
ข้อมูล การอภิปรายผลข้อมูลจากการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง น าเสนอเป็นตารางพร้อมค าอธิบาย
ตามล าดับวัตถุประสงค์  บทที่ 5 การสรุปผลและอภิปรายผลรวมทั้งข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 



 

 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ปัญหาการพนันเป็นเรื่องที่แก้ไขล าบาก ในปี 2553 ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ นักวิชาการของศูนย์

ศึกษาปัญหาการพนันระบุว่า คนเล่นหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือเกือบ 20 ล้านคน 
หวยใต้ดินและสลากกินแบ่งจึงเป็นการพนันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีเงินหมุนเวียนรวมกันตลอดทั้งปีสูง
ถึง 178,827 ล้านบาท นี่เป็นเพียงประเภทการพนัน 1-2 ชนิดเท่านั้น และการพนันที่อยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ อีก
มีเป็นจ านวนมาก ถึงแม้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันออกนโยบายหรือหามาตรการต่างๆ ซึ่ง
เป็นแนวทางตั้งรับเพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา แต่การพนันไม่เคยลดลงจากสังคมไทยเลย สิ่งที่น่าวิตก
คือสังคมไทยมองว่าคนเล่นการพนันไม่ใช่คนเลว ถ้าเล่นเพ่ือความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 
หรือเล่นเพ่ือเสี่ยงโชค มุมมองดังกล่าวท าให้ผู้เล่นการพนันไม่รู้สึกว่าก าลังเดินทางไปในสิ่งที่ไม่ถูกและมักจะ
ใช้เหตุผลว่าเล่นเพ่ือความสนุกสนาน คลายเครียด เป็นเหตุผลที่เป็นหลุมพรางให้บุคคลเข้าสู่การพนันใน
ระยะแรก 
  

2.1 พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
 

การเล่นทุกประเภทที่มีการพนันเอาเงินกันระหว่างผู้เล่น มีลักษณะของการแพ้ชนะเข้าข่ายเป็นการ
เล่นพนัน โดยกฏหมายการพนันได้ควบคุมการเล่นโดยห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่น ถ้าเล่นหรือจัดให้มีการ
เล่นก็สันนิษฐานว่าเป็นการพนันไว้ก่อน ดังนั้นผู้ที่เก่ียวข้องในการเล่นทุกคนหรือว่าได้ร่วมเล่น การพนันแบ่ง
ออกเป็นบัญชี ก และบัญชี ข การพนันบัญชี ก เป็นการพนันที่ห้ามเด็ดขาด เข้าเล่นก็ไม่ได้ จัดให้มีการเล่นก็
ไม่ได้ ขออนุญาตเล่นก็ไม่ได้ ส่วนการพนันบัญชี ข จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา สามารถเล่นได้ในสถานกาสิโนของรัฐบาลเท่านั้น ผู้ที่มีอ านาจในการอนุญาตจัดให้มีสถานกาสิโน
ของรัฐบาลคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การพนันบัญชี ก ประกอบด้วย (1) หวย (2) โปปั่น (3) โป
ก า (4) ถั่ว (5) แปดเก้า (6) จับยี่กี (7) ต่อแต้ม (8) เบี้ยโบก (9) ไพ่สามใบ (10) ไม้สามอัน (11) ช้างงาหรือ
ป๊อก (12) ไม้ด า ไม้แดง (13) อีโปงครอบ (14) ก าตัด (15) ไม้หมุนหรือล้อ (16) หัวโตหรือทายภาพ (17) 
การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ (18) บิลเลียดรู ตีผี (19) โยนจิ่ม (20) สี่เหงาลัก (21) ขลุกขลิก (22) น้ าเต้าทุก
อย่าง (23) ไฮโล (24) อีก้อย (25) ปั่นแปะ (26) อีโป้งซัด (27) กาบาร่า (28) สล๊อทแมชีน 

การพนันบัญชี ข ประกอบด้วย (1) การเล่นต่างๆ ที่ให้สัตว์ต่อสู้กัน  (2) วิ่งวัวคน  (3) ชกมวย มวย
ปล้ า (4) แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ (5) ชี้รูป (6) โยนห่วง (7) โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ (8) 
ตกเบ็ด (9) จับสลากโดยวิธีใดๆ (10) ยิงเป้า (11) ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ (12) เต๋าข้ามด่าน (13) 
หมากแกว (14) หมากหัวแดง (15) ปิงโก (16) สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้
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เงินหรือให้ประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง (17) โตแตไลเซเตอร์ ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(18) สวีป ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง (19) บุ๊กเมกิง ส าหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง (20) ขายสลาก
กินแบ่ง สลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฏหมายของ
ประเทศที่จัดนั้น (21) ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่างๆ (22) ดวด (23) บิลเลียด (24) ข้องอ้อย (25) 
สะบ้าทอย (26) สะบ้าชุด (27) ฟุตบอลโต๊ะ (28) เครื่องเล่นที่ใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้าแสงสว่างหรือพลังอ่ืน
ใดโดยวิธีสัมผัส 

การเล่นพนันที่นอกเหนือปรากฏในบัญชี ก และข กฏหมายพนันยังควบคุมการเล่นอ่ืนที่มีศักดิ์
เทียบเท่าการเล่นในบัญชี ก เช่นการเปิดรับแทงพนันบอล หรือการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ดังนั้นการส่งชิ้นส่วนสินค้าไปชิงรางวัล
กระทรวงมหาดไทยเปิดให้เล่นได้ 2 วิธีเท่านั้นคือการส่งชิ้นส่วนไปชิงรางวัล และส่ง SMS ไปชิงรางวัลโดย
การคัดเลือกผู้โชคดีจากการจับชิ้นส่วนสินค้า เท่านั้น บุคคลที่สามารถเล่นพนันได้ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์ ยกเว้นการพนันสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีก็เล่นได้ ทั้งนี้ตามกฏหมายการ
พนันแม้จะไม่ได้เล่นแต่อยู่ในวงการพนันก็ถูกสันนิษฐานว่าเล่นด้วย ยกเว้นการอยู่ในวงการเล่นที่เป็นงานรื่น
เริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในสาธารณะสถาน ส่วนสินบนน าจับคือรางวัลที่รัฐจ่ายให้แก่บุคคล
ที่ชี้ช่องทางให้เจ้าพนักงานไปจับการพนันรายใดรายหนึ่งได้ส าเร็จ ซึ่งได้รับครึ่งหนึ่งจากอัตราค่าปรับ 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 การพนันประเภทต่างๆ 
ที่มา: (สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 2558) 

 
ชนิดการพนันประเภทต่างๆ ที่กล่าวมาสถานการณ์การเล่นจะได้รับความนิยมแตกต่างกันไปตาม

ปัจจัยของผู้เล่นทั้งคุณลักษณะนิสัย เพศ วัย ระดับรายได้ อาชีพ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง มูลเหตุจูง
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ใจต่างๆ กรณีของผู้สูงอายุที่เล่นการพนันก็จะเลือกเล่นการพนันในแบบของผู้สูงวัยซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่า
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครราชสีมาจะเลือกเล่นการพนันประเภทใดมากท่ีสุดโดยมีมูลเหตุจูง
ใจของการเลือกเล่นการพนันประเภทนั้นๆ มาจากมูลเหตุใด งานวิจัยเรื่องนี้จะตอบค าถามในลักษณะ
ดังกล่าวนี้ได้และจะได้น าเสนอผลการศึกษาในบทที่ 4 ต่อไป 
 

2.2 สถิติจากการเล่นพนันและผลกระทบต่างๆ จากการเล่นพนัน  
 

ปรากฏว่าในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาลงกรณ์ได้ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในประเด็นการพนันต่างๆ เพ่ือหามาตรการในการหยุดยั้งและลดผลกระทบจากการพนันที่
เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งพบว่าสถิติที่น่าวิตกคือ คนไทยเกือบร้อยละ 77 เคยเล่นการพนัน
มาแล้ว โดยผู้ที่มีอายุต่ าสุดในการเล่นพนันครั้งแรกมีอายุเพียง 7 ปี และสถานที่เล่นการพนันครั้งแรกๆ มัก
อยู่ในบ้าน ละแวกบ้าน หรือในโรงเรียน (ศิริพร  ยอดกมลศาสตร์, 2558)  คนเล่นพนันบางคนค่อยๆ 
พัฒนาการเล่นจากวงเล็กไปสู่วงที่ใหญ่ขึ้น และมีโอกาสกลายเป็นผู้ติดการพนันในที่สุด ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนัน พบว่า ปี 2539-2541 ธุรกิจการพนันผิดกฎหมาย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) หวยใต้ดิน (2) บ่อนเถื่อน และ(3) พนันฟุตบอล การพนันเหล่านี้ท าเงินให้กับ
ผู้ให้บริการการพนันสูงถึง 138,000-277,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ 
(2554) ได้ศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ที่มีต่อตัวผู้เล่นและ
ครอบครัว รวมถึงเงื่อนไขและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดให้มีบ่อนพนันถูกกฎหมาย การเปิดให้
มีร้านรับแทงพนันรูปแบบต่างๆ ที่ถูกกฎหมาย และความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการของภาครัฐในการ
ด าเนินการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดการการพนันของภาครัฐ พบว่า
ประชากรร้อยละ 77.1 เคยมีประสบการณ์เล่นการพนันมาก่อน โดยหวยใต้ดินเป็นการเล่นพนันครั้งแรก ซึ่ง
เหตุผลของการเล่นเพราะชอบเสี่ยงโชคและเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมากเริ่มเล่นการพนันด้วย
ตนเองไม่มีใครชวน ผลจากการประมาณการประชากรที่เล่นการพนันในปี 2553 ทั่วประเทศมีนักพนันเกือบ 
32 ล้านคน เป็นคนชนบทมากกว่าในเมือง เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย นักพนันเหล่านี้อยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ปัจจุบันสังคมไทยมีการพนันที่ล่อใจให้เล่นทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ตั้งแต่สลากกินแบ่ง
รัฐบาล หวยใต้ดิน การพนันบอล ไฮโล ชนไก่ มวย และหวยประเภทอ่ืนๆ เช่น หวยออมสิน หวย ธกส. แต่
สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินเป็นการพนันที่คนไทยนิยมเล่นกันมาก เพราะสามารถหาซื้อและเล่น
พนันได้ทั่วไป จากประมาณการจ านวนประชากรที่เล่นพนันในปี 2553 ที่นิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
หวยใต้ดิน ทั้งสิ้น 19.908 ล้านคน มากกว่าผู้ที่นิยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มี 19.180 ล้านคน 
เปรียบเทียบนักพนันในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองนิยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าหวยใต้ดิน 
ในขณะที่ในชนบทนิยมเล่นหวยใต้ดินมากกว่าเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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เมื่อประมาณการจ านวนเงินที่ใช้เล่นพนันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน พบว่าทั่วประเทศ
มีวงเงินซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละ 3,941 พันล้านบาท และคิดเป็นเงินเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตลอดทั้งปี 76.757 พันล้านบาท ในขณะที่การเล่นพนันหวยใต้ดินมีวงเงินเล่นพนันทั้งประเทศเฉลี่ยงวดละ 
5.531 พันล้านบาท และคิดเป็นเงินเล่นพนันหวยใต้ดินตลอดทั้งปี 102.050 พันล้านบาท รวมเฉพาะการ
พนันสองประเภทนี้ในช่วงทุกๆ 15-16 วัน จะมีเงินเล่นพนันหมุนเวียนทั้งประเทศจ านวน 9.472 พันล้าน
บาท หรือมีเงินหมุนเวียนเล่นการพนันทั้งสองประเภทนี้รวมตลอดทั้งปี 178.807 พันล้านบาท ในขณะที่
ประมาณการเงินเล่นการพนันประเภทอ่ืนๆ พบว่าประชากรที่ศึกษาหมดเงินไปกับการเล่นพนันในบ่อน 
46.352 พันล้านบาท พนันกีฬาพ้ืนบ้าน 45.666 พันล้านบาท พนันฟุตบอล 38.006 พันล้านบาท และพนัน
มวย 30.833 พันล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมจ านวนเงินเล่นพนันทุกประเภทตลอดทั้งปี 2553 พบว่ามียอดสูงถึง 
357.276 พันล้านบาท  

สถานการณ์การพนันไทยปีล่าสุด 2558 ส ารวจโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาลงกร ณ์ 
มหาวิทยาลัย มีสถิติในรอบ 12 เดือน ผู้เล่นการพนันที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.38 อายุ 
50-59 ปี ร้อยละ 5.97 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 6.63 อายุ 30-39 ปี ร้อยละ 6.21 อายุ 20-29 ปี ร้อยละ 
4.03 และอายุ 15-19 ปีคิดเป็นร้อยละ 1.16 โดยสัดส่วนเป็นหญิง 13.30 เป็นชาย 14.09  

จากสถิติและข้อค้นพบส าคัญในงานวิจัย จะเห็นว่าที่มาของการพนันมีสาเหตุจากความต้องการเงิน 
รายได้ของบุคคลที่ต้องการเงินเพราะขาดอาชีพที่มั่นคง หรือมีอาชีพแต่รายได้และค่าใช้จ่ายไม่สมดุลกันใน
แต่ละช่วงเวลา จึงหันไปพึ่งพาการพนันแทบทุกรูปแบบตั้งแต่ระดับที่เล่นง่าย หาเล่นได้สะดวก สามารถเล่น
ได้ทุกที่หรือตามแต่โอกาสจะอ านวยเช่นในงานบุญประเพณีที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว และงานศพ จึงพบว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างพยายามที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา ก าหนดมาตรการและบทลงโทษในรูปแบบต่างๆ  
หวังให้การพนันลดน้อยลงไปจากสังคมไทย อย่างไรก็ตาม มาตรการหรือการลงโทษต่างๆ ก็ไม่ท าให้ผู้เล่น
การพนันลดน้อยลงไป นอกจากไม่ลดน้อยลงไปแล้วยังมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการพนัน ค้นหาวิธีการจูงใจในแนวทางเลือกอ่ืนๆ อีกน่าจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
กลุ่มผู้เล่นการพนันได้บ้างเช่น การส่งเสริมศักยภาพบุคคลให้ท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ส่งเสริมศักดิ์ศรี
บุคคลต้นแบบในการท าความดี ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังปวง   
  

2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด 
 

ประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมาตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มองว่าเป็น
ภาคที่ประชากรยากจน รายได้ต่ า ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม มีสภาพทางด้านเศรษฐกิจ
ค่อนข้างยากล าบาก แต่ผู้คนมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันตามอัตรภาพ ซึ่งเป็นข้อดีของสังคมชนบท
ในภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ  ในปัจจุบันจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนทั้งสิ้น 20  
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ในงานวิจัยเรื่องนี้ เน้นจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ถูกจัดแบ่งตามการ
ส่งเสริมการบริหารแบบบูรณาการ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิและนครราชสีมา  ทั้ง 8 จังหวัด หากพิจารณาตามสภาพพ้ืนที่แล้ว จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นจังหวัดเดียวที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านถึง 2 ประเทศทั้ง สปป.ลาวและกัมพูชา ส่วน 
จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์มีพ้ืนที่ติดกับกัมพูชา ซึ่งกัมพูชาเป็นประเทศที่มีบ่อนการพนันเสรีท า
ให้นักพนันของไทยเดินทางเข้าออกทางช่องจอม ช่องสะง า ส่วนอีก 3 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิและ
ยโสธรจะไม่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

ข้อมูลน่าสนใจจากงานวิจัยของวิรินดา  สุทธิพรหมและคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษา
สภาพทางเศรษฐกิจจากบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดน กรณีศึกษาด่านช่องจอม บ้านด่านพัฒนา  ต าบลด่าน 
อ าเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์” โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวบริเวณชายแดน
ด่านช่องจอม บ้านด่านพัฒนา  ต าบลด่าน  อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 400 ตัวอย่าง ผล
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเล่นพนันมากท่ีสุดมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สถานภาพแต่งงานแล้ว 
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพส่วนตัวและข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปบ่อน
คาสิโนโดยรถยนต์ส่วนตัว รู้จักบ่อนคาสิโนจากการแนะน าของเพ่ือนและนายหน้า สาเหตุที่เดินทางไปบ่อน
คาสิโนเพ่ือต้องการเสี่ยงโชคและเพ่ือความตื่นเต้นและเพลิดเพลิน ความถี่ในการเดินทางไปบ่อนมากกว่า 3 
ครั้งต่อเดือน เดินทางไปบ่อนในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ผลของการเล่นพนันเสียมากกว่าได้ 

หากมองความแตกต่างที่สามารถน าไปสู่การเล่นพนันของผู้สูงอายุ ความน่าสนใจของกลุ่มจังหวัด
คือ กลุ่มจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการติดต่อสื่อสารกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและการมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท าร่วมกันแตกต่างจากกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ดังนั้น ตัวแปรที่เป็นสิ่งเร้าของการมีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน น่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิด
การเล่นพนันหรือติดพนันที่แตกต่างกันไป เป็นประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาประกอบ อย่างไรก็ตาม ใน
จังหวัดที่ไม่ได้มีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านก็ยังมีประเด็นน่าสนใจคือเขตที่พักอาศัยที่อยู่ในเขตเมืองหรือ
เขตชนบทย่อมจะส่งผลกระทบต่อการเล่นพนันได้ จึงกล่าวได้ว่า 8 จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลาย
ของตัวแปรที่น่าศึกษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีประชากรทั้งสิ้น 10,832,212 คน มีรายได้เฉลี่ย 24,431.50 
บาทต่อคนต่อปี (ส านักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, 2559) กลุ่ม
จังหวัดยังมีปัญหาโครงสร้างทางสังคมและโครงสร้างทางกายภาพเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาโดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ อาชญากรรม การพนันและอบายมุขต่างๆ  (กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด, 2560) 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของจังหวัดที่น าไปสู่ปัญหาโครงสร้างที่เป็นเงื่อนไข
ของการพัฒนาผู้วิจัยมองว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ประชากรในพ้ืนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในการหา



13 
 

รายได้เพ่ือน ามาด ารงชีวิต หากใครมีภูมิคุ้มกันทางใจมาก การใช้ชีวิตจะรอบคอบกว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันทางใจ
น้อยกว่า  คนกลุ่มหลังจะมองเรื่องการหาเงินเพ่ือให้รวยทางลัด การพนันและอบายมุขต่างๆ จึงเป็น
ทางเลือกง่ายดายส าหรับคนกลุ่มหลังนี้ อย่างไรก็ตามผลกระทบเริ่มต้นจากการพนันของคนกลุ่มหลังย่อมมี
เพียง 2 ทางเสมอคือมีได้กับมีเสีย โดยส่วนใหญ่ผู้เล่นพนันจะเสียมากกว่าได้ เมื่อเสียพนันแล้วท าให้ผู้เล่น
เป็นหนี้สินต้องหาเงินด้วยตัวคูณเป็นสองเท่าหมายความว่านอกจากต้องหารายได้เพ่ิมเพ่ือใช้จ่ายให้เพียงพอ
ในชีวิตประจ าวันแล้ว ยังต้องหาเงินใช้หนี้การพนันที่หวังว่าจะได้เงินทางลัด การหาเงินมาใช้หนี้พนันจึง
น าไปสู่การท าผิดจริยธรรมและการท าผิดกฎหมาย การพนันและอบายมุขเหล่านี้จึงกลายเป็นต้นเหตุของ
ปัญหาต่างๆ ตามมาในบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 

 
ภาพที่ 2.2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ที่มา: (www.pdit.co.th) 
 

2.4 ผู้สูงอายุวัยเกษียณ 
 

ข่าวที่ปรากฏตามสื่อและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม เป็นข่าวที่เกิดจากการกระท าของผู้สูงอายุ
ในวัยย่างเข้า 80 ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มแก่  ถูกแจ้งความด าเนินคดีการฉ้อโกงบุคคลอ่ืนที่มีมูลค่าความ
เสียหายมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยมีมูลเหตุจูงใจที่ต้องกระท าผิดเพราะติดหนี้พนัน กล่าวได้ว่าปัญหา
การพนันไม่ได้เป็นปัญหาของบุคคลที่อยู่ในวัยอื่นๆ เท่านั้นแต่ยังลุกลามมาถึงวัยที่อยู่ในบั้นปลายชีวิตแล้ว  
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ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 จ านวนผู้สูงอายุ
ของไทยทั้งสิ้น 10,014,705 คน โดยจังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่มีจ านวนผู้สูงอายุเป็นล าดับต้นๆ ของประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
นักชราวิทยา (gerontologist) แบ่งช่วงชีวิตของผู้สูงอายุออกเป็น 4 ช่วงด้วยกันได้แก่ ไม่ค่อยแก่ (the 
young-old) อายุประมาณ 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.5 เป็นช่วงที่ประสบการเปลี่ยนแปลงชีวิตพบเจอ
วิกฤติหลายด้านด้วยกันอาทิ การเกษียณอายุ การจากไปของคู่ครองและมิตรสหาย สุขภาพร่างกายยังคง
แข็งแรงแต่อาจต้องพ่ึงพิงบุคคลอ่ืนบ้าง  ช่วงแก่ปานกลาง (the middle-old) อายุประมาณ 70-79 ปี คิด
เป็นร้อยละ 29.9 ผู้สูงอายุช่วงนี้จะพ่ึงพาผู้อ่ืนมากขึ้น ความแข็งแรงลดลง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ น้อยลง 
ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านไม่กล้าออกนอกบ้าน กลัวอุบัติเหตุและตนเองเกิดความไม่มั่นใจในสวัสดิ
ภาพ ช่วงแก่ (the old-old) อายุประมาณ 80-90 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.6 ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมยากขึ้น 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ความจ าเริ่มลดลง เริ่มย้อนนึกถึงอดีตมากขึ้น วัยนี้ไม่ต้องการเงินทองทรัพย์สิน
มากไปกว่าความรัก ความเอาใจใส่จากลูกหลานที่ช่วยให้เกิดความสุขทางใจ ช่วงแก่จริงๆ  (the very old-
old) อายุประมาณ 90-99 ปี ผู้มีอายุยืนในขั้นนี้มีจ านวนค่อนข้างน้อย เป็นระยะที่มีปัญหาสุขภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจมากท่ีสุด ต้องการท าในสิ่งที่อยากท าในชีวิต ช่วงวัยนี้ผู้สูงอายุจะยอมรับความตายมากขึ้น
และขอตายอย่างมีศักดิ์ศรีท่ามกลางความอบอุ่นของครอบครัว (เสาวนา  ปิยะพิสุทธิ์, 2559) 

จากการส ารวจครั้งที่ 5   ของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 มีข้อมูลส าคัญประกอบด้วย แหล่ง
รายได้หลักของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มาจากบุตรร้อยละ 36.7 และมาจากการท างานของผู้สูงอายุเองร้อยละ 
33.9 จากเบี้ยยังชีพของทางราชการร้อยละ 14.8 จากการประเมินตนเองผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพดีร้อย
ละ 42.4 มีสุขภาพปานกลางร้อยละ 38.3 มีสุขภาพดีมากร้อยละ 3.3 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามล าพัง ร้อย
ละ 8.7 และไม่ได้อยู่คนเดียวตามร้อยละ 91.3 ผู้สูงอายุมีการออมร้อยละ 76.1 ได้รับการตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปีอย่างต่อเนื่องร้อยละ 52.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจ าร้อยละ 12.5 
ผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแลร้อยละ 88.9 ทั้งนี้พบว่าจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดคือ
นครราชสีมาและอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุ 2 ใน 5 ล าดับแรกที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด  ส าหรับ
จ านวนประชากรผู้สูงอายุจ าแนกตามจังหวัดและเพศ ดังตารางที่ 2.1  
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ตารางท่ี 2.1 จ านวนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด 
 

จังหวัด จ า น ว น
รวม 

เพศชาย กลุ่มอายุ (ปี) เพศหญิง กลุ่มอายุ (ปี) 
60-69 70-79 80  60-69 70-79 80  

ชัยภูมิ 184,387 84,440 49,481 25,892 9,067 99,947 54,344 31,461 14,142 
นครราชสีมา 423,934 192,976 107,037 61,944 23,995 230,958 118,162 74,389 38,407 

บุรีรัมย์ 228,544 104,179 60,182 31,846 12,151 124,365 66,228 39,168 18,969 

ยโสธร 91,835 41,422 25,311 12,070 4,041 50,413 27,938 15,677 6,753 
ศรีสะเกษ 186,667 83,172 49,816 24,494 8,862 103,495 56,836 32,199 14,460 

สุรินทร์ 212,999 95,351 53,737 29,784 11,830 117,648 62,291 37,418 17,939 
อุบลราชธานี 273,687 126,812 72,765 37,852 16,195 146,875 78,573 46,040 22,262 

อ านาจเจริญ 46,436 20,867 12,554 5,979 2,334 25,569 13,833 8,109 3,627 

 
ที่มา: (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
 

พฤติกรรมคือการกระท าและการแสดงออกของมนุษย์ต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีทั้งพฤติกรรม
ภายนอกที่สามารถมองเห็นและสัมผัสเข้าใจได้ กับพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ด้วย
ประสาทสัมผัส สิ่งที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์คือนิสัยส่วนบุคคล ปัจจัยเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม 
บรรทัดฐานของสังคม ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล สิ่งเหล่านี้เป็นตัวก าหนดให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมออกมาที่แตกต่างกัน ลาเฮย์กล่าวว่าเป้าหมายของการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์แบ่งออกเป็น 4 
ประการคือ เพ่ืออธิบายพฤติกรรม เพ่ือเข้าใจพฤติกรรม เพ่ือการพยากรณ์พฤติกรรมและเพ่ือควบคุม
พฤติกรรม (lahey, 2001)  

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม แต่
สิ่งแวดล้อมนับว่ามีอิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะความแตกต่างทางด้านครอบครัว ความแตกต่างทางเพศ 
ความแตกต่างทางอายุ ความแตกต่างทางสติปัญญา หากความเข้มข้นของสภาพแวดล้อมแตกต่างกันมาก
เท่าใดย่อมส่งผลให้บุคคลสนองตอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งที่แตกต่างกันมากเท่านั้น ซึ่งการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจมีทั้งดีและไม่ดี ดังนั้นหาก
บุคคลมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมจะสามารถด ารงตนอยู่ได้โดยไม่สร้าง
ผลกระทบทางลบกับบุคคลอ่ืน ในกรณีพฤติกรรมการเล่นพนันเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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ในทางลบ เนื่องจากผลจากการเล่นพนันจะสร้างความเสียหายให้กับผู้เล่นและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนเชื่อมโยง
ไปสู่อบายมุขต่างๆ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้การอธิบายพฤติกรรมของผู้เล่นพนันในวัยต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงวัยผู้สูงอายุได้ว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงอายุต่างๆ มีพฤติกรรมการเล่นพนันเป็นอย่างไร ปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมใด เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สูงอายุในวัยเกษียณอายุการท างานเล่นกพนัน ส าหรับผู้ที่ไม่เล่นพนันนั้น
ถึงแม้จะมีสิ่งกระตุ้นหรือสถานการณ์เข้ามากระทบแต่กลุ่มนี้จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมโดยไม่เล่นการพนันก็เป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่ากลุ่มเหล่านี้มีแนวทางในการปรับตัวและด ารงตน
อยู่ในวัยสูงอายุอย่างไร  

ในระยะเวลาที่ผ่านมาวิวัฒนาการของการเล่นพนันมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายและไม่หยุด
นิ่งแปรผันไปตามสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีเครื่องมือและเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารเป็นตัวช่วย และมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่
ละท้องถิ่น  กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณอายุการท างานก็จะกลายเป็นกลุ่มที่เล่นการพนันและติดการ
พนันจนก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมามากมาย   จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว เป็นเหตุผลที่ควร
ศึกษาการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาการพนันในสถานการณ์ที่แตกต่างและเหมาะสม มาตรการแก้ปัญหาเมื่อ
กลุ่มผู้สูงอายุติดการพนันเพ่ือให้ผู้สูงอายุลดความเสี่ยงจากการติดพนัน และมาตรการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่ผู้สูงอายุที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับการพนัน ถ้าหากได้หลักปฏิบัติที่ดีในแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจากการ
ศึกษาวิจัยแล้ว ย่อมจะส่งผลดีต่อครอบครัวของผู้สูงอายุ ชุมชน สังคมและประเทศชาติในอันที่จะช่วยลด
ภาระของรัฐ ลดความเสี่ยงจากการติดการพนันและหามาตรการในระยะยาว ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่ส าคัญท า
ให้มองเห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมของการแก้ปัญหา ให้รู้เท่าทันในสถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทย 
 

2.6 บริบทสภาพแวดล้อมสังคมเมือง ชนบท และกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่มีต่อผู้สูงอายุ 
 

สภาพสังคมไทยในอดีตแยกกันชัดเจนระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท โดยที่สังคมเมืองมี
ลักษณะบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูร่วมกันเป็นจ านวนมากเป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างๆ การ
คมนาคมสะดวก ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเมืองเป็นไปอย่าง มี
ระเบียบแบบแผน การท างานในสังคมจะมีการแบ่งหน้าที่กันท างานอย่างชัดเจนปัญหาของสังคมเมืองมักจะ
เป็นเรื่องของความเสื่อมโทรมด้านจิตใจของคนในสังคมและจากท่ามกลางกระแสการพัฒนาในปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความจริงใจที่มีต่อกันน้อยมาก ความสัมพันธ์ของชาวเมืองมีการ
จัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ ครอบครัวในสังคมเมืองมีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก สมาชิกในครอบครัวมักจะ
ประกอบอาชีพแตกต่างกัน วัดเป็นเพียงแหล่งประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น ไม่ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
เหมือนกับสังคมชนบท (ณรงค์ เส็งประชา  2544) 
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บทบาททางสังคมของผู้สูงอายุในสังคมเมือง จะปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เคยท างานในบทบาทวิชาชีพ 
ก็จะเริ่มลดบทบาทลงเช่น บางคนเคยเป็นทหารหรือต ารวจ ก็ยังรักอาชีพเดิมและท าประโยชน์ในลักษณะ
ของการเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน บางคนก็ไปท างานอาสาสมัครต่างๆ เช่นวัด โรงเรียน 
เนื่องจากในช่วงแรกผู้สูงอายุจะหากิจกรรมอย่างอ่ืนท า เพ่ือชดเชยบทบาทเดิมที่ลดลง กิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุในสังคมเมืองจะแตกต่างจากผู้สูงอายุในสังคมชนบท เนื่องจากสังคมเมืองมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครัน กิจกรรมส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุจึงอยู่ในลักษณะ กิจกรรมนันทนาการ การสังสรรค์กับเพ่ือน
การเข้าชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมกีฬา ศาสนา การเมือง ชมรมผู้สูงอายุ การเรียนรู้วาดรูป ท าอาหาร การจัด
สวน และการบริการผู้อ่ืนในลักษณะของการเป็นอาสาสมัครกับสังคมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่ยัง
ท างานต่อเนื่อง เพราะคิดว่าตนเองยังท าประโยชน์ให้กับสังคมได้ ท าแล้วช่วยให้คลายเหงา รู้สึกมีความสุข 
และตื่นเต้น เนื่องจากเวลาว่างมีมากข้ึนกิจกรรมและการพักผ่อนสามารถท าไปด้วยกันได้  

อย่างไรก็ตาม เมื่อมองเรื่องเศรษฐกิจครัวเรือน ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง อยู่กับครอบครัว
จะมีรายจ่ายในการท ากิจกรรมสูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามชนบท ในบางครั้งกิจกรรมนั้นอาจะท าเพ่ือหา
รายได้ หรืออาจจะท าเพ่ือคลายเหงา จึงพบว่าบางกิจกรรมของผู้สูงอายุเน้นไปทางอบายมุขและการพนัน 
เนื่องจากสังคมเมืองเป็นสังคมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน พร้อมที่จะตอบสนองแก่บุคคลประเภท
ต่างๆ รวมทั้งผู้สูงอายุด้วย ปัญหาส าคัญคือมีความจ าเป็นในแง่เศรษฐกิจ อีกทั้งผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้รับการ
เอาใจใส่จากบุตรหลาน 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 สภาพสังคมเมืองนครราชสีมา 
ที่มา: (สุภาวดี ขุนทองจันทร์ 2560) 

 
ในขณะที่เขตชนบทมีลักษณะที่ผู้คนอาศัยอยู่ต่อพ้ืนที่น้อย มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใกล้ชิด

ธรรมชาติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมเป็นส าคัญ ผู้คนในสังคมมีความสัมพันธ์กันแบบ
ครอบครัว มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความสนใจร่วมกัน มีความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ แม้ว่า
จะมีการแข่งขัน การขัดแย้งกันบ้าง ซึ่งจะมีกลุ่มสังคม ในอาณาบริเวณละแวกบ้าน หมู่บ้าน ต าบล เพ่ือช่วย
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แก้ปัญหา และสนองความต้องการของผู้คนในสังคม ปัญหาของสังคมไม่ซับซ้อนมากนัก ส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาด้านรายได้ สุขภาพอนามัย และด้านการศึกษา  
 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 สภาพผู้สูงอายุในสังคมชนบทจังหวัดอุบลราชธานี 
ที่มา: (สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 2560) 

 
บทบาททางสังคมของผู้สูงอายุในสังคมชนบทจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากที่เคยท างานใน

ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ก็จะลดบทบาทการท างานลง เวลาว่างมีมากข้ึน เริ่มอยู่กับลูกหลานที่บ้านมากขึ้น 
เพ่ือท าหน้าที่ ปู่ ยา ตาและยายตามแต่สถานภาพจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวอย่างแน่นแฟ้น ยึด
มั่นอยู่กับประเพณีเดิมมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ไสยศาสตร์  โชคลาง  หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่พิสูจน์
ไม่ได้ ทั้งนี้อายุและสุขภาพเป็นตัวแปรส าคัญที่ก าหนดบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมชนบท กิจกรรมทาง
สังคมของผู้สูงอายุในสังคมชนบทก็จะรวมกลุ่มกันมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน ในการสร้างก าลังใจให้กัน
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และกัน มีการพบปะพูดคุยเก่ียวกับเรื่องราวในอดีตที่ช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้ ผู้สูงอายุจะรู้สึกมีความสุข 
เมื่อได้พบปะพูดคุยและท ากิจกรรมร่วมกับบุคคลอ่ืนและการอยู่กับลูก หลานในครอบครัว 

บรรยากาศที่พบเห็นเป็นประจ าในหมู่บ้านแต่ละแห่งในชนบท ผู้สูงอายุจะมีสถานท่ีพบปะกันเช่นใต้
ถุนบ้าน ศาสากลางบ้าน นอกจากนี้ วัดก็เป็นสถานที่ส าคัญในการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุโดยเฉพาะในวัน
ส าคัญทางศาสนา ผู้สูงอายุแต่ละคนจะเดินทางไปท าบุญที่วัด เพราะนอกจากได้ท าบุญแล้วยังได้พบปะถาม
ไถ่ ทุกข์สุขกับเพื่อน ญาติและพระสงฆ์ท่ีนับถือ เพ่ือสนทนาธรรมและอ่ืนๆ  กิจกรรมยามว่างของผู้สูงอายุใน
ชนบทส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมนันทนาการในงานบุญ งานบวชหรืองานแต่งงานของเครือญาติ และกิจกรรม
ประเภทหัตถกรรมฝีมือ งานจักรสาน รวมทั้งให้ความรู้และถ่ายทอดหัตถกรรมฝีมือแก่ลูกหลานเพ่ือสืบทอด
ภูมิปัญญา  

ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะมีความสามารถและความถนัดแตกต่างกันไป เพราะยังสามารถท างาน ได้หลาย
อย่างตามพละก าลัง ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้ในอีกมุมหนึ่ง พบว่า
กิจกรรมคลายเหงาของผู้สูงอายุคือการพนันและอบายมุขต่างๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมชนบท
เช่นเดียวกับสังคมเมือง เพียงแต่สังคมชนบทอาจมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เข้าถึงการพนันในผู้สูงอายุที่
แตกต่างกันจึงมีประเภทและชนิดของการพนันที่แตกต่างตามสภาพการอยู่อาศัยในสังคม   

ในปัจจุบันมีสังคมเกิดขึ้นในลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างความเป็นสังคมเมืองกับสังคม
ชนบทที่รวมกันอยู่โดยมีชุมชนแบ่งกันออก เป็น 2 ลักษณะ คือ ชุมชนดั้งเดิมที่ยังคงวิถีชนบทไว้กับชุมชน
ใหม่ที่ด าเนินชีวิตตามแบบสังคมเมือง ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบทมีทั้งปัญหาพ้ืนฐานของ
สังคมและปัญหาด้านจิตใจของคนในสังคม (ทัศนา พฤติการณ์กิจ,  2558) สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทจะมี
ลักษณะทั้งเมืองและชนบทเพราะสภาพของสังคมเทคโนโลยีและข่าวสารได้แพร่กระจายออกมาท าให้สังคม
ประเภทนี้ได้รับผลกระทบ เกิดความซับซ้อนได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก้ ากึ่งระหว่างความเอ้ืออาทรกับความไม่
สนใจใยดีระหว่างกันของผู้คน ความก้ ากึ่งกันระหว่างคุณธรรมกับความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การ
แก่งแย่งแข่งขันกัน ในขณะเดียวกันก็ยังมีภาพของความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมลักษณะนี้เป็นตัวแปร
ส าคัญที่ก่อให้เกิดท้ังผลดีผลเสีย สุ่มเสียงต่อปัญหาและอบายมุขต่างๆ ได้ไม่น้อยไปกว่าสังคมเมือง 

