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คณะเศรษฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
1. ความสําคัญของปญหา 

 
นักเศรษฐศาสตรไดใหความสําคัญและมีความพยายามที่จะเขาใจถึงพฤติกรรม ‘การเสพ

ติด’ ของผูบริโภคที่มีตอสินคาบางประเภท เชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ยาสูบ และการ
พนัน อยางตอเนื่อง สาระสําคัญของการศึกษามุงประเด็นไปเพื่อตองการใหทราบถึงปจจัยกําหนด 
รวมถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีตอการตัดสินใจของผูเสพติด ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูการ
วางแผนเชิงนโยบายผานการใชกลไกทางดานราคา (หมายถึงตนทุนการบริโภคที่เพิ่มข้ึน เชน ภาษ/ี
คาธรรมเนียม) หรือกลไกที่ไมใชราคา (การประชาสัมพันธ การใหความรู หรือการกําหนด
บทลงโทษตอผูบริโภค) และนําไปสูการบริหารจัดการพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนใน
ประเทศใหเหมาะสมตอไป 
 

เนื่องจากการพนันเปนสินคาที่มีลักษณะเสพติด (Addictive) ดังนั้น โดยทั่วไปแลวปจจัย
ทางดานรายไดจึงมีสวนอธิบายคอนขางนอย แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่ศึกษาพฤติกรรมของ
ผูเสพติดการพนันไดบงชี้ใหเห็นวา ปจจัยสําคัญที่อาจมีสวนในการกําหนดพฤติกรรมเลนการพนัน
จะประกอบไปดวย ปจจัยสวนบุคคล (เชน อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ) ปจจัยที่เกิดจากสภาพสังคม
และสิ่งแวดลอม (เชน ระดับการเลนการพนันของครอบครัว และเพื่อน) การเขาถึงแหลงของการ
เลนการพนัน (ความยากงายของเขาถึง และความหลากหลายของการพนัน) และทัศนคติของ
ผูบริโภคที่มีตอความเสี่ยง จะเห็นไดวา สาเหตุแตละประการลวนนําไปสูนัยเชิงนโยบายที่แตกตาง
กัน ดังนั้น การศึกษาปจจัยที่มีสวนกําหนดการเสพติดของผูเลนการพนันในเชิงปริมาณดวย
แบบจําลองทางเศรษฐมิติจึงมีความจําเปน และจะชวยใหทราบถึงระดับนัยสําคัญโดยเปรียบเทียบ
ระหวางปจจัยกําหนดตางๆ ไดชัดเจนและจะนําไปสูการจัดลําดับความสําคัญในการจัดทํา
นโยบายตอไป  
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2. วัตถุประสงค 
 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีสวนกําหนดการเสพติดของผูเลนพนันดวยแบบจําลอง
ทางเศรษฐมิติ  
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 

1. ประมวลผลขอมูลการพฤติกรรมการพนันที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม ซึ่งประกอบไป
ดวยการพนันที่เกี่ยวของกับการแทงตัวเลขบอนการพนันการพนันผลการแขงขันการแทง
พนันผานอินเตอรเน็ต และการพนันชนิดอื่นๆ 

2. ศึกษาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร เพื่อหาพฤติกรรมในการเสพติดการพนัน ในการพนัน
ที่มีผูเลนเปนจํานวนมาก 

3. ประมาณการแบบจําลองทางเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะหถึงปจจัยกําหนดสําคัญที่มีสวน
อธิบายพฤติกรรมการเลนการพนันแตละประเภท (ภายใตขอบเขตการศึกษาขอที่ 1) 

4. จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลที่ไดจากการศึกษาในเชิงปริมาณ 
 

4. วิธีการศึกษา 
 

1. สํารวจวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งทางดานทฤษฎีและการศึกษาในเชิง
ประจักษเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแบบจําลองที่ศึกษาพฤติกรรมการเสพติดการ
พนันของประเทศไทยที่เหมาะสม 

2. จัดทําฐานขอมูลและประมวลผลจากการสํารวจภาคสนาม 
3. ประมาณคาแบบจําลองทางเศรษฐมิติเพื่อทราบถึงปจจัยกําหนดที่มีนัยสําคัญตอ

พฤติกรรมการพนันของกลุมตัวอยางที่ไดจากการสํารวจ 
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5. แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม ป 2553 ป 2554 

 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

สํารวจวรรณกรรม 
และวางแผนสราง
คําถามเพื่อจัดทํา
แบบสํารวจ 

  

 

         

จัดทําวรรณกรรม
ปริทัศน และคัดเลือก
แบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรที่
เหมาะสม 

   

         

ประมาณคา
แบบจําลองทาง
เศรษฐมิติ 

            

วิเคราะหผล
การศึกษาและเขียน
รายงานการศึกษา 

            

สงรางรายงานฉบับ
สมบูรณ 

         * 
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6. วรรณกรรมปริทัศน 
 

เนื่องจากการพฤติกรรมการเลนการพนันมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากกระบวนการตัดสินใจ
การบริโภคสินคาปกติของผูบริโภค ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการเลนการพนันคือการความ
เปนสินคาเสพติด กลาวคือ ราคาและรายไดอาจมีสวนนอยในการอธิบายพฤติกรรมการเลนการ
พนัน ในขณะที่ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ (Socio-Economic Factors) เชน อายุ ระดับ
การศึกษา ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองความเสี่ยง ฯลฯ อาจมีสวนกําหนดมากกวา ดังนั้น การศึกษา
วรรณกรรมปริทัศนจะกลาวยอนไปถึงลักษณะพฤติกรรมการเสพติดดวย การศึกษาจะถูกแบง
ออกเปน 3 สวนเริ่มตนจากการศึกษาแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาเสพติด จากนั้นจะเปนทบทวนแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การพนันของผูบริโภค และในสวนสุดทายจะเปนการศึกษาตัวอยางงานวิจัยในตางประเทศที่
นาสนใจ ที่สามารถนําไปสูแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่เหมาะสมของงานวิจัยในชิ้นนี้  
 

6.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริโภคสินคาเสพติด 
 
ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 นักเศรษฐศาสตรสํานักนีโอคลาสสิคไดพยายามสรางทฤษฎี

เพื่ออธิบายพฤติกรรมของผูบริโภค โดยมีการกําหนดขอสมมติฐานขึ้นมาวาอรรถประโยชนสามารถ
วัดเปนหนวยได ผูบริโภคจะไดอรรถประโยชนจากการบริโภคที่เพิ่มข่ึน และที่สําคัญสวนเพิ่มจาก
การบริโภคเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จะมีคาลดลงตามลําดับ ซึ่งสิ่งดังกลาวเรียกวา กฎการลดนอยถอยลงของ
อรรถประโยชน (Law of Diminishing Marginal Utility) ทั้งนี้ ผูบริโภคจะพยายามแสวงหา
อรรถประโยชนสูงสุดภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ โดยผูบริโภคจะสามารถบริโภคสินคาได
เพิ่มข้ึนเมื่อราคาสินคาถูกลงและจําเปนตองบริโภคสินคาลดลงเมื่อราคาสินคาแพงขึ้น ฉะนั้น หาก
ปราศจากขอจํากัดดานงบประมาณผูบริโภคจะเพิ่มปริมาณการบริโภคไปเรื่อยๆ จนกระทั่งการ
เปลี่ยนแปลงอรรถประโยชนหนวยสุดทายเปนศูนย  

 
อยางไรก็ตาม Alfred Marshall (1920) ก็ไดกลาววา สําหรับพฤติกรรมการบริโภคสินคาที่

ตองบริโภคเปนประจําจนเปนนิสัย หรือที่เรียกอีกหนึ่งวาพฤติกรรมการบริโภคแบบเสพติด 
(Addictive Consumption) ไมวาสินคานั้นจะเปนไปตามกฎการลดนอยถอยลงของอรรถประโยชน
หรือไม แตเมื่อไหรก็ตามที่สินคาดังกลาวมีราคาสูงขึ้น ผูบริโภคอาจจะไมลดระดับการบริโภคลง
อยางทันทีทันใดก็ได ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตรในรุนตอๆ มาไดใหขอสรุปความแตกตางระหวาง
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริโภคในสินคาปกติและสินคาเสพติดไววา การตัดสินใจเลือกบริโภค
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ในสินคาปกติมักจะเกิดขึ้น ณ ขณะหนึ่งของเวลา กลาวคือการบริโภคระหวางสินคาประเภทตางๆ 
จะขึ้นอยูกับปจจัยทางเศรษฐศาสตร เชน รายได ราคา ฯลฯแตสําหรับการบริโภคสินคาเสพติดนั้น 
การบริโภค ณ เวลาหนึ่งๆ จะขึ้นอยูกับพฤติกรรมการบริโภคในอดีตดวย ดังนั้น แนวคิดสําคัญ
ในทางเศรษฐศาสตรที่ทําใหแบบจําลองการบริโภคแบบเสพติดตางจากแบบจําลองการบริโภค
ทั่วๆไป คือ ลักษณะของพฤติกรรมการตอบสนองตอการคาดการณราคาในระยะสั้นและระยะยาว
นั้นตางกัน นั่นคือ ระดับการบริโภคสินคาเสพติดจะไมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะ
ส้ัน แตตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะยาวเทานั้น 

 
ดังนั้น ในทางเศรษฐศาสตร พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกจัดวาเปนการ ‘เสพติด’ จึงหมายถึง

พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกกําหนดโดยพฤติกรรมในอดีต (เชนการเพิ่มข้ึนของการบริโภคในอดีต จะ
ทําใหการบริโภคในปจจุบันเพิ่มข้ึนดวย) สวนใหญแลวพฤติกรรมเสพติดมักมีองคประกอบ 3 สวน 
(Stepney 1982; Chaloupka 1988) ดวยกันคือ 1) Tolerance (ตองการเพิ่มข้ึนเพื่อใหไดความสุข
เทาเดิม) 2) Reinforcement (มีความตอเนื่องในความอยากเสพ)และ 3) Withdrawal (ไดรับผลลบ
จากการเลิกเสพ)ในยุคเริ่มตนนั้นนักเศรษฐศาสตรอธิบายพฤติกรรมการบริโภคในกลุมสินคาเสพ
ติด วาเปนพฤติกรรม ‘ไมสมเหตุสมผล’ (Irrational Behavior) ของผูบริโภคโดยละเลยลักษณะ
ความเปน ‘ส่ิงเสพติด’ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวจะไมตอบสนองตอปจจัยกําหนดทางเศรษฐศาสตรใน
แบบจําลองการบริโภคสินคาปกติ เชน การบริโภคสินคาเสพติดจะไมลดลงเชนสินคาทั่วไปแมราคา
จะเพิ่มข้ึนอยางไรก็ดีในยุคตอมาไดมีการศึกษาอยางเปนระบบมากขึ้น Chaloupka,Tauras, and 
Grossman (2000)ไดแบงแบบจําลองที่เกี่ยวของกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสิ่งเสพติดแบง
ออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 1) กลุมพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีลักษณะความสมเหตุสมผลไม
สมบูรณ (Imperfectly Rational Behavior) 2) กลุมพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีลักษณะสายตาสั้น
(Myopic Behavior) และ 3) กลุมพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปนผูสมเหตุสมผล(Rational 
Addiction)  

 
แนวคิดแบบจําลองในกลุมแรกเชื่อวา ลักษณะความพอใจของผูบริโภคมีความไมคงเสน

คงวา (Inconsistent) และสามารถเปลี่ยนแปลงไดในชวงอายุที่แตกตางกัน เชน ผูบริโภคอาจซื้อส่ิง
เสพติดในบางชวงของอายุและเลิกไดในบางชวงของอายุThomas Schelling (1978) อธิบายวา 
คนที่ติดบุหร่ีจะมี 2 บุคคลิกในคนๆ เดียวกัน คือ หนึ่ง คนที่อยากมีปอดสะอาดและมีอายุยืน และ 
สอง คนที่ติดยาสูบเอามากๆ โดยผูที่ติดบุหร่ีจะเลือกพฤติกรรมหนึ่งในสองอยางซึ่งขัดแยงกัน และ
คิดวาปฏิบัติตามนั้นไปตลอด แตอยางไรก็ตามก็อาจจะมีบางเวลาที่เขาอาจจะเผลอมีพฤติกรรม
ในทางตรงกันขามกับที่เขาวางแผนไว แบบความเชื่อในเรื่องดังกลาวทําใหการสรางแบบจําลอง
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ทางเศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายพฤติกรรมดังกลาวเปนสิ่งที่ทําไดยาก นอกจากนั้น แบบจําลองกลุมนี้
ไมไดถูกนํามาศึกษาในเชิงประจักษกับสินคาเสพติดตางๆมากนัก 

 
แบบจําลองที่อธิบายวาพฤติกรรมการบริโภคสินคาเสพติดเกิดจากลักษณะสายตาสั้นนั้น 

เชื่อวา ผูบริโภคจะคํานึงถึงพฤติกรรมการบริโภคสิ่งเสพติดจากอดีต แตจะไมคํานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในปจจุบันที่มีตอตนทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Houthakker and Taylor 
1970; Spinnewyn 1981; Mullahy 1985) นอกจากนั้นยังมีกลุมแนวคิดที่เชื่อวา รสนิยมในการ
บริโภคถูกกําหนดใหเปนตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) หรือคาคงที่คาหนึ่ง (Constant) 
ตลอดชีวิต การกําหนดรสนิยมใหเปนตัวแปรภายในทําไดโดยกําหนดใหรสนิยมหรือความชอบของ
การบริโภคในปจจบันขึ้นอยูกับการบริโภคในอดีตที่ผานมา (Gorman 1967; Pollak 1970, 1976; 
El-Safty 1976; Hammond 1976) สวนรสนิยมในการบริโภคที่ถูกกําหนดใหเปนคาคงที่คาหนึ่ง
ตลอดชีวิตสามารถคํานวณไดจากปริมาณการผลิตสินคาเสพติด หรือปริมาณสินคาเสพติดที่
อนุญาตใหครัวเรือนบริโภคไดนั่นเอง อยางไรก็ดี โดยรวมแลวงานศึกษาเชิงประจักษของ
แบบจําลองในกลุมนี้พบวา การตัดสินใจบริโภคสิ่งเสพติดในขณะหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับการบริโภคในอดีต และการเพิ่มราคาจะทําใหการบริโภคสิ่งเสพติดลดลงได 

 
แนวคิดสุดทายเชื่อวาพฤติกรรมการบริโภคสินคาเสพติดมีลักษณะที่มีความสมเหตุสมผล 

(Stigler and Becker 1977; Iannaccone 1984; Becker and Murphy 1988)โดยมีความคิดวา
ผูบริโภคจะคํานึงถึงทั้ง อดีต ปจจุบัน และอนาคต เมื่อตัดสินใจบริโภคสิ่งเสพติด ณ ขณะหนึ่งๆ
แบบจําลองที่อธิบายพฤติกรรมการเสพติดถูกพัฒนาอยางเปนรูปธรรมในงานของ Becker and 
Murphy (1988) ซึ่งไดสรางทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภคแบบเสพติดที่สมเหตุสมผล (Rational 
Addictive) ที่มองวาผูบริโภคผูซึ่งเลือกที่จะมีพฤติกรรมแบบเสพติดไดไตรตรองดีแลววา ความพึง
พอใจที่ไดรับในปจจุบันตองแลกกับตนทุนในการแสวงหาสินคาดังกลาวมาบริโภคในปริมาณที่
เพิ่มข้ึนในอนาคต 

 
ในแบบจําลองการบริโภคของ Becker and Murphy (1988) กําหนดใหอรรถประโยชนที่

ไดรับจากการบริโภคขึ้นอยูสินคา 2 ชนิด คือ c  และ y  โดยสินคาทั้งสองตางกันตรงที่สําหรับ
สินคา c  อรรถประโยชนที่ไดรับในปจจุบันขึ้นอยูกับการบริโภคสินคา c  ในอดีตที่ผานมาโดย
อรรถประโยชนดังกลาวเกิดขึ้นผานกระบวนการเรียนรูจากการกระทําในอดีต (Learning by 
Doing) แตสําหรับสินคา y  อรรถประโยชนที่ไดรับในปจจุบันขึ้นอยูกับการบริโภคสินคา ณ 
ปจจุบันเทานั้น นอกจากนั้น ฟงกชันอรรถประโยชนยังขึ้นอยูกับการบริโภคสินคาเสพติดในอดีตที่



7 
 

ผานมาดวย (Consumption Capital) ทั้งนี้ ผลการศึกษาในงานวิจัยของ Becker and Murphy 
(1988) พบวา การเปลี่ยนราคาของสินคาเสพติดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภคในระยะ
ส้ันนอยมาก ผลลัพธดังกลาวจึงนําไปสูความเขาใจที่วา สินคาเสพติดมักจะไมตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้น แตอยางไรก็ตาม ผลลัพธดังกลาวก็ไดชี้ใหเห็นวา ในระยะยาวสินคา
เสพติดมีความยืดหยุนตอราคาสูงกวาสินคาปกติทั่วไป การคาดการณวาระดับราคาสินคาเสพติด
จะสูงขึ้นในอนาคตจะสงผลใหเราลดระดับการบริโภคในปจจุบันลง เพราะการบริโภคสินคาเสพติด
จะมีความสมบูรณก็ตอเมื่อไดมีการบริโภคอยางตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่ง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ระดับราคาเพียงชั่วคราวจะสงผลกระทบตอระดับการบริโภคนอยกวาการเปลี่ยนแปลงระดับราคา
อยางถาวร 

 
ขอวิจารณที่เกี่ยวของกับ Rational Addiction สวนใหญเปนผลมาจากการมีขอสมมติฐาน 

Perfect Foresight หรือการเปนผูมีเหตุผลอยางสมบูรณในการตัดสินใจของผูบริโภค อยางไรก็ดี 
ขอเท็จจริงของผูเสพติดชี้ใหเห็นวา สวนใหญเปนผูมีความรูและความเขาใจในผลของการติดสิ่ง
เสพติดคอนขางจํากัด (หรือ อาจโยงทางออมไปที่อายุของผูที่เร่ิมติดสิ่งเสพติดนั้น) ดังนั้น ประเด็น
การขยายการศึกษาในแบบจําลองกลุมนี้จึงเกี่ยวเนื่องกับ Time Preference ของผูบริโภค (การให
น้ําหนักกับอรรถประโยชนที่ไดในตางเวลากัน) ซึ่งนําไปสูนัยยะที่วาผูบริโภคใหความสําคัญกับ
ความสุขในปจจุบัน  และไมมีความอดทนมากกวา 

 
ถึงแมแบบจําลองยังมีขอถกเถียงกันในทางเศรษฐศาสตรอยูมากถึง ‘ความมีเหตุผล’ ของ

พฤติกรรมการบริโภคสิ่งเสพติด การศึกษาในเชิงประจักษยืนยันวา การเพิ่มราคาจะทําใหการ
บริโภคสิ่งเสพติด (โดยเฉพาะการสูบบุหร่ี) ลดลงได Chaloupka, Taurus, and Grossman (2000) 
สรุปไววาผลของราคาจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาเสพติดใน “ระยะยาว” 
มากกวาใน “ระยะสั้น” ในกรณีของการสูบบุหร่ี การที่ราคาที่แทจริงเพิ่มข้ึน และการมีการควบคุม
อยางเขมงวดสามารถทําใหเกิดการลดการสูบบุหร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ    

 
งานศึกษาในเชิงประจักษที่ สําคัญที่ทดสอบวาครัวเรือนมีพฤติกรรมที่ เปนไปตาม

แบบจําลองพฤติกรรมการบริโภคแบบเสพติดหรือไม พบไดในงานวิจัยของ Chaloupka (1991) 
และ Mobilia (1994) 

 
Chaloupka (1991) ไดพัฒนาแบบจําลองแสดงอุปสงคของการสูบบุหร่ีโดยมีตนแบบมา

จากแบบจําลองพฤติกรรมการบริโภคแบบเสพติดของ Becker and Murphy (1988) ซึ่งเปน
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งานวิจัยชิ้นแรกที่ทําการศึกษาผลเชิงประจักษโดยใชขอมูลระดับจุลภาคกับแบบจําลองของ 
Becker and Murphy (1988) โดยแบบจําลองแสดงอุปสงคของการสูบบุหร่ีในงานวิจัยของ 
Chaloupka (1991) เปนดังนี้ 
 

)1()1()1()1()()( 543210 ++−+++−++= tCtCtPtPtPtC ccc ββββββ   (1) 
 

)()1()1()()( 43210 tAtCtPtPtC cc φφφφφ ++++++=      (2) 
 

โดยที่ )(tC คือ ปริมาณการสูบบุหร่ีณ เวลา t  
)(tP คือ ราคาบุหร่ี ณ เวลา t  
)(tA คือ ปริมาณการสูบบุหร่ีที่ผานมาในอดีต (Addictive Stock) จนมาถึงเวลา t  

 
สมการ (1) และ (2) ขางตนไดมาจากการหาคาอรรถประโยชนสูงสุดที่มาจากการสูบบุหร่ี 

โดยฟงกชันอรรถประโยชนนั้น เปนสมการพหุนามกําลังสองของตัวแปรการบริโภคในปจจุบัน 
รายไดในปจจุบัน และปริมาณการบริโภคสินคาเสพติดที่ผานมาในอดีตจนมาถึงปจจุบัน 
Chaloupka (1991) ใชขอมูลจาก Second National Health and Nutrition Examination ในการ
ประมาณสมการดังกลาวทั้งนี้ คาสัมประสิทธิ์ทั้งสองสมการของตัวแปรราคาบุหร่ีในปจจุบันถูก
คาดหวังวามีคาเปนลบ สวนคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรราคาบุหร่ีในอดีตและอนาคตถูกคาดหวังวา
เปนบวก (คาสัมประสิทธิ์ดังกลาวดูเหมือนวาจะมีความขัดแยงกับทฤษฎีราคา ทั้งนี้ Becker et al 
(1990) ไดใหคําอธิบายไววา การบริโภคในเวลาที่แตกตางกันเปนสวนเติมเต็มซึ่งกันและกนัอยางไร
ก็ตามสมการเหลานี้ไดกําหนดใหระดับการบริโภคในอดีตและในอนาคตเปนคาคงที่ เพื่อใหราคา
สินคาในอดีตและในอนาคตสงผลกระทบเฉพาะระดับการบริโภคในปจจุบันเทานั้น ซึ่งถาหากการ
สูบบุหร่ีไมใชการบริโภคแบบเสพติด ปริมาณการสูบบุหร่ีที่ผานมาในอดีตและปริมาณการสูบบหร่ี
ในอนาคตจะไมมีผลตอปริมาณการสูบบหร่ีในปจจุบัน) จากเหตุผลในทํานองเดียวกัน คา
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรการบริโภคของทั้งอดีตและอนาคต และปริมาณการสูบบุหร่ีที่ผานมาใน
อดีตจนมาถึงปจจุบันถูกคาดหวังวาเปนบวกซึ่งผลการประมาณสมการที่ไดนั้นก็สนับสนุนขอ
สมมติฐานดังกลาว นั่นคือ พฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยทั่วๆไปของครัวเรือนในอเมริกาไมไดมี
พฤติกรรมแบบสายตาสั้น (Myopic) 

 
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ประยุกตแบบจําลองของ Becker and Murphy (1988) และ

แบบจําลองของ Chaloupka (1991) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคแบบเสพติดในรูปแบบของ
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การพนัน ซึ่งก็คืองานวิจัยของ Mobilia (1994) โดยสรางแบบจําลองแสดงอุปสงคของการเลนการ
พนันจากการหาอรรถประโยชนสูงสุดตลอดชีวิตภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ ซึ่งฟงกชัน
อรรถประโยชนเปนดังนี้ 

 
)](),(),([)( tZtLtHutU =         (3) 

 
โดยที่ )(tH คือ ฟงกชันซึ่งบงบอกสุขภาพของครัวเรือน ณ เวลา t  

)(tL คือ ฟงกชันของเวลาวางที่เหลืออยูตลอดชีวิตของครัวเรือน ณ เวลา t  
)(tZ คือ ฟงกชันของเวกเตอรของการบริโภคสินคาชนิดอื่นๆ 

 
ฟงกชันอรรถประโยชนถูกกําหนดใหเปน Concave Function นั่นคือ หากครัวเรือนมี

สุขภาพดีข้ึน เวลาวางของครัวเรือนมีเพิ่มมากขึ้น หรือครัวเรือนไดบริโภคสินคาอื่นๆ เพิ่มมากขึน้ จะ
ทําใหอรรถประโยชนของครัวเรือนเพิ่มข้ึนแตเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง ทั้งนี้ ทั้งสามฟงกชันที่กลาวมา
ในขางตนสามารถอธิบายได ดังนี้ หนึ่ง ฟงกชันซึ่งบงบอกสุขภาพของครัวเรือน ))(( tH เปนฟงกชัน
ของ 2 ตัวแปร คือ )(tF  ซึ่งหมายถึงปริมาณการบริโภคสินคาทั่วไป และ )(tG  ซึ่งหมายถึงการ
บริโภคสินคาเสพติด (การพนัน) โดยการบริโภคสินคาทั่วไปเพิ่มข้ึนจะทําใหสุขภาพดีข้ึนแตดีข้ึนใน
อัตราที่ลดลง สวนการบริโภคสินคาเสพติดเพิ่มข้ึน จะทําใหสุขภาพแยลงในอัตราที่ลดลง สอง 
ฟงกชันของเวลาวางที่เหลืออยูของครัวเรือน ))(( tL เปนฟงกชันของ 2 ตัวแปร คือ )(tB  ซึ่งหมายถึง 
เวลาวางที่ใชในการเลนการพนัน โดยที่การเลนการพนันมากขึ้นจะหมายถึงการไดใชเวลาวาง
เพิ่มข้ึนแตเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง และ )(tG  ซึ่งหมายถึง เวลาที่ใชในการเลนการพนันในอดีตซึ่งจะ
เปนตัวอางอิงถึงเวลาที่ใชในการเลนการพนันในปจจุบันและในอนาคต หากในอดีตใชเวลาในการ
เลนการพนันมากจะสงผลใหปจจุบันใชเวลามากดวย ฉะนั้นหากตัวแปร )(tG มีคาเพิ่มข้ึนจะสงผล
ใหเวลาวางซึ่งก็คือตัวแปร )(tL  มีคาลดลงและลดลงในอัตราที่ลดลง สาม ฟงกชันแสดงเวกเตอร
ของการบริโภคสินคาชนิดอื่นๆ ))(( tZ  เปนฟงกชันของตัวแปร )(tX  ซึ่งหมายถึง ปจจัยการผลิต
ที่นํามาใชในการผลิตสินคาทั่วไป โดยที่หากปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึนจะสงผลใหการบริโภคสินคา
ทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ลดลง จากคําอธิบายความหมายของตัวแปรตางๆ ขางตน ทําใหสามารถ
เขียนฟงกชันอรรถประโยชนไดในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนี้  
 

