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การสังเคราะหความรูเรื่องการพนันในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 

ระหวางป 2555-2556 
    
     ดร.สุระชัย ชูผกา 

     คณะส่ือสารมวลชน   
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หลักการและเหตุผล 

การพนันจัดเปนอบายมุขและผิดกฎหมาย มีโทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 
การเลนพนันกอใหเกิดความเสียหายใหแกตนเองและครอบครัว แมวาสังคมไทยบางสวนไมใหการยอมรับ 
ผูเลนพนัน แตอีกสวนหนึ่งเห็นดวยท่ีจะใหการเลนพนันเปนสิ่งท่ีดําเนินการไดภายใตระเบียบ/กฎหมายท่ี
ชัดเจน เพ่ือการสรางและกระจายรายได  ทําใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ แตประเด็นดังกลาวยังมีขอ
ถกเถียง โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการปองกันการกระทําผิด
ทางอาญาท่ีสืบเนื่องจากธุรกิจพนัน เชน การฟอกเงิน 

สถานการณพนัน จากการสํารวจของคณะเศรษฐศาสตร รวมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ป 2553 พบวา กวารอยละ 75  เคยเลนพนัน โดยประเภทพนันท่ีเลนในคร้ังแรกเร่ิมจาก         
หวยใตดิน (รอยละ 46), สลากกินแบงรัฐบาล (รอยละ 20.7), ไพ (รอยละ 18.6), พนันฟุตบอล (รอยละ 3.5) 
และไฮโล (รอยละ 2.8)  

แมวา  กลุมอายุผู เลนสูงสุดสวนใหญจะอยูในกลุมผู ทํางาน  คือ  ชวงอายุระหวาง  35 - 44 ป               
(รอยละ 16.3)  45 - 54 ป (รอยละ 14.1) และ 25 - 34 ป คิดเปนรอยละ 11  แตท่ีสําคัญ คือ เยาวชนอายุนอย
กวา 24 ป เฉพาะพ้ืนท่ีสํารวจก็พบเลนพนันกวารอยละ 4 หรือเกือบ 2 ลานคน   

ยิ่งไปกวานั้น ยังพบวา ผูท่ีเลนการพนันตั้งแตอายุยังนอยมีแนวโนมท่ีจะเลนการพนันในวงเงินท่ีสูง
กวาผูท่ีเร่ิมเลนการพนันเม่ือมีอายุมากข้ึน และจากการศึกษาทางการแพทยยังพบวา การเร่ิม  เลนพนันในอายุ
นอยมีโอกาสติดพนันสูงกวาผูเร่ิมเลนพนันเม่ืออายุสูงข้ึน ดังนั้นการใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนจึง 
เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ ทามกลางสภาวะท่ีสังคมไทยยังขาดเครือขายและองคกรในการทํางานเพ่ือการ
แสวงหาองคความรูในการเขาถึงสถานการณของภาวการณพนันอยางเปนระบบ  ตลอดจนยังขาดฐานขอมูล
สําหรับการขับเคล่ือนนโยบายและสังคมตอประเด็นพนันอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะเปนปญหาเชิงนโยบายในอนาคต
อยางเปนระบบ  

จากการศึกษาท่ีสําคัญพบวา  เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุมเส่ียงท่ีมีการเลนการพนัน และเห็น
ถึงสถานการณของปญหา และจําเปนตองมีการสังเคราะห เพื่อช้ีใหเห็นถึงประเด็นสําคัญของ ปญหาการ-
พนันในสถาบันการศึกษา เพื่อประกอบการนําเสนอตอสาธารณะและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และนําไปสู   
การจัดการใหเกิดนโยบายเพื่อการสนับสนุนการพัฒนามาตรการปองกันการพนันในสถาบันอุดมศึกษา     
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วัตถุประสงค  
1. สังเคราะหงานวิจัยและงานสํารวจสถานการณการพนันในกลุมเยาวชน นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ 

จากงานวิจัยของ มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ และศูนยศึกษาปญหาการพนัน ระหวางป 2555-2557 
2. พัฒนาประเด็นเพื่อส่ือสารสาธารณะใหสังคมเห็นถึงความสําคัญของปญหาการพนันใน

สถาบันอุดมศึกษา และนําไปสูการจัดการพนันในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอไป 
 

เปาหมาย 
1. เพื่อทบทวนนโยบายและมาตรการที่ เกี่ยวของและเกี่ยวเนื่องกับปองกันภัยการพนันใน

สถาบันอุดมศึกษา ท้ังในระดับสวนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ  และระดับมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษาสูหนวยงานรับผิดชอบท่ี

เกี่ยวของจนนําไปสูการจัดการปญหาการพนันอยางยั่งยืน 
 

กรอบการศึกษา 
1. เกณฑการคัดเลือกงานวิจัย ดวยการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงใชวิธีการศึกษา Meta-Analysis จึงคัดสรร

เฉพาะงานวิจัยท่ีสูงกวาระดับวิทยานิพนธและเปนงานวิจัยท่ีมีการทบทวนองคความรูและงานการศึกษาท่ี
เกี่ยวของมาแลวและมีเกี่ยวของกับปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษาและสวนเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนโดยตรง  

2. กรอบเกณฑตัวช้ีวัดท่ีจะไดจากงานการศึกษา ไดแก ตัวช้ีวัดดานการวิจัย; การคนหาตัวกลุมแปรและ
ปรากฏการณในการศึกษา  กลุมแนวคิดทฤษฎีท่ีมีการนํามาใชอธิบายปรากฏการณ และวิธีวิจัยและเคร่ืองมือ
ในการเขาถึงขอมูล เพ่ือนําไปสูการประเมินทิศทางการติดตามสะทอนภาวะปญหาการพนันในสถานศึกษา
และสถาบันอุดมศึกษา อันจะเปนขอบงช้ีวา มีพื้นท่ีกลุมเส่ียงในดานใด และภาคสวนใดถูกละเลยไปจากการ
ติดตามศึกษา   

3. ตัวช้ีวัดดานสถานการณการพนัน; มุงสรุปประเมินความตอเนื่องสอดคลองระหวางงานวิจัยในดาน
พฤติกรรมการเลนการพนัน ชองทางในการเขาถึงการพนัน ปจจัยท่ีเอ้ือตอการเลน การพนันและปญหา 
ความเส่ียงจากการพนัน อันจะเปนฐานคิดสําหรับการผลักดันการพัฒนานโยบายและมาตรการปองกันภัย
การพนันในดานการปองกันการเลนการพนัน การเฝาระวัง การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กระบวนการกิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการเยียวยาผลกระทบจาก การพนันตอนโยบายกับ สกอ.        
ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา และคุณภาพบัณฑิตและผูบริหารมหาวิทยาลัยในดานสถานศึกษา
ตนแบบปลอดภัยพนัน 
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ขั้นตอนการสังเคราะหความรู 
1. ทบทวนงานการศึกษาพฤติกรรมการเลนการพนันในมหาวิทยาลัยตาง ๆ   
2. ศึกษานโยบายและสัมภาษณผูบริหารองคกรกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  
3. สังเคราะหงานวิจัยของ มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ และศูนยศึกษาปญหาการพนัน  
4. ทดสอบความสัมพันธของกลุมตัวแปรเพื่อการพัฒนาเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ระยะเวลา กิจกรรม รายละเอียด 

1-31 สิงหาคม 2557 สังเคราะหเอกสารท่ี
เกี่ยวของ จํานวน 10 ฉบับ 

 

1) รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาเครือขาย
อาจารยส่ือสารมวลชนเพ่ือรวมขับเคล่ือนสังคมลด
ปญหาจากการพนัน โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ 
2) การสํารวจสถานการณการพนันในเยาวชน โดย   
ดร.ฐาศุกร จันทรประเสริฐ สถาบันพฤติกรรมศาสตร 
มศว. 
3) ความสัมพนัธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติ 
และพฤติกรรม การเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ โดย                            
ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ 
4) การศึกษาสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบ
การพนันในประเทศไทย โดย ดร.พินจิ ลาภธนานนท 
และคณะ 
5) พนันฟุตบอล: อมตะแหงเกมพนัน โดย                 
ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล  
6) การสํารวจพฤติกรรมการรับชมและการเลนพนัน
ทายผลฟุตบอลโลก 2014 โดย CGS & SAB 
7) เกมพนันออนไลน: หายนะเกมพนันท่ีตองควบคุม 
โดย ดร.วษิณุ วงศสินศิริกุล  
8) โครงการ “การพนันออนไลน การทายผลฟุตบอล 
การเลนเกมออนไลน  โดย อ.ไพศาล ล้ิมสถิตย 
9) โครงการการศึกษาสถานการณ พฤติกรรม และ
ผลกระทบการพนันในประเทศไทย: กรณศึีกษา 
สถาบันการศึกษา โดย อ.มนฤดี กิรติพรานนท          
ดร.กมลทิพย  อารธอส และ ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล  
10)  เอกสารนโยบายและมาตรการ ของสํานักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือหนวยงานทีเกี่ยวของท่ี
เกี่ยวกับการจดัการปญหาอบายมุข 
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ผลงานนําสง 
 1.  รายงานสังเคราะหงานวิจัยและงานการสํารวจสถานการณปญหาจากการพนันใน 

 สถาบันการศึกษา 1 ฉบับ   
 2.  เอกสารสรุปประเด็นท่ีสําคัญจากการศึกษาเพื่อการส่ือสารกับสาธารณะ จํานวน 1 ชุด  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดแนวทางในการแกไขปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
2. ไดขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและการปฏิบัติการในการนําไปส่ือสารสรางความตระหนักตอ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาอันจะนําไปสูการแกไขสถานการณปญหาการพนัน  
3. ไดประเด็นและเนื้อหาเพื่อการส่ือสารสาธารณะผานส่ือมวลชนเพ่ือขยายผลสรางความตระหนัก

สูสังคมเพื่อนําไปสูการรวมคิดและแกไขปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษาอยางมีสวนรวม
จากภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ  

ระยะเวลา กิจกรรม รายละเอียด 

1-30 กันยายน 2557 การนําเสนอขอมูล
วิชาการ และเวทีส่ือสาร
สาธารณะ 

เพื่อนําเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และส่ือมวลชน 
เพื่อนําเสนอสถานการณการพนันในกลุมเยาวชนใน
สถาบันอุดมศึกษาในประเดน็ 
1) สถานการณท่ัวไปของการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยสังเคราะหจากงานวิจัยและ   
การสํารวจสถานการณในป 2555-2556  
2) ความสําคัญท่ีหนวยงานภาครัฐ และ 
สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา ตองใหความสําคัญตอ 
การปองกันปญหาการพนัน 
3) แลกเปล่ียนการจัดการปญหาการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยผูแทนสถาบันอุดมศึกษา     
และภาคประชาสังคม 
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บทท่ี 2 
ปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ความนํา 

 ปญหาการเลนการพนันในสถาบันอุดมศึกษาเปนปญหาที่มีความซับซอน และมีความละเอียดออน  
ท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศชาติอยางกวางขวาง โดยท่ัวไปการเลนการพนันในหนวยงาน          
และองคกรตาง ๆ เปนส่ิงท่ีไมพึงประสงคเพราะการเลนการพนันเปนส่ิงผิดกฎหมาย ทุกหนวยงานจึงมี
ขอกําหนดและบทลงโทษไวอยางชัดเจนหามมิใหมีการเลนการพนันโดยเด็ดขาด สถาบันอุดมศึกษา ท้ัง   
ของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศก็เชนเดียวกัน ท่ีมีกฎระเบียบหามขาราชการ พนักงาน นิสิต นักศึกษา เลนการ-
พนันในสถานศึกษา แตการกํากับควบคุมการเลนการพนันในสถาบันอุดมศึกษามีความยากลําบากและ         
มีความสลับซับซอนมากกวา เพราะมีนิสิต นักศึกษา จํานวนมาก ซ่ึงไมไดอยูภายใตการบังคับบัญชาจาก
นายจางหรือหัวหนางานเหมือนหนวยงานองคกรท่ัวไป  
 ขณะเดียวกัน การเลนการพนันของบรรดานิสิต นักศึกษาเปนการเลนการพนันท่ีอยูเหนือขีดจํากัด
ของเวลาและสถานท่ี มีการเลนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยไมจํากัดเวลาท่ีแนนอนตามวิถีชีวิต
ของนิสิต นักศึกษาเปนไปตามตารางเรียนท่ีไมแนนอน อีกท้ังนิสิต นักศึกษาจํานวนมากตองพักอยูกับเพื่อน
ฝูงในหอพัก บานเชา ไมไดอยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดของครู อาจารย หรือครอบครัว นิสิต นักศึกษา    
จึงเปนกลุมเส่ียงท่ีสามารถตกเปนเหยื่อของการพนันไดโดยงาย ซ่ึงถือเปนอบายมุขท่ีกอใหเกิดแตความเส่ือม
ในชีวิตและทรัพยสินจนหมดอนาคตในทายท่ีสุด  
 สภาพการณเหลานี้ มีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจท่ีเกิดข้ึนในแตมหาวิทยาลัยกระจายไปในภูมิภาคใน
ชวงเวลาตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสุมสํารวจงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดศึกษาสถานการณการพนันใน
สถาบันบันอุดมศึกษาในรอบเกือบสิบปท่ีผานมา ตั้งแตชวงป พ.ศ.2549 จนถึงป พ.ศ.2555 ของมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ท่ีกระจายในแตละภูมิภาค การทบทวนงานวิจัยท่ีมีลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจรายมหาวิทยาลัยเหลานี้ 
สามารถใหภาพท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจนเพ่ือเปนฐานในการศึกษาพิจารณาไปถึงนโยบายและมาตรการจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีสามารถนํามาสังเคราะหใหภาพรวมของสภาพปญหาสาเหตุตลอดจนแนวทาง        
การแกไขไดอยางเปนระบบครอบคลุมทุกภาคสวน 
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บัณฑิตศึกษา รวม 7 เลม ไดแก  

1. ชัยวุฒิ อินทะเตชะ. (2549). พฤติกรรมการเลนพนันฟตุบอลในระดับอุดมศึกษา กรณศึีกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

2. บวรวิทย คชรินทร และประสพชัย พสุนนท. (2551). พฤติกรรมการเลนการพนนัของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

3. ธนายุทธ ปญจะเสาร และคณะ. (2552). พฤติกรรมและทัศนคติในการเลนการพนันฟตุบอล
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม. 

4. ตรีรัตน หนูแกวขวัญ. (2553). พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ. 

5. รสสุคนธ ซึมทราย. (2553). พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

6. สุพรรณิการ ศรีอําไพ. (2553). พฤติกรรมการเลนพนันฟตุบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัย         
ศรีปทุม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

7. กิตติพร ไชยโรจน. (2555). พฤติกรรมการเปดรับส่ือและพฤติกรรมการเลนพนันฟตุบอลของ
นึกศึกษาในมหาวิทยาลัย อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา.  มหาวิทยาลัยหาดใหญ.  

แมงานวิจัยเหลานี้ จะมุงเนนไปที่การสํารวจสวนท่ีเกีย่วของกับพฤติกรรมการเลนการพนันฟุตบอล       
เปนหลัก แตเนื้อหาและคําถามในการสํารวจลวนสอบถามถึงพฤติกรรมการเลนการพนันท้ังหมดของนิสิต
นักศึกษาดวย ซ่ึงไดขอคนพบท่ีใกลเคียงกนัอยางมากโดยมีรายละเอียดสามารถแจกแจงได ดังตอไปน้ี 
   
พฤติกรรมการเลนพนันของนิสิตนักศึกษาไทย 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลนพนันของนักศึกษามีงานการศึกษาวิจัยของนิสิตนักศึกษาในระดับ 
ปริญญาโทจากหลากหลายคณะสวนใหญเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจพฤติกรรมการเลนการพนันในราย
มหาวิทยาลัยเปนสวนมาก โดยเนนหนักไปที่พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลควบคูไปกับการสํารวจ
พฤติกรรมและประสบการณการเลนพนันในแบบตาง ๆ มีการสุมตัวอยางไมต่ํากวา 200 ตัวอยางข้ึนไป โดย
เปนการสุมตัวอยางในแบบผสมผสานผสาน ระหวางการแบงชวงช้ัน (Stratification) ท่ีแบงตามช้ันปและราย
คณะประกอบกัน  

ผลการศึกษาการวิจัยเชิงสํารวจถึงพฤติกรรมการเลนการพนันรายมหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาคท่ี
แตกตางกันมีขอคนพบในลักษณะท่ีคลายคลึง กลาวคือ งานการศึกษาสวนใหญ พบวา นิสิตนักศึกษามีการ-
เลนพนันใน  3 ประเภทหลัก คือ แทงพนันฟุตบอล เลนไพ และซ้ือหวย โดยเฉพาะอยางยิ่งพนันฟุตบอล
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มากกวารอยละ 60 ของกลุมตัวอยาง ซ่ึงสามารถประมาณการไปยังประชากรหรือนักศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยไดวา นิสิตนักศึกษาสวนใหญเลนการพนันฟุตบอลมากกวาไมเลนอยางแนนอน 
 ผลการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (2543) เร่ืองการปองกันปราบปรามพนันฟุตบอลใน
ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเปนการวิจัยสํารวจในชวงท่ีมีการแขงขันฟุตบอลแหงชาติยุโรป หรือเรียกกันวา       
“บอลยูโร”  ซ่ึงเปนรายการแขงขันท่ีไดรับความนิยมอยางกวางขวางและทําใหการแทงพนันฟุตบอล
แพรกระจายตัวไปอยางรวดเร็ว  ผลสํารวจพบวา นักศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรีในกลุมจํานวน 160,000 
คน มากกวาคร่ึงหนึ่งเคยเลนพนันฟุตบอล ซ่ึงถือเปนกลุมประชากรในระดับอุดมศึกษาท่ีมีการเลนพนัน
ฟุตบอลมากกวากลุมอ่ืน ๆ รวมถึงกลุมนักเรียนในระดับมัธยมและอาชีวศึกษาดวย 

อยางไรก็ตาม แมไมใชชวงเวลาท่ีมีฤดูกาลแขงขันรายการฟุตบอลขนาดใหญอยางฟุตบอลยูโรก็ตาม
ขอสรุปขางตนก็ยังคงพบไดเชนเดิมวา นักศึกษาสวนใหญยังคงหลงไปในการพนันฟุตบอลอยางไมจบส้ิน 
ดังปรากฏในงานการศึกษา ของ ชัยวุฒิ  อินทะเตชะ (2549)  ท่ีทําวิจัยเชิงสํารวจพฤติกรรมการเลนการพนัน
ฟุตบอลกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในชวงป พ.ศ.2549 ท่ีมีเพียงรายการแขงขันฟุตบอล
อังกฤษและยุโรปก็พบวา นักศึกษาสวนใหญของกลุมตัวอยาง 278 คน จาก 6 คณะ เคยเลนพนันฟุตบอล    
รอยละ 70 ไมเคยเลนรอยละ 30 โดยเลนพนันในกลุมเพื่อนและแทงพนันผานโตะบอลเปนสวนใหญ ซ่ึงใช
วงเงินในการเลนพนันอยูในชวง 500-1,000 บาท  

เชนเดียวกับ งานการศึกษาของ บวรวิทย  คชรินทร (2551) เร่ืองพฤติกรรมการเลนพนันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในปการศึกษา 2551 ท่ีพบวา นักศึกษาสวนใหญ
มีการเลนพนันโดยการเลนไพและแทงพนันฟุตบอลมากท่ีสุด โดยมีการเลนไพเพื่อการพนันในหอพักและ        
มีการรับแทงฟุตบอลผานเพื่อนไปยังโตะรับแทงบอลควบคูกันไป    
 พฤติกรรมการเลนพนันของนิสิตนักศึกษาในลักษณะดังกลาว ยังคงเปนเชนเดิมแมในชวงท่ีมีการ-
แขงขันฟุตบอลโลกในป พ.ศ.2553 ท่ีหนวยงานและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดมีการรณรงคปองกันการเลน             
การพนันฟุตบอลกันอยางกวางขวาง ผลการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจท่ีปรากฏออกมาในหลายมหาวิทยาลัย                   
ก็ยังคงพบวา นิสิตนักศึกษาสวนใหญมากกวาคร่ึงยังคงมีการเลนพนันฟุตบอลผานโตะบอล และคนเดินโพย
อยูเชนเดิม โดยมีอัตราการแทงพนันตั้งแต 500 บาทข้ึนไป  

ขอคนพบดังกลาว ปรากฏอยูในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยเกิดข้ึนในป พ.ศ.
2553 อาทิ การวิจัยพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล  ของ ตรีรัตน หนูแกวขวัญ (2553) คณะรัฐประศาสน-
ศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต การวิจัยพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ของ รสสุคนธ  ซึมทราย (2553) การวิจัยพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ของ สุพรรณิการ  ศรีอําไพ (2553) เปนตน 

ขณะเดียวกัน แมผานพนชวงฤดูกาลแขงขันฟุตบอลโลกไปแลว งานการศึกษาในระยะตอมา ก็ยังพบ
ในลักษณะเดียวกันวา นิสิตนักศึกษาจํานวนมากยังคงตกอยูในวังวนการเลนพนันฟุตบอลและพนันในรูป  
อ่ืน ๆ ดังเชน การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
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ในเขตจังหวัดสงขลา ของกิตติพร ไชยโรจน ในป พ.ศ.2555 พบวา นิสิตนักศึกษาชายของท้ังมหาวิทยาลัยรัฐ
และเอกชนในพื้นท่ีศึกษานิยมเลนการพนันฟุตบอลตางประเทศ ท้ังฟุตบอลแหงชาติยุโรป และฟุตบอล
พรีเมียรลีก คิดเปนสัดสวนท่ีมากกวาคร่ึงของนักศึกษาท้ังหมด โดยแทงพนันกับโตะพนันรอบมหาวิทยาลัย 

งานการสํารวจดังกลาวท่ีเกิดข้ึนในระดับภายในมหาวิทยาลัยท่ีไดยกตัวอยางข้ึนมานี้ ไดสะทอนภาพ
ไดชัดเจนท่ีสุดแลววา นิสิตนักศึกษาจํานวนมากตกอยูในวงลอมของการเลนพนันโดยเฉพาะอยางยิ่ง               
การพนันฟุตบอลท่ีมาควบคูกับการเลนดานอ่ืน ๆ ประกอบกัน ไมวานิสิตินักศึกษาเหลานั้น จะอยูใน
มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน หรืออยูในภูมิภาคใดของประเทศไทย และไมวาจะอยูในชวงท่ีมีกระแส    
การรณรงคตอตานการเลนพนันฟุตบอลตามเทศกาลรายการแขงขันฟุตบอลขนาดใหญหรือไมก็ตาม 
พฤติกรรมการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาไดปรากฏออกมาอยางคลายคลึงกันขามชวงเวลาและสถานท่ี
ไปแลว  

 
มูลเหตุจูงใจใหเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

 พฤติกรรมการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอยางกวางขวางใน
มหาวิทยาลัยแสดงใหเห็นลักษณะรวมวา มีนิสิตนักศึกษามีประสบการณเลนการพนันโดยเฉพาะการพนัน
ฟุตบอลมากกวานักศึกษาท่ีไมเลนสภาพการณเชนนี้ จึงไมไดเปนเพียงปรากฏการณเฉพาะกิจ หรือภาพ
บังเอิญในบางชวงเวลาเทานั้น ดังนั้นจึงตองมีสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจและปจจัยเอ้ือตอการกอใหเกิดการเลน
การพนัน ซ่ึงถือเปนเร่ืองท่ีผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย และถือเปนสิ่งผิดกฎหมาย ตลอดจนนับเปนอบายมุข
ท่ีเปนขอหามในทุกศาสนา 
 งานวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนการพนันในขางตน ไดตั้งคําถามถึงสาเหตุและเหตุ     
จูงใจ ซ่ึงท้ังหมดไดคําตอบจากนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยท่ีเลนการพนันในภูมิภาคตาง ๆ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไมวาจะเปนการเลนการพนันฟุตบอลหรือเปนการเลนการพนันประเภทไพอันเปนพนันยอด
นิยมในหมูนิสิตนักศึกษามากท่ีสุดวา มีสาเหตุเพราะการเลนพนันเหลานี้ใหความสนุกเพลิดเพลิน และเปน
เร่ืองเราใจและทาทายวาจะสามารถพิชิตหรือเอาชนะในเกือบนั้น ๆ ไดหรือไม  
 เม่ือผลการศึกษาวิเคราะหลงไปถึงระดับปจจัยท่ีมีผลใหเกิดการเลนพนัน พบเหมือนกันวา ปจจัย
สวนบุคคลและลักษณะทางประชากรศาสตรไมวาจะเปน ตัวแปรทางดานเพศ อายุ รายได ไมไดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลนพนันแตอยางใด  แตผลการศึกษากลับไดขอสรุปท่ีใหคําตอบเหมือนกัน
วา ปจจัยท่ีเปนมูลเหตุในการเลนการพนันกันอยางกวางขวางในหมูนิสิตนักศึกษามาจาก 4 ปจจัยหลัก ไดแก 
เพื่อน ส่ือ มหาวิทยาลัย และสภาพแวดลอมโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงความสัมพันธไดดัง
แผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 2.1   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 จากแผนภาพท่ี 1 แสดงถึงปจจัยรวมท่ีการผลักดันใหนิสิตนักศึกษาของไทยมีการเลนการพนัน อยาง
กวางขวางจํานวนมาก ซ่ึงไดจากการรวบรวมจากผลการศึกษาวิจัยในระดับภายในระดับ 7 มหาวิทยาลัย โดย
ผลการสํารวจนิสิตและนักศึกษาตางมหาวิทยาลัยลวนพบวา  สาเหตุท่ีเลนพนันท้ังในสวนของไพ                 
และการเลนพนันฟุตบอลลวนมาจากการไหลรวมกันของ 4 ปจจัย ไดแก 
 1)  เพื่อน เปนปจจัยท่ีงานวิจัยท้ังหมดระบุวาเปนผูชักชวนใหเลนการพนัน ซ่ึงทําใหรูสึกสนุกต่ืนเตน 
เขาสังคมกลุมเพื่อนไดอยางสนุกสนาน โดยเพื่อนท่ีชักชวนจะชวยช้ีแนะและอธิบายวิธีการเลนทําใหเขาใจได
งายจึงสงผลทําใหรูสึกดีกับการเลนการพนัน เพราะชวยทําใหชีวิตนักศึกษาไมนาเบ่ือเนื่องจากโดยปกติไมได
มีกิจกรรมท่ีนาสนใจใหเขารวม สงผลใหพวกเขาขาดความตระหนักในพิษภัยและผลกระทบที่จะติดตาม
แมวานิสิตนักศึกษารูดีวาการพนันเปนส่ิงท่ีไมดีผิดระเบียบและกฎหมาย  