บทบาททางสังคมของผู้สูงอายุในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการแปรเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามช่วง
อายุเช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองและสังคมชนบท โดยอายุเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและ
เวลาที่ว่างมากขึ้นของผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยก าหนดกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุให้ความสนใจกับการเข้า
ร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ในงานบวช  งานศพ  และงานบุญประเพณีเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์กันตามประเพณี 
ผู้สูงอายุกึ่งเมืองกึ่งชนบทส่วนใหญ่ใช้เงินไปในพิธีกรรมต่างๆ และสภาพทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงจากสังคม
เมือง การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูงอายุจะตอบสนองความเป็นกึ่งเมืองคือปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพราะ
เป็นสังคมที่เริ่มเน้นวัตถุนิยมผู้สูงอายุจะเน้นกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายและสันทนาการกับเพ่ือนทั้ง
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์และอาจจะไม่เกิดประโยชน์  ให้ความส าคัญกับเครื่องอ านวยความสะดวกมากขึ้น 
การพ่ึงพาอาศัยกันเริ่มมีน้อยลง มีความจ าเป็นในด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้จะอายุมากขึ้นแต่ยังต้องหารายได้มา
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ใช้ในเศรษฐกิจครัวเรือนเพราะไม่ต้องการเป็นภาระบุตรหลานซึ่งวิธีการหารายได้ของผู้สูงอายุใน สังคมกึ่ง
เมืองและกึ่งชนบทเช่นการรับจ้างเลี้ยงเด็ก การขายสินค้าเล็กๆ น้อยๆ ตามชานเมือง การประดิษฐ์ข้าวของ
เครื่องใช้แล้วน าออกจ าหน่าย นอกจากนี้การหารายได้อีกทางของผู้สูงอายุคือการเล่นพนัน 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 สภาพผู้สูงอายุในสังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบทจังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา: (สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 2560) 

 
ลักษณะความเป็นเมือง ชนบท และก่ึงเมืองก่ึงชนบทมีความแตกต่างด้านปัจจัยแวดล้อมมาก ดังนั้น

ลักษณะพ้ืนที่ ที่ประชากรอาศัยอยู่ ย่อมเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเล่นการพนันของผู้สูงอายุที่
แตกต่างกันไม่มากก็น้อย ในกรณีชนบท เมื่อเกิดการว่างงานไม่มีรายได้จะท าให้สภาพจิตใจหรืออารมณ์ไม่
สงบ และมักจะใช้เวลาว่างไปในทางอบายมุขต่างๆ ส่วนในสังคมเมืองบุตรหลานถูกสภาพกดดันจากการ
ท างานประจ า ภาวะความเครียดจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในแต่ละวันจึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลผู้สูงอายุเท่าที่ควร
เช่น การน าเที่ยว การท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกัน เป็นสาเหตุหนึ่ งให้ผู้สูงอายุหันไปพ่ึงพาการพนันเนื่องจาก
ผู้สูงอายุคิดว่าเป็นหาเพื่อนแก้เหงาได้อีกทางหนึ่ง 
 

2.7 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการพนัน 
 

สื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการน าข่าวสาร เรื่องราว จากบุคคลหรือหน่วยงานไปสู่บุคคลเป้าหมาย สื่อ
อาจจ าแนกได้หลายประเภทแต่สื่อที่ส าคัญคือ สื่อบุคคล เนื่องจากเป็นวิธีการสื่อสารที่เก่าแก่ที่สุด ใช้กัน
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ตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ขึ้นในโลก องค์ประกอบของสื่อบุคคลมีทั้งที่วัจนะภาษาเป็นค าพูดและลายลักษณ์อักษร 
และอวัจนะภาษากริยาท่าทาง การแสดงออกทางภาษากาย การสื่อสารด้วยบุคคลจะเป็นการใช้ค าพูดเป็น
หลัก ด้วยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย ค าพูดเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว และทุก
คนต้องใช้ค าพูดในชีวิตประจ าวัน ในงานอาชีพ ในชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ หากค าพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่สังคมยกย่องนับถือก็จะยิ่งเพ่ิมน้ าหนักในค าพูดนั้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การพูดจึงเป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดชักน าความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมาให้ผู้อื่นได้ทราบและเข้าใจ 

สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยค าพูดนั้น มี 2 แบบ คือ แบบที่เป็นทางการเช่น การอภิปราย การ
บรรยาย การประชุม การประกาศข่าว การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา แบบที่ไม่เป็นทางการคือ การพูดจา 
สนทนาปราศรัยต่าง ๆ ในการพูดที่เป็นทางการนั้น ผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ ประทับใจ เกิดความ
ศรัทธา แล้วยังอาจจะมีวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ในทางการพูดด้วย เช่น เพ่ือให้ข่าวสารความรู้ เพ่ือชักจูงใจ เพ่ือ
กระตุ้นเร้าอารมณ์ความต้องการ เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติการหรือท าให้รู้สึกซาบซึ้ง ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า
จุดมุ่งหมายมี 2 ลักษณะ คือ จุดมุ่งหมายที่เปิดเผย หรือจุดมุ่งหมายที่ปกปิด 

การพนันในปัจจุบันได้น าสื่อประเภทต่างๆ มาใช้เพ่ือโฆษณาเรื่องราวและชักจูงใจให้นักพนันกลุ่ม
ต่างๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายหันมาให้ความสนใจในการพนันเพ่ือประโยชน์ของบุคคลที่ต้องการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย สื่อที่เห็นชัดเจนในเรื่องการพนันจึงประกอบไปด้วย เซียนพนัน เวปไซต์ พระหรือหมอดู วิทยุ
หรือโทรทัศน์ หนังสือวิเคราะห์คาดการณ์การพนันต่างๆ เป็นต้น 

ในกรณีวิทยุ เป็นสื่อที่ส่งข่าวสารได้รวดเร็ว และเผยแพร่ข่าวไปได้ไกลมาก เป็นที่นิยม ประชาชนมี
ใช้มากแม้ในชนบทที่อยู่ห่างไกล ส่วนโทรทัศน์เป็นสื่อที่ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าวิทยุเนื่องจากส่งข่าวสารได้
รวดเร็ว มีภาพและเสียงให้ชมสร้างความน่าสนใจมากกว่าวิทยุ ในปัจจุบันโทรทัศน์มีทุกบ้านรวมทั้งชนบทที่
อยู่ห่างไกล ดังนั้นสภาพสังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ สื่อจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวกในการใช้งาน 
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล หน่วยงาน  การค้นหาข้อมูลจากสื่อก็สามารถท าได้ง่ายดาย สื่อจึงเป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่เป็นที่มีโอกาสท าให้การพนันในกลุ่มบุคคลเพ่ิมขึ้น 

ในประเทศแอฟริการใต้ ได้ก าหนดข้อห้ามของสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาให้คน
เล่นพนัน มีประเด็นข้อห้าม มีดังนี้  (1) การโฆษณาโดยอ้อมหรือท าให้เห็นว่าเป็นการพนันผิดกฎหมาย (2) 
การโฆษณาน าเสนอเกมทางตรงหรือทางอ้อมในท านองว่า จะช่วยแก้ไขปัญหาทาง เงินหรือความยุ่งยากต่าง 
ๆ ได้  (3) การโฆษณาที่สนับสนุนว่า การเล่นพนันจะเป็นหนทางแก้มือจากการเล่นพนันเสียที่ ผ่านมาหรือ
แก้ไขสถานการณ์ทางการเงินได้  (4) การโฆษณาที่อ้างบุคคลต่าง ๆ ที่เคยเล่นพนันและรับรองหรือสนับสนุน
ว่าเล่นได้ เงินหรือเป็นช่องทางหารายได้ที่ประสบความส าเร็จ  (5) การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี  (6) การโฆษณาในสถานที่ใด ๆ ก็ตาม ที่มีผู้รับ
ฟังส่วนใหญ่เป็นเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ เกิน 18 ปี (7) การโฆษณาในบริเวณโรงเรียน สถานบันศึกษา 
ศูนย์เยาวชน หรือมหาวิทยาลัย (8) การโฆษณาที่ใช้ภาษาหยาบคาย ไม่เหมาะสม สื่อไปในทางไม่ดี  
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ภาพที่ 2.6 สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 
ที่มา : (สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 2560) 

 

 2.8 พฤติกรรมการเล่นการพนันแบบผิดปกติ 
              

การพนันทั้งในต่างประเทศไปไกลกว่าไทยมากทั้งในเชิงมิติสังคม เศรษฐกิจ และกฏหมายเนื่องจาก 
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องพยายามเฝ้าระวัง และสอดส่อง เห็นได้จากวิวัฒนาการทางด้านกฎหมายการพนันใน
ประเทศต่างๆ ที่พยายามควบคุมนักพนัน การจัดกลุ่มนักพนัน เพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ในสังคมไทยยังเป็นประเด็นถกเถียงกันมาก คือประเด็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
การเปิดบ่อนการพนันเสรี โดยมีความพยายามของผู้เกี่ยวข้องที่หาทางออกให้การพนัน ในลักษณะรูปแบบ
ใดจะสร้างผลกระทบน้อยที่สุดโดยศึกษาประเด็นของต่างประเทศในหลายประเทศ  ในความเป็นจริงต้อง
ยอมรับกฎข้อหนึ่งของสังคมว่า องค์ประกอบต่างๆ ที่แตกต่างกันของแต่ละสังคมนั้น การด าเนินการในเรื่อง
ใดๆ ก็ตามผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนกัน เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะด าเนินการไปใน
แนวทางเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่ท าได้มากที่สุดคือการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมของแต่ละพ้ืนที่หรือแต่ละ
ประเทศ  หากมองจากนักวิชาการทางด้านสังคมวิทยา จะมองแรงจูงใจและพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการเล่นพนัน โดยถือว่าการเล่นการพนันเป็นกิจกรรมยางว่างที่อาจะได้รับการยอมรับหากการเล่น
นั้นไม่สร้างผลกระทบในวงกว้าง แต่จะไม่ได้รับการยอมรับหากการเล่นพนันนั้นได้สร้างความเสียหายและ
ผลกระทบทางลบกับบุคคลอ่ืนๆ ที่สังคมไม่พึงพอใจ  ในปัจจุบัน การพนันในมุมมองพฤติกรรมผู้เล่นจะให้
เหตุผลว่าเป็นกิจกรรมผ่อนคลายและเล่นเพ่ือความสนุกสนานหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าผู้เล่นพนันนิยามการ
เล่นพนันของตนเองว่า การเล่นพนันเป็นกิจกรรมยามว่างจากการท างานเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานจาก
ความเครียดของการท างาน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ปกป้องตนเองจากการถูกมองทางลบ
และการวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคม   
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บทวิเคราะห์ของ William N. Thompson (2014) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมโดยทั่ว ไปของผู้ที่เข้าเล่น
การพนันว่า การพนันท าให้คนงานระดับปฏิบัติการ อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนซึ่งส่งผลดีต่อ การ
ท างานด้านการผลิต ซึ่งสภาวะเหล่านี้มักจะก่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีความส าคัญ เมื่อ
พวกเขาได้เข้าสู่หนทางการเล่นพนัน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเหล่านั้นรู้สึกว่า พวกเขามีคุณค่า สามารถ
เป็นผู้ก ากับและดูแลชีวิตของตัวเองได้ในลักษณะของการมีความสามารถมากขึ้นนั่นเอง อีกทั้งกลุ่ม ที่เป็น
นักโทษในเรือนจ าหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุจากการท างานประจ าแล้ว การได้เล่นการพนันท าให้ 
ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยจากความเครียด และสภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อมในคุก ขณะที่ 
ผู้สูงอายุที่เกษียณจากการงานแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อได้เล่นพนัน 

ดังนั้นกิจกรรมยางว่างด้วยการพนันจึงถือว่าเป็นกิจกรรมของบุคคลสังคมบางส่วน การพนัน
กลายเป็นประเด็นส าคัญก็เพราะลักษณะของการท างานในยุคปัจจุบันท าให้คนอ่อนล้าและบั่นทอนความคิด
สร้างสรรค์ของคนทั่วไป จากมุมมองนี้การพนัน แม้จะแตกต่างจากกิจกรรมยามว่าง อ่ืนๆ เพราะเป็น
ความผิดตามกฎหมาย และคนในสังคมส่วนใหญ่ก็ยังมองผลกระทบจากปัญหาการพนันที่เชื่อมโยงสู่ปัญหา
อ่ืนๆ อยู่   ทั้งนี้ การพนันมีบาททั้งเป็น กิจกรรมยามว่างของบุคคล และเป็นเกมการเสี่ยงโชคในวิถีชีวิตของ
คนในสังคมไทย พ้ืนฐานที่สามารถชักน าไปสู่สิ่งที่ไม่ดีในอนาคตที่อาจจะเป็นเรื่อปกติ หรือเรื่องรุนแรงได้ 
เหตุผลส่วนใหญ่นอกจากต้องการเสี่ยงโชคแล้ว พอเสียงโชคแล้วจะมีเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ
เล่นพนันมีได้กับมีเสีย หากได้ผู้เล่นพนันก็จะน าเงินไปใช้จ่ายในด้านเศรษฐกิจ ไม่เพียงเป็นการเสี่ยงโชค
เท่านั้น แต่เป็นการเสี่ยงโชคท่ีเชื่อมโยงไปถึงด้านเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่หวังรวยทางลัด ระดับ
การเล่นพนันของบุคคลในสังคมจึงมีพ้ืนฐานมาจากการเล่นเพ่ือความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมยามว่างก่อน 
แล้วเพ่ิมระดับเป็นการเสี่ยงโชคมากขึ้น เพ่ือน าเงินมาหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจ และการแก้มือในระดับความ
รุนแรงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเล่นพนันที่ก่อให้เกิดปัญหามาจากกิจกรรมการเล่นพนันยามว่างก่อน หาก
บุคคลที่เล่นพนันไม่มีการควบคุมตนเองให้ดีก็ย่อมน าไปสู่พฤติกรรมการเล่นพนันในระดับรุนแรงที่ก่อให้เกิด
ปัญหาและผลกระทบตามมามากมายได้                    

พฤติกรรมที่ผู้ป่วยหมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนัน เพ่ิมเงินในการเล่นพนันเพ่ือให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น 
ไม่สามารถหยุดเล่นพนันได้ มีอาการกระวนกระวายเมื่อถึงเวลาหยุดเล่นหรือต้องเล่นน้อยลง และพฤติกรรม
การเล่นพนันในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ตัวผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวมีปัญหา เช่น เป็นหนี้ ทะเลาะวิวาทกับ
คนในครอบครัว รวมถึงอาจท าให้ผู้ป่วยกระท าความผิดอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอีก เช่น ลักทรัพย์เพ่ือน าเ งินไปเล่น
พนัน หรือฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาหนี้จากการพนัน  

เกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงของวงการแพทย์
ทั่วโลกระบุว่าหากมีอาการต่อไปนี้มากกว่า 5 ข้อขึ้นไป ถือว่าอยู่ในขั้นติดการพนัน และหากมี 4 ข้อลงมา ก็
พึงระวังว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะติดการพนันสักวันในอนาคตอันใกล้ (1) หมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนัน เช่น คิดถึง
แต่การเล่นพนันที่ผ่านมา วางแผนหรือหาทางที่จะไปเล่นพนันอีก หรือครุ่นคิดหาวิธีที่จะได้เงินมาโดยการ
เล่นพนัน (2) ต้องการเล่นพนัน และใช้เงินหรือทรัพย์สินเพ่ือไปเล่นพนันมากขึ้นเรื่อย ๆ (3) ไม่สามารถหยุด



24 
 

การเล่นพนันได้ หรือพยายามจะเลิกเล่นก็ท าไม่ได้ (4) มีอาการหงุดหงิด กระวนกระวายถ้าหยุดเล่นหรือ
ไม่ได้เล่นการพนัน (5) ใช้วิธีเล่นการพนันเพ่ือหลบหนีปัญหาหรือความไม่สบายใจบางอย่าง เช่น ความรู้สึก
สิ้นหวัง ความรู้สึกผิด ความวิตกกังวล หรือซึมเศร้า (6) เมื่อเสียพนัน ก็พยายามจะเล่นใหม่เพ่ือเอาคืน (7) 
โกหกคนในครอบครัว หมอ หรือคนอ่ืน ๆ เพ่ือปกปิดข้อมูลของตนเกี่ยวกับการเล่นพนัน (8) ท าสิ่งที่ผิด
กฎหมาย เช่น ปลอมแปลง ฉ้อโกง โจรกรรม ยักยอกเงิน เพ่ือน ามาเล่นพนัน (9) ท าตัวเป็นอันตรายต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืน เสียหน้าที่การเงิน การเรียน หรือเสียความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเนื่องจากการพนัน 
(10) ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง เพราะปัญหาการเงินของตนที่เกิดจากการพนัน  (วรากรณ์ สาม
โกเศศ 2559) 

พนม  เกตมานและ ภาณุ คูวุฒยากร (2558) ได้เสนอแบบคัดกรองการติดการพนันแบบง่ายส าหรับ
ประเมินผู้เล่นพนัน ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 20 ข้อ โดยหากตอบ “ใช่” ตั้งแต่ 7 ข้อขึ้นไปแสดงว่าบุคคล
นั้นมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการเล่นการพนัน ประกอบไปด้วยการแสดงออกต่างๆ ดังนี้  (1) เวลางานหรือ
เวลาเรียนของคุณเสียหายเพราะการพนัน (2) การเล่นการพนันของคุณเคยท าให้ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข 
(3) การเล่นการพนันของคุณเคยท าให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง (4) คุณเคยรู้สึกส านึกผิดหลังจากเล่นการพนัน 
(5) คุณเคยเล่นการพนันเพ่ือให้ได้เงินมาใช้หนี้พนันหรือแก้ปัญหาการเงิน (6) การพนันท าให้ความสามารถ
ต่างๆในตัวคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง (7) หลังจากเสียพนัน คุณรู้สึกว่าต้องกลับมาเล่นอีกครั้งอย่างเร็วที่สุด
และต้องเอาคืนสิ่งของที่เสียไป (8) หลังจากชนะพนัน คุณมีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะเล่นอีกครั้งและ
เอาชนะให้มากขึ้น (9) บ่อยครั้งที่คุณเล่นพนันจนกระทั่งเหลือสตางค์สุดท้าย (10) คุณเคยยืมเงินเพ่ือน ามา
เป็นทุนในการเล่นพนัน (11) คุณเคยขายของใดๆ เพ่ือน ามาเป็นทุนในการเล่นพนัน (12) คุณไม่เต็มใจที่จะ
ใช้เงินพนันในการจับจ่ายใช้สอยอย่างอ่ืน (13) การพนันท าให้คุณไม่ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของตัวคุณเองหรือ
ครอบครัวของคุณ (14) คุณเคยเล่นการพนันนานกว่าที่คุณวางแผนไว้ (15) คุณเคยเล่นการพนันเพ่ือหลีก
หนีจากความกังวลหรือปัญหาอ่ืน (16) คุณเคยกระท าหรือคิดจะกระท าผิดกฎหมายเพ่ือน าเงินไปใช้เป็นทุน
ในการพนัน (17) การพนันท าให้คุณนอนหลับยากขึ้น (18) การโต้เถียงกัน ความผิดหวัง หรือ ความรู้สึกอึด
อัด ส่งผลให้คุณเกิดความอยากไปเล่นการพนัน (19) คุณเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดย
การไปเล่นพนันสักสองสามชั่วโมง (20) คุณเคยท าร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตายอันเป็นผลมาจากการ
พนันของคุณ 

แบบคัดกรองผู้เล่นการพนัน 20 ข้อนี้ เป็นการตรวจประเมินของผู้เล่น จะสามารถน าไปคัดกรอง
ผู้สูงอายุหรือผู้เล่นการพนันในหลายวัยได้ ข้อมูลที่ได้จากแบบคัดกรองจะช่วยให้เกิดการตีความใน
สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี จะท าให้ทราบว่าผู้สูงอายุเล่นพนันแบบผิดปกติใน
ลักษณะที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่อย่างไร เพราะผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะน าไปประมวลกับสถิติในด้าน
ต่างๆ ของผู้เล่นพนันได้เป็นอย่างดี 
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2.9 การพนันในมิติของสังคม 
 

ในสังคมไทย การพนันท าหน้าที่ส าคัญทางสังคมหลายประการ ที่งนี้การพนันเป็นการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่มีแนวความคิดเดียวกันในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งสังคมลักษณะนี้จะมีได้กับมีเสี ย ดังนั้น
มูลเหตุจูงใจที่จะท าให้คนในสังคมกลุ่มนี้ไปพบกัน จึงมีเหตุผลที่เป็นไปได้หลายอย่างอาทิ (1) ความโลภ (2) 
ความ ต้องการเป็นที่ยอมรับ (3) ลดความเบื่อหน่ายในชีวิตประจ าวันลงได้ (4) ท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มี 
สติปัญญา (5) ความเชื่อเรื่องโชค (6) ความสนุกตื่นเต้น และ (7) ความเพ้อฝัน (Peter Arnold 1974)  เหตุ
จูงใจเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น เป็นตัวกระตุ้นและตัวจุดประกายอย่างดีให้คนนึกอยากเล่นการพนัน มีความหวัง
ในผลของการเล่นพนันคือเงิน จึงท าให้ผู้เล่นการพนันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันแล้วเพ่ิมระดับการ
เล่นขึ้นเรื่อยๆ ทั้งความถ่ีของการเล่น จ านวนเงินที่ใช้เล่น  เมื่อด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ยากที่
จะล้มเลิกได้การเป็นผู้เสพติดการพนัน หรือที่เรียกว่า “โรคติดการพนัน” นักเล่นพนันกลุ่มนี้ จึงกลายเป็น
ผู้สร้างปัญหาให้กับครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2543) ได้น าเสนอว่า การพนันที่ส่งผลในมิติทางสังคมอาจเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นพฤติกรรมที่มีอยู่เป็นปกติ ธรรมดาในสังคมมนุษย์ แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ าวันและ
ทุกส่วนของสังคม แต่นั่นก็มิได้น าไปสู่ ความเห็นพ้องต้องกันในทางวิชาการในอันที่จะสนับสนุนให้การพนัน
ด ารงอยู่ในสังคมอย่างชอบธรรม และเปิดเผย โดยนักวิชาการหรือนักวิจัยที่พยายามชี้ให้เห็นความส าคัญ
ของการพนันในแง่สังคม มักจะเน้นไปที่ ความส าคัญของการพนันในฐานะลิ้นระบายหรือช่องทางส าหรับ
ผู้คนในสังคมที่จะแสดงออกซึ่ง พฤติกรรมที่ถูกเก็บกดปิดกั้นไว้ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดัน เช่น ความ
กดดันในหน้าที่การงาน ความกดดันจากปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว การพนันในฐานะนี้จึงเป็นกิจกรรม 
“นันทนาการ” เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดแก่สภาพจิตใจ จนมีข้อสังเกตว่า ในประเทศที่อนุญาตให้ การ
เล่นพนันเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายจ านวนหนึ่ง ก็คือ ประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน ระดับสูง ผล
พวงจากการผลิตอุตสาหกรรมท าให้คนส่วนใหญ่ต้องรับภาระหนักทั้งในระดับผู้บริหาร จัดการธุรกิจจนถึง
ผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้กิจกรรมประเภทนันทนาการต่าง ๆ มี ความเฟ่ืองฟูเป็นพิเศษ
ในประเทศเหล่านี้ เช่น การแข่งขันกีฬาในสนามขนาดใหญ่ ธุรกิจโรงแรมและ การท่องเที่ยว รวมทั้งการ
พนัน  

การพนันจึงไม่เพียงแต่ส่งผลในมิติทางเศรษฐกิจแต่ยังเกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง ตลอดจน
ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจการท าให้ การพนันเป็นธุรกิจที่ถูกต้องและเปิดเผย โดยเฉพาะข้อดีใน
แง่การสร้างรายได้ในรูปภาษีแก่รัฐบาล และในแง่ของการสร้างธุรกิจต่อเนื่องเช่นการท่องเที่ยว ช่วยสร้าง
งานสร้างรายได้ หรือสร้างความเจริญด้านวัตถุที่เป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนที่สถานประกอบการพนันไปตั้งอยู่ 
แต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่าหรือไม่เป็นค าถามที่ต้องหาค าตอบในระยะยาวส าหรับกรณีประเทศไทย  
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2.10 บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน 
 

บทบาทของพระสงฆ์ คือผู้ที่มีวิถีชีวิตอันเรียบง่าย รู้จักใช้ศีลบ่มเพาะ ให้เกิดคุณงามความดีเป็น
ปกติภายใน รวมถึงแผ่ขยายความความดีที่เป็นแก่นธรรมชาติ อันปราศจากความรุนแรงขยายออกไปภายใน
สังคมสงฆ์  มีวิถีชีวิตอันประเสริฐ ไม่มีคู่ครอง หรือหมกมุ่นในกามคุณ เพ่ือลดตัณหาและกิเลส อันเป็นต้นตอ
ส าคัญของโลภจริต โทสจริต และโมหจริต พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะมาจากลูกชาวบ้าน ซึ่งแตกต่างจากอดีต 
เนื่องจากผู้ที่ได้โอกาสที่จะบวชเป็นพระเป็นเณรนั้น ต้องเป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมมาก่อน อย่ างสมัย
สุโขทัยเรืองอ านาจ เป็นต้นมา บุคคลผู้มาบวชนั้นต้องเป็นผู้มีสถานภาพที่สูงของสังคมและเมื่อลาสิกขา
ออกไป ต้องไปเป็นนักปกครอง นักบริหารบ้านเมือง  

ปัจจุบันผู้ที่บวชเป็นพระสงฆ์กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและด้อย
โอกาสทางการศึกษาที่หันมาพึงพระพุทธศาสนาในการที่จะพัฒนาตัวเองและเลี้ยงชีพ ถ้าหากมองโดยพ้ืน 
พระพุทธศาสนาไม่ได้ปิดกั้นหรือเป็นของใคร เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัย ได้เข้ามา
พัฒนาในด้านจิตใจ แต่ถ้าหากมองเป็นปัญหาหรือมองมุมกลับกัน คนที่มีฐานะเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและด้อยโอกาสทางการศึกษาเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามากขึ้น 
พระพุทธศาสนาจะอยู่อย่างไรใครจะเป็นผู้สืบทอดเพราะคนที่เข้ามาบวชด้อยคุณภาพจึงท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไม่พึงประสงค์เหมือนในสภาพการณ์ปัจจุบัน 

วิถีชีวิตของพระสงฆ์ที่แท้จริงนั้น ย่อมมีอิทธิพลไปถึงวิถีชีวิตของฆราวาส ซึ่งต้องการเอาอย่างพระ 
แม้จะเรียบง่ายไม่ได้ถึงขั้นของการเป็นพรหมจรรย์อย่างพระ ฆราวาสก็พึงใช้ทานมัย ศีลมัย และภาวนามัย 
เป็นแนวทางของการลดความเห็นแก่ตัว ลดละกิเลส โดยมองไปที่สังคมสงฆ์ในการเป็นแบบอย่างและ
แนวทาง ฆราวาสที่ต้องการแปรสภาพของตนในทางลดความเห็นแก่ตัวลงไปให้ยิ่งขึ้นนั้น อย่างน้อยในวัน
พระหรือวันส าคัญทางศาสนา  ฆราวาสก็จะสมาทานอุโบสถศีลถึงขั้นพรหมจรรย์ แม้วันหนึ่งและคืนหนึ่งก็
ยังดี เพื่อฝึกนิสัยปัจจัยไว้ในทางการปล่อยวางต่างๆ (ส.ศิวรักษ์, 2557) 

การที่พระภิกษุสงฆ์จะมีบทบาทใดๆ ได้ในสังคมปัจจุบัน จ าเป็นจะต้องถามว่าบุคคลที่ส่วนใหญ่ไป
บวชนั้น แท้จริงแล้วเพราะต้องการหนีไปให้พ้นจากความยากจนข้นแค้น และที่มาศึกษาเล่าเรียนกันนั้น ก็
เชื่อว่าคือบันไดแห่งการไต่เต้าไปเพ่ือความก้าวหน้าในทางสังคม โดยมีผ้ากาสาวพัสตร์และสังคมสงฆ์เป็นตัว
เอ้ืออาทรที่ส าคัญ คงมีน้อยคนที่ต้องการปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นจากความโลภ โกรธ หลง เพราะยิ่งบวชนาน
เข้าและมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขึ้น ดูความโลภ โกรธ หลงจะมีมากยิ่งๆ ขึ้นเป็นเงาตามตัว และพระภิกษุ
สงฆ์ที่เห็นอานิสงส์ของชีวิตพรหมจรรย์ที่แท้จริงนั้น มีมากน้อยเพียงไร โดยเฉพาะในสังคมที่มีลัทธิบริโภค
นิยมเป็นตัวก าหนด ให้คนในสังคม พากันยอมกับสื่อกระแสหลัก ซึ่งแพร่เข้าไปถึงวัดแทบทุกวัด ให้พระสงฆ์ 
เกิดกิเลสตัณหา อย่างที่ว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา การแข่งขันกันในทางโลก ก็เป็นสิ่งซึ่งแม้พระก็พากัน
พอใจ การส ารวมระวังหรือการเจริญสมาธิภาวนาเพ่ือเข้าหาความตื่นจากราคจริต โลภจริต โทสจริต และโม
หจริตนั้น แทบจะไม่มีในส านักสงฆ์ทั่วไป ศีลสิกขาก็เป็นไปในทางรูปแบบ ยิ่งกว่าเพ่ือความเป็นปกติ แม้
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บกพร่องในศีลก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วๆ ไปอย่างไม่มีความละอาย แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร โดย
พระสงฆ์ต้องไม่ลืมว่าการศึกษาตามแบบของตะวันตกนั้นไม่ช่วยให้เกิดปัญญา อันเป็นแสงสว่างที่แท้จริง 
หากให้เกิดอวิชชาที่มีความรู้อย่างเป็นเสี่ยงๆ และปราศจากจุดยืนในทางจริยธรรม ทั้งการเรียนตามอย่าง
ฝรั่งยังเพ่ิมพูนกิเลส และความโลภ โกรธ หลง (พระมหาจักรพันธ์  จกกวโร, 2559) 

หากพระสงฆ์ต้องการมีบทบาทในสังคม ต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นก่อน จากการครอบง าของสังคม 
ซึ่งมีโครงสร้างอันรุนแรงและอยุติธรรม ถ้าพระสงฆ์กล้าพอที่จะปฏิเสธการครอบง าทางโครงสร้างของสังคม 
ย่อมจะต้องกลับมาส ารวจดูตนเองและพ้ืนฐานที่มาของตน จนไม่มีความละอายในการที่เกิดมาเป็นคนจน 
และความจนของเราไม่ใช่วิบากกรรมจากอดีต หากเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบของสังคมศักดินาและ
ระบอบทุนนิยมร่วมสมัย ถ้าพระภิกษุแต่ละรูปเกิดมโนธรรมส านึกขึ้น ย่อมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความ
ยากจน ซึ่งเป็นตัวตนของทุกข์ท่ีส าคัญยิ่ง 

จากการเป็นพระแม้จะยังไม่ต้องการอุทิศชีวิตทั้งหมดเพ่ือพระศาสนา แต่ตราบที่ครองผ้ากาสาว
พัสตร์ ต้องมีบทบาทในการไม่หลอกลวงตัวเองและผู้อ่ืน อย่างมีความรู้ตื่นตัว พร้อมอยู่เสมอ โดยที่หันไป
เห็นทุกข์ในสังคมมากเท่าได แนวคิดที่จะไต่เต้าบันไดของสังคมอันจอมปลอมก็ย่อมจะเบาบางลง แล้วเกิด
การอุทิศตนเพ่ือสังคมข้ึน นี้จึงจะเป็นก้าวแรกแห่งการอุทิศตนเพ่ือพระศาสดา ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่มาแห่ง
การเอาชนะความทุกข์ยากทั้งปวง ถ้าพระภิกษุสงฆ์เริ่มมีบทบาทกับตนเองได้เช่นนี้ จึงควรมองต่อไปให้เห็น
สภาพของสังคม ให้ชัดเจนเป็นประเด็นๆ และรู้จักโยงประเด็นต่างๆ เข้ามาให้เป็นองค์รวม แล้วก็จะรู้ได้ว่า
ควรท าอะไรกับตนเองและสังคม โดยกล้าเดินออกนอกทางของกระแสหลัก 

ถ้าพระฝึกตนให้มีความสงบอยู่ภายใน มีศีลจารวัตรอันงดงามอย่างเห็นได้ทางภายนอก ก็น่าจะเริ่ม
มีบทบาทได้ด้วยการจัดวัดวาอารามให้เรียบง่ายและงดงาม ขจัดมลพิษออกไปจากวัด เช่น เปลี่ยนลานจอด
รถให้เป็นลานวัดอันร่มรื่น อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมให้สมกับคุณค่า ไม่เห่อเหิมไปกับความ
สะดวกสบายทางด้านวัตถุภายในวัด แม้เมรุเผาศพก็ควรเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญอสุภกรรมฐาน ไม่ใช่เป็นไป
เพ่ือพุทธพาณิชย์ โดยที่วัดควรลดความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลง เช่นเลิกรับโทรทัศน์จากทั่วโลก ซึ่งเต็มไปด้วยการ
กระตุ้นทางกามกิเลส และพระควรเอื้ออาทรถึงคนจนรอบๆ วัด และถ้าพระรูปใดมาจากชนบทที่ยากไร้ ควร
เข้าหาคนยากคนจนในชนบทนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเอาเปรียบแรงงานอยู่ในเมืองกรุงนี้เอง ถ้าพระไม่ออกไป
หาคนจนในสลัมและในบ้านเดิมของตน ก็จะหวังเพียงเข้าวัง หรือเข้าคฤหาสน์คนรวยเท่านั้นเอง ยังการถือ
พัดถือย่าม ก็ล้วนเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้บริษัทการค้าและแม่ทัพนายกองต่างๆ อย่างส าเหนียกกันแค่
ไหนเพียงใด (พระมหาจักรพันธ์  จกกวโร, 2559) 

โดยสรุปหากกล่าวถึงพระสงฆ์จะมีบทบาททางสังคมส าคัญหลายเรื่องอาทิ การพัฒนาสังคมหรือ
ชนบทนั้น ปลุกมโนธรรมส านึกให้ผู้คนภูมิใจในภูมิปัญญาของชาวบ้าน ให้เชื่อมั่นในคุณธรรมของบรรพชนใน
ท้องถิ่นต่างๆ ให้หาทางยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการพ่ึงตนเอง และพ่ึงบรมธรรม อย่างไม่ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรม
บริโภคและทุนนิยมในระบบโลกาภิวัตน์ ไม่ใช่ไปช่วยชาวบ้านในทางวัสดุ หรือไปยุยงให้บุคคลอ่ืนท าตาม
กระแสทุนนิยม หรือชนชั้นกลาง หากแต่ควรช่วยกัน  เนื่องจากพระกับวัดเคยเป็นแกนกลางในการเป็น
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แบบอย่างทางวิถีปฏิบัติของชาวไทยพุทธ ซึ่งมีประเพณีและพิธีกรรมอย่างเหมาะสมกับสังคมชนบทอันเรียบ
ง่าย โดยที่คนไทยมีความเชื่อในผลแห่งกรรม  สภาพปัจจุบันที่สังคมซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสังคมเมืองที่
เป็นไปในทางอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญกับวัตถุ สิ่งของเพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิต การอบรมสั่งสอน
ตามค าสอนของศาสนาพุทธตามรูปแบบเดิม แทบจะไม่ได้ผลเช่นการไปท าบุญต่างๆ แทนที่จะท าแต่กรรมดี
ก็มีการท ากรรมไม่ดีควบคู่กันไปอย่างเช่น การทอดกฐินของชุมชนแต่ละครั้งมักจะมีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้อง 
และการท ากิจกรรมต่างๆ ใช้เงินทองอย่างฟุ่มเฟือย  

ในบทบาทด้านการศึกษา หากมองบทบาทของพระสงฆ์ โดยมองจากพ้ืนฐานอันเป็นแก่นแท้ของค า
สอนแล้ว ผู้เข้าสู่สังคมสงฆ์ หมายถึงเข้าสู่วิถีแห่งการศึกษาและแท้จริงแล้ววิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็คือวิถีชีวิต
ของผู้ต้องศึกษาทั้งสิ้น เพราะตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลส าเสร็จเป็นพระอรหันต์ นั่นหมายถึงยังต้องเป็น
ผู้ที่ต้องศึกษา ยึดเป็นหลักสูตรที่ต้องศึกษาที่เรียกว่าไตรสิกขา ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์ได้ท า
หน้าที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการศึกษา ทั้งส่วนที่จัดการศึกษาเองโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
ทางรัฐบาลไม่สามารถจัดการศึกษาบริการได้ทั่วถึง ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม ด้อยโอกาส
ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ก็ได้อาศัยพระสงฆ์ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัยให้
ด าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกที่ควร 
 