)](),(),([)( tNtGtButU =         (4) 
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ทั้งนี้ ความหมายของตัวแปร )(tB และ )(tG  ยังคงเปนไปตามความหมายที่กลาวมา
ขางตน สวนตัวแปร )(tN  จะหมายถึง เวกเตอรของสินคาทั่วไปและสินคาที่เปนปจจัยการผลิต ซึ่ง
จากเงื่อนไขอนุพันธอันดับหนึ่ง (First Order Condition) สําหรับการหาอรรถประโยชนสูงสุดตลอด
ชีวิตที่เปนไปตามสมการ (4) ภายใตขอจํากัดดานงบประมาณของครัวเรือน จะทําใหไดสมการ
แสดงอุปสงคในการเลนการพนันของครัวเรือน เปนดังตอไปนี้ 
 

110 )1()1()()( +++++−++= ttB eetBtBtPtB βθθθβ     (5) 
 

โดยที่ )(tB   คือ ปริมาณการเลนการพนันณ เวลา t  
)(tPB คือ ราคาสําหรับการเลนการพนันตอคร้ัง 

θ       คือ สัมประสิทธบอกสัดสวนการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเลนการพนันในอดีตตอ 
ปริมาณการเลนการพนันในปจจุบัน 

βθ    คือ ผลคูณระหวางสัมประสิทธบอกสัดสวนการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเลนการ
พนันในอดีตตอปริมาณการเลนการพนันในปจจุบัน กับสัมประสิทธบอกสัดสวนการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการเลนการพนันในปจจุบันตอปริมาณการเลนการพนันใน
อนาคต ฉะนั้น สัมประสิทธิ์ดังกลาวหมายถึง สัดสวนการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
เลนการพนันในอนาคตที่รวมผลของปริมาณการเลนการพนันในอดีตที่สงผลตอ
ปริมาณการเลนการพนันในปจจุบัน 

 
 จากงานวิจัยของ Becker and Murphy (1988) ไดหาคาความยืดหยุนตอราคาจาก
สัมประสิทธิ์ θ ของสมการ (5) ซึ่งเปนไปตามพลวัตรสมการพหุนามกําลังสอง ดังนี้ 
 

02 =−+− θβφθφ          (6) 
 
หารากที่สองของคาความยืดหยุนของราคา )(φ  จะไดวา 
 

θ
θβ

φ
2

411
2,1

−
=

µ          (7) 
 
 สมการ (6) และ (7) จะนําไปใชในการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคในการเลน
การพนันตอราคาสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปในกรณีตางๆ ดังนี้ หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา
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ในระยะยาว สองการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาในปจจุบันที่ เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว สาม การ
เปลี่ยนแปลงราคาสินคาในปจจุบันที่เกิดขึ้นอยางถาวร ส่ี มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาในอนาคต 
และหา มีการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาในอดีต โดยจะแบงการเปลี่ยนแปลงเปน 2 ลักษณะคือ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีการคาดการณลวงหนา และการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมไดมีการคาดการณลวงหนา 
 
 งานวิจัยของ Mobilia (1994) ไดศึกษาพฤติกรรมเสพติดการพนันแขงมา โดยตัวแปรที่ใช
ในการศึกษาเปนดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที ่1 แสดงตัวแปรทีใ่ชในการศกึษา 
 
ตัวแปรตาม ความหมาย 
Attendance per capita จํานวนเงินพนันแขงมาตลอดทั้งปหารดวยจํานวนผูเลนพนัน 
Real Average handle per capita จํานวนเงินที่ใชในการเลนการพนันแตละครั้ง ณ ปปจจุบัน 

 
ตัวแปรอิสระ ความหมาย 
Race จํานวนการแขงมา 
Takeout rate อัตราเสียสุทธิ 
Real per Capita income รายไดตอหัว 
Time dummy 
Track dummy 

ตัวแปรหุนเวลา 
ตัวแปรหุนลูวิ่งมา 

 
ขอมูลที่ Mobilia (1994) ใชในการประมาณแบบจําลอง คือขอมูล Panel Data ของ

ปริมาณการเลนการพนันโดยรวมที่มีขอมูลภาคตัดขวาง คือ การพนันแขงมาในแตละพื้นที่ และ
ขอมูลอนุกรมในชวงป 1950 ถึง 1988 โดยสมมติวา ขอมูลดังกลาวสะทอนพฤติกรรมของผูบริโภค 
ทั้งนี้ ขอมูลการเลนการพนันในแตละพื้นที่ตางมีความแตกตางในลักษณะของประชากร รายได 
และตัวแปรอื่นๆที่มีผลตอการเลนการพนัน 

 
ผลการประมาณแบบจําลองสําหรับแบบจําลอง Non-Addictive Model โดยใชสมการ

ถดถอยกําลังสองนอยที่สุด (OLS) (ตัวแปรอิสระทางดานขวามือข้ึนอยูกับราคาในปจจุบันเทานั้น) 
พบวาความยืดหยุนตอจํานวนเงินพนันแขงมาตลอดทั้งปตอผูเลนการพนัน 1 คน (Attendance 
per Capita) มีคาเทากับ -1.247 หมายความวา หากราคาในการเลนพนันแขงมาโดยเฉลี่ยสูงขึ้น 1 
บาท ผูบริโภคจะเลนการพนันแขงมาลดลง 1.247 บาท และความยืดหยุนตอราคาตอจํานวนเงินที่
ใชในการเลนการพนันแตละครั้ง (Real Handle per Attendee) มีคาเทากับ -0.454 หมายความวา 
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หากราคาในการเลนพนันแขงมาสูงขึ้น 1 บาท ผูบริโภคจะเลนการพนันแขงมาลดลง 0.454 บาท
ตอการเลนการพนันในแตละครั้ง นอกจากนี้ ยังทําการประมาณแบบจําลองโดยกําหนดใหจํานวน
เงินพนันแขงมาตลอดทั้งปตอผูเลนการพนัน 1 คน และจํานวนเงินที่ใชในการเลนการพนันแตละ
คร้ังเปนตัวแปรตามในแบบจําลอง โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ราคาปจจุบัน (Price) รายได (Income) 
จํานวนการแขงขัน (Race) ผลการประมาณแบบจําลองที่ไดคือ ราคา และรายไดมีความสัมพันธ
กับตัวแปรตามทั้ง 2 ตัวในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนจํานวนการแขงขันมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรจํานวนเงินพนันแขงมาตลอดทั้งปตอผูเลนการพนัน 1 
คน แตมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับตัวแปรจํานวนเงินที่ใชในการเลนการพนันแตละ
คร้ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
 

ผลการประมาณแบบจําลองสําหรับแบบจําลอง Addictive Model โดยใชสมการถดถอย
กําลังสองนอยที่สุด (OLS) (ตัวแปรอิสระทางดานขวามือข้ึนอยูกับราคาในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต) เมื่อทําการประมาณแบบจําลองโดยกําหนดใหจํานวนเงินพนันแขงมาตลอดทั้งปตอผูเลน
การพนัน 1 คน และจํานวนเงินที่ใชในการเลนการพนันแตละครั้งเปนตัวแปรตามในแบบจําลอง 
โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ราคาอดีต (Lagged Price) ราคาปจจุบัน (Price) ราคาอนาคต (Future 
Price) รายได (Income) จํานวนการแขงขัน (Race) ผลการประมาณแบบจําลองที่ไดคือ ราคา 
และรายไดมีความสัมพันธกับตัวแปรตามทั้ง 2 ตัวในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
นอกจากนั้น ยังประมาณแบบจําลองดวยวิธีการ Two Stage Least Square (TSLS) โดย

กําหนดใหตัวแปรตามทั้งสองตัวเปน “Instrumental Variables” เนื่องจาก ตัวแปรการบริโภคใน
อดีตและในอนาคตเปนตัวแปรภายใน (Endogeneity) โดยตัวแปรการบริโภคปจจุบันถูกกําหนดให
เปนฟงกชันของการบริโภค 1 ชวงเวลาที่ผานมาในอดีต (one lag of consumption) การบริโภค
ลวงหนาถัดออกไป 1 ชวงเวลา (one lead of consumption) ราคา ณ ปจจุบันของสินคาพนัน 
(current price of gambling)(ดังนั้น ตัวแปรการบริโภคปจจุบัน จึงเปนอิสระกับตัวแปรราคาสินคา
ในอดีตและราคาสินคาในอนาคต) รายไดของครัวเรือน และจํานวนการแขงมา ดังสมการตอไปนี้ 

 
ttfuturetpastt PBBB 1011 θθθθ +++= +−        (8) 

 
เร่ิมแรกใชขอมูลตัวแปร Instrument ประกอบไปดวยตัวแปรราคาสินคายอนหลังและ

ลวงหนา 4 ชวงเวลานับจากเวลา ณ ปจจุบัน ราคาปจจุบัน และตัวแปรอื่นๆที่คาดวาจะมผีลตอการ
บริโภค ทั้งนี้เนื่องจาก มีงานศึกษาซึ่งเปนที่ยอมรับกันวา ผลเฉลยของสมการอนุพันธอันดับสอง
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สําหรับการบริโภค ณ เวลาใดๆ จะขึ้นอยูกับมูลคาปจจุบัน โดยกําหนดใหมูลคาของการบริโภคใน
อดีตและในอนาคตเปนตัวแปรภายนอก (Becker, Grossman and Murphy 1990, หนา 9) ซึ่งเหน็
ชัดเจนวา ไมไดมีเพียงตัวแปรเหลานี้ที่สามารถใชพยากรณการบริโภคในอดีตและในอนาคตได 
ดังนั้น การบริโภคในอดีตและในอนาคตจะขึ้นอยูกับตัวแปรราคาสินคายอนหลังและลวงหนา 4 
ชวงเวลานับจากเวลา ณ ปจจุบัน และตัวแปร ณ เวลา t อ่ืนๆ ที่เพิ่มเติมเขามา และเมื่อทําการ
ประมาณแบบจําลองก็พบวา ทั้งสมการที่มีตัวแปรตามเปนจํานวนเงินพนันแขงมาตลอดทั้งปตอผู
เลนการพนัน 1 คน และสมการที่มีตัวแปรตามเปนจํานวนเงินที่ใชในการเลนการพนันแตละครั้ง 
พบวาระดับการบริโภคในอดีตและในอนาคตมีความสัมพันธกับการบริโภค ณ ปจจุบันในทิศทาง
เดียวกัน  

 
สวนผลที่ไดจากการหาคาความยืดหยุนของอุปสงคในการเลนการพนันตอราคาสินคาที่

เปลี่ยนแปลงไป พบวาสําหรับทุกๆ กรณี การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาเสพติดแบบที่มีการ
คาดการณลวงหนามีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงคของสินคาเสพติดมากกวาการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินคาเสพติดแบบที่ไมไดมีการคาดการณลวงหนา และการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาแบบ
ถาวรมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงคของสินคาเสพติดมากกวาการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาเสพ
ติดแบบชั่วคราว และกรณีของการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาเสพติดในระยะยาว (Long run Price) 
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปสงคของสินคาเสพติดมากที่สุด 

 
6.2 แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพนัน 
 
งานแรกที่มีการศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันในเชิงประจักษ ยอนหลังกลับไปเปนงานของ 

Suits(1979) ที่ไดมีการประมาณคาความยืดหยุนตอราคาของการพนัน (ประเภท Bookmaking) 
ในมลรัฐเนวาดา และการพนันแขงมาในรัฐตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา งานศึกษาพบวาความ
ยืดหยุนตอราคามีคามากกวา 1 อยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ความยืดหยุนตอรายไดมีคาประมาณ 
1 ที่สําคัญ งานศึกษาชิ้นนี้ไดใหนิยามราคาของการพนันวาคือ ‘Take-out Rate’ (หรือมคีาเทากบั1- 
Expected value of $1 bet) หรือเราอาจเรียกไดวามันคือ Expected Loss ของการเลนพนัน
นั่นเองตัวอยางเชน การพนัน 1 บาท มีโอกาศถูก 90 % เพราะฉะนั้น Expected Loss หรือ ราคา
ของการพนันประเภทนี้มีคาเทากับ 0.10 บาท จากการสัมภาษณSuit (1979)พบวา ผูเลนพนันสวน
ใหญในประเทศสหรัฐอเมริกาคิดวาการพนันเปน Recreational Activity มากกวาการไดมาซึ่ง
รายไดและสินทรัพย ถึงแมจะรูวาโดยเฉลี่ยแลวจะแพ แตการมีความตื่นเตนที่ไดลุนคือส่ิงที่ไดจาก
การพนัน Expected Loss ที่เกิดขึ้นคือราคาที่ตองจาย 
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งานวิจัยสําคัญที่ไดรวบรวมแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
พนันพบไดใน Paton, Siegel, and Williams (2003) ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงรูปแบบมาตรฐานของ
สมการอุปสงคของการเลนพนันโดยมีลักษณะ คือ 
 

∑ +++++= tijtjtitit uZPYaPaaQ ββ210       (9) 
 
โดยที่ itQ = อุปสงคที่มีตอการพนันประเภท i 

itP   = ราคาของการพนันประเภท i 
Y    = รายได 
Z    = เวคเตอรของปจจัยควบคุมอ่ืนๆ 

jtP = ราคาของการพนันประเภทอื่นๆ 
 
Paton, Siegel, and Williams (2003) กลาววาพฤติกรรมการพนันของผูบริโภคจะมี

ลักษณะ พิเศษคือ มักจะไมออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงราคาเนื่องจาก 1) ผูบริโภคมักไมทราบ
ราคาที่แทจริงของสินคาการพนัน หรือ ไมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคา หรือความ
แตกตางของราคาของประเภทของการพนันตางๆและ 2) ผูเลนพนันมักมีความซื่อสัตย (Royalty) 
กับประเภทของการพนันที่ตนเองซื้อสูง นั่นหมายึงผลของการชดเชยกันทางดานราคามีไมมาก 
และ แสดงใหเห็นวาการตอบสนองตอราคามีไมมากเชนกัน ดังนั้น การพนัน การดื่มสุรา และการ
สูบบุหร่ีมีลักษณะที่คลายคลึงกันในมิติของการมีลักษณะเสพติด 

 
ตัวอยางงานวิจัยเชิงประจักษที่เกี่ยวของพบไดใน Clotfelter and Cook (1990) พบวา

ความยืดหยุนตอราคาของ Lotto และ Number Games มีคานอยกวา -1 คอนขางมาก (-2.55 
และ -3.05 ตามลําดับ) ในขณะที่ Forrest et al (2009) พบวาความยืดหยุนตอราคาของล็อตเตอรี่
ในประเทศอังกฤษคาใกล -1 (เทากับ -1.03) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูเลนในสหรัฐอเมริกาสามารถ
ชดเชยไดมากกวาผานการเลนการพนันในรัฐใกลเคียง สวนงานที่เกี่ยวของกับ เครือ่งเลนพนนั บอน 
และการพนันจะมีงานศึกษาในเชิงประจักษคอนขางนอย แตโดยเปรียบเทียบแลวพบวาความ
ยืดหยุนต่ํากวาล็อตเตอรี่ เนื่องจากอาจเปนเพราะ ราคาของการเลนพนันประเภทตางๆสังเกตได
ยากกวา 
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ในมิติของการชดเชยกันระหวางพฤติกรรมการเลนพนันประเภทตางๆ Paton et al (2003) 
พบวา ระดับของการชดเชยกันระหวางประเภทของการพนันมีลักษณะเพิ่มข้ึนตามเวลา แตอยางไร
ก็ดี ไมไดหมายความวาการสงเสริมการพนันบางประเภท เชน สลากกินแบงรัฐบาล จะชวยลดการ
พนันประเภทอื่น  การเปดกวางในการพนันบางประเภทอาจทําใหเกิดทั้งลักษณะที่เกื้อหนุนกัน 
และ ชดเชยกันได หรือ อาจจะไมเกิดการชดเชยกันเลยก็เปนได เพราะมีผูเลนใหมเขามาและทําให
ตลาดใหญข้ึน ซึ่งผลดังกลาวพบในกรณีสลากกินแบงรัฐบาล ของประเทศอังกฤษ นอกจากนั้น ผล
การศึกษาลักษณะการชดเชยกันในการเลนพนันของประเทศสหรัฐอเมริกาไมชัดเจน และ
เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐที่ทําการศึกษา อยางไรก็ดีโดยสรุปแลว งานศึกษาสวนใหญใหขอสรุปวาผล
ทางราคาของการพนันในแตละประเภท ทําใหเกิดการชดเชยกันได (คาความยืดหยุนไขว ตอราคา
เปนบวก) ในขณะที่การสงเสริมการพนันบางประเภท ในสังคมอาจไมสามารถไปทดแทนการพนัน
ประเภทอื่นได เพราะตลาดอาจจะใหญข้ึนแทน 

 
6.3 ตัวอยางงานวิจัยในเชิงประจักษที่สําคัญและขอคนพบที่นาสนใจ 
 
งานศึกษาในเชิงประจักษของพฤติกรรมการพนันที่สําคัญพบไดใน  Albers and Hubl 

(1997) งานวิจัยดังกลาวไดพยายามหารูปแบบพฤติกรรมการติดพนันของครัวเรือนเยอรมันเปน
คร้ังแรก โดยใชแบบจําลองโพรบิท (Probit) เพื่อทดสอบลักษณะของครัวเรือนเยอรมันที่คาดวามี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเลนพนันถูกกฎหมายในรูปแบบตางๆ ขอมูลที่ใชในการประมาณ
แบบจําลองในงานวิจัยของ Albers and Hubl (1997) ไดมาจากการสํารวจ โดยเขาไดสราง
แบบสอบถามที่ครอบคลุมตัวแปรแสดงลักษณะทางสังคม (Socio-Economic) ของครัวเรือน อัน
ไดแก อายุ (Age) เพศ (Gender) ระดับการศึกษา (Education) รายได (Income) สถานะ
ครอบครัว (Family Status) สิทธิ์ในการครอบครองบาน (Home Ownership) และอาชีพ 
(Occupation) นอกจากตัวแปรแสดงลักษณะทางสังคมของครัวเรือน ยังมีตัวแปรที่เปนแรงจูงใจ
สําคัญในการเลนการพนัน คือ ความสนใจของเงินรางวัลสูงสุด (Maximum Prize) ที่ผูเลนมีโอกาส
จะไดรับ (ในงานวิจัยของ Clotfelter & Cook 1989 หนา 59-63 กลาววามูลคาของเงินรางวัลสูงสุด
ที่ผูเลนพนันมีโอกาสจะไดรับ โดยเฉพาะรางวัลแจคพ็อตของล็อตเตอรี่ เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
ครัวเรือนเลือกเลนการพนัน) ขอมูลสํารวจแนวระนาบ (Cross section) มีจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 
891 ชุด 

ในแบบจําลอง Albers and Hubl (1997) ไดกําหนดใหตัวแปรตาม iy  (ดัชนี i  แทน
ครัวเรือน i ) จะมีคาเปน 1 เมื่อครัวเรือน i  เลือกเลนการพนัน และมีคาเปน 0 เมื่อครัวเรือน i  เลือก
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ที่จะไมเลนการพนัน ฉะนั้น สมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Model) ของแบบจําลอง
แสดงแนวโนมของครัวเรือนที่จะเลือกเลนการพนันในทุกๆ เกมส เปนดังนี้  

 
iii uxy +′= β*           (10) 

 
โดยที ่ *

iy  คือ แนวโนมของครัวเรือน i  ที่เลือกเลนการพนนัในทุกๆ เกมส 
β ′  คือ เวกเตอรของคาสัมประสิทธิ์  

ix คือ เซตของตัวแปรที่เปนปจจัยกําหนดการเลือกเลนการพนันของครัวเรือน 
iu  คือ เทอมของคาคลาดเคลื่อนที่มีการกระจายแบบปกติ (Normally Distributed)  

และตัวแปร iu  ถูกสมมติวาไมมีความสัมพันธกับตัวแปร ix  
 
 สําหรับครัวเรือน i  ที่มีสวนพัวพันกับการพนันประเภทเดิมๆ เปนเวลา 3 เดือน ซึ่งครัวเรือน
ที่มีลักษณะดังกลาวจะกลายเปนผูติดพนันในแบบจําลองนี้ และกําหนดใหตัวแปรตาม iy  เปนดัง
สมการตอไปนี้   
 

=iy 1 ถา *
iy > 0 

=iy 0 สําหรับกรณอ่ืีนๆ          โดยที่ ni ,...,2,1=       (11) 
 

ในการหาคา Maximum Likelihood Function เทียบกับคาสัมประสิทธิ์ β  สําหรับฟงกชัน
ที่ไมไดเปนเชิงเสนตรง (Nonlinear Function) สามารถทําไดโดยใชวิธีการทําซ้ําของ Newton-
Raphson ทั้งนี้ ผลที่ไดจากการประมาณสมการ (9) เพื่อหาคา β ′ (คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่
เปนปจจัยกําหนดการเลือกเลนการพนันของครัวเรือน) พบวา สําหรับการเลนการพนันทุกประเภท
พบวา ตัวแปรที่เปนปจจัยกําหนดการเลนพนันของครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญ ไดแก รายได 
(Income) มูลคาของเงินรางวัลสูงสุด (Maximum Prize) และระดับการศึกษา (Education) โดย
รายไดและมูลคาของเงินรางวัลสูงสุดมีความสัมพันธตอแนวโนมในการเลนการพนันของครัวเรือน
ในทิศทางเดียวกัน สวนระดับการศึกษามีความสัมพันธตอแนวโนมในการเลนการพนันของ
ครัวเรือนในทิศทางตรงกันขาม สวนการพนันประเภทอื่นๆ ตัวแปรที่เปนปจจัยกําหนดการเลนพนัน
ของครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญ เปนดังนี้  
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ตารางที ่2 ผลการประมาณสมการ (9) เพื่อหาคาสมัประสิทธิ ์
 
ประเภทของการพนัน   ปจจัยกําหนดการเลนพนันของครัวเรือนที่มีนัยสําคัญ 
    
การพนันทุกประเภท      รายได(+) มูลคาของเงินรางวัล(+) ระดับการศึกษา(-) 
ล็อตโต (Lotto)      เพศ(+) มูลคาของเงินรางวัล(+) ระดับการศึกษา(-) 
ล็อตเตอรี่ (Draw Lotteries)      รายได(+) อายุ(+)  
ล็อตเตอรี่ (TV Lotteries)      รายได(+) มูลคาของเงินรางวัล(+) ระดับการศึกษา(-) 
พนันบอล (Soccer)      เพศ(+) มูลคาของเงินรางวัล(+)  
แขงมา (Horse Race)      สถานภาพ(+) มูลคาของเงินรางวัล(+)  
ตูเกมสพนัน(Gaming Machines)      เพศ(+) มูลคาของเงินรางวัล(+) ระดับการศึกษา(-) 
คาสิโน (Casinos)      รายได(+) เพศ(+) สถานภาพ(+) 
    

 
เนื่องจาก คาสัมประสิทธิ์ไมไดสะทอนคาความนาจะเปนในการตัดสินใจเลนการพนันของ

ครัวเรือน ซึ่งวิธีการหาคาความนาจะเปนดังกลาว สามารถทําไดโดย หาคาฐานนิยม (Mode) ของ
ขอมูล แตถาหากไมสามารถหาคาฐานนิยมของขอมูลดังกลาวได เนื่องจากขอมูลไมมีคาซ้ํากันเลย 
ก็สามารถใชการหาคามัธยฐานแทนได ทั้งนี้ งานวิจัยของ Albers and Hubl (1997) ไดกําหนด
นิยามของ “Median Participant” วาหมายถึง “ผูเลนการพนันที่มีรายไดอยูในระดับกลาง มีอายุ
อยูในวัยกลางคน (46 ป) แตงงานแลวแตยังไมมีบานเปนของตัวเอง ทํางานเปนพนักงานบริษัท
และเลนการพนันเพื่อหวังเงินรางวัลแจคพ็อต” นิยามดังกลาวจะถูกนํามาใชเปนเกณฑเปรียบเทียบ
กับตัวแปรอื่นๆ การหาคาความนาจะเปนดังกลาวมองวาการเปลี่ยนแปลง (Variation) ในตัวแปร
อิสระจะสามารถสะทอนคาความนาจะเปนในการตัดสินใจเลนการพนันของครัวเรือนได 
ยกตัวอยางเชน ตารางแสดงความนาจะเปนในการตัดสินใจเลนการพนันของครัวเรือน(ยกมา
เฉพาะผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในชิ้นนี้) ดังนี้ 
 