ดังท่ีปรากฏตัวอยางคําตอบหลักท่ีชัดเจนท้ังในงานการศึกษาสาเหตุการเลนพนันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีท่ีระบุวา แมนักศึกษารูดีวาผิดกฎหมาย แตการเลนพนันกับเพื่อน ๆ    

พฤติกรรมการเลนพนัน
ของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาดวย
ทัศนคติที่ดีและมีความ
เช่ือมั่นถึงการจัดการได 

เพ่ือน 

ผูชักชวนและช้ีแนะ
ใหการเลนเปนไป
โดยงายและสนุก 

สภาพแวดลอมรอบ
สถานศึกษาชวยเพ่ิมชอง
ทางการรวมเลนพนันได

อยางสะดวกสบาย 

สื่อ 

ผูใหขอมูลชองทางการ
เลน และทําใหเกิดความ
เช่ือมั่นการเลนพนัน 

ไมมีใครเอาจริงเอาจังในปญหาการ
พนันของนิสิตนักศึกษา ขาดการ
ปราบปรามกําจัดดูแลออยางจริงจัง

ตอเน่ือง 
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เพื่อความสนุก มิฉะนั้นชีวิตจะนาเบ่ือไมมีอะไรที่นาสนใจใหทํา เชนเดียวกับขอคนพบในงานการสํารวจ
พฤติกรรมการเลนการพนันของนิสิตในหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีท่ีระบุวา “สาเหตุ
สําคัญสวนหนึ่งท่ีเลนการพนันเพราะไมมีอะไรทํา แตก็เลนพนันอยางรูเทาทันตนเองกจ็ะไมเกินผลเสียอะไร” 
หรือในการสํารวจพฤติกรรมการเลนการพนันของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมพบ
เชนกันวา นักศึกษาสวนใหญท่ีเลนการพนันเพราะมีทัศนคติท่ีดีตอการเลนพนันเพราะรูสึกสนุกไปกับการได
คิดวิเคราะหในการตัดสินใจเลนพนัน  

2)  ส่ือมวลชนเปนปจจัยท่ีทุกงานวิจัยเชิงสํารวจในระดับมหาวิทยาลัยช้ีตรงกันวา มีอิทธิพล            
ท่ีกอใหเกิดการเลนการพนันโดยเฉพาะอยางยิ่งในการเลนพนันฟุตบอล กลาวคือ ส่ือเปนเคร่ืองมือในการ-
เลนการพนันฟุตบอลท่ีสําคัญ เพราะการกอใหเกิดการไหลเวียนขอมูลขาวสารของการแขงขันในทุกดาน 
พรอมกับบอกอัตราตอรองการแทงพนันฟุตบอลทําใหเลนพนันไดงาย เปนสวนชวยสรางแรงจูงใจและ      
ทําใหนักศึกษามีความม่ันใจในการเลนแทงพนันฟุตบอล ประกอบกับมีการถายทอดสดและรายงานผล
ฟุตบอลผานทางส่ือตาง ๆ สามารถรูผลแพชนะไดทันทีใหเกิดความสนุกสามารถติดตามผลลัพธของการแทง
พนันฟุตบอลไดอยางตอเน่ืองสรางความต่ืนเตนเราใจไดตลอดเวลา 

ดังท่ีงานการศึกษาระบุตรงกันวา ส่ือมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพกีฬากลายเปนคูมือสนับสนุน
การเลนการพนันของนิสิตนักศึกษา เพราะนอกจากจะแจงขอมูลการแขงขันแลว ยังมีการบงบอกอัตราตอรอง 
ซ่ึงเปนท้ังเหตุจูงใจช้ีชวนและเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใหนักศึกษาเลือกแทงพนันฟุตบอลไดอยาง
ม่ันใจ โดยมีราคาอางอิงกับโพยการพนันและกับโตะท่ีรับพนัน 

3)  สภาพแวดลอมรอบมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการเลนการพนัน ท้ังในสวนท่ีเปนบอน         
การพนันโดยตรง รวมไปถึงสถานท่ีรับแทงพนันฟุตบอล ตลอดจนสถานบันเทิงเอ้ืออํานวยใหเกิดการ-
รวมกลุมเพื่อติดตามการแขงขันฟุตบอล จึงสงผลใหมหาวิทยาลัยท่ีมีสถานบันเทิงแวดลอมมาก จะทําให
นักศึกษาเลนการพนันมากไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรม
การเลนพนันฟุตบอลของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐ กับมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดสงขลา พบวา 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมีการเลนพนันมากกวานิสิตในมหาวิทยาลัยรัฐเนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชน
ตั้งอยูในใจกลางเมืองมีสถานท่ีสนับสนุนและเอ้ือตอการเลนพนันฟุตบอลมากกวามหาวิทยาลัยรัฐท่ีตั้งอยู
หางไกลเขตเมืองออกไป และในสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการเลนการพนันฟุตบอล ไดแก สถานบันเทิงท่ีรายลอม
จํานวนมากท่ีคอยถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลจากตางประเทศท่ีนักศึกษาไมสามารถดูไดจากทาง
โทรทัศนท่ัวไป สามารถมารวมกลุมดูฟุตบอลลุนติดตามผลการเลนพนันในกลุมและเกิดการชักชวนทาทาย
การเลนการพนันกันอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันสถานใหบริการโตะสนุกเกอรขนาดเล็กจํานวนมากที่อยูราย
ลอมมหาวิทยาลัยกลายเปนโตะรับแทงพนันฟุตบอลท่ีนักศึกษาสามารถเขาไปแทงพนันไดอยางสะดวกได
ดวยตัวเอง 

4)  การขาดการเอาจริงเอาจังในการจัดการกับปญหาการพนันของนิสิตนักศึกษา เปนหัวใจที่ทําให
นักศึกษายังคงมีการเลนการพนันอยางกวางขวาง ท้ังในภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลการสํารวจ
พฤติกรรมการเลนการพนันในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ระบุตรงกันวา ในมหาวิทยาลัยไมไดมีมาตรการที่เขมงวด
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กวดขันมากนักในเร่ืองการเลนการพนัน ขณะท่ีตํารวจและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมจับกุมปราบปรามสถานท่ี
เปดใหมีการเลนการพนันหรือแหลงรับแทงพนันฟุตบอลอยางจริงจัง 

การศึกษาพบวา ในดานการจัดการปญหาเร่ืองการพนันในมหาวิทยาลัย พบแตเพียงการจัดกิจกรรม
รณรงคใหนิสิตนักศึกษารับรูและตระหนักในพิษภัยของการพนัน และใชส่ือรณรงคใหไมเลนการพนัน
ในชวงท่ีมีการแขงขันฟุตบอลตางประเทศรายการใหญเปนชวง ๆ เทานั้น ไมไดมีการจัดทํากิจกรรมหรือมี
มาตรการที่ตอเนื่อง ซ่ึงทุกงานวิจัยช้ีวา กิจกรรมรณรงคตานภัยพนันนั้น ไมเปนผลเพราะนิสิตนักศึกษาตาง
รับรูและเขาใจวา การพนันเปนส่ิงไมดีมีพิษภัย แตท่ีเลนเพราะสนุกเราใจไปกับเพื่อนโดยเขาใจวาตัวเอง
ไมไดเสพติดการพนันและคิดวาตัวเองเลนการพนันอยางรูเทาทัน 

 
ผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหา 

 สภาพการเลนการพนันในบรรดานิสิตนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนอยางมากทั่วประเทศกอใหเกิดผล     
กระทบท่ีติดตามมาอยางรุนแรง ท้ังในดานการสูญเสียการเรียน ทรัพย รวมไปถึงสูญเสียชีวิต ดังท่ี        
ปรากฏส่ือมวลชนไดนําเสนอเปนระยะ อาทิ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถูกจับ           
ในขอหาเลนการพนันไฮโลในบอนใกลกับมหาวิทยาลัย (www.thairath.co.th/349884/มิถุนายน 2556) 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามรายหนึ่งติดหนี้พนันฟุตบอลตัดสินใจฆาเจาของรานท่ีตนเองเอา
คอมพิวเตอรเพื่อนไปจํานําแลวไมมีเงินไปไถถอนคืน(www.krobkruakao.com/ขาวอาชญากรรม/กรกฎาคม 
2555) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฆาเพราะมีปากเสียงกันจากเหตุการณติดหนี้พนันออนไลน 
(www.krobkruakao.com//54729 เมษายน 2555) 
 พิษภัยของการพนันไดขยายวงกวางจนทุกมหาวิทยาลัยไดพยายามปองปรามโดยการออกกฎระเบยีบ
และประกาศหามการเลนการพนันในมหาวิทยาลัย โดยมีการะบุโทษไวอยางรุนแรงถึงข้ันการพักการเรียน
และการใหออก ขณะเดียวกันในฝายกิจการนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยไดพยายามจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อ
ส่ือสารใหนิสิตนักศึกษาตระหนักภัยการพนันและกระตุนใหไมไปยุงเกี่ยวกับการพนันมีการจัดต้ังศูนยรับ
เร่ืองรองเรียนและพยายามต้ังเครือขายนักศึกษาเพื่อระวังภัยในเร่ืองการพนัน ตลอดจนการขอความรวมมือ
ใหตํารวจในพื้นท่ีชวยกวดขันตรวจจับบอนการพนันรอบมหาวิทยาลัย  
 อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยไดกระทําการเปนเพียงมาตรการช่ัวคราว ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาหนวยงานสงเสริมดูแลการพัฒนามหาวิทยาลัยเองออกประกาศใหมหาวิทยาลัย
หาทางปองกันภัยการเลนพนันในชวงฤดูกาลท่ีมีกระแสการแขงขันฟุตบอลรายการสําคัญ ๆ ท่ีโดงดัง        
หรือในชวงท่ีส่ือมวลชนนําเสนอขาวพิษภัยการพนันไมไดเปนการดําเนินการท่ีเปนระบบตอเน่ือง  

ดังนั้น ในงานวิจัยทุกช้ินมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรเอาจริงเอาจังกับการจัด        
การปญหาและปองกันไมใหมีการเลนการพนัน ท้ังในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีมาตรการ
ท่ีชัดเจน อาทิ การเพิ่มบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา การตั้งฝายกํากับดูแลท่ีถาวร มีการพัฒนากิจกรรมท่ี
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หลากหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับความตองการของนิสิตนักศึกษาอยางแทจริงจนสามารถจูงใจใหนักศึกษา
เขาไปมีสวนรวมเพ่ือลดความสนใจในเร่ืองการเลนการพนัน     

ขณะเดียวกัน ผูบริหารมหาวิทยาลัยพึงดําเนินการเชิงรุกในการเขาไปดูแลสภาพแวดลอมรอบ
มหาวิทยาลัย โดยไดมีการเสนอมาตรการท่ีเปนรูปธรรม เชน เสนอใหมหาวิทยาลัยรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางเทศบาลและตํารวจพ้ืนท่ี เพื่อตรวจตราสถานท่ีสุมเส่ียงท่ีเอ้ือตอการเลนพนัน   
หรือการรับแทงพนันฟุตบอลอยางตอเน่ืองดวย  
 
บทสรุป 

การสังเคราะหงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาการเลนการพนันในสถาบันอุดมศึกษาไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปนวิจัยเชิงสํารวจอันสามารถเขาถึงความรู ความคิด 
และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาในแตละมหาวิทยาลัยไดอยางชัดเจน โดยสวนใหญงานวิจัยเหลานี้           
มุงศึกษาวิเคราะหถึงพฤติกรรมและสาเหตุการเลนการพนันในระดับปจเจกบุคคล พิจารณาไดจากแนวคิด
ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัยสวนใหญเปนการใชแนวคิดทฤษฎีในระดับจุลภาค อาทิ แนวคิดทางดานความ-  
แตกตางทางลักษณะประชากรศาสตร แนวคิดทางดานการรับรูและเรียนของมนุษย และแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับแรงจูงใจสวนบุคคล 

งานการศึกษาวิจัยตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาน้ี ไดขอสรุปและขอคนพบท่ีเหมือนกันเกือบท้ังหมด
แมวาเปนการศึกษาวิจัยในตางชวงเวลาและสถานที่กันโดยพบวา ลักษณะปจจัยสวนบุคคลไมไดเปนสาเหตุ
ใหมีการเลนพนันหรือไมเลนพนันแตอยางใด มีเพียงปจจัยเพื่อน และส่ือมวลชนเปนปจจัยหลักท่ีโนมนําให
นิสิตนักศึกษาหันมาเลนการพนันในฐานะท่ีเปนเกมแหงความสนุกเราใจไดรับความสุขสนุกสนานเปนสาํคัญ 
โดยมีสภาพแวดลอมโดยรอบมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยเนื่องจากการขาดความเขมงวดกวดขันจากฝาย                       
ท่ีเกี่ยวของ  

ดวยสภาพการณในขอคนพบน้ีเองท่ีแสดงใหเห็นวา ปญหาการเลนการพนันในสถาบันอุดมศึกษา   
ท่ีนํามาซ่ึงความเส่ือมในอนาคตของชาติไมใชเปนเพียงปญหาในระดับปจเจกหรือเปนเร่ืองเฉพาะตัวบุคคล
อีกตอไป แตเปนเพราะความสอดคลองตองกันระหวางลักษณะเกมการพนันท่ีมีความทาทาย ความต่ืนเตน 
กับธรรมชาติของวัยนิสิตนักศึกษาท่ีมีความอยากลองตองการพิสูจนและคนหาตัวตนของตนเอง ทําใหนิสิต
นักศึกษาจํานวนมากตองหลงใหลหลุดเขาไปในวังวนการพนัน   

ดังนั้น ลําพังขอเสนอใหครอบครัวเขามาชวยดูแล หรือเพียงแคมหาวิทยาลัยออกประกาศหามหรือ
ส่ือสารการรณรงคหามไมใหไปยุงเกี่ยวกับการพนันไมสามารถใหคําตอบตอการแกไขปญหาการพนัน      
ใหหมดส้ินไปจากสถาบันอุดมศึกษาของชาติได เพราะฉะน้ันหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีกํากับดูแลและพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาของชาติจึงตองเขามามีบทบาทช้ีนําและกําหนดนโยบายมาตรการแกไขปญหา                
การเลนการพนันอยางสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริงในวิถีของนิสิต นักศึกษาอยางเปนระบบโดยเรงดวน  
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บทท่ี 3 
พลวัตการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ความนํา 

การสังเคราะหความรูเร่ืองการพนันในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระหวางป 2555-2556 
ไดใชฐานความรูท่ีไดจากการศึกษาวิจัยงานวิจัย 9 ฉบับ เปนงานวิจัยท่ีมีวิธีวิจัยท่ีหลากหลายแตกตางกันและ
เปนงานวิจัยในระดับท่ีมากกวาวิทยานิพนธ และการศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาภายใตการวิจัยของ
นักวิชาการผูเช่ียวชาญในแตละสาขา แตเม่ือนํามาศึกษาสกัดองคความรูในแนวระนาบเดียวกันในชวงเวลา
เดียวกัน สามารถสังเคราะหออกมาเปนภาพรวมท่ีสะทอนใหเห็นถึงพลวัตของปญหาการพนันท่ีเหนี่ยวนําอยู
ในสถาบันอุดมศึกษาอันเปนแหลงหลอมรวมประสบการณการพนันอันนําไปสูการแพรระบาดใหกับวิถีชีวิต
นิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ การวิจัยท้ัง 9 งานการศึกษาระกอบดวย 

1) รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนเพ่ือรวมขับเคล่ือนสังคม
ลดปญหาจากการพนัน โดย มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ 

2)  การสํารวจสถานการณการพนันในเยาวชน โดย ดร.ฐาศุกร จันทรประเสริฐ สถาบัน
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจนประสานมิตร 

3)  ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรม การเลนการพนันของ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ โดย ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4)  การศึกษาสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทยโดย                            
ดร.พินิจ ลาภธนานนท และคณะ 

5)  พนันฟุตบอล: อมตะแหงเกมพนัน โดย ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิต 
6)  การสํารวจพฤติกรรมการรับชมและการเลนพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 โดยศูนยศึกษา

ปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7)   เกมพนนัออนไลน: หายนะเกมพนันท่ีตองควบคุม โดย ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล มหาวทิยาลัย 

ธรุกิจบัณฑิต  
8)  การพนันออนไลน การทายผลฟุตบอล การเลนเกมสออนไลน โดย อ.ไพศาล ล้ิมสถิตย 
9)  การศึกษาสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย: กรณีศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา โดย อ.มนฤดี กิรติพรานนท และคณะ 
 การสังเคราะหงานวิจัยท้ังหมด เพ่ือคนหาความสอดคลองสืบเนื่องเร่ืองปญหาการพนันอัน

ทําใหเห็นถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลอยางมากและรอบดานโดยขามผานขอบจํากัดของศาสตรหรือสาขาท่ีกํากับ 
การวิจัยไว ท้ังนี้โดยภาพรวมของผลการศึกษาวิจัยท้ังหมดสามารถสรุปไดดังนี้ (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 
สาระสําคัญ 9 งาน การศึกษาวิจัยดานการพนัน 
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การศึกษาวิจัยท้ัง 9 ฉบับช้ีตรงกันวา ปญหาการพนันหยั่งรากลึกลงในสังคมไทยมาชานาน เปน
ปญหาใหญท่ีกระทบท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม มีหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆไดทําการศึกษาวิจัย        
ท้ังพฤติกรรมการเลนพนันในรูปแบบตาง ๆ บทบาทส่ือมวลชนที่ทําหนาท่ีสงสารท้ังตอตานและช้ีชวนให
เลนการพนัน ไปจนถึงปญหาดานกฎหมายท่ีบังคับใช แตยังหาผูรับผิดชอบในการดําเนินการแกไขอยางเปน
ระบบชัดเจนไมได 

ปญหาการพนันก็ยังไมมีทีทาวาจะหมดไปจากสังคมไทย กลับกันยิ่งทวีความรุนแรง  และชองทาง
ในการเลนพนันสามารถเขาถึงไดอยางงายดาย เม่ือบอนพนันไดถูกแปรรูปไปอยูในโลกอินเทอรเน็ต 
กลายเปนบอนพนันออนไลน การกวดขันจับกุมดูแลยิ่งยากข้ึน ชวงอายุของผูท่ีสามารถเขาถึงบอนพนันกวาง
มากยิ่งข้ึน แตปญหาท่ีพบก็คือ ทุกคนลวนตกเปนเหยื่อของการพนันโดยไมข้ึนกับเพศ อายุ วัย รายได แต
ประการใด เพราะการพนันมีพลวัตของตัวเองท่ีลอมรัดผูคนในสังคมไทยไวไดอยางเหนียวแนนโดยเฉพาะ
นักเรียน นิสิตนักศึกษาท่ีเปนดานหนาของการไดรับประสบการณการพนันท่ีนําทางใหตกอยูวงเวียนแหง  
การพนันท่ีตอเน่ืองและรับรู รับทราบวา การพนันเปนเร่ืองธรรมดาในทายท่ีสุด  

งานวิจัยท้ัง 9 งานดังกลาวขางตน ซ่ึงลวนเปนความพยายามศึกษาวิจัยในภาพรวมแหงปญหาการ-
พนันตามฐานองคความรูในศาสตรแขนงนั้น ท่ีเม่ือนํามาสังเคราะหเขาดวยกันก็จะทําใหเห็นถึงภาพรวมของ
พัฒนาการและรากของปญหาการพนันไดอยางเปนระบบ จากการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
การพนันจะสามารถแบงงานวิจัยออกเปน 4 กลุมลักษณะการศึกษาหลัก ๆ คือ 

1. งานวิจัยในดานส่ือเกี่ยวของกับการพนัน 

2. งานวิจัยดานพฤติกรรมการพนัน 

3. งานวิจัยดานเศรษฐศาสตรการพนัน 

4. งานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพนัน 

งานวิจัยในดานส่ือมวลชนเก่ียวกับการนําเสนอของส่ือนั้น มุงศึกษาอิทธิพลของการเปดรับส่ือและ
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลนพนันของกลุมเปาหมาย งานวิจัยสวนนี้ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ  
ซ่ึงช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวา กลุมเปาหมายมีการเปดรับส่ือท่ีมีเนื้อหาในการนําเสนอเกี่ยวกับเกมกีฬาท่ีนิยมเลน
พนันไปจนถึงราคาตอรอง สวนใหญเปดรับชมกีฬาท่ีตนช่ืนชอบ ซ่ึงสัมพันธกับทัศนคติดานบวกตอการพนัน
ของกลุมเปาหมายจึงทําใหตัดสินใจเลนพนัน ถึงแมวาจะเคยไดยินไดฟงการรณรงคหามปรามไมใหเลนพนัน
ฟุตบอล แตก็ยังคงมีการเลนพนันอยูดี  

ในสวนของตัวส่ืออินเทอรเน็ตท่ีมีลักษณะเปนบอนพนันออนไลนก็มีการศึกษาและวิเคราะหมายา
คติพบวา กลยุทธในการโฆษณาและส่ือสัญลักษณตาง ๆ ทําใหเว็บพนันมีความนาเช่ือถือ โดยเร่ิมจากดึงดูด
ใหคนสนใจและใชสัญลักษณแสง สี ตัววิ่ง กระตุนใหผูท่ีสนใจเขาชมไปถึงข้ันท่ียากและซับซอน หลังจาก
นั้น ก็จะมีการสงเสริมการขาย ท้ังจากตัวเว็บไซตเองและจากพนักงาน สวนในชวงเวลาท่ีกําลังทําการเลนนั้น
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ก็จะมีการถายทอดสดทําใหดูโปรงใส ยิ่งไปกวานั้น ท้ังส่ือมวลชนประเภทหนังสือพิมพกีฬาและเว็บไซต  
ตาง ๆ ไดกลายเปนคูมือในการสนับสนุนการเลนพนันฟุตบอลอยางกวางขวาง 

งานวิจัยทางดานการสํารวจพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเลนพนันใชเคร่ืองมือในการสํารวจเปน
แบบสอบถาม ผลการวิจัยช้ีวา เยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพนันในระดับนอย กลุมตัวอยางสวน
ใหญเคยเลนการพนันมากอนแตมีทัศนคติท่ีไมดีตอคนท่ีเลนการพนันและทราบถึงโทษของการพนัน แตมอง
วาการพนันเปนเร่ืองธรรมดา สามารถเลนพนันไดดวยความสนุกไมตองจริงจังแตประการใด โดยสวนใหญ
เยาวชนยังไมเปนหนี้พนัน สวนท่ีเปนหนี้พนันมากมีปจจัยสําคัญ คือ การที่สามารถพนันไดไมตองใชเงินสด
โดยเฉพาะพนันฟุตบอลท่ีมีการใหเครดิต ซ่ึงทําใหผูเลนขาดการยับยั้งช่ังใจ อีกท้ังผูเลนไมไดคิดถึงอัตรา
ตอรอง ท้ังที่เปนส่ิงท่ีสรางความไดเปรียบใหเจามืออยางมหาศาล  