2.11 มาตรการการพนันในต่างประเทศ 
 

ในงานวิจัยที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการพนัน พบว่าหลายงานมีการกล่าวถึงประเทศแอฟริการใต้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความน่าสนใจในวิวัฒนาการของการแก้ปัญหาการพนัน โดยเฉพาะด้านกฎหมาย ซึ่งมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องน่าสนใจ พอเป็นแนวทางส าหรับการเรียนรู้ในประเทศที่ก าลังมีนโยบายแก้ปัญหาและ
การจัดระเบียบทางด้านการพนันของหลายๆ ประเทศแม้ในกรณีของประเทศไทยเอง ในที่นี้ประเด็นด้าน
กฎหมายที่ น่ าสนใจที่ ไ ด้หยิบยกมาน า เสนอประกอบดั งนี้  (South African Gambling Review 
Commission, 2010) 

กฎหมายพนันในแอฟริกาใต้ได้จ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบ  (1) รูปแบบที่ค านึงถึงรายได้ มี
เป้าหมายหลักในการสร้างรายได้กับรัฐบาลให้มากท่ีสุด และเพ่ือ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รูปแบบนี้จะเลือก
มาตรการควบคุมเพียงแค่การจ ากัดการโฆษณาเท่านั้น โดยจะ อนุญาตให้มีการพนันได้หลากหลายรูปแบบ 
(2) รูปแบบที่ค านึงถึงผู้บริโภค เป็นรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือคุ้มครองความคุ้มค่าของ ผู้บริโภคและ
มุ่งเน้นให้การโฆษณานั้นให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีการหลอกลวง รูปแบบนี้ ไม่มีข้อจ ากัดใน
เรื่องความหลากหลายของรูปแบบการพนัน และเป้าหมายหลักคือการควบคุมให้เกิด ความคุ้มค่าแก่
ผู้บริโภคมากท่ีสุด (3) รูปแบบจ ากัดค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมการใช้เงินของผู้เล่นพนัน  เป็นรูปแบบที่เลือกใช้ 
มาตรการในการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภค  รูปแบบนี้จะท าการ 
ควบคุมกลไกตลาดของธุรกิจพนันให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ที่ก าหนดไว้ โดย ตอบสนองต่อความ
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ต้องการที่มีจริงและจ ากัดไม่ให้มีการบริโภคหรือเล่นพนันมากจนเกินไป มาตรการที่จ าเป็น คือ การจ ากัด
การโฆษณาและบังคับให้ต้องจัดให้มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค าเตือนเกี่ยวกับ อันตรายของการพนัน 
การด าเนินการนี้จะจ ากัดไม่ให้มีรูปแบบหรือวิธีเล่นพนันที่หลากหลาย รวมทั้ง จ ากัดจ านวนเงินรางวัลที่ได้
จากการเล่นพนันเพ่ือลดความต้องการของผู้ที่จะเล่นพนันด้วย (National Gambling Regulations, 2010) 

อีกทั้งแอฟริกา ยังมีการจัดแบ่งประเภทของผู้พนันออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1  ผู้เล่นพนันเพ่ือ
สันทนาการหรือสังสรรค์ คือ ผู้ที่เล่นพนันตาม โอกาสต่าง ๆ เพ่ือการพบปะสังสรรค์ทางสังคมกับเพ่ือนฝูง
หรือคนรู้จัก ผู้เล่นพนันประเภทนี้ ได้แก่ ผู้เล่น พนันส่วนใหญ่ที่มักจะเล่นพนันโดยการซื้อล็อตเตอรี่ หรือเล่น
พนัน ณ สถานพนันที่ได้จัดไว้  คนกลุ่มนี้ มักรู้จักยับยั้งชั่งใจและยอมรับการเสียพนันที่จะเกิดข้ึนได้ 

ส่วนกลุ่มที่ 2  ผู้เล่นพนันที่มีปัญหาในความหมายทั่วไป ได้แก่ ผู้เล่นพนันที่ได้ใช้เวลา เงินทองและ
ขายทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปกับการเล่นพนัน พฤติกรรมของนักพนันกลุ่มนี้ สร้างปัญหาอย่างมากให้กับทั้งตัว
นักพนันเองและผู้อ่ืน อีกทั้งมักจะมีความเชื่อมโยงไปสู่อบายมุขอ่ืน หรือการกระท าความผิดทางกฏหมาย
ลักษณะอ่ืน ๆ เป็นพฤติกรรมที่ถือได้ว่ามีอาการติดพนันในลักษณะเดียวกันกับการติดยาเสพติดคือ หาก
ไม่ได้เล่นแล้วจะกระวนกระวายใจ นักพนันจะใช้เวลาและเงินในการเล่นจ านวนมาก แต่ยังมีความรู้สึกผิดอยู่
ด้วย ผู้ป่วยในกลุ่มนี้สามารถให้การ บ าบัดรักษาได้ โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลเสียของการเล่นพนัน หรือ
ให้ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่อง การเสี่ยงโชค  ส าหรับกลุ่มที่ 3  ผู้เล่นพนันที่มีปัญหาในความหมายอย่าง
เจาะจง คือเป็นกลุ่มนักพนันที่เข้าข่ายเป็นโรคติดพนัน คือถือเป็นผู้ป่วยประเภทหนึ่ง มีลักษณะความ
ผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ชอบเล่นพนันด้วยเงินจ านวนมาก หรือมีความถี่ในการเล่นสูง การ
บ าบัดรักษานักพนันกลุ่มนี้ค่อนข้างท าได้ยาก หรืออาจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในบางราย  

อย่างประเทศที่อยู่แถบเอเชียใกล้กับประเทศไทยเรา อย่างมาเลเซียเป็นประเทศที่อนุญาตให้มีการ
ประกอบกิจการพนันถูกกฎหมายหลายประเภทคือ การแข่งม้า ล็อตเตอรี่ และบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ แต่
ด้วยเหตุที่มาเลเซียเป็นประเทศที่ประชากรของประเทศส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งตามหลักของ
ศาสนาอิสลาม ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถเล่นการพนันได้ในทุกประเภทได้ เพราะเป็นข้อห้าม
ส าคัญตามหลักศาสนาอิสลามอีกทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็เป็นผู้ที่เคร่งครัดในจารีตประเพณี และปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา  ประกอบกับรัฐบาลมาเลเซียได้ขอความ ร่วมมือกับสถานประกอบการธุรกิจการพนัน
ให้ก าหนดมาตรการห้ามชาวมาเลย์เซียที่นับถือศาสนาอิสลามเล่นพนันชนิดต่าง ๆ รวมถึง การพนันใน
คาสิโน ล็อตเตอรี่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ท าให้ผู้เล่นพนันลดลงเพราะเหลือแต่ผูเล่นพนันที่มิได้นับ
ถือศาสนาอิสลาม รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตั้งใจเดินทางไปเล่นพนันในคาสิโนเท่านั้น  ทั้งนี้รัฐบาล
มาเลย์เซียยินยอมให้มีการตั้งธุรกิจการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศ เพ่ือจัดเก็บรายได้จากภาษีธุรกิจการ
พนันและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและเลยไปถึงการเข้าเล่นการ
พนันในบ่อน การเดินทางไปติดต่อธุรกิจของนักธุรกิจแล้วแวะเข้าบ่อนในยามว่าง ประเด็นที่เห็นจากประเทศ
มาเลเซีย ถึงแม้จะมีธุรกิจการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่อิทธิพล ความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรมอันดี
ของผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นประชาชนส่วนในประเทศจึงไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหากับรัฐบาล  ปัจจัยส าคัญ
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ที่มีต่อนโยบายการพนันของรัฐบาลมาเลเซียจึงน่าจะมีประโยชน์ต่อมาเลเซียในด้านรายได้ที่มาจากคนใน
ชาติอ่ืนๆ ที่เดินทางไปเล่นการพนัน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้ก่อปัญหาจากการพนันจนยาก
ที่จะจัดการ  (Williams and Stevens, 2011) จากข้อมูลของประเทศมาเลเซียมีประเด็นที่น่าสนใจเป็น
เรื่องของศาสนาที่ป้องกันประชาชนของประเทศส่วนใหญ่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน กรณีของประเทศ
ไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ ก็มีหลักธรรมค าสอนของศาสนา มีศีลข้อห้ามต่างๆ ก็ไม่สามารถท า
ให้นักพนันของไทยลดน้อยลงมีแต่นับวันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่แตกต่างจากประเทศ
มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

การพนันในต่างประเทศ ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของการท าให้ธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น เนื่องจาก แนวคิดที่ว่า การควบคุมการพนันที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่กระท าได้ยาก
กว่าการควบคุมดูแล ธุรกิจการพนันที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การท าให้การพนันเป็นสิ่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย ยังช่วยให้มี รายได้เพ่ิมจากการเก็บภาษี และท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย                 

โดยสรุปการพนันมีหลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นกิจกรรมยามว่าง ระดับที่ก่อให้เกิดปัญหาใน
ครอบครัว ชุมชนและสังคม อันเป็นผลทางอ้อมจากพฤติกรรมการเล่นพนันนั้นที่มีหลายลักษณะ ผลเสียที่
เป็นไปได้จากการพนันอย่างน้อยที่สุดก็เป็น “ปัญหาสังคม” ดังที่ปรากฏการน าเสนอข่าวตามสื่อต่างๆ  ว่า
ปัญหาเริ่มต้นจากการพนันเป็นตัวการท าลายความสงบสุขภายในครอบครัว บั่นทอนสมรรถภาพในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ เป็นต้นเหตุของการเกิดอาชญากรรม พ้ืนฐานมุมมองของคนในสังคมที่ไทยมีต่อการ
พนัน  ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีตามหลักศาสนาพุทธที่คนส่วนใหญ่
ของชาตินับถือซึ่งคนในสังคมไทยส่วนใหญ่ ยังมีความคิดต่อต้านในเรื่องการพนัน  โดยเฉพาะประเด็นการ
เปิดบ่อนเสรีซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันมาหลายปีแล้ว 

ทั้งนี้ เหตุผลหลักๆ ของการต่อต้านที่ส าคัญคือการพนันเป็นสิ่งมอมเมาประชาชนท าให้คนจนยิ่งจน
ลง โอกาสของผู้ที่เล่นการพนันหรือความเป็นไปได้ของผู้เล่นการพนันที่จะร่ ารวยจากการเล่นพนันมีโอกาส
เป็นไปได้น้อยมาก ตรงกันข้ามผู้ที่เล่นพนันจะเป็นฝ่ายเสียมากกว่า การพนันจึงขั้นอยู่กับ จังหวะและโอกาส
ของความน่าจะเป็นซึ่งเป็นไปได้น้อยมาก สังคมไทยจึงเห็นว่าคนที่จนอยู่แล้วเมื่อเข้าไปเล่น การพนันยิ่งท า 
ให้จนลง เพราะโอกาสที่คนจะได้เงินจากการพนันมีน้อย เมื่อคนเสียก็จะต้องติดตามเล่นเพ่ือให้ได้สิ่งที่ตน
เสียไปคืนมา เมื่อเกิดการเสียมากขึ้นก็จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีก เช่น การหยิบยืมและการลักขโมย ทั้ง
การ พนันเป็นสิ่งที่มีลักษณะจูงใจ เมื่อเล่นครั้งแรกเป็นฝ่ายได้ ก็จะต้องหาทางเล่นในครั้งต่อ ๆ ไป เพ่ือให้ 
ได้จ านวนมากขึ้น แต่โอกาสที่จะเสียนั้นมีมาก คนไทยจะเล่นการพนันมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือ คน
เล่นการพนันจะ ไม่สนใจการประกอบอาชีพ เพราะมัวแต่เล่นพนัน ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ จะตามมา ครอบครัว
จะ แตกแยก ศีลธรรมของสังคมเสื่อมลง คนรวยจะรวยขึ้น คนจนจะจนลง คนจะมีหนี้สินจากการ กู้ยืมไป
เล่นการพนันมากข้ึน แต่ผลเสียต่อสังคมจะสูงกว่ารายรับของรัฐบาล                    

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง พยายามตีแผ่ เพ่ือให้รู้เท่าทันรูปแบบการพนัน และน าเสนอรูปแบบการพนันที่หลากหลายใน
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สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับสังคมในวงกว้างและท าให้สังคมได้รับทราบและหา
แนวทางป้องกัน แต่ในบริบทของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัตนั้น ย่อมส่งผลให้
พฤติกรรมของคนทุกเพศ ทุกวัยหรือการพนันที่แฝงอยู่ในรูปต่างๆ ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้น
การศึกษาและวิจัยเป็นระยะๆ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีจะช่วยบรรเทา
ปัญหาและการมีมาตรการต่างๆ ได้  ในกรณีของงานวิจัยเรื่องนี้ ได้เน้นการวิจัยเชิงส าร วจในเบื้องต้น
เกี่ยวกับสถานการณ์การพนันของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งงานวิจัยที่ด าเนินการในผู้สูงอายุยัง
ไม่เคยปรากฏมีมาก่อน ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นงานวิจัยบุกเบิกเบื้องต้นในการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน ใน
สถานการณ์การพนันของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งของสังคมไทย ที่ยังมีศักยภาพและความสามารถใน
กิจกรรมต่างๆ  



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 รูปแบบการศึกษา 

 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมภายนอกของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางสถิติที่สามารถน าไปต่อยอดการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือการหาค าตอบอย่างลึกซึ้ง
ในระยะถัดไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติย
ภูม ิ
 

3.2 พื้นที่ ประชากร ขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
 

พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาคือ จังหวัดอุบลราชธานีได้แก่อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ตระการพืชผล 
พิบูลมังสาหาร และจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่อ าเภอเมืองนครราชสีมา โนนสูง และด่านขุนทด เนื่องจาก
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่สภาพสังคมที่เป็นชนบทและสังคมเมืองมีความ
ชัดเจนในวิถีชีวิตของประชากรและเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกกล่าวถึงเรื่องการพนัน
มากที่สุด โดยมีพ้ืนที่ตัวอย่างของจังหวัดนครราชสีมาดังภาพที่ 3.1 และพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังภาพที่ 
3.2 
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ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงอ าเภอที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของจังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา: ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา (www.nakhornratchasima.go.th) 

 

ด่านขุนทด 

โนนสูง 

เมืองนครราชสีมา 
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ภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงอ าเภอที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของจังหวัดอุบลราชธานี 
ที่มา: ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี (www.ubonratchathani.go.th) 

 
ประชากรคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 696,621 ราย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ใน อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ตระการ

พืชผล พิบูลมังสาหาร เมืองนครราชสีมา โนนสูง และด่านขุนทด ในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่กึ่ง
เมืองกึ่งชนบท  โดยมีเหตุผลของการเลือกพ้ืนที่ 2 จังหวัดนี้คือเป็นจังหวัดใหญ่ มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ขนาดประชากรมากเป็น อันดับ 1 และ 2 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อีกท้ังมีจ านวนผู้สูงอายุมากกว่าทุกจังหวัด สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเจริญ
ของวัตถุรวดเร็วซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตของประชากร นอกจากนี้ทั้ง 2 จังหวัดมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจ านวน
มากที่มีอิทธิพลทางความเชื่อของคนในพ้ืนที่ และมีความแตกต่างกันในส่วนของสภาพพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและไม่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ก าหนดขนาดตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 300  ราย เนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้เน้นส ารวจเชิง
ปริมาณเบื้องต้นเพ่ือดูสถานการณ์ทั่วไป การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 100 ตัวอย่างจึงเป็นจ านวนที่
สามารถวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณได้  เมื่อก าหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงค านวณหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตร ดังตารางที่ 2 แล้วจึงสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

ตระการพืชผล 

พิบูลมังสาหาร 
เมอืงอุบลราชธาน ี
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จ านวนตัวอย่างแต่ละจังหวัด = 

 
  

ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ ในการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดสัดส่วนระหว่างผู้เล่นพนัน
กับผู้ไม่เล่นพนันว่าผู้เล่นพนันจะต้องมีจ านวนเท่าใด และผู้ไม่เล่นพนันจะต้องมีจ านวนเท่าใดไว้เป็นการ
ล่วงหน้า เนื่องจากมีเหตุผลส าคัญคือต้องการดูปรากฏการณ์จากการส ารวจว่าใน 300 คนที่ส ารวจนี้มีผู้เล่น
พนันเป็นจ านวนเท่าใด และไม่เล่นพนันเป็นจ านวนเท่าใด 
 
ตารางท่ี 3.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัดตัวแทนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

จังหวัด จ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ (คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  (คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
แยกตามอ าเภอ (คน) 

อุบลราชธานี 273,687 เมืองอุบลราชธานี   45 

ตระการพืชผล  40 

พิบูลมังสาหาร 33 
รวม 118 

นครราชสีมา 423,934 เมืองนครราชสีมา  90 
โนนสูง  50 

ด่านขุนทด 42 

รวม 182 
รวมทั้งสิ้น 696,621 300 

 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

เนื่องจากนิยมใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรขนาดใหญ่และขอบเขตงานกว้าง เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ท าเป็น
ขั้นๆ หลายขั้นด้วยกัน การสุ่มแต่ละขั้นจะใช้แบบใดก็ได้ โดยการเก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างขั้นสุดท้ายที่
สุ่มได้ (นราศรี ไววนิชกุล, (2547) และ (สุภาวดี  ขุนทองจันทร์, 2559)  

ในการส ารวจสถานการณ์การพนัน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เป็น
การสุ่มตัวอย่างที่ท าเป็นขั้น  4  ขั้นด้วยกัน ก าหนดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 
แล้วท าการสุ่มตัวอย่างขั้นที่ 2 เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และท าการสุ่มตัวอย่างขั้นที่ 3 เป็น

จ านวนตัวอย่างทั้งหมด X จ านวนประชากรแต่ละจังหวัด 

จ านวนประชากรทั้งหมด 
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จังหวัด อุบลราชธานี และนครราชสีมา และท าการสุ่มตัวอย่างขั้นที่ 4 เป็นอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร เมืองนครราชสีมา โนนสูงและด่านขุนทด ดังภาพที่ 3.3  จากนั้นเก็บข้อมูล
จากผู้สูงอายุจนครบจ านวนตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 

ภาพที่ 3.3   การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
 

อุบลราชธานี นครราชสีมา 

1.เมืองอุบลราชธานี  15. น้ าขุ่น 
2. เขมราฐ             16. น้ ายืน 
3. เขื่องใน             17. บุณฑริก 
4. เดชอุดม            18. พิบูลมังสาหาร 
6. โขงเจียม            19. ม่วงสามสิบ   
7. โพธิ์ไทร             20. วารนิช าราบ 
8. กุดข้าวปุ้น          21. นาตาล 
9. ดอนมดแดง        22. เหล่าเสือโก๊ก         
10. ตระการพืชผล   23. สว่างวีระวงศ์   
11. ตาลสุม            24. ส าโรง   
12. ศรีเมืองใหม่      25. สิรินธร   
13. นาเยีย 
14. นาจะหลวย 
 

1. เมืองนครราชสีมา 17. ด่านขุนทด 
2. เฉลิมพระเกียรติ  18. บัวใหญ่ 
3. เทพารักษ์         19. บัวลาย  
4. เมืองยาง          20. บ้านเหลื่อม  
5. เสิงสาง            21. ประทาย   
6. แก้งสนามนาง    22. ปักธงชัย   
7. โชคชัย            23. ปากช่อง   
8. โนนแดง          24. พระทองค า   
9. โนนไทย           25. พิมาย  
10. โนนสูง           26. ล าทะเมนชัย  
11. ขามทะเลสอ    27. วังน้ าเขียว  
12. ขามสะแกแสง  28. สีคิ้ว  
13. คง                29. สีดา 
14. ครบุรี            30. สูงเนิน  
15. จักราช           31. หนองบุนมาก 
16. ชุมพวง           32. ห้วยแถลง 

ด่านขุนทด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

เมือง พิบูลมังสาหาร โนนสูง ตระการพืชผล เมือง 
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3.3 เคร่ืองมือ แบบเก็บขอ้มูล 
 

              เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งสร้างตามขอบเขตและกรอบแนวคิด
ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่ครอบคลุม
รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพของสูงอายุ รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ในการด ารงชีพในรอบปี 2559 
ประเภทของการพนันที่เล่นและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งสถานที่เล่นพนัน ตอนที่ 2 มุมมองความ
คิดเห็นที่มีต่อการพนันในประเด็นต่างๆ 14 ประเด็นตอนที่ 3 มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันของผู้สูงอายุ 
เหตุผลของการเล่นและไม่เล่นพนัน ฐานะทางการเงินหลังเล่นพนัน  เหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในช่วงชีวิตการ
เล่นพนัน ผลของการเล่นพนัน ฐานะทางการเงินหลังเล่นพนัน และตอนที่ 4 มาตรการที่จะท าให้ผู้สูงอายุ
หยุดเล่นพนัน ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
           

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ 2 แหล่งคือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้ 

12.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณโดย
การส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เล่นการพนันและผู้ที่ไม่เล่นการพนัน ในระดับการปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ 
ทั้งประเภทการพนันที่เล่น ความถี่ จ านวนเงิน เหตุผลของการไม่เล่นพนันและเหตุผลของการเล่นพนันตาม
มูลเหตุจูงใจต่างๆ ด้วยแบบสอบถาม จ านวน 300 ชุด  

12.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ
เอกสารเผยแพร่ สถิติที่เก่ียวข้องและผลการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ และรายงานการวิจัยของนักวิจัยท่าน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การพนัน ปัญหาผลกระทบที่เกิดกับสังคม ประเทศชาติ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติพ้ืนฐานน าเสนอใน
รูปแบบตารางด้วยค่าความถี่และร้อยละ  

การวิเคราะห์ค่าความถี่แบบแจกแจง 2 ทาง (crosstabs) และการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
2 ตัว ที่มาตรวัดแบบนามบัญญัติ จากแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ  เพ่ือต้องการทราบว่าตัวแปรนาม
มาตราตัวหนึ่งถูกอธิบายจากตัวแปรนามมาตราอีกตัวหนึ่งหรือไม่ (เป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล) ซึ่งปกติ
ใช้ chi-square  แต่  chi-square  มีเงื่อนไขแต่ละช่องจ านวนต้องไม่น้อยกว่า 5 ดังนั้นงานวิจัย นี้จึงต้องใช้
ค่าสถติิสัมประสิทธิ์ฟี Phi (Ø) ซึ่งจะระบุขนาดความสัมพันธ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด   
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โดยมีค่า Cramer’s V ที่เป็นค่าวัดความเข้มของความสัมพันธ์ทางสถิติ ซึ่งมีเกณฑ์การวัด
ความสัมพันธ์ดังนี้ (Sheskin, 1997) 
                ค่า V = 0             หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
                ค่า V = 0.01-0.25  หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันน้อย  
                ค่า V = 0.26-0.55  หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
                ค่า V = 0.56-0.75  หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันสูง 
                ค่า V = 0.76-0.99  หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
                ค่า V = 1             หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แบบ 

ทั้งนี้ตัวแปรที่ใช้วัดความสัมพันธ์ประกอบด้วย เขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่
อาศัย จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน สถานการณ์ประเมินการติดพนัน และระดับอายุ กับตัวแปรมุมมอง
การพนัน 14 ประด็นประกอบด้วย (1) การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ (2) การพนันท าให้เกิด
รายได้ (3) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น (4) การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสีย
มากกว่าได้ (5) การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย (6) การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่
เล่นรวยทางลัดได้ มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต (7) การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ได้ (8) การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ (9) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น (10) การพนันท า
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถมากขึ้น (11) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้ (12) การพนันถือเป็น
อาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณ (13) ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ และ (14) การพนันเป็น
วัฒนธรรมของสังคมไทย 

โดยมีสมมติฐานการวิจัย ผู้สูงอายุที่มีเขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัย 
จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน สถานการณ์ประเมินการติดพนัน และระดับอายุมีความสัมพันธ์กักับ
มุมมองการพนัน 14 ประเด็น 

0 ตัวแปร เขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัย จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่
ด้วยกัน สถานการณ์ประเมินการติดพนัน และระดับอายุมีความสัมพันธ์กันกับมุมมองการพนัน  

1 ตัวแปรเขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัย จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่
ด้วยกัน สถานการณ์ประเมินการติดพนัน และระดับอายุไม่มีความสัมพันธ์กันกับมุมมองการพนัน  

การวิเคราะห์ค่าความถี่แบบแจกแจง 2 ทาง (crosstabs) ของกลุ่มผู้สูงอายุ 4 กลุ่มคือกลุ่มไม่ค่อย
แก่มีอายุ 60-69 ปี กลุ่มแก่ปานกลาง มีอายุ 70-79 ปี กลุ่มช่วงแก่ มีอายุ 80-89 ปี และกลุ่มช่วงแก่จริงๆ มี
อายุ 90 ปี ขึ้นไป กับแบบประเมินการคัดกรองการติดพนัน 20 ประเด็น ประกอบด้วย (1) เล่นพนันจนท า
ให้ลูกหลานเป็นกังวลไม่มีความสุข (2) เล่นพนันจนชีวิตคู่ในบั้นปลายเกิดการหย่าร้าง (3) เคยเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงจากการเล่นพนัน (4) เล่นพนันจนถูกจับปรับ (5) ขายทรัพย์สินที่มีค่าเพ่ือน าเงินมาเป็นทุนเล่นพนัน 
(6) ใช้เวลานานมากกว่า 2 ชั่วโมงส าหรับเล่นพนันแต่ละครั้ง (7) เล่นพนันจนท าให้สมรรถภาพทางกาย
อ่อนแอเช่น เจ็บป่วยนอนไม่หลับ (8) หลังชนะพนันยิ่งอยากเล่นเพ่ิมมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าชนะ (9) หลังเสีย
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พนัน รู้สึกว่าจะต้องรีบเล่นเพ่ือแก้มือและเอาเงินที่เสียไปคืน (10) เคยยืมเงินผู้อ่ืนเพ่ือน ามาเป็นทุนในการ
เล่นพนัน (11) เคยท าสิ่งผิดกฎหมายเพ่ือน าเงินเป็นทุนในการเล่นพนัน (12) คิดจะท าสิ่งผิดกฎหมายเพ่ือจะ
น าเงินไปเป็นทุนในการเล่นพนัน (13) เล่นพนันแล้วกลายเป็นคนโกหก (14) เคยคิดจะท าร้ายตัวเองหรือฆ่า
ตัวตายที่มีผลจากการเล่นพนัน (15) เคยรู้สึกผิดและละอายใจหลังเล่นการพนัน (16) บ่อยครั้งที่ท่านเล่น
พนันจนไม่มีเงินเหลือติดตัว (17) น าเงินจากการพนันไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอ่ืน (18) ไปเล่นการพนันเพื่อหนี
ความกังวลหรือปัญหาอ่ืนๆ (19) เคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยการไปเล่นพนัน และ 
(20) ผู้สูงอายุเคยเล่นการพนันเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้พนันหรือแก้ปัญหาทางการเงิน 
 

3.6 ขั้นตอนการด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน 
 
ตารางท่ี 3.2 แผนการด าเนินงาน     
 

กิจกรรม พ.ศ. 2560 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล 

      

2 ทดลองใช้เครื่องมือ       

3 เก็บข้อมูล       
4 วิเคราะห์ข้อมูล       

5 ส่งร่างงานงานวิจัยฉบับฉบับสมบูรณ์และแก้ไข           
6 รายงานฉบับสมบูรณ์       

 
ตารางที่ 3.3 กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เวลา 
ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์

จากกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

1 เพ่ือศึกษา
สถานการณ์การพนัน 
สถิติที่เก่ียวข้องกับการ
พนันในผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุบลราชธานี

1 ลงพืน้ที่ส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สถานการณ์การพนันใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 

2 เดือน 1 ได้สถิติที่เกี่ยวข้อง
และความถี่ด้าน
ประเภทของการ
พนันที่ผู้สูงอายุเล่น 
จ านวนเงินที่ใช้เล่น

1 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
ผศ.ดร.สุภาวดี   
     ขุนทองจันทร์ 
2 ผู้ช่วยวิจัย 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เวลา 
ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์

จากกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

และนครราชสีมา เพ่ือ
เป็นฐานการศึกษาต่อ
ยอดเชิงคุณภาพ 

2 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
300 คน 
3 วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
ดูความแตกต่างของ
การเล่นพนันใน
ผู้สูงอายุ  
4 สรุปผลข้อมูล 

ในแต่ละประเภท 
จ านวนเงินที่เสียไป
กับการเล่นพนันและ 
สถานที่ที่ผู้สูงอายุ
นิยมไปเล่นการพนัน 
2. มองเห็นภาพรวม
ของสถานการณ์การ
เล่นพนันในผู้สูงอายุ
ที่เป็นตัวแทนของ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

   นายอดิศักดิ์ 
          บัวเงิน 

2 เพ่ือศึกษามูลเหตุจูง
ใจการเล่นพนันของ
ผู้สูงอายุ และมูลเหตุ
จูงใจของผู้สูงอายุที่ไม่
เล่นพนันในจังหวัด
อุบลราชธานีและ
นครราชสีมา เพื่อเป็น
ฐานการศึกษาต่อยอด
เชิงคุณภาพ 

1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
300 คน 
2 วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
มูลเหตุจูงใจและ
ผลกระทบจากการเล่น
พนัน 
3 วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
มูลเหตุจูงใจของผู้ที่ไม่
เล่นการเล่นพนัน 
4 สรุปผลข้อมูลมูลเหตุ
จูงใจและผลกระทบ
จากการเล่นพนัน 
5 น าเสนอข้อมูลในเชิง
บูรณาการสถานการณ์
การพนันในผู้สูงอายุ 
มูลเหตุจูงใจในการเล่น

2 เดือน 1 ได้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับมูลเหตุ
จูงใจของผู้สูงอายุที่
เล่นพนันและผู้ที่ไม่
เล่นพนัน 
2 ได้ข้อมูลที่จะเป็น
ฐานการศึกษาต่อ
ยอดในการวิจัยเชิง
คุณภาพ (เชิงลึก) 
 

1 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
ผศ.ดร.สุภาวดี   
     ขุนทองจันทร์ 
2 ผู้ช่วยวิจัย 
   นายอดิศักดิ์ 
          บัวเงิน 



41 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เวลา 
ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์

จากกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

พนันด้วยสถิติท่ีเป็น
ความถี่ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยด้านเขตที่พัก
อาศัย ระดับการศึกษา 
สถานภาพการอยู่
อาศัย จ านวนสมาชิก
ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 
สถานการณ์ประเมิน
การติดพนัน ระดับ
อายุของผู้สูงอายุ
จังหวัดอุบลราชธานี
และนครราชสีมากับ
มุมมองการพนัน 14 
ประเด็น      

1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
300 คน 
2 วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรพักอาศัย ระดับ
การศึกษา สถานภาพ
การอยู่อาศัย จ านวน
สมาชิกท่ีอาศัยอยู่
ด้วยกัน สถานการณ์
ประเมินการติดพนัน 
ระดับอายุของผู้สูงอายุ
กับมุมมอง 14 ประเด็น 
3 ตรวจสอบสมมติฐาน
ที่คาดการณ์ไว้ 

1 เดือน ทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ใน
การอธิบาย
ผลการวิจัย
เปรียบเทียบกับ
สมมติฐานที่
คาดการณ์ไว้ 

1 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
ผศ.ดร.สุภาวดี   
     ขุนทองจันทร์ 
2 ผู้ช่วยวิจัย 
   นายอดิศักดิ์ 
          บัวเงิน 

 
ตารางท่ี 3.4 สรุปภาระงานความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
 

นักวิจัยและผู้ช่วย ภาระงาน 

ผศ.ดร.สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ 1 ส ารวจพื้นที่ใน 6 อ าเภอในเบื้องต้นก่อนเก็บข้อมูลจังหวัด
อุบลราชธานีและนครราชสีมา 
2 จัดเตรียมเครื่องมือวิจัย 
3 วางแผนการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 6 อ าเภอให้แล้วเสร็จภายใน 2 
เดือน 
4 ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน 6 อ าเภอของ
จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา 
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นักวิจัยและผู้ช่วย ภาระงาน 

5 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
6 จัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเสนอต่อศูนย์
ศึกษาปัญหาการพนัน 
7 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย (จัดท าร่าง
รายงานวิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) 
8 เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

นายอดิศักดิ์  บัวเงิน 1 ส ารวจพื้นที่ใน 6 อ าเภอก่อนในเบื้องต้นก่อนเก็บข้อมูลจังหวัด
อุบลราชธานีและนครราชสีมา 
2 น าเครื่องมือวิจัย try out กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย ในพ้ืนที่
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีและทดสอบความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ 
3 ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน 6 อ าเภอของ
จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา 
4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรอกข้อมูลจาก
แบบสอบถามจ านวน 300 ชุด 
5 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
6 ติดต่อประสานงานต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 

 
 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สถานการณ์การพนันของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา เป็นการ

วิจัยเชิงส ารวจ น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานที่พบจากการส ารวจในเบื้องต้น โดยใช้สถิติเชิงพรรณาด้วยค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ และการแจกแจงความถี่ การวิเคราะห์ค่าความถี่แบบแจกแจง 2 ทาง (Crosstabs) และการวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว มาช่วยอธิบายปรากฏการณ์ เพ่ือให้เห็นความถี่ที่เกี่ยวข้อง ล าดับการ
น าเสนอประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุ มุมมองของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อการเล่นพนันในประเด็นต่างๆ มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินและคัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุ มาตรการ
การสะกัดกั้นการพนัน และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีการน าเสนอในรูปแบบของตารางและการบรรยายผล ซึ่งมีผล
การวิเคราะห์และบรรยายผลตามล าดับดังนี้  
 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุม่ตัวอย่างผู้สูงอายุ 
       

จากการส ารวจพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมาในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 
ปีขึ้นไปด้วยการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน พบผู้สูงอายุที่เล่นพนันจ านวน 256 คนคิดเป็นร้อย
ละ 85.3 ผู้สูงอายุที่ไม่เล่นพนันจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 สัดส่วนของผู้เล่นการพนันกับไม่เล่น
การพนันมีสัดส่วน 85:15 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่เล่นพนันพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.1 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 35.9 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 68.8 รองลงมาอายุ 70-79 ปีขึ้นไป ร้อยละ 68.8 ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 64.1 รองลงมาไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 13.7 อาชีพในปัจจุบันเป็น
เกษตรกร ร้อยละ 43.8 รองลงมาไม่มีอาชีพ  ร้อยละ 30.1 สถานภาพการอยู่อาศัยในครอบครัว พักอาศัย
อยู่กับครอบครัวร้อยละ 95.5 รองลงมาอาศัยอยู่คนเดียวโดยล าพัง ร้อยละ 2.7 จ านวนสมาชิกในครอบครัว
จ านวน 4-5 คน  ร้อยละ 52.7 รองลงมาจ านวน 1-3  คน ร้อยละ 27.3 ดังตารางที่ 4.1  

 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่ไม่เล่นพนันพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.4 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 38.6 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 45.5 รองลงมาอายุ 70-79 ปี ร้อยละ 34.1 ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 43.2 รองลงมาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ขึ้นไป
ร้อยละ 22.7 อาชีพในปัจจุบัน เป็นเกษตรกร  ร้อยละ 43.8 รองลงมา ไม่ได้ประกอบอาชีพ   ร้อยละ 28.8 
สถานภาพการอยู่อาศัยในครอบครัว ร้อยละ 95.5 รองลงมาอาศัยอยู่คนเดียวโดยล าพัง และอ่ืนๆ ร้อยละ 
2.3 จ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-5 คน  ร้อยละ 45.5 รองลงมามากกว่า 5 คน ร้อยละ 34.1 
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แหล่งที่มาของรายได้ประจ าของปี 2559 มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุร้อยละ 50.4 รองลงจากการรับจ้างทั่วไป 
ร้อยละ 19.5 ทั้งนี้รายได้ประจ าหมายความว่าเป็นรายได้ที่ผู้สูงอายุได้รับเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งอาจจะมี
จ านวนไม่มากเท่ากับรายได้รองจากแหล่งอ่ืนๆ ก็ได้ เช่นผู้สูงอายุมีรายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพ ใน
ขณะเดียวกันอาจมีรายได้เสริมจากการที่บุตรหลานส่งให้ ดังตารางที่ 4.1 ดังนั้นข้อมูลนี้จึงสะท้อนจ านวน
เงินที่ผู้สูงอายุใช้ไปกับการพนันในบางรายที่พบว่ามากกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับในแต่ละเดือนที่ปรากฏ
ในตารางอ่ืนๆ ของบทท่ี 4  