จากแถวแรกในตารางที่3 สามารถอธิบายไดวา ความนาจะเปนที่ผูเลนการพนันที่มี
ลักษณะเปนไปตามนิยาม “Median Participant” นั้นจะเลือกเลนล็อตเตอรี่ (TV Lotteries) เทากับ 
0.48 เลือกเลนพนันบอล (Soccer) เทากับ 0.16 และเลือกเลนตูเกมสพนัน (Gaming Machines) 
เทากับ 0.28 ในแถวที่สองเมื่อกําหนดใหมูลคาเงินรางวัลสูงสุดไมมีความสําคัญจะทําใหความ
นาจะเปนที่ผูเลนพนันเลือกเลนล็อตเตอรี่ ลดลงเหลือ 0.25 ความนาจะเปนที่จะเลือกเลนพนันบอล
ลดลงเหลือ 0.05 ความนาจะเปนที่จะเลือกเลนตูเกมสพนันลดลงเหลือ 0.07 หมายความวา ผูเลน
การพนันตางหวังจะไดเงินรางวัลแจคพ็อต เนื่องจากเมื่อกําหนดใหผูเลนพนันไมสนใจมูลคาเงิน
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รางวัลสูงสุด ปรากฎวาความนาจะเปนที่จะเลือกเลนการพนันทุกประเภทลดลง ในแถวที่สาม
กําหนดใหผูเลนพนันเปนผูหญิงจะทําใหความนาจะเปนที่ผูเลนพนันที่เปนผูหญิงจะเลือกเลนล็อ
ตเตอรี่เทากับ 0.55 ความนาจะเปนที่ผูเลนพนันที่เปนผูหญิงจะเลือกเลนพนันบอลเทากับ 0.04 
ความนาจะเปนที่ผูเลนพนันที่เปนผูหญิงจะเลือกเลนตูเกมสพนันเทากับ 0.07 สามารถอธิบายได
วา ผูหญิงชอบที่จะเลนพนันล็อตเตอร่ี (TV Lotteries) เนื่องจาก ความนาจะเปนที่จะเลือกเลน
พนันล็อตเตอรี่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคา “Median Participant”  เมื่อผูเลนเปนผูหญิง ในทางตรงกัน
ขาม ผูหญิงไมชอบที่จะเลนพนันบอลและตูเกมสพนัน (Gaming Machines) เนื่องจาก ความ
นาจะเปนที่จะเลือกเลนพนันประเภทดังกลาวลดลงเมื่อเทียบกับคา “Median Participant” เมื่อผู
เลนเปนผูหญิงสวนตัวแปรที่คาดวาเปนปจจัยในการเลือกเลนการพนันตัวอื่นๆ ก็สามารถอธิบายได
ในทํานองเดียวกัน 
 
ตารางที ่3 แสดงความนาจะเปนในการตัดสินใจเลนการพนันของครัวเรือน 
 

ประเภทของการพนัน ล็อตเตอรี่  
(TV Lotteries) 

พนันบอล  
(Soccer) 

ตูเกมสพนัน  
(Gaming Machines) 

(1) Median Participant 0.48 0.16 0.28 
(2) มูลคาเงินรางวัลสูงสุดไมมี

ความสําคัญ 
0.25 0.05 0.07 

(3) ผูหญิงเปนผูเลน 0.55 0.04 0.07 
(4) ระดับการศึกษา 0.33 0.09 0.11 
(5) สถานภาพ 0.44 0.22 0.40 
(6) การวางงาน 0.38 0.07 0.50 
(7) มีบานเปนของตัวเอง 0.55 0.08 0.23 
(8) มีอาชีพเปนขาราชการ 0.59 0.24 0.25 
(9) มีอาชีพเปนกลุมผูใชแรงงาน 0.46 0.16 0.36 
 
 สรุปผลการศึกษาในงานวิจัยของ Albers and Hubl (1997) พบวาครัวเรือนในเยอรมันที่
วางงานและมีการศึกษาตํ่ามีโอกาสติดการพนันมาก ผลการศึกษาที่สอดคลองกันในตางประเทศ 
ไดแก ในประเทศอเมริกา งานวิจัยของ Clotfelter and Cook (1989) โดยที่ตัวแปรในเชิงเศรษฐกิจ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมติดการพนันของครัวเรือนในเยอรมัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง รายไดหลัง
หักภาษี (Disposable Income) ของครัวเรือน แตอยางไรก็ตาม ในงานวิจัยชิ้นนี้มองวา การพนัน 
เปนสินคาปกติไมใชสินคาเสพติด เนื่องจากระดับการบริโภค (ปริมาณการเลนการพนัน) สูงขึ้น
ตามระดับรายไดที่สูงขึ้น 
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7. ผลการศึกษาเชิงปริมาณดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 
 
การศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันในประเทศไทยในเชิงปริมาณ จะใชขอมูลที่ไดจากการ

สํารวจภาคสนามแนวระนาบ (Survey based cross-section data) จากโครงการวิจัย “การศึกษา
เร่ืองสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย” ภายใตการสนับสนุนจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งรวมตัวอยางทั้งสิ้น 5,042 ตัวอยางมา
ประมาณการดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิติ ซึ่งไดต้ังอยูบนรากฐานงานวิจัยของ Albers and Hubl 
(1997) และแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการพฤติกรรมบริโภคของสินคาเสพติด ซึ่งไดรวมตัวแปร
ทางดาน 1) ปจจัยสวนบุคคล 2) ปจจัยที่เกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม 3) การเขาถึงแหลง
ของการเลนการพนัน และ 4) ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอความเสี่ยง รวมถึงตัวแปรที่สะทอนวา
ผูบริโภคเปนวาการพนันเปนสินคาประเภท Recreational Activity หรือไม ตามขอคนพบที่ไดจาก
งานของ Suits (1979) โดยไดรวมคําถามที่สะทอนความสุขที่ไดจากการเลนการพนันลงไปใน
แบบจําลองดวย 
 

การประมาณคาสมการแบบจําลองทางเศรษฐมิติถูกจัดทําแบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก 1) 
แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ‘การมีประสบการณ’ ในการเลนการพนัน และ 2) 
แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ‘การเลนการพนันในปจจุบัน’ ดังนั้น แบบจําลองทางเศรษฐ
มิติทั้งสองขางตน จึงมีนัยตอการทําความเขาใจพฤติกรรมการเลนพนันของคนไทยแตกตางกัน 
ทั้งนี้ แบบจําลองแรก จะแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่อาจมีสวนกําหนดใหบุคคลหนึ่งๆ กลายเปนผู ‘เร่ิม
เลน’ และมีประสบการณในการพนัน ในขณะที่แบบจําลองในสวนที่สองจะแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่
กําหนดพฤติกรรมของผูที่ ‘ยังคงเลน’ การพนันอยู  
 

นอกจากนั้น การศึกษายังไดประมาณคาแบบจําลองทางเศรษฐมิติของพฤติกรรมการเลน
พนันแยกยอยตามประเภท (ภายใตจํานวนขอมูลที่เอื้ออํานวยใหสามารถประมาณการไดในแตละ
ประเภท) ไดแก 1) แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนสลากกินแบงรัฐบาล 2) 
แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนหวยใตดิน 3) แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเลนหวยทุกชนิด 4) แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอล 5) แบบจําลอง
แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันในบอน 6) แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน
มวย/มวยตู และ 7) แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนกีฬาพื้นบาน ทั้งนี้ Functional 
Form รูปแบบสมการที่ประมาณคาทางเศรษฐมิติ ไดแก  
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แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี ‘ประสบการณ’ ในการเลนการพนัน  
 
การมีประสบการณการพนัน = f(รายได, ปจจัยสวนบุคคล, ปจจัยที่เกิดจากสภาพสังคมและ

ส่ิงแวดลอม) 
 
โดย  รายได คือ รายไดตอเดือนของบุคคล (บาทตอเดือน) 

ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส (โสด สมรส หมาย/หยา/แยกกันอยู) 
ระดับการศึกษา (ประถม/ตํ่ากวา มัธยมตน มัธยมปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา) 
และอาชีพ (ไมไดทํางาน/เกษียณ แมบาน/พอบาน นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร/
ประมง รับจางทั่วไป ลูกจางเอกชน ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ ธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย) 

ปจจัยที่เกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน 
การเลนพนันของบิดา/มารดา และการเลนการพนันของเพื่อน 

 
แบบจําลองแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ‘การเลนการพนันในปจจุบัน’ 
 
การเลนการพนันในปจจุบัน = f(รายได, ปจจัยสวนบุคคล, ปจจัยที่เกิดจากสภาพสังคมและ

ส่ิงแวดลอม, การเขาถึงแหลงของการเลนการพนัน, ความสุขจาก
การเลนพนัน, ผลจากการเลนพนัน, ตัวแปรที่สะทอนความเปน 
Rational Addiction, ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอความเสี่ยง)  

 
โดย  รายได คือ รายไดตอเดือนของบุคคล (บาทตอเดือน) 

ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส (โสด สมรส หมาย/หยา/แยกกันอยู) 
ระดับการศึกษา (ประถม/ตํ่ากวา มัธยมตน มัธยมปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา) 
และอาชีพ (ไมไดทํางาน/เกษียณ แมบาน/พอบาน นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร/
ประมง รับจางทั่วไป ลูกจางเอกชน ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ ธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย) 

ปจจัยที่เกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน 
การเลนพนันของบิดา/มารดา และการเลนการพนันของเพื่อน 

การเขาถึงแหลงของการเลนการพนัน คือ เวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) 
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ความสุขจากการเลนพนัน คือ การประเมินความสุขที่ไดจากการพนัน (มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด) 

ผลจากการเลนพนัน คือ ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจสวนบุคคล (เหมือนเดิม รวยขึ้น จน
ลง) และการถูกลงโทษจากการเลนการพนัน (ไมเคย เคย) 

ตัวแปรที่สะทอนความเปน Rational Addiction คือ การประเมินตนเองวาเปนผูติดการ
พนันหรือไม (ติด ไมติด) 

ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอความเสี่ยง คือ พฤติกรรมการเลนพนันเมื่อผูเลนได/เสียจาก
การพนันซึ่งการตีความวาผูเลนการพนันจะเปนผูที่มีมุมมองตอความเสี่ยงเปน
อยางไรนั้น จะตั้งอยูบนสมมติฐานดังตารางขางลาง (เครื่องหมาย + หมายถึงเลน
พนันเพิ่มข้ึน, เครื่องหมาย – หมายถึงเลนพนันลดลง, เครื่องหมาย = หมายถึงเลน
พนันเทาเดิม) กลาวคือ ผูที่ชอบความเสี่ยง (Risk-lover) จะเลนการพนันเพิ่มข้ึนเมื่อ
เลนได แตไมลดการพนันลงเมื่อเสีย ในขณะที่ผูที่เกลียดความเสี่ยง (Risk-averse) 
จะเลนเทาเดิมแมเลนได แตจะเลนลดลงเมื่อเสีย และผูที่เปนกลางตอความเสี่ยง 
(Risk-neutral) จะเลนเพิ่มเมื่อได และลดการเลนเมื่อเสีย 

 
   
 
  
 

การประมาณคาสมการทางเศรษฐมิติถูกจัดทําดวยแบบจําลอง Probit Model โดยวิธีการ 
Maximum Likelihood Estimator (MLE) และคํานวณหาคา ‘ความนาจะเปน’ ของบุคคลในการ
เปนผูมีประสบการณเลนการพนัน และเปนผูที่ยังคงเลนการพนันโดยนําสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการ
ประมาณคาสมการแบบจําลองทางเศรษฐมิติ (ซึ่งมีความหมายถึงสวนเปลี่ยนแปลงของ Z-Score) 
มาคํานวณหาความนาจะเปน ทั้งนี้ คาที่คํานวณไดจะสะทอนความนาจะเปนที่เปรียบเทียบกับ
ลักษณะที่มีคา Z-Score เทากับศูนย1 (ซึ่งหมายความวา กรณีฐานคือบุคคลที่มีโอกาสจะเปนผูเลน
การพนัน/ไมเลนการพนัน รอยละ 50 เทาๆ กัน) ทั้งนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางที่เก็บไดมีลักษณะ
กระจายตัวไมสมมาตรจึงไมเหมาะสมที่จะใชคาเฉลี่ย (Mean) หรือ มัธยฐาน (Median) เปนฐาน
ของการคํานวณ 

 
                                                 
1 ดังนั้น หากสมมติใหคาความนาจะเปนที่คํานวณไดมีคาเทากับ 7.9% นั่นหมายความวา การที่อายุเพ่ิมขึน้ 1  ป ทําให
คนไทยในกลุมตัวอยางมีโอกาสทีจ่ะเปนเลนการพนันเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9   

 Risk-lover Risk-neutral Risk-averse 
ได + + = 
เสีย = - - 
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7.1 ผลการประมาณคาแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสบการณในการเลนพนัน 
 

จากการประมาณคาดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิติพบวา (ตารางที่4) ประชากรไทยเพศ
ชายมีแนวโนมที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันมากกวาเพศหญิง และโอกาสที่บุคคล
หนึ่งๆ จะเคยมีประสบการณเลนการพนันจะมีมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มข้ึน นอกเหนือไปจากเพศและ
อายุแลว สภานภาพสมรสและอาชีพก็มีสวนสําคัญในการกําหนดความแตกตางของผูที่เคย/ไมเคย
เลนการพนัน กลาวคือ บุคคลที่มีสถานภาพ หมาย หยา หรือแยกกันอยู มีโอกาสที่จะเปนผูที่เคย
เลนการพนันมากกวาบุคคลที่มีสถานภาพโสดหรือสมรส กลุมผูมีอาชีพเปนพอบาน/แมบาน 
รับจางทั่วไป ลูกจางเอกชน ลูกจางรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ มีอาชีพอิสระ และมีธุรกิจสวนตัว/คาขาย จะ
มีแนวโนมเปนผูมีประสบการณการพนันมากกวาคนที่ไมไดทํางานหรือเกษียณ นักเรียนนักศึกษา 
ผูประกอบอาชีพเกษตรกรหรือประมง 

 
นอกจากไปจากลักษณะเฉพาะบุคคลแลว ปจจัยแวดลอมภายนอกซึ่งไดแกครอบครัวและ

บุคคลใกลชิดก็มีสวนอยางมีนัยสําคัญในการกําหนดวาบุคคลหนึ่งๆ จะเคยเลนการพนันหรอืไม ผล
การศึกษาพบวา โอกาสของการที่คนไทยจะเปนผูเคยเลนการพนันจะเพิ่มข้ึนตามจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่เปนผูเลนการพนัน อยางไรก็ดี การที่บิดามารดาเปนผูเลนการพนันจะมีผลในทางลบ 
หรือกลาวไดวา ผูเปนบุตรมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงการทดลองการเลนการพนันเมื่อบิดามารดาเปน
ผูเลนการพนัน และยิ่งไปกวานั้น อิทธิพลจากเพื่อนสนิทมีความสัมพันธไปในทิศทางทางบวกอยาง
มีนัยสําคัญ การที่เพื่อนสนิทเปนคนที่เลนการพนันจะเปนการเพิ่มโอกาสของการเคยเลนการพนัน
มากขึ้น การศึกษาในเชิงปริมาณยังพบวา ความแตกตางของระดับการศึกษาและรายไดไมใช
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีประสบการณในการเลนการพนันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการมปีระสบการณในการเลนพนันและการเลนการพนนั
ในปจจุบัน 

ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน ประสบการณ 
ปจจุบันเลน
การพนัน 

เพศ ชาย (+) (0) 
 หญิง (b) (b) 
อายุปจจุบัน  (+) (0) 
สถานภาพสมรส โสด (-) (0) 
 สมรส (-) (0) 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) (b) 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา (0) (0) 
 มัธยมตน (0) (0) 
 มัธยมปลาย (0) (0) 
 อาชีวศึกษา (0) (+) 
 อุดมศึกษา (b) (b) 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ (-) (0) 
 แมบาน/พอบาน (0) (0) 
 นักเรียน/นักศึกษา (-) (0) 
 เกษตรกร/ประมง (-) (-) 
 รับจางทั่วไป (0) (-) 
 ลูกจางเอกชน (0) (0) 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (0) (0) 
 อาชีพอิสระ (0) (-) 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) (b) 
รายไดตอเดือน  (0) (0) 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ   (0) 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง   
 1 ครั้ง   
 2 ครั้ง   
 มากกวา 2 ครั้ง   
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)   (0) 
การเลนพนันทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม  (0) 
 รวยขึ้น  (0) 
 จนลง  (b) 
ถาการเลนพนันทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น  (0) 
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ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน ประสบการณ 
ปจจุบันเลน
การพนัน 

 เลนเทาเดิม  (+) 
 เลนนอยลง  (0) 
 เลิกเลน  (b) 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น  (0) 
 เลนเทาเดิม  (+) 
 เลนนอยลง  (+) 
 เลิกเลน  (b) 
นอกจากเรื่องเงินการพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด  (0) 
 มาก  (+) 
 ปานกลาง  (+) 
 นอย  (0) 
 นอยที่สุด  (b) 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด  (+) 
 ไมติด  (b) 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย  (0) 
 เคย  (b) 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  (+) (0) 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู (-) (0) 
 พอเลน (-) (0) 
 แมเลน (-) (0) 
 ไมเลนทั้งคู (b) (b) 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน (+) (+) 
 ไมเลน (b) (b) 
หมายเหตุ:  (b): เกณฑอางอิง (Base Case) 
 (+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
 (-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
 (0): ไมอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 5 แสดงถึงคาความนาจะเปนที่บุคคลหนึ่งๆ จะมีโอกาสเปนผูมีประสบการณเลน
การพนันตามลักษณะปจจัยกําหนดตางๆ ขอสรุปที่สําคัญจะพบวา การเปนเพศชายจะมีโอกาส
เปนผูเคยเลนการพนันสูงขึ้นรอยละ 10.83 และการมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเปนผูเลนการพนัน 
(ที่ไมใชบิดามารดา) เพิ่มข้ึน 1 คน จะทําใหโอกาสที่สมาชิกคนอื่นๆ จะเคยมีประสบการณการพนนั
เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 32.67 นอกจากนั้น เพื่อนสนิทที่เปนผูเลนการพนันจะทําใหโอกาสที่เราจะเคย
เลนการพนันเพิ่มข้ึนสูงถึงรอยละ 20.75 เชนกัน 

 
ตารางที่ 5 ความนาจะเปนตามลกัษณะที่มีผลตอการเปนผูมีประสบการณและการเปนผู
เลนการพนนัในปจจุบัน 

ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน ประสบการณ 
ปจจุบันเลน
การพนัน 

เพศ ชาย 10.83% - 
 หญิง - - 
อายุปจจุบัน  0.32% - 
สถานภาพสมรส โสด -21.48% - 
 สมรส -12.24% - 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู - - 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา - - 
 มัธยมตน - - 
 มัธยมปลาย - - 
 อาชีวศึกษา - 19.73% 
 อุดมศึกษา - - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ -17.42% - 
 แมบาน/พอบาน - - 
 นักเรียน/นักศึกษา -21.76% - 
 เกษตรกร/ประมง -6.97% -17.34% 
 รับจางทั่วไป - -15.86% 
 ลูกจางเอกชน - - 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ - - 
 อาชีพอิสระ - -14.02% 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย - - 
รายไดตอเดือน  - - 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ   - 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง   
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ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน ประสบการณ 
ปจจุบันเลน
การพนัน 

 1 ครั้ง   
 2 ครั้ง   
 มากกวา 2 ครั้ง   
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)   - 
การเลนพนันทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม  - 
 รวยขึ้น  - 
 จนลง  - 
ถาการเลนพนันทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น  - 
 เลนเทาเดิม  9.85% 
 เลนนอยลง  - 
 เลิกเลน  - 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น  - 
 เลนเทาเดิม  9.94% 
 เลนนอยลง  11.97% 
 เลิกเลน  - 
นอกจากเรื่องเงินการพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด  - 
 มาก  23.17% 
 ปานกลาง  14.43% 
 นอย  - 
 นอยที่สุด  - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด  33.42% 
 ไมติด  - 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย  - 
 เคย  - 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  32.67% - 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู -31.52% - 
 พอเลน -15.86% - 
 แมเลน -16.66% - 
 ไมเลนทั้งคู - - 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน 20.75% 11.52% 
 ไมเลน - - 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ในสวนที่ผานมาไดแสดงถึงการศึกษาความนาจะเปนที่บุคคลจะมีประสบการณการพนัน 
หรือ กลาวสั้นๆ ไดวาเปนบุคคลที่ ‘เคยเลนการพนัน’ ในสวนตอไป จะแสดงถึงลักษณะของบุคคล
และปจจัยอื่นๆ เชนปจจัยแวดลอม รวมถึงทัศนะคติที่มีตอความเสี่ยง และระดับความสุขที่ไดจาก
การพนัน ซึ่งมีสวนกําหนดใหผูบริโภคในกลุมตัวอยาง ยังคงเปนผูที่เลนการพนันอยูในปจจุบัน
หรือไม 
 

7.2 ผลการประมาณคาแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบัน 
 

ผลการศึกษาพบวา ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับอาชีวศึกษามีแนวโนมที่จะเปนผูเลนการ
พนัน ณ ปจจุบันมากกวาผูที่มีการศึกษาในระดับอ่ืนๆ กลาวคือ ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับ
อาชีวศึกษามีโอกาสที่จะเลนการพนันในปจจุบันสูงกวาคนทั่วๆ ไป ถึงรอยละ 19.73 สวนลักษณะ
ทางอาชีพนั้นพบวา ผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย ผูที่ไมไดทํางานหรือเกษียณ 
พอบานแมบาน เปนนักเรียนนักศึกษา ลูกจางเอกชน หรือเปนลูกจางรัฐบาลรัฐวิสาหกิจจะมี
แนวโนมที่จะเลนการพนัน ณ ปจจุบันมากกวา ผูที่มีอาชีพเกษตรกรประมง รับจางทั่วไป และอาชพี
อิสระ 
  

ในมุมมองตอความเสี่ยงจะพบวาผูที่เลนการพนันมีลักษณะที่มีแนวโนมที่จะเปนผูกลัว
ความเสี่ยง (Risk-averse Person) ผูพนันไมมีแนวโนมที่จะพนันมากขึ้นหากมีรายไดจากการพนัน
เพิ่มข้ึน ในขณะที่มีแนวโนมที่จะลดการพนันลงหากเกิดความสูญเสียทางดานการเงินจากการเลน
พนัน ดังนั้น ขอคนพบนี้สามารถสะทอนใหเห็นไดวา ผูบริโภคไทยที่เปนผูเลนการพนันมิไดเปนผู
ชอบความเสี่ยงแตอยางใด หากแตมีปจจัยอื่นๆ ที่กําหนดพฤติกรรมการเลนการพนัน 

 
ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวา ‘ความสุข’ ที่ไดจากการเลนการพนันมีสวนสําคัญในการ

กําหนดวา กลุมตัวอยางจะยังเปนผูที่เลนการพนันอยู ผูที่กลาววาตนเองไดรับความสุขมากและ
ความสุขปานกลางจากการเลนการพนันมีความนาจะเปนที่จะเปนผูเลนการพนันเพิ่มข้ึนรอยละ 
23.17 และรอยละ 14.43 ตามลําดับ และที่สําคัญ ผลชี้วาแมผูที่เลนการพนันจะรูตัววาเปนผูที่ติด
การพนัน คนดังกลาวก็ยังคงเลนการพนันอยู (ซึ่งอาจสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง Rational 
Addiction) นอกจากนั้น เพื่อนสนิทในกลุม ยังคงเปนปจจัยกําหนดที่สําคัญวา บุคคลจะยังคงเปน
ผูที่เลนการพนันอยูหรือไม 
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 สวนปจจัยที่ไมมีสวนอธิบายพฤติกรรมการเลนการพนันในปจจุบัน ไดแก เพศ อายุ
ปจจุบันและอายุที่เร่ิมเลนการพนัน สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การเลนการพนัน เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน การลงโทษจากการเลนการพนัน บิดา
มารดา และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน 
 
 หากเปรียบเทียบความแตกตางของผลการศึกษาในสองสวนขางตน จะพบขอคนพบที่
สําคัญซึ่งสามารถมีนัยตอนโยบายที่แตกตางกัน หากจะกลาวโดยสรุป เราพบวาปจจัยที่กําหนดวา
บุคคลหนึ่งๆ จะเคยเปนผูที่ลองเลนการพนัน มีความแตกตางไปจากปจจัยที่มีสวนในการอธิบายวา
คนๆ นั้นจะยังเปนผูที่เลนการพนันอยูในปจจุบัน รายละเอียดผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาระดับ
การศึกษาไมไดมีผลตอการกําหนดวาบุคคลจะเคยลองเลนการพนันหรือไม ในขณะที่เมื่อคนๆ นั้น
ไดกลายเปนผูเลนการพนันแลว คนที่มีการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจะมีแนวโนมที่ยังคงเปนผู
เลนการพนันในปจจุบันมากกวากรณีอ่ืนๆ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับผูที่มีระดับ
การศึกษาในระดับประถม และมัธยม พบวา คนในกลุมทั้งสองมิไดมีแนวโนมที่จะเปนผูเลนการ
พนันมากกวากลุมอาชีวศึกษา ดังนั้น ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไมไดมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับ
การลดลงของการพนันแตอยางใด  

 
ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอทั้งการมีประสบการณและการเลนในปจจุบัน ไดแกกลุมเพื่อนสนิท 

จะสังเกตไดวา การมีเพื่อนสนิทเปนผูเลนการพนันจะเพิ่มโอกาสใหบุคคลเปนไดทั้งผู ‘ลองเลน’ 
และยังคงเลนการพนันในปจจุบัน 