งานวิจัยในดานเศรษฐศาสตรช้ีใหเห็นวา ธุรกิจนี้กําลังเติบโตอยางรวดเร็วมีการแตกตัวของ
ผลิตภัณฑการพนันอยางรวดเร็ว ขณะท่ีการพนันออนไลนไดกลายเปนภัยรายตัวใหมท่ีแทบจะไมสามารถ
ควบคุมไดเลย โดยมีปจจัยหลักท่ีทําใหธุรกิจการพนันออนไลนเติบโตมาจากการเขาถึงไดงายผาน
อินเตอรเน็ตท่ีเปนสวนเช่ือมตอสรางการไหลเวียนขอมูลและแหลงการพนันจากนอกระบบสังคมไทย
งานวิจัยในดานน้ี ลวนช้ีใหเห็นวา การพนันถือเปนสินคาเสพติดท่ีมีวงเงินหมุนเวียนตอปนั้น สูงถึง 12,000 
ลานบาทโดยประมาณ เงินเหลานี้ ไหลออกนอกประเทศอยางงายดาย  

ขณะท่ีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายน้ัน ศึกษาเปรียบเทียบประเทศตาง ๆ โดยมีนโยบายและ
กฎหมายท่ีแตกตางกัน บางประเทศมีการปรับกฎหมายอนุญาตใหพนันถูกกฎหมายแตการแกไขกฎหมาย
เพื่อใหมีพนันถูกกฎหมายไมไดชวยแกปญหาการพนันใหลดลง และประเทศท่ีการพนันถูกกฎหมายจะมี  
การแบงงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อบําบัดผูท่ีติดการพนัน ขณะท่ีกฎหมายไทยไมมีความชัดเจนและลาสมัยไม
เพียงพอท่ีจะจัดการกับปญหาการพนันในรูปแบบใหมท่ีแปรเปล่ียนไป และทําใหการบังคับใชกฎหมายไม
เปนผลโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพนันฟุตบอลและการพนันออนไลน 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัยเชิงนโยบายสวนใหญมุงเนนในดานการกวดขันจับกุมอยางถูกตองโปรงใส
ตอเน่ือง ท้ังการปรับแกกฏหมายและการบังคับใช สวนการจะแกใหการพนันเปนเร่ืองถูกกฏหมายหรือไมนั้น
ยังเปนท่ีถกเถียงกันอยู นโยบายท่ีตองการปองกันผูเลนหนาใหมเขาสูวงพนันโดยการวางรากฐานความรูและ
เกราะปองกันต้ังแตวัยเด็กก็เปนหนึ่งในขอเสนอแนะท่ีควรจะพิจารณา เพื่อการแกไขปญหาระยะยาว เพราะ
การกวดขันจับกุมเปนเพียงการแกไขปญหาในระยะส้ันเทานั้น  

ขอเสนอแนะท่ัวไปจากงานวิจัยสวนหนึ่ง มุงเนนใหมีการรณรงคตอตานการพนันโดยท่ีไมไดเนนให
มีการรณรงคกับตัวผูเลน แตมุงหวังใหเกิดความตื่นตัวของทุกฝายในสังคมไดตระหนักถึงปญหาภัยพนันและ
หันมากําหนดนโยบาย มาตรการปองกันแกไขภัยพนันอยางจริงจังมากกวาสภาพที่เปนอยูท่ีไมสามารถหา
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการแกไขปญหานี้ อีกท้ังยังไดเสนอใหมีการพัฒนาสรางเครือขายเฝาระวัง           
การเลนการพนันท้ังในลักษณะของพนันท่ัวไปและการพนันทางอินเตอรเน็ต โดยตองกระทําอยางตอเนื่อง
จริงจังไมเปนเพียงระยะส้ันหรือเฉพาะชวงเวลา  
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ขณะเดียวกัน งานวิจัยท้ังหมดลวนใหความสําคัญกับบทบาทของส่ือมวลชนในฐานะที่ทําหนาท่ี
อยางขาดความชัดเจนในการรับผิดชอบตอสังคมในสวนท่ีเกี่ยวของกับปญหาการพนัน การนําเสนอขอมูล
ขาวสารที่เอ้ือตอการพนันท้ังทางตรงและทางออมจําเปนตองไดรับการพิจารณาทบทวนแกไขโดยเรงดวน 
ในอีกดานหนึ่ง การพิจารณาแกไขกฎหมายและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้ังในระดับพื้นฐานและระดับ
ท่ีสูงข้ึนไป เปนส่ิงท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงดําเนินการเพื่อรับมือกับความหลากหลายของรูปแบบการพนัน 

 

พลวัตการพนนัในสถาบันอุดมศึกษา 

 แมวางานการวิจัยในการศึกษานี้ มิไดพุงเปาหมายไปที่การศึกษาวิจัยปญหาการพนันในระดับ
สถาบันอุดมศึกษาโดยตรงท้ังหมด แตจากการสังเคราะหงานวิจัยเหลานี้ พบวา ทุกงานวิจัยลวนช้ีใหเห็นวา 
ในทายท่ีสุดแลว นกัเรียน นักศึกษาเปนเปาหมายใหญท่ีกําลังตกเปนเหยื่อของพิษภัยการพนันอยางสอดคลอง
กัน ทําใหสามารถสกัดปจจัยรวมตาง ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงพลวัตของปญหาการพนันท่ีลอมรัดนิสิตนักศึกษา
ในระดับสถาบันอุดมศึกษาท้ังทางตรงและทางออมออกมาไดเปน 4 ดานหลัก ดังนี้ 

1. ความเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑการพนันในการลอมกรอบสถาบันอุดมศึกษา 
2. ความสอดตองกันของเกมการพนันกับวิถีชีวิตนิสิตนักศึกษา  
3. สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันในสถาบันอุดมศึกษา 
4. ผลกระทบของการแพรระบาดของการพนันตอนิสิตนักศึกษา 

 

1. ความเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑการพนันท่ีลอมกรอบสถาบันอุดมศึกษา 
 การพนันมีหลายรูปแบบต้ังแตการเลนพนันดวยกันในลักษณะรวมหมูดังเชน ไพ บิงโก ไฮโล และ
การเลนพนันในลักษณะการทายผลการแขงขันลักษณะตาง ๆ ผลการศึกษาวิจัยพบตรงกันวา สําหรับนิสิต
นักศึกษามีการเลนการพนันกันอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่งไพ และการพนันฟุตบอล โดยผูเลนสวน
ใหญลวนมีประสบการณการเลนมากอน ซ่ึงเม่ือเลนพนันประเภทหนึ่งก็กระจายไปเลนการพนันประเภท  
ตาง ๆ ตามการแตกตัวของผลิตภัณฑหรือรูปแบบการพนันท่ีมีกระจายอยูในและรอบมหาวิทยาลัย 

สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงในการกระจายตัวของผลิตภัณฑการพนันสูนิสิตนักศึกษา เพราะเปน
พื้นท่ีของการพบปะและแลกเปล่ียนประสบการณการพนันของนักเรียนมัธยมและอาชีวศึกษาท่ีกาวเขามา
เปนนิสิตนักศึกษา จากท่ีผูท่ีไมเคยเลนการพนันก็มีโอกาสไดเลนการพนัน และผูท่ีเคยเลนเพียงเล็กนอยก็มี
เพื่อนรวมเลนมากข้ึน และจากเคยเลนพนันในบางประเภทก็เลนพนันมากข้ึนในหลายประเภท 
 การศึกษาของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยพบวา ผูท่ีเลนการพนันโดยสวนใหญใน
ปจจุบันมีการเลนการพนันหลายประเภท โดยมีประสบการณจากการเลนไพ และหวยเปนจุดเร่ิมตนต้ังแตใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา และเม่ือไดมีประสบการณเลนพนันประเภทหน่ึง ก็ทําใหสนใจท่ีจะเรียนรูใน
การเลนการพนันประเภทอื่น ๆ ตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งการพนันฟุตบอล ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงกลายเปน
แหลงรวมแลกเปล่ียนเรียนรูกิจกรรมการพนันในรูปแบบตาง ๆ กระจายสูกลุมเพื่อนนิสิตนักศึกษาไดโดยงาย      
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ลักษณะดังกลาวพบในสถานการณการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษา ท่ีในอดีตสวนใหญเปนเพียง   
การเลนไพในยามวาง แตในปจจุบันดวยการท่ีมีผลิตการพนันในหลายรูปแบบทําใหนิสิตนักศึกษาเลนพนัน
กันหลากหลายมากข้ึน  ผลการศึกษาของ มนฤดี กีรติพรานนท ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันใน      
ประเทศไทย กรณีสถาบันอุดมศึกษาในป พ.ศ.2556 พบวา ไพ เปนการพนันท่ีนิสิตนักศึกษาเลนมากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ 67 รองลงมา คือ บิงโก รอยละ 30 หวยใตดิน รอยละ 27 สลากกินแบงรัฐบาลรอยละ 26        
และพนันฟุตบอล รอยละ 20  คิดเปนมูลคาเปนเงิน 12.6 ลานบาท โดยการพนันฟุตบอลมีมูลคาคิดเปน           
6.9 ลานบาท 
 จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา นิสิตนักศึกษา  1 คน มีการเลนพนันมากกวา  1 ประเภท   
ท้ัง ๆ ท่ีในชวงเรียนมัธยมพวกเขามีประสบการณเพียงเล็กนอยกับการเลนพนัน ดังปรากฏในงานการศึกษา
เชิงสํารวจของ ดร.ฐาศุกร  จันทรประเสริฐ ท่ีการสํารวจสถานการณการพนันในเยาวชนระบุวา ในระดับ
มัธยมน้ัน นักเรียนสวนใหญมีประสบการณเพียงการเลนไพและหวยเปนหลักเทานั้น ในระยะหลังนักเรียน
มัธยมปลายบางสวนเร่ิมหันมาเลนพนันฟุตบอลมากข้ึน สงผลตอเนื่องใหมีการเลนพนันฟุตบอลในระดับ
สถาบันอุดมศึกษากันอยางกวางขวาง และกระจายตัวไปสูการพนันฟุตบอลออนไลนและการพนันออนไลน
ในลักษณะอ่ืน ๆ ดวยตัวเอง 
 รูปแบบการเลนการพนันแตกตัวออกไปอยางมากเม่ือมีการเลนพนันฟุตบอล จากเดิมการพนันมี
เพียงการเลนพนันในกลุมเพื่อนกับการเขาไปเลนการพนันในบอนการพนัน จนกระท่ังเม่ือมีการถายทอด
ฟุตบอลโลกในป พ.ศ.2533 ทําใหมีระบบการแทงพนันฟุตบอลท่ีมีระบบโตะบอลท่ีเปดใหผูคนสามารถเลน
พนันฟุตบอลโดยแทงพนันผานตัวแทนในระดับตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง  

งานการศึกษาของ ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล ในเร่ืองพนันฟุตบอล: อมตะแหงเกมพนัน ไดช้ีใหเห็นวา
ในป พ.ศ.2533 ท่ีมีการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลกเปนจุดเปล่ียนผานท่ีทําใหมีการกระจายตัวการเลน
พนันฟุตบอลออกมาอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการท่ีเจามือหรือโตะบอลท่ีรับแทงพนันฟุตบอลมีการ-
จัดรูปแบบสงเสริมการแทงบอลหลากหลาย โดยมีการจัดสวนลดเมื่อแทงพนันจํานวนคูมากข้ึน สรางอัตรา
ตอรองและการใหผลตอบแทนท่ีจูงใจใหเลนพนันฟุตบอลชุด ตลอดจนเพ่ิมวงเงินการใหเครดิตในการเลน
แทงพนันฟุตบอลใหสามารถเลนพนันไดมากข้ึน 

จากจุดนี้เองท่ีนิสิตนักศึกษาจํานวนมากหันมาเลนแทงพนันฟุตบอลเพ่ิมมากข้ึน จากการติดตาม   
การเลนพนันแบบแทงพนันฟุตบอลรายคูแขงขันในแตละรายการแขงขันเกิดการติดตามแทงพนันฟุตบอล
ตางประเทศในรายการแขงขันตาง ๆ  จนทําใหเกิดการแทงฟุตบอลหลายคูในหลายรายการ กลายเปนการเปด
ใหมีการแทงพนันฟุตบอลชุด ควบคูไปกับระบบการสงเสริมการเลนพนันดวยอัตราตอรองและการให
ผลตอบแทนท่ีมีหลายแบบใหเลือกดวยตนทุนการวางเดิมท่ีนอยแตมีโอกาสไดผลตอบแทนมาก  

ศูนยศึกษาการพนัน ระบุวา การพนันฟุตบอลท่ีระบาดอยูในกลุมเยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษานั้น 
เพราะการเลนแทงพนันฟุตบอลมีความงายและใชเงินนอยเพียง 300-700 บาท ก็สามารถเลนพนันไดอยาง
สะดวกเหมาะกับระดับรายไดของนิสิตนักศึกษาท่ีการสํารวจวิจัยหลายงานการศึกษาพบตรงกันวา นิสิต
นักศึกษามีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 3,000-5,000 บาท งบท่ีใชในการเลนพนันบอล จึงคิดเปนสัดสวนท่ี
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นอยและยังสามารถแทงพนันไดโดยระบบเครดิตท่ีใหมีการแทงบอลกอนและหากแทงเสียก็สามารถนําเงิน
มาจายทีหลังได  

ยิ่งไปกวานั้น ในปจจุบันเร่ิมมีนิสิตนักศึกษาหันมาเลนพนันฟุตบอลในออนไลนอันเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการเลนพนันฟุตบอลชุด เพราะนิสิตนักศึกษาเม่ือตองการทราบผลและขอมูลเพ่ือการเลนพนัน
ฟุตบอลชุดตองอาศัยการแสวงหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญมาแทนท่ีส่ือกระแส-
หลัก อยางหนังสือพิมพและโทรทัศนเพิ่มมากข้ึน โดยมีเว็บไซตท่ีใหขอมูลดานการแขงขันฟุตบอล
ตางประเทศรายการตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีการเชิญชวนใหมีการเลนแทงพนันผานเว็บไซตไปพรอม 
ๆ กัน  

จากการศึกษาในเร่ืองพนันออนไลนของ ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล พบวา ในรอบ 10 ปท่ีผานมา 
เว็บไซตท่ีเปดรับแทงพนันมามีมากขึ้น และไดรับความนิยมจากเยาวชนและนักศึกษา โดยเร่ิมจากแทงพนัน
ฟุตบอลรายการตาง ๆ ท่ีมีการใหเลือกแทงเปนจํานวนมาก จากรายการแขงขันฟุตบอลท่ัวทุกมุมโลก และใน
ขณะเดียวกันเว็บไซตพนันฟุตบอลออนไลนเหลานี้ ก็มีการเชิญชวนใหเลนแทงพนันในรูปแบบบอนคาสิโน
ออนไลนไปพรอม ๆ กันดวย  

ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับงานการวิเคราะหมายาคติของเว็บไซตพนันออนไลนของเครือขาย
อาจารยส่ือสารมวลชนตานภัยพนันท่ีพบวา เว็บไซตพนันออนไลนมีการใชแตงแตมรูปแบบของเว็บไซตทํา
ใหคลายกับเปนพื้นท่ีแหงความสนุกสนานทาทายมีสีสรร และความเราใจไมเหมือนกับภาพลักษณของบอน
การพนันแตประการใด อีกท้ังยังมีการจัดรายการสงเสริมการพนันอยางมากมาย เพราะในปจจุบันมีการเชิญ
ชวนทาทายใหเลนพนันออนไลนผานเครือขายสังคมออนไลนทางโทรศัพทสมารทโฟนของนิสิตนักศึกษา
กลุมเปาหมายจํานวนมาก ทําใหผูผานเขาไปตองลองเลนดวยความรูสึกวานาสนุกและมีโอกาสไดมากกวา
เสีย และยังมีทางเลือกในการเลน อีกท้ังยังมีตัวชวยหรือผูใหคําปรึกษาอยูตลอดเวลา ทําใหเว็บไซตพนัน
เหลานี้ เปนเพื่อนไดโดยลําพัง 

จากการท่ีผลิตภัณฑทางการพนันมีพลวัตแตกตัวเขาสูหมูนิสิตนักศึกษาจากเพียงการลอมวงเลนไพ 
เลนเกมบิงโก ไปเปนการเลนไฮโลรวมหมู การเลนพนันฟุตบอลกับโตะบอลรอบมหาวิทยาลัย หรือกับคน
เดินโพย และกาวไปสูการเลนพนันฟุตบอลกับทางเว็บไซตและพนันอ่ืน ๆ ลักษณะเชนนี้ ทําใหนิสิต
นักศึกษามีทางเลือกในการเลนการพนันอยูตลอดเวลาไมวาจะอยูกับเพื่อนฝูงในมหาวิทยาลัย หรือการอยูโดย
ลําพังจึงทําใหนิสิตนักศึกษาไทยตกอยูในวงลอมของการพนันอยางหลีกเล่ียงไมได แมแตผูท่ีไมตองการเลน
การพนันก็ตาม 
 

2.  ความสอดคลองของเกมการพนันกับวิถีชีวิตนิสิตนักศึกษา  
ในรอบทศวรรษท่ีมาจนถึงปจจุบันไมวาจะมีการสํารวจพฤติกรรมการเลนการพนันกี่คร้ัง ก็พบ

ตรงกันวา มีนิสิตนักศึกษาจํานวนมากในทุกมหาวิทยาลัยไทยเลนการพนัน นับเปนปรากฏการณท่ีไมปกติ
ธรรมดา แตสําหรับนิสิตนักศึกษาการพนันไดกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันไปแลว เนื่องจากเกม         
การพนันท่ีมีการปรับเปล่ียนไปในหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองตอความตองการในมิติตาง ๆ ของนิสิต    
นักศึกษาจํานวนมากอยางท่ีสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถจัดหาหรือตอบสนองใหได  
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 ผลการศึกษาในเชิงปริมาณในป  พ.ศ.2556 ในการสํารวจเร่ืองพฤติกรรมการเลนการพนันของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศของ มนฤดี กิรติพรานนท และคณะ พบวา สัดสวนนิสิตนักศึกษา
เลนการพนันในภาพรวมเลนการพนันคิดเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนนิสิตนักศึกษาท้ังหมด หรือประมาณ
ไดวา มีนิสิตนักศึกษาจํานวน 520,000 คนจาก 1.8 ลานคน เลนการพนันประเภทตาง ๆ ท่ีมีการวางเดิมพัน
ท้ังส้ิน 
 ขณะเดียวกัน ในดานการศึกษาเชิงคุณภาพในป พ.ศ.2556 ท่ีมีการจัดการสนทนากลุมตัวแทนนิสิต
นักศึกษา 9 มหาวิทยาลัยจากทุกภูมิภาคโดยเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชน พบวา นิสิตนักศึกษาตางให
คําตอบถึงเร่ืองการพนันไปในทิศทางเดียวกันวา เร่ืองการเลนการพนันถือเปนเร่ืองปกติธรรมดาสําหรับพวก
เขาแลว มีการพูดคุยชักชวนกันเลนการพนันท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน เชนเดียวกับ เร่ืองแฟช่ัน
เส้ือผาหรือทรงผมท่ีชักชวนกันไปซ้ือหา สนทนาแลกเปล่ียนกันในทุก ๆ วัน โดยนิสิตนักศึกษาชายเนนหนัก
ไปทางดานการเลนพนันฟุตบอล สวนนักศึกษาหญิงมักเปนการเลนหวยใตดิน  

ดังนั้น ปจจัยท่ีทําใหนิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมเขาไปมีสวนรวมในการเลนการพนัน จึงเกิด             
จากความสอดตองกันของเกมการพนันกับวิถีชีวิตนิสิตนักศึกษาท่ีมาจากองคประกอบใน 4 ดานสําคัญ               
ดังแผนภาพดังตอไปน้ี 

 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพท่ี 3.1   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

การแพรระบาดการ
เลนการพนันของ    
นักศึกษากวา 
500,000 คน 

เกมพนันเปน
เครื่องมือเขากลุมกับ
เพ่ือนนักศึกษาที่สนุก 

เกมพนันฟุตบอลทาทาย
ความคิดวิเคราะหและ
ยืนยันความสามารถ

นักศึกษา 

ขาดแรงจูงใจในการเขารวม
กิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม

กับการใชเวลาวาง 

เกมพนันออนไลนใหความ
เปนสวนตัวสูง ชวยนักศึกษา

อยูในสังคมออนไลน         
อยางมีความสุข 
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สาเหตุประการสําคัญพบวา การท่ีนิสิตนักศึกษามีพฤติกรรมเลนการพนันกันเปนจํานวนมาก จน
กลายเปนเร่ืองปกติธรรมดาในสถานศึกษามาจากทัศนคติเชิงบวกตอการพนัน ดังปรากฏในการผลการวิจัย
เชิงสํารวจของ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ (2556) ท่ีไดมาจากการสํารวจนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย     
ท่ัวประเทศอีกงานหน่ึงระบุวา แมนิสิตนักศึกษามีการรับรูวา การเลนการพนันเปนส่ิงท่ีไมดี เปนอบายมุข 
และบางอยางเปนเร่ืองผิดกฎหมาย แตนิสิตนักศึกษาโดยรวมมีทัศนคติเชิงบวกตอการพนันเพราะเปนเกม      
ท่ีตื่นเตน เราใจ สามารถทําใหเลนสนุกกับกลุมเพื่อนฝูงไดเปนอยางดี  

ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการวิจัยเชิงสํารวจในระดับรายมหาวิทยาลัยจํานวนมากท่ีกลาวไว
กอนหนานี้แลวท่ีพบวา นิสิตนักศึกษาชอบเลนการพนันในรูปแบบตาง ๆ เนื่องจากมีเวลาวางท้ังในชวงพัก
การเรียนและหลังเลิกเรียนคอนขางมากในหลายชวงเวลา และชอบรวมกลุมกันอยูดวยกันโดยขาดแรงจูงใจ
จากกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจ จึงเปนเหตุสําคัญท่ีชักชวนกันเลนการพนันประเภทตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการออกไปเลนพนันภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ขณะเดียวกัน การพนันในลักษณะเกมการแขงขันยังสามารถตอบสนองความตองการของนิสิต
นักศึกษาในลักษณะของการเส่ียงโชค เพราะนิสิตนักศึกษาตองการเอาชนะดวยหลักคิดวิเคราะหของตนและ
เปนพิสูจนความสามารถของตัวเองในหมูเพื่อนในเวลาอันรวดเร็ว ลักษณะเชนนี้ ปรากฏชัดเจนในการเลน
พนันฟุตบอลท่ีไดรับความนิยมอยางมากจากบรรดานิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ 
 งานการศึกษาของ ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล ในเร่ืองพนันฟุตบอล: อมตะแหงเกมพนัน ช้ีชัดวา การเลน
พนันฟุตบอลไดรับความนิยมจากนักเรียน นักศึกษาอยางมาก เพราะการเลนพนันฟุตบอลสามารถรูผลได
ทันทีภายใน 90 นาทีโดยไมตองรอคอยนาน สามารถลุนไดอยางสนุกในกลุมเพื่อนไดพรอมกันและท่ีสําคัญ
การเลือกแทงพนันฟุตบอลเปดโอกาสใหผูเลนพนันตองใชความสามารถในการวิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ 
ประกอบการตัดสินใจภายใตอัตราตอรองท่ีสมเหตุสมผลมากกวาการอาศัยเพียงดวง สอดรับกับคุณลักษณะ
ของนิสิตนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการสืบคนขอมูลและวิเคราะหหาเหตุผล  