จากข้อมูลทั่วไปสัดส่วนการเล่นพนันในเพศหญิงจะมีการเล่นพนันมากกว่าเพศชายซึ่งก็เป็นไปตาม
สัดส่วนโครงสร้างของประชากรที่ขณะนี้โครงสร้างประชากรของไทยผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชาย มีอาชีพเป็น
เกษตรกรส่วนใหญ่ ซึ่งเกษตรกรของไทยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เพราะเน้นใช้แรงงานใน
การท างานอยู่ในภาคการเกษตรจึงไม่ได้เรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นอย่างอาชีพอ่ืนๆ นอกจากนี้อาศัยอยู่
ด้วยกันเป็นครอบครัว แหล่งที่มาของรายได้ผู้สูงอายุเป็นรายได้ที่มาจากเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่รัฐบาลจ่าย
ให้เป็นประจ าทุกเดือนถึงแม้จะมีจ านวนน้อยแต่ถือเป็นรายได้ที่ได้ประจ าทุกเดือนในรอบปี 2559 การที่
ผู้สูงอายุมีรายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพที่ทางรัฐบาลได้จ่ายให้ รวมกับรายได้ที่บุตรหลานหรือคนในครอบครัว
จ่ายให้ รายได้ส่วนนี้อาจท าให้ผู้สูงอายุมีเงินหมุนเวียน ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งในหลาย
กิจกรรมคือการเล่นพนันตามประเภทการพนันต่างๆ   
 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 
 

ลักษณะทั่วไป เล่นพนัน ไม่เล่นพนัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
92 
164 

 
35.9 
64.1 

 
17 
27 

 
38.6 
61.4 

                รวม 256 100 44 100 

2. อายุ 
    60-69 ปี 
    70-79 ปี 
    80-89 ปี 
    90 ขึ้นไป 

 
159 
78 
16 
3 

 
62.1 
30.5 
6.3 
1.2 

 
20 
15 
7 
2 

 
45.5 
34.1 
15.9 
4.5 

               รวม 256 100 44 100 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 
 

ลักษณะทั่วไป เล่นพนัน ไม่เล่นพนัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา 
    ไม่ได้เรียนหนังสือ 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
    อนุปริญญาหรือ ปวส.ขึ้นไป 

 
35 
164 
19 
17 
21 

 
13.7 
64.1 
7.4 
6.6 
8.2 

 
6 
19 
7 
2 
10 

 
13.6 
43.2 
15.9 
4.5 
22.7 

               รวม 256 100 44 100 

4. อาชีพปัจจุบัน 
    รับจ้างหน่วยงานภาครัฐ 
    รับจ้างหน่วยงานเอกชน 
    ธุรกิจส่วนตวั/ผู้ประกอบการ         
    เกษตรกร 
    รับจ้างทั่วไป 
    อาชีพอิสระ 
    ไม่มีอาชีพ 

 
4 
9 
21 
112 
24 
13 
73 

 
1.6 
3.5 
8.2 
43.8 
9.4 
5.1 
28.8 

 
2 
2 
5 
8 
6 
5 
16 

 
4.5 
4.5 
11.4 
18.2 
13.6 
11.4 
36.4 

               รวม 256 100 44 100 

5. สถานภาพการอยู่อาศัยใน 
    ครอบครัว 
    อาศัยอยู่คนเดียวโดยล าพัง    
    อาศัยอยู่กับครอบครัว   
    อ่ืนๆ (อาศัยอยู่วัด) 

 
 
7 

245 
4 

 
 

2.7 
95.5 
1.6 

 
 
1 
42 
1 

 
 

2.3 
95.5 
2.3 

                รวม 256 100 44 100 

6. สมาชิกในครอบครัว 
   จ านวน 1-3  คน   
   จ านวน 4-5 คน   
   มากกว่า  5 คน 

 
70 
135 
51 

 
27.3 
52.7 
19.5 

 
9 
20 
15 

 
20.5 
45.5 
34.1 

                รวม 256 100 44 100 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 
 

ลักษณะทั่วไป เล่นพนัน ไม่เล่นพนัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

8. แหล่งที่มาของรายได้หลัก1 
   เบี้ยผู้สูงอายุ   
   เงินเกษียณอายุราชการ   
   รับจ้างทั่วไป 
   บุตรหลานส่งให้ 
   ขายทรัพย์สิน 
   อ่ืนๆ  

 
129 
35 
50 
35 
1 
6 

 
50.4 
13.7 
19.5 
13.7 
0.4 
2.3 

 
28 
7 
5 
2 
0 
2 

 
63.6 
15.9 
11.4 
4.5 
0 

4.5 

                รวม 256 100 44 100 

9. ประเภทค่าใช้จ่าย 
   ค่าอาหาร   
   กิจกรรมสังสรรค์ 
   นันทนาการ   
   การพนันและการเสี่ยงโชค 
   ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
   อ่ืนๆ (บัตรเครดิต) 

 
217 
15 
 
9 
8 
7 

 
84.8 
5.9 

 
3.5 
3.1 
2.7 

 
35 
5 
 
- 
2 
2 

 
79.5 
11.4 

 
0.0 
4.5 
4.5 

                รวม 256 100 44 100 

 
หมายเหตุ อายุต่ าสุด 60 ปี อายุสูงสุด 91 ปี อายุเฉลี่ย 74 ปี 
 

ภาระหนี้สินในปัจจุบันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาของกลุ่มที่เล่น
พนันพบว่า เป็นหนี้สินเกี่ยวกับส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ มากที่สุดร้อยละ  30.1 รองลงมาเป็นหนี้สิน
เกี่ยวกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ร้อยละ 23.4 นอกจากนี้ผลจากการส ารวจ
พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 24.2  

ส่วนภาระหนี้สินของผู้สูงอายุที่ไม่เล่นพนัน พบว่า เป็นหนี้สินเกี่ยวกับส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ 
มากที่สุดร้อยละ  15.9 รองลงมาเป็นหนี้สินเกี่ยวกับบัตรเครดิต  ร้อยละ 11.4 ผลจากการส ารวจพบต่ออีก

                                                 
1 รายได้หลักหมายความว่าเป็นรายได้ที่ผู้สูงอายุได้รับเป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึงอาจจะมีจ านวนไม่มากเท่ากับรายได้รองจากแหล่งอื่นๆ ก็ได้เช่น
ผู้สูงอายุมีรายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพ ในขณะเดียวกันอาจมีรายได้เสริมจากการที่บุตรหลานส่งให้หรือการรับจ้างทั่วไป 
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ว่าผู้สูงอายุไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 45.5 ดังตารางที่ 4.2 ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุทั้งที่เล่นการพนันและไม่
เล่นการพนัน แม้จะอยู่ในช่วงวัยของบั้นปลายชีวิตแล้วต่างมีภาระหนี้สินคล้ายคลึงกันคือหนี้สินเกี่ยวกับการ
ส่งบุตรหลานเรียนหนังสือและหนี้สินอ่ืนๆ ที่มาจากสภาพทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน  โดยเฉพาะหนี้สินที่
เกี่ยวข้องกับ ธกส. ในกรณีที่ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามยังมีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่
มีภาระหนี้สินใดๆ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดี 
 
ตารางท่ี 4.2 ภาระหนี้สินในปัจจุบันของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  รายการภาระหนี้สิน ผู้เล่นพนัน ผู้ไม่เล่นพนัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ผ่อนบ้าน/รถยนต์                     17 6.6 5 11.4 

2 ส่งบุตรหลานเรียน
หนังสือ    

77 30.1 7 15.9 

3 อ่ืนๆ บัตรเครดิต                               40 15.6 7 15.9 

4 อ่ืนๆ หนี้ ธกส. 60 23.4 5 11.4 

5 อ่ืนๆ ไม่มีหนี้สิน 62 24.2 20 45.5 

 รวม 256 100 44 100 

 
               เขตเมืองมีลักษณะของผู้คนมาอาศัยอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก เกิดความแออัดเป็นศูนย์กลาง
ของความเจริญด้านต่างๆ มีปัญหามากมาย เขตชนบทมีลักษณะที่ผู้คนอาศัยอยู่ต่อพ้ืนที่น้อย มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากอดีตเนื่องจากสภาพการณ์ในปัจจุบันถูกกดดันจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มาพร้อม
กับสภาพการเปลี่ยนแปลง สังคมชนบทเริ่มให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมในการอ านวยความสะดวกของการใช้
ชีวิต โดยที่รายได้มีจ ากัดส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมเป็นหลัก เด็กรุ่น
ใหม่ละทิ้งอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเพราะคิดว่าเป็นงานหนักไม่มีสวัสดิการ มีลักษณะการว่างงานตาม
ฤดูกาล และเขตกึ่งเมืองก่ึงชนบทมีลักษณะของการผสมผสานกันระหว่างความเป็นเมืองกับความเป็นชนบท
ที่ผู้คนสองกลุ่มอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน จากการส ารวจเขตที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่เล่นการพนันในพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาพบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมา
อาศัยอยู่ในเขตเมือง คิดเป็นร้อยละ 24.6 ซึ่งผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ระหว่างสังคมเมือง สังคมชนบท และสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทจะมีอิทธิพลต่อการเล่นพนันที่แตกต่ างกันไป
ด้วย 
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                ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่เล่นการพนันในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาพบว่า  ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบทเป็นจ านวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาอาศัยอยู่ใน
เขตชนบท คิดเป็นร้อยละ 22.7  ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างระหว่างสังคมเมือง สังคมชนบท และสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่เข้ามากระทบแต่อย่างใด เพราะ
ผู้สูงอายุเหล่านี้ยังคงมีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง ดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางท่ี 4.3 เขตท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  เขตท่ีพักอาศัย ผู้เล่นพนัน ผู้ไม่เล่นพนัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 เขตเมือง                     63 24.6 17 38.6 

2 เขตชนบท 146 57.0 10 22.7 

3 กึ่งเมืองก่ึงชนบท                               47 18.4 17 38.6 

               รวม 256 100 44 100 

 
4.2 สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุ 
 
                สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาพบว่าส่วนใหญ่
เล่นพนัน คิดเป็นร้อยละ 85.3 รองลงมาไม่เล่นพนัน คิดเป็นร้อยละ 13.0  ตัวแปรส าคัญของผู้สูงอายุที่น่า
ติดตามคือ กลุ่มท่ีลังเลว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดี ซึ่งมีเพียงจ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ดังตารางที่ 4.4 
                 
ตารางท่ี 4.4 สถานการณ์การเล่นพนันของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  สถานะการเล่นพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 เล่นพนัน                     256 85.3 

2 ไม่เล่นพนัน 40 13.0 

3 ลังเลว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดี                               4 1.7 

 รวม 300 100 

 
หมายเหตุ: ในการวิเคราะห์ผลกลุ่มผู้สูงอายุที่ลังเลว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีจะถูกรวมเข้ากับกลุ่มไม่เล่น 
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               ในกรณีของผู้สูงอายุที่ไม่เล่นการพนันมีเหตุผลของการไม่เล่นพนันเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรกได้แก่ ล าดับที่ 1 มาจากไม่ชอบเล่นโดยนิสัยส่วนตัวซึ่งกลุ่มนี้อาจจะมองเห็นผลกระทบ
จากการเล่นที่จะตามมาหรือมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจสูง คิดเป็นร้อยละ 40.0 ล าดับที่ 2 เล่นไม่เป็นและไม่
คิดอยากจะเล่นเพราะการพนันที่พบส่วนมากมีผลกระทบตามมามากมาย คิดเป็นร้อยละ 37.5 และล าดับที่ 
3 กลัวเสียเงินเพราะรู้แล้วว่าการพนันส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสียเงินมากกว่าได้เงิน และอีกเหตุผลคือการพนัน
เป็นสิ่งผิดกฏหมาย คิดเป็นร้อยละ 35.0 ดังตารางที่ 4.5 
                 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สอบถามโดยการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม นอกจากการส ารวจในเบื้องต้น เหตุผลของ
การไม่เล่นพนันว่ามีเหตุผลอ่ืนใดที่ลึกซึ้งกว่าที่กล่าวข้างต้นหรือไม่ ปรากฏว่ามีประเด็นเรื่องศาสนาเข้ามา
เกี่ยวข้อง ในจ านวนกลุ่มผู้ไม่เล่นพนัน 40 ราย มีจ านวน 32 รายที่ปรากฏว่าเป็นผู้สูงอายุที่นับถือศาสนา
คริสต์ ที่เข้าโบสถ์ทุกสัปดาห์ ดังนั้นเป็นสมมติฐานที่น่าสนใจและควรได้รับการพิสูจน์ต่อไปว่า “ค าสอนใน
ศาสนาคริสต์กับการเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์มีอิทธิพลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันเกิดเป็นความ
เข้มแข็งทางใจต่อเรื่องการพนันและอบายมุขอ่ืนๆ”                  
 
ตารางท่ี 4.5 เหตุผลของการไม่เล่นพนันของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  เหตุผลของการไม่เล่นพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่ชอบเล่น                                                           16 40.0 

2 การพนันเป็นอบายมุข 11 27.5 

3 การพนันเป็นสิ่งผิดกฏหมาย                    14 35.0 

4 เล่นไม่เป็น 15 37.5 

5 การพนันมีแต่โทษไม่มีประโยชน์               10 25.0 

6 กลัวเสียเงิน 14 35.0 

7 ไม่มีทุนเล่น                                       13 32.5 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 44 คน 
              เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 
                สถิติที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา
จ านวนครั้งที่เล่นมากที่สุดในรอบ 1 ปี พบว่ามีผู้สูงอายุเล่นพนันประเภทไพ่เป็นจ านวนถึง 118 ครั้ง จ านวน
เงินสูงสุดที่เล่น 1,200 บาท รองลงมาเป็นสลากกินแบ่ง จ านวน 20 ครั้ง จ านวนเงินสูงสุดที่เล่น 500 บาท  
และหวยใต้ดินไทย จ านวนครั้งที่เล่นในรอบ 1 ปี 18 ครั้ง จ านวนเงินสูงสุดที่เล่น 1,500 บาท จากการ
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สัมภาษณ์เพ่ิมเติมในกรณีนี้ ผู้สูงอายุให้เหตุผลของการเล่นว่า “เป็นกิจกรรมที่ท าในยามว่างได้ ในลักษณะ
ของการเสี่ยงโชค เห็นผลรวดเร็วระหว่างได้กับเสีย อีกทั้งการที่ผู้สูงอายุชอบเล่นไพ่ เพราะไม่ต้องใช้
แรงกายในกิจกรรมการเคลื่อนไหวมากเล่นง่าย นั่งเล่นสบายๆ เหมาะกับตนเองดีซึ่งมีอายุย่าง 72 ปี
แล้ว”  ดังตารางที่ 4.6 
                ตารางที่ 4.6 จึงเป็นตารางที่น าเสนอข้อมูลเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการพนันของผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาในรอบปี 2559  โดยผู้สูงอายุจะเล่นการพนันบางประเภทเท่านั้น
ได้แก่ ไพ่ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดินไทย ไฮโล ไก่ชน หวย ธกส. บั้งไฟ มวยตู้ หวยหุ้นและโบก
ตามล าดับ การน าเสนอผลในตารางที่ 4.6 เป็นการน าเสนอค่าตัวเลขที่สูงสุดที่พบในการส ารวจของผู้สูงอายุ
ที่เล่นการพนันในรายที่จ านวนครั้งและจ านวนเงินสูงสุดในรอบปี ซึ่งผู้วิจัยมิได้น าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ทั้งนี้มี
เหตุผลหลักๆ คือเพ่ือค้นหากรณีท่ีน่าสนใจที่จะศึกษาในเชิงลึกต่อไป พบว่าสถิติสูงสุดของจ านวนครั้งคือการ
พนันประเภทไพ่ เล่นมากที่สุด 118 ครั้ง  เหตุที่เล่นไพ่มากที่สุดเนื่องจากมีกลุ่มเพ่ือนในวงไพ่เล่น และเล่น
ได้แทบทุกวันในวันว่าง รองลงมาเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 20 ครั้ง หวยใต้ดิน จ านวน 18 ครั้ง เหตุ
ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินมีจ านวนความถี่ในการเล่นที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากการเล่นทั้งสอง
ประเภทนี้มีความสอดคล้องกันด้านวันที่และความเชื่อมโยงกันของตัวเลข หวยใต้ดินออกทุกวันที่ 1 และ
วันที่ 16 ของเดือนหวยใต้ดินจะถือเอาตัวเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลสลาก
กินแบ่งนั่นเอง ทั้งนี้การพนันประเภทหวยเป็นการพนันที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เริ่มเล่นเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อย
ละ 97.0 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นผู้สูงอายุไม่ได้เล่นการพนันทั้งหมดทุกประเภทแต่เลือกเล่น
เป็นบางประเภทที่เหมาะกับสภาพของผู้สูงอายุเอง  
              ทั้งนี้เหตุผลของการเล่นพนันจ าแนกได้เป็น 2 ประการ ประการแรกเป็นเหตุผลในเชิงสังคม
โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคในลักษณะของการได้พบปะระหว่างบุคคลในวงพนัน กับเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจที่
ต้องการเงินไปใช้จ่ายหรือการช าระหนี้ที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ มีกรณีที่น่าสนใจเช่น 
ความเป็นเหตุเป็นผลกันของผู้สูงอายุที่เล่นไพ่ในรอบปีเป็นจ านวนมากถึง 118 ครั้งเพราะมีเวลาว่าง 
เล่นง่าย และช่วยคลายเหงา ค าถามที่น่าติดตามคือผู้สูงอายุรายนี้นอกจากเล่นไพ่แล้วยังเล่นการพนันชนิด
อ่ืนๆ อีกหรือไม่เป็นจ านวนเท่าใด 
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ตารางท่ี 4.6 สถิติที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันของผู้สูงอายุในรอบ 1 ปี (เพ่ือหากรณีศึกษาที่น่าสนใจ) 
 

ประเภทการพนันที่
ผู้สูงอายุเล่น 

จ านวนครั้งสูงสุดที่
เล่นในรอบปี 

จ านวนเงินสูงสุดที่
เล่นต่อครั้ง (บาท) 

เหตุผลของการเล่น 

1  หวยใต้ดินไทย 18 1,500 เป็นการเสี่ยงโชค เล่นได้ตามงบที่มี
ต้องการเงินมาใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

2  หวยใต้ดินลาว - - - 

3  หวย ธกส. 6 400 เป็นการเสี่ยงโชค อยากน าเงินไปใช้
หนี้ 

4  หวยหุ้น 13 300 ซื้อตามเพ่ือน เผื่อโชคดี 

5  สลากกินแบ่ง
รัฐบาล 

20 500 เป็นการเสี่ยงโชค อยากรวย 

6  ทายผลฟุตบอล - - ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเท่าใด  

7  ไก่ชน 8 10,000 เป็นการเสี่ยงโชค มีเพ่ือนเล่นเยอะ 

8  บั้งไฟ 4 2,000 เป็นการเสี่ยงโชคและได้ร่วมงาน
ประเพณี พบปะญาติ พ่ีน้อง 

9 ไฮโล/น้ าเต้าปูปลา 12 1,000 เป็นการเสี่ยงโชค หาเล่นได้ง่าย 

10 มวยตู้/มวยเวที 4 600 เป็นการเสี่ยงโชค เล่นแล้วตื่นเต้นดี 

11 ไพ่ 118 1,200 เป็นการเสี่ยงโชค มีเวลาว่าง เล่น
ง่าย เล่นแล้วคลายเหงา 

12 บิงโก - - มีการพนันชนิดอ่ืนที่น่าเล่นมากกว่า 
และคนในชุมชนไม่นิยมเล่นกัน 

13 โบก 2 240 เป็นการเสี่ยงโชค ใช้เงินลงทุนใน
การเล่นจ านวนไม่มากก็ได้ 

 
หมายเหตุ  1 ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
              2 จ านวนเงินต่ าสุดในการเล่นการพนันในรอบปี 20 บาท จ านวนเงินสูงสุดของการเล่นในรอบปี  
                 10,000 บาท 
              3  ผู้สูงอายุเคยเล่นการพนันครั้งแรกเมื่ออายุ 18 ปี  
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                สถานที่เล่นพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาพบว่า  ส่วนใหญ่
เล่นพนันในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ร้อยละ 88.7 รองลงมา ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ ร้อยละ 21.9 การเดินทาง
ไปเล่นพนันในต่างจังหวัดพบเพียงร้อยละ 4.7 ส่วนการเดินทางไปเล่นพนันยังประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง
กัมพูชาพบร้อยละ 3.1 ดังตารางที่ 4.7 สถิตินี้เป็นเพียงสถิติจ านวนครั้งของการเล่น เพราะหากประเมิน
จ านวนเงินที่ใช้เล่น จ านวนความถี่ของการเล่นจ านวนเงินที่น้อยอาจสร้างความเสียหายได้มากกว่าจ านวน
สถิติการเล่นด้วยความถี่ที่จ านวนมากก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันหากมองด้านสุขภาพจ านวนถี่ของการเล่นและ
จ านวนเงินที่เสียไปย่อมสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่เล่นการพนันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
ตารางท่ี 4.7 สถานที่เล่นพนันของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  สถานที่เล่นพนันของผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

1 ประเทศเพ่ือนบ้าน 8 3.1 

2 ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ 56 21.9 

3 ในชุมชน                227 88.7 

4 ในต่างจังหวัด 12 4.7 

 
หมายเหตุ  1 ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
              2 เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 
                การประเมินตนเองของผู้สูงอายุ โดยให้ประเมินตนเองว่าติดพนันหรือไม่ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
ประเมินตนเองว่าไม่ติดพนัน เนื่องจากให้เหตุผลว่าไม่ได้เล่นประจ า คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมาประเมิน
ตนเองว่าติดพนัน ให้เหตุผลว่าหากไม่ได้เล่นจะรู้สึกกระวนกระวายใจเหมือนติดบุหรี่และเหล้า และกลุ่มไม่
แน่ใจว่าตนเองติดการพนันหรือไม่ติดการพนันนั้น ให้เหตุผลว่าหากฝันเห็นตัวเลขและรู้สึกว่ามีลางสังหรณ์
ว่าจะโชคดีก็จะเสี่ยงโชคโดยการเล่นพนันแต่ถ้าไม่ฝันและไม่มีลางสังหรณ์ก็เลือกที่จะไม่เล่นพนันก็ได้ ทั้งนี้
ระหว่างการประเมินตนเองว่าติดการพนันกับไม่แน่ใจว่าตนเองติดพนันนั้น มีเป็นจ านวนเท่ากัน  คิดเป็นร้อย
ละ 12.1 ดังตารางที่ 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 การประเมินการติดพนันของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  การประเมินการติดพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่ติด 194 75.8 

2 ติด 31 12.1 

3 ไม่แน่ใจ                31 12.1 

 รวม 256 100 

 
4.3 มุมมองของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการเล่นพนันในประเด็นตา่งๆ  
 
               มุมมองหมายถึง ทัศนและความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นต่างๆ ที่แสดงออกและมีเหตุผล
สนับสนุนรองรับตามประสบการณ์และภูมิหลังของแต่ละบุคคลที่มาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้มุมมองแตกต่างกันไปด้วย อย่างไรก็ตามหากประเด็นที่ส่งผลกระทบทางลบแก่บุคคลและส่วนรวม
มาตรฐานที่มีต่อมุมมองนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มใดก็ย่อมจะมีมุมมองที่ ใกล้เคียงกัน มุมมองเป็นเรื่องที่
ส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่สามารถพยากรณ์จากพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ที่แสดงออกมาได้พอสมควร 
                ทั้งนี้มุมมองของผู้สูงอายุที่มีต่อการเล่นพนันในประเด็นต่างๆ จ าแนกตามปัจจัยที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วย เขตที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพการอาศัยอยู่กับครอบครัว จ านวนสมาชิกที่อาศัย
อยู่ด้วยกัน สถานการณ์ประเมินการติดพนัน และกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 3 และ
ทดดสอบสมมติฐานของการวิจัย ผลการวิเคราะห์ (ภาคผนวก ข หน้าที่ 103-158) ปรากฎตามล าดับดังนี้ 
                เขตที่อยู่อาศัย พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีมุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็นด้วยมาก
ที่สุดในประเด็นที่ (6) การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต  ร้อยละ 
69.8 (7) การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ร้อยละ 81.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
และตัวแปรมีความสัมพันธ์ในระดับน้อย (sig = .010, v =.162) ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ (1) 
การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ร้อยละ 74.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.393) (4) การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสีย
มากกว่าได ้ร้อยละ 93.7  
               ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท มีมุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (2) 
การพนันท าให้เกิดรายได้ ร้อยละ 69.2 (3) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น ร้อยละ 56.8 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.293) (9) การพนัน
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น ร้อยละ 62.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับน้อย (sig = .000, v =.246) (10) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถมากขึ้น ร้อยละ 65.8 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย (sig = .000, v =.180) (11) การพนัน
ช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้ ร้อยละ 65.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง (sig = .000, v =.334) (12) การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณร้อยละ 82.9 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย (sig = .004, v =.173) (13) ประเทศไทยควร
มีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ ร้อยละ 77.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย 
(sig = .000, v =.207) (14) การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย ร้อยละ 68.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
และตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.313) 
               ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีมุมมองต่อการเล่นพนันในประเด็นที่เห็นด้วยมาก
ที่สุดคือ (5) การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ร้อยละ 85.1 (8) การพนันเป็นการ
เสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ร้อยละ 70.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลาง (sig = .000, v =.359)  ซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์ 
(ภาคผนวก ข หน้าที่ 105-112) สรุปมุมมองดังตารางที่ 4.9 เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน 
                ผู้สูงอายุที่มีเขตที่พักอาศัยแตกต่างกันระหว่างอาศัยอยู่ในสังคมเมือง สังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบทมี
มุมมองในประเด็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่เป็นมุมมองมาตรฐานของบุคคลทั่วๆ ไปมอง แต่ทั้งนี้ในบาง
ประเด็นมีความคิดเห็นที่หลากหลายในเชิงสนับสนุนการพนันเช่น ในสังคมเมืองมองว่าการเล่นพนันเป็นการ
ใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ส่วนในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมองว่าการพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ข้อมูล
นี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีเวลาว่างมากส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทมองการพนันเป็นการเสี่ยงโชค เพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในลักษณะของการเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทที่ถูกคุกคามด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
               จากผลการศึกษาและการอภิปรายผลข้างต้น กล่าวโดยสรุปปัจจัยด้านเขตท่ีพักอาศัยที่แตกต่าง
กันของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา สะท้อนภาพความสัมพันธ์เชิงสนับสนุนการพนัน 2 
รายการคือ (1) ผู้สูงอายุที่มีเขตที่พักอาศัยในเมืองมีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการเล่นพนันเป็นการใช้เวลา
ว่างของผู้สูงอายุ และ (2) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการพนัน
เป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

ตารางท่ี 4.9 มุมมองต่อการเล่นพนันของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่างกัน 
 

 
ประเด็น 

เขตท่ีอยู่อาศัย 
เมือง เขตชนบท กึ่งมืองก่ึงชนบท 

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

1 การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของ
ผู้สูงอายุ 

      

2 การพนันท าให้เกิดรายได้       

3 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข 
ตื่นเต้น 

      

4 การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะ
เสียมากกว่าได้ 

      

5 การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมามากมาย 

      

6 การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทาง
ลัดได้ มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต 

      

7 การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวได้ 

      

8 การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ       
9 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น       

10 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมี
ความสามารถมากขึ้น 

      

11 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้       
12 การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลัง
เกษียณ 

      

13 ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้
ผู้สูงอายุ 

      

14 การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย       
 



56 
 

                ระดับการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีมุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็นด้ วยมาก
ที่สุดในประเด็นที่ (1) การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ร้อยละ 59.8  ส่วนประเด็นที่เห็นด้วย
มากที่สุดคือ (3) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น ร้อยละ 65.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.270) (11) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลาย
เหงาได้ ร้อยละ 68.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig 
= .000, v =.306) 
                ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีมุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็นด้วยมากที่สุดใน
ประเด็นที่ (1) การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ร้อยละ 59.8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.285) (9) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมาก
ขึ้น ร้อยละ 61.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v 
=.289) (10) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถมากขึ้น ร้อยละ 66.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.332) (13) ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 78.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig 
= .000, v =.297) ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ (4) การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสีย
มากกว่าได ้ร้อยละ 92.1  
               ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีมุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็นด้วยมากท่ีสุด
ในประเด็นที่ (6) การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต ร้อยละ 78.9 
ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ (8) การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ  ร้อยละ 89.5 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.333)  
                ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีมุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็นด้วยมาก
ที่สุดในประเด็นที่ (2) การพนันท าให้เกิดรายได้ ร้อยละ 76.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.306) (7) การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ ร้อยละ 82.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig 
= .000, v =.251) (12) การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณร้อยละ 88.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
และตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.327) ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด
คือ (5) การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ร้อยละ 94.1  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
และตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.254) 
               ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป มีมุมมองต่อ
การเล่นพนันเห็นด้วยมากที่สุดเพียงประเด็นเดียวคือ (14) การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย ร้อยละ 
80.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.299) ซึ่ง
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์ (ภาคผนวก ข หน้าที่112-121) 
สรุปมุมมองดังตารางที่ 4.10 เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน 
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               มุมมองของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับมุมมองของผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีมุมมองต่อการสนับสนุนประเด็นการเล่นพนันโดยที่ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือเห็นด้วยว่าการ
พนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีความรู้ค่อนข้างจ ากัดในการท า
กิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายได้น้อยกว่า ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเห็นด้วยการพนันใน
ประเด็นเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มนี้ยังให้ความส าคัญกับเรื่องโชคลางในการด าเนินชีวิต  
ส่วนผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปมองประเด็นการพนันเป็นวัฒนธรรมไทย
เนื่องจากในอดีตเป็นกิจกรรมที่แฝงอยู่ในการด าเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ที่เน้นการเล่นพนันเพ่ือความ
สามัคคีและไม่ได้เล่นจนเกิดผลกระทบทางลบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ในระยะหลังการพนันก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบ ดังนั้นหากมองการพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันจึงเป็นมุมมองที่ไม่
ถูกต้อง 
                จากผลการศึกษาและการอภิปรายผลข้างต้น สรุปว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา สะท้อนภาพความสัมพันธ์เชิงสนับสนุนการพนัน 3 
รายการคือ (1) ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมี
ความสุข ตื่นเต้น (2) ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการพนัน
เป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ และ (3) ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป มี
มุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ 
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ตารางท่ี 4.10 มุมมองต่อการเล่นพนันของผู้สูงอายุที่ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน 
 

 
 

ประเด็น 

ระดับการศึกษา 
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษ

า 
ม.ต้น ม.ปลาย ปวส.ขึ้นไป 

ไม่ เห็น
ด้วย 

ไม่ เห็น
ด้วย 

ไม่ เห็น
ด้วย 

ไม่ เห็น
ด้วย 

ไม่ เห็น
ด้วย 

1 การเล่นพนันเป็นการ
ใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ 

          

2 การพนันท าให้เกิด
รายได้ 

          

3 การพนันท าให้
ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข 
ตื่นเต้น 

          

4 การพนันมีได้กับมีเสีย
ส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสีย
มากกว่าได้ 

          

5 การพนันเป็นสิ่งไม่ดี
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมามากมาย 

          

6 การพนันจะท าให้
ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทาง
ลัดได้ มีเงินไว้ใช้จ่ายใน
บั้นปลายชีวิต 

          

7 การพนันเป็นอาชีพ
สามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ 

          

8 การพนันเป็นการเสี่ยง
โชคของผู้สูงอายุ 

          

9 การพนันช่วยให้
ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) มุมมองต่อการเล่นพนันของผู้สูงอายุที่ระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
 

 
 

ประเด็น 

ระดับการศึกษา 
ไม่ได้เรียน ประถมศึกษ

า 
ม.ต้น ม.ปลาย ปวส.ขึ้นไป 

ไม่ เห็น
ด้วย 

ไม่ เห็น
ด้วย 

ไม่ เห็น
ด้วย 

ไม่ เห็น
ด้วย 

ไม่ เห็น
ด้วย 

10 การพนันท าให้
ผู้สูงอายุรู้สึกมี
ความสามารถมากขึ้น 

          

11 การพนันช่วยให้
ผู้สูงอายุคลายเหงาได้ 

          

12 การพนันถือเป็น
อาชีพหรือธุรกิจหลัง
เกษียณ 

          

13 ประเทศไทยควรมี
บ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ 

          

14 การพนันเป็น
วัฒนธรรมของสังคมไทย 

          

        
                 สถานภาพการอาศัยอยู่กับครอบครัว พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่โดยล าพัง มีมุมมองต่อการเล่น
พนันไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (2) การพนันท าให้ เกิดรายได้ ร้อยละ 85.7  (6) การพนันจะท าให้
ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต ร้อยละ 85.7 (7) การพนันเป็นอาชีพสามารถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ร้อยละ 85.7 (8) การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ร้อยละ 85.7 (12) 
การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณร้อยละ 100.0                
                ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่อ่ืนๆ  มีมุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (1) การ
เล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ร้อยละ 75.0 (3) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น 
ร้อยละ 50.0  (9) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น ร้อยละ 50.0 (10) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมี
ความสามารถมากขึ้น ร้อยละ 100.0 (11) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้ ร้อยละ 50.0 (12) การ
พนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณร้อยละ 100.0 (13) ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ ร้อย
ละ 100.0 (14) การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย ร้อยละ 100.0 ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ 
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(3) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น ร้อยละ 50.0 (4) การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะ
เสียมากกว่าได ้ร้อยละ 100.0 (5) การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ร้อยละ 100.0 
(8) การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ร้อยละ 75.0 (9) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น ร้อย
ละ 50.0 (11) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้ ร้อยละ  50.0  ซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์ (ภาคผนวก ข หน้าที่ 121-129) สรุปมุมมองดังตารางที่ 4.11 เพ่ือให้
เห็นภาพชัดเจน 
                ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพการอยู่อาศัยในลักษณะอ่ืนๆ (อาศัยอยู่วัด อาศัยอยู่กับญาติซึ่งไม่ใช่
ลูกหลานใกล้ชิด) คือไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวและไม่ได้อาศัยอยู่โดยล าพัง  กลุ่มนี้ได้แสดงมุมมองใน
ประเด็นที่สนับสนุนการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นด้วยกับประเด็นการพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข 
ตื่นเต้น การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ และการพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น ข้อมูลนี้สะท้อน
ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลักษณะนี้อาจต้องการสิ่งเติมเต็มในชีวิตซึ่งก็คือเพ่ือนร่วมวงพนัน หรือต้องการ
กิจกรรมที่ท าให้ตนเองตื่นเต้นและเลือกที่จะเล่นการพนัน 
                 จากผลการศึกษาและการอภิปรายผลข้างต้น สรุปว่าปัจจัยด้านสถานภาพการอยู่อาศัยกับ
ครอบครัวที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา สะท้อนภาพความสัมพันธ์เชิง
สนับสนุนการพนัน 2 รายการคือ (1) ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการพนันท า
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น และ (2) ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีมุมมอง
สัมพันธ์กับประเด็นการพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ 
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ตารางท่ี 4.11 มุมมองต่อการเล่นพนันของผู้สูงอายุที่สถานภาพการอยู่อาศัยกับครอบครัวต่างกัน 
 

 
ประเดน็ 

สถานภาพการอยู่อาศัย 
อาศัยโดยล าพัง อ่ืนๆ  

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย 

1 การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ     

2 การพนันท าให้เกิดรายได้     
3 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น     
4 การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสียมากกว่า
ได้ 

    

5 การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
มากมาย 

    

6 การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ มีเงิน
ไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต 

    

7 การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ 

    

8 การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ     
9 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น     
10 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถมากข้ึน     
11 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้     

12 การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณ     

13 ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ     
14 การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย     

 
จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน พบว่าผู้สูงอายุที่มีจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 1-3 คน ไม่

เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (6) การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลาย
ชีวิต ร้อยละ 67.1 (7) การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ร้อยละ 71.4 (10) การพนัน
ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถมากขึ้น ร้อยละ 57.1 (12) การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณ
ร้อยละ 81.4 ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด (8) การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ร้อยละ 52.9 
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ผู้สูงอายุที่มีจ านวนสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ด้วยกัน 4-5 คน ไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (1) การเล่น
พนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ร้อยละ 56.3 (2) การพนันท าให้เกิดรายได้ ร้อยละ 67.4 (3) การพนัน
ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น ร้อยละ 45.2 (11) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้ ร้อยละ 54.8  
(13) ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ ร้อยละ 70.4 (14) การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย 
ร้อยละ 57.0 ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ (4) การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสียมากกว่าได้ 
ร้อยละ 88.9 (5) การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ร้อยละ 82.2  

ผู้สูงอายุที่มีจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกันมากกว่า 5 คน เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (9) การ
พนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น ร้อยละ 50.0 ซึ่งตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์ (ภาคผนวก ข หน้าที่129-138) สรุปมุมมองดังตารางที่ 4.12 เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน 

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับสมาชิก ได้แสดงมุมมองในแต่ละประเด็น ซึ่งมีประเด็นที่เข้าข่ายใน
เชิงสนับสนุนการเล่นพนันคือ ในกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ด้วยกันกับสมาชิก 1-3 คนมองว่าการพนันเป็นการเสี่ยงโชค
ของผู้สูงอายุ ในกลุ่มที่อาศัยอยู่กับสมาชิกมากกว่า 5 คนมองว่าการพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น 
ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกในครอบครัวที่มีจ านวนน้อยหรือมีจ านวนมากอาจไม่มีผลใดๆ กับผู้สูงอายุ
เพราะผู้สูงอายุยังคงต้องการเพื่อนในบางกิจกรรมที่สามารถสร้างความสนุกสนานมากขึ้น และต้องการเพ่ือน
ในวงพนันที่มีความคิดเห็นและจุดมุ่งหมายที่ต้องการรายได้หรือคลายเครียดจากการพนันในลักษณะ
เดียวกัน 