 
ลักษณะเพศไมมีสวนอธิบายวาบุคคลคนนั้นจะเปนผูเลนการพนันในปจจุบันหรือไม ซึ่ง

ตรงกันขามกับกรณีประสบการณในการเลนการพนัน ดังนั้น ความแตกตางทางดานเพศจึงไมใช
ประเด็นที่จะระบุวาคนหนึ่ง จะเปนผูที่เลนการพนันหรือไม แตอาจสงผลกระทบตอการเปนผูเลน
หนาใหม (จากความนาจะเปนในการมีประสบการณพนันที่เพิ่มข้ึนเมื่อบุคคลเปนเพศชาย) ขอ
คนพบดังกลาวเปนเชนเดียวกับปจจัยดาน อายุ สถานภาพสมรส รวมถึงการเลนการพนันของบิดา
มารดา หรือจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน กลาวคือ เมื่อบุคคลดังกลาวกลายเปนผูเลน
การพนันไปแลว ปจจัยขางตนจะไมไดเปนตัวกําหนดวาคนดังกลาวจะเลนการพนันหรือไม 

 
ผลการศึกษาชี้ชัดวาระดับรายไดมิไดเปนปจจัยกําหนดวาบุคคลจะเปนผูที่ลองเลนการ

พนัน หรือกําลังเปนผูที่เลนการพนันหรือไม ซึ่งสิ่งดังกลาวแสดงวาการพนัน มีลักษณะเปนสินคา
เสพติด (Addictive Goods) สําหรับผูบริโภคไทย  
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7.3 ผลการประมาณคาแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันเปนรายประเภท 
 
 ถึงแมการศึกษาปจจัยที่มีสวนกําหนดพฤติกรรมการพนันในภาพรวมสามารถทําใหเรา
ทราบไดวาอะไรเปนลักษณะสําคัญที่มีสวนกําหนดการเคยเลนการพนันและการยังคงเลนการพนัน
ในปจจุบันของคนไทย อยางไรก็ดี การพนันประเภทตางๆ มีลักษณะที่แตกตางกัน การพนันที่เปน
ประเภทตัวเลข (เชน หวย) และการพนันที่เกี่ยวของกับการแขงขัน (เชน พนันบนผลกีฬา) อาจมี
ลักษณะของผูที่เลนแตกตางกัน นอกจากนั้น ปจจัยกําหนดอื่นๆ เชนความสุข ความเสี่ยง และ
สภาพแวดลอมยอมสงผลกระทบที่แตกตางกัน ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการพนันแยกเปนราย
ประเภทยอยจะสามารถทําใหผูวิจัยเขาใจเชิงลึกถึงปจจัยที่แตกตางดังกลาวไดชัดเจนขึ้น และยัง
จะชวยใหนําไปสูนัยเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับการพนันในแตละประเภทตอไป 
 

ตารางที่ 6 แสดงถึงผลการประมาณคาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภทตางๆ
รวมทั้งสิ้น 7 ประเภทไดแก การพนันประเภทสลากกินแบงรัฐบาล หวยใตดิน หวยทุกชนิด พนัน
ฟุตบอล พนันในบอน พนันมวย/มวยตู และพนันในกีฬาพื้นบาน ตารางที่ 7 แสดงถึงคาความนาจะ
เปนที่กลุมตัวอยางจะเปนผูเลนการพนันประเภทขางตนแยกตามลักษณะปจจัยกําหนดตางๆ 
  

ภาพรวมของผลการศึกษาพบวา2 ลักษณะเพศมีสวนกําหนดพฤติกรรมการเลนการพนัน
ในแตละประเภทแตกตางกัน เพศหญิงจะมีแนวโนมที่จะเลนหวยใตดินและหวยทุกชนิด ในขณะที่
เพศชายจะมีแนวโนมที่จะเลนการพนันที่เกี่ยวของกับการแขงขันและกีฬา ซึ่งไดแก การพนัน
ฟุตบอลพนันในบอน พนันมวย/มวยตู และพนันในกีฬาพื้นบาน ในขณะที่การพนันประเภทสลาก
กินแบงนั้นไดรับความนิยมเทาๆ กันระหวางเพศหญิงและเพศชาย 

 
 ปจจัยอายุมีผลตอพฤติกรรมการพนันในบางประเภทเทานั้น กลาวคือ คนที่มีอายุมากขึ้น 
มีแนวโนมที่จะเลนสลากกินแบงรัฐบาลมากข้ึน ในขณะที่จะมีแนวโนมในการพนันฟุตบอลและเลน
พนันในบอนลดลง อยางไรก็ดี อายุไมมีผลตอพฤติกรรมการเลนพนันประเภทอื่นๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

 
อายุที่เลนการพนันครั้งแรกไมผลตอการกําหนดพฤติกรรมการเลนพนันในสลากกินแบงฯ 

มวย/มวยตู และกีฬาพื้นบาน แตกลับมีผลในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอแนวโนมการเปนผูเลน
พนันในหวยใตดิน หวยทุกชนิด พนันฟุตบอล และพนันในบอนในปจจุบัน ซึ่งตีความไดวา หากผู
                                                 
2 การรายงานผลการศึกษาและการตีความอยางละเอียดอยูในภาคผนวก ก 
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เลนพนันไดเร่ิมเลนการพนันชนิดดังกลาวตั้งแตอายุยังนอย ส่ิงดังกลาวยิ่งทําใหบุคคลนัน้มโีอกาสที่
จะยังเปน‘ผูเลนในปจจุบัน’ มากขึ้น ดังนั้น การแกปญหากลุมนี้ตองใหความสําคัญกับการเริ่มเลน
ต้ังแตเด็กดวย 

 
สภาพสมรสโดยรวมแลวไมมีผลตอการเลนการพนันในแตละประเภท ยกเวนคนที่สมรสจะ

เลนพนันในบอนและเลนพนันกีฬาพื้นบานลดลง คนเปนหมาย/หยา/หรือแยกกันอยู มแีนวโนมทีจ่ะ
เปนผูเลนการพนันกีฬาพื้นบานอยางมีนัยสําคัญ 

 
ผลการประมาณคาตอลักษณะทางการศึกษาที่มีสวนกําหนดพฤติกรรมการเลนการพนัน

ประเภทตางๆ ขอคนพบที่นาสนใจคือ คนที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโนมที่จะเปนผูซื้อ
สลากกินแบง ในขณะที่ผูที่มีการศึกษาตํ่ากวาระดับดังกลาวจะเปนผูเลนหวยใตดินและหวยทุก
ประเภทแทน นอกจากนั้น ผูที่มีการศึกษาสูงกวาระดับมัธยมปลาย มีแนวโนมที่จะเปนผูเลนพนัน
ฟุตบอล 

 
ลักษณะของอาชีพมีสวนกําหนดแนวโนมการเปนผูเลนการพนันที่แตกตางกันในแตละ 

ประเภท ลูกจางเอกชน ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมที่จะซื้อสลากกินแบงรัฐบาลมากกวา
อาชีพอื่น ในขณะที่เกษตรกรและชาวประมงมีแนวโนมที่จะเลนหวย นอกจากนั้น ทุกอาชีพยกเวน
ลูกจางเอกชนและธุรกิจสวนตัวจะเปนผูมีโอกาสในการเลนพนันในบอนมากเทาๆ กัน 

 
 ผลของการเดินทางตอพฤติกรรมการเลนการพนันสามารถเกิดขึ้นไดทั้งสองดาน ในดาน
หนึ่งการเขาถึงแหลงการพนันที่ยากขึ้นอาจตีความไดวาเปนตนทุนการเลนการพนันทีเ่พิม่ข้ึน ดังนัน้ 
ผูเลนพนันอาจลดการเลนพนันประเภทนั้นลง (ความสัมพันธเกิดขึ้นในทิศทางลบ) ในขณะเดียวกัน 
หากผูพนันมองวาการเขาถึงที่ยากขึ้นดังกลาวสามารถถูกชดเชยไดจากการซื้อบริการที่เพิ่มข้ึน 
(เมื่อไปถึงสถานที่เลนการพนันแลว) ดังนั้น ความสัมพันธระหวางระยะเวลาของการเดินทางและ
การเลนการพนันจะเปนไปในทิศทางบวก ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางระยะเวลา
เดินทางและการพนันหวยใตดินและหวยทุกประเภทเปนไปในทิศทางลบ ในทางตรงกันขาม 
ระยะเวลาเดินทางที่เพิ่มข้ึนตอการพนันประเภทสลากกินแบงฯ บอนพนัน และพนันกีฬาพื้นบาน 
จะทําใหผูพนันมีแนวโนมเลนพนันมากขึ้น   
 

ปจจัยอื่นๆ ที่สําคัญไดแก ผูที่เลนหวยใตดิน และหวยทุกชนิดจะมีแนวโนมเปนผูที่เกลียด
ความเสี่ยง (Risk-averse Person) อยางไรก็ดี มุมมองทางดานความเสี่ยงของผูพนันไมมีสวน
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กําหนดพฤติกรรมการพนันประเภทอื่นๆ สวนมุมมองเรื่องความสุขนั้นพบวา ผูที่มองวาการเลนการ
พนันทําใหเกิดความสุข (ไดอรรถประโยชนจากการซื้อสินคา/บริการ) จะมีแนวโนมที่จะเปนผูที่เลน
การพนันประเภทบอน ในขณะที่ผูพนันประเภทอื่นๆ ไมไดถูกกําหนดจากปจจัยดานความสุขอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ผลยังพบวา การที่ผูเลนเคยถูกลงโทษไมสามารถชวยลดพฤติกรรมการพนัน
ของผูที่เลนการพนันลงได โดยเฉพาะการพนันประเภทหวย การพนันในบอน การพนันมวย/มวยตู 
และการพนันพื้นบาน  

 
ปจจัยแวลดลอมทางสังคมมีผลกระทบตอการพนันแตละประเภทที่แตกตางกัน จํานวน

สมาชิกในครัวเรือนมีผลตอพฤติกรรมการเลนการพนันในบางประเภท ไดแก สลากกินแบงฯ หวย 
และหวยทุกประเภท ในขณะที่ผลจากเพื่อนสนิทมีทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ เพื่อนที่เลนการ
พนันจะมีผลในทางบวกกับการพนันประเภทที่สามารถเลนกันภายในกลุมใกลชิดได ไดแก การ
พนันฟุตบอล การพนันในบอน และการพนันกีฬาพื้นบาน  
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ตารางที่ 6 แสดงปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภทตางๆ 

ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน 
สลากกิน
แบงฯ 

หวยใต
ดิน 

หวยทุก
ชนิด 

พนัน
ฟุตบอล 

พนันใน
บอน 

มวย/
มวยตู 

กีฬา
พื้นบาน 

เพศ ชาย (0) (-) (-) (+) (+) (+) (+) 
 หญิง (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
อายุปจจุบัน  (+) (0) (0) (-) (-) (0) (0) 
สถานภาพสมรส โสด (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) 
 สมรส (0) (0) (0) (0) (-) (0) (-) 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา (-) (+) (+) (-) (0) (0) (0) 
 มัธยมตน (-) (+) (+) (-) (0) (0) (0) 
 มัธยมปลาย (-) (+) (+) (0) (0) (0) (0) 
 อาชีวศึกษา (-) (+) (+) (0) (0) (0) (0) 
 อุดมศึกษา (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ (0) (-) (-) (0) (+) (0) (0) 
 แมบาน/พอบาน (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 
 นักเรียน/นักศึกษา (-) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 
 เกษตรกร/ประมง (-) (+) (+) (-) (+) (0) (0) 
 รับจางทั่วไป (-) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 
 ลูกจางเอกชน (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (+) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 
 อาชีพอิสระ (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 
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ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน 
สลากกิน
แบงฯ 

หวยใต
ดิน 

หวยทุก
ชนิด 

พนัน
ฟุตบอล 

พนันใน
บอน 

มวย/
มวยตู 

กีฬา
พื้นบาน 

 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
รายไดตอเดือน  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ  (0) (-) (-) (-) (-) (0) (0) 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง (+) (0) (+) (0) (0) (0) (0) 
 1 ครั้ง (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) 
 2 ครั้ง (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) 
 มากกวา 2 ครั้ง (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)  (+) (-) (-) (0) (+) (0) (+) 
การเลนพนันทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม (0) (-) (-) (-) (-) (0) (0) 
 รวยขึ้น (0) (-) (0) (0) (0) (0) (0) 
 จนลง (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
ถาการเลนพนันทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (-) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
 เลนเทาเดิม (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
 เลนนอยลง (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
 เลิกเลน (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) (-) (-) (0) (0) (0) (0) 
 เลนเทาเดิม (0) (-) (-) (0) (0) (0) (0) 
 เลนนอยลง (0) (-) (-) (0) (0) (0) (0) 
 เลิกเลน (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
นอกจากเรื่องเงินการพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
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ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน 
สลากกิน
แบงฯ 

หวยใต
ดิน 

หวยทุก
ชนิด 

พนัน
ฟุตบอล 

พนันใน
บอน 

มวย/
มวยตู 

กีฬา
พื้นบาน 

 มาก (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 
 ปานกลาง (0) (0) (0) (0) (+) (0) (0) 
 นอย (0) (-) (0) (0) (0) (0) (0) 
 นอยที่สุด (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
 ไมติด (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย (0) (-) (-) (0) (-) (-) (-) 
 เคย (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  (+) (+) (+) (0) (0) (0) (0) 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
 พอเลน (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
 แมเลน (+) (0) (0) (0) (0) (0) (-) 
 ไมเลนทั้งคู (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน (0) (-) (-) (+) (+) (0) (+) 
 ไมเลน (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) 
หมายเหตุ (b) : เกณฑอางอิง (Base Case)     (+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 

(0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    (-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
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ตารางที่ 7 แสดงความนาจะเปนตามลกัษณะบุคคลที่มีผลตอการเลนการพนนัประเภทตางๆ 

ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน 
สลากกิน
แบงฯ 

หวยใต
ดิน 

หวยทุก
ชนิด 

พนัน
ฟุตบอล 

พนันใน
บอน 

มวย/มวย
ตู 

กีฬา
พื้นบาน 

เพศ ชาย - -10.76% -10.64% 39.86% 12.47% 40.53% 38.62% 
 หญิง - - - - - - - 
อายุปจจุบัน  0.48% - - -1.03% -0.61% - - 
สถานภาพสมรส โสด - - - - - - -34.46% 
 สมรส - - - - -13.78% - -30.32% 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู - - - - - - - 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา -12.86% 26.13% 25.51% -29.02% - - - 
 มัธยมตน -18.87% 21.57% 20.96% -18.05% - - - 
 มัธยมปลาย -19.58% 24.87% 24.10% - - - - 
 อาชีวศึกษา -18.88% 16.45% 15.88% - - - - 
 อุดมศึกษา - - - - - - - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ - -10.38% -9.25% - 20.46% - - 
 แมบาน/พอบาน - - - - 21.12% - - 
 นักเรียน/นักศึกษา -22.72% - - - 25.87% - - 
 เกษตรกร/ประมง -16.74% 22.02% 22.12% -32.05% 12.75% - - 
 รับจางทั่วไป -7.79% - - - 15.66% - - 
 ลูกจางเอกชน 8.86% - - - - - - 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 10.80% - - - 19.20% - - 
 อาชีพอิสระ - - - - 15.22% - - 
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ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน 
สลากกิน
แบงฯ 

หวยใต
ดิน 

หวยทุก
ชนิด 

พนัน
ฟุตบอล 

พนันใน
บอน 

มวย/มวย
ตู 

กีฬา
พื้นบาน 

 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย - - - - - - - 
รายไดตอเดือน  - - - - - - - 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ  - -0.38% -0.39% -1.15% -1.46% - - 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง 23.66% - 13.72% - - - - 
 1 ครั้ง 43.01% 23.68% 23.20% -43.35% -14.96% -40.34% -27.55% 
 2 ครั้ง 43.31% 35.02% 34.49% -43.46% -16.41% -40.66% -27.01% 
 มากกวา 2 ครั้ง - - - - - - - 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)  0.24% -0.19% -0.19% - 0.14% - 0.28% 
การเลนพนันทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม - -17.31% -17.50% -21.30% -16.21% - - 
 รวยขึ้น - -17.16% - - - - - 
 จนลง - - - - - - - 
ถาการเลนพนันทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น -14.75% - - - - - - 
 เลนเทาเดิม - - - - - - - 
 เลนนอยลง - - - - - - - 
 เลิกเลน - - - - - - - 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น - -27.08% -23.35% - - - - 
 เลนเทาเดิม - -8.15% -7.39% - - - - 
 เลนนอยลง - -6.69% -6.87% - - - - 
 เลิกเลน - - - - - - - 
นอกจากเรื่องเงินการพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด - - - - - - - 
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ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนัน 
สลากกิน
แบงฯ 

หวยใต
ดิน 

หวยทุก
ชนิด 

พนัน
ฟุตบอล 

พนันใน
บอน 

มวย/มวย
ตู 

กีฬา
พื้นบาน 

 มาก - - - - 23.87% - - 
 ปานกลาง - - - - 17.67% - - 
 นอย - -11.28% - - - - - 
 นอยที่สุด - - - - - - - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด - - - - - - - 
 ไมติด - - - - - - - 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย - -14.47% -13.85% - -20.11% -21.76% -16.22% 
 เคย - - - - - - - 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  3.11% 2.96% 3.08% - - - - 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู - - - - - - - 
 พอเลน - - - - - - - 
 แมเลน 7.96% - - - - - -33.70% 
 ไมเลนทั้งคู - - - - - - - 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน - -8.49% -8.10% 25.01% 13.98% - 18.29% 
 ไมเลน - - - - - - - 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 8 สรุปภาพรวมปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนนัเปนรายประเภท 
ปจจัยที่คาดวามีอิทธิพลตอการเลนการพนันเปนรายประเภท 

เพศ 

• ชาย : มีแนวโนมที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันมากกวาเพศหญิง
และมีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “พนันฟุตบอล” “พนันในบอน” “มวย/
มวยตู” และ “กีฬาพื้นบาน” 

• หญิง : มีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” และ “หวยทุกชนิด” 

อายุปจจุบัน 

• มีอิทธิพลตอการมีประสบการณในการเลนการพนัน  
• ผูที่อายุมากมีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” 
• ผูที่อายุนอยมีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “พนันฟุตบอล” และ “พนันใน

บอน” 

สถานภาพสมรส 
• ผูที่มีสถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยู มีแนวโนมที่จะเคยมีประสบการณใน

การเลนการพนันและมีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “พนันในบอน” และ 
“กีฬาพื้นบาน มากกวาผูที่มีสถานภาพโสด หรือสมรส 

ระดับการศึกษา 

• ผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “สลาก
กินแบงฯ” และ “พนันฟุตบอล” สูงกวาผูที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ํากวา 

• ผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “หวย
ใตดิน” และ“หวยทุกชนิด” ต่ํากวาผูที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ํากวา 

อาชีพ 

• ลูกจางเอกชน ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท 
“สลากกินแบงฯ” สูงกวาอาชีพอื่นๆในขณะที่นักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร/
ประมง รับจางทั่วไปมีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” ต่ํา
กวาอาชีพอื่นๆ 

• เกษตรกร/ประมง มีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” และ “หวย
ทุกชนิด”สูงกวาอาชีพอื่นๆในขณะที่ผูที่ไมไดทํางานหรือเกษียณมีแนวโนมที่จะ
เลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” และ “หวยทุกชนิด” ต่ํากวาอาชีพอื่นๆ 

• เกษตร/ประมงมีแนวโนมที่จะเลน “พนันฟุตบอล” ต่ํากวาอาชีพอื่นๆ 
• ลูกจางเอกชน ธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีแนวโนมที่จะเลน “พนันในบอน” ต่ํากวา

อาชีพอื่นๆ 
• ปจจัยทางดานอาชีพ ไมมีอิทธิพลตอการเลนพนันประเภท “มวย/มวยตู” และ 

“กีฬาพื้นบาน” 
รายไดตอเดือน • ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันทุกประเภท 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน 
• ผูที่เริ่มเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน”“หวยทุกชนิด”“พนันฟุตบอล” และ 

“พนันในบอน” ตั้งแตอายุยังนอย มีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภทดังกลาว
สูงกวาผูที่เริ่มเลนการพนันประเภทดังกลาวเมื่ออายุมาก  

ความถื่ในการเลนการพนันตอ
เดือน 

• ผูที่มีความถี่ในการเลนการพนันต่ํากวาหรือเทากับ 2 ครั้งตอเดือนมีแนวโนมจะ
เลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ”“หวยใตดิน” และ “หวยทุกชนิด” 



39 
 

ปจจัยที่คาดวามีอิทธิพลตอการเลนการพนันเปนรายประเภท 
• ผูที่มีความถี่ในการเลนการพนันมากกวา 2 ครั้งตอเดือนมีแนวโนมจะเลนการ

พนันประเภท “พนันฟุตบอล” “พนันในบอน” “มวย/มวยตู” และ “กีฬาพื้นบาน” 

เวลาที่ใชเพื่อเดินทางไปเลนการ
พนัน (นาที) 

• เวลาในการเดินทางที่มากมีผลทําใหแนวโนมในการเลนพนัน“หวยใตดิน” และ 
“หวยทุกชนิด” ลดลง   

• เวลาในการเดินทางที่มากมีผลทําใหแนวโนมในการเลนพนัน“สลากกินแบง
ฯ”“พนันในบอน” และ “กีฬาพื้นบาน” เพิ่มขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทาง
เศรษฐกิจ 

• ผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวาฐานะทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมมีแนวโนมจะเลนการ
พนันลดลง 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากเลน
พนันแลวรวยขึ้นเทาตัว 

• ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันทุกประเภท 
 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากเลน
พนันแลวจนลง 50 %  

• มีแนวโนมวากลุมผูเลนพนันประเภท “หวยใตดิน” และ “หวยทุกชนิด” จะเลน
พนันลดลง 

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการ
พนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) 

• มีแนวโนมวากลุมผูเลน “พนันในบอน” ที่ไดรับความสุขมากหรือปานกลางจะ
เลนพนันเพิ่มขึ้น 

ติดการพนัน 
• ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันทุกประเภท 
• แตเปนปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหการเลนการพนันในปจจุบันสูงขึ้น 

เคยถูกลงโทษจากการพนัน 
• ผูที่ไมเคยถูกลงโทษมีแนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน”“หวยทุก

ชนิด”“พนันในบอน” “มวย/มวยตู” และ “กีฬาพื้นบาน” ต่ํากวาผูที่เคยถูกลงโทษ 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลน
พนัน 

• สมาชิกในครอบครัวเลนการพนันสงผลตอแนวโนมที่จะเคยมีประสบการณใน
การเลนการพนันที่สูงขึ้น 

• สมาชิกในครอบครัวเลนการพนันมีผลทําใหแนวโนมในการเลนการพนัน
ประเภท “สลากกินแบงฯ”“หวยใตดิน” และ “หวยทุกชนิด” นั้นสูงขึ้น 

บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม 

• การเลนการพนันของบิดามารดามีอิทธิพลทําใหโอกาสที่จะเคยมีประสบการณ
ในการเลนการพนันของบุตรต่ําลง 

• แตถาหากมารดาเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” จะมีอิทธิพลทําให
แนวโนมในการซื้อ“สลากกินแบงฯ” ของบุตรสูงขึ้น 

• ในขณะที่ มารดาเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” จะมีอิทธิพลทําให
แนวโนมในการเลนพนัน “กีฬาพื้นบาน” ของบุตรต่ําลง 

เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม 
• ครัวเรือนไทยมีแนวโนมที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันและมี

พฤติกรรมในการเลนการพนัน ณ ปจจุบันตามเพื่อน โดยเฉพาะการพนัน
ประเภท “พนันฟุตบอล” “พนันในบอน” และ “กีฬาพื้นบาน” 
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8. สรุปผลการศึกษาในเชิงปริมาณและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

การศึกษาพฤติกรรมการพนันในประเทศไทยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคที่จะใชเครื่องมือ
แบบจําลองทางเศรษฐมิติมาประมาณหาคาความสัมพันธและตัวแปรกําหนดที่อาจมีผลตอการมี
ประสบการณการพนันและการเลนการพนันในปจจุบันของคนไทย โดยอาศัยขอมูลจากการสํารวจ
ภายใตโครงการวิจัย รวมจํานวนทั้งสิ้น 5,042 ตัวอยาง แบบจําลองที่นํามาศึกษา ไดรับแรงจูงใจ
จากงานวิจัยของ Albers and Hubl (1997) ผนวกเขาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การการบริโภคสินคาเสพติด ซึ่งไดรวมตัวแปรทางดานปจจัยสวนบุคคล สภาพสังคมและ
ส่ิงแวดลอม การเขาถึงแหลงของการเลนการพนัน ทัศนคติของผูพนันที่มีตอความเสี่ยง และ
ความสุขที่ไดจากการเลนการพนัน ประโยชนที่ไดจากการศึกษาปจจัยทุกดานดังกลาวขางตนจะทาํ
ใหเราทราบถึงกลุมเปาหมายของประชากรไทยที่จะมีแนวโนมเปนผูลองเลนการพนัน และผูที่ยังคง
เลนการพนันอยูในปจจุบัน นอกจากนั้น ยังทําใหทราบถึงปจจัยกําหนดหรือสาเหตุซึ่งสามารถ
นําไปสูนัยเชิงนโยบายเพื่อแกปญหาการเลนพนันไดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น  