ผลการศึกษาพบดวยวา การพนันฟุตบอลสอดคลองกับลักษณะนิสัยของนักเรียน นักศึกษาเพราะ
นอกจากมีทีมในดวงใจใหคอยติดตาม โดยมีการเลนพนันไวเปนตัวชวยลุนผลการเลนยังสามารถสนุกกับ 
การวิเคราะหทีมอ่ืน ๆ เนื่องจากการแขงเปนลักษณะของรายการแขงขันท่ีตองติดตามทีมตาง ๆ เขามาดวยกัน       
ทําใหสนุกอยูในวังวนพนันบอลชุดรายการตาง ๆ อยางตอเนื่อง หากสามารถแทงพนันไดถูกตองตามผล    
การวิเคราะหของตัวเองถือวา เปนสวนท่ีประสบความสําเร็จและมีความสุขกับผลนั้น ๆ ลักษณะเชนนี้ สงผล
ใหในปจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา อายุระหวาง 15-22 ป เลนการพนันฟุตบอลกันอยางมาก หรือประมาณ   
รอยละ 50 จากผูท่ีเลนพนันฟุตบอลประมาณ 2 ลานคนในป พ.ศ.2555 
 ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการสํารวจพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลท่ัวประเทศของ
ศูนยศึกษาการพนันท่ีศึกษาหาเหตุผลการเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักเรียน และนักศึกษาอาชีวพบวา เหตุผล
สําคัญอันดับตน ๆ (ระบุเรียงลําดับเหตุผล) ท่ีทําใหเยาวชนเหลานี้ หันมาเลนฟุตบอล รอยละ 60 เลนเพราะ 
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ทําใหเชียรฟุตบอลไดอยางต่ืนเตน รองลงมา รอยละ 42 เพราะชอบการวิเคราะหเกมการแขงขัน และอีก
ประมาณ รอยละ 30 เปนเพราะเพื่อนชวนและชอบเลนและลุนผลการพนัน 
 ยิ่งไปกวานั้น วิถีชีวิตในปจจุบันของนิสิตนักศึกษายังมีความสอดคลองกับรูปแบบการเลนการพนัน
ออนไลนทําใหเร่ิมมีการเลนการพนันออนไลนในลักษณะตาง ๆ อยางกวางขวางเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงยากตอ     
การควบคุมดูแลเพราะการเลนพนันออนไลนสามารถเลนผานโทรศัพทมือถือท่ีเช่ือมตอกับระบบอินเตอร ซ่ึง
นิสิตนักศึกษาสวนใหญมีไวเปนอุปกรณคูกายทําใหสามารถเขาไปแทงพนันฟุตบอลออนไลนตามรายการท่ี
ช่ืนชอบของตนเอง และกาวไปเลนเกมพนันในคาสิโนออนไลนท่ีมีการส่ือสารเชิญชวนผานเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีนิสิตนักศึกษาสัมพันธอยูในทุก ๆ วัน ภายใตความเปนปจเจกสวนบุคคล 
 งานการศึกษาเร่ืองพนันออนไลนระบุวา การที่นิสิตนักศึกษาเร่ิมหันไปเลนพนันออนไลนสวนหนึ่ง
สืบเนื่องมาจากการเลนพนันฟุตบอล และในอีกดานหนึ่งมาจากการเลนเกมออนไลน ซ่ึงท้ังหมดลวน
สอดคลองกับพฤติกรรมในปจจุบันของนิสิตนักศึกษาท่ีไมตองการยุงเกี่ยวกับใครนอกจากในโลกสังคม
ออนไลน การเลนพนันออนไลนเปนการเลนท่ีใหความเปนสวนตัวสูง สามารถเลนการพนันโดยไมตองมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคมรอบขาง แตจะใหความรูสึกวายังอยูในสังคมมีปฏิสัมพันธกับผูคนในสังคม
เสมือนแทน  
 

3. สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการเลนพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

การท่ีมีนักศึกษาหันมาเลนการพนันกันเปนจํานวนมากโดยไมตระหนักในความเปนอบายมุขและ 
ส่ิงเสพติด จึงขาดความหวาดวิตกตอบทลงโทษหรือพิษภัยใด ๆ นอกจากจะเปนเพราะนักศึกษารูวาสามารถ
ควบคุมและจัดการไดดังท่ีไดกลาวมาแลว ยังมีสาเหตุสําคัญมาจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีสรางความรูสึก
ใหนิสิตนักศึกษาตางรับรูและรูสึกวาการพนันเปนเร่ืองปกติธรรมดาในสังคม ท้ังนี้จากการสังเคราะหผล   
การศึกษาวิจัยดานตาง ๆ แลวพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกสถาบันอุดมศึกษามีอิทธิพลตอการยอมรับ
และการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาอยางมาก ไดแก  
 1) สภาพแวดลอมรอบตัวและรอบสถาบันของนิสิตนักศึกษาเอ้ืออํานวยตอการเลนการพนันได
อยางมาก ดังปรากฏในผลการศึกษาวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการสํารวจพฤติกรรม     
การเลนการพนันของนิสิตนักศึกษามีขอคนพบท่ีสอดคลองกัน โดยในสวนของผลการศึกษาเกี่ยวกับส่ือ
บุคคลรอบตัวรอบตัวนักศึกษาสวนใหญมีคนท่ีเลนการพนันอยูโดยรอบท้ังเพื่อนรุนพี่ท่ีเลนพนันเอง และผูท่ี
เปนคนเดินโพยฟุตบอลและเดินโพยหวยใตดิน 

ผลการศึกษานี้ สอดคลองกับขอคนพบในการสํารวจพฤติกรรมการเลนฟุตบอลคร้ังลาสุด (2014) 
ของศูนยศึกษาปญหาการพนันท่ีผลสํารวจพบวา คนสวนใหญหรือ รอยละ 67 รับรูวาคนท่ีรูจักรอบขางเลน
การพนันฟุตบอล ซ่ึงเปนสวนเปราะบางท่ีสามารถสรางความสนใจและแรงจูงใจในการเขารวมเลนได
โดยงาย เชนเดียวกับท่ีผลการสํารวจพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักเรียนนักศึกษาของ
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สถาบันวิจัยสังคมท่ีพบวา มีการเลนพนันฟุตบอลผานทางกลุมเพื่อนมากท่ีสุดคิดเปน รอยละ 60 เลนพนันกับ
โตะบอล รอยละ 24 และเลนกับคนเดินโพยอีก รอยละ 10 ท่ีเหลือเปนสวนอ่ืน ๆ 

ขณะเดียวกันสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษานับเปนปจจัยเกื้อหนุนใหนักศึกษาสามารถเลน
การพนันไดอยางสะดวกสบาย ตั้งแตหอพักของมหาวิทยาลัย สถานบริการตาง ๆ รอบร้ัวมหาวิทยาลัยท้ังใน
รูปแบบโตะสนุกเกอรท่ีมักเปนโตะรับแทงฟุตบอล รานอาหารและรานเกมที่เปดใหมีการเลนการพนันใน
รูปแบบของตูเกมเส่ียงโชคและเกมพนันออนไลน ไปจนถึงบอนไพ และไฮโลหลังมหาวิทยาลัย 
 จากการสนทนากลุมของนิสิตนักศึกษาจาก 9 สถาบันท่ัวประเทศในงานวิจัยของเครือขายอาจารย
ส่ือสารมวลชนพบวา นิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยตางยอมรับวา รอบมหาวิทยาลัยตัวเองมีพื้นท่ีใหเลน
พนันไดท้ังส้ิน โดยท่ีสถานท่ีเหลานี้ เปนท่ีรูจักของทุกคนในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงของเจาหนาท่ีดวยเชนกัน 
จนทําใหพวกเขารูสึกวาเปนเร่ืองธรรมดา แมแตคนท่ีไมเลนการพนันก็เขาไปรอเพ่ือนท่ีบอนหรือโตะรับแทง
พนันจนเปนเร่ืองปกติธรรมดา รวมถึงรานอาหารท่ีหลังรานมีตูเกมพนัน ตูพนันมาแขงไวคอยบริการ 
 ขอคนพบน้ี สอดคลองกับผลการศึกษาในเชิงปริมาณของ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ ท่ีพบวา 
สภาพแวดลอมรอบสถาบันอุดมศึกษามีอิทธิพลตอปริมาณการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาโดยตรง พบวา 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมีพฤติกรรมการเลนการพนันมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยอยาง  มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สืบเนื่องจากสาเหตุประการสําคัญหนึ่ง คือ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยมีแหลงใหเลนพนันบอล
มากกวาอยางชัดเจน  
 2) สภาพแวดลอมจากส่ือท่ีเอ้ืออํานวยตอการเลนการพนันโดยไมมีการควบคุมหรือจัดการ ท้ังนี้
งานการศึกษาวิจัยทุกงานระบุตรงกันวา ท้ังส่ือมวลชนและส่ืออินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตและส่ือสังคม
ออนไลนไดกลายเปนคูมือในการช้ีนําการเลนการพนันใหกับนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนังสือพิมพกีฬา เว็บไซตพนันฟุตบอล และเว็บไซตคาสิโนออนไลน รวมไปถึงการส่ือสารเชิญชวนและ
การรับฝากเลนพนันหวยและฟุตบอลผานเครือขายสังคมออนไลน ท่ีสามารถกระทําไดในทุกท่ีทุกเวลา 
 ผลการศึกษาในเร่ืองการพนันฟุตบอลและการพนันออนไลนของ ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล ท้ังสอง
งานวิจัยระบุยืนยันวา ท้ังส่ือหนังสือพิมพและส่ือเว็บไซตไดกลายเปนคูมือสําคัญในการเลนการพนันของ
นักเรียนนักศึกษาเปนการท่ัวไปแลว โดยเปนแหลงใหขอมูลท้ังในดานการวิเคราะหทํานายผลการแขงขัน 
และท่ีสําคัญ คือ การใหราคาตอรองสําหรับการวางเดิมพันและอัตราผลตอบแทนเปนสวนช้ีนําและโนม-         
นาวใจเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีใชเปนราคาอางอิงตอการตัดสินใจเลนพนัน ยิ่งไปกวานั้น เว็บไซตการพนันฟุตบอล
และคาสิโนออนไลนนักเรียน นักศึกษาสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา เพราะหนวยงานท่ีรับผิดชอบไมสามารถ
แกไขปองกันไดอยางยั่งยืน  
 ขณะเดียวกัน ในงานการศึกษาโดยตรงในเร่ืองความสัมพันธของการเปดรับส่ือกับพฤติกรรม        
การเลนการพนันของ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ ท่ีไดกลาวมาแลวไดมีขอคนพบวา ส่ือมวลชนและส่ือใหมมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปริมาณการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษา ท้ังนี้ปรากฏชัดเจน
สําหรับนักศึกษาท่ีมีการเปดรับส่ือโทรทัศน เพื่อรับชมเกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอลตางประเทศมาก                
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มีความสัมพันธพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล รองลงมา คือ การเปดรับส่ือหนังสือพิมพกีฬา และเว็บไซต  
ท่ีใหขอมูลดานการแขงขันฟุตบอล ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานการศึกษาในระดับราย
มหาวิทยาลัยท่ีไดกลาวไวในตอนตน ระบุไวเปนหนึ่งในพฤติกรรมการเปดรับหรือซ้ือส่ือหนังสือพิมพกีฬา
เปนประจํา คือ พฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวา นิสิตนักศึกษาเหลานั้น คือ ผูท่ีติดการพนันฟุตบอลอยางชัดเจน  
 ดังนั้น หากปราศจากส่ือท่ีใหขอมูลเหลานี้ หรือนิสิตนักศึกษาเขาถึงไดยากสามารถเปนสวนหนึ่งใน
การลดพฤติกรรมการเลนการพนัน เพราะจะทําใหขาดขอมูลอางอิงประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเร่ืองขอมูลเกี่ยวกับการใหอัตราตอรองในเกมการแขงขันตาง ๆ ซ่ึงไมมีความจําเปนตอการวิเคราะห      
การแขงขันหรือการใหขอมูลประกอบการติดตามชมกีฬาฟุตบอลแตประการใด แตกลายเปนเร่ืองปกติ
ธรรมดาท่ีส่ือเองใหความสําคัญในการรายงานเปนอันดับตน ท้ัง ๆ ท่ีเปนการช้ีชองการเลนการพนันโดยตรง 
 3) สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ืออํานวยใหนักศึกษาสามารถเลนการพนันไดอยางสะดวกสบาย 
เร่ิมต้ังแตสภาพแวดลอมทางกฎหมายท่ีคลุมเครือเกี่ยวกับการพนัน สภาพแวดลอมทางการบังคับใชกฎหมาย
ท่ีไมมีการตรวจตราเอาจริงเอาจัง และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดหาอุปกรณพนันมาเลนพนันไดอยู
ตลอดเวลา  
 ท้ังนี้ เปนท่ีปรากฏชัดวา กฎหมายไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 วิจัย
ของ อ.ไพศาล ล้ิมสถิตย  ไดช้ีใหเห็นวา กฎหมายฉบับนี้ นับเปนตนธารของการสรางสภาพแวดลอมท่ีทําให
เยาวชนเกิดความไมชัดเจนตอการรับรูวาเปนส่ิงท่ีผิดหรือถูก เนื่องจากในกฎหมายฉบับนี้ ระบุประเภท        
การพนันไวหลากหลายอยางท้ังในสวนของกฎหมายอนุญาตใหทําได สวนท่ีกฎหมายกําหนดใหตองขอ
อนุญาตในการจัดเลนการพนัน ตลอดจนกฎหมายหามไมใหมีการเลน ยิ่งไปกวานั้น กฎหมายดังกลาวยังไม
สามารถระบุใหชัดเจนวา การพนันฟุตบอล และการเลนพนันออนไลน เปนส่ิงท่ีผิดกฎหมายหรือไม 
 ลักษณะดังกลาวทําใหเจาหนาท่ีตํารวจไมสามารถดําเนินการบังคับใชกฎหมายไดอยางเปนระบบ  
ทําใหการเลนพนันฟุตบอลและการเลนพนันออนไลนกระจายไปท่ัวในหมูนิสิตนักศึกษาผูสนใจ 
ขณะเดียวกันตํารวจเอง ก็ไมไดมีการตรวจคน จับกุมปราบปรามการเลนการพนัน และสถานใหบริการให
แทงพนันฟุตบอลอยางจริงจัง ดังพบไดในงานการวิจัยของ ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล ท่ีไดกลาวไวในการศึกษา
เร่ืองการแทงฟุตบอลมีเจาหนาท่ีรัฐเขารับผลประโยชนจากเครือขายพนันฟุตบอลควบคูไปกับความไมชัดเจน
ในดานหลักปฎิบัติตามขอกฎหมายจึงไมมีการตรวจคน ปราบปราม จับกุมโดยเฉพาะบริเวณรอบ
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีแมทุกฝายรูดีวามีการรับแทงพนันฟุตบอลก็ตาม  
 ยิ่งไปกวานั้น ในสวนของสภาพแวดลอมในดานการจัดอุปกรณการพนัน เจาหนารัฐก็ไมไดมี        
การดําเนินการควบคุมจัดการอยางเปนระบบ ทําใหนิสิตนักศึกษาสามารถจัดหาอุปกรณมาเลนการพนันได
โดยสะดวกอยูตลอดเวลา อาทิ อุปกรณไพประเภทตาง ๆ อุปกรณการเลนไฮโล ท่ีสามารถหาซ้ือไดจาก
รานคาท่ัวไป รอบสถานศึกษาท่ี ท้ัง ๆ เปนอุปกรณการพนันท่ีตองมีการควบคุมการจัดจําหนาย ซ่ึงกลาย    
เปนส่ิงท่ีทุกฝายมองวา เปนเร่ืองธรรมดาเชนเดียวกับการปลอยใหมีการเขามาคาขายสลากกินแบงหรือหวย
รัฐบาลในมหาวิทยาลัยไดตลอดเวลาท้ังๆ ท่ีเปนสถานศึกษาท่ีหามเขามาคาขายหากไมไดรับอนุญาต 
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 จากท่ีกลาวงานวิจัยตาง ๆ  ไดแสดงใหเห็นแลววา ในสภาพแวดลอมท่ีเกิดจากความคลุมเครือในขอ
กฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายไดกลายเปนสวนสําคัญท่ีทําใหนิสิตนักศึกษารับรูถึงเร่ืองการพนันวาเปน
เร่ืองปกติ อีกท้ังยังเอ้ืออํานวยใหสามารถจัดหาอุปกรณการเลนการพนันและเขาหาการเลนการพนันไดอยาง
สะดวกไรขอจํากัดทางดานเวลาและสถานท่ีอีกดวย   
 

4.  ผลกระทบของการแพรระบาดการพนันตอนิสิตนักศึกษา 

 ปญหาการแพรระบาดสูนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไดกอใหเกิดผลกระทบท่ีกวางขวางและ
รายแรงตอนิสิตนักศึกษาจํานวนมาก มิไดมีเพียงท่ีปรากฏเปนขาวทางส่ือมวลชนท่ีเปนการประสบเหตุราย
รายบุคคลในบางชวงเวลาเทานั้น งานวิจัยศึกษาวิจัยท้ัง 9 งานท้ังการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตางได
ขอคนพบจากปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเลนการพนันของเยาวชนท่ีเปนนักเรียน นักศึกษาไวอยางชัดเจน ท้ังตอ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในเฉพาะหนาและระยะยาว  
 ภาพที่ชัดเจนของผลกระทบจากปญหาการพนันท่ีเกิดข้ึนกับนิสิตนักศึกษาไดจากปากคําโดยตรง        
ตอตัวนิสิตนักศึกษาแบบเปนรายบุคคลท่ีพอสะทอนใหเห็นถึงความรายแรงของปญหา ปรากฎอยูในงาน
การศึกษาของเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนท่ีไดแสดงถึงปญหาเปนรายกรณีศึกษาท่ียากเกินกวาจะเยียวยา
นับต้ังแตปญหาหลัก คือ ปญหาหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการเลนการพนันของนักศึกษาจนไมมีทางท่ีจะหาหนทาง
มาใชหนี้ไดหมดสิ้น ดังท่ีพบในนักศึกษาชายรายหนึ่ง ท่ียอมรับมีหนี้สินจากการเลนพนันฟุตบอลในระดับ
หลักลานบาทไมสามารถชดใชไดจนตองหลบหนี   
 ปญหาหนี้สินจากการเลนพนันไมไดเกิดข้ึนกับตัวนักศึกษาผูเลนการพนันแตเพียงอยางเดียวแต
สงผลกระทบตอผูใกลชิดดวย ดังปรากฏจากปากคําผูใหขอมูลที่เปนคุมบอนในกรุงเทพฯ พบวา เม่ือนักศึกษา
ชายเปนหนี้การพนันแฟนท่ีเปนนักศึกษาหญิงไดออกมาหาหนทางชวยเหลือ โดยทายท่ีสุดแลวฝายนักศึกษา
หญิงตองตัดสินใจใหบริการทางเพศเพื่อแลกเปล่ียนกับการปลดหน้ีกอน จึงคอยเปล่ียนไปเลนพนัน                
บอนอ่ืน 
 ในงานการศึกษาในเชิงกรณีศึกษาเชนนี้ ยังพบปญหาอ่ืน ๆ ตามมา อาทิ นักศึกษาชายรายหน่ึงใน
สถาบันอุดมศึกษาทางใตลาออกจากการเปนนักศึกษา แลวหันไปเปนเจามือบอนพนันเอง นักศึกษาหญิงใน
มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือผันตัวเองเปนเจาแมหวยใตดิน และอีกหลายรายใหความสําคัญกับการพนันใน
ฐานะเปนแหลงหารายไดท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน  

ขอคนพบในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนี้ไมใชเปนเพียงผลกระทบในรายกรณีเทานั้น หากแตเปน
ผลกระทบท่ีสอดคลองกับขอคนพบของงานการศึกษาปญหาการพนันในภาพรวมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการวิจัยการพนันฟุตบอลหลายงานการศึกษา เชน งานการศึกษาของ ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล ระบุวา   
การพนันฟุตบอลทําใหเกิดปญหาหนี้สินไดอยางรวดเร็วเพราะระบบแทงพนันหรือการวางเดิมพันนั้น       
เปนลักษณะการใหเครดิตพนันกอนจายทีหลัง หากเลนเสียสามารถขอวงเงินเพื่อเลนตอได อันนําไปสูปญหา
ทางสังคมทั้งในดานการคายาเสพติด การขายบริการทางเพศ เพ่ือหาเงินดวนมาชดใชหนี้พนัน เชนเดียวกับ          
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การพนันออนไลนท่ีกอใหเกิดหนี้สินไดรวดเร็ว เพราะเปนการพนันท่ีสามารถเลนไดทุกท่ีทุกเวลา ผูเลนแม
ไมไดเครดิตก็ตองพยายามหาทางนําเงินฝากเขาไปเลนพนัน เพราะมีสภาพเหมือนกับผูท่ีติดการเลนเกมท่ีตอง
เลนทุกวัน 

ภาวการณเกิดหนี้สินจากการพนันเปนธารของปญหาทางสังคมอีกมากมายติดตามมา ผูที่เลนพนัน
ฟุตบอลสามารถเปนหนี้การพนันฟุตบอลไดอยางรวดเร็ว แมเพียงมีเขาไปเลนพนันในจุดเร่ิมตน ดังท่ีพบจาก
ผลการสํารวจพฤติกรรมการรับชมและการเลนพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ของศูนยศึกษาปญหาการพนัน
ท่ีพบวา เพียงการแขงขันฟุตบอลรอบแรกมีผูเปนหนี้การพนันฟุตบอลแลว รอยละ 10 และพบดวยวา เม่ือเขา
ไปเลนการพนันแลวผลสํารวจระบุวา ผูเลนพนันยอมรับวาการเลนพนันสรางความวิตกกังวลเม่ือแทงพนัน
เสียและเกิดความกลัวถูกโกงเม่ือแทงพนัน และยังนําไปสูปญหาทะเลาะวิวาทดวย 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ เกิดข้ึนทามกลางการขาดผูรับผิดชอบดูแลแกไขอยางใกลชิดจริงในประเทศ-
ไทย ในงานการศึกษาเร่ืองปญหากฎหมายท่ีเกี่ยวกับปญหาการพนันของ อ.ไพศาล ล้ิมสถิต ท่ีพบวา ไทยขาด
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการพนัน ท้ัง ๆ ท่ีเปนปญหาใหญมีความทับซอนกับหนวยงาน สงผล
ใหไมมีฝายใดตองการเขามายุงเกี่ยว เพื่อแกไขปญหาการพนันเหลานี้อยางชัดเจน แมแตฝายตํารวจเองก็มี
หลายหนวยท่ีเกี่ยวของแตไมเขาไปกํากับดูแลแกปญหานี้อยางจริงจังดัง  

งานการศึกษานี้ระบุดวยวา ปญหาจากการพนันสงผลกระทบอยางรายแรงและกวางขวางไปไมรูจบ
ซ่ึงปญหานี้ แมแตในประเทศพัฒนาแลวท่ีมีความพยายามในการจัดการแกไขและบรรเทาผลกระทบจาก
ปญหาการพนันอยางจริงจังก็ยังตองเผชิญกับผลกระทบทางดานปญหาหนี้สิน ปญหาในครอบครัว ปญหา
อาชญากรรม ท่ีลุกลามอยูซ่ึงตองคอยมีหนวยงานคอยติดตามเฝาระวังและปราบปรามอยางเปนระบบ 

 
ความสงทาย 
 ในบทนี้ เปนการสังเคราะหงานวิจัย 9 งานการศึกษาท่ีมาจากตางสาขาวิชาท้ังกฎหมาย เศรษฐศาสตร 
สังคมศาสตร และส่ือสารมวลชน งานวิจัยทุกงานมุงคนหาคําตอบวา เพราะเหตุใดการพนันจึงแพรกระจายสู
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่เปนอนาคตของชาติ ตามหลักทฤษฎีในศาสตรของผูวิจัยเพื่อใชเปนเคร่ืองมือใน
การนําทางคนหาคําตอบ โดยงานการศึกษาวิจัยท้ังหมดเปนการศึกษาในเชิงประจักษท่ีตั้งอยูบนพื้น
ฐานขอมูลขอเท็จจริงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงปรากฏการณและสถานการณ
การพนันตลอดจนท่ีมาและสาเหตุของการมีพฤติกรรมการเลนการพนัน 

การศึกษาวิจัยสวนใหญท้ัง 9 ประกอบดวย;  
งานการศึกษาเชิงปริมาณ 5 งานวิจัย ไดแก การศึกษาสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการ-

พนันในประเทศไทย: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษา โดย อ.มนฤดี กิรติพรานนท และคณะ พ.ศ.2555          
ใชวิธีการสํารวจจากนักศึกษา 2,199 คน ตัวอยางการสํารวจสถานการณการพนันในเยาวชน โดย ดร.ฐาศุกร  
จันทรประเสริฐ สถาบันพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจนประสานมิตร พ.ศ.2555 ใชวิธี      
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การสํารวจนักเรียน นักศึกษา 497 ตัวอยาง การศึกษาสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันใน
ประเทศไทย โดย ดร.พินิจ ลาภธนานนท และคณะ สํารวจจากประชาชน 5,042 กลุมตัวอยาง  

งานการศึกษาของ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ เร่ืองความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับ
ทัศนคติ และพฤติกรรม การเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ พ.ศ.2556 เปน
การศึกษาโดยใชการสํารวจจากนิสิตนักศึกษา 900 กลุมตัวอยาง การสํารวจพฤติกรรมการรับชมและการเลน
พนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 โดยศูนยศึกษาปญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 สํารวจจาก
เยาวชนนักเรียนนักศึกษา 3,012 ตัวอยาง  

งานการศึกษาเชิงคุณภาพ 4 งานวิจัย ไดแก การศึกษาของเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนเพ่ือรวม
ขับเคล่ือนสังคมลดปญหาจากการพนันโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ในเร่ืองสถานการณการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 ใชวิธีการสนทนากลุมจากนิสิตนักศึกษา 9 สถาบันการศึกษารวม 70 คน  
การศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาประกอบการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก งานการวิจัย พนันฟุตบอล:          
อมตะแหงเกมพนัน และการวิจัยเร่ืองเกมพนันออนไลน: หายนะเกมพนันท่ีตองควบคุมโดย ดร.วิษณุ         
วงศสินศิริกุล มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิต และการพนันออนไลน การทายผลฟุตบอล การเลนเกมสออนไลน              
โดย อ.ไพศาล ล้ิมสถิต พ.ศ.2555-2556 

 
ผลการศึกษาวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพมีขอคนพบไปในทิศทางเดียวกัน ดังตอไปน้ี 