จากผลการศึกษาและการอภิปรายผลข้างต้น สรุปว่าปัจจัยด้านจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกันที่
แตกต่างกันของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา สะท้อนภาพความสัมพันธ์เชิงสนับสนุนการ
พนัน 2 รายการคือ (1) ผู้สูงอายุที่มีจ านวนสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน 1-3 คนมีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการ
พนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ และ (2) ผู้สูงอายุที่มีจ านวนสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันมากกว่า 5 คนข้ึนไป
มีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นการพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากข้ึน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ 
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ตารางท่ี 4.12 มุมมองต่อการเล่นพนันของผู้สูงอายุที่อาศัยร่วมกับจ านวนสมาชิกอาศัยต่างกัน 
 

 
ประเด็น 

จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 
1-3 คน 4-5 คน มากกว่า 5 คน 

ไม่
เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

1 การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ       
2 การพนันท าให้เกิดรายได้       

3 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น       

4 การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสีย
มากกว่าได้ 

      

5 การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมามากมาย 

      

6 การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ 
มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต 

      

7 การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ 

      

8 การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ       

9 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น       
10 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถ
มากขึ้น 

      

11 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้       

12 การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณ       

13 ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ       
14 การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย       

 
พฤติกรรมการเล่นพนันของผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่าติดพนันพบว่า  ผู้สูงอายุกลุ่มติดพนันมี

มุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (2) การพนันท าให้เกิดรายได้ ร้อยละ 77.3 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.425) (6) การพนันจะ
ท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต ร้อยละ 67.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
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และตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.311) (7) การพนันเป็นอาชีพสามารถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ร้อยละ 74.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง (sig = .000, v =.327) (10) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถมากขึ้น ร้อยละ 66.5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.330) (12) การ
พนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณร้อยละ 89.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.369) (13) ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ ร้อยละ 74.2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.248) (14) การ
พนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย ร้อยละ74.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับน้อย (sig = .000, v =.178) ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากท่ีสุดคือ (4) การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้
เล่นจะเสียมากกว่าได้ ร้อยละ 92.3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย 
(sig = .000, v =.218) (5) การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ร้อยละ 89.2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.306) 

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ประเมินตนเองว่าไม่ติดพนัน  ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ (1) การเล่นพนัน
เป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ร้อยละ 64.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง (sig = .000, v =.312) (3) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น ร้อยละ 71.0 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.264)  (8) การ
พนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ร้อยละ 74.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง (sig = .000, v =.294) (9) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น ร้อยละ 74.2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (sig = .000, v =.339) (11) การพนัน
ช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้ ร้อยละ 77.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง (sig = .000, v =.343) ซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการ
วิเคราะห์ (ภาคผนวก ข หน้าที่ 138-147) สรุปมุมมองดังตารางที่ 4.13 เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน 

ผู้สูงอายุใน 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ติดการพนันและไม่ติดการพนัน (จากการประเมินตนเอง) ได้แสดง
มุมมองในแต่ละประเด็น ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือ กลุ่มที่ไม่ติดการพนันมองการพนันไปในทางที่แตกต่าง
จากมาตรฐานของสังคมเช่น เห็นด้วยในเชิงสนับสนุนที่การพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุซึ่งเมื่อเล่น
แล้วจะท าให้คลายเหงาได้ รู้สึกตื่นเต้น ช่วยให้มีเพ่ือนมากขึ้นและการพนันคือการเสี่ยงโชค ข้อมูลนี้สะท้อน
ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่าไม่ติดการพนัน ก าลังสนับสนุนให้ตนเองเล่นพนันโดย และมองการ
พนันเป็นไปในเชิงให้เหตุผลสนับสนุนการเล่นพนันของตนเอง  

จากผลการศึกษาและการอภิปรายผลข้างต้น สรุปว่าปัจจัยด้านการประเมินตนเองในการติดพนันที่
แตกต่างกันของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา สะท้อนภาพความสัมพันธ์เชิงสนับสนุนการ
พนัน 5 รายการคือ (1) ผู้สูงอายุกลุ่มที่ประเมินตนเองว่าไม่ติดพนันมีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็น การพนัน
เป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ (2) ผู้สูงอายุกลุ่มที่ประเมินตนเองว่าไม่ติดพนันมีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็น 
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การพนันท าให้ผู้สูงอายุมีความสุข ตื่นเต้น (3) ผู้สูงอายุกลุ่มที่ประเมินตนเองว่าไม่ติดพนันมีมุมมองสัมพันธ์
กับประเด็นการพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ (4) ผู้สูงอายุกลุ่มที่ประเมินตนเองว่าไม่ติดพนันมีมุมมอง
สัมพันธ์กับประเด็นการพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น และ (5) ผู้สูงอายุกลุ่มที่ประเมินตนเองว่าไม่ติด
พนันมีมุมมองสัมพันธ์กับประเด็นมีความสัมพันธ์กับประเด็นการพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ 
 
ตารางท่ี 4.13 มุมมองต่อการเล่นพนันของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมจากการประเมินตนเองในการติดพนัน
ต่างกัน 
 

 
ประเด็น 

พฤติกรรมการพนันจากการประเมินตนเอง 

กลุ่มติดพนัน กลุ่มไม่ติดพนัน 
ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย 

1 การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ     
2 การพนันท าให้เกิดรายได้     

3 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น     
4 การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสียมากกว่า
ได้ 

    

5 การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
มากมาย 

    

6 การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ มีเงิน
ไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต 

    

7 การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ 

    

8 การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ     
9 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น     
10 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถมากข้ึน     

 
 
 
 



66 
 

ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) มุมมองต่อการเล่นพนันของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมจากการประเมินตนเองต่างกัน 
 

 
ประเด็น 

พฤติกรรมการพนันจากการประเมินตนเอง 
กลุ่มติดพนัน กลุ่มไม่ติดพนัน 

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย 

11 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้     
12 การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณ     
13 ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ     

14 การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย     

 
                 กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 60-69 ปี  มีมุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็น
ด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (7) การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ร้อยละ 67.9  
                ผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 80-89 ปี  มีมุมมองต่อการเล่นพนันไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (1) 
การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ร้อยละ 56.3 (3) การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข 
ตื่นเต้น ร้อยละ 43.8  (9) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น ร้อยละ 50.0 (10) การพนันท าให้
ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถมากขึ้น ร้อยละ 68.8 (11) การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้ ร้อยละ 62.5 
(12) การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณร้อยละ 93.8 (13) ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 81.3 (14) การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย ร้อยละ 68.8  ส่วนประเด็นที่เห็นด้วย
มากที่สุดคือ (4) การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสียมากกว่าได้ ร้อยละ 100.0 (5) การพนันเป็นสิ่ง
ไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย  ร้อยละ 100.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันในระดับน้อย (sig = .000, v =.220) 
                ผู้สูงอายุกลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไป  ไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นที่ (2) การพนันท าให้เกิดรายได้ 
ร้อยละ 66.7  (6) การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต  ร้อยละ 
100.0 ส่วนประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ (8) การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ  ร้อยละ 66.7 ซึ่งตัว
แปรมีความสัมพันธ์กัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์ (ภาคผนวก ข หน้าที่ 147-153) สรุป
มุมมองดังตารางที่ 4.14 เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน 
                  ผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกันใน 4 กลุ่ม ได้แสดงมุมมองในแต่ละประเด็น ซึ่งถือเป็นมุมมองที่
ไม่ผิดปกติไปจากมุมมองของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุสามารถแยกแยะได้
ว่าการเล่นพนันจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้เล่นคนอ่ืนๆ อย่างใร ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุทั้ง 4 
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กลุ่มรู้ว่าการเล่นพนันเป็นสิ่งไม่ดีมีผลกระทบต่างๆ ตามมามากมายแต่ยังเลือกที่จะเล่นการพนันในเกือบทุก
ประเภท 
               โดยสรุป ปัจจัยด้านระดับอายุของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 
ไม่มีมุมมองที่สัมพันธ์กับมุมมองใดในทางสนับสนุนการพนัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ 
 
ตารางท่ี 4.14 มุมมองต่อการเล่นพนันของผู้สูงอายุที่มีกลุ่มอายุต่างกัน 
 

 
ประเด็น 

กลุ่มอายุ 

60-69 ปี 80-89 ปี 90 ปีขึ้นไป 
ไม่
เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย 

1 การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ       

2 การพนันท าให้เกิดรายได้       
3 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น       

4 การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสีย
มากกว่าได้ 

      

5 การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมามากมาย 

      

6 การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ 
มีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต 

      

7 การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้ 

      

8 การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ       
9 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น       

10 การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถ
มากขึ้น 

      

11 การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้       
12 การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณ       

13 ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ       

14 การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย       
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4.4 มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันของผู้สูงอายุด้านต่างๆ  
 

มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
นครราชสีมามีมูลเหตหลายประการ หากเรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก พบว่าล าดับที่ 1 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
มูลเหตุจูงใจมาจากคิดว่าตนเองมีดวงและมีโอกาสชนะการพนัน คิดเป็นร้อยละ 52.0 ล าดับที่ 2 รายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 41.1 และล าดับที่ 3 ไม่มีเงินเก็บออมแต่อยากมีเงินออมหวังว่าการพนัน
จะช่วยให้มีเงินออมได้ คิดเป็นร้อยละ 29.3 ดังตารางที่ 4.15  

มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันที่มาจากคิดว่าตนเองมีดวงและมีโอกาสชนะพนันก็เหมือนนักพนันวัย
อ่ืนๆ เช่นวัยรุ่นที่เวลาจะเล่นพนันมักนึกแต่ว่าตนเองจะเล่นได้โดยไม่นึกว่าหากเล่นเสียแล้วผลที่ตามมาจะ
เป็นอย่างไร ไม่ได้คิดการณ์ไกลล่วงหน้าถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีที่รายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายแล้วลงทุนเล่นพนันมูลเหตุจูงใจในลักษณะนี้ ย่อมสร้างผลเสียหายตามมาเพราะผู้เล่น
จะเล่นแบบจริงจัง เนื่องจากเกิดความกดดันมาจากต้องหารายได้เพ่ิมข้ึนให้เพียงพอกับรายจ่าย  
 
ตารางท่ี 4.15 มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ 
 

ล าดับ  มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านเศรษฐกิจ จ านวน ร้อยละ 

1 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 105 41.1 

2 ต้องการเพิ่มทุนส ารองในบั้นปลายชีวิต                                        39 15.2 

3 ไม่มีเงินเก็บออม                                        75 29.3 

4 ไม่มีบุตรหลานคอยดูแล       20 7.8 

5 คิดว่ามีดวงและมีโอกาสชนะการพนัน        133 52.0 

6 มีกลยุทธ์ในการเล่นพนัน        20 7.8 

 
หมายเหตุ  1 ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
              2 เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 

มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
และนครราชสีมามีหลายประการ หากเรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก พบว่าล าดับที่ 1 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
มูลเหตุจูงใจมาจากสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรง  คิดเป็นร้อยละ 45.3 ล าดับที่ 2 ไม่ต้องการเป็นภาระบุตร
หลานทางด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และล าดับที่ 3 การจากไปของคู่ครองและมิตรสหาย ท าให้
ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 15.6 ดังตารางที่ 4.16 
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ทั้งนี้สุขภาพร่างกายเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้
การที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในวัย 60 ปี จะยังคงมีพละก าลัง
แรงกายแรงใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในอาชีพทางด้านเกษตรกรรมจะยังคง
ท างานในไร่นาอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีกฏเกณฑ์เหมือนอาชีพอ่ืนๆ ที่เมื่ออายุครบ 60 ปีต้องออกจาก
สถานที่ท างาน แต่พอเกิดการว่างงานจึงต้องหากิจกรรมท า และกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเลือกท าเป็นกิจกรรม
ทางด้านการพนันซึ่งเป็นกิจกรรมที่วนเวียนอยู่ใกล้ตัวผู้สูงอายุมากที่สุด ซึ่งหากการเล่นพนันเป็นไปในระดับ
ที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ จากสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าสุขภาพ
ร่างกายของผู้สูงอายุแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อระดับการเล่นพนันตามระดับความรุนแรงเช่นเดียวกับวัยอื่นๆ  
 
ตารางท่ี 4.16 มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของผู้สูงอายุ  
  

ล าดับ  มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิต 

จ านวน ร้อยละ 

1 การเกษียณอายุ                  27 10.5 

2 การจากไปของคู่ครองและมิตรสหาย 40 15.6 

3 สุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรง   116 45.3 

4 ไม่ต้องการเป็นภาระลูกหลานทางด้าน
การเงิน 

73 28.5 

 รวม 256 100 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
 

มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านอ่ืนๆ ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมามี
หลายประการ หากเรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก พบว่าล าดับที่ 1 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีมูลเหตุจูงใจมาจาก
เป็นการเสี่ยงโชค คิดเป็นร้อยละ 67.2 ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่อง
ของโชคลาง ล าดับที่ 2 คนในละแวกชุมชนเล่นกันมาก คิดเป็นร้อยละ 27.0 ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพล
ของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมมีผลต่อคนในสังคมอยู่มากและล าดับที่ 3 มีช่องทางในการเล่นที่
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของการพนันที่ผู้สูงอายุมีความชอบและสนใจใน
การเล่น การพนันบางอย่าง ผู้สูงวัยอาจจะไม่ถนัด ดังตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17 มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านอ่ืนๆ ของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านอื่นๆ   จ านวน ร้อยละ 

1 คนในละแวกชุมชนเล่นกันมาก 69 27.0 

2 เป็นการเสี่ยงโชค         172 67.2 

3 มีช่องทางในการเล่นที่สะดวก 13 5.1 

4 เห็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 2 8 

 รวม 256 100 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
 

แหล่งข้อมูลข่าวสารประกอบการเล่นพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
นครราชสีมา มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย หากเรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก พบว่าล าดับที่ 1 จากพระ
หรือหมอดู คิดเป็นร้อยละ 54.7 ล าดับที่ 2 จากวิทยุหรือโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 22.3 และล าดับที่ 3 จาก
หนังสือวิเคราะห์คาดการณ์การพนันต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 21.5 ดังตารางที่ 4.18  

ทั้งนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระหรือหมอดูยังถือเป็นบุคคลที่อิทธิพลทางด้านความคิด 
โหราศาสตร์ และความเชื่อในเรื่องโชคลางต่างๆ ของบุคคลในสังคม หากพิจารณาตัวบุคคลในที่นี้ทั้งพระ
และหมอดูเป็นบุคคล 2 ประเภท ประเภทแรกน่าจะเป็นบุคคลที่มีส่วนทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลเล่นการ
พนันไม่มากก็น้อยในขณะเดียวกันประเภทที่สองพระหรือหมอดูก็เป็นบุคคลส าคัญที่ช่วยชี้ถูกชี้ผิดเรื่อง
อบายมุขต่างๆ และการกล่อมเกลาทางด้านจิตใจของผู้ที่เล่นพนันและก าลังจะเล่นพนันไม่ให้เล่นการพนันได้  

ข้อมูลนี้สะท้อนว่าบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบัน มีพระสงฆ์บางส่วนได้แปรเปลี่ยนไปจากบทบาท
เดิมที่แต่เดิมต้องใช้ศีลบ่มเพาะ ให้เกิดคุณงามความดีและอบรมสั่งสอนฆราวาสให้ประพฤติปฏิบัติไปในแนว
ทางการด ารงตนที่ดี เว้นอบายมุขต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแต่บุคคล ครอบครัวและสังคม แต่กลับ
สนับสนุนในแนวทางท่ีไม่ถูกต้องแก่ฆราวาสทั้งการสนับสนุนทางตรงคือพระสงฆ์มัวเมากับอบายมุขเอง ส่วน
ทางอ้อมคือการใบ้หวย การฝากเงินไปลงทุนในอบายมุขเช่น พนันบั้งไฟเป็นต้น สาเหตุที่พระสงฆ์ในปัจจุบัน
ไม่ด าเนินบทบาทในแนวทางที่ถูกต้องส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระสงฆ์บางรูป เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา
เนื่องจากขาดโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพอ่ืน แต่ต้องการใช้ผ้าเหลืองในการท ามาหาเลี้ยงชีพเพ่ือให้
เกิดความชอบธรรม จึงปรากฏรูปแบบพระสงฆ์ที่ผิดพระธรรมวินัยอยู่บ่อย พระสงฆ์กลุ่มนี้จึงเป็นประสงฆ์
เทียมและให้ความส าคัญในแนวทางอบายมุขและสิ่งมอมเมาต่างๆ  
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ตารางท่ี 4.18 แหล่งข้อมูลข่าวสารประกอบการเล่นพนันของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  แหล่งข้อมูลข่าวสารประกอบการเล่น
พนัน 

จ านวน ร้อยละ 

1 เซียนพนัน                        51 19.9 

2 หนังสือวิเคราะห์คาดการณ์การพนัน
ต่างๆ 

55 21.5 

3 วิทยุหรือโทรทัศน์                57 22.3 

4 พระหรือหมอดู 140 54.7 

5 เวปไซต์                            8 3.1 

6 อ่ืนๆ (จากการท านายฝัน)       50 19.5 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
              เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 
4.5 การประเมินและคัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุ 
 

การคัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุด้วยแบบประเมิน จ านวน 20 ข้อ ในประเด็นต่างๆ โดยจัด
ระดับกลุ่มอายุของผู้สูงอายุออกเป็น 4 ให้กลุ่ม ได้แก่ อายุ 60-69 ปี อายุ 70-79 ปี อายุ 80-89 ปี และอายุ 
90 ปีขึ้นไป ตามการจัดแบ่งของนักชราวิทยา การจัดกลุ่มอายุเพ่ือการวิเคราะห์ผลในลักษณะนี้ จะท าให้
ทราบพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มอายุว่าเข้าข่ายติดพนัน หรือเป็นโรคติดพนัน อย่างไรที่อาจก่อเกิดเป็นปัญหา
ต่อไปในอนาคต  เพราะหากทราบแล้วจะท าให้ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามให้การดูแลที่ตรงกลุ่ม อีกทั้งผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ สามารถคัดเลือกกลุ่มอายุเพ่ือเป็นกรณีศึกษาในเชิงลึกต่อไป  การน าเสนอในหัวข้อนี้จึงเน้น
การน าเสนอกลุ่มอายุที่แตกต่างที่ประเมินตนเอง ใน 2 ตัวเลือกคือตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่ในแต่ละประเด็น 
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะให้ความส าคัญกับประเด็นที่ตอบว่าใช่เนื่องจาก แบบคัดกรองการติดพนันหากตอบว่าใช่ตั้งแต่ 
7 ข้อขึ้นไป หมายความว่าผู้เล่นพนันเข้าข่ายเป็นผู้ติดพนัน ตามแบบประเมินของพนม  เกตมานและ ภาณุ 
คูวุฒยากร (2558) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 2  โดยผลวิเคราะห์ปรากฏดังนี้  
                กลุ่มอายุ 60-69 ปี ตอบว่าใช่มากท่ีสุดในประเด็นที่ (12) คิดจะท าสิ่งผิดกฎหมายเพื่อจะน าเงิน
ไปเป็นทุนในการเล่นพนัน ร้อยละ 3.1 ประเด็นที่ (20) ผู้สูงอายุเคยเล่นการพนันเพ่ือให้ได้เงินมาใช้หนี้พนัน
หรือแก้ปัญหาทางการเงิน ร้อยละ 18.2  
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กลุ่มอายุ 70-79 ปี ตอบว่าใช่มากที่สุดในประเด็นที่ (6) ใช้เวลานานมากกว่า 2 ชั่วโมงส าหรับเล่น
พนันแต่ละครั้ง ร้อยละ 33.3  (11) เคยท าสิ่งผิดกฎหมายเพ่ือน าเงินเป็นทุนในการเล่นพนัน ร้อยละ 6.4  
ประเด็นที่ (16) บ่อยครั้งที่ท่านเล่นพนันจนไม่มีเงินเหลือติดตัว ร้อยละ 26.9 ประเด็นที่ (17) น าเงินจากการ
พนันไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอ่ืน ร้อยละ 46.2 ประเด็นที่ (18) ไปเล่นการพนันเพ่ือหนีความกังวลหรือปัญหา
อ่ืนๆ ร้อยละ 17.9  ประเด็นที่ (19) เคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยการไปเล่นพนัน ร้อย
ละ 9.0 

กลุ่มอายุ 80-89 ปีตอบว่าใช่มากที่สุดในประเด็นที่ (1) เล่นพนันจนท าให้ลูกหลานเป็นกังวลไม่มี
ความสุข ร้อยละ 68.8 ประเด็นที่ (2) เล่นพนันจนชีวิตคู่ในบั้นปลายเกิดการหย่าร้าง ร้อยละ 25.0 ประเด็น
ที่ (3) เคยเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการเล่นพนัน ร้อยละ 18.8 ประเด็นที่ (5) ขายทรัพย์สินที่มีค่าเพ่ือน าเงินมา
เป็นทุนเล่นพนัน ร้อยละ 18.8 ประเด็นที่ (7) เล่นพนันจนท าให้สมรรถภาพทางกายอ่อนแอเช่น เจ็บป่วย
นอนไม่หลับ ร้อยละ 31.3 ประเด็นที่ (8) หลังชนะพนันยิ่งอยากเล่นเพ่ิมมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าชนะ ร้อยละ 
37.5 ประเด็นที่ (14) เคยคิดจะท าร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายที่มีผลจากการเล่นพนัน ร้อยละ 12.5  

กลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไปตอบว่าใช่มากที่สุดในประเด็นที่ (4) เล่นพนันจนถูกจับปรับ ร้อยละ 33.3 (6) 
ใช้เวลานานมากกว่า 2 ชั่วโมงส าหรับเล่นพนันแต่ละครั้ง ร้อยละ 33.3 ประเด็นที่ (9) หลังเสียพนัน รู้สึกว่า
จะต้องรีบเล่นเพ่ือแก้มือและเอาเงินที่เสียไปคืน ร้อยละ 33.3 ประเด็นที่ (10) เคยยืมเงินผู้อ่ืนเพ่ือน ามาเป็น
ทุนในการเล่นพนัน ร้อยละ 33.3 ประเด็นที่ (13) เล่นพนันแล้วกลายเป็นคนโกหก ร้อยละ 66.7 ประเด็นที่ 
(15) เคยรู้สึกผิดและละอายใจหลังเล่นการพนัน ร้อยละ 66.7  ดังตารางที่ 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 ผลการประเมินและคัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

กลุ่มอายุ (ตอบใช่มากที่สุด) 

60-69 ปี 70-79 ปี 80-89 ปี 90 ปีขึ้น
ไป 

1. เล่นพนันจนท าให้ลูกหลานเป็นกังวลไม่มีความสุข     

2. เล่นพนันจนชีวิตคู่ในบั้นปลายเกิดการหย่าร้าง     
3. เคยเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการเล่นพนัน     

4. เล่นพนันจนถูกจับปรับ     
5. ขายทรัพย์สินที่มีค่าเพ่ือน าเงินมาเป็นทุนเล่นพนัน     

6. ใช้เวลานานมากกว่า 2 ชั่วโมงส าหรับเล่นพนันแต่
ละครั้ง 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) ผลการประเมินและคัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

กลุ่มอายุ (ตอบใช่มากที่สุด) 
60-69 ปี 70-79 ปี 80-89 ปี 90 ปีขึ้น

ไป 

7. เล่นพนันจนท าให้สมรรถภาพทางกายอ่อนแอเช่น 
เจ็บป่วยนอนไม่หลับ 

    

8. หลังชนะพนันยิ่งอยากเล่นเพ่ิมมากข้ึนเพราะรู้สึก
ว่าชนะ 

    

9. หลังเสียพนัน รู้สึกว่าจะต้องรีบเล่นเพ่ือแก้มือและ
เอาเงินที่เสียไปคืน 

    

10. เคยยืมเงินผู้อืน่เพ่ือน ามาเป็นทุนในการเล่นพนัน     
11. เคยท าสิ่งผิดกฎหมายเพ่ือน าเงินเป็นทุนในการ
เล่นพนัน 

    

12. คิดจะท าสิ่งผิดกฎหมายเพ่ือจะน าเงินไปเป็นทุน
ในการเล่นพนัน 

    

13. เล่นพนันแล้วกลายเป็นคนโกหก     
14. เคยคิดจะท าร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายที่มีผลจาก
การเล่นพนัน 

    

15. เคยรู้สึกผิดและละอายใจหลังเล่นการพนัน     
16. บ่อยครั้งที่ท่านเล่นพนันจนไม่มีเงินเหลือติดตัว     

17. น าเงินจากการพนันไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอ่ืน     
18. เล่นการพนันเพ่ือหนีความกังวลหรือปัญหาอ่ืนๆ     

19. เคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น
โดยการไปเล่นพนัน 

    

20. เคยเล่นการพนันเพ่ือให้ได้เงินมาใช้หนี้พนันหรือ
แก้ปัญหาทางการเงิน 

    

 
                การคัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุ กลุ่มอายุ 70-79 ปี เป็นกลุ่มอายุที่เข้าข่ายติดการพนัน
คือตอบว่าใช่เป็นจ านวน 7 ข้อ ส่วนกลุ่มอายุ 80-89 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มีแนวโน้มจะเข้าข่ายการติดพนัน คือ
ตอบว่าใช่เป็นจ านวน 6 ข้อ ทั้งนี้ถึงแม้ว่ากลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไปตอบว่าใช่เป็นจ านวน 6 ข้อเท่ากันกับกลุ่ม
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อายุ 80-89 ปี คือมีแนวโน้มจะเข้าข่ายการติดพนัน แต่เนื่องจากผลการวิเคราะห์ crosstabs จ านวน
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไปมีเพียง 3 ราย หากผู้สูงอายุตอบในประเด็นต่างๆ เพียง 1 ประเด็นผลจะ
แสดงค่าร้อยละ 33.3 ซึ่งเท่ากับกลุ่มอายุ 80-89 ปี (ผลการวิเคราะห์ปรากฏในภาคผนวก ข) ถึงแม้แบบคัด
กรองประเมินตนเองจะแสดงผลออกมาในลักษณะค่าร้อยละที่มากกลุ่มนี้ไม่น่าจะมีปัญหามากเท่ากับกลุ่ม
อายุ 80-89 ปี เมื่อเทียบระดับความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย ดังนั้นข้อมูลนี้กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังคือกลุ่ม
อายุ 70-79 ปี และกลุ่มอายุ 80-89 ปี 

ผลกระทบจากการเล่นพนันที่มีต่อผู้สูงอายุ ส่งผลต่อฐานะทางการเงินหลังเล่นพนันพบว่า ฐานะ
ทางการเงินแย่ลง คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมาฐานะทางการเงินเหมือนเดิม คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีเพียง
ร้อยละ 10 ระบุว่าฐานะทางการเงินดีขึ้นกว่าเดิม โดยสรุปผลของการเล่นพนันเสียมากกว่าได้ คิดเป็นร้อย
ละ77.3 แยกแยะไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 18.8 และได้มากกว่าเสียคิดเป็นร้อยละ 3.9  ในอนาคตผู้ที่เล่นพนัน
ส่วนใหญ่ระบุว่าหยุดเล่นได้เนื่องจากหมดแรงไปตามอายุขัย และบุตรหลานรู้สึกเป็นทุกข์กับพฤติกรรมการ
พนันของผู้สูงวัย คิดเป็นร้อยละ 85.9 และระบุว่าหยุดเล่นไม่ได้คิดเป็นร้อยละ 13.7 เนื่องจากหากไม่ได้เล่น
จะรู้สึกกระวนกระวายใจ หงุดหงิดเหมือนติดบุหรี่แล้วต้องการให้เลิกก็ค่อนข้างเลิกยากหรือเลิกไม่ได้เลย ดัง
ตารางที่ 4.20 

หากประเมินจากข้อมูลที่ส ารวจ ก็สามารถยืนยันได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันจะเสีย
มากกว่าได้ ส่วนในกลุ่มที่แยกแยะไม่ได้จะเป็นข้อมูลที่คาดการณ์ได้ 2 ประการว่า ประการที่หนึ่งผู้สูงอายุ
ไม่ได้จดตัวเลขหรือสถิติของเงินที่เสียไปกับการพนันซึ่งหากจดตัวเลขอาจอยู่ในกลุ่มเสียมากกว่าได้ก็เป็นไป
ได้ กับประการที่สอง ผู้สูงอายุเกิดความอายหากต้องบอกว่าตนเองเล่นการพนันแล้วเสียเงินหรือเกรงใจบุตร
หลานที่น าเงินใช้จ่ายไปกับการพนันนั่นเอง 
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ตารางท่ี 4.20 ผลจากการเล่นพนันของผู้สูงอายุ 
 

ผลจากการเล่นพนัน จ านวน ร้อยละ 

ฐานะทางการเงินหลังเล่นพนัน 
    ดีขึ้นกว่าเดิม               
    เหมือนเดิม 
    แย่ลง 

 
10 
48 
198 

 
3.9 
18.8 
77.3 

                รวม 256 100 

ผลสรุปของการเล่นพนัน 
    เสียมากกว่าได้ 
    ได้มากกว่าเสีย 
    แยกแยะไม่ได้ 

 
198 
10 
48 

 
77.3 
3.9 
18.8 

แนวโน้มการเล่นพนันในอนาคต 
    หยุดเล่นได ้
    หยุดเล่นไม่ได้  
    อ่ืนๆ  

 
220 
35 
1 

 
85.9 
13.7 
0.4 

               รวม 256 100 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
 

เมื่อเกิดปัญหาจากการพนันผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาได้ให้ข้อมูลว่า
บุคคลที่ผู้สูงอายุจะขอค าปรึกษามากที่สุดเรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรกพบว่า ล าดับที่ 1 จากบุตรหลานคิด
เป็นร้อยละ 76.2 เนื่องจากบุตรหลานเป็นก าลังใจที่ดีที่สุดในยามบั้นปลายของชีวิต ล าดับที่ 2 จากคู่สมรส 
คิดเป็นร้อยละ 57.0 เพราะคู่สมรสถือเป็นก าลังใจที่ดีรองจากบุตรหลานเนื่องจากอยู่ด้วยกันมาจนถึงวัยชรา
แต่เมื่ออยู่ในวัยชราทั้งคู่จ าเป็นต้องให้บุตรหลานดูแลเช่นเดียวกัน และล าดับที่ 3 จากญาติ คิดเป็นร้อยละ 
39.5 หากไม่มีคู่สมรสและบุตรหลานแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตก็คือญาติพ่ีน้องที่ใกล้ชิดและไว้ใจได้คอยดูแล
กัน ดังตารางที่ 4.21 
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ตารางท่ี 4.21 บุคคลที่จะขอค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาจากการพนันของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  บุคคลที่จะขอค าปรึกษา จ านวน ร้อยละ 

1 บุตรหลาน                  195 76.2 

2 คู่สมรส 146 57.0 

3 เพ่ือนสนิท                  21 8.2 

4 พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา 43 16.8 

5 ญาติ 101 39.5 

6 คนในชุมชน 8 3.1 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
              เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 

เมื่อเกิดปัญหาจากการพนันผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาได้ให้ข้อมูลว่า
บุคคลที่ผู้สูงอายุต้องการก าลังใจมากท่ีสุดในช่วงบั้นปลายชีวิต เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรกพบว่า ล าดับที่ 1 
จากบุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 75.4 ล าดับที่ 2 จากคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 13.7 และล าดับที่ 3 จากพ่ีน้อง
ร่วมบิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 8.2 ดังตารางที่ 4.22 

บุตรหลานถือเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีก าลังใจในการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของชีวิต
อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ส่วนคู่สมรสคือบุคคลที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานาน หากยังมีชีวิตอยู่ก็จะสามารถ
เป็นก าลังให้กันและกันได้ อย่างไรก็ตามทั้งผู้สูงวัยและคู่สมรสต่างก็อยู่ในวัยบั้นปลายชีวิตเช่นกัน ลูกหลาน
จึงเป็นบุคคลที่เติมเต็มความสุข และเอาใจใส่ผู้สูงวัยได้ 
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ตารางท่ี 4.22 บุคคลที่ผู้สูงอายุต้องการก าลังใจมากที่สุดในช่วงบั้นปลายชีวิต 
 

ล าดับ  บุคคลที่ผู้สูงอายุต้องการก าลังใจมาก
ที่สุด 

จ านวน ร้อยละ 

1 บุตรหลาน                  193 75.4 

2 คู่สมรส 35 13.7 

3 เพ่ือนสนิท                  3 1.2 

4 พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา 21 8.2 

5 ญาติ 2 0.8 

6 คนในชุมชน 2 0.8 

 รวม 256 100 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
 
               บุคคลที่ให้ค าปรึกษาเมื่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาเกิดปัญหาจาก
การพนัน พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยขอค าปรึกษาใคร คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาผู้สูงอายุระบุว่าการ
เล่นพนันของตนเองนั้นยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด คิดเป็นร้อยละ 32.4 ดังตารางที่ 4.27  
                ทั้งนี้มีผลสะท้อนจากตารางปรากฏว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาจากการพนัน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
เพราะกลุ่มนี้ระบุว่าบุคคลที่ให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาจากการพนันคือพระสงฆ์ พระสงฆ์ในสภาพ
สังคมไทยปัจจุบันมี 2 ประเภทคือสายปฏิบัติธรรมจะเน้นหลักค าสอนเพ่ือให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 
แต่อีกสายจะเน้นเรื่องพุทธพาณิชย์หรือวัตถุนิยม เครื่องลางของขลัง ใบ้หวยเป็นต้น จึงไม่แปลกใจว่าข้อมูล
ที่พบจากงานวิจัยจากการระบุของผู้สูงอายุที่พบว่าในขณะที่มีปัญหาจากการพนันผู้สูงอายุจะป รึกษา
พระสงฆ์ แต่ในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลการเล่นพนันก็มาจากพระสงฆ์เช่นเดียวกัน 
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ตารางท่ี 4.23 บุคคลที่ให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาจากการพนันของผู้สูงอายุ 
 

ล าดับ  บุคคลที่ให้ค าปรึกษา จ านวน ร้อยละ 

1 ไม่เคยขอค าปรึกษาใคร                  137 53.5 

2 การเล่นพนันยังไม่อยู่ในระดับที่เกิดปัญหา 83 32.4 

3 พระสงฆ์ 18 7.0 

4 อ่ืนๆ  18 7.0 

 รวม 256 100 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
 

 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเล่นพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา 
เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรกพบว่า ล าดับที่ 1 เกิดภาวะความเครียด คิดเป็นร้อยละ 44.9 ล าดับที่ 2 
หงุดหงิดง่าย คิดเป็นร้อยละ 17.2 และล าดับที่ 3 ร่างกายอ่อนแอ คิดเป็นร้อยละ 16.4 ดังตารางที่ 4.24 
ความเครียดจึงเป็นภาวะแรกที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญเนื่องจากเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และท าให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูก
บีบคั้น 

จากข้อมูลจะเห็นว่าผลกระทบด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาจากการพนันนั้นมีระดับความ
ต่อเนื่องกันโดยเริ่มตั้งแต่เกิดภาวะความเครียดก่อน จากนั้นจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกหงุดหงิ ดและร่างกาย
อ่อนแอและน าไปสู่การซึมเศร้าในที่สุด ซึ่งผลจากการส ารวจผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 4.3 
ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง จ าเป็นต้องให้การดูแลเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิดจากบุตรหลานที่ผู้สูงอายุให้
ความไว้วางใจมากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.24 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเล่นพนันของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเล่นพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 เกิดภาวะความเครียด                  115 44.9 

2 ร่างกายอ่อนแอ 42 16.4 

3 สุขภาพทรุดโทรม                       17 6.6 

4 หงุดหงิดง่าย 44 17.2 

5 มีอาการซึมเศร้า 11 4.3 

6 อ่ืนๆ (ยังไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ) 27 10.5 

 รวม 256 100 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
 
4.6 มาตรการการสะกัดกั้นการพนัน 
 

มาตรการการสะกัดกั้นการพนันผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา เรียง
ตามล าดับ 3 ล าดับแรกพบว่า ล าดับที่ 1 ตั้งกลุ่มและชมรมผู้สูงอายุส าหรับกิจกรรมนันทนาการพักผ่อน จิต
อาสาหรืออ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 76.2 ล าดับที่ 2 บุคคลในครอบครัวต้องร่วมกันดูแลและให้ก าลังใจ คิดเป็น
ร้อยละ 69.1 และล าดับที่ 3 เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดกวดขันเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ดังตารางที ่4.25 