 
ขอคนพบในภาพรวมที่สําคัญพบวา สําหรับคนไทยแลว การพนันเปนสินคาเสพติด

(Addictive Goods) เนื่องจากไมมีกรณีใดเลยที่รายได (Income) ของผูเลนการพนันสามารถ
อธิบายพฤติกรรมการพนันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษายังระบุวา ‘ความสุข’ ที่ไดจาก
การเลนการพนันมีสวนสําคัญในการกําหนดวาบุคคลจะเปนผูที่เลนการพนันหรือไม โดยเฉลี่ยแลว 
ผูที่เลนการพนันเปนผูที่เกลียดความเสี่ยง (Risk-averse Person) และรูตัววาตนเปนผูที่ติดการ
พนัน ดังนั้น ผลการศึกษาจึงชี้ไปในทิศทางที่สรุปวา ผูเลนการพนันในประเทศไทยมีแนวโนมที่จะมี
พฤติกรรมเปน ‘ผูเสพติดอยางมีเหตุผล’ (Rational Addiction Behavior) ซึ่งสอดคลองกับ
แนวความคิดของ Becker and Murphy (1988) กลาวคือ ผูพนันไดทําการตัดสินใจเลือกบริโภค
สินคาการพนันอยางมีเหตุผลโดยเปรียบเทียบ ‘ตนทุนสวนบุคคล’ (Private Cost) ทั้งที่เกิดขึ้นทันที 
(เชน เงินที่จะเสียจากการเลนการพนัน หรือตนทุนคาเสียโอกาสอื่นๆ จากเวลาที่เลนการพนัน ฯลฯ) 
และตนทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (เชน การออมและความเปนไปไดของการมีสินทรัพยที่ลดลงใน
อนาคต ฯลฯ) เปรียบเทียบกับ ‘ความสุข’ ที่ไดจากการเลนการพนัน นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานเชิง
ประจักษที่ชัดเจนวาบุคคลรอบขาง (Peer Effects) ไดแก จํานวนสมาชิกในครัวเรือนและกลุม
เพื่อนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดพฤติกรรมการเลนการพนันของคนไทย  

 
การศึกษายังพบวาปจจัยกําหนดและลักษณะของผูที่ ‘เคยเลน’ การพนัน และผูที่ ‘ยังคง

เลน’ การพนันมีความแตกตางกัน เชน ความแตกตางทางดานเพศไมมีสวนอธิบายวาบุคคลจะเปน
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ผูที่ยังคงเลนการพนันหรือไม แตการเปนเพศชายมีความสัมพันธกับการมีประสบการณในการเลน
การพนันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น ลักษณะและปจจัยกําหนดที่แตกตางกันยอมสงผลตอนัยเชิง
นโยบายที่แตกตางกัน จากผลการศึกษาในสวนที่ผานมาเราสรุปไดวา นโยบายที่ตองการปองกันผู
เลนใหม (New Entry) อาจควรจะใหความสําคัญกับประชากรไทยที่เปนเพศชาย และเริ่มการ
รณรงคกับบุคคลตั้งแตอายุยังนอย นอกจากนั้น บุคคลที่มีปญหาทางครอบครัว ไดแก กลุมคนมี
สถานะภาพหมาย หยา หรือแยกกันอยูมีแนวโนมที่จะทดลองเลนการพนันไดงายกวากลุมอ่ืนๆ 
และที่สําคัญ เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนมีสวนกําหนดพฤติกรรมการลองเลนการพนันของบุคคล 
ดังนั้น การทํานโยบายรณรงคเพื่อลดการพนันอาจไมเพียงมุงเปาไปที่เฉพาะบุคคล แตอาจเปนไป
ในวงกวางเพื่อสรางสํานึกใหผูที่เลนการพนันรูตัววาตนเองสามารถสรางปญหาใหกับคนขางเคียง
ในครัวเรือนไดเชนเดียวกัน (ซึ่งคลายคลึงกับกรณีการสูบบุหร่ี) ส่ิงดังกลาวอาจชวยใหการรณรงค
ลดการพนันเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 นัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับผูที่เปนผูเลนในปจจุบัน ควรจะใหความสําคัญกับทุกเพศทุก
วัย โดยกลุมผูที่มีการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาควรเปนกลุมที่ไดรับการใหความสําคัญเปนลําดับ
แรก และขอเท็จจริงที่วา ผูเลนพนันคนไทยมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรม ‘เสพติดอยางมีเหตุผล’ กับ
การพนัน ดังนั้น การดําเนินนโนบายการเกี่ยวของกับการเพิ่มตนทุนสวนบุคคล (Private Cost) ของ
การเลนการพนัน (เชน การเพิ่มคาปรับ การเพิ่มบทลงโทษ และการควบคุมการเลนการพนันที่
เขมงวดขึ้น (ซึ่งจะทําให Expected Cost ของการเลนพนันเพิ่มข้ึน) อาจมีสวนชวยในการลดการ
เลนพนันลง ผลการศึกษาในรายประเภทยังพบวา การที่ผูพนันเคยถูกลงโทษจากการเลนพนันมิได
ทําใหคนดังกลาวมีแนวโนมที่จะลดการเลนพนันลง ขอคนพบดังกลาวเปนการเสริมขอเสนอแนะ
ที่วา บทลงโทษตอการเลนการพนันอาจยังไมพอที่จะทําใหผูเลนเห็นวา‘ผลเสีย’ (Expected Loss) 
มีมากกวาอรรถประโยชนที่ตนจะไดรับโดยเฉพาะการพนันหวยใตดิน หวยทุกชนิด การพนันใน
บอน การพนันมวย/มวยตู การพนันในบอน 
 

ประเด็นสําคัญสุดทายเกี่ยวของกับผลของบุคคลรอบขางที่เปนเพื่อนสนิท (Peer Effects) 
ที่มีผลตอทั้งการเพิ่มโอกาสใหบุคคลเปน ‘ผูลองเลน’ การพนันและการเปน ‘ผูยังคงเลน’ การพนัน
ในปจจุบัน ดังนั้น ผลจากการเลนการพนันไมเพียงแตสรางตนทุนสวนบุคคลใหกับผูที่เลนการพนัน
เทานั้น แตยังคงสรางตนทุนภายนอกทางออม (Indirect External Costs) ใหกับสังคมไดจากการที่
มีสวนชวยใหบุคคลอื่นกลายเปนผูเลนการพนันไปดวย งานศึกษาของ Kenkel, Reed III, and 
Wang (2002) พบวา เมื่อกลุมเพื่อนมีอิทธิพลคัญตอพฤติกรรมการเสพติดของบุคคลหนึ่งๆ ส่ิง
ดังกลาวจะผลักดันใหมีการเสพติดเพิ่มมากขึ้นในระดับประเทศ ในกรณีดังกลาว กลไกทางภาษีที่
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จะถูกนํามาใชเพื่อลดการเสพติดจะตองมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนมากกวากรณีที่ ไมมี  Peer 
Externalities ถึงรอยละ 50 ดังนั้น ผลของการมีตนทุนภายนอกดังกลาวอาจกอใหเกิดตนทุนทาง
สังคมที่มากกวาตนทุนสวนบุคคล นโยบายที่เกี่ยวของอาจมุงเนนการประชาสัมพันธและสราง
คานิยมสังคมที่ตอตานผูเลนการพนันเพื่อลดผลของ Negative Externalities ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
นโยบายควรมุงไปที่กลุมผูเลนการพนันประเภทฟุตบอล การพนันในบอนการพนันกีฬาพื้นบาน 
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รายละเอียดผลการประมาณคาแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 
 
1. ผลการประมาณคาแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสบการณในการเลนพนัน 
 
1.1 ปจจัยที่มอิีทธิพลตอการมีประสบการณในการเลนการพนนัของครวัเรือนไทย 

เพศ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการมีประสบการณในการเลนการพนันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อกําหนดใหเพศหญิงเปนเกณฑอางอิง นั่นคือ ครัวเรือนไทยเพศชายมี
แนวโนมที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันมากกวาเพศหญิง   

อายุ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการมีประสบการณในการเลนการพนันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนกัน โดยอายุที่เพิ่มข้ึนจะแสดงถึงโอกาสที่จะเคยมีประสบการณในการเลน
การพนันที่เพิ่มข้ึน  

สถานภาพสมรส : เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อกําหนดใหสถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยู เปนเกณฑอางอิง สถานภาพสมรส
ประเภทอื่นๆ จะเปนปจจัยที่มี อิทธิพลทางลบ  ซึ่งคนโสดและคนที่สมรสมีแนวโนมที่จะมี
ประสบการณเลนการพนันนอยกวาอยางมีนัยสําคัญ หรืออาจกลาวในทางกลับกันไดวา บุคคลที่มี
สถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยู มีโอกาสที่จะเปนผูที่เคยเลนการพนันมากกวาบุคคลที่มี
สถานภาพโสดหรือสมรส 

อาชีพ : เมื่อกําหนดใหผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายเปนกรณีอางอิง พบวา
บุคคลที่ไมไดทํางานหรือเกษียณ นักเรียนนักศึกษา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรหรือประมงมี
แนวโนมที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันต่ํากวาผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือ
คาขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนผูที่มีอาชีพอื่นๆ อันไดแก พอบานแมบาน รับจางทั่วไป 
ลูกจางเอกชน ลูกจางรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระมีแนวโนมที่จะมีประสบการณในการเลน
การพนันไมแตกตางไปจากผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายหรืออีกนัยหนึ่ง นั่น
หมายความวา กลุมผูมีอาชีพเปนพอบาน/แมบาน รับจางทั่วไป ลูกจางเอกชน ลูกจางรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ มีอาชีพอิสระ และมีธุรกิจสวนตัว/คาขายจะมีแนวโนมเปนผูมีประสบการณการพนัน
มากกวาคนที่ไมไดทํางานหรือเกษียณ นักเรียนนักศึกษา ผูประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการมี
ประสบการณในการเลนการพนันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลน
การพนันที่เพิ่มข้ึนจะแสดงถึงโอกาสที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันที่เพิ่มข้ึน 
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บิดามารดาเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการมีประสบการณในการ
เลนการพนันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อกําหนดใหกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาไมเลนการพนันทั้ง
คูเปนกรณีอางอิง นั่นคือไมวาจะเปนกรณีที่บิดาหรือมารดาเพียงใครคนใดคนหนึ่งเลนการพนัน 
หรือกรณีที่ บิดาและมารดาเลนการพนันทั้งคูตางก็ทําให ผู เปนบุตรมีแนวโนมที่จะเคยมี
ประสบการณในการเลนการพนันต่ํากวากรณีที่ทั้งบิดาและมารดาไมเลนการพนันทั้งคู  

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการมีประสบการณในการ
เลนการพนันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคนไทยมีแนวโนมที่จะเคยมีประสบการณในการเลน
การพนันตามเพื่อนสนิท 
 
1.2 ปจจัยที่ไมมีอิทธพิลตอการมีประสบการณในการเลนการพนันของครัวเรือนไทย 

ระดับการศึกษา : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีประสบการณในการเลนการพนันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติโดยความแตกตางของระดับการศึกษาไมไดมีอิทธิพลตอการมีประสบการณ
ในการเลนการพนันที่แตกตางกัน 

รายไดตอเดือน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีประสบการณในการเลนการพนันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติโดยระดับรายไดไมไดมีอิทธิพลตอการมีประสบการณในการเลนการพนันที่
แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 9 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการมปีระสบการณในการเลนการพนัน 
ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนันในปจจุบัน ทิศทาง 

ชาย (+) เพศ 
หญิง (b) 

อายุปจจุบัน   (+) 
โสด (-) 
สมรส (-) 

สถานภาพสมรส 
 

หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) 
ประถม/ต่ํากวา (0) 
มัธยมตน (0) 
มัธยมปลาย (0) 
อาชีวศึกษา (0) 

ระดับการศึกษา 
 
 
 

อุดมศึกษา (b) 
ไมไดทํางาน/เกษียณ (-) 
แมบาน/พอบาน (0) 

อาชีพ 
 
 นักเรียน/นักศึกษา (-) 
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เกษตรกร/ประมง (-) 
รับจางทั่วไป (0) 
ลูกจางเอกชน (0) 
ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (0) 
อาชีพอิสระ (0) 

 
 
 
 
 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) 
รายไดตอเดือน   (0) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน   (+) 
เลนทั้งคู (-) 
พอเลน (-) 
แมเลน (-) 

บิดา-มารดา 
 
 

ไมเลนทั้งคู (b) 
เลน (+) เพื่อนสนิท 
ไมเลน (b) 

หมายเหตุ: 
(b) : เกณฑอางอิง (Base Case) 
(+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
(-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
(0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 10 ความนาจะเปนตามลกัษณะบุคคลที่มผีลตอการมปีระสบการณในการเลน
การพนัน 

ชาย 10.83% เพศ 
หญิง - 

อายุปจจุบัน   0.32% 
โสด -21.48% 
สมรส -12.24% สถานภาพสมรส 
หมาย/หยา/แยกกันอยู - 
ไมไดทํางาน/เกษียณ -17.42% 
แมบาน/พอบาน - 
นักเรียน/นักศึกษา -21.76% 
เกษตรกร/ประมง -6.97% 
รับจางทั่วไป - 
ลูกจางเอกชน - 

อาชีพ 

ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ - 
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อาชีพอิสระ - 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย - 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน   32.67% 
เลนทั้งคู -31.52% 
พอเลน -15.86% 
แมเลน -16.66% 

บิดา-มารดา 

ไมเลนทั้งคู - 
เลน 20.75% 

เพื่อนสนิท 
ไมเลน - 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
1.3 ผลการคํานวณความนาจะเปนของบุคคลในการเปนผูมีประสบการณเลนการพนัน 

เพศ : เพศชายมีโอกาสที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันสูงกวาเพศหญิงรอย
ละ 10.83  

อายุปจจุบัน : ทุกๆ ระดับอายุที่เพิ่มข้ึน 1 ป จะทําใหโอกาสที่จะเคยมีประสบการณใน
การเลนการพนันสูงขึ้นรอยละ 0.32 
 สถานภาพสมรส : คนโสดมีโอกาสที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันต่ํากวาคน
ที่อยูในสถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยูรอยละ 21.48 ในขณะที่คนที่สมรสมีโอกาสที่จะเคยมี
ประสบการณในการเลนการพนันต่ํากวาคนที่เปน หมาย/หยา/แยกกันอยูรอยละ 12.24 
 อาชีพ : ผูที่ไมไดทํางาน/เกษียณมีโอกาสที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันต่ํา
กวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายอยูรอยละ 17.42 ในขณะที่นักเรียน/นักศึกษามีโอกาสที่จะ
เคยมีประสบการณในการเลนการพนันต่ํากวาอยูรอยละ 21.76 เกษตรกร/ประมงมีโอกาสที่จะเคย
มีประสบการณในการเลนการพนันต่ํากวารอยละ 6.97 สวนผูที่มีอาชีพแมบาน/พอบานรับจาง
ทั่วไปลูกจางเอกชนลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระมีโอกาสที่จะเคยมีประสบการณใน
การเลนการพนันไมแตกตางไปจากผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : ทุกๆ 1 คนที่เพิ่มข้ึนของสมาชิกใน
ครัวเรือนที่เลนการพนันจะสงผลใหโอกาสบุคคลจะเคยเลนการพนันสูงขึ้นถึงรอยละ 32.67 

บิดามารดาเลนการพนัน : กรณีที่บิดามารดาเลนพนันทั้งคูจะสงผลใหบุตรมีโอกาสที่จะ
เคยมีประสบการณในการเลนการพนันต่ํากวากรณีที่บิดามารดาไมเลนการพนันรอยละ 31.52 
กรณีที่เฉพาะบิดาเลนการพนันจะสงผลใหบุตรมีโอกาสที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนัน
ตํ่ากวากรณีที่บิดามารดาไมเลนการพนันรอยละ 15.86 สวนกรณีที่เฉพาะมารดาเลนการพนันจะ
สงผลใหบุตรมีโอกาสที่จะเคยมีประสบการณในการเลนการพนันต่ํากวารอยละ 16.66  
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เพื่อนสนิทเลนการพนัน : หากมีเพื่อนสนิทเลนการพนันจะสงผลใหมีโอกาสที่จะเคยมี
ประสบการณในการเลนการพนันสูงขึ้นถึงรอยละ 20.75  
2. ผลการประมาณคาแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบัน 
 
2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบันของครัวเรือนไทย 

ระดับการศึกษา : เมื่อกําหนดใหผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนกรณีอางอิง 
พบวาผูที่มีการศึกษาอยูในระดับอาชีวศึกษามีแนวโนมที่จะเลนการพนัน ณ ปจจุบันมากกวาผูที่มี
การศึกษาในระดับอ่ืนๆ 

อาชีพ : เมื่อกําหนดใหผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายเปนกรณีอางอิง พบวาผู
ที่มีอาชีพเกษตรกรประมง รับจางทั่วไป และอาชีพอิสระ มีแนวโนมที่จะเลนการพนัน ณ ปจจุบัน
นอยกวาผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายสวนผูที่ไมไดทํางานหรือเกษียณ เปนพอบาน
แมบาน เปนนักเรียนนักศึกษา เปนลูกจางเอกชน หรือเปนลูกจางรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ มีแนวโนมที่
จะเลนการพนัน ณ ปจจุบันไมตางไปจากผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย หรือมาย
ความไดวา กลุมนี้มีแนวโนมที่จะเปนผูที่เลนการพนันมากกวา  

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว : เมื่อ
กําหนดใหการตัดสินใจ “เลิกเลน” เปนกรณีอางอิง ผูที่คาดการณวา “จะเลนเทาเดิม” มีแนวโนมวา
จะเปนผูเลนการพนันมากกวา ผูที่จะ “เลิกเลน”“จะเลนนอยลง” และ “จะเลนมากขึ้น” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50% : เมื่อกําหนดให
การตัดสินใจ “เลิกเลน” เปนกรณีอางอิงผูที่คาดการณวา “จะเลนเทาเดิม” และ “จะเลนนอยลง” มี
แนวโนมวาจะเปนเลนการพนันในปจจุบันมากกวาผูที่จะ “เลิกเลน” และ“จะเลนมากขึ้น”  

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) : เมื่อกําหนดให
กรณีที่ผูเลนพนันรูสึกวาการพนันสรางความสุขให “นอยที่สุด” เปนกรณีอางอิง บุคคลที่รูสึกวา
ตนเองไดรับความสุข “มาก” หรือ “ปานกลาง” มีแนวโนมที่จะเปนผูเลนการพนันในปจจุบัน
มากกวาผูที่ไดรับความสุข “นอยที่สุด” สวนผูเลนพนันที่ไดรับความสุข “มากที่สุด” หรือไดรับ
ความสุข “นอย” มีแนวโนมที่จะเลนการพนันในปจจุบันไมตางไปจากผูเลนพนันที่ไดรับความสุข
นอยที่สุด 

ติดการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลนการพนัน ณ ปจจุบันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยผูที่คิดวาตนเองติดพนัน มีแนวโนมที่จะเลนการพนันในปจจุบันสูงกวาผูที่
คิดวาตนเองไมติดพนัน  
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เพื่อนสนิทเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลนการพนัน ณ 
ปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพื่อนสนิทที่เลนการพนันมีอิทธิพลการตัดสินใจเลนการ
พนันในปจจุบันของครัวเรือนไทย  
 

ตารางที่ 11 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนนัในปจจุบัน 
ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนันในปจจุบัน ทิศทาง 

ชาย (0) เพศ 
  หญิง (b) 
อายุปจจุบัน   (0) 

โสด (0) 
สมรส (0) 

สถานภาพสมรส 
  
  หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) 

ประถม/ต่ํากวา (0) 
มัธยมตน (0) 
มัธยมปลาย (0) 
อาชีวศึกษา (+) 

ระดับการศึกษา 
  
  
  
  อุดมศึกษา (b) 

ไมไดทํางาน/เกษียณ (0) 
แมบาน/พอบาน (0) 
นักเรียน/นักศึกษา (0) 
เกษตรกร/ประมง (-) 
รับจางทั่วไป (-) 
ลูกจางเอกชน (0) 
ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (0) 
อาชีพอิสระ (-) 

อาชีพ 
  
  
  
  
  
  
  
  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) 
รายไดตอเดือน   (0) 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ   (0) 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)   (0) 

เหมือนเดิม (0) 
รวยขึ้น (0) 

การเลนพนันทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร 
  
  จนลง (b) 

เลนมากขึ้น (0) ถาการเลนพนันทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร 
  เลนเทาเดิม (+) 
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ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนันในปจจุบัน ทิศทาง 
เลนนอยลง (0)   

  เลิกเลน (b) 
เลนมากขึ้น (0) 
เลนเทาเดิม (+) 
เลนนอยลง (+) 

ถาการเลนพนันทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร 
  
  
  เลิกเลน (b) 

มากที่สุด (0) 
มาก (+) 
ปานกลาง (+) 
นอย (0) 

นอกจากเรื่องเงินการพนันสรางความสุขใหเพียงใด 
  
  
  
  นอยที่สุด (b) 

ติด (+) คิดวาติดการพนันหรือไม 
  ไมติด (b) 

ไมเคย (0) เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม 
  เคย (b) 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน   (0) 

เลนทั้งคู (0) 
พอเลน (0) 
แมเลน (0) 

บิดา-มารดาเลนการพนันหรือไม 
  
  
  ไมเลนทั้งคู (b) 

เลน (+) เพื่อนสนิทเลนการพนันหรือไม 
  ไมเลน (b) 

หมายเหตุ: 
(b) : เกณฑอางอิง (Base Case) 
(+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
(-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
(0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
2.2 ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบันของครัวเรือนไทย 

เพศ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไม
วาเพศหญิงหรือชายก็มีโอกาสที่จะเลนการพนันในปจจุบันไดไมแตกตางกัน 
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อายุปจจุบันและอายุที่เริ่มเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนัน
ในปจจุบัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติความแตกตางของอายุไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันใน
ปจจุบันของครัวเรือนไทย 

สถานภาพสมรส : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติความแตกตางของสถานภาพสมรสไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันใน
ปจจุบันของครัวเรือนไทย 

รายไดตอเดือน  : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับรายไดไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบันของครัวเรือนไทย 

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนัน
ในปจจุบัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมวาเลนการพนันแลวฐานะทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบันของครัวเรือนไทย 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการ
พนันในปจจุบัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมวาการเดินทางไปเลนการพนันจะใชเวลามากหรือ
นอยก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบันของครัวเรือนไทย 

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันใน
ปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บทลงโทษไมมีผลตอการพนันในปจจุบันของครัวเรือนไทย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการ
พนันในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาสมาชิกในครอบครัวจะเลนการพนันหรอืไม กไ็มไดมี
อิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบันของครัวเรือนไทย 

บิดามารดาเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนกัน การเลนการพนันของบิดามารดาไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันใน
ปจจุบันของครัวเรือนไทย 
 
2.3 ผลการคํานวณความนาจะเปนของบุคคลในการเปนผูเลนการพนันในปจจุบัน 

ระดับการศึกษา : ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับอาชีวศึกษามีโอกาสที่จะเลนการพนันใน
ปจจุบันสูงกวาผูที่มีการศึกษาในระดับอ่ืนๆ ถึงรอยละ 19.73  

อาชีพ :ผูที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมงมีโอกาสที่จะเลนการพนันในปจจุบันต่ํากวาผูที่
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 17.34 ผูที่มีอาชีพรับจางทั่วไปมีโอกาสที่จะเลนการพนันใน
ปจจุบันต่ํากวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 15.86 ผูที่มีอาชีพอิสระมีโอกาสที่จะเลน
การพนันในปจจุบันต่ํากวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 14.02 สวนผูที่ไมไดทํางาน/
เกษียณ เปนแมบาน/พอบาน เปนนักเรียน/นักศึกษา และผูที่มีอาชีพเปนลูกจางเอกชนลูกจาง
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รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจมีโอกาสที่จะเลนการพนันในปจจุบันไมแตกตางไปจากผูที่ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว : ผูที่คาดวา
จะเลนการพนันเทาเดิมมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันในปจจุบันสูงกวาผูที่คาดวาจะเลิกเลน และ
กรณีอ่ืนๆ อยูรอยละ 9.85  

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50% : ผูที่คาดวาจะ
เลนการพนันเทาเดิมมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันในปจจุบันสูงกวาผูที่คาดวาจะเลิกเลนรอยละ 
9.94 ผูที่คาดวาจะเลนการพนันนอยลงมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันในปจจุบันสูงกวาผูที่คาดวา
จะเลิกเลนรอยละ 11.97  

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) : ผูที่ไดรับความสุข
จากการเลนพนัน “มาก”มีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันในปจจุบันสูงกวาผูที่ไดรับความสุขจาก
การเลนพนัน “นอยที่สุด” รอยละ 23.17 ผูที่ไดรับความสุขจากการเลนพนัน “ปานกลาง”มีโอกาสที่
จะเปนผูเลนการพนันในปจจุบันสูงกวาผูที่ไดรับความสุขจากการเลนพนัน“นอยที่สุด” รอยละ 
14.43  

การติดการพนัน : ผูที่คิดวาตนเองติดการพนันมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนนัในปจจบัุน
สูงกวาผูที่คิดวาตนเองไมติดการพนันรอยละ 33.42 

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : หากมีเพื่อนสนิทเลนการพนันจะสงผลใหมีโอกาสที่จะเปนผู
เลนการพนันในปจจุบันสูงขึ้นถึงรอยละ 11.52 

 
ตารางที่ 12 ความนาจะเปนตามลกัษณะบุคคลที่มผีลตอการเลนการพนันในปจจุบัน 

ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนันในปจจุบัน 
ความนาจะ
เปน (%) 

ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา - 
  มัธยมตน - 
  มัธยมปลาย - 
  อาชีวศึกษา 19.73% 
  อุดมศึกษา - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ - 
  แมบาน/พอบาน - 
  นักเรียน/นักศึกษา - 
  เกษตรกร/ประมง -17.34% 
  รับจางทั่วไป -15.86% 
  ลูกจางเอกชน - 
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ปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลนการพนันในปจจุบัน 
ความนาจะ
เปน (%) 

  ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ - 
  อาชีพอิสระ -14.02% 
  ธุรกิจสวนตัว/คาขาย - 
ถาการเลนพนันทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น - 
  เลนเทาเดิม 9.85% 
  เลนนอยลง - 
  เลิกเลน - 
ถาการเลนพนันทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น - 
  เลนเทาเดิม 9.94% 
  เลนนอยลง 11.97% 
  เลิกเลน - 
นอกจากเรื่องเงินการพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด - 
  มาก 23.17% 
  ปานกลาง 14.43% 
  นอย - 
  นอยที่สุด - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด 33.42% 
  ไมติด - 
เพื่อนสนิทเลนการพนันหรือไม เลน 11.52% 
  ไมเลน - 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
3. ผลการประมาณคาแบบจําลองปจจยัที่มีอิทธพิลตอการเลนการพนันเปนรายประเภท 
 
3.1 การพนันประเภทสลากกินแบงรัฐบาล 
 
3.1.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” 

อายุ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยอายุที่เพิ่มข้ึนจะแสดงถึงโอกาสในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ ที่
เพิ่มข้ึน  

ระดับการศึกษา : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนันประเภท “สลากกิน
แบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อกําหนดใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนกรณีอางอิง นั่น
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หมายความวา ผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ 
มากกวาผูที่มีการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวา  

อาชีพ : เมื่อกําหนดใหผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายเปนกรณีอางอิง พบวาผู
ที่มีอาชีพเปนนักเรียนนักศึกษา เกษตรกร/ประมง และรับจางทั่วไปมีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อ
สลากกินแบงฯต่ํากวาผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย ในขณะที่ผูที่มีอาชีพเปนลูกจาง
เอกชน ลูกจางรัฐบาลรัฐวิสาหกิจมีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯสูงกวาผูที่ประกอบ
อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย  สวนผูที่ไมไดทํางาน/เกษียณ เปนพอบานแมบาน  หรือมีอาชีพอิสระมี
แนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯไมแตกตางไปจากผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลนการ
พนันประเภท “สลากกินแบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อกําหนดใหผูที่เลนการพนันมากกวา 2 
คร้ังตอเดือนเปนกรณีอางอิง นั่นคือ ผูที่นานๆ คร้ังจะเลนการพนัน หรือผูที่เลนการพนัน 1-2 คร้ังตอ
เดือน แนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ มากกวาผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการ
เลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยเวลาที่ใชในการเดินทางไป
เลนการพนันที่มากขึ้นแสดงถึงแนวโนมที่เพิ่มข้ึนในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ  

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว: เมื่อ
กําหนดใหการตัดสินใจ “เลิกเลน” เปนกรณีอางอิง ผูที่คาดการณวา “จะเลนมากขึ้น” จะเปนผูมี
แนวโนมที่จะเปนผูเลนสลากกินแบงฯ ตํ่ากวาผูที่คาดการณวา “จะเลิกเลน” หรือหมายความไดวา 
ผูที่เลนสลากกินแบงฯมีแนวโนมที่จะเปน Risk Neutral หรือ Risk Averse มากกวา Risk Lover 
สวนผูที่คาดการณวา “จะเลนเทาเดิม” หรือ “จะเลนนอยลง” มีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อสลากกิน
แบงฯ ไมแตกตางไปจากผูที่คาดการณวา “จะเลิกเลน” 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลน
การพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลน
การพนันที่เพิ่มข้ึนจะแสดงถึงโอกาสในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ ที่เพิ่มข้ึน 

บิดามารดาเลนการพนัน : เมื่อกําหนดใหกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาไมเลนการพนันทั้งคู
เปนกรณีอางอิง ผูที่มีมารดาเลนการพนันมีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ สูงกวาผูมีบิดา
มารดามีพฤติกรรมการเลนสลากกินแบงฯ แบบอื่นๆ 
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ตารางที่ 13 ปจจัยที่มีอิทธิพลและความนาจะเปนตามลกัษณะบคุคลที่มีผลตอการเลน
การพนันประเภทสลากกนิแบงฯ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนนัประเภทสลากกินแบงฯ ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
เพศ ชาย (0) - 
 หญิง (b) - 
อายุปจจุบัน  (+) 0.48% 
สถานภาพสมรส โสด (0) - 
 สมรส (0) - 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) - 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา (-) -12.86% 
 มัธยมตน (-) -18.87% 
 มัธยมปลาย (-) -19.58% 
 อาชีวศึกษา (-) -18.88% 
 อุดมศึกษา (b) - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ (0) - 
 แมบาน/พอบาน (0) - 
 นักเรียน/นักศึกษา (-) -22.72% 
 เกษตรกร/ประมง (-) -16.74% 
 รับจางทั่วไป (-) -7.79% 
 ลูกจางเอกชน (+) 8.86% 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (+) 10.80% 
 อาชีพอิสระ (0) - 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) - 
รายไดตอเดือน  (0) - 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ  (0) - 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง (+) 23.66% 
 1 ครั้ง (+) 43.01% 
 2 ครั้ง (+) 43.31% 
 มากกวา 2 ครั้ง (b) - 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)  (+) 0.24% 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนนัประเภทสลากกินแบงฯ ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
การเลนพนัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม (0) - 
 รวยขึ้น (0) - 
 จนลง (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (-) -14.75% 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
นอกจากเรื่องเงิน การพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด (0) - 
 มาก (0) - 
 ปานกลาง (0) - 
 นอย (0) - 
 นอยที่สุด (b) - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด (0) - 
 ไมติด (b) - 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย (0) - 
 เคย (b) - 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  (+) 3.11% 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู (0) - 
 พอเลน (0) - 
 แมเลน (+) 7.96% 
 ไมเลนทั้งคู (b) - 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน (0) - 
 ไมเลน (b) - 
หมายเหตุ: 
(b) : เกณฑอางอิง (Base Case) (0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
 (-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3.1.2 ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” 

เพศ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลนการพนนัประเภท “สลากกินแบงฯ” อยางมนีัยสํา 
คัญทางสถิติไมวาเพศหญิงหรือชายก็มีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” ไม
แตกตางกัน 

สถานภาพสมรส : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความแตกตางของสถานภาพสมรสไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการ
พนันประเภท “สลากกินแบงฯ” 

รายไดตอเดือน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยระดับรายไดไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกิน
แบงฯ” 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกิน
แบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาจะเริ่มเลนการพนันเมื่ออายุเทาไร ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการ
เลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” แตอยางไร 

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนัน
ประเภท “สลากกินแบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ไมวาผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวา
ตัวเอง รวยขึ้น จนลง หรือเหมือนเดิมตางก็มีแนวโนมที่ไมแตกตางกันในการตัดสินใจซื้อสลากกิน
แบงฯ 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50%:ไมใชปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งหมายความวา 
ไมมีความแตกตางกันในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ ระหวางผูที่คาดการณวา “จะเลนมากขึ้น” 
“จะเลนนอยลง” “จะเลนเทาเดิม”  หรือ “จะเลิกเลน” 

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) : ไมใชปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งหมายความวา
ไมวาผูที่เลนพนันจะรูสึกวา การพนันสรางความสุขใหมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย หรือนอยทีสุ่ด 
ตางก็ไมใชปจจัยที่ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ นั้น มีความแตกตางกัน 
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ติดการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติไมวาผูที่คิดวาตนเองติดพนัน หรือผูที่คิดวาตนเองไมติดพนัน ตางก็ไมใชปจจัย
ที่ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ นั้น มีความแตกตางกัน 

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนัน
ประเภท “สลากกินแบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน ไมวาจะเคยไดรับโทษจากการเลน
พนันหรือไม ก็ไมใชปจจัยที่ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ นั้น มีความแตกตางกัน 

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกิน
แบงฯ” อยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั่นคือ ไมวาเพื่อนสนิทจะเลนการพนันหรือไม ตางก็ไมใชปจจัยที่
ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากกินแบงฯ นั้น มีความแตกตางกัน  
 
3.1.3 ผลการคํานวณความนาจะเปนของบุคคลในการเปนผูเลนสลากกินแบงรัฐบาล 

อายุปจจุบัน : ทุกๆ ระดับอายุทีเ่พิ่มข้ึน 1 ป จะทําใหโอกาสทีจ่ะเลนการพนนัประเภท 
“สลากกนิแบงฯ” สูงขึ้นรอยละ 0.48  

ระดับการศึกษา : เมื่อใชผูที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนฐานการพิจารณา ผูที่มี
การศึกษาอยูในระดับประถม/ตํ่ากวามีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” ตํ่ากวาผู
ที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ 12.86 ในขณะที่ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมตนมี
โอกาสที่จะเลนการพนัน ตํ่ากวารอยละ 18.87 ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมปลายมีโอกาสที่จะ
เลนการพนัน ตํ่ากวาผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ 19.58 และผูที่มีการศึกษาอยูใน
ระดับอาชีวศึกษามีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” ตํ่ากวาผูที่มีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษารอยละ 18.88  

อาชีพ : นักเรียน/นักศึกษามีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” ตํ่ากวาผูที่
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 22.72 ผูที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมงมีโอกาสที่จะเลนการพนัน
ประเภท “สลากกินแบงฯ” ตํ่ากวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 16.74 ผูที่มีอาชีพรับจาง
ทั่วไปมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” ตํ่ากวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
รอยละ 7.79 ผูที่มีอาชีพลูกจางเอกชนมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกนิแบงฯ” สูงกวาผู
ที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 8.86 ผูที่มีอาชีพลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจมีโอกาสที่จะเลน
การพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” สูงกวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 10.80 สวนผูที่
ไมไดทํางาน/เกษียณ เปนแมบาน/พอบาน และผูที่มีอาชีพเอิสระมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท 
“สลากกินแบงฯ” ไมแตกตางไปจากผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : ผูที่เลนพนันนานๆ คร้ังมีโอกาสที่จะเลนการ
พนันประเภท “สลากกินแบงฯ” สูงกวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน รอยละ 23.66 ผูที่เลน
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พนัน 1 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” สูงกวาผูที่เลนพนัน
มากกวา 2 คร้ังตอเดือน รอยละ 43.01 สวนผูที่เลนพนัน 2 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลนการพนัน
ประเภท “สลากกินแบงฯ” สูงกวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน รอยละ 43.31 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) :ทุก 1 นาที่ที่เพิ่มข้ึนจากการเดินทางไป
เลนการพนัน จะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” สูงขึ้นรอยละ 0.24  

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว : ผูที่คาดวา
จะเลนการพนันมากขึ้นมีโอกาสที่จะซื้อสลากกินแบงต่ํากวาผูที่คาดการณในกรณีอ่ืนๆรอยละ 
14.75 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : ทุกๆ 1 คนที่เพิ่มข้ึนของสมาชิกใน
ครัวเรือนที่เลนการพนันจะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” สูงขึ้นรอยละ 
3.11  

บิดามารดาเลนการพนัน : การเลนการพนันของมารดาจะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการ
พนันประเภท “สลากกินแบงฯ” ของบุตรสูงกวากรณีที่ทั้งบิดาและมารดาไมเลนการพนันรอยละ 
7.96 สวนกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาเลนการพนัน หรือบิดาเพียงฝายเดียวเลนการพนันจะสงผลให
บุตรมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ” ไมแตกตางไปจากผูที่ทั้งบิดาและมารดา
ไมเลนการพนัน 
 
3.2 การพนันประเภทหวยใตดิน 
 
3.2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” 

เพศ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการมีประสบการณในการเลนการพนันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อกําหนดใหเพศหญิงเปนเกณฑอางอิง นั่นคือ ครัวเรือนไทยเพศชายมี
แนวโนมที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่ากวาเพศหญิง   

ระดับการศึกษา : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลนการพนันประเภท “หวยใต
ดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อกําหนดใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนกรณีอางอิง นั่น
หมายความวา ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษามีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อหวยใตดินต่ํากวาผู
ที่มีการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวา  

อาชีพ : เมื่อกําหนดใหผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายเปนกรณีอางอิง พบวาผู
ที่ไมไดทํางานหรือเกษียณ มีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อหวยใตดินต่ํากวาผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัวหรือคาขาย ในขณะที่ผูที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง มีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อหวยใตดินสูง
กวาผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย  สวนพอบานแมบาน นักเรียนนักศึกษา รับจางทั่วไป 
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เปนลูกจางเอกชน ลูกจางรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ  หรือมีอาชีพอิสระมีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อหวยใต
ดินไมแตกตางไปจากผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนันประเภท 
“หวยใตดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั่นคือผูที่เร่ิมซื้อหวยใตดินครั้งแรกเมื่ออายุมาก มีแนวโนมที่
จะซื้อหวยใตดินนอยกวาผูที่เร่ิมซื้อต้ังแตอายุยังนอย หรือในทางตรงขาม การที่ผูเลนหวยใตดินเริ่ม
เลนตั้งแตอายุยังนอยนั้นทําใหเคามีโอกาสที่จะยังเปนผูเลนในปจจุบันมากขึ้น  

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : เมื่อกําหนดใหผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ัง
ตอเดือนเปนกรณีอางอิง ผูที่เลนการพนัน 1-2 คร้ังตอเดือน มีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อหวยใตดิน
มากกวาผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนสวนผูที่นานๆ คร้ังจะเลนการพนัน มีแนวโนมที่จะ
ตัดสินใจซื้อหวยใตดินไมตางไปจากผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการ
เลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยเวลาที่ใชในการเดินทางไปเลน
การพนันที่มากขึ้นแสดงถึงแนวโนมที่ลดลงในการตัดสินใจซื้อหวยใตดิน  

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการ
พนันประเภท “หวยใตดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อกําหนดใหกรณีที่ผูเลนการพนันแลวรูสึก
วาตัวเองจนลงเปนกรณีอางอิง นั่นคือ ผูที่ เลนการพนันแลวรูสึกวาตัวเอง รวยข้ึน หรือรูสึก
เหมือนเดิมตางก็มีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยใตดินต่ํากวาผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวาตัวเองจนลง  

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50%:เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลทางลบตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อกําหนดให
ผูที่คาดการณวา “จะเลิกเลน” เปนกรณีอางอิง นั่นคือ ผูที่คาดการณวา “จะเลนมากขึ้น”“จะเลน
นอยลง” หรือ “จะเลนเทาเดิม” มีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยใตดินต่ํากวาผูที่คาดการณวา “จะเลิก
เลน” 

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) : เมื่อกําหนดให
กรณีที่ผูเลนพนันจะรูสึกวา การพนันสรางความสุขให “นอยที่สุด” เปนกรณีอางอิง ผูเลนพนันที่
รูสึกวาไดรับความสุข “นอย” มีแนวโนมที่จะซื้อหวยใตดินต่ํากวาผูเลนพนันที่รูสึกวาไดรับความสุข 
“นอยที่สุด” สวนผูเลนพนันที่ไดรับความสุข “มากที่สุด”“มาก” หรือ “ปานกลาง” มีแนวโนมที่จะซื้อ
หวยใตดินไมตางไปจากผูเลนพนันที่รูสึกวาไดรับความสุข “นอยที่สุด” 

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนัน
ประเภท “หวยใตดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยผูที่ไมเคยไดรับโทษมีแนวโนมที่จะเปนผูเลน
หวยใตดินต่ํากวาผูที่เคยไดรับโทษ  
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จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลน
การพนันประเภท “หวยใตดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการ
พนันที่เพิ่มข้ึนจะแสดงถึงโอกาสในการเปนผูเลนหวยใตดินที่เพิ่มข้ึน 

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนันประเภท 
“หวยใตดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อกําหนดใหกรณีที่เพื่อนสนิทไมเลนการพนันเปนกรณี
อางอิง นั่นคือ การที่เพื่อนสนิทเลนการพนันมีอิทธิพลตอการเปนผูเลนหวยใตดินที่ลดลง ทั้งนี้ 
บุคคลดังกลาวอาจหันเลนการพนันประเภทอื่นแทน 
 
 
3.2.2 ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” 

อายุ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับอายุที่แตกตางกันไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” 
ของครัวเรือนไทย 

สถานภาพสมรส : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความแตกตางของสถานภาพสมรสไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการ
พนันประเภท “หวยใตดิน” ของครัวเรือนไทย 

รายไดตอเดือน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติโดยความแตกตางของระดับรายไดไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท 
“หวยใตดิน” แตอยางไร 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว : ไมใชปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั่นหมายความวา 
ไมวาผูที่คาดการณวา “จะเลนมากขึ้น”“จะเลนนอยลง”“จะเลนเทาเดิม” หรือ “จะเลิกเลน” ตางก็มี
แนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยใตดินไมแตกตางกัน 

ติดการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติไมวาจะเปนผูที่คิดวาตนเองติดพนันหรือผูที่คิดวาตนเองไมไดติดพนัน ตางก็
ไมใชปจจัยที่ทําใหการเปนผูเลนหวยใตดินนั้นมีความแตกตางกัน 

บิดามารดาเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยใต
ดิน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั่นคือการเลนหรือไมเลนการพนันของบิดามารดาไมมีอิทธิพลตอ
การเปนผูเลนหวยใตดินของบุตร  
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ตารางที่ 14 ปจจัยที่มีอิทธิพลและความนาจะเปนตามลกัษณะบคุคลที่มีผลตอการเลน
การพนันประเภทหวยใตดิน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนนัประเภทหวยใตดิน ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
เพศ ชาย (-) -10.76% 
 หญิง (b) - 
อายุปจจุบัน  (0) - 
สถานภาพสมรส โสด (0) - 
 สมรส (0) - 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) - 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา (+) 26.13% 
 มัธยมตน (+) 21.57% 
 มัธยมปลาย (+) 24.87% 
 อาชีวศึกษา (+) 16.45% 
 อุดมศึกษา (b) - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ (-) -10.38% 
 แมบาน/พอบาน (0) - 
 นักเรียน/นักศึกษา (0) - 
 เกษตรกร/ประมง (+) 22.02% 
 รับจางทั่วไป (0) - 
 ลูกจางเอกชน (0) - 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (0) - 
 อาชีพอิสระ (0) - 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) - 
รายไดตอเดือน  (0) - 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ  (-) -0.38% 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง (0) - 
 1 ครั้ง (+) 23.68% 
 2 ครั้ง (+) 35.02% 
 มากกวา 2 ครั้ง (b) - 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนนัประเภทหวยใตดิน ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)  (-) -0.19% 
การเลนพนัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม (-) -17.31% 
 รวยขึ้น (-) -17.16% 
 จนลง (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (-) -27.08% 
 เลนเทาเดิม (-) -8.15% 
 เลนนอยลง (-) -6.69% 
 เลิกเลน (b) - 
นอกจากเรื่องเงิน การพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด (0) - 
 มาก (0) - 
 ปานกลาง (0) - 
 นอย (-) -11.28% 
 นอยที่สุด (b) - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด (0) - 
 ไมติด (b) - 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย (-) -14.47% 
 เคย (b) - 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  (+) 2.96% 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู (0) - 
 พอเลน (0) - 
 แมเลน (0) - 
 ไมเลนทั้งคู (b) - 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน (-) -8.49% 
 ไมเลน (b) - 
หมายเหตุ: 
(b) : เกณฑอางอิง (Base Case) (0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
 (-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3.2.3 ผลการคํานวณความนาจะเปนของบุคคลในการเปนผูเลนหวยใตดิน 

เพศ : เพศชายมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่ากวาเพศหญิงรอยละ 
10.76  

ระดับการศึกษา : ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับประถม/ตํ่ากวามีโอกาสที่จะเลนการพนัน
ประเภท “หวยใตดิน” สูงกวาผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ 26.13 ผูที่มีการศึกษาอยู
ในระดับมัธยมตนมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” สูงกวาผูที่มีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษารอยละ 21.57 ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมปลายมีโอกาสที่จะเลนการพนัน
ประเภท “หวยใตดิน” สูงกวาผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ 24.87 ผูที่มีการศึกษาอยู
ในระดับอาชีวศึกษามีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” สูงกวาผูที่มีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษารอยละ 16.45  

อาชีพ : ผูที่ไมไดทํางาน/เกษียณมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่ากวาผู
ที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 10.38 สวนผูที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมงมีโอกาสที่จะเลน
การพนันประเภท “หวยใตดิน” สูงกวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 22.02 สวนผูที่มี
อาชีพเปนแมบาน/พอบาน เปนนักเรียน/นักศึกษา รับจางทั่วไป ลูกจางเอกชนลูกจางรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ และมีอาชีพอิสระมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ไมแตกตางไปจากผู
ที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : ทุกๆ 1 ปของระดับอายทุี่เร่ิมเลนการพนันทีเ่พิ่มข้ึน จะทําให
โอกาสที่จะเลนการพนนัประเภท “หวยใตดิน” ตํ่าลงรอยละ 0.38 

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : ผูที่เลนพนัน 1 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลนการ
พนันประเภท “หวยใตดิน” สูงกวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 23.68 ผูที่เลนพนัน 
2 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” สูงกวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ัง
ตอเดือนรอยละ 35.02 สวนผูที่เลนการพนันนานๆ คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท 
“หวยใตดิน” ไมแตกตางไปจากผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : ทุก 1 นาที่ที่เพิ่มข้ึนจากการเดินทางไป
เลนการพนัน จะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่าลงรอยละ 0.19  

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : ผูที่รูสึกวาเลนการพนันแลวฐานะทาง
เศรษฐกิจเหมือนเดิม มีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่ากวาผูที่รูสึกวาผูที่
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รูสึกวาเลนการพนันแลวจนลงรอยละ 17.31 ในขณะที่ผูที่รูสึกวาเลนการพนันแลวรวยขึ้นมีโอกาสที่
จะเปนผูเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่ากวาผูที่รูสึกวาผูที่รูสึกวาเลนการพนันแลวจนลงรอย
ละ 17.16  

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50% : ผูที่คาดวาจะ
เลนการพนันมากขึ้นมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่ากวาผูที่มีคาดวาจะ
เลิกเลนรอยละ  27.08 ผูที่คาดวาจะเลนการพนันเทาเดิมมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท 
“หวยใตดิน” ตํ่ากวาผูที่มีคาดวาจะเลิกเลนรอยละ  8.15 สวนผูที่คาดวาจะเลนการพนันนอยลงมี
โอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่ากวาผูที่มีคาดวาจะเลิกเลนรอยละ  6.69  

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) : ผูที่ไดรับความสุข
จากการเลนพนัน “นอย” มีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่ากวาผูที่ไดรับ
ความสุขจากการเลนพนัน “มากที่สุด”“มาก”“ปานกลาง” และ “นอยที่สุด” อยูรอยละ 11.28  

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : ผูที่ไมเคยไดรับโทษมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการ
พนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่ากวาผูที่เคยไดรับโทษรอยละ 14.47  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : ทุกๆ 1 คนที่เพิ่มข้ึนของสมาชิกใน
ครัวเรือนที่เลนการพนันจะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน” สูงขึ้นรอยละ 
2.96  

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : หากมีเพื่อนสนิทเลนการพนันจะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการ
พนันประเภท “หวยใตดิน” ตํ่าลงรอยละ 8.49 
 
3.3 การพนันประเภทหวยทุกชนิด 
 
3.3.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” 

เพศ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดิน นั่นคือ ครัวเรือนไทยเพศชายมีแนวโนมที่จะเลนการพนัน
ประเภท “หวยทุกชนิด” ตํ่ากวาเพศหญิง   

ระดับการศึกษา : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุก
ชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดิน นั่นคือ เมื่อกําหนดใหการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนกรณีอางอิง ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษามีแนวโนมที่จะเปนผูเลน
หวยใตดินต่ํากวาผูที่มีการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวา  

อาชีพ : มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ในลักษณะเดียวกันกับ 
“หวยใตดิน”นั่นคือ เมื่อกําหนดใหผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายเปนกรณีอางองิ พบวา
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ผูที่ไมไดทํางาน/เกษียณ มีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยทุกชนิดต่ํากวาผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย ในขณะที่ผูที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง มีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยทุกชนิดสูงกวา
ผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย  สวนพอบานแมบาน นักเรียนนักศึกษา รับจางทั่วไป เปน
ลูกจางเอกชน ลูกจางรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ  หรือมีอาชีพอิสระมีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยทุกชนิดไม
แตกตางไปจากผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนันประเภท 
“หวยทุกชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดินนั่นคือ ผูที่เร่ิมซื้อหวยครั้งแรกเมื่อ
อายุมาก มีแนวโนมที่จะซื้อหวยนอยกวาผูที่เร่ิมซื้อต้ังแตอายุยังนอย 

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลนการ
พนันประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อกําหนดใหผูที่เลนการพนันมากกวา 2 
คร้ังตอเดือนเปนกรณีอางอิง นั่นคือ ทั้งผูที่นานๆ คร้ังจะเลนการพนัน และผูที่เลนการพนัน 1-2 คร้ัง
ตอเดือน มีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยทุกชนิดมากกวาผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการ
เลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดินโดยเวลาที่ใช
ในการเดินทางไปเลนการพนันที่มากขึ้นแสดงถึงแนวโนมในการซื้อหวยที่ลดลง 

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : เมื่อกําหนดใหกรณีที่ผูเลนการพนันแลวรูสึก
วาตัวเองจนลงเปนกรณีอางอิง พบวาผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวาตัวเองมีฐานะทางเศรษฐกิจ
เหมือนเดิมมีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยทุกประเภทลดลง สวนกรณีที่ผูเลนการพนันแลวรูสึกวา
ตัวเองรวยขึ้นมีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยทุกชนิดไมตางไปจากผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวาตัวเอง
จนลง  

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50%:เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลทางลบตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับ
หวยใตดินเมื่อกําหนดใหผูที่คาดการณวา “จะเลิกเลน” เปนกรณีอางอิง นั่นคือ ผูที่คาดการณวา 
“จะเลนมากขึ้น”“จะเลนนอยลง” หรือ “จะเลนเทาเดิม” มีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยทุกชนิดต่ํา
กวาผูที่คาดการณวา “จะเลิกเลน” 