1. การพนันท่ีแพรกระจายเขาสูสถาบันอุดมศึกษาอยางกวางขวาง แมวานิสิตนักศึกษารับรูเปน
อยางดีวา การพนันเปนส่ิงผิดกฎหมายและผิดระเบียบของสถาบัน แตก็ยังคงมีการเลนการพนันเปนการ
ท่ัวไป นับต้ังแตการเลนการพนันในกลุมเพื่อน ซ่ึงสวนใหญเปนการเลนพนันไพรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงโนม
นําไปสูการเลนพนันในสถานท่ีลักษณะท่ีเปนบอนการพนันมากข้ึน ขณะเดียวกันมีการเลนพนันกับภายนอก
ในลักษณะสวนตัวดวย พบวา นิสิตนักศึกษาชายนิยมเลนการพนันฟุตบอลมากกวานิสิตนักศึกษาหญิง         
สวนนักศึกษาหญิงนิยมการเลนหวยใตดิน โดยกิจกรรมการพนันท้ังสองประเภทนี้ มีแกนนําในกลุมเพื่อน
เปนผูรวบรวมนําไปสงโตะบอลและโตหวยภายนอกอีกข้ันหนึ่ง 

2. การพนันท่ีแพรกระจายสูนักเรียน นิสิตนักศึกษามีหลากหลายรูปแบบใหเลือกเลนอยางมาก
ตั้งแตการพนันท่ีมีมาแตดั้งเดิม ไดแก ไพ หวย ไฮโล เกมบิงโก ซ่ึงมีรูปแบบการเลนกันเองหมูเพ่ือนและเลน
กับบอนหรือเจามือและการพนันรูปแบบใหม ๆ ไดแก การพนันฟุตบอลผานโตะบอลและผานเว็บไซต
ออนไลน รวมไปถึงการพนันออนไลนท่ีใชเคร่ืองมือส่ือสารอยางคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือเลนพนัน
โดยลําพัง ซ่ึงผูผลิตการพนันในสวนนี้มีระบบจูงใจใหมีการเลนการพนันในแบบเดียวกับการใชกลยุทธ
การตลาดท้ังการใหเดรดิต สวนลดและเงินเพ่ิม ทําใหนิสิตนักศึกษาสามารถเลือกเลนการพนันไดอยาง
หลากหลายไรขีดจํากัดท้ังเวลาและสถานท่ีสงผลใหมีนิสิตนักศึกษาจํานวนมากมีประสบการณการเลน          
การพนันไดกวางขวางและหลากหลายประเภทตามไปดวย  และกอใหเกิดผลกระทบดานภาระหน้ีสินตอตัว
นิสิตนักศึกษามาก จึงนําไปสูปญหาสังคมและอาชญากรรมตางๆ ตามมา 
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3. สาเหตุการเลนการพนันไมไดมาจากความแตกตางของลักษณะประชากรหรือความแตกตางจาก
วัฒนธรรมแตอยางใด อาทิ เพศ รายได พื้นฐานครอบครัว ความแตกตางในแตละภูมิภาคลวนไมมีนัยสําคัญ
ตอพฤติกรรมการเลนการพนัน แตสาเหตุสําคัญของการเลนการพนันในกลุมนิสิตนักศึกษามาจากลักษณะวิถี
ชีวิตในวัยเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ทําใหมีอิสระและมีเวลาวางมากหางจากการดูแลของคณาจารยอยาง
ใกลชิด อีกท้ังมหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมผูมีประสบการณการพนันมาเปนผูช้ีนําควบคูไปกับสภาพแวดลอม
ภายนอกของมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยใหมีชองทางเลนการพนันไดโดยตรง อาทิ สถาบันบันเทิง โตะพนัน
บอล บอนการพนัน  

4. การพนันฟุตบอลกลายเปนการพนันท่ีไดรับความนิยมในกลุมนิสิต นักศึกษาอยางกวางขวาง
เพราะเปนเกมการพนันท่ีทาทายทักษะการคิดวิเคราะหสอดรับกับธรรมชาติและความตองการของนิสิต
นักศึกษาท่ีนอกจากทําใหการติดตามการแขงขันฟุตบอลไดอยางสนุกและไดตื่นเตนในลุนหรือเชียรทีมท่ีช่ืน
ชอบแลวยังเปนสวนท่ีชวยพิสูจนยืนยันความสามารถของตนเองในการวิเคราะหทํานายผล ท้ังนี้มีส่ือ
หนังสือพิมพกีฬาและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของเปนแหลงใหขอมูลกระตุนและโนมนาวใจใหเกิดการเลนการพนัน
ฟตุบอลไดตลอดเวลา  

5. การแกไขปญหาในเร่ืองการพนันท่ีแพรกระจายสูนักเรียน นักศึกษาไมสามารถแกไขไดดวย
กิจกรรมการรณรงคสรางจิตสํานึกในรูปธรรมท่ัวๆไป  เพราะนักเรียน นักศึกษาตางตระหนักรูในเร่ืองการ
พนันอยูแลวระดับหนึ่ง ท่ีผานมามีเพียงกิจกรรมการรณรงคผานการส่ือสารดวยปายหรือโปสเตอรและ
กิจกรรมการเดินรรณรงคและการเลนกีฬาภายในสถาบันอุดมศึกษาเปนหลักเทานั้นซ่ึงไมเพียงพอตอการ
แกไขปญหาการแพรระบาดของการพนันในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากปญหาการพนันเปนปญหาท่ี
เกือบจะทุกฝายมองวา ปญหาการพนันเปนเร่ืองผิดกฎหมายเจาหนาท่ีรัฐตองดําเนินการเปนสําคัญ ดังนั้นตอง
หาหนทางปองกันและปราบปรามอยางจริงจัง โดยเร่ิมต้ังแตการแกไขกฎหมายใหมีความชัดเจนและ
กําหนดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการจับกุมปราบปรามอยางชัดเจน ท่ีสําคัญไปกวานั้น สถาบันอุดมศึกษา
ท้ังหลายตองเขามามีสวนรวมรับผิดชอบดูแลนิสิตนักศึกษาอยางใกลชิดในมิติตาง ๆ รวมถึงการกาวออกไป
ดูแลแกไขสภาพแวดลอมรอบมหาวิทยาลัยเพ่ือแกไขปญหานี้อยางจริงจัง 
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บทท่ี 4  
อิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลกระทบ 

กับปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษา 
 
ความนํา 

การสังเคราะหความรูเร่ืองการพนันในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาวิจัย
เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปญหาการพนันในระดับมหภาค (Macro-Movement) ท่ีเกิดข้ึนในชวงป
พ.ศ. 2555-2556 อันเปนชวงเวลาท่ีสังคมไทยอยูทามกลางพลวัตความเปล่ียนแปลงของสถานการณการพนัน
ท่ีมาในรูปแบบท่ีแตกตางไปจากในอดีตอยางมาก ซ่ึงไดแทรกซึมเขาสูเยาวชนและลุกลามแพรกระจายเขาไป
ยังสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนแหลงศูนยกลางผลิตทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศ โดย
งานวิจัยในระดับมหภาคนี้ มีงานวิจัยเชิงปริมาณ 5 งาน และงานการศึกษาในเชิงคุณภาพ 4 งาน ประกอบดวย
งานวิจัยจากสาขาเศรษฐศาสตร พฤติกรรมศาสตร กฎหมาย และส่ือสารมวลชน 

การศึกษาครั้งนี้ ไดมีการสังเคราะหงานการศึกษาในอีก 2 ดานประกอบ เพื่อสรางความชัดเจนใน
การวิเคราะหหาแนวทางการในการจัดการปญหาการพนันท่ีกําลังระบาดสูนิสิตนักศึกษาท่ัวประเทศ โดยมี
การทบทวนสังเคราะหงานวิจัยดานการศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันของนิสิตนักศึกษาในระดับราย
มหาวิทยาลัยรวม 7 แหง เพื่อเขาถึงสภาพการณท่ีแทจริงในระดับจุลภาค (Micro-Movement)  

ขณะเดียวกันการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาเครือขายนโยบาย (Policy Networks) ในระดับ- 
อุดมศึกษา ท้ังในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
(ทปอ.) ผานการสัมภาษณเชิงลึกและการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําประกอบการประเมินคนหา       
แนวทางแกไขปญหาการพนันในสถานบันอุดมศึกษาอยางยั่งยืน  

ท้ังนี้การศึกษาวิจัยมุงเนนท่ีการสังเคราะห (Synthesis) งานวิจัยท้ัง 9 งานการศึกษาสามารถประเมิน
สกัดตัวแปรและปจจัยท่ีเกี่ยวของตามหลักการประเมินเชิงอภิมาน ของ สุวิมล วองวาณิช (2549) การประเมิน
อภิมาน ไดแก สาเหตุของการเลนการพนันในระดับอุดมศึกษา ผลกระทบของการเลนการพนันใน
ระดับอุดมศึกษา และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา แลวนํามาสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีการเชิงปริมาณ      
ของ อุทุมพร จามรมาน (2527) การสังเคราะหงานวิจัย: เชิงปริมาณ Research Synthesis: A Quantitative 
Approach อันนําไปสูการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษา  
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ผลการสังเคราะหอิทธิพลของปจจัยตัวแปรท่ีมีตอปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษา 

การสังเคราะหงานวิจัยทั้ง 9 งาน การศึกษาสามารถแบงตามเน้ือหางานการศึกษาได 2 ลักษณะไดแก 
การศึกษาวิจัยการพนันโดยรวม 5 งาน ไดแก R2, R3, R4, R5, R8 และการศึกษาวิจัยการพนันฟุตบอลและ
การพนันออนไลน 4 งาน ไดแก R1, R6, R7, R9  

R1:  การศึกษาวิจยัพนันฟุตบอล: อมตะแหงเกมพนัน. ดร.วิษณุ วงศสินศิริกลุ 
R2:  การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนเพ่ือรวม

ขับเคล่ือนสังคมลดปญหาจากการพนนั. มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ 
R3:  การศึกษาวิจยัเชิงสํารวจสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย.               

ดร.พินิจ ลาภธนานนท และคณะ 
R4: การศึกษาวิจยัเชิงสํารวจสถานการณ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย: 

กรณีศึกษา สถาบันการศึกษา. อ.มนฤดี กิรติพรานนท และคณะ 
R5:  การศึกษาวิจยัเชิงสํารวจสถานการณการพนันในเยาวชน. ดร.ฐาศุกร จนัทรประเสริฐ สถาบัน

พฤติกรรมศาสตร มศว.  
R6:  การศึกษาวิจยัเชิงสํารวจพฤติกรรมการรับชมและการเลนพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014.          

ศูนยศึกษาปญหาการพนันและศูนยวิจยัเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 
R7:  การศึกษาวิจยัเกมพนันออนไลน: หายนะเกมพนันท่ีตองควบคุม. ดร.วิษณุ วงศสินศิริกลุ 
R8:  การศึกษาวิจยัความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกบัทัศนคติ และพฤติกรรมการเลน         

การพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ. ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ 
R9:  การศึกษาวิจยัพนันออนไลน การทายผลฟุตบอล การเลนเกมสออนไลน. อ.ไพศาล ล้ิมสถิตย 

ผลการสังเคราะหงานการศึกษาท้ัง 9 งานการศึกษาวิจัยนําไปสูขอคนพบ ใน 3 ดานไดดังน้ี  
1. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับปญหาการพนันจากงานวิจัย 
2. อิทธิพลของปจจัยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษา 
3. ความสอดคลองของปจจัยตัวแปรกับปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษา 

 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับปญหาการพนันจากงานวิจัย 

1. ปจจัยสาเหตุของการเลนการพนันในระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาวิจัยท้ังในระดับการสํารวจพฤติกรรมการเลนการพนันในแตละมหาวิทยาลัย และ

การศึกษาในระดับภาพรวมของการเลนการพนันในระดับอุดมศึกษาและในเชิงภาพรวมพบตรงกันวา สาเหตุ
ของการเลนการพนันไมไดเกิดจากลักษณะทางประชากรศาสตรอยางชัดเจน ท้ังนี้พบไดอยางชัดเจนใน       
การทดสอบทางสถิติถึงความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรเชน อายุ เพศ การศึกษา ภูมิภาค จากงาน
การศึกษาในเชิงปริมาณทุกงานการศึกษาไมพบวา ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธ
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โดยตรงกับสาเหตุหรือประสบการณการเลนการพนันแตอยางใด แตพบวาสาเหตุการเลนการพนันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระดับอุดมศึกษามาจากสาเหตุสําคัญดังตอไปนี้ 
 1.1  ความหลากหลายของผลิตภัณฑการพนันท่ีแพรกระจายสูนิสิตนักศึกษา ท้ังในดานประเภท
พนันท่ีมีใหเลนในหลายรูปแบบ และการพนันแตละประเภทมีการสงเสริมการเลนพนัน (Promotion) ใน
ลักษณะของการลดแลกแจกแถมและการใหเครดิตการเงินในรูปแบบตาง ๆ เปนเหตุจูงใจใหเลนการพนัน
 1.2  การมีเวลาวางแตขาดกิจกรรมอื่นจูงใจ ทําใหนิสิตนักศึกษาหันมาเลนการพนัน โดยเร่ิมจาก
การรวมกลุมเพื่อนกันอยูแลว ซ่ึงเปนจุดการแลกเปล่ียนประสบการณการพนันระหวางกลุมเพื่อน ไปสู              
การพนันกับเพื่อนสูภายนอก และการเลนพนันโดยลําพัง  
 1.3  สภาพแวดลอมรอบมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยตอการเลนการพนัน โดยในทุกมหาวิทยาลัยมี
สถานท่ีท่ีเปดใหบริการการเลนการพนันอยางกวางขวางเปนท่ีรูกันของนิสิตนักศึกษา ท้ังในรูปแบบบอน        
การพนันโดยตรง และสถานบริการและสถานบันเทิงอ่ืนท่ีรับแทงพนันท้ังหวย และฟุตบอล  
 1.4  ความตองการการทาทาย ความสนุกเราใจและไดใชความคิดวิเคราะหกับเกมการพนัน เปน
ส่ิงท่ีนักเรียน นักศึกษาใหเหตุผลถึงสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเลนการพนัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพนัน
ฟุตบอลท่ีตองอาศัยขอมูลดานตาง ๆ ประกอบการตัดสินใจ  
 1.5  มหาวิทยาลัยขาดมาตรการในการเอาจริงจังกับการจัดการปญหาการพนันของนิสิตนักศึกษา 
เพราะเห็นวาเปนเร่ืองท่ีผิดกฎหมายและเปนปญหาสวนตัวมากกวา และมหาวิทยาลัยสวนใหญไมสามารถ
สรางจูงใจใหนักศึกษาสวนใหญเขารวมทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน การพนันจึงเปนกิจกรรมทางเลือก 
 1.6  ความตองการหารายได และการเส่ียงโชคเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหนิสิตนักศึกษาเขามาเลน
การพนันเพราะเมื่อมีประสบการณเลนพนันในคร้ังแรกไมวาไดเงินหรือเสียเงินก็จะกระตุนใหเกิด          
ความตองการอยากไดรายไดจากพนันท่ีงายและเร็ว หรือตองการเอาคืนโดยคิดวาเปนการเส่ียงโชคเส่ียงดวง 
 1.7  กฎหมายไมชัดเจนและการบังคับใชกฎหมายไมจริงจัง ทําใหมีการแพรกระจายการพนันสู
นิสิตนักศึกษาอยางมาก เพราะนักศึกษารูสึกวาการพนันเปนเร่ืองธรรมดาไมไดมีบังคับปราบปรามอยาง
จริงจังท้ัง ๆ ท่ีเปนท่ีรูกันวามีบอน มีคนรับแทงพนันหวย ฟุตบอล มีเว็บพนันใหเลือกเลนมากมายเปนปกติ
ธรรมดา 
 1.8  ส่ือมวลชนเปนปจจัยกระตุนและหนุนเสริมใหมีการเลนการพนันอยางกวางขวาง ท้ังในดาน
การรายงานขาวท่ีสงเสริมการเลนพนันหวย การโฆษณาเชิญชวนเลนพนันออนไลน การช้ีนําเลนพนัน
ฟุตบอลผานบทวิเคราะหและการใหราคาตอรองฟุตบอลอันเปนการแสดงถึงคาตอบแทนและผลไดจูงใจ  
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2. ปจจัยดานผลกระทบจากการเลนการพนันในระดับอุดมศึกษา 
การวิจัยท้ังหมดแมไมไดมีการมุงศึกษาถึงผลกระทบของการเลนการพนันโดยตรงแตทุกงาน 

การศึกษาลวนช้ีใหเห็นถึงผลกระทบของการเลนการพนันท่ีมีจุดเร่ิมตนของการมีประสบการเลนการพนันใน
ระดับประถมและมัธยมและมาแพรกระจายอยางกวางขวางในระดับอุดมศึกษาเปนสําคัญ สงผลใหมีขอ
คนพบในงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีพบวา นิสิตนักศึกษาสวนใหญมีประสบการณเลนการพนันแลวท้ังส้ิน ซ่ึงเม่ือ
มีประสบการณเลนการพนันแลวมีผลใหสุมเส่ียงตอการติดการพนันตอไป ลักษณะเชนนี้งานวิจัย                       
ช้ีใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1  ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ งานวิจัยทุกงานมีขอคนพบและขอสังเกตวา การเลนการพนัน
กอใหเกิดปญหาหนี้สิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพนันฟุตบอลและพนันออนไลนท่ีพบวา สามารถเลน
ไดตลอดเวลา และมีการใหมีการเลนแบบใหเครดิตหนี้สินเติบโตไว มีผลตอการสูญเสียเศรษฐกิจในระบบ  
 2.2  ผลกระทบทางสังคม เปนผลกระทบท่ีงานวิจัยใหความสําคัญเปนสวนเพราะการเลน         
การพนันกอใหเกิดปญหาสังคมอยางกวางขวางอันเนื่องมาจากความตองการหาเงินมาเลนและใชหนี้พนัน 
กอใหเกิดปญหาการคายาเสพติดและการขายบริการทางเพศ รวมถึงการกออาชญากรรมในลักษณะตาง ๆ 
 2.3  ผลกระทบทางสังคมการเมือง งานการศึกษาไดช้ีใหเห็นวา เนื่องจากการพนันเปนปญหา             
ท่ีไมมีหนวยงานรับผิดชอบและกฎหมายท่ีใหอํานาจจัดการอยางเด็ดขาดโดยตรงทําใหเจาหนาท่ีรัฐ เจาหนาท่ี
ปกครองทองถ่ินใชเปนชองทางในการคอรัปช่ัน การรับสวย การสรางอิทธิพลเพ่ือการคุมครองบอนการพนัน 
 2.4  ผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษา งานการศึกษาชี้ตรงกันในทุกงานวา ปญหาการพนันทําให
เกิดการแพรระบาดสูนิสิตนักศึกษาโดยตรงในทุกมหาวิทยาลัยเพราะเปนมหาวิทยาลัยเปนแหลงศูนยรวมของ
วัยรุนท่ีมีกําลังซ้ือเปนกลุมเปาหมายของการพนันกอใหเกิดภาวการณติดพนันสงผลกระทบตอการเรียน  
 

3. ปจจัยดานขอเสนอแนะจากการศึกษา 
แมงานวิจัยท้ัง  9 งานการศึกษามีจุดเนนและศาสตรทางการศึกษาท่ีแตกตางกัน แตลวนเปน

งานวิจัยท่ีมุงใหความสําคัญกับการทําความเขาใจและคนหาปจจัยสาเหตุเกี่ยวกับปญหาการพนันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ท้ังส้ิน ดังนั้นจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาขอเสนอนแนะตอการแกไข
ปญหาการพนันไปในทิศทางเดียวกัน โดยผลการรวบรวมขอเสนอแนะจากงานวิจัยท้ัง  9 งานสามารถจัด
หมวดกลุมตัวแปรได 5 กลุม ไดแก 
 3.1 การแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหชัดเจน เนื่องจากงานวิจัยสวนใหญเห็นวา ปญหาการพนัน
เปนเรื่องสําคัญควรมีกฎหมายท่ีกําหนดใหอํานาจหนวยงานหลัก เพื่อการแกไขปญหาอยางเปนทางการ 
พรอมกับเพิ่มบทลงโทษท่ีรุนแรงใหชัดเจน ระบุลักษณะทําความผิดในการพนันฟุตบอลและพนันออนไลน
ใหชัดเจนดวย  
 3.2  การรณรงคส่ือสารสรางความรูและความตระหนักในพิษภัยและปญหาการพนัน โดยเฉพาะ
ไมไดเนนไปที่ตัวนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากทราบดีวา กลุมนี้รูและเขาใจเร่ืองภัยพนัน แตตองรณรงคโดย
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ส่ือสารกับพอแม ผูปกครอง คณาจารย ตลอดจนคนในสังคมใหหันมาตระหนักในพิษภัยและใหความสําคัญ
กับปญหาพนันท่ีเปนมากกวาปญหาตัวบุคคล 
 3.3  การเรงปราบปรามการพนันอยางจริงจัง จากเจาหนาท่ีรัฐและเจาหนาท่ีปกครองในสวน
ทองถ่ิน เพราะงานวิจัยสวนใหญพบวา สาเหตุสําคัญของการแพรระบาดการพนันเพราะเจาหนาท่ีปลอยปละ-
ละเลยไมมีการจับกุมปราบปรามท้ัง ๆ ท่ีทราบดี มีสวนใดเปดใหเลนการพนัน จนทําใหประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาเขาใจวา เร่ืองการพนันเปนเร่ืองปกติธรรมดาท่ีเลนการไดท่ัวไปและหาซ้ืออุปกรณการเลนพนันได
สะดวก 
 3.4  การพัฒนากิจกรรมและพัฒนาเครือขายเพ่ือการปองกันภัยการเลนการพนัน เพราะทุก
งานวิจัยเล็งเห็นวา การพนันระบาดเขาสูนักเรียน นักศึกษาอยางกวางขวาง สถาบันการศึกษาควรมีการพัฒนา
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาท่ีสมวัยและนาสนใจควบคูไปกับการเสนอใหมีการสรางความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา นักศึกษา เจาหนาท่ีรัฐ ชุมชนและภาคเอกชน รอบสถานศึกษาสรางเปนเครือขายเพ่ือการปองกัน
ภัยการพนันรวมกัน  
 3.5   การปรับปรุงแกไขบทบาทของส่ือท่ีเกี่ยวของ ท้ังในสวนองส่ือมวลชนท่ีมีผลตอการช้ีนําใน
เร่ืองการพนันฟุตบอลในเรื่องอัตราตอรองในการแขงขัน และการนําเสนอขาวสารท่ีมอมเมา การเลนหวย 
ตลอดจนการโฆษณาเชิญชวนการเลนพนัน โดยตองมีการกําหนดตัดการเสนอเนื้อหาเหลานี้ออกไป โดย
ไมไดหวังพ่ึงเพียงจรรยาบรรณของส่ือ 
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อิทธิพลของปจจัยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับปญหาการพนันในระดบัอุดมศึกษา 

การศึกษาจึงทําการทบทวนงานการวิจัยท้ังหมดสําหรับใหคาน้ําหนักของตัวแปรตาง ๆ เพื่อทดสอบ
หาขนาดของผลกระทบตัวแปร (Size Effects) ผานเคร่ืองมือวิเคราะหทางสถิติ เพื่อกอใหเกิดความชัดเจนถึง
น้ําหนักความสําคัญ และความสอดคลองตองกันของปจจัยดังกลาว อันประโยชนตอการกําหนดทิศทางใน
การแกไขปญหาและพัฒนาขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
0 = ไมปรากฏชัดเจนในงานวิจัย   1 = ปรากฏในงานวิจัย   2 = ปรากฏเนนในงานวิจัย 

ตารางท่ี 4.1   แสดงอิทธิพลของปจจัยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษา 
                                                          งานวิจัย (R) 
           ปจจัยตวัแปร 
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น้ําหนัก
รวม 

1.ปจจัยสาเหตุ 
   1.1 ความหลากหลายของผลิตภัณฑการพนัน 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

 
2 

 
14 

   1.2 การมีเวลาวางและขาดกิจกรรมอ่ืนจูงใจ 2 2 0 1 2 2 0 2 0 11 
   1.3 สภาพแวดลอมรอบสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการพนัน 1 2 1 2 2 2 2 2 2 16 
   1.4 ความตองการทาทายและความสนุกเราใจ 2 2 2 1 1 2 2 2 2 16 
   1.5 สถานศึกษาไมเอาจริงเอาจังในการแกไขปญหา 0 2 0 1 2 1 0 2 0 8 
   1.6 ความตองการเส่ียงโชคและหารายได 1 1 2 2 1 2 1 1 0 11 
   1.7 กฎหมายไมชัดเจนการบังคับใชไมเขมงวด 2 2 2 0 2 2 2 0 2 14 
   1.8 ส่ือมวลชนปจจัยกระตุนหนุนเสริม 2 2 0 0 1 2 2 2 2 13 
2. ปจจัยผลกระทบ 
   2.1 ผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ (หนี้สิน) 
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   2.2 ผลกระทบตอปญหาสังคม 2 2 0 2 2 2 2 1 2 15 
   2.3 ผลกระทบตอสังคมการเมือง (คอรัปช่ัน อิทธิพล) 2 0 1 0 0 2 2 0 0 7 
   2.4 ผลกระทบตอการแพรระบาดสูนักเรียน นักศึกษา 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