ถึงแม้จะมีกฏหมายห้ามเล่นพนันแต่การพนันก็ไม่เคยหมดไป นับวันแต่จะเพ่ิมขึ้น ในกรณีของ
ผู้สูงอายุ มาตรการทางกฏหมายอาจไม่สามารถสะกัดกั้นได้เท่ากับ การตั้งกลุ่มและชมรมผู้สูงอายุส าหรับท า
กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อน รวมทั้งจิตอาสาอ่ืนๆ อีกท้ังบุคคลในครอบครัวต้องร่วมกันดูแลและให้
ก าลังใจ เนื่องจากมีข่าวปรากฏจากหนังสือพิมพ์บ่อยครั้งเกี่ยวกับการบุกจับกุมการเล่นพนันของผู้สูงอายุ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอายุเฉลี่ย 74 ปี โดยให้เหตุผลของการลักลอบเล่นการพนันว่า “ว่างเว้น
จากการท านา จึงชวนกันเล่นไพ่แก้เหงา ในขณะที่เล่นไพ่ยังสามารถเลี้ยงหลานไปด้วยก็ได้ โดยการผูก
เปลยวนแล้วไกวไปเล่นไปกับวงเพื่อน เล่นเหนื่อยก็พักทานข้าว มีแรงก็เล่นต่อได้” ดังนั้นการจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้สูงอายุได้ท าร่วมกันอาจจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้มากกว่าใช้กฏหมายบังคับ  
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ตารางท่ี 4.25 มาตรการการสะกัดกั้นการพนันของผู้สูงอายุ  
 

ล าดับ  มาตรการการสะกัดก้ันการพนัน จ านวน ร้อยละ 

1 เพ่ิมอัตราค่าปรับ                  64 25.0 

2 เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดกวดขันเพ่ิมข้ึน 116 45.3 

3 บุคคลในครอบครัวต้องร่วมกันดูแลและให้
ก าลังใจ 

177 69.1 

4 ตั้งกลุ่มและชมรมผู้สูงอายุส าหรับกิจกรรม
นันทนาการพักผ่อน จิตอาสาหรืออ่ืนๆ 

195 76.2 

5 การสร้างอาชีพวัยเกษียณ 130 50.8 

6 อ่ืนๆ  6 2.3 

 
หมายเหตุ  ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง 256 คน 
              เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 
4.7 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
                
                ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ให้ผู้สูงอายุเสนอแนะได้ตามความคิดเห็น จัดกลุ่มข้อความตามประเด็น
ต่างๆ ได้เป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนและบุตรหลานต้องช่วยกันท าหน้าที่ตามบทบาท
คอยสอดส่องและจัดกิจกรรมเพ่ือดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ดังตารางที่ 4.26 
 
ตารางท่ี 4.26 ประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
 

ล าดับ  ประเด็น รายละเอียด 

1 เจ้าหน้าที่รัฐ 1 เจ้าหน้าที่รัฐควรออกส ารวจพื้นที่ตามชุมชนที่มีความ
เสี่ยงต่อปัญหาการพนันอย่างต่อเนื่องเพ่ือตรวจตรากลุ่มผู้
เล่นการพนัน 
2 การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องถึงโทษและปัญหาที่
ตามมาจาการเล่นพนันของผู้สูงอายุ 
3 จัดโครงการประกวดหมู่บ้านปลอดการพนันและ
อบายมุขต่างๆ เพ่ือหาหมู่บ้านต้นแบบ 
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ตารางท่ี 4.26 (ต่อ) ประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
 

ล าดับ  ประเด็น รายละเอียด 

2 ประชาชน จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงและมีพละก าลังในการ
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันการเล่นพนันที่มี
สาเหตุมาจากการว่างงานตามฤดูกาลทั้งที่มีค่าตอบแทน
และงานจิตอาสาเช่น การดูแลเด็กที่พ่อแม่ต้องออกไป
ท างาน การท างานประเภทหัตกรรมฝีมือเพ่ือจ าหน่ายเป็น
ต้น 

3  บุตรหลาน เป็นหน้าที่โดยตรงที่ต้องใส่ใจและดูแลผู้สูงอายุ ต้องให้
ความรักและสร้างก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ มองเห็นคุณค่า และ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุในบั้นปลายของชีวิต ให้เวลาแก่
ผู้สูงอายุโดยการพาเที่ยวพักผ่อนตามความเหมาะสม พา
เข้าวัดฟังธรรมตามความต้องการของผู้สูงอายุ  

 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปสถานการณ์ส าคัญและข้อค้นพบจากการวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอด 

เชิงคณุภาพในอนาคต 
 
                สถานการณ์การพนันของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การพนัน สถิติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ในผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา เพ่ือเป็นฐานการศึกษาต่อยอดเชิงคุณภาพ (2) เพ่ือ
ศึกษามูลเหตุจูงใจการเล่นพนันของผู้สูงอายุ และมูลเหตุจูงใจของผู้สูงอายุที่ไม่เล่นพนันในจังหวัด
อุบลราชธานีและนครราชสีมา เพ่ือเป็นฐานการศึกษาต่อยอดเชิงคุณภาพและ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยด้านเขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัย จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 
สถานการณ์ประเมินการติดพนัน ระดับอายุของผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมากับมุมมอง
การพนัน 14 ประเด็น      
                ข้อมูลพื้นฐานที่พบจากการส ารวจในเบื้องต้น น าเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณาด้วยค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ และการแจกแจงความถี่ การวิเคราะห์ค่าความถี่แบบแจกแจง 2 ทาง (crosstabs) และการวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว มาช่วยอธิบายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่เป็นนามบัญญัติ ส่วนทีหนึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่
ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพของสูงอายุ รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ในการด ารงชีพใน
รอบปี 2559 ประเภทของการพนันที่เล่นและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งสถานที่เล่นพนันของ
ผู้สูงอายุ ส่วนที่สอง มุมมอง ความคิดเห็นที่มีต่อการพนันในประเด็นต่างๆ 14 มุมมองและส่วนที่สาม 
มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันของผู้สูงอายุ เหตุผลของการเล่นและไม่เล่นพนัน ฐานะทางการเงินหลังเล่นพนัน  
เหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในช่วงชีวิตการเล่นพนัน ผลของการเล่นพนัน ฐานะทางการเงินหลังเล่นพนัน และ
ส่วนที่สี่ มาตรการที่จะท าให้ผู้สูงอายุหยุดเล่นพนัน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 
       
               สัดส่วนของผู้เล่นการพนันกับผู้ไม่เล่นการพนันมีสัดส่วน 85:15  ในกลุ่มผู้เล่นพนันพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด อายุระหว่าง 60-69 ระดับการศึกษาประถมศึกษา อาชีพในปัจจุบันเป็น
เกษตรกร พักอาศัยอยู่กับครอบครัว มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-5 คน  ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่เล่น
พนัน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-69 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา รองลงมา อาชีพ
ในปัจจุบัน เป็นเกษตรกร  สถานภาพการอยู่อาศัยในครอบครัว มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-5 
คน  แหล่งที่มาของรายได้ประจ าของปี 2559 มาจากเบี้ยยังชีพที่ได้รับจากรัฐบาลและการรับจ้างทั่วไป  
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                ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุพบว่า สัดส่วนการเล่นพนันในเพศหญิงจะมากกว่าเพศชาย เป็นไป
ตามสัดส่วนโครงสร้างของประชากร ที่ขณะนี้ประชากรไทยที่เป็นเพศหญิงจะมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้มี
อาชีพเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัยด้วยกันเป็น
ครอบครัว รายได้หลักที่ได้รับประจ าทุกเดือนจากเบี้ยยังชีพของผู้ สูงอายุที่รัฐบาลจ่ายให้ ในรอบปี 2559 
นอกจากนี้ยังมีรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ เช่นการรับจ้างทั่วไป เงินที่บุตรหลานส่งให้ ซึ่งรายได้ส่วนนี้อาจจะไม่ได้
รับเป็นประจ าเหมือนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากทางรัฐบาล  ทั้งนี้การที่ผู้สูงอายุมีรายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพที่
รัฐบาลจ่ายให้ รวมกับรายได้ที่บุตรหลานหรือคนในครอบครัวจ่ายให้ รายได้ส่วนนี้อาจท าให้ผู้สูงอายุมีเงิน
หมุนเวียนที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมคือการเล่นพนัน สิ่งที่น่าสนใจคือผู้หญิงเริ่ม
เล่นการพนันมากขึ้นหากเปรียบเทียบพฤติกรรมลักษณะความเป็นเพศ เพศชายน่าจะเล่นการพนันมากกว่า
เพศหญิง 
               ผู้สูงอายุทั้งที่เล่นการพนันและไม่เล่นการพนัน แม้จะอยู่ในช่วงวัยของบั้นปลายชีวิตแล้วต่างมี
ภาระหนี้สินคล้ายคลึงกันคือหนี้สินเกี่ยวกับการส่งบุตรหลานเรียนหนังสือและหนี้สินอ่ืนๆ อีก โดยเฉพาะ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ทั้งนี้เพราะธกส. เป็นธนาคารที่ผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรเข้าถึงได้ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร 
อย่างไรก็ตาม มีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีภาระหนี้สินใดๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในบั้นปลายชีวิ ตเป็นการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านการเงิน 
               จากการส ารวจเขตที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่เล่นการพนันในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
นครราชสีมาพบว่า อาศัยอยู่ในเขตชนบทมากที่สุด ซึ่งสภาพแวดล้อมในชนบท ณ ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตมากขึ้น ได้รับอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชีวิตผูกติดอยู่กับระบบตลาดที่
สิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนต้องซื้อหาเพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในชีวิต 
พฤติกรรมของผู้คนส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มากระตุ้น โดยเน้นใช้ชีวิตให้
สะดวกสบายขึ้นให้ความส าคัญกับวัตถุสิ่งของที่ใช้อ านวยความสะดวกในชีวิต ท าให้วิถีชีวิตต้องดิ้นรนในการ
หารายได้ที่เพ่ิมมากกว่าในอดีตและวิธีการหารายได้ของชาวชนบทนอกจากรายได้ที่มาจากการเกษตรกรรม 
แล้วยังมีความหวังของรายได้จากทางเลือกอ่ืน โดยเฉพาะการพนันส าหรับคนชนบทที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน 
                ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่เล่นการพนันในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาพบว่า  ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในเขตเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบทเป็นจ านวนที่เท่ากัน รองลงมาอาศัยอยู่ในเขตชนบท ผู้สูงอายุกลุ่ม
นี้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างระหว่างสังคมเมือง สังคมชนบท และ
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่เข้ามากระทบแต่อย่างใด เพราะผู้สูงอายุเหล่านี้ มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและ
จิตใจที่สูงที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับการพนัน โดยมีเหตุผลดังนี้ โดยนิสัยไม่ชอบเล่นอยู่แล้ว จึงไม่คิดจะเล่ นและ
เล่นไม่เป็น การพนันเป็นอบายมุขและก่อให้เกิดโทษ มองว่าการพนันมีแต่เสียกับเสีย เสียสุขภาพ เสียทรัพย์ 
เสียเวลาในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่ดีที่เป็นประโยชน์ การที่ผู้สูงอายุมีเหตุผลดังกล่าวสะท้อนจากนิสัยและ
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ตัวตนของผู้สูงอายุเองที่มองเห็นปัญหาหรือผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นจากการพนัน เพ่ือเป็นเกราะ
ป้องกันไม่ให้ตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันได้ 
                การสัมภาษณ์เจาะลึกเพ่ิมเติมจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ปรากฏว่ามีประเด็นเรื่องศาสนาเข้ามา
เกี่ยวข้อง ในจ านวนกลุ่มผู้ไม่เล่นพนัน 40 ราย มีจ านวน 32 รายที่ปรากฏว่าเป็นผู้สูงอายุที่นับถือศาสนา
คริสต์ ที่เข้าโบสถ์ทุกสัปดาห์ ดังนั้นเป็นสมมติฐานที่น่าสนใจและควรได้รับการพิสูจน์ต่อไปว่า “ค าสอนใน
ศาสนาคริสต์กับการเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์มีอิทธิพลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดเป็นความ
เข้มแข็งทางใจต่อเรื่องการพนันและอบายมุขต่างๆ”      
             

5.2 สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุ 
  
                สถิติที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา
จ านวนครั้งที่เล่นมากที่สุดในรอบ 1 ปี พบว่ามีผู้สูงอายุเล่นพนันประเภทไพ่ 118 ครั้ง จ านวนเงินสูงสุดที่
เล่น 1,200 บาท รองลงมาเป็นสลากกินแบ่ง จ านวน 20 ครั้ง จ านวนเงินสูงสุดที่เล่น 500 บาท  และหวยใต้
ดินไทย จ านวนครั้งที่เล่นในรอบ 1 ปี 18 ครั้ง จ านวนเงินสูงสุดที่เล่น 1,500 บาท เหตุผลของการเล่นส่วน
ใหญ่คือเล่นพนันเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคและหวังรวย  
                การพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะนิยม
เล่นการพนันประเภท ไพ่ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดินไทย ไฮโล ไก่ชน หวย ธกส. บั้งไฟ มวยตู้ หวยหุ้น
และโบกตามล าดับ สาเหตุที่เล่นไพ่มากที่สุดเนื่องจากมีกลุ่มเพ่ือนในวงไพ่เล่น และเล่นได้แทบทุกวันในวัน
ว่าง ทั้งนี้จากการส ารวจการพนันประเภทหวยยังเป็นการพนันที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เริ่มเล่นเป็นครั้งแรกเป็น
จ านวนที่มากที่สุดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันที่ได้น าเสนอ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สถานที่เล่นพนันที่เป็นชุมชนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุเข้าถึงง่ายที่สุดจึง
จึงปรากฏภาพให้เห็นว่าในชุมชนเป็นสถานที่ที่รวมนักพนันในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา 
นอกจากนี้การเดินทางไปเล่นพนันในจังหวัดที่อาศัยอยู่ที่นอกเหนือจากชุมชนของตนเองก็มีขึ้นอยู่กับ
ประเภทพนันที่เล่นเช่นการพนันไก่ชน ต้องเดินทางไปสถานที่ห่างไกลจากชุมชน ส่วนการเดินทางไปเล่น
พนันยังประเทศเพ่ือนบ้านอย่างกัมพูชาพบในผู้สูงอายุที่เป็นผู้เกษียณอายุจากการท างานประจ าโดยมีเงิน
เกษียณอายุไว้หมุนเวียนในการเล่นและเดินทางไปในลักษณะของการท่องเที่ยว 
                หากพิจารณาตัวเลขในเชิงสถิติ จะต้องประเมินประเด็นตัวเลขใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรก
ประเมินจ านวนเงินที่ใช้เล่น  ลักษณะที่สองประเมินจ านวนความถี่ของการเล่น เพราะสองลักษณะนี้จะให้
ผลลัพธ์ลัพธ์ที่แตกต่างกันในการสร้างผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวผู้ เล่น และสังคม เพราะการเล่น
ด้วยจ านวนครั้งที่น้อยอาจสร้างความเสียหายได้มากกว่าจ านวนสถิติการเล่นด้วยความถี่ที่มากก็ได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันหากมองด้านสุขภาพจ านวนถี่ของการเล่นและจ านวนเงินที่เสียไปย่อมสร้างผลกระทบต่อ
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สุขภาพของผู้สูงอายุ บุคคลที่อยู่แวดล้อมผู้สูงอายุโดยเฉพาะครอบครัวที่ผู้สูงอายุที่เล่นการพนันที่อาศัยอยู่
ด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
                การประเมินตนเองของผู้สูงอายุ โดยให้ประเมินตนเองว่าติดพนันหรือไม่ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
ประเมินตนเองว่าไม่ติดพนัน โดยให้นิยามว่าไม่ได้เล่นประจ า และการเล่นพนันของผู้สูงอายุไม่ได้สร้างความ
เสียหายแก่ผู้อ่ืน ส่วนกลุ่มที่ประเมินตนเองว่าติดพนัน ให้นิยามว่าการติดพนันนั้น หากไม่ได้เล่นจะรู้สึก
กระสับกระส่ายเหมือนติดบุหรี่และเหล้า และไม่แน่ใจว่าตนเองติดการพนันหรือไม่ติด ขึ้นอยู่กับความ
เชื่อมโยงของสภาพการณ์ที่มากระตุ้นจากความเชื่อ ความฝัน และการชักชวนของเพ่ือนบ้านที่ใกล้ชิดสนิท
สนมกัน โดยเฉพาะการทักทายกันในตอนเช้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบทสื่อถึงวถีการพนัน “ใกล้วันหวย
ออกแล้ว ฝันดีไหมเมื่อคืน” หรือ “ไปวัดแล้วได้เลขเด็ดอะไรมา” เหล่านี้เป็นต้น 
 

5.3 มุมมองของผู้สูงอายุที่มีต่อการเล่นพนันในประเด็นต่างๆ  
 
                ผู้สูงอายุที่มีเขตที่พักอาศัยแตกต่างกันระหว่างอาศัยอยู่ในสังคมเมือง สังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบทมี
มุมมองในประเด็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่เป็นมุมมองมาตรฐานของบุคคลทั่วๆ ไปมองว่าการพนันสร้าง
ความเสียหาย แต่ทั้งนี้ในบางประเด็นมีความคิดเห็นที่หลากหลายในเชิงสนับสนุนการพนันเช่น ในสังคม
เมืองมองว่าการเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ส่วนในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมองว่าการพนันเป็น
การเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีเวลาว่างมากส่วน
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทมองการพนันเป็นการเสี่ยงโชค เพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะของการเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
                 มุมมองของผู้สูงอายุที่ ไม่ได้เรียนหนังสือกับมุมมองของผู้สู งอายุที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีมุมมองต่อการสนับสนุนประเด็นการเล่นพนันโดยผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือเห็นด้วย
ว่าการพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้นผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเห็นด้วยกับ
การพนันในประเด็นเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ 
                 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับสมาชิก ได้แสดงมุมมองในแต่ละประเด็น ซึ่งมีประเด็นที่เข้าข่าย
ในเชิงสนับสนุนการเล่นพนันคือ ในกลุ่มที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับสมาชิก 1-3 คนมองว่าการพนันเป็นการเสี่ยง
โชคของผู้สูงอายุ ในกลุ่มที่อาศัยอยู่กับสมาชิกมากกว่า 5 คนมองว่าการพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากข้ึน 
ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกในครอบครัวที่มีจ านวนน้อยหรือมีจ านวนมากอาจไม่มีผลใดๆ กับผู้สูงอายุ
เพราะผู้สูงอายุยังคงต้องการเพื่อนมากขึ้น และต้องการเพื่อนในวงพนัน 
                 ผู้สูงอายุในกลุ่มท่ีติดการพนันและไม่ติดการพนัน (จากการประเมินตนเอง) ได้แสดงมุมมองใน
แต่ละประเด็น ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือ กลุ่มที่ไม่ติดการพนันมองการพนันไปในแนวทางที่แตกต่างจาก
มาตรฐานของสังคมเช่น เห็นด้วยในเชิงสนับสนุนที่การพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุซึ่งเมื่อเล่นแล้ว
จะท าให้คลายเหงาได้ รู้สึกตื่นเต้น ช่วยให้มีเพ่ือนมากขึ้นและการพนันคือการเสี่ยงโชค ข้อมูลนี้สะท้อนให้
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เห็นว่าผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่าไม่ติดการพนัน ก าลังสนับสนุนให้ตนเองเล่นพนัน และมองการพนัน
เป็นไปในเชิงให้เหตุผลสนับสนุนการเล่นพนันของตนเอง  
                  ผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกันใน 4 กลุ่ม ได้แสดงมุมมองในแต่ละประเด็น ซึ่งถือเป็นมุมมองที่
ไม่ผิดปกติไปจากมุมมองมาตรฐานของสังคมแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุสามารถแยกแยะได้ว่าการ
เล่นพนันจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้เล่นคนอ่ืนๆ อย่างใร ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุทั้ง 4 กลุ่มรู้
ว่าการเล่นพนันเป็นสิ่งไม่ดีมีผลกระทบต่างๆ ตามมามากมายแต่ยังเลือกที่จะเล่นพนันอาจจะเป็นบางคน ซึ่ง
มีทั้งระดับท่ีไม่เป็นปัญหาและระดับท่ีเป็นปัญหาตามการประเมินตนเองของผู้สูงอายุ 
 

5.4 มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันของผู้สูงอายุด้านต่างๆ  
 
                มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
นครราชสีมามีมูลเหตจูงใจหลายประการ ส่วนใหญ่มีมูลเหตุจูงใจมาจาก รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และ
คิดว่าตนเองมีดวงและมีโอกาสชนะพนัน ซึ่งก็เหมือนนักพนันวัยอ่ืนๆ เช่นวัยรุ่นที่เวลาจะเล่นพนันมักนึกว่า
ตนเองจะเล่นได้โดยไม่นึกว่าหากเล่นเสียแล้วผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ไม่ได้คิดการณ์ไกลล่วงหน้าถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายแล้วลงทุนเล่นพนัน
มูลเหตุจูงใจในลักษณะนี้ ย่อมสร้างผลเสียหายตามมาเพราะผู้เล่นจะเล่นแบบจริงจังเนื่องจากเกิดความ
กดดันมาจากต้องการหารายได้เพ่ิมข้ึนให้เพียงพอกับรายจ่าย  
                 มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานีและนครราชสีมาส่วนใหญ่มีมูลเหตุจูงใจมาจากสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรง ทั้งนี้สุขภาพ
ร่างกายเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้การที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายยังคงแข็งแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในวัย 60 ปี จะยังคงมีพละก าลังแรงกายแรงใจในการท า
กิจกรรมต่างๆ ได้ ปรากฏว่ากิจกรรมที่ผู้สูงอายุเลือกท าเป็นกิจกรรมทางด้านการพนัน  
              มูลเหตุจูงใจในการเล่นพนันด้านอื่นๆ ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีมูลเหตุจูงใจคิดว่าเป็นการเสี่ยงโชค ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงให้ความส าคัญ
กับประเด็นเรื่องของโชคลาง และรองจากการเสี่ยงโชคคือ คนในละแวกชุมชนเล่นกันมาก ซึ่งเป็ฯอิทธิพล
ของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีผลต่อคนในสังคมอยู่มากท้ังสิ่งที่ดีและไม่ดี  
               เหตุผลของการเล่นพนันจ าแนกได้เป็น 2 ประการ ประการแรกเป็นเหตุผลในเชิงสังคม
โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคในลักษณะการได้พบปะระหว่างบุคคลในวงพนัน กับเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจที่
ต้องการเงินไปใช้จ่ายหรือการช าระหนี้ที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุในงานศึกษานี้ มีกรณี
ที่น่าในใจเช่น ความเป็นเหตุเป็นผลกันของผู้สูงอายุที่เล่นไพ่ในรอบปีเป็นจ านวนมากถึง 118 ครั้งเพราะ
มีเวลาว่าง เล่นง่าย และช่วยคลายเหงา ค าถามที่น่าติดตามคือผู้สูงอายุรายนี้นอกจากเล่นไพ่แล้วยังเล่น
การพนันชนิดอื่นๆ อีกหรือไม่เป็นจ านวนเท่าใด 



86 
 

               แหล่งข้อมูลข่าวสารประกอบการเล่นพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
นครราชสีมา มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งในเชิงพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดนครราชสีมา มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความคิด การยึดถือโชค
ลางของบุคคลที่เชื่อในเรื่องดวง ซึ่งถ้าหากพิจารณาตัวบุคคลในที่นี้ ทั้งพระและหมอดูเป็นบุคคล 2 ประเภท 
ประเภทแรกน่าจะเป็นบุคคลที่มีส่วนทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลเล่นการพนันไม่มากก็น้อยใน
ขณะเดียวกันประเภทที่สองพระหรือหมอดูก็เป็นบุคคลส าคัญที่ช่วยชี้ถูกชี้ผิดเรื่องอบายมุขต่างๆ และการ
กล่อมเกลาทางด้านจิตใจของผู้ที่เล่นพนันและก าลังจะเล่นพนันไม่ให้เล่นการพนันได้  
 

5.5 การประเมินและคัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุ 
 
               การคัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุด้วยแบบประเมิน จ านวน 20 ข้อ ในประเด็นต่างๆ หาก
ตอบว่าใช่ตั้งแต่ 7 ข้อขึ้นไป หมายความว่าผู้เล่นพนันเข้าข่ายเป็นผู้ติดพนัน ตามแบบประเมินของพนม  เกต
มานและ ภาณุ คูวุฒยากร (2558) ผลการคัดกรองการติดพนันของผู้สูงอายุปรากฏว่า  กลุ่มอายุ 70-79 ปี 
เป็นกลุ่มอายุที่เข้าข่ายติดการพนันคือตอบว่าใช่เป็นจ านวน 7 ข้อ ส่วนกลุ่มอายุ 80-89 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มี
แนวโน้มจะเข้าข่ายการติดพนัน คือตอบว่าใช่เป็นจ านวน 6 ข้อ เมื่อเทียบระดับความแข็งแรงของสุขภาพ
ร่างกาย กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมการพนันที่สามารถสร้างผลกระทบได้ในวงกว้างคือกลุ่มอายุ 70-79 
ปี และกลุ่มอายุ 80-89 ปี 
            ผลกระทบจากการเล่นพนันที่มีต่อผู้สูงอายุ ส่งผลต่อฐานะทางการเงินหลังเล่นพนันพบว่า ฐานะ
ทางการเงินแย่ลง รองลงมาฐานะทางการเงินเหมือนเดิม มีเพียงส่วนน้อย  ระบุว่าฐานะทางการเงินดีขึ้น
กว่าเดิม โดยสรุปผลของการเล่นพนันมีอยู่ 3 กลุ่มคือกลุ่มที่ระบุว่าเสียมากกว่าได้ กลุ่มที่ระบุว่าแยกแยะ
ไม่ได้ และกลุ่มที่ระบุว่าได้มากกว่าเสีย ในอนาคตผู้ที่เล่นพนันส่วนใหญ่ระบุว่าหยุดเล่นได้เนื่องจากหมดแรง
ไปตามอายุขัย และบุตรหลานรู้สึกเป็นทุกข์กับพฤติกรรมการพนันของผู้สูงวัยเอง ส่วนผู้ที่ระบุว่าหยุดเล่น
ไม่ได้ เนื่องจากหากไม่ได้เล่นจะรู้สึกกระวนกระวายใจ หงุดหงิดเหมือนติดบุหรี่แล้วต้องการให้เลิกก็เลิกยาก
หรือเลิกไม่ได้เลย  
                 หากประเมินจากข้อมูลที่ส ารวจในงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถยืนยันได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เล่น
การพนันจะเสียมากกว่าได้ ส่วนในกลุ่มที่แยกแยะไม่ได้จะเป็นข้อมูลที่คาดการณ์ได้ 2 ประการว่า ประการที่
หนึ่งผู้สูงอายุไม่ได้จดตัวเลขหรือสถิติของเงินที่เสียไปกับการพนันซึ่งหากจดตัวเลขอาจอยู่ในกลุ่มเสีย
มากกว่าได้ก็มีความเป็นไปได้ กับประการที่สอง ผู้สูงอายุเกิดความอายหากต้องบอกว่าตนเองเล่นการพนัน
แล้วเสียเงินหรือเกรงใจบุตรหลานที่น าเงินใช้จ่ายไปกับการพนัน 
                เมื่อเกิดปัญหาจากการพนันผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาได้ให้ข้อมูล
ว่าบุคคลที่ผู้สูงอายุจะขอค าปรึกษามากท่ีสุด จากบุตรหลาน เนื่องจากบุตรหลานเป็นก าลังใจที่ดีที่สุดในยาม
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บั้นปลายของชีวิต ตามด้วยคู่สมรส เพราะคู่สมรสถือเป็นก าลังใจที่ดีรองจากบุตรหลาน เนื่องจากอยู่ด้วยกัน
มาจนถึงวัยชราแต่เมื่ออยู่ในวัยชราทั้งคู่จ าเป็นต้องให้บุตรหลานดูแลเช่นเดียวกัน  
                 เมื่อเกิดปัญหาจากการพนันผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาได้ให้ข้อมูล
ว่าบุคคลที่ผู้สูงอายุต้องการก าลังใจมากที่สุดในช่วงบั้นปลายชีวิต จากบุตรหลานมากที่สุดและตามด้วยคู่
สมรส  บุตรหลานจึงถือเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีก าลังใจในการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของชีวิต
อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ส่วนคู่สมรสคือบุคคลที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานาน หากยังมีชีวิตอยู่ก็จะสามารถ
เป็นก าลังให้กันและกันได้ แต่ทั้งคู่ต่างก็พ่ึงพาบุตรหลานเพราะอยู่ในวัยชราอย่างไรก็ตามทั้งผู้สูงวัยและคู่
สมรสต่างก็อยู่ในวัยบั้นปลายชีวิตเช่นกัน ลูกหลานจึงเป็นบุคคลที่เติมเต็มความสุข และเอาใจใส่ผู้สูงวัยได้ 
               ถึงแม้ในงานวิจัยนี้ปรากฏผลว่าผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาเมื่อเกิด
ปัญหาจากการพนัน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยขอค าปรึกษาใคร อีกท้ังผู้สูงอายุระบุว่าการเล่นพนันของตนเอง
นั้นยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด ทั้งนี้มีผลสะท้อนปรากฏว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาจากการ
พนัน เพราะกลุ่มนี้ระบุว่าบุคคลที่ให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาจากการพนันคือพระสงฆ์ พระสงฆ์ในสภาพ
สังคมไทยปัจจุบันมี 2 ประเภทคือสายปฏิบัติธรรมจะเน้นหลักค าสอนเพ่ือให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 
แต่อีกสายจะเน้นเรื่องพุทธพาณิชย์หรือวัตถุนิยม เครื่องลางของขลัง ใบ้หวยเป็นต้น ข้อมูลที่พบจากงานวิจัย
จากการระบุของผู้สูงอายุที่พบว่าในขณะที่มีปัญหาจากการพนันผู้สูงอายุจะปรึกษาพระสงฆ์ แต่ใน
ขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลการเล่นพนันก็มาจากพระสงฆ์เช่นเดียวกันผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องกลับมา
ทบทวนบทบาทของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน 
                ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเล่นพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
นครราชสีมา สัญญาณเบื้องต้นคือเกิดภาวะความเครียด จากนั้นจะรู้สึกหงุดหงิดง่าย และ ร่างกายอ่อนแอ 
จึงกล่าวได้ว่าความเครียดจึงเป็นภาวะแรกที่ผู้สูงวัยต้องเผชิญเนื่องจากเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ และท าให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล 
ตลอดจนถูกบีบคั้น  จากข้อมูลจะเห็นว่าผลกระทบด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาจากการพนันนั้นมีระดับ
ความต่อเนื่องกันโดยเริ่มตั้งแต่เกิดภาวะความเครียดก่อน จากนั้นจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกหงุดหงิดและร่างกาย
อ่อนแอและน าไปสู่การซึมเศร้าในที่สุด ซึ่งผลจากการส ารวจผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้า ซึ่งก็ถือว่าอยู่ใน
ภาวะที่น่าเป็นห่วง จ าเป็นต้องให้การดูแลเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิดจากบุตรหลานที่ผู้สูงอายุให้ความไว้วางใจ
มากทีสุ่ด 
 

5.6 มาตรการการสะกัดกั้นการพนัน 
 
             มาตรการการสะกัดกั้นการพนันผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา เรียง
ตามล าดับ 3 ล าดับแรกพบว่า ล าดับที่ 1 ตั้งกลุ่มและชมรมผู้สูงอายุส าหรับกิจกรรมนันทนาการพักผ่อน จิต
อาสาหรืออ่ืนๆ ล าดับที่ 2 บุคคลในครอบครัวต้องร่วมกันดูแลและให้ก าลังใจ และล าดับที่ 3 เจ้าหน้าที่ต้อง
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เข้มงวดกวดขันเพ่ิมขึ้น  ถึงแม้จะมีกฏหมายห้ามเล่นพนันแต่การพนันก็ไม่เคยหมดไป นับวันแต่จะเพ่ิมขึ้น 
ในกรณีของผู้สูงอายุ มาตรการทางกฏหมายอาจไม่สามารถสะกัดกั้นได้เท่ากับ การตั้งกลุ่มและชมรม
ผู้สูงอายุส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อน รวมทั้งจิตอาสาอ่ืนๆ อีกทั้งบุคคลในครอบครัวต้อง
ร่วมกันดูแลและให้ก าลังใจ  
              ผู้วิจัยได้สอบถามโดยการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่เล่นการพนันจากการส ารวจว่า
มีเหตุผลอ่ืนใดที่ลึกซึ้งกว่านี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีประเด็นเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ในจ านวนกลุ่มผู้ไม่
เล่นพนัน 40 ราย มีจ านวน 32 รายท่ีปรากฏว่าเป็นผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่เข้าโบสถ์ทุกสัปดาห์ 
ดังนั้นเป็นสมมติฐานที่น่าสนใจและควรได้รับการพิสูจน์ต่อไปว่า “ค าสอนในศาสนาคริสต์กับการเข้า
โบสถ์ในวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์มีอิทธิพลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันเกิดเป็นความเข้มแข็งทางใจต่อเรื่องการ
พนันและอบายมุขอ่ืนๆ”               
                  ภาพปรากฏการที่น่าสนใจจากข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษาสถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุ
พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา เบื้องตันระดับการเล่นพนันของผู้สูงอายุในพ้ืนที่มีพ้ืนฐานมาจาก
การเล่นเพ่ือความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมยามว่าง แล้วเพ่ิมระดับเป็นการเสี่ยงโชค เป็นเส้นทางให้ผู้สูงอายุ
เข้าสู่วงจรการพนันได้อย่างแยบยล โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือให้เกิดความตื่นเต้น ตามด้วยความ
ต้องการพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจที่มีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องจากการพนัน ถึงแม้จะเริ่มต้นจากจ านวนเงินที่
ไม่มากนักแต่ดูความถ่ีจากการเล่นแล้วเพ่ิมระดับขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นติดพนันในหลายกรณีท่ีน่าติดตาม 
 

5.7 ข้อเสนอเพื่อน าผลวิจัยไปใช้ในเบื้องต้นและการศึกษาต่อยอดในเชิงคุณภาพ 
 
             การพนันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในวัยต่างๆ ที่เล่นการพนันและสะท้อนออกมา
ในลักษณะที่แตกต่างกัน การศึกษาในเชิงปริมาณอย่างเดียวจึงยังไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายที่อาจช่วยแก้ปัญหาใน
ระยะยาวได้ แต่ยังต้องศึกษาเชิงคุณภาพต่อไปเป็นกรณีศึกษารายกรณีที่น่าสนใจและต้องติดตามเฝ้าดู จาก
ผลการศึกษาในเชิงปริมาณของงานวิจัยเรื่องนี้ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันที่เข้าข่ายเกือบติด
พนันคือกลุ่มอายุ 80-89 ปี คือตอบว่าใช่เป็นจ านวน 6 ข้อ และติดพนันไปแล้วคือกลุ่มอายุ 70-79 ปี เป็น
กลุ่มอายุที่ตอบว่าใช่เป็นจ านวน 7 ข้อ มีจ านวน 20 คน 
                ผลการวิเคราะห์มุมมอง 14 ประเด็นของผู้สูงอายุที่ถือเป็นมุมมองที่ผิดปกติจากมุมมองของ
บุคคลส่วนใหญ่ทั่วไปที่มองเรื่องการพนัน ที่พบมากที่สุดในประเด็นเห็นด้วยในเชิงสนับสนุนที่การพนันเป็น
การใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อเล่นแล้วจะท าให้คลายเหงาได้ ผู้สูงอายุรู้สึกตื่นเต้น ช่วยให้มีเพ่ือนมาก
ขึ้นและการพนันคือการเสี่ยงโชค ผู้เกี่ยวข้องทั้งสถาบันครอบครัว พระสงฆ์ท่ีอบรมสั่งสอนและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างแก่ฆราวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐต้องปรับทัศนคติเริ่มตั้งแต่การรณรงค์ให้ผู้สูงอายุมองเห็นผลเสีย
ของการเล่นการพนันต่อสุขภาพ ให้เห็นความส าคัญตลอดจนศักยภาพที่ผู้สูงอายุมีอยู่ในการท าประโยชน์แก่
สังคมส่วนรวมเช่นการเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้สูงอายุมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดจาก
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อาชีพเดิมก่อนเกษียณอายุการท างาน มีการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ไปท าตามความเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลา ทั้งนี้ผู้สูงอายุนั้น ไม่ได้ต้องการจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวในบั้นปลายของชีวิต แต่ยินดีที่จะช่วยเหลือ
ครอบครัว ช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพ ที่จะสามารถท าได้ ทั้งแรงกาย แรงสติปัญญา ทักษะฝีมือ 
ค าแนะน าต่าง ๆ เท่าที่จะให้ได้ให้กับบุคคลอ่ืน หากผู้สูงอายุมีกิจกรรมเหล่านี้ท าจะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ว่าง
และไม่หันหน้าไปเล่นการพนันเพื่อใช้เวลาว่างในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อไป   
               การวิจัยเพ่ือต่อยอดในเชิงคุณภาพในระยะถัดไปควรศึกษาเชิงลึก ในประเด็นความ เกี่ยวข้อง
ระหว่างอิทธิพลของศาสนาต่างๆ กับแนวทางการแก้ปัญหาการพนันในผู้สูงอายุ เนื่องจากมีกรณีน่าสนใจใน
เชิงปริมาณในงานนี้เช่น ประเด็นมุมมองของผู้สูงอายุที่มีต่อการพนันในบางมุมมองที่สามารถเชื่อมโยง
ความคิด ให้ผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ในวังวนของการพนัน ตลอดจนผู้สูงอายุที่มีความถ่ีในการเล่นพนันเป็นจ านวน
ที่มากในรอบปี 2559 เพ่ือขยายผลพฤติกรรมในเชิงลึก เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง อีกทั้งผลการคัดกรอง
ผู้สูงอายุที่อยู่ในข่ายเกือบติดพนันและกลายเป็นผู้ติดพนันไปแล้วทั้งๆ ที่มีอายุอยู่ในช่วงวัย 80-89 ปีแล้ว 
 