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนัน
ประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดิน นั่นคือผูที่ไมเคยไดรับ
โทษมีแนวโนมที่จะซื้อหวยทุกชนิดต่ํากวาผูที่เคยไดรับโทษ  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลน
การพนันประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลน
การพนันที่เพิ่มข้ึนจะแสดงถึงโอกาสในการเปนผูเลนหวยทุกชนิดที่เพิ่มข้ึน 
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เพื่อนสนิทเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนันประเภท 
“หวยทุกชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดิน เมื่อกําหนดใหกรณีที่เพื่อนสนิทไม
เลนการพนันเปนกรณีอางอิง นั่นคือ การที่เพื่อนสนิทเลนการพนันมีอิทธิพลตอการเปนผูเลนหวยที่
ลดลง  

 
3.3.2 ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” 

อายุ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดินความแตกตางของอายุไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการ
พนันประเภท “หวยทุกชนิด” ของครัวเรือนไทย 

สถานภาพสมรส : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดินโดยความแตกตางของสถานภาพสมรสไมไดมี
อิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ของครัวเรือนไทย 

รายไดตอเดือน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดินโดยความแตกตางของระดับรายไดไมไดมีอิทธิพล
ตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ของครัวเรือนไทย 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว: ไมใชปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดยีวกบัหวยใต
ดินนั่นหมายความวา ไมวาผูที่คาดการณวา “จะเลนมากขึ้น”“จะเลนนอยลง”“จะเลนเทาเดิม” หรือ 
“จะเลิกเลน” ตางก็มีแนวโนมที่จะเปนผูเลนหวยทุกชนิดไมแตกตางกัน 

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) : ไมใชปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใต
ดิน นั่นคือ ไมวาผูที่รูสึกวาการพนันสรางความสุขให “มากที่สุด”“มาก” “ปานกลาง” “นอย” หรือ 
“นอยที่สุด” มีแนวโนมที่จะซื้อหวยทุกชนิดไมตางกัน  

ติดการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดินไมวาจะเปนผูที่คิดวาตนเองติดพนันหรือผูที่คิดวาตนเอง
ไมไดติดพนัน ตางก็ไมใชปจจัยที่ทําใหการเปนผูเลนหวยทุกชนิดนั้นมีความแตกตางกัน 

บิดามารดาเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุก
ชนิด” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับหวยใตดินนั่นคือ การเลนหรือไมเลนการพนันของบิดา
มารดาไมมีอิทธิพลตอการเปนผูเลน “หวยทุกชนิด” ของบุตร  
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ตารางที่ 15 ปจจัยที่มีอิทธิพลและความนาจะเปนตามลกัษณะบคุคลที่มีผลตอการเลน
การพนันประเภทหวยทุกชนิด 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนนัประเภทหวยทุกชนิด ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
เพศ ชาย (-) -10.64% 
 หญิง (b) - 
อายุปจจุบัน  (0) - 
สถานภาพสมรส โสด (0) - 
 สมรส (0) - 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) - 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา (+) 25.51% 
 มัธยมตน (+) 20.96% 
 มัธยมปลาย (+) 24.10% 
 อาชีวศึกษา (+) 15.88% 
 อุดมศึกษา (b) - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ (-) -9.25% 
 แมบาน/พอบาน (0) - 
 นักเรียน/นักศึกษา (0) - 
 เกษตรกร/ประมง (+) 22.12% 
 รับจางทั่วไป (0) - 
 ลูกจางเอกชน (0) - 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (0) - 
 อาชีพอิสระ (0) - 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) - 
รายไดตอเดือน  (0) - 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ  (-) -0.39% 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง (+) 13.72% 
 1 ครั้ง (+) 23.20% 
 2 ครั้ง (+) 34.49% 
 มากกวา 2 ครั้ง (b) - 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)  (-) -0.19% 
การเลนพนัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม (-) -17.50% 
 รวยขึ้น (0) - 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนนัประเภทหวยทุกชนิด ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 

 จนลง (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (-) -23.35% 
 เลนเทาเดิม (-) -7.39% 
 เลนนอยลง (-) -6.87% 
 เลิกเลน (b) - 
นอกจากเรื่องเงิน การพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด (0) - 
 มาก (0) - 
 ปานกลาง (0) - 
 นอย (0) - 
 นอยที่สุด (b) - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด (0) - 
 ไมติด (b) - 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย (-) -13.85% 
 เคย (b) - 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  (+) 3.08% 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู (0) - 
 พอเลน (0) - 
 แมเลน (0) - 
 ไมเลนทั้งคู (b) - 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน (-) -8.10% 
 ไมเลน (b) - 
หมายเหตุ: 
(b) : เกณฑอางอิง (Base Case) (0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
(-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3.3.3 ผลการคํานวณความนาจะเปนของบุคคลในการเปนผูเลนหวยทุกชนิด 

เพศ : เพศชายมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ตํ่ากวาเพศหญิงรอยละ 
10.46  

ระดับการศึกษา : ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับประถม/ตํ่ากวามีโอกาสที่จะเลนการพนัน
ประเภท “หวยทุกชนิด” สูงกวาผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ 25.51 ผูที่มีการศึกษาอยู
ในระดับมัธยมตนมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” สูงกวาผูที่มีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษารอยละ 20.96 ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมปลายมีโอกาสที่จะเลนการพนัน
ประเภท “หวยทุกชนิด” สูงกวาผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ 24.10 ผูที่มีการศึกษาอยู
ในระดับอาชีวศึกษามีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” สูงกวาผูที่มีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษารอยละ 15.88  

อาชีพ : ผูที่ไมไดทํางาน/เกษียณมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ตํ่ากวา
ผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 9.25 สวนผูที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมงมีโอกาสที่จะเลน
การพนันประเภท “หวยทุกชนิด” สูงกวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 22.12 สวนผูที่มี
อาชีพเปนแมบาน/พอบาน เปนนักเรียน/นักศึกษา รับจางทั่วไป ลูกจางเอกชนลูกจางรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ และมีอาชีพอิสระมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ไมแตกตางไปจาก
ผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : ทุกๆ 1 ปของระดับอายทุี่เร่ิมเลนการพนันทีเ่พิ่มข้ึน จะทําให
โอกาสที่จะเลนการพนนัประเภท “หวยทกุชนิด” ตํ่าลงรอยละ 0.39 

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : ผูที่เลนพนันนานๆ คร้ังตอเดือน มีโอกาสที่จะ
เลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” สูงกวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 13.72 ผูที่
เลนพนัน 1 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” สูงกวาผูที่เลนพนัน
มากกวา 2 ครั้งตอเดือนรอยละ 23.20 สวนผูที่เลนพนัน 2 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลนการพนัน
ประเภท “หวยทุกชนิด” สูงกวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 34.49  

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : ทุก 1 นาที่ที่เพิ่มข้ึนจากการเดินทางไป
เลนการพนัน จะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ต่ําลงรอยละ 0.19  

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : ผูที่รูสึกวาเลนการพนันแลวฐานะทาง
เศรษฐกิจเหมือนเดิม มีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ตํ่ากวาผูที่รูสึกวาผูที่
รูสึกวาเลนการพนันแลวรวยขึ้นและจนลงรอยละ 17.50  

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50% : ผูที่คาดวาจะ
เลนการพนันมากขึ้นมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ตํ่ากวาผูที่มีคาดวาจะ
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เลิกเลนรอยละ 23.35 ผูที่คาดวาจะเลนการพนันเทาเดิมมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท 
“หวยทุกชนิด” ตํ่ากวาผูที่มีคาดวาจะเลิกเลนรอยละ  7.39 สวนผูที่คาดวาจะเลนการพนันนอยลงมี
โอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” ตํ่ากวาผูที่มีคาดวาจะเลิกเลนรอยละ  6.87  

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : ผูที่ไมเคยไดรับโทษมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการ
พนันประเภท “หวยทุกชนิด” ตํ่ากวาผูที่เคยไดรับโทษรอยละ 14.85  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : ทุกๆ 1 คนที่เพิ่มข้ึนของสมาชิกใน
ครัวเรือนที่เลนการพนันจะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” สูงขึ้นรอยละ 
3.08  

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : หากมีเพื่อนสนิทเลนการพนันจะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการ
พนันประเภท “หวยทุกชนิด” ตํ่าลงรอยละ 8.10  
 
3.4 การพนันประเภทฟุตบอล 
 
3.4.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “พนันฟุตบอล” 

เพศ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลน “พนันฟุตบอล” อยางมนียัสาํคญัทางสถติิ 
โดยครัวเรือนไทยเพศชายมีแนวโนมที่จะเลนพนันฟุตบอลสูงกวาเพศหญิง   

อายุ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลน “พนันฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยอายุที่เพิ่มข้ึนจะแสดงถึงโอกาสในการตัดสินใจเลน “พนันฟุตบอล” ที่ลดลง 

ระดับการศึกษา : เมื่อกําหนดใหผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนกรณีอางอิง 
พบวาผูที่มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีแนวโนมที่จะเลนพนันฟุตบอลต่ํา
กวาผูที่มีการศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา สวนผูที่มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมปลายและ
อาชีวศึกษามีแนวโนมที่จะเลนพนันฟุตบอลไมตางไปจากผูที่มีการศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา  

อาชีพ : เมื่อกําหนดใหผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายเปนกรณีอางอิง พบวาผูที่มี
อาชีพเกษตรกร/ประมง มีแนวโนมที่จะเลนพนันฟุตบอลต่ํากวาผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/
คาขาย สวนผูประกอบอาชีพอื่นๆ มีแนวโนมที่จะเลนพนันฟุตบอลไมแตกตางไปจากผูที่ประกอบ
อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลน“พนันฟุตบอล” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตินั่นคือ ผูที่เร่ิมเลนพนันฟุตบอลครั้งแรกเมื่ออายุมากมีแนวโนมที่จะเลนพนัน
ฟุตบอลนอยกวาผูที่เร่ิมเลนตั้งแตอายุยังนอย 

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : เมื่อกําหนดใหผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ัง
ตอเดือนเปนกรณีอางอิง ผูที่เลนการพนัน 1-2 คร้ังตอเดือน มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลน“พนัน
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ฟุตบอล” นอยกวาผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนสวนผูที่นานๆ คร้ังจะเลนการพนัน มี
แนวโนมที่จะตัดสินใจเลน“พนันฟุตบอล” ไมตางไปจากผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน 

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : เมื่อกําหนดใหกรณีที่ผูเลนการพนันแลวรูสึก
วาตัวเองจนลงเปนกรณีอางอิง พบวาผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวาตัวเองมีฐานะทางเศรษฐกิจ
เหมือนเดิมมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลน “พนันฟุตบอล” ลดลง สวนกรณีที่ผูเลนการพนันแลวรูสึกวา
ตัวเองรวยขึ้นมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลน “พนันฟุตบอล” ไมตางไปจากผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวา
ตัวเองจนลง  

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลน “พนันฟุตบอล” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนไทยมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลน “พนันฟุตบอล” ตามเพื่อน
สนิท 
 
3.4.2 ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “พนันฟุตบอล” 

สถานภาพสมรส : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนันฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

โดยความแตกตางของสถานภาพสมรสไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนพนันฟุตบอลของ
ครัวเรือนไทย 

รายไดตอเดือน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน“พนันฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติโดยความแตกตางของระดับรายไดไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนพนันฟุตบอลของ
ครัวเรือนไทย 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) :ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน 
“พนันฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาการเดินทางไปเลนพนันฟุตบอลจะใชเวลามากหรือ
นอย ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนพนันฟุตบอลของครัวเรือนไทย 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว : ไมใชปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนันฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาเลนพนันฟุตบอลแลวจะรวย
ข้ึนแคไหน ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลนพนันฟุตบอลของครัวเรือนไทย 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50% : ไมใชปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลน “พนันฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาเลนพนันฟุตบอลแลวจะจนลง
แคไหน ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลนพนันฟุตบอลของครัวเรือนไทย 

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) :ไมใชปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลน “พนันฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติการเลนพนันฟุตบอลไมไดข้ึนอยูกับ
ความสุขที่ไดรับจากการเลนพนันฟุตบอล 
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การติดการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนันฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติไมวาผูเลนจะติดพนันหรือไม ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนพนันฟุตบอลของ
ครัวเรือนไทย 

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนัน
ฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติบทลงโทษไมมีผลตอการเลนพนันฟุตบอล 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนัน
ฟุตบอล” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาสมาชิกในครอบครัวจะเลนการพนันหรือไม ก็ไมไดมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลนพนันฟุตบอลของครัวเรือนไทย 

บิดามารดาเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนันฟุตบอล” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ การเลนหรือไมเลนการพนันของบิดามารดาไมไดมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลนพนันฟุตบอลของบุตร 
 
ตารางที่ 16 ปจจัยที่มีอิทธิพลและความนาจะเปนตามลกัษณะบคุคลที่มีผลตอการเลน
การพนันประเภทฟุตบอล 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนนัฟุตบอล ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
เพศ ชาย (+) 39.86% 
 หญิง (b) - 
อายุปจจุบัน  (-) -1.03% 
สถานภาพสมรส โสด (0) - 
 สมรส (0) - 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) - 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา (-) -29.02% 
 มัธยมตน (-) -18.05% 
 มัธยมปลาย (0) - 
 อาชีวศึกษา (0) - 
 อุดมศึกษา (b) - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ (0) - 
 แมบาน/พอบาน (0) - 
 นักเรียน/นักศึกษา (0) - 
 เกษตรกร/ประมง (-) -32.05% 
 รับจางทั่วไป (0) - 
 ลูกจางเอกชน (0) - 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนนัฟุตบอล ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 

 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (0) - 
 อาชีพอิสระ (0) - 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) - 
รายไดตอเดือน  (0) - 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ  (-) -1.15% 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง (0) - 
 1 ครั้ง (-) -43.35% 
 2 ครั้ง (-) -43.46% 
 มากกวา 2 ครั้ง (b) - 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)  (0) - 
การเลนพนัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม (-) -21.30% 
 รวยขึ้น (0) - 
 จนลง (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
นอกจากเรื่องเงิน การพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด (0) - 
 มาก (0) - 
 ปานกลาง (0) - 
 นอย (0) - 
 นอยที่สุด (b) - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด (0) - 
 ไมติด (b) - 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย (0) - 
 เคย (b) - 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  (0) - 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู (0) - 
 พอเลน (0) - 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนนัฟุตบอล ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 

 แมเลน (0) - 
 ไมเลนทั้งคู (b) - 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน (+) 25.01% 
 ไมเลน (b) - 
หมายเหตุ: 
(b) : เกณฑอางอิง (Base Case) (0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
 (-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
3.4.3 ผลการคํานวณความนาจะเปนของบุคคลในการเปนผูเลนพนันฟุตบอล 

เพศ : เพศชายมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “พนันฟุตบอล” สูงกวาเพศหญิงรอยละ 
39.86  

อายุปจจุบัน : ทุกๆ ระดับอายุที่เพิ่มข้ึน 1 ป จะทําใหโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท 
“พนันฟุตบอล” ลดลงรอยละ 1.03  

ระดับการศึกษา : ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับประถม/ต่ํากวามีโอกาสที่จะเลน“พนัน
ฟุตบอล” ตํ่ากวาผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ 29.02 ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับ
มัธยมตนมีโอกาสที่จะเลน“พนันฟุตบอล” ตํ่ากวาผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอยละ 18.05 
สวนผูที่มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษามีโอกาสที่จะเลน“พนันฟุตบอล” ไม
แตกตางจากผูที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

อาชีพ : ผูที่มีอาชีพเกษตรกร/ประมงมีโอกาสที่จะเลน“พนันฟุตบอล” ตํ่ากวาผูที่ประกอบ
อาชีพอื่นๆรอยละ-32.05  

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : ทุกๆ 1 ปของระดับอายุที่เร่ิมเลนการพนันที่เพิ่มข้ึน จะทําให
โอกาสที่จะเลน“พนันฟุตบอล” ลดลงรอยละ 1.15  

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : ผูที่เลนการพนัน 1 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลน 
“พนันฟุตบอล” ตํ่ากวาผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 43.35 ผูที่เลนการพนัน 2 
คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลน “พนันฟุตบอล” ตํ่ากวาผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอย
ละ 43.46 สวนผูที่เลนการพนันนานๆ คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเลน “พนันฟุตบอล” ไมแตกตางไป
จากผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ัง 



77 
 

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : ผูที่รูสึกวาเลนการพนันแลวฐานะทาง
เศรษฐกิจเหมือนเดิม มีโอกาสที่จะเปนผูเลน “พนันฟุตบอล” ตํ่ากวาผูที่รูสึกวาเลนการพนันแลว
รวยขึ้นและจนลงรอยละ 21.30  

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : หากมีเพื่อนสนิทเลนพนันฟุตบอลจะสงผลใหโอกาสที่จะเลน 
“พนันฟุตบอล” สูงขึ้นรอยละ 25.01  
 
3.5 การพนันประเภทบอน 
 
3.5.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “พนันในบอน” 

เพศ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลน “พนันในบอน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยครัวเรือนไทยเพศชายมีแนวโนมที่จะเลนพนันในบอนสูงกวาเพศหญิง   

อายุ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลน “พนันในบอน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยอายุที่เพิ่มข้ึนจะแสดงถึงโอกาสในการตัดสินใจเลน “พนันในบอน” ที่ลดลง 

สถานภาพสมรส : เมื่อกําหนดใหสถานภาพสมรส หมาย/หยา/แยกกันอยูเปนกรณี
อางอิง พบวาผูที่มีสถานภาพสมรสมีแนวโนมที่จะเลนพนันในบอนต่ํากวาผูที่มีสถานภาพหมาย/
หยา/แยกกันอยู สวนผูที่มีสถานภาพโสดมีแนวโนมที่จะเลนพนันในบอนไมตางไปจากผูที่มี
สถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู  

อาชีพ : เมื่อกําหนดใหผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขายเปนกรณีอางอิง พบวาผู
ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มีแนวโนมที่จะเลนพนันในบอนสูงกวาผูที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
ยกเวนผูที่ประกอบอาชีพลูกจางเอกชน มีแนวโนมที่จะเลนพนันในบอนไมตางไปจากผูที่มีอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลน“พนันในบอน” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตินั่นคือ ผูที่เร่ิมเลนพนันในบอนครั้งแรกเมื่ออายุมากมีแนวโนมที่จะเลนพนันใน
บอนนอยกวาผูที่เร่ิมเลนตั้งแตอายุยังนอย 

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : เมื่อกําหนดใหผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ัง
ตอเดือนเปนกรณีอางอิง ผูที่เลนการพนัน 1-2 คร้ังตอเดือน มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลน“พนันใน
บอน” นอยกวาผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนสวนผูที่นานๆ คร้ังจะเลนการพนัน มี
แนวโนมที่จะตัดสินใจเลน“พนันในบอน” ไมตางไปจากผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการ
เลน“พนันในบอน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั่นคือ หากใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันใน
บอนนานขึ้น จะเพิ่มโอกาสใหในการตัดสินใจเลนพนันในบอนสูงขึ้น  
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การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : เมื่อกําหนดใหกรณีที่ผูเลนการพนันแลวรูสึก
วาตัวเองจนลงเปนกรณีอางอิง พบวาผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวาตัวเองมีฐานะทางเศรษฐกิจ
เหมือนเดิมมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลน “พนันในบอน” ลดลง สวนกรณีที่ผูเลนการพนันแลวรูสึกวา
ตัวเองรวยขึ้นมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลน “พนันในบอน” ไมตางไปจากผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวา
ตัวเองจนลง  

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) : เมื่อกําหนดให
กรณีที่ผูเลนพนันจะรูสึกวาการพนันสรางความสุขให “นอยที่สุด” เปนกรณีอางอิง ผูเลนพนันที่รูสึก
วาไดรับความสุข “มาก” หรือ “ปานกลาง” มีแนวโนมที่จะเลนพนันในบอนสูงกวาผูที่รูสึกวาไดรับ
ความสุข “นอยที่สุด” สวนผูเลนพนันที่ไดรับความสุข “มากที่สุด” หรือไดรับความสุข “นอย” มี
แนวโนมที่จะเลนพนันในบอนไมตางไปจากผูที่รูสึกวาไดรับความสุข “นอยที่สุด” 

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลน “พนัน
ในบอน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูที่ไมเคยไดรับโทษมีแนวโนมที่จะเลนพนันในบอนต่ํากวา
ผูที่เคยไดรับโทษ 

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลน “พนันในบอน” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนไทยมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลน “พนันในบอน” ตามเพื่อน
สนิท 
 
3.5.2 ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “พนันในบอน” 

ระดับการศึกษา : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน“พนันในบอน” อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติความแตกตางของระดับการศึกษา ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลนพนันในบอนของ
ครัวเรือนไทย 

รายไดตอเดือน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน“พนันในบอน” อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติความแตกตางของระดับรายได ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลนพนันในบอนของ
ครัวเรือนไทย 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว : ตางก็ไมใช
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนันในบอน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมวาเลนพนันในบอนแลว
จะรวยขึ้นแคไหน ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลนพนันในบอนของครัวเรือน
ไทย 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50% : ตางก็ไมใช
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนันในบอน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมวาเลนพนันในบอนแลว
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จะจนลงแคไหน ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลนพนันในบอนของครัวเรือน
ไทย 

การติดการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนันในบอน” อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไมวาผูเลนพนันในบอนจะติดพนันหรือไม ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจเลนพนันในบอนของครัวเรือนไทย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนัน
ในบอน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาสมาชิกในครอบครัวจะเลนการพนันหรือไม ก็ไมไดมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลนการพนันในบอนของครัวเรือนไทย 

บิดามารดาเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน “พนันในบอน” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ การเลนการพนันในบอนของบิดามารดา ไมไดมีอิทธิพลตอการเลนการพนันใน
บอนของบุตร 
 
3.5.3 ผลการคํานวณความนาจะเปนของบุคคลในการเปนเลนพนันในบอน 

เพศ : เพศชายมีโอกาสที่จะเลนการ“พนันในบอน” สูงกวาเพศหญิงรอยละ 12.47  
อายุปจจุบัน : ทุกๆ อายุที่เพิ่มข้ึน 1 ปจะทําใหโอกาสทีจ่ะเลน“พนนัในบอน” ลดลงรอย

ละ 0.61  
สถานภาพสมรส : ผูที่อยูในสถานภาพสมรสมีโอกาสทีจ่ะเลน “พนันในบอน” ตํ่ากวาผูที่

อยูในสถานะอื่นๆ รอยละ 13.78 
อาชีพ : ผูที่ไมไดทํางาน/เกษียณมีโอกาสที่จะเลน “พนันในบอน” สูงกวาผูที่ประกอบ

ธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 20.46 ผูที่มีอาชีพเปนแมบาน/พอบานมีโอกาสที่จะเลน “พนันใน
บอน” สูงกวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 21.12 ผูที่เปนนักเรียน/นักศึกษามีโอกาสที่
จะเลน “พนันในบอน” สูงกวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 25.87 ผูที่มีอาชีพเกษตรกร/
ประมงมีโอกาสที่จะเลน “พนันในบอน” สูงกวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 12.75 ผูที่
มีอาชีพรับจางทั่วไปมีโอกาสที่จะเลน “พนันในบอน” สูงกวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอย
ละ 15.66 ผูที่มีอาชีพลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจมีโอกาสที่จะเลน “พนันในบอน” สูงกวาผูที่
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 19.20 ผูที่มีอาชีพอาชีพอิสระมีโอกาสที่จะเลน “พนันใน
บอน” สูงกวาผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขายรอยละ 15.22 สวนผูที่มีอาชีพเปนลูกจางเอกชนมี
โอกาสที่จะเลน “พนันในบอน” ไมแตกตางจากผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : ทุกๆ 1 ปของระดับอายุที่เร่ิมเลนการพนันที่เพิ่มข้ึน จะทําให
โอกาสที่จะเลน“พนันในบอน” ลดลงรอยละ 1.46  
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ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : ผูที่เลนพนัน 1 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเปนผู
เลน “พนันในบอน” ตํ่ากวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 14.96 ผูที่เลนพนัน 2 คร้ัง
ตอเดือนมีโอกาสที่จะเปนผูเลน “พนันในบอน” ตํ่ากวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 
16.41 สวนผูที่เลนการพนันนานๆ คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเปนผูเลน “พนันในบอน” ไมแตกตาง
ไปจากผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ัง 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : ทุก 1 นาที่ที่เพิ่มข้ึนในการเดินทางไป
เลนการพนัน จะสงผลใหโอกาสที่จะเลน“พนันในบอน” สูงขึ้นรอยละ 0.14  

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : ผูที่รูสึกวาเลนการพนันแลวฐานะทาง
เศรษฐกิจเหมือนเดิมมีโอกาสที่จะเปนผูเลน “พนันในบอน” ตํ่ากวาผูที่รูสึกวาผูที่รูสึกวาเลนการ
พนันแลวรวยขึ้นและจนลงรอยละ 16.21  

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) : ผูที่ไดรับความสุข
จากการเลนพนัน “มาก” มีโอกาสที่จะเปนผูเลน “พนันในบอน” สูงกวาผูที่ไดรับความสุขจากการ
เลนพนัน “นอยที่สุด” รอยละ 23.87 ผูที่ไดรับความสุขจากการเลนพนัน “ปานกลาง” มีโอกาสที่จะ
เปนผูเลน “พนันในบอน” สูงกวาผูที่ไดรับความสุขจากการเลนพนัน “นอยที่สุด” รอยละ 17.67 
สวนผูที่ไดรับความสุขจากการเลนพนัน “มากที่สุด” และผูที่ไดรับความสุขจากการเลนพนัน “นอย” 
มีโอกาสที่จะเปนผูเลน “พนันในบอน” ไมแตกตางจากผูที่ไดรับความสุขจากการเลนพนัน “นอย
ที่สุด” 