3. ปจจัยขอเสนอแนะ 
   3.1 การแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหชัดเจน 
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   3.2 การรณรงคสรางความตระหนัก 0 1 1 1 2 0 0 2 2 9 
   3.3 การเรงปราบปรามจากเจาหนาท่ีรัฐ 2 1 2 0 0 2 2 2 2 13 
   3.4 การพัฒนากิจกรรมและเครือขายปองกันภัย 0 2 0 2 1 2 0 2 2 11 
   3.5 การปรับปรุงบทบาทของส่ือท่ีเกี่ยวของ 2 2 0 1 1 2 2 2 2 14 
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จากตารางขางตน แสดงใหเห็นถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสัมพันธกับปญหาการพนันใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้  
 1.  ปจจัยท่ีเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดการแพรกระจายของการพนันสูนักเรียน นิสิตนักศึกษา ไดแก
ปจจัยดานสภาพแวดลอมรอบสถานศึกษา ท่ีมีแหลงเลนการพนันและรับแทงการพนัน ตลอดจนสถาน
บันเทิงท่ีเอ้ือตอการพนัน  และปจจัยดานความตองการความทาทายและความสนุกเราใจในเกมการพนันของ
นักเรียน นักศึกษา (ระดับ 16 คะแนน) 

 2.  ปจจัยดานผลกระทบท่ีสําคัญ ไดแก ผลกระทบของการแพรระบาดการเลนการพนันสู
นักเรียน นักศึกษา ท่ีเปนอนาคตของประเทศท่ีทุกงานวิจัยเล็งเห็นวา เปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด (ระดับ 18 
คะแนน) รองลงมา คือ ผลกระทบของการพนันกอใหเกิดปญหาทางสังคม ท้ังในดานอาชญากรรม               
การแสวงหารายได เพื่อการเลนการพนันท่ีผิดกฎหมาย (ระดับ 15 คะแนน) 

 3. ปจจัยดานขอเสนอแนะ เพื่อการแกไขปญหาการพนันท่ีสําคัญ ไดแก ปจจัยดานการแกไข
ปรับปรุงบทบาทของส่ือมวลชนและสื่ออ่ืนท่ีเก่ียวของ ไมใหทําหนาท่ีช้ีนําเขาสูการเลนการพนันผานรูปแบบ
และชองทางตาง ๆ (ระดับ 14 คะแนน) และปจจัยดานการเรงรัดใหมีการปราบปรามจํากุมแหลงพนันอยาง
จริงจัง (ระดับ 13 คะแนน) 
 
ผลการทดสอบทางสถิตปิจจัยตัวแปรท่ีมีขนาดอิทธิพลตอปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา (Size Effect) 

ผลจากขอคนพบใน 3 ดาน ท้ังปจจัยตัวแปรดานสาเหตุ ปจจัยตัวแปรดานผลกระทบ และปจจัย         
ตัวแปรดานขอเสนอแนะ ถือเปนเปนขอสรุปสําคัญท่ีปรากฎอยูงานการวิจัยรวมกันท้ัง 9 งาน ศึกษาแมเปน
การศึกษาท่ีมีจุดเนนตางกันก็ตาม และเมื่อนํามาทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางทางสถิติ (T-Test) ระหวาง
ปจจัยตัวแปรท้ัง 3 ดาน ตามประเภทการวิจัยการพนันท่ัวไป (5 งานวิจัย) กับงานการศึกษาวิจัยดานการพนัน
ฟุตบอลและพนันออนไลน (4 งานวิจัย) พบวาแมงานการศึกษาตางประเภทกันมีปจจัยตัวแปรท้ังสามดานไม
แตกตางกัน (ดูภาคผนวก) พบความแตกตางเพียงผลกระทบดานเศรษฐกิจท่ีมีตอปญหาภาระหนี้สิน และ
ผลกระทบดานสังคมการเมืองในดานปญหาคอรัปช่ันและอิทธิพลท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงผลไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2   แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียปจจัยน้ําหนักตัวแปรระหวางงานวิจัยดานการพนันท่ัวไปกับ   
การพนันฟุตบอลและการพนันออนไลน 
 

 Group Statistics 
ผลกระทบ ประเภทวิจัย N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ผลกระทบหน้ีสิน พนันบอล/ออนไลน 4 2.0000 .00000 .00000 
พนันรวม 5 1.2000 .44721 .20000 

ผลกระทบคอรัปช่ัน 
อิทธิพล 

พนันบอล/ออนไลน 4 1.5000 1.00000 .50000 
พนันรวม 5 .2000 .44721 .20000 

 

Independent Samples Test 

ผลกระทบ 
Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

 F Sig. t Df Sig.  
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

         Lower Upper 

ผลกระทบหนี้สิน 

Equal variances 
assumed 

5.531 .051 
3.528 7 .010 .80000 .22678 .26375 1.33625 

Equal variances 
not assumed 

4.000 4.000 .016 .80000 .20000 .24471 1.35529 

ผลกระทบ 
คอรัปช่ัน 

Equal variances 
assumed 

2.771 .140 
2.630 7 .034 1.30000 .49425 .13128 2.46872 

Equal variances 
not assumed 

2.414 3.961 .074 1.30000 .53852 -.20102 2.80102 

 
  

 จากผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นวา ประเภทการพนันท่ีแตกตางกัน กอใหเกิดผลกระทบท่ี
แตกตางกันในเร่ือง ผลกระทบดานเศรษฐกิจในเร่ืองหนี้สิน (Debt) และผลกระทบทางสังคมการเมืองในเร่ือง
คอรัปช่ันและอิทธิพล (Corrupt) ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา การพนันทางดานการ-
พนันฟุตบอลและการพนันออนไลน ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบทางดานหนี้สินท่ีมีน้ําหนักชัดเจนมากกวา                
การพนันท่ัว ๆ ไป ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหเนื้อหางานวิจัยท่ีระบุวา การพนันฟุตบอลและการพนัน
ออนไลนกอใหเกิดหนี้สินจํานวนมากกวาการพนันประเภทอ่ืน เพราะมีเร่ืองการใหเครดิตและการที่ผูเลน
สามารถเลนไดทุกท่ีทุกเวลา  

จากผลการทดสอบทางสถิติจึงสรุปไดวา แมงานการศึกษาตางประเภทแตใหน้ําหนักสําคัญตอปจจัย
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษาไมแตกตางกัน จึงยืนยันไดวาปจจัยตัวแปร
ท้ังสามดานมีความสําคัญกับปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษาอยางชัดเจน 
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ความสอดคลองของปจจัยตวัแปรกับปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาวิจัยท้ัง 9 งานวิจัย ไดขอสรุปถึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุ ผลกระทบ และขอเสนอแนะไปใน
ทิศทางเดียวกันในภาพรวมแลว จึงมีความสอดคลองตองกันของปจจัยท้ัง 3 ดาน ในรายตัวแปรที่สําคัญ           
ท่ีสามารถแสดงจากสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธของตัวแปรรายคูท่ีบงบอกถึงทิศทางความสัมพันธกันระหวาง

ตัวแปรตาง ๆ ภายใตสถิติวิเคราะหในแบบ Nonparametric Correlation Coefficient ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ แสดงไดดังไปน้ีตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4.3   แสดงความสัมพันธของปจจัยตัวแปรสาเหตุและผลลัพธท่ีไดจากการสังเคราะหงานวิจัยท้ัง          
9 งาน    

 

จากตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยตัวแปรท้ังหมดทีไดจากการศึกษาใน 9 
งานวิจัยพบวา มีปจจัย 12 ตัวแปรจากท้ังหมด 18 ท่ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยมี 2 กลุมตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธกันแยกจากปจจัยอ่ืน ๆ ไมพบความสอดคลองกันกับตัวแปรอ่ืน และ
พบความสอดคลองของปจจัยหลักแบงไดเปน 2 กลุมปจจัยรวม 10 ตัวแปร สามารถแจกแจงเปนขอสรุปและ
ขอคนพบไดดังตอไปนี้  

 
ปจจัยตัวแปรสาเหตุ 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกอน 

 
ปจจัยตัวแปรผลลัพธ 
ผลท่ีเกิดขึ้นตามมา 

Sign (2-Tailed) 
ระดับนัยสําคญั

ทางสถิต ิ

ทิศทางนํ้าหนกั
ความสัมพันธ 
Correlation 
Coefficient 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑการพนัน ผลกระทบตอปญหาสังคม .014 +.777 
ผลกระทบตอสังคมการเมือง (คอรัปช่ัน) เสนอรณรงคสรางความตระหนัก .002 -.884 
สถานศึกษาไมเอาจริงเอาจังในการแกไขฯ สาเหตุเวลาวางขาดกิจกรรมจูงใจ .030 +.717 
การมีเวลาวางและขาดกิจกรรมอื่นจูงใจ เสนอแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของฯ .045 -.678 
สภาพแวดลอมรอบสถานศึกษาเอื้อฯ เสนอพัฒนากิจกรรมและเครือขาย .038 +.694 
ความตองการทาทายและความสนุกเราใจ เสนอพัฒนากิจกรรมและเครือขาย .044 +.680 
กฎหมายไมชัดเจนการบังคับใชไมเขมงวด ความตองการทาทายเราใจฯ .003 +.866 
สถานศึกษาไมเอาจริงเอาจังในการแกไขฯ เสนอแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของฯ .000 -.926 
การพัฒนากิจกรรมและเครือขายฯ เสนอแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของฯ .045 -.678 
สื่อมวลชนปจจัยกระตุนหนุนเสริม สรางผลกระทบเศรษฐกิจ (หนี้สิน) .014 +.776 
ผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ (หนี้สิน) เสนอปรับปรุงบทบาทสื่อ .000 +.982 
สื่อมวลชนปจจัยกระตุนหนุนเสริม เสนอปรับปรุงบทบาทสื่อ .014 +.776 
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 1.  กลุมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันแยกจากปจจัยอ่ืนไดแก  
 1.1  ปจจัยทางดานความหลากหลายของผลิตภัณฑการพนันมีความสัมพันธกับผลการศึกษาที่
แสดงใหเห็นวา ปญหาการพนันกอใหเกิดผลกระทบทางดานปญหาสังคมและอาชญากรรมอยางมาก โดย          
มีความสัมพันธท่ีผันแปรไปตามกันสูง (.777) กลาวคือ ยิ่งความหลากหลายของการพนันและมีรูปแบบ             
การสงเสริมการขาย เพื่อการเลนการพนันมากยิ่งทําใหเกิดผลกระทบทางสังคมมากข้ึนตามไปดวย ดังนั้น
แสดงใหเห็นวา งานการวิจัยสวนใหญเห็นถึง ปญหาการพนันท่ีสรางผลกระทบใหกับสังคมเกิดจากความ
หลากหลายของผลิตภัณฑการพนันและรูปแบบการสงเสริมการขายเพ่ือการเลนการพนัน 
  1.2  ปจจัยทางดานขอคนพบในเร่ืองผลกระทบของการพนันกอใหเกิดปญหาในดานท่ี
นําไปสูปญหาคอรัปช่ันและอิทธิพลตาง ๆ มีความสัมพันธกับขอเสนอในเรื่องการแกไขปญหาการพนันใน
ดานการรณรงคในเชิงลบท่ีระดับสูง (-.888) กลาวคือ ยิ่งงานวิจัยช้ีใหเห็นถึงผลกระทบของปญหาการพนันท่ี
แพรกระจายไปเปนผลท่ีมีความสัมพันธกับการคอรัปช่ัน และการใชอิทธิพลมากก็ยิ่งใหความสําคัญกับ
ขอเสนอในดานการแกไขปญหาการพนันดวยการรณรงคนอยลง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การรณรงคเพื่อ
สรางการรับรูและความตระหนักในปญหาการพนันไมสามารถแกไขปญหาการพนันไดมากนักเพราะมันเปน
ผลมาจาการคอรัปช่ันของเจาหนาท่ีรัฐและการใชอิทธิพลนอกระบบ ดังนั้นแสดงใหเห็นวางานวิจัยสวนใหญ
เล็งเห็นวา การรณรงคเพื่อการปองกันแกไขปญหาการพนันไมสามารถมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการแกไข
ปญหาการพนัน 
  1.3  ปจจัยดานสภาพแวดลอมรอบสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย และปจจัยดานส่ือท่ี
เปนตัวช้ีนําใหเกิดการเลนการพนัน เปนสาเหตุประการสําคัญของปญหาการพนันท่ีมีความสอดคลองกับ
กลุมตัวแปรการพัฒนาขอเสนอแนะอยางเปนระบบทั้งดานขอเสนอดานการจัดต้ังเครือขายเพ่ือการแกไข
ปญหาอยางมีสวนรวมและการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ควบคูกับขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงบทบาท
ของส่ือท่ีเกี่ยวของ ดังรายละเอียดในลําดับตอไป 
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 2 .  ความสอดคลองของกลุมตัวแปรท่ีนํ าไปสูขอ เสนอการแกไขปญหาการพนันใน

ระดับอุดมศึกษา ดวยการจัดต้ังเครือขายปองกันภัยการพนันอยางมีสวนรวมและการพัฒนากิจกรรมเพื่อ          

การปองกันภัยการพนันในสถานศึกษา แสดงใหไดแผนภาพความสัมพันธดังตอไปนี้ 

 
 
 
    
       
 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
     
        
 
 
       
 
แผนภาพท่ี 4.1   แสดงความสอคดลองของกลุมตัวแปรท่ีนําไปสูขอเสนอการจัดตั้งเครือขายปองกันภัย     
การพนัน 
 
 จากแผนภาพขางตนแสดงสาเหตุจากสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเลนพนันมีความสัมพันธในเชิงบวก
ในระดับ .694 กับตัวแปรขอเสนอในการจัดต้ังเครือขาย เพื่อการปองกันภัยการพนันอยางมีสวนรวมและ         
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา แสดงใหเห็นวา งานวิจัยตาง ๆ เปนสาเหตุสําคัญของปญหาการพนันในระดับ          

ขอเสนอการแกไขปญหาการพนันระดับอุดมศึกษา 

การจัดต้ังเครือขายแกไขปองกันภัยพนันอยาง               
มีสวนรวมจากในและนอกมหาวิทยาลัย 

พัฒนาความหลากหลายของกิจกรรมนักศึกษา 

สภาพแวดลอมรอบ
สถาบันอุดมศึกษาที่เอื้อตอ

การเลนการพนัน 

การแกไขกฎหมาย
เพ่ือการแกปญหา 

การพนัน 

มหาวิทยาลัยขาด
มาตรการชัดเจนใน

การแกไข 

สาเหตุการเลนพนัน
เพราะวางและเขา

กลุมเพ่ือน 

(+).694  

(-).694

(-).926 ( -) .678

(+).717 
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อุดมศึกษามาจากสภาพแวดลอมรอบมหาวิทยาลัย ยิ่งใหความสําคัญกับขอเสนอการจัดต้ังเครือขายเพ่ือ         
การปองกันภัยการพนันอยางมีสวนรวมฯ 
 ในทางตรงกันขามขอเสนอในการแกไขปญหาดวยการจัดต้ังเครือขายดังกลาวมีความสัมพันธในเชิง
ลบหรือแปรผกผันกันในระดับ -.694 กับขอเสนอดานการแกไขปญหากฎหมาย กลาวคือ หากงานวิจัยให
ความสําคัญกับขอเสนอในการจัดต้ังเครือขายปองกันภัยพนันฯ มากจะใหความสําคัญกับการแกไขปญหา 
การพนันดวยการแกไขกฎหมายนอยลง 
 ยิ่งไปกวานั้น ตัวแปรขอเสนอการแกไขกฎหมายเพ่ือการแกไขการพนันยังแปรผกผันกับกลุมตัวแปร
สาเหตุการเลนการพนันท่ีเปนเพราะมหาวิทยาลัยขาดมาตรการแกไขปญหาท่ีจริงจังและสาเหตุการเลน          
การพนันเพราะมีเวลาวางโดยมีความสัมพันธเชิงลบในระดับ -.926 และในระดับ -.678 ตามลําดับ แสดงให
เห็นวา งานวิจัยท่ีคนพบวาสาเหตุสําคัญของปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษาเกิดจากปจจัยท้ังสองอยาง
มากจะใหความสําคัญกับวิธีการแกไขปญหาการพนันดวยการแกไขกฎหมายท่ีนอยลง   

ดังนั้นจึงสรุปไดวา สาเหตุสําคัญของปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมใน
และนอกมหาวิทยาลัยอันปจจัยสาเหตุท่ีมีน้ําหนักสําคัญสอดคลองและสนับสนุนกับทิศทางการแกไขปญหา
ดวยการพัฒนาเครือขายเพ่ือปองกันภัยพนันอยางมีสวนรวมจากทุกฝายมากท่ีสุด กลาวคือ สาเหตุท่ีนักศึกษา
มีเวลาวางและขาดกิจกรรมจูงใจจึงมีการพนันเปนตัวรวมกลุมเพื่อน ขณะท่ีมหาวิทยาลัยไมมีมาตรการจัดการ
ปญหาการพนันอยางจริงจังทามกลางสภาพแวดลอมรอบมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือตอการเลนการพนัน ดังนั้น           
การแกไขปญหาการแพรกระจายการพนันสูนิสิตนักศึกษา จึงนําไปสูขอเสนอใหมีการจัดต้ังเครือขายปองกัน
ภัยพนันอยางมีสวนรวมจากฝายตาง ๆ ควบคูกับการพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายและสอดคลองกับวิถี          
ความตองการของนิสิตนักศึกษา ดังนั้นแนวทางการแกไขขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจึงไมมีน้ําหนักมาก           
เพียงพอท่ีจะแกไขปญหาการแพรระบาดของการพนันในระดับอุดมศึกษา 
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 3. ความสอดคลองของกลุมตัวแปรท่ีนําไปสูขอเสนอในการปรับปรุงแกไขบทบาทของส่ือ              
เพื่อการแกไขปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
             
      
        
       

 
           (+)  .680 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4.2   แสดงความสอดคลองของตัวแปรท่ีสัมพนัธกับปจจัยขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
บทบาทส่ือเพื่อการปองกันภยัพนันในระดบัอุดมศึกษา 
 
 จากแผนภาพแสดงถึงระดับความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ท่ีนําสูขอเสนอแนะในการแกไขบทบาท
ของส่ือมวลชนและส่ือท่ีเกี่ยวของ เพื่อการแกไขปญหาการแพรระบาดของการพนันในระดับอุดมศึกษา         
โดยงานวิจัยระบุวา สาเหตุการส่ือมวลชนและส่ือท่ีเกี่ยวของเปนปจจัยกระตุนหนุนเสริมใหมีการเลน            
การพนันมีความสัมพันธอยางใกลชิดระดับสูตอปจจัยขอเสนอใหมีการแกไขบทบาทหนาท่ีของส่ือฯ โดยมี
ความสัมพันธผันแปรตามกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 902 และยังสัมพันธเชิงบวกกับผลกระทบในดานท่ี          
การพนันกอใหเกิดหนี้สินในระดับ .776 และตัวแปรหนี้สินสอดคลองสัมพันธผันแปรตามกันกับขอเสนอใน
การแกไขบทบาทของส่ือในระดับเดียวกัน  

ขอเสนอแกไขบทบาทสื่อมวลชนและ
สื่อที่เก่ียวของ 

การขาดความเขมงวดใน 
การบังคับใชกฎหมาย 

ความตองการทาทาย 
และความสนุกเราใจ 

สื่อเปนคูมือและ
ปจจัยกระตุนใน        
การเลนพนัน 

ผลกระทบตอหน้ีสิน 

(+).776 

(+).776 

(+).680 

(+).866 
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 ขณะเดียวกันตัวแปรส่ือท่ีเปนปจจัยกระตุนในการเลนการพนันสอดคลองสัมพันธผันแปรตามกัน
กับตัวแปรดานสาเหตุของการเลนการพนันท่ีมาจากความตองการความทาทายและสนุกเราใจของนิสิต
นักศึกษาท่ีระดับ 806 และตัวแปรความตองการความทาทายและความสนุกเราใจสัมพันธผันแปรตามกันกับ
ตัวแปรดานการท่ีกฎหมายไมชัดเจนการบังคับใชไมเขมงวดในระดับ .866 

 
จากท่ีกลาวมาจึงสรุปไดวา ส่ือมีบทบาทสําคัญของส่ือตอปญหาการพนัน กลาวคือ ยิ่งส่ือกระตุนมาก

ทําใหเกิดความตองการเลนการพนันมากเพราะส่ือมีสวนทําใหเกิดการทาทายและความสนุกเราใจ ในอีกดาน
หนึ่งส่ือเปนคูมือชวยตอบสนองตอความตองการทาทายในการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษาไปและย่ิงไมมี
ความชัดเจนตอการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดแลว ยิ่งทําใหเกิดความตองการเลนการพนันเพิ่มมากข้ึน
อันเปนปจจัยรวมกันท่ีนําไปสูการเลนการพนันและสงผลใหเกิดปญหาหนี้สินและขอเสนอในการใหมี       
การแกไขบทบาทของส่ือมวลชนและส่ือท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลตอการกระตุนใหเกิดการเลนการพนัน  
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บทท่ี 5  
การแกไขปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ความนํา 

 ปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษามีสภาพการณท่ีเร่ิมทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน นิสิตนักศึกษา
จํานวนมากกวาคร่ึงท่ีศึกษาเลาเรียนอยูในระดับอุดมศึกษาลวนเลนหรือมีประสบการณการเลนการพนัน 
นับวาเปนปจจัยสุมเส่ียงของเยาวชนคนหนุมสาวท่ีกําลังจะกาวออกไปเปนสวนหนึ่งของอนาคตชาติ แมวา
พวกเขาเหลานี้ จะมีประสบการณท่ีดีหรือเลวในการเลนการพนันยอมไมสงผลในเชิงบวกตอการเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาสังคม 

จากผลการทบทวนงานการศึกษาวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของชวยยืนยันอยางชัดเจนแลววา มหาวิทยาลัย       
ยังไมสามารถแกไขหรือจัดการปญหาดังกลาวไดอยางเปนระบบใหหมดส้ินไป มีเพียงการณรงคและ          
จัดกิจกรรมเพื่อส่ือสรางความตระหนักใหเยาวชนหางไกลจากการพนันในชวงเฉพาะฤดูกาลซ่ึงไมไดมีสวน
ชวยแกไขปญหา ท้ังนี้งานการศึกษาตางยืนยันวานิสิตนักศึกษารูวา การพนันเปนส่ิงผิดกฎหมายเปนอบายมุข 
แตยังคงเลนพนันอยูเพราะมีปจจัยเกื้อหนุนมากมาย 

ปญหาการเลนพนันในกลุมนิสิตนักศึกษาที่เกิดข้ึนอยางมากเปนเพราะกิจกรรมการเลนการพนัน
กลายเปนทางเลือกอยางหน่ึงท่ีสามารถผนวกเขากับวิถีชีวิตนิสิตนักศึกษาที่คอนขางมีเสรีภาพไรคน
ควบคุมดูแลอยางใกลชิด แตกตางไปจากวิถีชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมตนและมัธยมปลายท่ีมีครูและ
ผูปกครองดูแลอยางใกลชิด ภายใตวิถีการจัดระเบียบของโรงเรียนอยางเปนระบบจึงพบปญหาการเลนพนัน
คอนขางอยูในวงจํากัด 

เ ม่ือเปนเชนนี้แลว  หนวยงานที่ เกี่ยวของในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยตรง               
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาควรเขามามีบทบาทในการดูแลแกไขปญหาการพนันของนิสิตนักศึกษาไทย
ในฐานะท่ีเปนหนวยงานที่มีศักยภาพสูงสุดตอการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติไดอยางเปนระบบ ดังนั้นในบท
นี้ จึงมุงศึกษานโยบาย มาตรการของหนวยงานที่เกี่ยวของเหลานี้ ตลอดจนวิเคราะหถึงขอจํากัดและโอกาส
ในการจัดการกับปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษาเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 45

สังเคราะห์ความรู้เรื่องการพนันในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระหว่างปี 2555 – 2556



 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.): หัวรถจักรใหญในการพัฒนามหาวิทยาลัยปองกันภัยพนัน  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แมจะมีหนาท่ีในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศ แต สกอ. ไดกําหนดบทบาทเชิงรับใหกับตนเองไวมากกวาการเปนผูดูแลและพัฒนาอุดมศึกษาไทย
ในเชิงรุกเพราะ สกอ. เล็งเห็นวา ท่ีผานมาไดมีการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการใหมหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลัยกํากับดูแลการบริหารงานภายในของตนเอง ดังนั้นสิทธ์ิขาดในการตัดสินเชิงบริหารในองคกร
จึงข้ึนอยูกับสภามหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  เพียงเพราะ สกอ. เล็งเห็นวา องคกรตนเองไมมีบทบัญญัติในเร่ือง
การส่ังการ การใหคุณใหโทษกับมหาวทิยาลัยอยางชัดเจนท้ัง ๆ ท่ี สกอ. สามารถกาวเขาไปมีบทบาทช้ีนําและ
พัฒนาวงการอุดมศึกษาไทยและการแกไขปญหาการพนันไดอยางเปนระบบ  

บทบาทบัญญัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. มีอํานาจหนาท่ีและความ-
รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ปญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษา ตลอดจนจัดทําขอเสนอ
นโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ        
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติและพันธะสัญญาท่ีเปนไปตาม
ขอเสนอตกลงระหวางประเทศ พรอมท้ังวิเคราะห หลักเกณฑ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร จัดต้ัง 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด และ
เสนอแนะการจัดต้ัง ยุบรวม ปรับปรุง ยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน  

นอกจากนี้ สกอ. ยังมีหนาท่ีประสานและสงเสริมการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพ
นักศึกษา รวมทั้งผูพิการ ผูดอยโอกาส ในระบบอุดมศึกษา และการประสาน สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
สรางองคความรูใหม และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา และการรวบรวมขอมูล จัดทําสารสนเทศดานการอุดมศึกษา 
และดําเนินงานฝายเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พรอมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ สกอ. หรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมาย  
 
สกอ.  กับบทบาทเชิงรับกับปญหาการพนัน 

เนื่องจาก สกอ. มีหนาท่ีในการสนับสนุนสงเสริมใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ี 
ดังนั้นนโยบายตาง ๆ จาก สกอ. สูมหาวิทยาลัยจึงเปนไปในเชิงขอความรวมมือ รวมถึงแนวปฏิบัติให
มหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม โดยการออกเปนประกาศตาง ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศลวนพรอมใหความ-
รวมมือเปนอยางดียิ่งตอการช้ีนําของ สกอ. 