5.8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
               1. ส านักพระพุทธศาสนาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรได้ศึกษาวิธีการปรับบทบาทของ
พระสงฆ์ในปัจจุบัน ให้เป็นไปในทิศทาง ของการเป็นตัวอย่างคุณงามความดี การอบรมสังสอนฆราวาสให้
ห่างไกลจากอบายมุขและการพนันทุกประเภทโดยการคัดกรองพระสงฆ์อย่างรอบคอบเพ่ือเป็นผู้ชี้น าทาง
ความคิดและสติปัญญาแยกแยะเรื่องการพนัน เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่บวชเป็นพระสงฆ์กลายเป็นผู้ด้อยโอกาส
ในหลายๆ ด้านเช่นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการศึกษาจึงหันมาพึงพระพุทธศาสนาในการที่จะ
พัฒนาตัวเองและเลี้ยงชีพท าให้เกิดเป็นพระสงฆ์ในรูปแบบใหม่ที่น าพาผู้อ่ืนเข้าสู่การพนันและอบายมุขได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
               2. เนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องศาสนาทีสัมพันธ์กับการไม่เล่นการพนันจากการสัมภาษณ์ใน
กรณีศึกษาเพ่ิมเติม ดังนั้นการศึกษารูปแบบอิทธิพลของศาสนาคริสต์หลักค าสอนและวิธีการสอนที่ส่งผลต่อ
การสกัดกั้นการพนัน เพ่ือเทียบเคียงกับหลักค าสอนและวิธีการในศาสนาพุทธที่ผู้นับถือศาสนาพุทธส่วน
ใหญ่ยังคงเล่นการพนันโดยไม่ได้สนใจค าสอนในหลักศาสนาและมีการประพฤติผิดศีลห้า 
               3. การพนันมีบทบาททั้งเป็น กิจกรรมยามว่างของผู้งสูงอายุ และเป็นการเสี่ยงโชคในวิถีชีวิต
ของสังคมไทย จากข้อมูลเชิงลึกมูลเหตุส าคัญที่ท าให้หการพนันเพ่ิมมากขึ้นมาจากการว่างงานของผู้สูงอายุ 
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้องควรจัดประกวดการออกแบบกีฬาในลักษณะเป็นทีมให้มีลักษณะ
ตื่นเต้น ท้าทายเหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยกีฬานั้นใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงต่อการเล่นในแต่ละครั้งเพ่ือ
ทดแทนกิจกรรมการใช้เวลาว่างในการเล่นพนันของผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างทีมวิทยากรที่ผู้สูงอายุมีความ
เชี่ยวชาญจากวิชาชีพเดิมก่อนเกษียณอายุท างาน ให้ท าประโยชน์ในลักษณะจิตอาสาแก่ชุมชนหรือสังคม  
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               4. ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการรณรงค์หรือค้นหาวิธีการปรับทัศนคติของกลุ่มผู้สูงอายุจาก
มุมมองในประเด็นการพนันจ านวน 14 ข้อ ส่วนใหญ่ถึงแม้ผู้สูงอายุจะมีมุมมองที่ไม่แตกต่างจากคนปกติ
ทั่วไปนักที่รู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย สะท้อนว่า “รู้ว่าไม่ดีแต่ยังเล่น
พนัน” อีกทั้งผู้เริ่มต้นเล่นการพนันหรือเล่นการพนันอยู่แล้วจะมีมุมมองว่าการพนันเป็นการใช้เวลาว่างของ
ผู้สูงอายุ การพนันท าให้ผู้สูงอายุคลายเหงา มีเพ่ือนเพ่ิมขึ้นและรู้สึกตื่นเต้น อีกทั้งมุมมองนี้เป็นมุมมองที่ฝัง
รากลึกมาจากวิถีชีวิตของคนไทยที่มองว่าการพนันเป็นการเสี่ยงโชค หากท าบุญมาดีมีวาสนาก็จะได้โชคลาภ
จากการพนัน   
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โครงการวิจัยเรื่อง “สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุ พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา” 
ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค าชี้แจง   

           แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจสถานการณ์การพนันผู้สูงอายุใน พ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา ในการเป็นตัวแทนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยขอ
ความร่วมมือทุกท่านโปรดสละเวลาให้ข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา 
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น  

          แบบสอบถามทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 ตอน   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
มุมมองของผู้เล่นพนันที่มีการพนันในประเด็นต่างๆ ตอนที่ 3 มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเล่นพนันและ
สถานการณ์การเล่นพนัน ตอนที่ 4 มาตรการการสกัดกั้นการพนันในผู้สูงอายุ 

 

ผศ.ดร.สุภาวดี  ขุนทองจันทร์  
หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ชื่อผู้ส ารวจ..............................................วันท่ีส ารวจ......................................................................................... 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล........................................ โทรศัพท์ติดต่อ.................................................................................... 
ชื่อหมู่บ้าน...................................... บ้านเลขที่... ............ หมู่ท่ี..................ต าบล............................................... 
อ าเภอ......................................................จงัหวดั…………………………..……………………………………………………….. 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา 

1.1 เพศ  (     ) 1. ชาย   (     ) 2. หญิง     

1.2 อายุ………………………ปี 
 
1.3 ระดับการศึกษา 
          (    ) 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ                    (     ) 2. ประถมศึกษา  
          (    ) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น                  (     ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
          (    ) 5. อนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป 
 
1.4 อาชีพปัจจุบัน 
          (    ) 1. รับจ้างหน่วยงานภาครัฐ             (     ) 2. รับจ้างหน่วยงานเอกชน  
          (    ) 3. ธุรกิจส่วนตัว/ผู้ประกอบการ        (     ) 4. เกษตรกร 
          (    ) 5. รับจ้างทั่วไป                           (     ) 6. อาชีพอิสระ 
          (    ) 7. ไม่มีอาชีพ 
 
1.5 สถานภาพการอยู่อาศัยในครอบครัวของผู้สูงอายุ 
         (    ) 1. อาศัยอยู่คนเดียวโดยล าพัง   (     ) 2.  อาศัยอยู่กับครอบครัว   
         (    ) 3.  อ่ืนๆ ระบุ.................................................... . 
 
1.6 จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน……………….…….คน 
         (    ) 1. จ านวน 1-3  คน  (     ) 2. จ านวน 4-5 คน   
         (    ) 3.  มากกว่า 5 คน 
1.7 รายไดต้่อเดือนเฉลี่ยปี พ.ศ. 2559........................................บาท  
 
1.8 แหล่งที่มาของรายได้ในการด ารงชีพรอบปี พ.ศ. 2559  
     1. จากเบี้ยผู้สูงอายุ ...........................................บาทต่อเดือน 
     2. จากเงินเกษียณอายุราชการ ..........................บาทต่อเดือน  
     3. จากการรับจ้างทั่วไป .....................................บาทต่อเดือน 
     4. จากบุตรหลานส่งให้ ......................................บาทต่อเดือน  
     5. ดอกเบี้ยเงินออมที่ผู้สูงอายุออมไว้..................บาทต่อเดือน 
     6. การขายทรัพย์สินที่มีอยู่..................................บาทต่อเดือน 
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     7. จากอ่ืนๆ ระบุ ................................................บาทต่อเดือน 
 
1.9 ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพเฉลี่ยต่อเดือนปี พ.ศ. 2559.............................บาท 
 
1.10 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับประเภทใดมากที่สุด 
        (     ) 1. ค่าอาหารบริโภคในครัวเรือน                     (     ) 2. กิจกรรมสังสรรค์หรือนันทนาการ 
        (     ) 3. การพนันและเสี่ยงโชค                              (     ) 4. อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
        (     ) 5. อ่ืนๆ ระบุ.................................................................... ...................................................... 
 
1.11 ภาระหนี้สินในปัจจุบัน 
        (    ) 1. ผ่อนบ้าน/รถยนต์                    (     ) 2. ส่งบุตรหลานเรียนหนังสือ    
        (    ) 3. อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………………………………………………….……………… 
 
1.12 เขตท่ีพักอาศัยในปี พ.ศ. 2559 
     (    ) 1. เขตเมือง                    (     ) 2. เขตชนบท   (     ) 3. กึ่งเมืองก่ึงชนบท 
 
1.13 ท่านเล่นการพนันหรือไม่ในปัจจุบัน  (ส าหรับผู้ไม่เล่นพนันและผู้ที่ลังเลให้ข้ามไปตอบในข้อ 1.16 และ  
       4.1) 
         (    ) 1. เล่น                    (     ) 2. ไม่เล่น    (       ) 3. ลังเลว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดี 
 
1.14 ท่านเริ่มเล่นพนันเมื่ออายุ…………………………………ปี 
1.15 ประเภทการพนันที่ท่านเล่นครั้งแรกคือ....................................................................................... ................ 
 
1.16 เหตุผลของการไม่เล่นพนัน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
(    ) 1. ไม่ชอบเล่น                                       (    ) 2. การพนันเป็นอบายมุข 
(    ) 3. การพนันเป็นสิ่งผิดกฏหมาย                   (    ) 4. เล่นไม่เป็น 
(    ) 5. การพนันมีแต่โทษไม่มีประโยชน์              (    ) 6. กลัวเสียเงิน  
(    ) 7. ไม่มีทุนเล่น                                      (    ) 8. อ่ืนๆ ระบุ......................................................  
 
1.17 ท่านเคยเล่นการพนันชนิดใดบ้างในรอบปี พ.ศ. 2559 (โปรดให้รายละเอียดในตาราง) 
 

ประเภทการพนันที่ผู้สูงอายุเล่น จ านวนครั้งที่เล่น
ในรอบ 1 ปี 

จ านวนเงินที่เล่นใน
แต่ละครั้ง (บาท) 

เหตุผลของการเล่น 

1. หวยใต้ดินไทย    
2. หวยใต้ดินลาว    
3. หวย ธกส.    
4. หวยหุ้น    
5. สลากกินแบ่งรัฐบาล    
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ประเภทการพนันที่ผู้สูงอายุเล่น จ านวนครั้งที่เล่น
ในรอบ 1 ปี 

จ านวนเงินที่เล่นใน
แต่ละครั้ง (บาท) 

เหตุผลของการเล่น 

6. ทายผลฟุตบอล    
7. ไก่ชน    
7. บั้งไฟ    
8. ไฮโล/น้ าเต้าปูปลา    
9. มวยตู้/มวยเวที    
10. ไพ่    
11. บิงโก    
12. โบก    
13. อ่ืนๆ ระบุ 1...........................    
14. อ่ืนๆ ระบุ 2........................    
15. อ่ืนๆ ระบุ 3........................    

 
1.18 ประเภทของการพนันที่ท่านชอบมากที่สุดคือ..........................................  
 
1.19 สถานที่ที่ท่านเล่นพนันส่วนใหญ่อยู่บริเวณใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
       (     ) 1. ประเทศเพ่ือนบ้าน  ประเทศ.................................................................  
       (     ) 2. ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ 
       (     ) 3. ในชุมชนของท่าน 
       (     ) 4. ต่างจังหวัด ระบุ.....................................................................................   
       (     ) 5. อ่ืนๆ ระบุ........................................... ....................................................                               
 
1.20 ท่านคิดว่าตัวเองติดพนันหรือไม่ 
      (      ) 1. ไม่ติด เพราะ...........................................................................................  
      (      ) 2. ติด    เพราะ...........................................................................................  
      (      ) 3. ไม่แน่ใจ 
 
ตอนที่ 2 มุมมองท่ีมีต่อการพนันของผู้เล่นพนันในประเด็นต่างๆ  
 
2.1 มุมมองในประเด็นต่างๆ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ก าหนดให้ตามมุมมองของท่าน) 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
1. การเล่นพนันเป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ    
2. การพนันท าให้เกิดรายได้    
3. การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ตื่นเต้น    
4. การพนันมีได้กับมีเสียส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเสียมากกว่าได้    
5. การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย    
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ประเด็น เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
6. การพนันจะท าให้ผู้สูงอายุที่เล่นรวยทางลัดได้ มีเงินไว้ใช้
จ่ายในบั้นปลายชีวิต 

   

7. การพนันเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้    
8. การพนันเป็นการเสี่ยงโชคของผู้สูงอายุ    
9. การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือนมากขึ้น    
10. การพนันท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสามารถมากข้ึน    
11. การพนันช่วยให้ผู้สูงอายุคลายเหงาได้    
12. การพนันถือเป็นอาชีพหรือธุรกิจหลังเกษียณ    
13. ประเทศไทยควรมีบ่อนคาสิโนให้ผู้สูงอายุ    
14. การพนันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย    

 
ตอนที่ 3 มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเล่นพนันและสถานการณ์การเล่นพนัน 
3.1 มูลเหตุจูงใจที่น าไปสู่การเล่นพนันด้านเศรษฐกิจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (    ) 1. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
      (    ) 2. ต้องการเพิ่มทุนส ารองในบั้นปลายชีวิต                                        
      (    ) 3. ไม่มีเงินเก็บออม                                        
      (    ) 4. ไม่มีบุตรหลานคอยดูแล       
      (    ) 5. คิดว่ามีดวงและมีโอกาสชนะการพนัน        
      (    ) 6. มีกลยุทธ์ในการเล่นพนัน        
  
3.2 มูลเหตุจูงใจที่น าไปสู่การเล่นพนันในด้านการเปลี่ยนแปลงของชีวิต                          
(     ) 1. การเกษียณอายุ                 (     ) 2. การจากไปของคู่ครองและมิตรสหาย  
(     ) 3. สุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรง  (     ) 4. ไม่ต้องการเป็นภาระลูกหลานทางด้านการเงิน 
 
3.3 มูลเหตุจูงใจที่น าไปสู่การเล่นพนันในด้านอื่นๆ   
     (    ) 1. คนในละแวกชุมชนเล่นกันมาก                                        
     (    ) 2. เป็นการเสี่ยงโชค         
     (    ) 3. มีช่องทางในการเล่นที่สะดวก 
     (    ) 4. เห็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  
 
3.4 ท่านแสวงหาข้อมูลข่าวสารประกอบการเล่นพนันจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
     (     ) 1. เซียนพนัน                       (    ) 2. หนังสือวิเคราะห์คาดการณ์การพนันต่างๆ 
     (     ) 3. วิทยุหรือโทรทัศน์               (    ) 4. พระหรือหมอด ู
     (     ) 5. เวปไซต์                           (    ) 6. อ่ืนๆ ระบุ..................................................                        
 
3.5 ท่านเคยเสียเงินจากการเล่นพนันจ านวนมากที่สุดต่อครั้งจ านวน...........................................บาท  
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3.6 สมาชิกในครอบครัวของท่านนอกจากท่านแล้ว มีใครเล่นพนันหรือไม่ 
     (     )  1. เล่นพนัน           (     ) 2. ไม่เล่นพนัน  
 
3.7 แบบประเมินและคัดกรองการติดพนัน โปรดใส่เครื่องหมาย  ว่าใช่หรือไม่ใช่ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ 
1. เล่นพนันจนท าให้ลูกหลานเป็นกังวลไม่มีความสุข   
2. เล่นพนันจนชีวิตคู่ในบั้นปลายเกิดการหย่าร้าง   
3. เคยเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการเล่นพนัน   
4. เล่นพนันจนถูกจับปรับ   
5. ขายทรัพย์สินที่มีค่าเพ่ือน าเงินมาเป็นทุนเล่นพนัน   
6. ใช้เวลานานมากกว่า 2 ชั่วโมงส าหรับเล่นพนันแต่ละครั้ง   
7. เล่นพนันจนท าให้สมรรถภาพทางกายอ่อนแอเช่น เจ็บป่วย นอนไม่หลับ   
8. หลังชนะพนันยิ่งอยากเล่นเพิ่มมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าชนะ   
9. หลังเสียพนัน รู้สึกว่าจะต้องรีบเล่นเพื่อแก้มือและเอาเงินที่เสียไปคืน   
10. เคยยืมเงินผู้อื่นเพ่ือน ามาเป็นทุนในการเล่นพนัน   
11. เคยท าสิ่งผิดกฎหมายเพ่ือน าเงินเป็นทุนในการเล่นพนัน   
12. คิดจะท าสิ่งผิดกฎหมายเพื่อจะน าเงินไปเป็นทุนในการเล่นพนัน   
13. เล่นพนันแล้วกลายเป็นคนโกหก   
14. เคยคิดจะท าร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายที่มีผลจากการเล่นพนัน   
15. เคยรู้สึกผิดและละอายใจหลังเล่นการพนัน   
16. บ่อยครั้งที่ท่านเล่นพนันจนไม่มีเงินเหลือติดตัว   
17. น าเงินจากการพนันไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอ่ืน   
18. ไปเล่นการพนันเพื่อหนีความกังวลหรือปัญหาอื่นๆ    
19. เคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยการไปเล่นพนัน   
20. ผู้สูงอายุเคยเล่นการพนันเพ่ือให้ได้เงินมาใช้หนี้พนันหรือแก้ปัญหาทาง
การเงิน 

  

3.8 การเล่นพนันของท่านท าให้ฐานะทางการเงินท่านเป็นอย่างไรบ้าง 
     (     ) 1. ดีขึ้นกว่าเดิม              (     )  2. เหมือนเดิม              (     ) 3. แย่ลง 
     (     ) 4. อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................... 
 
3.9 โดยสรุปผลของการเล่นพนันที่มีต่อท่าน 
    (     ) 1. เสียมากกว่าได้              (     ) 2. ได้มากกว่าเสีย           (     ) 3. แยกแยะไม่ได้ 
 
3.10 ท่านคิดว่าจะหยุดเล่นพนันได้หรือไม่อย่างไร 

     (     ) 1. หยุดเล่นได้ เพราะ............................................................................................................ ............... 
.............................................................................................................................................................................  
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     (      ) 2. หยุดเล่นไม่ได้ เพราะ......................................................................................................... ............. 
................................................................................................................................. ............................................ 
 
3.11 เมื่อเกิดปัญหาจากการพนัน คนที่ท่านจะขอค าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือคือใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 
      (     )  1. บุตรหลาน                 (     ) 2. คู่สมรส 
      (     )  3. เพ่ือนสนิท                 (     ) 4. พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา 
      (     )  5. ญาติ                        (     ) 6. คนในชุมชน 
      (     )  7. อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................... 
 
3.12 ช่วงชีวิตในบั้นปลายท่านต้องการก าลังใจจากใครมากที่สุด ที่จะช่วยให้ท่านหยุดเล่นการพนัน 
      (     )  1. บุตรหลาน                 (     ) 2. คู่สมรส 
      (     )  3. เพ่ือนสนิท                 (     ) 4. พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา 
      (     )  5. ญาติ                        (     ) 6. คนในชุมชน 
      (     )  7.อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................  
 
3.13 เมื่อเกิดปัญหาจากการเล่นพนันท่านเคยขอค าปรึกษาจากใคร 
      (     ) 1. ไม่เคยขอค าปรึกษาใคร                 (     ) 2. การเล่นพนันยังไม่อยู่ในระดับที่เกิดปัญหา 
      (     ) 3. พระสงฆ ์
      (     ) 4. อ่ืนๆ ระบุ............................................................. ....................... 
 
3.14  การพนันส่งผลต่อสุขภาพในวัยของท่านอย่างไรบ้าง 
            (     ) 1. เกิดภาวะความเครียด                 (     ) 2. ร่างกายอ่อนแอ 
            (     ) 3. สุขภาพทรุดโทรม                      (     ) 4. หงุดหงิดง่าย 
            (     ) 5. มีอาการซึมเศร้า 
            (     ) 6. อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................................ ................. 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 4 มาตรการการสกัดกั้นการพนันในผู้สูงอายุ 
 
4.1 ท่านคิดว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่จะท าให้ผู้สูงอายุหยุดเล่นการพนัน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
      (     ) 1. เพ่ิมอัตราค่าปรับ                 (     ) 2. เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดกวดขันเพ่ิมข้ึน 
      (     ) 3. บุคคลในครอบครัวต้องร่วมกันดูแลและให้ก าลังใจ 
      (     ) 4. ตั้งกลุ่มและชมรมผู้สูงอายุส าหรับกิจกรรมนันทนาการ พักผ่อน จิตอาสาหรืออ่ืนๆ  
      (     ) 5. การสร้างอาชีพวัยเกษียณ 
      (     ) 6. อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
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4.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี)................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สงูอายทุีม่ีปัจจยัเขตที่พกัอาศยัแตกตา่งกนักบัมมุมอง 14 ข้อ 

CROSSTABS 
  /TABLES=accom BY V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=PHI 
  /CELLS=COUNT ROW 
  /COUNT ROUND CELL. 
 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง1 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 6 10 47 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

9.5% 15.9% 74.6% 100.0% 

เขตชนบท Count 100 17 29 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

68.5% 11.6% 19.9% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 14 14 19 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

29.8% 29.8% 40.4% 100.0% 

Total Count 120 41 95 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

46.9% 16.0% 37.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .556 .000 

Cramer's V .393 .000 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง2 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 37 6 20 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

58.7% 9.5% 31.7% 100.0% 

เขตชนบท Count 101 17 28 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

69.2% 11.6% 19.2% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 26 11 10 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

55.3% 23.4% 21.3% 100.0% 



106 
 

 

Total Count 164 34 58 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

64.1% 13.3% 22.7% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .189 .058 

Cramer's V .134 .058 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง3 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 7 24 32 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

11.1% 38.1% 50.8% 100.0% 

เขตชนบท Count 83 23 40 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

56.8% 15.8% 27.4% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 14 18 15 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

29.8% 38.3% 31.9% 100.0% 

Total Count 104 65 87 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

40.6% 25.4% 34.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .414 .000 

Cramer's V .293 .000 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง4 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count   4 59 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

.0% 6.3% 93.7% 100.0% 

เขตชนบท Count 7 14 125 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

4.8% 9.6% 85.6% 100.0% 

Count 2 3 42 47 
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กึ่งเมืองกึง่ชนบท % within เขตที่พกั
อาศยั 

4.3% 6.4% 89.4% 100.0% 

Total Count 9 21 226 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

3.5% 8.2% 88.3% 100.0% 

 
Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .126 .394 

Cramer's V .089 .394 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง5 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 3 9 51 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

4.8% 14.3% 81.0% 100.0% 

เขตชนบท Count 8 22 116 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

5.5% 15.1% 79.5% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 4 3 40 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

8.5% 6.4% 85.1% 100.0% 

Total Count 15 34 207 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

5.9% 13.3% 80.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .107 .566 

Cramer's V .076 .566 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง6 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 44 15 4 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

69.8% 23.8% 6.3% 100.0% 

Count 78 57 11 146 
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เขตชนบท % within เขตที่พกั
อาศยั 

53.4% 39.0% 7.5% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 29 13 5 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

61.7% 27.7% 10.6% 100.0% 

Total Count 151 85 20 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

59.0% 33.2% 7.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .158 .174 

Cramer's V .111 .174 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง7 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 51 10 2 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

81.0% 15.9% 3.2% 100.0% 

เขตชนบท Count 91 43 12 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

62.3% 29.5% 8.2% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 26 20 1 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

55.3% 42.6% 2.1% 100.0% 

Total Count 168 73 15 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

65.6% 28.5% 5.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .228 .010 

Cramer's V .162 .010 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง8 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

Count 8 16 39 63 
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เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง % within เขตที่พกั
อาศยั 

12.7% 25.4% 61.9% 100.0% 

เขตชนบท Count 91 17 38 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

62.3% 11.6% 26.0% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 6 8 33 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

12.8% 17.0% 70.2% 100.0% 

Total Count 105 41 110 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

41.0% 16.0% 43.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .508 .000 

Cramer's V .359 .000 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง9 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 20 25 18 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

31.7% 39.7% 28.6% 100.0% 

เขตชนบท Count 91 28 27 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

62.3% 19.2% 18.5% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 11 21 15 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

23.4% 44.7% 31.9% 100.0% 

Total Count 122 74 60 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

47.7% 28.9% 23.4% 100.0% 

 
Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .348 .000 

Cramer's V .246 .000 

N of Valid Cases 256   
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เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง10 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 26 23 14 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

41.3% 36.5% 22.2% 100.0% 

เขตชนบท Count 96 35 15 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

65.8% 24.0% 10.3% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 19 20 8 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

40.4% 42.6% 17.0% 100.0% 

Total Count 141 78 37 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

55.1% 30.5% 14.5% 100.0% 

 
Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .255 .002 

Cramer's V .180 .002 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง11 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 9 26 28 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

14.3% 41.3% 44.4% 100.0% 

เขตชนบท Count 95 26 25 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

65.1% 17.8% 17.1% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 14 18 15 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

29.8% 38.3% 31.9% 100.0% 

Total Count 118 70 68 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

46.1% 27.3% 26.6% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .472 .000 

Cramer's V .334 .000 
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N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง12 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 51 9 3 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

81.0% 14.3% 4.8% 100.0% 

เขตชนบท Count 121 15 10 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

82.9% 10.3% 6.8% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 32 15   47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

68.1% 31.9% .0% 100.0% 

Total Count 204 39 13 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

79.7% 15.2% 5.1% 100.0% 

 
Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .244 .004 

Cramer's V .173 .004 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง13 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เหน็ด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 30 27 6 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

47.6% 42.9% 9.5% 100.0% 

เขตชนบท Count 113 24 9 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

77.4% 16.4% 6.2% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 27 18 2 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

57.4% 38.3% 4.3% 100.0% 

Total Count 170 69 17 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

66.4% 27.0% 6.6% 100.0% 

 
Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 
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Nominal by 
Nominal 

Phi .293 .000 

Cramer's V .207 .000 

N of Valid Cases 256   

 

เขตที่พกัอาศยั * มมุมอง14 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

เขตที่พกัอาศยั เขตเมือง Count 14 7 42 63 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

22.2% 11.1% 66.7% 100.0% 

เขตชนบท Count 100 13 33 146 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

68.5% 8.9% 22.6% 100.0% 

กึ่งเมืองกึง่ชนบท Count 14 6 27 47 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

29.8% 12.8% 57.4% 100.0% 

Total Count 128 26 102 256 

% within เขตที่พกั
อาศยั 

50.0% 10.2% 39.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .442 .000 

Cramer's V .313 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับมุมมอง 14 ข้อ 

CROSSTABS 
  /TABLES=edu BY V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=PHI 
  /CELLS=COUNT ROW 
  /COUNT ROUND CELL. 
 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง1 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 3 10 22 35 

% within ระดบัการศกึษา 8.6% 28.6% 62.9% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 98 21 45 164 

% within ระดบัการศกึษา 59.8% 12.8% 27.4% 100.0% 

Count 8 1 10 19 
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มธัยมศกึษาตอนต้น % within ระดบัการศกึษา 42.1% 5.3% 52.6% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 5 4 8 17 

% within ระดบัการศกึษา 29.4% 23.5% 47.1% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 5 5 10 20 

% within ระดบัการศกึษา 25.0% 25.0% 50.0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within ระดบัการศกึษา 100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 120 41 95 256 

% within ระดบัการศกึษา 46.9% 16.0% 37.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .403 .000 

Cramer's V .285 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง2 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 11 3 21 35 

% within ระดบัการศกึษา 31.4% 8.6% 60.0% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 119 24 21 164 

% within ระดบัการศกึษา 72.6% 14.6% 12.8% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 13 1 5 19 

% within ระดบัการศกึษา 68.4% 5.3% 26.3% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 13 1 3 17 

% within ระดบัการศกึษา 76.5% 5.9% 17.6% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 8 5 7 20 

% within ระดบัการศกึษา 40.0% 25.0% 35.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within ระดบัการศกึษา .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 164 34 58 256 

% within ระดบัการศกึษา 64.1% 13.3% 22.7% 100.0% 

 
Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .433 .000 

Cramer's V .306 .000 

N of Valid Cases 256   
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ระดบัการศกึษา * มมุมอง3 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 5 7 23 35 

% within ระดบัการศกึษา 14.3% 20.0% 65.7% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 84 34 46 164 

% within ระดบัการศกึษา 51.2% 20.7% 28.0% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 5 8 6 19 

% within ระดบัการศกึษา 26.3% 42.1% 31.6% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 6 6 5 17 

% within ระดบัการศกึษา 35.3% 35.3% 29.4% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 4 10 6 20 

% within ระดบัการศกึษา 20.0% 50.0% 30.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within ระดบัการศกึษา .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 104 65 87 256 

% within ระดบัการศกึษา 40.6% 25.4% 34.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .381 .000 

Cramer's V .270 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง4 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 2 5 28 35 

% within ระดบัการศกึษา 5.7% 14.3% 80.0% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 7 6 151 164 

% within ระดบัการศกึษา 4.3% 3.7% 92.1% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count   4 15 19 

% within ระดบัการศกึษา .0% 21.1% 78.9% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count   2 15 17 

% within ระดบัการศกึษา .0% 11.8% 88.2% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count   4 16 20 

% within ระดบัการศกึษา .0% 20.0% 80.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within ระดบัการศกึษา .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 9 21 226 256 
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% within ระดบัการศกึษา 3.5% 8.2% 88.3% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .257 .076 

Cramer's V .182 .076 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง5 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 1 15 19 35 

% within ระดบัการศกึษา 2.9% 42.9% 54.3% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 11 14 139 164 

% within ระดบัการศกึษา 6.7% 8.5% 84.8% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 1 2 16 19 

% within ระดบัการศกึษา 5.3% 10.5% 84.2% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count   1 16 17 

% within ระดบัการศกึษา .0% 5.9% 94.1% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 2 2 16 20 

% within ระดบัการศกึษา 10.0% 10.0% 80.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within ระดบัการศกึษา .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 15 34 207 256 

% within ระดบัการศกึษา 5.9% 13.3% 80.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .360 .000 

Cramer's V .254 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง6 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 17 11 7 35 

% within ระดบัการศกึษา 48.6% 31.4% 20.0% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 94 60 10 164 

% within ระดบัการศกึษา 57.3% 36.6% 6.1% 100.0% 

Count 15 4   19 
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มธัยมศกึษาตอนต้น % within ระดบัการศกึษา 78.9% 21.1% .0% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 9 5 3 17 

% within ระดบัการศกึษา 52.9% 29.4% 17.6% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 15 5   20 

% within ระดบัการศกึษา 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within ระดบัการศกึษา 100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 151 85 20 256 

% within ระดบัการศกึษา 59.0% 33.2% 7.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .265 .055 

Cramer's V .188 .055 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง7 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 18 8 9 35 

% within ระดบัการศกึษา 51.4% 22.9% 25.7% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 107 51 6 164 

% within ระดบัการศกึษา 65.2% 31.1% 3.7% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 14 5   19 

% within ระดบัการศกึษา 73.7% 26.3% .0% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 14 3   17 

% within ระดบัการศกึษา 82.4% 17.6% .0% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 14 6   20 

% within ระดบัการศกึษา 70.0% 30.0% .0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within ระดบัการศกึษา 100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 168 73 15 256 

% within ระดบัการศกึษา 65.6% 28.5% 5.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .355 .000 

Cramer's V .251 .000 

N of Valid Cases 256   
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ระดบัการศกึษา * มมุมอง8 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 4 9 22 35 

% within ระดบัการศกึษา 11.4% 25.7% 62.9% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 92 24 48 164 

% within ระดบัการศกึษา 56.1% 14.6% 29.3% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 1 1 17 19 

% within ระดบัการศกึษา 5.3% 5.3% 89.5% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 4 5 8 17 

% within ระดบัการศกึษา 23.5% 29.4% 47.1% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 4 2 14 20 

% within ระดบัการศกึษา 20.0% 10.0% 70.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within ระดบัการศกึษา .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 105 41 110 256 

% within ระดบัการศกึษา 41.0% 16.0% 43.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .470 .000 

Cramer's V .333 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง9 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 7 7 21 35 

% within ระดบัการศกึษา 20.0% 20.0% 60.0% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 100 45 19 164 

% within ระดบัการศกึษา 61.0% 27.4% 11.6% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 4 8 7 19 

% within ระดบัการศกึษา 21.1% 42.1% 36.8% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 8 7 2 17 

% within ระดบัการศกึษา 47.1% 41.2% 11.8% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 3 7 10 20 

% within ระดบัการศกึษา 15.0% 35.0% 50.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within ระดบัการศกึษา .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 122 74 60 256 
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% within ระดบัการศกึษา 47.7% 28.9% 23.4% 100.0% 

 
 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .500 .000 

Cramer's V .289 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง10 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 9 9 17 35 

% within ระดบัการศกึษา 25.7% 25.7% 48.6% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 109 44 11 164 

% within ระดบัการศกึษา 66.5% 26.8% 6.7% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 6 11 2 19 

% within ระดบัการศกึษา 31.6% 57.9% 10.5% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 8 7 2 17 

% within ระดบัการศกึษา 47.1% 41.2% 11.8% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 8 7 5 20 

% within ระดบัการศกึษา 40.0% 35.0% 25.0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within ระดบัการศกึษา 100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 141 78 37 256 

% within ระดบัการศกึษา 55.1% 30.5% 14.5% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .469 .000 

Cramer's V .332 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง11 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 6 5 24 35 

% within ระดบัการศกึษา 17.2% 14.3% 68.6% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 97 40 27 164 

% within ระดบัการศกึษา 59.1% 24.4% 16.5% 100.0% 

Count 5 8 6 19 
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มธัยมศกึษาตอนต้น % within ระดบัการศกึษา 26.3% 42.1% 31.6% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 8 7 2 17 

% within ระดบัการศกึษา 47.1% 41.2% 11.8% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 2 10 8 20 

% within ระดบัการศกึษา 10.0% 50.0% 40.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within ระดบัการศกึษา .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 118 70 68 256 

% within ระดบัการศกึษา 46.1% 27.3% 26.6% 100.0% 

 
 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .530 .000 

Cramer's V .306 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง12 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 16 10 9 35 

% within ระดบัการศกึษา 45.7% 28.6% 25.7% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 144 16 4 164 

% within ระดบัการศกึษา 87.8% 9.8% 2.4% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 15 4   19 

% within ระดบัการศกึษา 78.9% 21.1% .0% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 15 2   17 

% within ระดบัการศกึษา 88.2% 11.8% .0% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 13 7   20 

% within ระดบัการศกึษา 65.0% 35.0% .0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within ระดบัการศกึษา 100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 204 39 13 256 

% within ระดบัการศกึษา 79.7% 15.2% 5.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .463 .000 

Cramer's V .327 .000 

N of Valid Cases 256   
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ระดบัการศกึษา * มมุมอง13 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 12 15 8 35 

% within ระดบัการศกึษา 34.3% 42.9% 22.9% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 128 33 3 164 

% within ระดบัการศกึษา 78.0% 20.1% 1.8% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 10 8 1 19 

% within ระดบัการศกึษา 52.6% 42.1% 5.3% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 9 7 1 17 

% within ระดบัการศกึษา 52.9% 41.2% 5.9% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 10 6 4 20 

% within ระดบัการศกึษา 50.0% 30.0% 20.0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within ระดบัการศกึษา 100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 170 69 17 256 

% within ระดบัการศกึษา 66.4% 27.0% 6.6% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .420 .000 

Cramer's V .297 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ระดบัการศกึษา * มมุมอง14 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

ระดบัการศกึษา ไมไ่ด้เรียนหนงัสอื Count 10 7 18 35 

% within ระดบัการศกึษา 28.6% 20.0% 51.4% 100.0% 

ประถมศกึษา Count 105 15 44 164 

% within ระดบัการศกึษา 64.0% 9.1% 26.8% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนต้น Count 6 1 12 19 

% within ระดบัการศกึษา 31.6% 5.3% 63.2% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลาย Count 4 2 11 17 

% within ระดบัการศกึษา 23.5% 11.8% 64.7% 100.0% 

อนปุริญญาหรือปวส.
ขึน้ไป 

Count 3 1 16 20 

% within ระดบัการศกึษา 15.0% 5.0% 80.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within ระดบัการศกึษา .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 128 26 102 256 
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% within ระดบัการศกึษา 50.0% 10.2% 39.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .423 .000 

Cramer's V .299 .000 

N of Valid Cases 256   

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุที่มีสถานภาพการอยู่อาศัยแตกต่างกันกับมุมมอง 

14 ข้อ 
CROSSTABS 

  /TABLES=place BY V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง1 

 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 5 1 1 7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

71.4% 14.3% 14.3% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 112 40 93 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

45.7% 16.3% 38.0% 100.0% 

อื่นๆ Count 3   1 4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Total Count 120 41 95 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

46.9% 16.0% 37.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .117 .477 

Cramer's V .083 .477 

N of Valid 
Cases 

256   
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สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง2 

 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 6   1 7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

85.7% .0% 14.3% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 156 34 55 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