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : ผูที่ไมเคยไดรับโทษมีโอกาสที่จะเปนผูเลน “พนัน
ในบอน” ตํ่ากวาผูที่เคยไดรับโทษรอยละ 20.11  
เพื่อนสนิทเลนการพนัน : หากมีเพื่อนสนิทเลนการพนนัจะสงผลใหโอกาสทีจ่ะเลน “พนันใน
บอน” สูงขึ้นรอยละ 13.98 
 
ตารางที่ 17 ปจจัยที่มีอิทธิพลและความนาจะเปนตามลกัษณะบคุคลที่มีผลตอการเลน
การพนันประเภทบอน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนนัในบอน ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
เพศ ชาย (+) 12.47% 
 หญิง (b) - 
อายุปจจุบัน  (-) -0.61% 
สถานภาพสมรส โสด (0) - 
 สมรส (-) -13.78% 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) - 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนนัในบอน ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา (0) - 
 มัธยมตน (0) - 
 มัธยมปลาย (0) - 
 อาชีวศึกษา (0) - 
 อุดมศึกษา (b) - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ (+) 20.46% 
 แมบาน/พอบาน (+) 21.12% 
 นักเรียน/นักศึกษา (+) 25.87% 
 เกษตรกร/ประมง (+) 12.75% 
 รับจางทั่วไป (+) 15.66% 
 ลูกจางเอกชน (0) - 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (+) 19.20% 
 อาชีพอิสระ (+) 15.22% 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) - 
รายไดตอเดือน  (0) - 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ  (-) -1.46% 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง (0) - 
 1 ครั้ง (-) -14.96% 
 2 ครั้ง (-) -16.41% 
 มากกวา 2 ครั้ง (b) - 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)  (+) 0.14% 
การเลนพนัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม (-) -16.21% 
 รวยขึ้น (0) - 
 จนลง (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
นอกจากเรื่องเงิน การพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด (0) - 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนนัในบอน ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 

 มาก (+) 23.87% 
 ปานกลาง (+) 17.67% 
 นอย (0) - 
 นอยที่สุด (b) - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด (0) - 
 ไมติด (b) - 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย (-) -20.11% 
 เคย (b) - 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  (0) - 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู (0) - 
 พอเลน (0) - 
 แมเลน (0) - 
 ไมเลนทั้งคู (b) - 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน (+) 13.98% 
 ไมเลน (b) - 
หมายเหตุ: 
(b) : เกณฑอางอิง (Base Case) (0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
 (-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  
3.6 การพนันประเภทมวย/มวยตู 
 
3.6.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” 

เพศ : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนไทยเพศชายมีแนวโนมที่จะเลนพนันมวย/มวยตูสูงกวาเพศหญิง   

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : เมื่อกําหนดใหผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ัง
ตอเดือนเปนกรณีอางอิง ผูที่เลนการพนัน 1-2 คร้ังตอเดือน มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลนการพนัน
ประเภท “มวย/มวยตู” ตํ่ากวาผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนสวนผูที่นานๆ คร้ังจะเลน
การพนัน มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” ไมตางไปจากผูที่เลนการ
พนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน 
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เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนัน
ประเภท “มวย/มวยตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ผูที่ไมเคยไดรับโทษมีแนวโนมที่จะเลน
พนันมวย/มวยตูตํ่ากวาผูที่เคยไดรับโทษ 
 
ตารางที่ 18 ปจจัยที่มีอิทธิพลและความนาจะเปนตามลกัษณะบคุคลที่มีผลตอการเลน
การพนันประเภทมวย/มวยตู 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพนันประเภทมวย/มวยตู ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
เพศ ชาย (+) 40.53% 
 หญิง (b) - 
อายุปจจุบัน  (0) - 
สถานภาพสมรส โสด (0) - 
 สมรส (0) - 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) - 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา (0) - 
 มัธยมตน (0) - 
 มัธยมปลาย (0) - 
 อาชีวศึกษา (0) - 
 อุดมศึกษา (b) - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ (0) - 
 แมบาน/พอบาน (0) - 
 นักเรียน/นักศึกษา (0) - 
 เกษตรกร/ประมง (0) - 
 รับจางทั่วไป (0) - 
 ลูกจางเอกชน (0) - 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (0) - 
 อาชีพอิสระ (0) - 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) - 
รายไดตอเดือน  (0) - 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ  (0) - 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง (0) - 
 1 ครั้ง (-) -40.34% 
 2 ครั้ง (-) -40.66% 
 มากกวา 2 ครั้ง (b) - 



84 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพนันประเภทมวย/มวยตู ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)  (0) - 
การเลนพนัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม (0) - 
 รวยขึ้น (0) - 
 จนลง (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
นอกจากเรื่องเงิน การพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด (0) - 
 มาก (0) - 
 ปานกลาง (0) - 
 นอย (0) - 
 นอยที่สุด (b) - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด (0) - 
 ไมติด (b) - 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย (-) -21.76% 
 เคย (b) - 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  (0) - 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู (0) - 
 พอเลน (0) - 
 แมเลน (0) - 
 ไมเลนทั้งคู (b) - 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน (0) - 
 ไมเลน (b) - 
หมายเหตุ: 
(b) : เกณฑอางอิง (Base Case) (0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
 (-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3.6.2 ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” 
อายุ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติระดับอายุที่แตกตางกัน ไมไดมีอิทธิพลตอการเลนพนันมวย/มวยตู 
สถานภาพสมรส : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความแตกตางของสถานภาพสมรสไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลนพนันมวย/มวยตูของครัวเรือนไทย 

ระดับการศึกษา : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติความแตกตางของระดับการศึกษา ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลน
พนันมวย/มวยตูของครัวเรือนไทย 

อาชีพ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติความแตกตางของอาชีพ ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนพนันมวย/มวยตู
ของครัวเรือนไทย 

รายไดตอเดือน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติโดยระดับรายไดไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนพนันมวย/มวยตูของ
ครัวเรือนไทย 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวย
ตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาจะเริ่มเลนการพนันเมื่ออายุเทาไร ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลนพนันมวย/มวยตูของครัวเรือนไทย 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลน การ
พนันประเภท “มวย/มวยตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาการเดินทางไปเลนพนันมวย/มวยตูจะ
ใชเวลามากหรือนอยก็ตาม ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนพนันมวย/มวยตูของครัวเรือนไทย 

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนัน
ประเภท “มวย/มวยตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ไมวาผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวาตัวเอง 
รวยขึ้น จนลง หรือเหมือนเดิมตางก็มีแนวโนมที่ไมแตกตางกันในการตัดสินใจเลนพนันมวย/มวยตู 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว : ไมใชปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาเลนพนัน
มวย/มวยตูแลวจะรวยขึ้นแคไหน ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลนพนันมวย/
มวยตูของครัวเรือนไทย 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50% : ไมใชปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งหมายความวา ไม
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มีความแตกตางกันในการตัดสินใจเลนพนันมวย/มวยตูระหวางผูที่คาดการณวา “จะเลนมากขึ้น” 
“จะเลนนอยลง” “จะเลนเทาเดิม”  และ “จะเลิกเลน” 

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน)” : ไมใชปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งหมายความวาไม
วาผูที่เลนพนันจะรูสึกวา การพนันสรางความสุขใหมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย หรือนอยที่สุด 
ตางก็ไมใชปจจัยที่ทําใหการตัดสินใจเลนพนันมวย/มวยตูนั้น มีความแตกตางกัน 

การติดการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมวาผูเลนพนันมวย/มวยตูจะติดพนันหรือไม ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลนพนันมวย/มวยตูของครัวเรือนไทย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการ
พนันประเภท “มวย/มวยตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาสมาชิกในครอบครัวจะเลนพนันมวย/
มวยตูหรือไม ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนการพนันมวย/มวยตูของครัวเรือนไทย 

บิดามารดาเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/
มวยตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การเลนพนันมวย/มวยตูของบิดามารดา ไมไดมีอิทธิพลตอการ
เลนพนันมวย/มวยตูของบุตร 

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/
มวยตู” อยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั่นคือ ไมวาเพื่อนสนิทจะเลนพนันมวย/มวยตู หรือไม ตางก็ไมใช
ปจจัยที่ทําใหการตัดสินใจเลนพนันมวย/มวยตูนั้น มีความแตกตางกัน 
 
3.6.3 ผลการคํานวณความนาจะเปนของบุคคลในการเปนผูเลนพนันมวย/มวยตู 

เพศ : เพศชายมีโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” สูงกวาเพศหญิงรอยละ 
40.53  

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน :ผูที่เลนพนัน 1 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเปนผู
เลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู”  ตํ่ากวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 40.34 ผูที่
เลนพนัน 2 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” ตํ่ากวาผูที่เลนพนัน
มากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 40.66 สวนผูที่เลนการพนันนานๆ คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเปนผู
เลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” ไมแตกตางไปจากผูที่เลนการพนันมากกวา 2 ครั้ง 

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : ผูที่ไมเคยไดรับโทษมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการ
พนันประเภท “มวย/มวยตู” ตํ่ากวาผูที่เคยไดรับโทษรอยละ 21.76  

 
 



87 
 

3.7 การพนันประเภทกีฬาพื้นบาน 
 
3.7.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” 

เพศ : เปนปจจัยที่มีอิทธพิลทางบวกตอการเลนการพนนัประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนไทยเพศชายมีแนวโนมที่จะเลนพนนักีฬาพืน้บานสงูกวาเพศหญงิ   

สถานภาพสมรส : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนันประเภท“กีฬา
พื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อกําหนดใหสถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยู เปนเกณฑ
อางอิง นั่นหมายความวา บุคคลที่มีสถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยู มีโอกาสที่จะเลนการพนัน
ประเภท “กีฬาพื้นบาน” มากกวาบุคคลที่มีสถานภาพโสดหรือสมรส 

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : เมื่อกําหนดใหผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ัง
ตอเดือนเปนกรณีอางอิง ผูที่เลนการพนัน 1-2 คร้ังตอเดือน มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลนการพนัน
ประเภท “กีฬาพื้นบาน” นอยกวาผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนสวนผูที่นานๆ คร้ังจะเลน
การพนัน มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ไมตางไปจากผูที่เลนการ
พนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือน 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการ
เลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยหากเวลาที่ใชในการเดินทาง
ไปเลนการพนันมากขึ้น ครัวเรือนไทยมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน”
สูงขึ้น 

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางลบตอการเลนการพนัน
ประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ผูที่ไมเคยไดรับโทษมีแนวโนมที่จะเลน
พนันกีฬาพื้นบานต่ํากวาผูที่เคยไดรับโทษ 

บิดามารดาเลนการพนัน : เมื่อกําหนดใหกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาไมเลนการพนันทั้งคู
เปนกรณีอางอิง ผูที่มีมารดาเลนการพนันมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลนพนันกีฬาพื้นบานต่ํากวา ผูที่
ทั้งบิดาและมารดาไมเลนการพนัน สวนผูที่มีบิดาเลนการพนัน หรือทั้งบิดาและมารดาเลนการพนนั
มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลนพนันกีฬาพื้นบานไมแตกตางไปจากผูที่ทั้งบิดาและมารดาไมเลนการ
พนัน 

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : เปนปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอการเลนการพนันประเภท 
“กีฬาพื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนไทยมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลนการพนัน
ประเภท “กีฬาพื้นบาน” ตามเพื่อนสนิท 
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ตารางที่ 19 ปจจัยที่มีอิทธิพลและความนาจะเปนตามลกัษณะบคุคลที่มีผลตอการเลน
การพนันประเภทกฬีาพืน้บาน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพนันประเภทกีฬาพื้นบาน ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 
เพศ ชาย (+) 38.62% 
 หญิง (b) - 
อายุปจจุบัน  (0) - 
สถานภาพสมรส โสด (-) -34.46% 
 สมรส (-) -30.32% 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู (b) - 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา (0) - 
 มัธยมตน (0) - 
 มัธยมปลาย (0) - 
 อาชีวศึกษา (0) - 
 อุดมศึกษา (b) - 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ (0) - 
 แมบาน/พอบาน (0) - 
 นักเรียน/นักศึกษา (0) - 
 เกษตรกร/ประมง (0) - 
 รับจางทั่วไป (0) - 
 ลูกจางเอกชน (0) - 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (0) - 
 อาชีพอิสระ (0) - 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย (b) - 
รายไดตอเดือน  (0) - 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ  (0) - 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง (0) - 
 1 ครั้ง (-) -27.55% 
 2 ครั้ง (-) -27.01% 
 มากกวา 2 ครั้ง (b) - 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนันนานเทาไร (นาที)  (+) 0.28% 
การเลนพนัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม (0) - 
 รวยขึ้น (0) - 
 จนลง (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพนันประเภทกีฬาพื้นบาน ทิศทาง 
ความ

นาจะเปน 

 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น (0) - 
 เลนเทาเดิม (0) - 
 เลนนอยลง (0) - 
 เลิกเลน (b) - 
นอกจากเรื่องเงิน การพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด (0) - 
 มาก (0) - 
 ปานกลาง (0) - 
 นอย (0) - 
 นอยที่สุด (b) - 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด (0) - 
 ไมติด (b) - 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย (-) -16.22% 
 เคย (b) - 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  (0) - 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู (0) - 
 พอเลน (0) - 
 แมเลน (-) -33.70% 
 ไมเลนทั้งคู (b) - 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน (+) 18.29% 
 ไมเลน (b) - 
หมายเหตุ: 
(b) : เกณฑอางอิง (Base Case) (0): ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(+): มีอิทธิพลทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
 (-): มีอิทธิพลทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเกณฑอางอิง 
เครื่องหมาย - หมายถึงกรณีที่ถูกใชเปนเกณฑอางอิง (Base Case) หรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3.7.2 ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” 
อายุปจจุบัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติโดยระดับอายุที่แตกตางกัน ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนพนันกีฬา
พื้นบาน  

ระดับการศึกษา : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติความแตกตางของระดับการศึกษา ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลน
การพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ของครัวเรือนไทย 

อาชีพ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติความแตกตางของอาชีพ ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลนการพนันประเภท 
“กีฬาพื้นบาน” ของครัวเรือนไทย 

รายไดตอเดือน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยความแตกตางของระดับรายไดไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลน
การพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ของครัวเรือนไทย 

อายุที่เริ่มเลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬา
พื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาจะเริ่มเลนการพนันเมื่ออายุเทาไร ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ของครัวเรือนไทย 

การเปลี่ยนแปลงในฐานะทางเศรษฐกิจ : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนัน
ประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ไมวาผูที่เลนการพนันแลวรูสึกวาตัวเอง 
รวยขึ้น จนลง หรือเหมือนเดิมตางก็มีแนวโนมที่ไมแตกตางกันในการตัดสินใจเลนการพนันกีฬา
พื้นบาน 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหรวยขึ้นเทาตัว : ไมใชปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาเลนพนัน
กีฬาพื้นบาน แลวจะรวยขึ้นแคไหน ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลนพนันกีฬา
พื้นบานของครัวเรือนไทย 

พฤติกรรมคาดการณ ถาหากวาเลนการพนันแลวทําใหจนลง 50% :ไมใชปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งหมายความวา ไม
มีความแตกตางกันในการตัดสินใจเลนการพนัน“กีฬาพื้นบาน” ระหวางผูที่คาดการณวา “จะเลน
มากขึ้น” “จะเลนนอยลง” “จะเลนเทาเดิม”  หรือ “จะเลิกเลน” 

ความสุขที่ไดรับจากการเลนการพนัน (นอกเหนือจากเรื่องเงิน) : ไมใชปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งหมายความวาไม
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วาผูที่เลนพนันจะรูสึกวาการพนันสรางความสุขให “มากที่สุด”“มาก”“ปานกลาง”“นอย” หรือ “นอย
ที่สุด” ตางก็ไมใชปจจัยที่ทําใหการตัดสินใจเลนการพนัน “กีฬาพื้นบาน” นั้น มีความแตกตางกัน 

การติดการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมวาผูเลนพนันกีฬาพื้นบาน จะติดพนันหรือไม ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ของครัวเรือนไทย 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนการพนัน : ไมใชปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการ
พนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาสมาชิกในครอบครัวจะเลนพนนั “กฬีา
พื้นบาน” หรือไม ก็ไมไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลนการพนันประเภท “กีฬา
พื้นบาน” ของครัวเรือนไทย 

 
3.7.3 ผลการคํานวณความนาจะเปนของบุคคลในการเปนผูเลนพนันกีฬาพื้นบาน 

เพศ : เพศชายมีโอกาสที่จะเลนการพนัน “กีฬาพื้นบาน” สูงกวาเพศหญิงรอยละ 38.62  
สถานภาพสมรส : คนโสดมีโอกาสที่จะเลนการพนนัประเภท “กีฬาพื้นบาน” ตํ่ากวาคนที่

อยูในสถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยูรอยละ 34.46 สวนผูที่อยูในสถานภาพสมรสมีโอกาสที่จะ
เลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ตํ่ากวาคนที่อยูในสถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยูรอยละ 
30.32 

ความถื่ในการเลนการพนันตอเดือน : ผูที่เลนพนัน 1 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเปนผู
เลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ตํ่ากวาผูที่เลนพนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 27.55 ผูที่
เลนพนัน 2 คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ตํ่ากวาผูที่เลน
พนันมากกวา 2 คร้ังตอเดือนรอยละ 27.01 สวนผูที่เลนการพนันนานๆ คร้ังตอเดือนมีโอกาสที่จะ
เปนผูเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ไมแตกตางไปจากผูที่เลนการพนันมากกวา 2 คร้ัง 

เวลาที่ใชเดินทางเพื่อไปเลนการพนัน (นาที) : ทุก 1 นาทีที่เพิ่มข้ึนในการเดินทางไป
เลนการพนัน จะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” สูงขึ้นรอยละ 0.28  

เคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน : ผูที่ไมเคยไดรับโทษมีโอกาสที่จะเปนผูเลนการ
พนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ตํ่ากวาผูที่เคยไดรับโทษรอยละ 16.22  

บิดามารดาเลนการพนัน : กรณีที่เฉพาะมารดาเลนการพนันจะสงผลใหโอกาสที่จะเลน
การพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” ของบุตรต่ํากวากรณีที่ทั้งบิดาและมารดาไมเลนการพนันรอยละ 
33.70 สวนกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาเลนการพนัน และเฉพาะบิดาเลนการพนัน โอกาสในการเลน
พนันของบุตรไมแตกตางไปจากกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาไมเลนการพนัน 

เพื่อนสนิทเลนการพนัน : หากมีเพื่อนสนิทเลนการพนันจะสงผลใหโอกาสที่จะเลนการ
พนันประเภท “กีฬาพื้นบาน” สูงขึ้นรอยละ 18.29  
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ตารางที่ 20 แสดงคาสัมประสิทธิ์ผลการประมาณคาแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 
 
คาสัมประสิทธิ์ของปจจัยตามลักษณะบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนัน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 
คาคงที่  0.296 -0.642 1.321* -0.228 -0.240 1.169 -0.218 2.512* 0.876 
เพศ ชาย 0.275* 0.029 0.004 -0.273* -0.270* 1.274* 0.318* 1.312* 1.207* 
 หญิง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
อายุปจจุบัน  0.008* 0.002 0.012* 0.001 0.000 -0.026* -0.015* 0.007 -0.015 
สถานภาพสมรส โสด -0.567* -0.078 -0.057 -0.017 -0.029 0.891 -0.353 -0.542 -1.013* 
 สมรส -0.312* 0.283 0.042 0.089 0.094 0.750 -0.353* -0.004 -0.853* 
 หมาย/หยา/แยกกันอยู 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ระดับการศึกษา ประถม/ต่ํากวา -0.027 0.083 -0.328* 0.710* 0.691* -0.807* 0.027 0.074 0.539 
 มัธยมตน 0.130 0.227 -0.492* 0.570* 0.552* -0.469* 0.156 0.219 0.493 
 มัธยมปลาย 0.159 -0.075 -0.512* 0.670* 0.646* -0.144 -0.059 0.408 0.443 
 อาชีวศึกษา -0.029 0.517* -0.492* 0.425* 0.409* -0.085 0.117 -5.996 0.490 
 อุดมศึกษา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
อาชีพ ไมไดทํางาน/เกษียณ -0.451* -0.291 0.095 -0.263* -0.234* 0.036 0.538* -0.172 0.076 
 แมบาน/พอบาน -0.183 -0.231 -0.106 0.005 0.006 -5.741 0.557* -4.621 -4.450 
 นักเรียน/นักศึกษา -0.576* -0.393 -0.604* -0.053 -0.036 -0.009 0.702* -5.459 0.114 
 เกษตรกร/ประมง -0.176* -0.449* -0.433* 0.583* 0.586* -0.917* 0.325* 0.045 0.483 
 รับจางทั่วไป -0.039 -0.409* -0.196* 0.145 0.145 0.186 0.403* 0.077 0.088 
 ลูกจางเอกชน -0.191 -0.067 0.224* -0.147 -0.141 0.122 0.144 -0.049 -0.274 
 ลูกจางรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ -0.204 -0.057 0.274* -0.027 -0.031 -0.149 0.502* 0.181 0.126 
 อาชีพอิสระ -0.010 -0.359* -0.014 0.114 0.097 0.166 0.391* 0.417 0.305 
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คาสัมประสิทธิ์ของปจจัยตามลักษณะบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนัน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
รายไดตอเดือน  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
เลนการพนันครั้งแรกอายุ    0.006 -0.005 -0.010* -0.010* -0.029* -0.037* -0.003 -0.023 
การเลนในปจจุบัน -กี่ครั้ง/เดือน นานๆ ครั้ง     0.633* 0.309 0.351* -0.115 0.036 0.037 -0.096 
 1 ครั้ง     1.477* 0.634* 0.619* -1.502* -0.384* -1.301* -0.757* 
 2 ครั้ง     1.499* 1.037* 1.015* -1.511* -0.424* -1.320* -0.739* 
 มากกวา 2 ครั้ง     0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปเลนพนนันานเทาไร (นาที)    -0.003 0.006* -0.005* -0.005* -0.002 0.003* 0.001 0.007* 
การเลนพนัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจเปนอยางไร เหมือนเดิม   -0.125 -0.003 -0.448* -0.454* -0.562* -0.418* 0.143 -0.209 
 รวยขึ้น   -0.381 0.115 -0.444* -0.256 -0.287 -0.204 0.157 0.062 
 จนลง   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ถาการเลนพนัน ทําใหรวยขึ้นเทาตัว จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น   0.148 -0.379* 0.074 0.066 0.333 0.016 -0.173 0.039 
 เลนเทาเดิม   0.249* -0.145 0.079 0.082 0.466 -0.077 0.072 0.067 
 เลนนอยลง   0.124 0.030 0.090 0.104 0.130 0.122 -0.124 0.365 
 เลิกเลน   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ถาการเลนพนัน ทําใหจนลง 50 % จะเลนอยางไร เลนมากขึ้น   -0.266 0.215 -0.741* -0.624* -0.646 0.036 -0.100 -0.140 
 เลนเทาเดิม   0.252* 0.054 -0.206* -0.186* 0.136 -0.150 -0.366 0.154 
 เลนนอยลง   0.305* 0.018 -0.169* -0.173* 0.244 -0.039 0.004 -0.093 
 เลิกเลน   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
นอกจากเรื่องเงิน การพนันสรางความสุขใหเพียงใด มากที่สุด   0.316 0.074 -0.226 -0.236 0.288 0.431 0.045 0.572 
 มาก   0.618* 0.060 -0.189 -0.164 0.288 0.639* 0.399 0.028 
 ปานกลาง   0.370* 0.142 -0.227 -0.207 0.093 0.458* 0.151 -0.081 
 นอย   0.118 0.207 -0.287* -0.259 0.224 0.464 -0.095 0.009 
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คาสัมประสิทธิ์ของปจจัยตามลักษณะบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนัน ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 
 นอยที่สุด   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
คิดวาติดการพนันหรือไม ติด   0.971* 0.117 0.144 0.145 0.191 0.162 0.139 0.167 
 ไมติด   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
เคยถูกลงโทษจากการพนันหรือไม ไมเคย   -0.010 0.078 -0.371* -0.355* 0.033 -0.527* -0.576* -0.419* 
 เคย   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เลนพนัน  0.941* 0.102 0.078* 0.074* 0.077* -0.116 0.022 -0.011 -0.157 
บิดา-มารดา เลนการพนันหรือไม เลนทั้งคู -0.897* -0.157 0.101 -0.020 -0.021 0.199 -0.197 -0.185 -0.306 
 พอเลน -0.409* -0.013 -0.039 0.055 0.057 0.057 -0.145 0.071 0.000 
 แมเลน -0.430* -0.266 0.201* -0.045 -0.053 0.209 -0.099 -0.217 -0.982* 
 ไมเลนทั้งคู 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
เพื่อนสนิท เลนการพนันหรือไม เลน 0.546* 0.293* 0.067 -0.215* -0.204* 0.675* 0.358* 0.292 0.476* 
 ไมเลน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
หมายเหตุ :  
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  
(ขอ 1): แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีประสบการณในการเลนการพนัน   (ขอ 6): แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “พนันฟุตบอล” 
(ขอ 2): แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันในปจจุบัน    (ขอ 7): แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “พนันในบอน” 
(ขอ 3): แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “สลากกินแบงฯ”   (ขอ 8): แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “มวย/มวยตู” 
(ขอ 4): แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยใตดิน”   (ขอ 9): แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “กีฬาพื้นบาน 
(ขอ 5): แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนการพนันประเภท “หวยทุกชนิด” 
 