ท่ีผานมา สกอ. ใชวิธีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใหมหาวิทยาลัย
ตระหนักในปญหาตาง ๆ และใหความรวมมือในการสอดสองดูแลนิสิตนักศึกษาเปนเร่ือง ๆ ไปตามชวง
ฤดูกาล อาทิ การออกประกาศเร่ือง การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา       
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เปนตน แตไมมีระบบตรวจสอบวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามหรือไม ยกเวน เกิดเหตุไมพึงประสงค อาทิ 
กรณีรับนองรุนแรงถึงข้ันบาดเจ็บ เสียชีวิต อธิการบดีผูรับผิดชอบก็จะตองโดนสอบสวนทางวินัย ซ่ึงเปนไป
ตามระเบียบราชการ    

ในสวนของปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษาก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน สกอ. จึงใชวิธีการ
ออกเปนประกาศ สกอ. เร่ืองการปองกันการปองกันและแกไขปญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา           
ซ่ึงในการประกาศแตละคร้ังท่ีเนนย้ําออกไปนั้น ถือวาเปนนโยบายโดยตรง เพื่อกําชับใหสถานศึกษาใหมี 
การสอดสองดูแลเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะชวงฤดูกาลที่มีความสุมเส่ียงในการเลนการพนันของนิสิตนักศึกษา 

ดังท่ีปรากฏในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําส่ัง 
คสช. ท่ี 24/2557 ส่ังหามใหมีการเลนการพนัน โดยเฉพาะ บอนการพนัน ตูมา สลากกินรวบ เพื่อให          
การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชนทุกกลุมทุก
ฝาย รวมท้ังเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และท่ีแกไขเพิ่มเติม หากมีการปลอยปะละเลย และ/หรือ             
มีขาราชการผูใดมีสวนเกี่ยวของกับการลักลอบใหมีการเลนการพนันผิดกฎหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบ จะตอง
ถูกลงโทษท้ังทางวินัยและคดีอาญา  

ในกรณีนี้ สกอ. ในฐานะผูกํากับดูแลมหาวิทยาลัย จึงไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษาในสอดคลองกับนโยบายดังกลาว โดยออกประกาศแจง เร่ืองการปองกันและแกไขปญหา   
การพนันในสถาบันอุดมศึกษา  รวมท้ังกําหนดแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษาข้ึนมาดวย ซ่ึงเม่ือ สกอ. ในฐานะหนวยงานกํากับดูแลมีหนังสือเวียนลงไปแลว โดยมีการ-
ช้ีนําหลายมาตรการ อาทิ การใหจัดกิจกรรมรณรงคสรางความตระหนักในภัยพนัน กําหนดใหมีการจัดต้ัง
เครือขายนักศึกษา เพื่อเฝาระวังการเลนการพนัน การเรงใหขอความรวมมือกับตํารวจในทองท่ี เพ่ือกวดขัน
การเลนพนันภายนอกมหาวิทยาลัย   

มาตรการท่ี สกอ. ออกประกาศเหลานี้ ไดรับการขานรับและสรางความตื่นตัวใหกับสถาบันอุดม-              
ศึกษาเปนอยางยิ่ง หลายมหาวิทยาลัยมีการออกประกาศและส่ังการไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ                   
กองกิจการนักศึกษา ฝายอาคารสถานท่ี และฝายรักษาความปลอดภัยใหดําเนินการตาม แตอยางไรก็ตาม 
สกอ. ไมมีการตรวจสอบ หรือกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานในการดําเนินการตาง ๆ อยางจริงจัง          
เปนเพียงการออกประกาศเพียงชวงคร้ังท่ีมีกระแสขาวการพนันหรือเปนชวงฤดูกาลการแขงขันฟุตบอล
รายการใหญ ๆ เชน การแขงขันฟุตบอลแหงชาติยุโรป การแขงขันฟุตบอลโลก ท้ัง ๆ ท่ีนิสิตนักศึกษามี      
การเลนพนันฟุตบอลในหลายตอหลายรายการโดยไมมีฤดูกาล  

ท้ังนี้ สวนสําคัญมาจากมุมมองถึงเร่ืองการพนันวา เปนเร่ืองท่ีผิดกฎหมายอยูแลว และสวนใหญ
นักศึกษาออกไปเลนภายนอกสถานศึกษา เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยสวนใหญจึงไมไดมองวา การพนันเปน
ปญหาใหญท่ีตองเรงแกไข หรือรวมรณรงคเปนพิเศษ  ยกเวนในสถานการณท่ีมีความเส่ียง อาทิ ชวงเทศกาล
ฟุตบอลโลก เปนตน 
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การตรวจประกันคุณภาพภายใน เคร่ืองมือสําคัญของ สกอ.  ตอการชี้นําพัฒนาแกปญหาการพนัน 

สกอ. มีบทบาทสําคัญประการหนึ่ง คือ การประกันคุณภาพภายในใหกับสถาบันอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศ โดยมีผูทรงคุณวุฒิของ สกอ. เขาตรวจสอบการดําเนินงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประเมินผลและช้ีแนะแนวทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัยในแตละแหงตามองคประกอบและตัวบงช้ีมาตรฐานอุดมศึกษาในแตละดาน  

หากคณะและมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนถูกประเมินใหไมผานเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ. จะตองสรางแผนงาน และพัฒนากิจกรรมดําเนินการและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงโดย
เรงดวน มิฉะนั้นจะไมไดรับการรับรองจาก สกอ. ดังนั้น สกอ.จึงมีบทบาทอยางมากในการช้ีนําให
มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพผานคุณสมบัติรายองคประกอบและตัวบงช้ีใน
การตรวจประเมิน  

อยางไรก็ตาม แมวาในปจจุบัน สกอ. มีตัวบงช้ีสําคัญ ๆ ในหลายองคประกอบการประเมินผลการ-
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถช้ีนําใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตองมีแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
การพนัน แต สกอ. ยังไมเคยมีหลักการหรือแนวทางที่ช้ีชัดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคประกอบ
การประเมินผลดานการผลิตบัณฑิตในตัวบงช้ีท่ี 2.8 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีระบบกลไกและเกณฑ
การกําหนดพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาท่ีควรมีเร่ือง “บัณฑิตไมติดพนัน”   

นอกจากน้ัน ในการประเมินองคประกอบท่ี 5 ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ในตัวบงช้ีท่ี 5.5 
การช้ีนําใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตองมีแผนการปองกันหรือแกปญหาของสังคมในดานส่ิงเสพติดกับชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย ซ่ึงตรงกับตัวบงช้ีของ สมศ. ท่ี 18.1 ท่ีมุงสนับสนุนสงเสริมใหมหาวิทยาลัยออกไปชวย
แกไขปญหาดานส่ิงเสพติดกับชุมชนภายนอก ลักษณะเชนนี้ หากมหาวิทยาลัยไดรับการช้ีแนะใหความสําคัญ
จาก สกอ. ก็สามารถยึดเปนมาตรการสําคัญในการดําเนินกับการแกไขปญหาดานการพนันรอบมหาวิทยาลัย
ไดอยางเปนระบบ 

การที่ตัวแปรในดานการปองกันภัยพนันไมเขาไปอยูในตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน เนื่องจาก
ท่ีผานมา สกอ. ดูเหมือนยังคงใหความหมายและความสําคัญกับตัวบงช้ีตาง ๆ อยางตายตัว อาทิ เร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวของกับดานศาสนาและการทําความดี ดานยาเสพติดก็โดยขาดการบูรณการในเร่ือง
อบายมุข อยางเชน การพนันท่ีเปนปญหาสําคัญของนิสิตนักศึกษาเขาไปในองคประกอบตาง ๆ ท้ังในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมและส่ิงเสพติด ซ่ึงมีระบุไวในหลายองคประกอบเพ่ือการช้ีนําใหมหาวิทยาลัยไดเกิด   
ความต่ืนตัวในการปองกันแกไขปญหาการพนัน     

ดังนั้นจึงเห็นไดวา เม่ือเขาไปดูในรายละเอียดในสวนของระบบการประเมินคุณภาพภายในของ
สกอ. จึงพบวา ไมมีตัวบงช้ีใดท่ีเช่ือมโยงหรือช้ีนําถึงเร่ืองการปองปรามการพนันในหมูนิสิตนักศึกษา ซ่ึงเปน
เร่ืองท่ีถูกแยกไปอยูในการดูแลของ สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สพน.) อยางชัดเจน           
ไมนํามาเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในท่ีเนนดานการผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการทาง
วิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ การบริหารและการจัดการ  
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ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ภาคีหลักเพื่อการแกไขปญหาการพนันของมหาวิทยาลัยไทย  

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย หรือ ทปอ. เปนองคการในลักษณะท่ีเปนองคประชุม  
ประกอบดวย สมาชิก ท้ังส้ินจาก 27 สถาบัน ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ติดตอประสานงาน ท่ีอยูในขอบขายความสนใจรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบัน  เปนองคกรอิสระ     
ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมือง เปนศูนยกลางการประสานความรวมมือ ความคิด การสรางสรรค    
การแลกเปล่ียนประสบการณท่ีเกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศท่ีเปนความสนใจรวมกัน 

 บทบาทของ ทปอ. ท่ีกําหนดไวในหลักการ คือ การเปนแหลงประสานงานสงเสริมความชวยเหลือ 
และการพัฒนามหาวิทยาลัยตาง ๆ และเปนองคกรกลางระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ชวยแนะนําให
คําปรึกษาแก สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  และรัฐบาลหรือแสดงทาทีในดานตาง ๆ ใหรัฐบาลไดรับ
ทราบ เพื่อชวยหาทางออกในปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  

พันธกิจสําคัญของ ทปอ. ประการหน่ึง คือ บทบาทในการรวมกันช้ีนําชุมชนและสังคมในการแกไข
ปญหาและเสริมสรางภูมิคุมกันแกสังคมในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนดวยองคความรูจากการศึกษาวิจัย 
เพื่อมุงสูการพ่ึงพาตนเองบนฐานวัฒนธรรมไทย และมุงดําเนินกิจกรรมรวมกันในโครงการพิเศษตาง ๆ 
ระหวางมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย ในดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ
และพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และการสงเสริมการกีฬา รวมท้ังกิจกรรมเพ่ือสงเสริม บทบาท
สตรี สันติภาพ และส่ิงแวดลอม ท้ังภายในชาติและในประชาคมโลกดวย 
  
ปญหาภัยพนนัของนิสิตนักศึกษาไทยยังไปไมถึง ทปอ. 

แมวา นิสิตนักศึกษาจํานวนมากเลนการพนันและมีจํานวนไมนอยท่ีตกเปนเหยื่อการพนันท้ังในดาน
การตองคดีความและติดหนี้พนัน แตปญหาการพนันเหลานี้ ทปอ. เห็นวา ยังไมใชปญหาใหญท่ี ทปอ.ตองเรง
เขาไปดําเนินการแกไข เพราะเปนเร่ืองท่ีมีกฎหมายในการกํากับดูแลอยางชัดเจนวา การพนันเปนส่ิงผิด
กฎหมาย หากพบผูใดฝาฝนเลนการพนันไมวารูปแบบหรือสถานท่ีใด ยอมถือวากระทําความผิดและตองถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย  

ท่ีผานมา ทปอ. ยังไมเคยมีโครงการ แนวทาง หรือนโยบายเพื่อแกปญหาการพนันในมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเห็นวา ปญหาดังกลาวยังไมสงผลกระทบตอภาพรวมของประเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา สวนในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของแตละแหง เพราะมหาวิทยาลัยมี
อิสระในการบริหารงานโดยมีสภามหาวิทยาลัยกํากับดูแล 

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลให ทปอ. ยังไมไดหันมาวางแนวทางการปองปรามปญหาการพนัน ในสวนท่ีมี
ความสําคัญอาจมาจากการขาดการส่ือสารดานขอมูลท่ีชัดเจน หรือการช้ีชัดจากหนวยงานสําคัญ ๆ วา
สังคมไทยกําลังเผชิญหนากับปญหาการพนันท่ีถึงข้ันสงผลกระทบตอเสถียรภาพความม่ันคง ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงยังไมมีสถิติช้ีชัดวา การพนันเปนปญหารายแรงในระดับท่ีตองเรงแกไขโดยดวน 
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ดังนั้นมาตรการเฝาระวังหรือปองกันปญหาดังกลาวจึงไมมีออกมา หากมีเพียงการกําหนดข้ึนเปนชวง ๆ อาทิ 
เทศกาลฟุตบอลในฤดูกาลสําคัญ ๆ ในการรวมกันทํากิจกรรมระหวางมหาวิทยาลัยภาคีดวยกัน  

ขณะเดียวกัน ทปอ. เนนการดําเนินงานท่ีจะมุงสูความคลองตัว และยึดหลักความเปนอิสระของแต
ละสถาบัน หลีกเล่ียงไมใหมีการดําเนินงานซํ้าซอนกับทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการแตจะ
เสริมและสนับสนุนกัน เพื่อประโยชนโดยสวนรวมของการอุดมศึกษาของประเทศ บทบาทของ ทปอ. จึง
ข้ึนอยูกับบทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิกในแตละแหงท่ีจะขับเคลื่อนเฝาระวังและแกไขปญหา               
การพนันกันเองเปนหลัก 

 
“โครงการบัณฑิตไทยไมโกง”  และ “ปฏิญญาหาดใหญ”  แบบอยางศักยภาพทปอ.กับการแกไขปญหาสังคม
ท่ียั่งยืน 

เม่ือพิจารณาถึงบทบาทและพันธกิจของ ทปอ. แลว เห็นวา ทปอ. เปนการรวมตัวกันเพื่อสงเสริม
ศักยภาพของสมาชิก ซ่ึงสมาชิกสวนใหญจะเปนมหาวิทยาลัยเกาแกของรัฐ ดังนั้นจึงมีความเขมแข็ง และมี
อํานาจแฝงมากเพียงพอท่ีจะเสนอแนะความคิดเห็น ในระดับนโยบาย หรือแมกระท่ังช้ีนําแนวทางแกปญหา
ใหกับสังคมในยามท่ีเกิดวิกฤตดานตาง ๆ    

การตัดสินใจดําเนินโครงการตาง ๆ ทปอ. จึงมักจะตองเปนปญหาท่ีสงผลกระทบในวงกวาง โดย 
ทปอ. จะมีการหารือถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนในแตละชวง ซ่ึงหากเห็นวา ประเด็นท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะน้ัน เปน
ปญหาสําคัญ และมีผลกระทบในวงกวาง ก็จะตองจัดต้ังคณะทํางานข้ึนมาเพื่อศึกษาวิจัยและหาขอมูลเพ่ิมเติม 
ในการสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไวและขับเคล่ือนเปนนโยบายเพ่ือผลักดันสูการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย
เครือขายท้ังหมด   

กรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจน คือ โครงการ “บัณฑิตไทยไมโกง” และเครือขายความรวมมือเสริมสราง
คานิยมความรับผิดชอบตอสังคมใหแกนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เปนตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมและมีพลัง
ขับเคล่ือนอยางมาก เปนโครงการท่ีมีจุดเร่ิมตนมาจากผลพวงของปญหาคอรัปช่ัน ท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับของ
สังคมไทย ตั้งแตระดับผูบริหารประเทศ มาจนถึงระดับชุมชน หมูบาน โรงเรียน ฯลฯ สอดคลองกับผลวิจัย
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีชี้ชัดวา ประเทศไทยมีสถิติการคอรัปช่ันเปนอันดับตน ๆ ของโลก ดังนั้น
หนวยงานตาง ๆ จึงมีการยกระดับการแกปญหาดังกลาว เปนวาระแหงชาติ    

มหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิก ทปอ. ท้ัง 27 แหง ทํางานรวมกันในลักษณะเครือขายความรวมมือ
เสริมสรางคานิยมใหแกนิสิตนักศึกษา แตละมหาวิทยาลัยจัดโครงการปลูกจิตสํานึกในสถาบันของตนเอง 
และรวมกันจัดโครงการ “บัณฑิตไทยไมโกง” ข้ึนในระดับประเทศ เพื่อเปนตนแบบในการจัดกิจกรรมและ
จัดทําโครงการสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตแกสถาบันอุดมศึกษากลุมอ่ืน ๆ ตอไป โดยโครงการดังกลาว 
มีวัตถุประสงค เพ่ือปลูกฝงและขัดเกลาเยาวชนใหมีจิตสํานึกเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม ในประเด็นของ
ความซ่ือสัตยสุจริต และ ปฏิเสธการคอรัปช่ันทุกรูปแบบ 

ในอีกกรณีหนึ่ง ท่ีแสดงใหเห็นถึงบทบาทเชิงรุกของ ทปอ. คือ การลงนามรวมกันใน “ปฏิญญา
หาดใหญ”  มีเปาหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใช
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การศึกษาเปนตัวเช่ือม  เพื่อพัฒนาการศึกษาดานตาง ๆ คือ การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาในทุก
ระดับการศึกษา การศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสรางองคความรูและเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยคํานึงถึงสภาพภูมิสังคมและประวัติศาสตร สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาในการรวมพัฒนา   
สันติสุขชายแดนภาคใต การแลกเปล่ียนนิสิตนักศึกษา โดยการจัดสรรทุนตามศักยภาพของแตละ
มหาวิทยาลัย  และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเนนการพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ การใชชีวิตรวมกันของนักศึกษา 
ซ่ึงปฏิญญาหาดใหญฉบับนี้ ก็สอดคลองกับการแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนใต ซ่ึงเกิดผลกระทบตอความ-
ม่ันคงของประเทศ 

ดังนั้นจึงเห็นไดวา ทปอ. เปนองคกรภาคีท่ีมีศักยภาพสูงในการสรางความรวมมือเพื่อแกปญหา
สําคัญใหกับนิสิตนักศึกษาและสังคม หากเพียง ทปอ. เล็งเห็นและตระหนักในพิษภัยการพนันท่ีฝงรากลึกลง
ไปในปญญาชนของชาติก็จะสามารถรวมขับเคล่ือนแกไขปญหาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับปญหา
ความเหล่ือมลํ้าทางวัฒนธรรม หรือปญหาคอรัปช่ันอันเปนเร่ืองยากสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ในการเขามา
แกไขเยียวยาไดอยางถึงรากของปญหา ทปอ. จึงเปนองคกรท่ีช้ีชวนใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ หันมารวมมือกัน
อยางแข็งขันในการปองกันภัยพนันไดอยางมีประสิทธิภาพและยังเปนสวนสําคัญท่ีชวยสะทอนใหภาคสวน
ตาง ๆ หันมาตระหนักและใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการพนันกันอยางตอเน่ืองยั่งยืนตอไป 

 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา: กุญแจสําคัญแกปองกันปญหาการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษา             

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. มีพันธกิจหลักในการพัฒนา
เกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา ใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาต้ังแตระดับการศึกษาพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ของประเทศ  

การกําหนดเกณฑตาง ๆ เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาจากทาง สมศ. จะเปนกุญแจสําคัญท่ีช้ีนํา  
ใหทาง สกอ. ท่ีทําหนาท่ีในการประเมินคุณภาพภายใน ช้ีแนะใหสถาบันอุดมศึกษาตองเรงพัฒนาปรับปรุง
ใหสอดรับกับเกณฑมาตรฐานของ สมศ. เพื่อใหผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มิฉะนั้นสถานศึกษา
เหลานั้นจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนตอไปอีกไมได 

สมศ. มีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาประกอบดวย คณะกรรมการ-
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ดานการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการ
เหลานี้ ตองทําหนาท่ีจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุก
หาป โดยมุงทําการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในตาง ๆ ไดแก ดานคุณภาพบัณฑิต คุณภาพครู อาจารย        
การบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ดานการวิจัยและดานความสัมพันธและการบริการ
ชุมชน/สังคม ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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สมศ. กับการชี้นําการปองกันแกไขปญหาการพนันในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ไดมีการกําหนดแนวทางในการปองกันปญหาการพนันไวอยางชัดเจนในสวนของการตรวจประเมิน
โรงเรียนในระดับประถมและมัธยมในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โดย
ปรากฏอยูใน ตัวบงช้ีท่ี 1 ผูเรียนเปนคนดี มีคุณคา มีน้ําใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมดาน ตาง 
ๆ โดยมีเร่ืองมาตรการปองกันปญหาการพนันในสถานศึกษาเปนเกณฑการประเมินหนึ่งรวมอยูในพฤติกรรม
ตองหามท่ีโรงเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษาตองปองกัน หากพบวา ผูเรียนมีการทํารายรางกาย ลักทรัพย 
ลวงละเมิดทางเพศ คายาเสพติด และเลนการพนันโดยครูอาจารยและผูบริหารไมไดดําเนินดําเนินการแกไข
และปองกัน อยางเพียงพอจะถูกหักลดคะแนนการประเมินลง  
 การกําหนดตัวช้ีวัดดังกลาว สงผลใหโรงเรียนตาง ๆ ก็คอยสอดสองและระแวดระวังในเร่ือง         
การพนันอยูไมนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนหรือสถานศึกษากลุมเส่ียง ซ่ึงเกณฑการกําหนดให
สถานศึกษาตองปองกันภัยการพนันนี้ มีผลตอการดําเนินการจัดการและปองกันภัยพนันมากข้ึนสําหรับ
สถานการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

การช้ีนําของ สมศ. เพื่อกระตุนใหสถานศึกษาหันมาใหความสําคัญกับการปองกันภัยพนันนั้น ไดถูก
ผนวกเขาไวกับเกณฑการประเมินในสวนของตัวบงช้ี 11 เร่ืองการบริหารความเส่ียง ท่ีกําหนดใหสถานศึกษา
ตองระบุความเส่ียงของตนเองเพ่ือใหสามารถวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยใหนิยามความเส่ียงถูกกําหนดไวหาดาน ไดแก ความเส่ียงดานความปลอดภัยของผูเรียน ครู และบุคลากร
ในสถานศึกษา ความเส่ียงดานทะเลาะวิวาท ความเส่ียงดานสิงเสพติด ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภ
กอนวัยอันควร และความเส่ียงดานการพนันและการมั่วสุม 
 ตัวบงช้ีดานความเส่ียงของ สมศ. นี้เอง ท่ีทําใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     
กําหนดตอไวในการเกณฑการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ในตัวบงช้ี ท่ี 3.6 ระดับ
คุณภาพในการบริหารความเส่ียงที่ใหความหมายในการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาไววา สถานศึกษา
ตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญในดานความปลอดภัย ดานการ-
ทะเลาะวิวาท ดานส่ิงเสพติด และดานการพนันและม่ัวสุม โดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝาย  
ในสถานศึกษา ผูเรียนและผูปกครองมีการดําเนินงาน ตามแผนงานโครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุง
อยางตอเน่ืองเพ่ือใหมีผลทําใหความเส่ียงในดานตาง ๆ ลดลง  