63.7% 13.9% 22.4% 100.0% 

อื่นๆ Count 2   2 4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

50.0% .0% 50.0% 100.0% 

Total Count 164 34 58 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

64.1% 13.3% 22.7% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .120 .447 

Cramer's V .085 .447 

N of Valid 
Cases 

256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง3 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 3 3 1 7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

42.9% 42.9% 14.3% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 99 62 84 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

40.4% 25.3% 34.3% 100.0% 

อื่นๆ Count 2   2 4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

50.0% .0% 50.0% 100.0% 

Total Count 104 65 87 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

40.6% 25.4% 34.0% 100.0% 
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Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .109 .547 

Cramer's V .077 .547 

N of Valid 
Cases 

256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง4 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count   1 6 7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

.0% 14.3% 85.7% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 9 20 216 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

3.7% 8.2% 88.2% 100.0% 

อื่นๆ Count     4 4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

.0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 9 21 226 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

3.5% 8.2% 88.3% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .066 .892 

Cramer's V .047 .892 

N of Valid 
Cases 

256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง5 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count   1 6 7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

.0% 14.3% 85.7% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 15 33 197 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

6.1% 13.5% 80.4% 100.0% 

Count     4 4 
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อื่นๆ % within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

.0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 15 34 207 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

5.9% 13.3% 80.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .075 .840 

Cramer's V .053 .840 

N of Valid 
Cases 

256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง6 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 6 1   7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

85.7% 14.3% .0% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 142 83 20 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

58.0% 33.9% 8.2% 100.0% 

อื่นๆ Count 3 1   4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Total Count 151 85 20 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

59.0% 33.2% 7.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .105 .586 

Cramer's V .074 .586 

N of Valid 
Cases 

256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง7 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

Count 6 1   7 
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สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั % within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

85.7% 14.3% .0% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 159 71 15 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

64.9% 29.0% 6.1% 100.0% 

อื่นๆ Count 3 1   4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Total Count 168 73 15 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

65.6% 28.5% 5.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .082 .789 

Cramer's V .058 .789 

N of Valid 
Cases 

256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง8 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 4   3 7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

57.1% .0% 42.9% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 101 40 104 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

41.2% 16.3% 42.4% 100.0% 

อื่นๆ Count   1 3 4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

.0% 25.0% 75.0% 100.0% 

Total Count 105 41 110 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

41.0% 16.0% 43.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .131 .355 

Cramer's V .093 .355 
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N of Valid 
Cases 

256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง9 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 4 3   7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

57.1% 42.9% .0% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 116 71 58 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

47.3% 29.0% 23.7% 100.0% 

อื่นๆ Count 2   2 4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

50.0% .0% 50.0% 100.0% 

Total Count 122 74 60 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

47.7% 28.9% 23.4% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .135 .585 

Cramer's V .096 .585 

N of Valid 
Cases 

256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง10 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 5 2   7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

71.4% 28.6% .0% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 132 76 37 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

53.9% 31.0% 15.1% 100.0% 

อื่นๆ Count 4     4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 141 78 37 256 
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% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

55.1% 30.5% 14.5% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .137 .310 

Cramer's V .097 .310 

N of Valid 
Cases 

256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง11 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 4 3   7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

57.1% 42.9% .0% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 112 67 66 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

45.7% 27.3% 26.9% 100.0% 

อื่นๆ Count 2   2 4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

50.0% .0% 50.0% 100.0% 

Total Count 118 70 68 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

46.1% 27.3% 26.6% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .135 .586 

Cramer's V .096 .586 

N of Valid Cases 256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง12 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 7     7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Count 193 39 13 245 
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อยูก่บัครอบครัว % within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

78.8% 15.9% 5.3% 100.0% 

อื่นๆ Count 4     4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 204 39 13 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

79.7% 15.2% 5.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .107 .570 

Cramer's V .076 .570 

N of Valid Cases 256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง13 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 5 2   7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

71.4% 28.6% .0% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 161 67 17 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

65.7% 27.3% 6.9% 100.0% 

อื่นๆ Count 4     4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 170 69 17 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

66.4% 27.0% 6.6% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .101 .629 

Cramer's V .071 .629 

N of Valid Cases 256   

 

สถานภาพการอยูอ่าศยั * มมุมอง14 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 
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สถานภาพการอยูอ่าศยั อยูโ่ดยล าพงั Count 4 2 1 7 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

57.1% 28.6% 14.3% 100.0% 

อยูก่บัครอบครัว Count 123 23 99 245 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

50.2% 9.4% 40.4% 100.0% 

อื่นๆ Count 1 1 2 4 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

25.0% 25.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 128 26 102 256 

% within สถานภาพการอยู่
อาศยั 

50.0% 10.2% 39.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .142 .268 

Cramer's V .101 .268 

N of Valid Cases 256   

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ด้วยกันแตกต่างกันกับ

มุมมอง 14 ข้อ 
CROSSTABS 

  /TABLES=number BY V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง1 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 25 12 33 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

35.7% 17.1% 47.1% 100.0% 

4-5คน Count 76 18 41 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

56.3% 13.3% 30.4% 100.0% 

Count 19 11 20 50 
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มากกวา่ 5 

คน 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

38.0% 22.0% 40.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

.0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 120 41 95 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

46.9% 16.0% 37.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .220 .054 

Cramer's V .156 .054 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง2 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 45 7 18 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

64.3% 10.0% 25.7% 100.0% 

4-5คน Count 91 13 31 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

67.4% 9.6% 23.0% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 27 14 9 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

54.0% 28.0% 18.0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 164 34 58 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

64.1% 13.3% 22.7% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .220 .053 

Cramer's V .156 .053 

N of Valid Cases 256   
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จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง3 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 25 22 23 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

35.7% 31.4% 32.9% 100.0% 

4-5คน Count 61 27 47 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

45.2% 20.0% 34.8% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 18 15 17 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

36.0% 30.0% 34.0% 100.0% 

7 Count   1   1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

.0% 100.0% .0% 100.0% 

Total Count 104 65 87 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

40.6% 25.4% 34.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .169 .291 

Cramer's V .120 .291 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง4 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 2 7 61 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

2.9% 10.0% 87.1% 100.0% 

4-5คน Count 5 10 120 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

3.7% 7.4% 88.9% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 2 4 44 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

4.0% 8.0% 88.0% 100.0% 

7 Count     1 1 
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% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

.0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 9 21 226 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

3.5% 8.2% 88.3% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .051 .995 

Cramer's V .036 .995 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง5 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 4 11 55 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

5.7% 15.7% 78.6% 100.0% 

4-5คน Count 7 17 111 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

5.2% 12.6% 82.2% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 4 6 40 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

8.0% 12.0% 80.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

.0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 15 34 207 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

5.9% 13.3% 80.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. 
Sig. 

Nominal by Nominal Phi .070 .975 

Cramer's V .049 .975 

N of Valid Cases 256   
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จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง6 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 47 19 4 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

67.1% 27.1% 5.7% 100.0% 

4-5คน Count 76 48 11 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

56.3% 35.6% 8.1% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 27 18 5 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

54.0% 36.0% 10.0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 151 85 20 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

59.0% 33.2% 7.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .120 .717 

Cramer's V .085 .717 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง7 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 50 16 4 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

71.4% 22.9% 5.7% 100.0% 

4-5คน Count 86 40 9 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

63.7% 29.6% 6.7% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 31 17 2 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

62.0% 34.0% 4.0% 100.0% 

7 Count 1     1 
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% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 168 73 15 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

65.6% 28.5% 5.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .106 .824 

Cramer's V .075 .824 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง8 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 19 14 37 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

27.1% 20.0% 52.9% 100.0% 

4-5คน Count 67 20 48 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

49.6% 14.8% 35.6% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 19 7 24 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

38.0% 14.0% 48.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

.0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 105 41 110 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

41.0% 16.0% 43.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .214 .068 

Cramer's V .151 .068 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง9 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 
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จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 30 23 17 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

42.9% 32.9% 24.3% 100.0% 

4-5คน Count 67 37 31 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

47.6% 27.4% 23.0% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 25 13 12 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

50.0% 26.0% 24.0% 100.0% 

7 Count   1   1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

.0% 100.0% .0% 100.0% 

Total Count 122 74 60 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

47.7% 28.9% 23.4% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .132 .878 

Cramer's V .076 .878 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง10 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 40 23 7 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

57.1% 32.9% 10.0% 100.0% 

4-5คน Count 73 38 24 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

54.1% 28.1% 17.8% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 28 16 6 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

56.0% 32.0% 12.0% 100.0% 

7 Count   1   1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

.0% 100.0% .0% 100.0% 

Total Count 141 78 37 256 
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% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

55.1% 30.5% 14.5% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .139 .547 

Cramer's V .099 .547 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง11 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 23 25 22 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

32.8% 35.7% 31.4% 100.0% 

4-5คน Count 74 30 31 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

54.8% 22.2% 23.0% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 21 14 15 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

42.0% 28.0% 30.0% 100.0% 

7 Count   1   1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

.0% 100.0% .0% 100.0% 

Total Count 118 70 68 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

46.1% 27.3% 26.6% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .247 .075 

Cramer's V .143 .075 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง12 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 57 10 3 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยั
อยูด้่วยกนั 

81.4% 14.3% 4.3% 100.0% 
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4-5คน Count 107 20 8 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยั
อยูด้่วยกนั 

79.3% 14.8% 5.9% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 39 9 2 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยั
อยูด้่วยกนั 

78.0% 18.0% 4.0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยั
อยูด้่วยกนั 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 204 39 13 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยั
อยูด้่วยกนั 

79.7% 15.2% 5.1% 100.0% 

 
 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .063 .986 

Cramer's V .044 .986 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง13 

 

      ไมเ่ห็นด้วย ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 41 26 3 70 

% within จ านวนสมาชิกที่
อาศยัอยูด้่วยกนั 

58.6% 37.1% 4.3% 100.0% 

4-5คน Count 95 30 10 135 

% within จ านวนสมาชิกที่
อาศยัอยูด้่วยกนั 

70.4% 22.2% 7.4% 100.0% 

มากกวา่ 5 

คน 

Count 33 13 4 50 

% within จ านวนสมาชิกที่
อาศยัอยูด้่วยกนั 

66.0% 26.0% 8.0% 100.0% 

7 Count 1     1 

% within จ านวนสมาชิกที่
อาศยัอยูด้่วยกนั 

100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 170 69 17 256 

% within จ านวนสมาชิกที่
อาศยัอยูด้่วยกนั 

66.4% 27.0% 6.6% 100.0% 
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Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .155 .406 

Cramer's V .110 .406 

N of Valid Cases 256   

 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยูด้่วยกนั * มมุมอง14 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไม่
แนใ่จ 

เห็นด้วย Total 

จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

1-3คน Count 28 9 33 70 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

40.0% 12.9% 47.1% 100.0% 

4-5คน Count 77 14 44 135 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

57.0% 10.4% 32.6% 100.0% 

มากกวา่ 5 คน Count 23 3 24 50 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

46.0% 6.0% 48.0% 100.0% 

7 Count     1 1 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

.0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 128 26 102 256 

% within จ านวนสมาชิกที่อาศยัอยู่
ด้วยกนั 

50.0% 10.2% 39.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .191 .156 

Cramer's V .135 .156 

N of Valid Cases 256   

 
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุที่ประเมินการตดิพนันแตกต่างกันกับมุมมอง 14 
ข้อ 
 
CROSSTABS 

  /TABLES=ติดพนนั BY V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 
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  /COUNT ROUND CELL. 

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง1 

 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 111 21 62 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

57.2% 10.8% 32.0% 100.0% 

ไมต่ิด Count 6 5 20 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

19.4% 16.1% 64.5% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 3 15 13 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

9.7% 48.4% 41.9% 100.0% 

Total Count 120 41 95 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

46.9% 16.0% 37.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .442 .000 

Cramer's V .312 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง2 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 150 16 28 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

77.3% 8.2% 14.4% 100.0% 

ไมต่ิด Count 4 4 23 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

12.9% 12.9% 74.2% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 10 14 7 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

32.3% 45.2% 22.6% 100.0% 

Total Count 164 34 58 256 
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% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

64.1% 13.3% 22.7% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .601 .000 

Cramer's V .425 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง3 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 96 48 50 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

49.5% 24.7% 25.8% 100.0% 

ไมต่ิด Count 3 6 22 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

9.7% 19.4% 71.0% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 5 11 15 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

16.1% 35.5% 48.4% 100.0% 

Total Count 104 65 87 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

40.6% 25.4% 34.0% 100.0% 

 
 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .373 .000 

Cramer's V .264 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง4 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 8 7 179 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

4.1% 3.6% 92.3% 100.0% 

Count 1 8 22 31 
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ไมต่ิด % within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

3.2% 25.8% 71.0% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count   6 25 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

.0% 19.4% 80.6% 100.0% 

Total Count 9 21 226 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

3.5% 8.2% 88.3% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .308 .000 

Cramer's V .218 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง5 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 11 10 173 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

5.7% 5.2% 89.2% 100.0% 

ไมต่ิด Count 3 12 16 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

9.7% 38.7% 51.6% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 1 12 18 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

3.2% 38.7% 58.1% 100.0% 

Total Count 15 34 207 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

5.9% 13.3% 80.9% 100.0% 

 
 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .433 .000 

Cramer's V .306 .000 

N of Valid Cases 256   

 
 
 
 



142 
 

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง6 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 131 59 4 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

67.5% 30.4% 2.1% 100.0% 

ไมต่ิด Count 8 13 10 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

25.8% 41.9% 32.3% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 12 13 6 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

38.7% 41.9% 19.4% 100.0% 

Total Count 151 85 20 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

59.0% 33.2% 7.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .439 .000 

Cramer's V .311 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง7 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 145 47 2 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

74.7% 24.2% 1.0% 100.0% 

ไมต่ิด Count 9 13 9 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

29.0% 41.9% 29.0% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 14 13 4 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

45.2% 41.9% 12.9% 100.0% 

Total Count 168 73 15 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

65.6% 28.5% 5.9% 100.0% 
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Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .462 .000 

Cramer's V .327 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง8 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 101 24 69 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

52.1% 12.4% 35.6% 100.0% 

ไมต่ิด Count 2 6 23 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

6.5% 19.4% 74.2% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 2 11 18 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

6.5% 35.5% 58.1% 100.0% 

Total Count 105 41 110 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

41.0% 16.0% 43.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .415 .000 

Cramer's V .294 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง9 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 109 56 29 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

56.2% 28.9% 14.9% 100.0% 

ไมต่ิด Count 4 4 23 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

12.9% 12.9% 74.2% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 9 14 8 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

29.0% 45.2% 25.8% 100.0% 
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Total Count 122 74 60 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

47.7% 28.9% 23.4% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .479 .000 

Cramer's V .339 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง10 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 129 50 15 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

66.5% 25.8% 7.7% 100.0% 

ไมต่ิด Count 6 11 14 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

19.4% 35.5% 45.2% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 6 17 8 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

19.4% 54.8% 25.8% 100.0% 

Total Count 141 78 37 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

55.1% 30.5% 14.5% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .467 .000 

Cramer's V .330 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง11 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 109 52 33 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

56.2% 26.8% 17.0% 100.0% 

Count 2 5 24 31 



145 
 

 

ไมต่ิด % within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

6.5% 16.1% 77.4% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 7 13 11 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

22.6% 41.9% 35.5% 100.0% 

Total Count 118 70 68 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

46.1% 27.3% 26.6% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .485 .000 

Cramer's V .343 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง12 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 173 18 3 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

89.2% 9.3% 1.5% 100.0% 

ไมต่ิด Count 8 16 7 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

25.8% 51.6% 22.6% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 23 5 3 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

74.2% 16.1% 9.7% 100.0% 

Total Count 204 39 13 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

79.7% 15.2% 5.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .522 .000 

Cramer's V .369 .000 

N of Valid Cases 256   
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คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง13 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 144 44 6 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

74.2% 22.7% 3.1% 100.0% 

ไมต่ิด Count 10 14 7 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

32.3% 45.2% 22.6% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 16 11 4 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

51.6% 35.5% 12.9% 100.0% 

Total Count 170 69 17 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

66.4% 27.0% 6.6% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .351 .000 

Cramer's V .248 .000 

N of Valid Cases 256   

 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั * มมุมอง14 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

คิดวา่ตนเองตดิพนนั ติด Count 109 16 69 194 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

56.2% 8.2% 35.6% 100.0% 

ไมต่ิด Count 10 7 14 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

32.3% 22.6% 45.2% 100.0% 

ไมแ่นใ่จ Count 9 3 19 31 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

29.0% 9.7% 61.3% 100.0% 

Total Count 128 26 102 256 

% within คิดวา่ตนเองติด
พนนั 

50.0% 10.2% 39.8% 100.0% 
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Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .252 .003 

Cramer's V .178 .003 

N of Valid Cases 256   

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกันกับมุมมอง 14 ข้อ 
CROSSTABS 

  /TABLES=age1 BY V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=PHI 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 

age1 * มมุมอง1 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 82 21 56 159 

% within age1 51.6% 13.2% 35.2% 100.0% 

70-79 ปี Count 28 16 34 78 

% within age1 35.9% 20.5% 43.6% 100.0% 

80-89 ปี Count 9 3 4 16 

% within age1 56.3% 18.8% 25.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1 1 1 3 

% within age1 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

Total Count 120 41 95 256 

% within age1 46.9% 16.0% 37.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .168 .298 

Cramer's V .119 .298 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง2 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 104 21 34 159 

% within age1 65.4% 13.2% 21.4% 100.0% 

70-79 ปี Count 48 10 20 78 

% within age1 61.5% 12.8% 25.6% 100.0% 

80-89 ปี Count 10 3 3 16 

% within age1 62.5% 18.8% 18.8% 100.0% 
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90 ปีขึน้ไป Count 2   1 3 

% within age1 66.7% .0% 33.3% 100.0% 

Total Count 164 34 58 256 

% within age1 64.1% 13.3% 22.7% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .079 .954 

Cramer's V .056 .954 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง3 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 67 36 56 159 

% within age1 42.1% 22.6% 35.2% 100.0% 

70-79 ปี Count 29 24 25 78 

% within age1 37.2% 30.8% 32.1% 100.0% 

80-89 ปี Count 7 4 5 16 

% within age1 43.8% 25.0% 31.3% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1 1 1 3 

% within age1 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

Total Count 104 65 87 256 

% within age1 40.6% 25.4% 34.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .089 .917 

Cramer's V .063 .917 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง4 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 7 15 137 159 

% within age1 4.4% 9.4% 86.2% 100.0% 

70-79 ปี Count 1 6 71 78 

% within age1 1.3% 7.7% 91.0% 100.0% 

80-89 ปี Count     16 16 

% within age1 .0% .0% 100.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1   2 3 

% within age1 33.3% .0% 66.7% 100.0% 

Total Count 9 21 226 256 

% within age1 3.5% 8.2% 88.3% 100.0% 
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Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .217 .061 

Cramer's V .153 .061 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง5 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 10 23 126 159 

% within age1 6.3% 14.5% 79.2% 100.0% 

70-79 ปี Count 3 11 64 78 

% within age1 3.8% 14.1% 82.1% 100.0% 

80-89 ปี Count     16 16 

% within age1 .0% .0% 100.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 2   1 3 

% within age1 66.7% .0% 33.3% 100.0% 

Total Count 15 34 207 256 

% within age1 5.9% 13.3% 80.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .311 .000 

Cramer's V .220 .000 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง6 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 91 52 16 159 

% within age1 57.2% 32.7% 10.1% 100.0% 

70-79 ปี Count 48 26 4 78 

% within age1 61.5% 33.3% 5.1% 100.0% 

80-89 ปี Count 9 7   16 

% within age1 56.3% 43.8% .0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 3     3 

% within age1 100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 151 85 20 256 

% within age1 59.0% 33.2% 7.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .151 .443 

Cramer's V .107 .443 
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N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง7 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 108 40 11 159 

% within age1 67.9% 25.2% 6.9% 100.0% 

70-79 ปี Count 50 24 4 78 

% within age1 64.1% 30.8% 5.1% 100.0% 

80-89 ปี Count 8 8   16 

% within age1 50.0% 50.0% .0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 2 1   3 

% within age1 66.7% 33.3% .0% 100.0% 

Total Count 168 73 15 256 

% within age1 65.6% 28.5% 5.9% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .148 .467 

Cramer's V .105 .467 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง8 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 68 27 64 159 

% within age1 42.8% 17.0% 40.3% 100.0% 

70-79 ปี Count 27 11 40 78 

% within age1 34.6% 14.1% 51.3% 100.0% 

80-89 ปี Count 9 3 4 16 

% within age1 56.3% 18.8% 25.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1   2 3 

% within age1 33.3% .0% 66.7% 100.0% 

Total Count 105 41 110 256 

% within age1 41.0% 16.0% 43.0% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .150 .447 

Cramer's V .106 .447 

N of Valid Cases 256   

 
 
 
 



151 
 

 

age1 * มมุมอง9 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 79 46 34 159 

% within age1 49.7% 28.9% 21.4% 100.0% 

70-79 ปี Count 34 22 22 78 

% within age1 43.6% 28.2% 28.2% 100.0% 

80-89 ปี Count 8 5 3 16 

% within age1 50.0% 31.3% 18.8% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1 1 1 3 

% within age1 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

Total Count 122 74 60 256 

% within age1 47.7% 28.9% 23.4% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .098 .982 

Cramer's V .057 .982 

N of Valid Cases 256   

 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 86 54 19 159 

% within age1 54.1% 34.0% 11.9% 100.0% 

70-79 ปี Count 42 20 16 78 

% within age1 53.8% 25.6% 20.5% 100.0% 

80-89 ปี Count 11 4 1 16 

% within age1 68.8% 25.0% 6.3% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 2   1 3 

% within age1 66.7% .0% 33.3% 100.0% 

Total Count 141 78 37 256 

% within age1 55.1% 30.5% 14.5% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .167 .309 

Cramer's V .118 .309 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง11 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 73 49 37 159 

% within age1 45.9% 30.8% 23.3% 100.0% 
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70-79 ปี Count 34 18 26 78 

% within age1 43.6% 23.1% 33.3% 100.0% 

80-89 ปี Count 10 3 3 16 

% within age1 62.5% 18.8% 18.8% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1   2 3 

% within age1 33.3% .0% 66.7% 100.0% 

Total Count 118 70 68 256 

% within age1 46.1% 27.3% 26.6% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .175 .253 

Cramer's V .123 .253 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง12 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 130 21 8 159 

% within age1 81.8% 13.2% 5.0% 100.0% 

70-79 ปี Count 57 17 4 78 

% within age1 73.1% 21.8% 5.1% 100.0% 

80-89 ปี Count 15   1 16 

% within age1 93.8% .0% 6.3% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 2 1   3 

% within age1 66.7% 33.3% .0% 100.0% 

Total Count 204 39 13 256 

% within age1 79.7% 15.2% 5.1% 100.0% 

 
 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .164 .332 

Cramer's V .116 .332 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง13 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 109 40 10 159 

% within age1 68.6% 25.2% 6.3% 100.0% 

70-79 ปี Count 47 25 6 78 

% within age1 60.3% 32.1% 7.7% 100.0% 

80-89 ปี Count 13 3   16 

% within age1 81.3% 18.8% .0% 100.0% 
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90 ปีขึน้ไป Count 1 1 1 3 

% within age1 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

Total Count 170 69 17 256 

% within age1 66.4% 27.0% 6.6% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .170 .285 

Cramer's V .120 .285 

N of Valid Cases 256   

 

age1 * มมุมอง14 

      ไมเ่ห็น
ด้วย 

ไมแ่นใ่จ เห็นด้วย Total 

age1 60-69 ปี Count 80 17 62 159 

% within age1 50.3% 10.7% 39.0% 100.0% 

70-79 ปี Count 36 9 33 78 

% within age1 46.2% 11.5% 42.3% 100.0% 

80-89 ปี Count 11   5 16 

% within age1 68.8% .0% 31.3% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1   2 3 

% within age1 33.3% .0% 66.7% 100.0% 

Total Count 128 26 102 256 

% within age1 50.0% 10.2% 39.8% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

    Value Approx. Sig. 

Nominal by 
Nominal 

Phi .135 .592 

Cramer's V .095 .592 

N of Valid Cases 256   

 

ผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้สูงอายุ 4 กลุ่มกบัแบบคัดกรองการตดิพนัน 20 ข้อ  
CROSSTABS  
  /TABLES=age1 BY S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20  
  /FORMAT=AVALUE TABLES  
  /CELLS=COUNT ROW  
  /COUNT ROUND CELL.  
 

age1 * คดักรอง1 Crosstabulation  

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 71 88 159 

% within age1 44.7% 55.3% 100.0% 

70-79 ปี Count 42 36 78 

% within age1 53.8% 46.2% 100.0% 

Count 11 5 16 
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80-89 ปี % within age1 68.8% 31.3% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 2 1 3 

% within age1 66.7% 33.3% 100.0% 

Total Count 126 130 256 

% within age1 49.2% 50.8% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง2 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 23 136 159 

% within age1 14.5% 85.5% 100.0% 

70-79 ปี Count 6 72 78 

% within age1 7.7% 92.3% 100.0% 

80-89 ปี Count 4 12 16 

% within age1 25.0% 75.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 33 223 256 

% within age1 12.9% 87.1% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง3 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 21 138 159 

% within age1 13.2% 86.8% 100.0% 

70-79 ปี Count 10 68 78 

% within age1 12.8% 87.2% 100.0% 

80-89 ปี Count 3 13 16 

% within age1 18.8% 81.3% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 34 222 256 

% within age1 13.3% 86.7% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง4 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 19 140 159 

% within age1 11.9% 88.1% 100.0% 

70-79 ปี Count 14 64 78 

% within age1 17.9% 82.1% 100.0% 

80-89 ปี Count 4 12 16 

% within age1 25.0% 75.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1 2 3 

% within age1 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 38 218 256 

% within age1 14.8% 85.2% 100.0% 
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age1 * คดักรอง5 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 20 139 159 

% within age1 12.6% 87.4% 100.0% 

70-79 ปี Count 10 68 78 

% within age1 12.8% 87.2% 100.0% 

80-89 ปี Count 3 13 16 

% within age1 18.8% 81.3% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 33 223 256 

% within age1 12.9% 87.1% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง6 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 40 119 159 

% within age1 25.2% 74.8% 100.0% 

70-79 ปี Count 26 52 78 

% within age1 33.3% 66.7% 100.0% 

80-89 ปี Count 4 12 16 

% within age1 25.0% 75.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1 2 3 

% within age1 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 71 185 256 

% within age1 27.7% 72.3% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง7 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 19 140 159 

% within age1 11.9% 88.1% 100.0% 

70-79 ปี Count 14 64 78 

% within age1 17.9% 82.1% 100.0% 

80-89 ปี Count 5 11 16 

% within age1 31.3% 68.8% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 38 218 256 

% within age1 14.8% 85.2% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง8 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 52 107 159 

% within age1 32.7% 67.3% 100.0% 

70-79 ปี Count 26 52 78 

% within age1 33.3% 66.7% 100.0% 
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80-89 ปี Count 6 10 16 

% within age1 37.5% 62.5% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1 2 3 

% within age1 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 85 171 256 

% within age1 33.2% 66.8% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง9 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 45 114 159 

% within age1 28.3% 71.7% 100.0% 

70-79 ปี Count 21 57 78 

% within age1 26.9% 73.1% 100.0% 

80-89 ปี Count 5 11 16 

% within age1 31.3% 68.8% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1 2 3 

% within age1 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 72 184 256 

% within age1 28.1% 71.9% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง10 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 20 139 159 

% within age1 12.6% 87.4% 100.0% 

70-79 ปี Count 22 56 78 

% within age1 28.2% 71.8% 100.0% 

80-89 ปี Count 2 14 16 

% within age1 12.5% 87.5% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1 2 3 

% within age1 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 45 211 256 

% within age1 17.6% 82.4% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง11 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 8 151 159 

% within age1 5.0% 95.0% 100.0% 

70-79 ปี Count 5 73 78 

% within age1 6.4% 93.6% 100.0% 

80-89 ปี Count   16 16 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 13 243 256 

% within age1 5.1% 94.9% 100.0% 
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age1 * คดักรอง12 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 5 154 159 

% within age1 3.1% 96.9% 100.0% 

70-79 ปี Count 2 76 78 

% within age1 2.6% 97.4% 100.0% 

80-89 ปี Count   16 16 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 7 249 256 

% within age1 2.7% 97.3% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง13 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 31 128 159 

% within age1 19.5% 80.5% 100.0% 

70-79 ปี Count 25 53 78 

% within age1 32.1% 67.9% 100.0% 

80-89 ปี Count 3 13 16 

% within age1 18.8% 81.3% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 2 1 3 

% within age1 66.7% 33.3% 100.0% 

Total Count 61 195 256 

% within age1 23.8% 76.2% 100.0% 

 
 

age1 * คดักรอง14 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 9 150 159 

% within age1 5.7% 94.3% 100.0% 

70-79 ปี Count 4 74 78 

% within age1 5.1% 94.9% 100.0% 

80-89 ปี Count 2 14 16 

% within age1 12.5% 87.5% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 15 241 256 

% within age1 5.9% 94.1% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง15 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 63 96 159 

% within age1 39.6% 60.4% 100.0% 
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70-79 ปี Count 39 39 78 

% within age1 50.0% 50.0% 100.0% 

80-89 ปี Count 7 9 16 

% within age1 43.8% 56.3% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 2 1 3 

% within age1 66.7% 33.3% 100.0% 

Total Count 111 145 256 

% within age1 43.4% 56.6% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง16 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 28 131 159 

% within age1 17.6% 82.4% 100.0% 

70-79 ปี Count 21 57 78 

% within age1 26.9% 73.1% 100.0% 

80-89 ปี Count 4 12 16 

% within age1 25.0% 75.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 53 203 256 

% within age1 20.7% 79.3% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง17 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 56 103 159 

% within age1 35.2% 64.8% 100.0% 

70-79 ปี Count 36 42 78 

% within age1 46.2% 53.8% 100.0% 

80-89 ปี Count 4 12 16 

% within age1 25.0% 75.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count 1 2 3 

% within age1 33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 97 159 256 

% within age1 37.9% 62.1% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง18 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 9 150 159 

% within age1 5.7% 94.3% 100.0% 

70-79 ปี Count 14 64 78 

% within age1 17.9% 82.1% 100.0% 

80-89 ปี Count 1 15 16 

% within age1 6.3% 93.8% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 
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Total Count 24 232 256 

% within age1 9.4% 90.6% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง19 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 9 150 159 

% within age1 5.7% 94.3% 100.0% 

70-79 ปี Count 7 71 78 

% within age1 9.0% 91.0% 100.0% 

80-89 ปี Count 1 15 16 

% within age1 6.3% 93.8% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 17 239 256 

% within age1 6.6% 93.4% 100.0% 

 

age1 * คดักรอง20 Crosstabulation 

      ใช ่ ไมใ่ช ่ Total 

age1 60-69 ปี Count 29 130 159 

% within age1 18.2% 81.8% 100.0% 

70-79 ปี Count 11 67 78 

% within age1 14.1% 85.9% 100.0% 

80-89 ปี Count   16 16 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

90 ปีขึน้ไป Count   3 3 

% within age1 .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 40 216 256 

% within age1 15.6% 84.4% 100.0% 
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สนับสนุนการวิจัยจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลาด าเนินการ 21 กันยายน 2558-
20 สิงหาคม 2559 (งบประมาณ 797,530 บาท) 
     2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “สถานการณ์ทางการผลิต และสถานการณ์ทางการตลาดของพริก
พื้นเมืองหัวเรือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและสร้างอาชีพอย่างย่ังยืน: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลาด าเนินการ 15 เมษายน 2558 
– 14 มีนาคม 2559 (งบประมาณ 475,895 บาท) 
     3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการพนันของวัยรุ่นในบริบทของสังคมไทย
ภาคอีสานพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนย์ศึกษาปัญหาการ
พนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาด าเนินการ  1 
มีนาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 (งบประมาณ 363,300 บาท) 
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              4. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การยกระดับทักษะแรงงานกึ่งมีฝีมือและมีฝีมือระดับกลางที่ มิได้
ผ่านการศึกษาจากอาชีวศึกษาขององค์กรธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของชุด
โครงการ “นโยบายการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชียระยะที่ 2” ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลาด าเนินการ 2 ธันวาคม 2556 – 30พฤศจิกายน 
2557 (งบประมาณ 633,490 บาท) 
      5. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “แบบแผนรายได้และการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวกับการสร้างสมดุลในการด ารงชีพ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี” ของชุดโครงการ “งานวิจัยเชิง
นโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ระยะเวลาด าเนินการ  1 กันยายน 
2556 –31 สิงหาคม 2557 (งบประมาณ 489,320 บาท) 
      6. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างค่านิยมภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ของสังคมเมืองกับสังคมชนบทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ” ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2556 –30 
กันยายน 2557 (งบประมาณ 350,000 บาท) 
              7. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตข้ามแดนในระบบพันธะสัญญาไทย-ลาวของพืช
กะหล่ าปลี แขวงจ าปาสัก” ของชุดโครงการ “การผลิตข้ามแดนไทย-ลาว  ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการ
วิจัยจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลาด าเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2555 –30 
พฤศจิกายน 2555 (งบประมาณ 679,700 บาท) 
               8. ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวข้าว” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2559 –30 กันยายน 2560 (งบประมาณ 402,000 บาท) 
 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
                1. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2561). การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาขององค์กรธุรกิจที่ด าเนินงานในรูปแบบองค์กรแห่งความสุข . วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ,  38 (3) : ตอบรับตีพิมพ์. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
                2. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับค่านิยมพ้ืนฐานใน
สังคมไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 (1): 160-185. (ฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1) 
              3. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. ต้นทุนผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพ้ืนเมืองหัวเรือในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศิลปะ
, 36 (3 ): 169-185. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
     4. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวในระบบการผลิตและการด ารงชีพท่ามกลางสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ. วารสาร
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 38 (2): 41-63.  (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
                5. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2559). การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตพริกพ้ืนเมือง
พันธุ์หัวเรือด้วยมาตรฐานเกษตรปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี . วารสารเกษตร , 32 (2): 209-221. 
(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
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       6. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์  อุทัย  อันพิมพ์ และสุขวิทย์  โสภาพล. (2557). “ความคิดเห็นต่อการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรเน้นการวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วารสารการศึกษาและ
พัฒนาสังคม , 12  (1): 288-296 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2) 
                7. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2556).“การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกะหล่ าปลีของ
เกษตรกรลาวภายใต้ข้ อตกลงการผลิต ในระบบพันธะสัญญาไทย -ลาว” วารสารบริหารธุ รกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 36 (140):56-70 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
                8. ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ ์สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ และสุขวิทย์  โสภาพล. (2556). “การศึกษาบริบท
ของชุมชนในการค านวณต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี” วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 4 ( 1) : 106-124 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
                9. วิริญญา  ชูราษี และสุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2555). “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6  ( 1): 60-74 
       10. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ อภิชัย  พันธเสนและอารี  วิบูลย์พงศ์. (2553).   “การศึกษาผลลัพธ์
ที่คล้ายคลึงกันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ด าเนินธุรกิจแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, 2 (2): 111-121 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
       11. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2553).  “มูลเหตุจูงใจในการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,12  (2) : 86-95  
                12. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์.(2553).  “การศึกษาประเภทธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง”  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีที่, 2  (1): 
       13. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2553).  “ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้องค์การกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการด าเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี,12  (1): 104-111 
        14. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. อภิชัย  พันธเสนและอารี  วิบูลย์พงศ์. (2551).  “การศึกษาการท า
ก าไรและการเติบโตทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
วารสารวิจัย มข. ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์,14 (4): 271-283 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
        15. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์. (2551). “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบรรษัทภิบาลกับ
ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,10 (2): 117-132  (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
     16. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ และปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกิจ.  (2549). “บรรษัทภิบาลกับ
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับพิเศษ 2549: 483-489 
               17. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ และปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกิจ.  (2549). “บรรษัทภิบาลกับ
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”  การประชุมทางวิชาการ “มหาสารคาม
วิจัย” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8  กันยายน พ.ศ. 2549  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      18. สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ และพิพัฒน์  ยอดพฤติการ. (2552).  “แนวทางการขับเคลื่อนและ
ยกระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”  การประชุมทางวิชาการ 
“ศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากร” ระหว่างวันที่ 20-21  สิงหาคม  พ.ศ.  2552 ณ โรงแรม
ลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี 
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Rice Farmers in Ubon Ratchathani Province, Thailand. Silpakorn University Journal of 
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ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อสาธารณะ ชุมชน) 
 
               งานวิจัยเรื่อง “การยกระดับทักษะแรงงานกึ่งมีฝีมือและมีฝีมือระดับกลางที่มิได้ผ่านการศึกษาจาก
อาชีวศึกษาขององค์กรธุรกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่าย
นโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยน าข้อมูลจากงานวิจัยไป
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พัฒนาพนักงานในองค์กรเพ่ือยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานน าข้อมูลไปใช้อบรม
แรงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ  
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ไทย-ลาวปรับรูปแบบพันธะสัญญาที่เหมาะสม แก่ผู้เกี่ยวข้องระหว่างเกษตรกรลาวและผู้ประกอบการไทยและ
ผู้ประกอบการลาว 
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