ผลของการกําหนดเปนเกณฑการตรวจสอบที่ชัดเจนจาก สอศ. สงผลใหในรอบปท่ีผานมา
สถานศึกษาในสังกัดตางหันมาใหความสําคัญและเรงทําแผนงานและประเมินผลเพื่อลดความเส่ียงในดาน
ตาง ๆ รวมไปถึงการผนวกเอากิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีสถานศึกษาตองจัดใหมีช่ัวโมงกิจกรรมอยางนอย 2 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห มาเปนตัวชวยสรางความชัดเจนในการดําเนินการลดความเส่ียงใหเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน  
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การปองกันภัยพนันกาวสูเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาท่ียังรอเวลาตอไป 

การประเมินคุณภาพและการรับรองมาตรฐานการศึกษาใน 3 รอบ หรือ 15 ปท่ีผานมาไมไดมี       
การนําเอาเกณฑเร่ืองการปองกันภัยพนันเขาไปอยูในกรอบการประเมินอยางชัดเจนแตสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดเร่ิมตระหนักในพิษภัยของปญหาการพนันท่ีรุกคืบเขาสูนักเรียน 
นิสิต นักศึกษามากข้ึนเร่ือย ๆ จึงไดริเร่ิมหันมาใหความสําคัญกับตัวแปรปญหานี้มากยิ่งข้ึน จากเดิมท่ีกําหนด
แฝงอยูในดานการบริหารและธรรมาภิบาล ตัวบงช้ีท่ี 11 การบริหารความเส่ียงท่ีมีผลตอความเสียหายตอชีวิต 
ทรัพยสิน ช่ือเสียงและสังคม  

ดังนั้น ในการประเมินรอบส่ี ซ่ึงอยูระหวางการเปดรับความคิดเห็น สมศ.ไดกําหนดใหการแกไข
ปญหาการพนันในสถานศึกษา อยูในการประเมินดานท่ี 1 คุณภาพศิษยตัวบงช้ีท่ี 1 ผูเรียนเปนคนดี  อาทิ วินัย 
สติ กตัญู เมตตา อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด ขยัน ไมเห็นแกตัวผานการทํางานและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ตาง ๆ โดยมีเง่ือนไข วาคะแนนในตัวบงช้ีนี้ จะลดลง 1 คะแนน หากพบวา ผูเรียนทํารายรางกายผูอ่ืน          
ลักทรัพย  ลวงละเมิดทางเพศ เลนการพนัน  และคายาเสพติด ฯลฯ โดยครูอาจารยและผูบริหารไมไดดําเนิน
ดําเนินการแกไขและปองกัน ไมใหเหตุการณดังกลาวเกิดซํ้า  

เหตุผลหลักท่ี สมศ. กําหนดเกณฑดังกลาวลงไปในการประเมินรอบนี้ เพื่อใหสถานศึกษาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระดับอุดมศึกษาท่ีมีความเส่ียงดานน้ีมาก มีการกําหนดมาตรการเพ่ือแกปญหา รวมถึงจัดโครงการ
รณรงคอยางจริงจัง เพราะหากถูกหักคะแนนจากเกณฑประเมินดังกลาว ก็มีโอกาสที่ สมศ. ไมรับรอง  

อยางไรก็ตาม การท่ี สมศ. กําหนดตัวบงช้ีดังกลาวข้ึนมาในรอบนี้ ทําใหเกิดเสียงคัดคานอยางหนัก 
โดยเฉพาะในสวนของอุดมศึกษา  เพราะมหาวิทยาลัยมองวา วิธีประเมินของ สมศ. เปนการจับผิด และ     
การประเมินท่ีผานมาของ สมศ. เปนการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการศึกษาเทานั้น ไมไดตอบโจทย   
การพัฒนาประเทศ ในสวนของเกณฑประเมินดานท่ี 1 คุณภาพศิษย ซ่ึงเกี่ยวของกับการแกปญหาการพนัน
ในสถาบันการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยเห็นวา ไมควรกําหนดลงไปในตัวบงช้ีดังกลาว เพราะนอกจาก
มหาวิทยาลัยจะไมแกไขปญหาแลว ยังจะทําใหเกิดการปดบัง ระบบประกันคุณภาพไมควรนํามาใชใน              
การจับผิด เพราะหากมีการกระทําผิดเร่ืองดังกลาว ตองใชกฎหมายกํากับดูแล หรือหากจะกําหนดตัวบงช้ีก็
ควรกําหนดไวในกลไกการบริหารการศึกษา เพื่อใหไดรับการดูแลในระบบ และไมมีผลกระทบกับการไดรับ
การรับรอง หรือไมรับรองโดยตรง 

ดังนั้น ในรอบสี่มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ จึงเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
ใหชะลอการประเมินออกไปกอนเพื่อปรับเกณฑประเมิน รวมถึงตัวบงช้ีตาง ๆใหสอดคลองตรงตาม
วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในอนาคต ซ่ึง คสช. ก็มีคําส่ังให สมศ. ชะลอการประเมินใน
รอบส่ีออกไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
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ความสอดคลองของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาการพนัน ในระดับอุดมศึกษา 
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานสําคัญท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษากาว

เขามามีบทบาทเชิงรุกในการปองกันและแกไขปญหาการพนันในระดับอุดมศึกษาท่ีมีนิสิตนักศึกษาตกอยูใน
วังวนของการพนันกันเปนจํานวนมาก ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) สํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) และท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศ-ไทย (ทปอ.) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาภัยพนันในระดับสถาบันอุดมศึกษาสามารถแสดง
ความสัมพันธไดดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5.1   แสดงหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการแกปญหาภัยพนันในสถาบันอุดมศึกษา 

จากแผนภาพดังกลาว แสดงใหเห็นวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) และสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) นับเปนหนวยสําคัญในการกําหนดตัวบงช้ีดานการ-
ปองกันภัยพนันเขาไปในเกณฑการประเมินผลและรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยในสวนของ สมศ. เปน  
การกําหนดเกณฑ เพื่อการประเมินผลแตเพียงอยางเดียววาจะรับรองสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ หรือไม และ   
ในสวนของ สกอ. รับเอาเง่ือนไขและเกณฑจาก สมศ. มาวางเปนแนวทางในการช้ีแนะสงเสริมพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาใหหันมาวางแผนงาน กิจกรรม และติดตามประเมินผล 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐ 

และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศรวมมือ 

มหาวิทยาลัย 

สํานักประกันคุณภาพ 

ฝายกิจการนักศึกษา 

คณะและสถาบันภายใน 

สํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ(สกอ.) 
เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

ฝายสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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ท้ังนี้ องคประกอบและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังจาก สมศ. และ สกอ. ท่ีเกี่ยวของกับ
ปองกันภัยพนันใหกับนิสิตนักศึกษา ไดแก เกณฑรายองคประกอบดานการผลิตบัณฑิตท่ีตองมีคุณธรรม
จริยธรรม องคประกอบดานความสัมพันธและการบริการวิชาการสูชุมชนใหปลอดภัยจากส่ิงเสพติด 
องคประกอบดานการบริหารความเส่ียงกับภัยคุกคามสถาบัน    

ในสวนของ สกอ. สามารถช้ีแนะใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหความสําคัญกับเร่ืองการปองกันและ
แกไขปญหาการพนันผานองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิตไดเปนแกนหลักสําคัญเพราะถือเปน
องคประกอบท่ีเปนหัวใจหลักของทุกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในตัวบงช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษาท่ีระบุใหทุกสถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวใหเปนลายลักษณอักษรและมี         
การถายทอดเผยแพรพฤติกรรมน้ันออกไปใหท่ัวถึง รวมถึงตองมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนพฤติกรรม
ดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางชัดเจน ตลอดจนช้ีแนะในดานการวางแผนการจัดการบริหารความเส่ียง          
ซ่ึงมีเร่ืองของปญหาการพนันเปนหนึ่งในส่ิงท่ีตองจัดการ 

ยิ่งไปกวานั้น สกอ. ยังเปนฝายสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษามีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนา
ทักษะ ความสามารถ และรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา นักศึกษาใหมีความสมบูรณพรอมท้ังดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู คูคุณธรรมและสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข หากเพียง สกอ.หันมา
ผลักดันใหเร่ืองการปองกันภัยพนันเปนสวนหน่ึงในภารกิจของงาน ในสวนน้ีก็จะสามารถขับเคล่ือน
มาตรการแกไขปญหาการพนันใหกับนิสิตนักศึกษาไทยไดอยางเปนรูปธรรมอยางกวางขวางเปนการท่ัวไป
ในระดับอุดมศึกษา 

การประเมินมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพภายนอกและภายในทั้งจาก สมศ. และ 
สกอ. เปนส่ิงท่ีทุกมหาวิทยาลัยใหความสําคัญมุงหมายตองดําเนินการทุกวิถีทางท้ังในการวางแผนกําหนด
ตัวช้ีวัดอยางสอดคลองโดยฝายสํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันฝายกิจการ
นักศึกษา ตลอดจนผูบริหารการศึกษาระดับคณะและสถาบันภายในตางใหความสําคัญและจัดทําแผนงาน 
กิจกรรม รวมถึงการประเมินใหสอดคลองตามตัวชี้วัดจากเกณฑดังกลาว หากมีเกณฑตัวช้ีวัดประเมินผล           
การดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหาการพนันใหกับนิสิตนักศึกษาในสวนของ สมศ.และ สกอ. 
ออกมาชัดเจน ทางมหาวิทยาลัยโดยฝายสํานักประกันคุณภาพการศึกษาและฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
องคประกอบและเกณฑการประกันคุณภาพเหลานั้น ก็จะตองเรงวางแผนงานใหตอบสนองและวัดผลได
ชัดเจนตอไป ซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปองกันภัยพนันไดอยางยั่งยืน  

ขณะเดียวกัน ในอีกดานหน่ึงท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ยังสามารถเปนแกนกลาง
ในการขับเคล่ือนผลักดันใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ หันมารวมมือใหความสําคัญศึกษาวิจัยอยางเจาะลึกถึงปญหา
การพนันในระดับท่ีกอใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ   ตัวเลขมูลคา                      
ความสูญเสีย รวมถึงขอมูลตาง ๆ ท่ีช้ีใหเห็นวา ปญหาดังกลาว ซ่ึงสามารถทําใหมหาวิทยาลัยเห็นวาเปน
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ปญหาท่ีสงผลกระทบในวงกวางจนเปนเร่ืองเรงดวนท่ีตองเรงแกไขในระดับนโยบายเพื่อผลักดันใหทุกภาค
สวนหันมาตระหนักและรวมกันกําหนด 

นอกจากนั้น ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นับเปนภาคีท่ีมีศักยภาพในการแสดงบทบาทนํารวมดําเนินการพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัย
รวมมือรวมใจแกไขปญหาท่ีเร้ือรังอยางปญหาการพนันใหกับสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับการเร่ิมตน   
ท่ีตัวบัณฑิตไทยท่ีจะไมเลนพนันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชนเดียวกับโครงการบัณฑิตไทย
ไมโกง ท่ีเปนโครงการขับเคล่ือนสังคมในการวางรากฐานใหกับการแกไขปญหาคอรัปช่ันท่ีฝงรากลึกใน
สังคมไทยมาเปนเวลานาน จนหลายฝายคิดวาจะเปนเร่ืองท่ีไมสามารถแกไขบรรเทาได 

อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาหนวยงานท่ีเกี่ยวของยังคงใหความสําคัญกับปญหาภัยพนันไมมากพอ จึงเห็น
วา ปญหาพนันยังมีความสําคัญอยูในลําดับรองและไมไดถูกจัดไวเปนวาระสําคัญในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนนโยบายรัฐบาลท่ีชัดเจน มีเพียงแตความตระหนักในปญหาการพนันท่ีเปนเพียงชวง
ฤดูกาล และมาตรการตาง ๆ ท่ีออกมาจึงเปนการกํากับดูแลเฉพาะกิจเทานั้น อีกท้ังเร่ืองของการพนันถูกหลาย
ฝายมองวาเปนปญหาสวนบุคคลท่ีมีกฎหมายปองปรามและมีการกําหนดบทลงโทษ ในการรับผิดชอบเฉพาะ
บุคคลไมใชปญหาในระดับสถาบันหรือของสังคม จึงขาดการกําหนดนโยบายปองกันและแกไขปญหาภัย
พนันอย าง เปนระบบที่ ยั่ งยืน  ท้ั ง  ๆ  ท่ีปญหาการพนันได รุก คืบแทรกซึมเข าไปอยู ในสถาบัน              
อุดมศึกษาท่ัวประเทศหมดแลว  
 

บทสรุปผลการสังเคราะหงานวิจัย 

งานวิจัยทุกงานไดแสดงผลยืนยันอยางชัดเจนวา ปญหาการพนันไดสงผลใหเกิดการแพรระบาดเขา 
สูสถาบันอุดมศึกษาอันนํามาซ่ึงผลกระทบรายแรงดานอ่ืน ๆ ดังท่ีปรากฏใหเห็นวา งานวิจัยเชิงสํารวจแบบ
อางอิงถึงกลุมประชากรเก่ียวกับสถานการณการเลนการพนันในระดับอุดมศึกษาในภาพรวมท่ัวประเทศ             
ท่ีแสดงใหเห็นวา มีนิสิตนักศึกษา มากกวา 500,000 คนท่ัวประเทศ หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศมีประสบการณเลนการพนันในป พ.ศ.2555 ขณะท่ีมีงานวิจัยในปตอมาพบวา 
นิสิตนักศึกษารอยละ 76 มีประสบการณเลนการพนันอันเปนการสุมสํารวจแบบชวงช้ันตัวแทนมหาวิทยาลัย
ในแตละภูมิภาคท่ีสามารถอาอิงไปยังกลุมประชากรได  

สถานการณดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยในระดับรายมหาวิทยาลัยในแตละแหงท่ีมีนิสิตนักศึกษา
เคยเลนการพนันไมนอยกวารอยละ 50 ไปจนถึงรอยละ 70 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเร่ืองของการพนันฟุตบอลท่ี
ไดรับความนิยมจากนิสิตนักศึกษาอยางกวางขวาง มีงานวิจัยศึกษาพบวา มีนักเรียนนักศึกษาอายุระหวาง          
15-24 ป ท่ีมีประสบการณเลนพนันฟุตบอลประมาณ 1 ลานคน หรือคิดเปนคร่ึงหนึ่งของประชากรท่ีเลน
พนันฟุตบอล และมีจํานวนเงินในสวนท่ีนิสิตนักศึกษาเลนพนันมากกวาการเลนพนันอ่ืนท้ังหมด ท้ังนี้ในงาน
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การศึกษาทุกงานระบุตรงกันวา เม่ือนักเรียน นักศึกษามีประสบการณในการเลนการพนันแลวสวนใหญ       
มีความตองการในการเลนการพนันและชักชวนเพื่อนใหเขามาเลนตอไป 

สําหรับสาเหตุการเลนการพนันในระดับอุดมศึกษา งานวิจัยตาง ๆ สวนใหญพบตรงกันวา เหตุผล
การเลนพนันเพื่อหารายไดไมใชสาเหตุสําคัญ แตเกิดจากปจจัยภายในตัวนักเรียน นักศึกษาในดานความ-
ตองการการทาทาย และการมีเวลาวางและขาดกิจกรรมจูงใจควบคูไปกับการมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอ
การเลนการพนัน อีกท้ังการท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาขาดมาตรการในการจัดการปญหาและปองกันภัย
พนันเปนส่ิงท่ีงานวิจัยท้ังหมดเล็งเห็นวาเปนปจจัยท่ีมีน้ําหนักสําคัญของสาเหตุการแพรระบาดของการพนัน
ในระดับอุดมศึกษา  

สวนความหลากหลายของผลิตภัณฑการพนันและการสงเสริมการขายเพ่ือการเลนการพนัน แมเปน
ปจจัยสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาทางดานสังคมและอาชญากรรมแตงานวิจัยก็ไมไดใหน้ําหนักหรือเสนอแนว
ทางแกไขเพราะเปนเร่ืองท่ีคุมไดยาก และไมเนนใหมีการแกไขกฎหมายมากนัก แตใหความสําคัญกับปจจัย
อ่ืนท่ีสามารถกระทําและแกไขปญหาไดตรงกับท่ีมาของสาเหตุของปญหามากกวา  

งานวิจัยท้ังหมดใหคาความสําคัญกับแนวทางการแกไขปญหาใน 2 ดาน คือ ดานการแกไขโดย       
การเสนอใหมหาวิทยาลัย สถานศึกษาเรงจัดต้ังเครือขายเพื่อการเฝาระวังตรวจตราปองกันภัยพนันกับ
หนวยงานทองถ่ิน เจาหนาท่ีรัฐ นักศึกษา และภาคเอกชนเปนมาตรการสําคัญควบคูไปกับการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาใหมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการและความทาทายของวัยและความรวมสมัยกับ
นิสิตนักศึกษาเปนสําคัญ  

ในอีกดานหนึ่งท่ีงานวิจัยท้ังหมดใหความสําคัญ คือ การแกไขปรับปรุงบทบาทส่ือมวลชนและส่ือ        
ท่ีเกี่ยวของตองไมนําเสนอขาวสารและขอมูลตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการเลนการพนัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเร่ืองของอัตราตอรองการแพชนะของการแขงขันฟุตบอลประเทศรายการตาง ๆ รวมถึงการโฆษณาเชิญ
ชวนใหเขาไปลองเลนการพนันออนไลนและการหาขอมูลประกอบการเลนพนันแบบตาง ๆ รวมถึงการ-
นําเสนอขาวสารท่ีเยายวนชวนใหเลนพนันเชนการนําเสนอตัวเลขเพื่อการเลนหวย การช้ีชวนเส่ียงโชค 
 
ขอเสนอแนะจากการสังเคราะหงานวิจัย 

 ผลการสังเคราะหงานวิจัยในระดับมหภาค 9 งานวิจัย และระดับจุลภาค 7 งานวิจัย รวมถึงการศึกษา
วิเคราะหบทบาทหนาท่ีหนวยงานกํากับดูแลและพัฒนามหาวิทยาลัย นําไปสูความสอดคลองตองกันของ
ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหาและปองกันภัยการพนันในระดับอุดมศึกษาดังน้ี 
 

ขอเสนอแนะในเชิงแนวคิดและทิศทาง   

1. การแกไขปญหาการเลนพนันในระดับอุดมศึกษาที่เปนแหลงรวมประสบการณการพนันของ
เยาวชนไทยจากทุกทิศทางตองไมรอคอยหรือคาดหวังใหเกิดการแกไขกฎหมายหรือเรงรัดใหมีการบังคับใช
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กฎหมายเพื่อการแกไขปญหาการพนัน  เพราะงานวิจัยตาง ช้ีให เห็นแลวว า  ปญหาการพนันใน
สถาบันอุดมศึกษาเกิดจากการแพรระบาดของบอนและสถานบริการตาง ๆ อยูลอมรอบมหาวิทยาลัยและ
เกี่ยวของกับปญหาคอรัปช่ันและเรื่องของอิทธิพล การเสนอใหมีการแกไขปราบปรามจึงไมเปนผลมา โดย
ตลอด มหาวิทยาลัยและองคกรภาคีตาง ๆ จึงตองเรงพัฒนากิจกรรมเชิงรุกเพื่อการแกไขปญหาดวยตัวเองเปน
สําคัญ  

2. สถาบันอุดมศึกษา หนวยกํากับดูแล และฝายท่ีเกีย่วของตองปรับทิศทางการจัดกจิกรรม 
และการส่ือสารรณรงคตานภัยพนันจากจุดเนนท่ีตัวนิสิตนักศึกษาไปสูการสรางความตระหนักรูถึงปญหาการ
พนันใหกับพอแมผูปกครองและบุคคลภายนอก เปนหลักเพื่อสรางการมีสวนรวมในการปองกันภัย           
การจัดกิจกรรมรณรงคเร่ืองตานภัยพนันจึงไมเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ หากแตเปนเพียงพิธีกรรมทาง
สังคมท่ีไดประโยชนตอการแกไขปญหาไดนอย เพราะนิสิตนักศึกษารูและตระหนักในเร่ืองการพนันเปน
อยางดีแตไมมีปจจัยแวดลอมเพียงพอที่จะกอใหเกิดการยับยั้งช่ังใจ 

3. สถาบันอุดมศึกษา ควรหันมาใหความสําคัญกับการใชศักยภาพของหนวยงานภายในเพ่ือสราง
กลไกการรูทันส่ือเพื่อปองกันภัยการพนัน งานการศึกษาวิจัยในเร่ืองการพนันพบวา ส่ือมวลชนและส่ือท่ี
เกี่ยวของกลายเปนปจจัยกระตุนท่ีสําคัญใหมีการเลนการพนันจึงมักมีขอเสนอให ส่ือมีจรรยาบรรณใน      
การนําเสนอขาวสารท่ีไมสงเสริมการเลนการพนันแตไมเคยเปนผลแมมีขอกําหนดเชิงจริยธรรมก็ตาม ดังนั้น
การสรางระบบรูทันส่ือ จับผิดตรวจสอบเฝาระวังจึงเปนหนทางสําคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาให
หนวยงานภายใน ไดแก คณะสาขาวิขาดานการส่ือสาร สถาบันคอมพิวเตอร ฝายส่ือสารองคกรและกิจการ
นักศึกษาหันมาทําหนาท่ีในการชวยสรางภูมิคุมกันใหกับนิสิตนักศึกษามากกวาอันจะชวยทําใหส่ือมวลชน
ไดตระหนักในการทําหนาท่ีอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม  

 
ขอเสนอเชิงนโยบายและการปฏิบตัิการ 

ผลการสังเคราะหงานวิจัยและการศึกษาวิเคราะหงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ พบวา มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานกํากับดูแลการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีศักยภาพอยางสูง ในการกําหนดนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาการแพรระบาดของการพนันในระดับอุดมศึกษาไดอยาง
ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัย หนวยกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองรวมตัวสราง
เครือขายนโยบาย Policy Network ซ่ึงจะสามารถขับเคล่ือนสังคมเกิดไดตองมีการเปล่ียนแปลงในอยางนอย
หนึ่งนโยบายภายใตสายธารรวม (Hugh Compston. (2009). Policy Networks and Policy Change.)  

ท้ังจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการ-
อุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยของไทย เพื่อรวม
พลังในการขับเคล่ือนแกไขและปองกันภัยพนันอยางเรงดวนในระดับอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยั่งยืน ดังนี้  
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1. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จําเปนตองกําหนดเกณฑ     
การรับรองมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเร่ืองการปองกันภัยนิสิตนักศึกษาจากปญหาการ-
พนันใหชัดเจนไวในตัวบงช้ีดานคุณภาพบัณฑิต และดานการบริหารความเส่ียง อันจะทําใหสถานอุดมศึกษา
กําหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตใหปลอดจากภัยการพนันและมีแผนงานการบริหารความเส่ียงให
สถาบันอุดมศึกษาไทยหางไกลจากภัยพนันอยางเปนระบบชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการรับรอง
มาตรฐาน “คุณภาพบัณฑิต” พึงมีกระบวนการรับประกันไดวา บัณฑิตไทยไมติดการพนันผานระบบ
มาตรฐานอาจารยท่ีปรึกษาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมภาคบังคับในดานทักษะการดําเนิน
ชีวิตท่ีชัดเจน   

ดังนั้นหาก สมศ. บรรจุไวอยางชัดเจน จะเปนตัวช้ีนําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของหันมาใหความสําคัญ
และเกิดการเรงรัดพัฒนาใหสถาบันอุดมศึกษาหางไกลจากภัยพนันไดอยางรวดเร็ว เพราะจะทําใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติหันสรางตัวช้ีวัดคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพมหาวิทยาลัยท่ีใชเปน
เกณฑในการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกปอันสงผลใหมหาวทิยาลัย
หันมาใหความสําคัญและเรงพัฒนาแผนงานและกิจกรรมใหสอดคลองเพ่ือการผานเกณฎการประกันคุณภาพ
การศึกษาซ่ึงถือวา เปนหัวใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยไทยในปจจุบัน 

 
 2. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ควรยอมรับและใหความสําคัญกับการ-
ปองกันภัยการพนันโดยบรรจุใหเปนหนึ่งตัวบงช้ีขององคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาดานสําคัญ 
ๆ ไดแก ดานคุณภาพบัณฑิตในองคประกอบท่ี  2 ดาน ดานการพัฒนานักศึกษาในองคประกันท่ี  3 ดาน          
การบริการชุมชนในองคประกันท่ี  5 และการบริหารความเส่ียงในองคประกันท่ี  6 รวมถึง การปรับปรุง
สถานศึกษา 3 ดี เพ่ือชวยช้ีนําใหผูตรวจประกันคุณภาพการศึกษาและมหาวิทยาลัยหันมาใหความสําคัญกับ
ภัยพนันท่ีกําลังรอบลอมนิสิตนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาไทย  

ยิ่งไปกวา สกอ. ควรเพิ่มบทบาทเชิงรุกใหสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สพน.)ออก
มาตรการเชิงรุกในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและมีบทบาทในการประเมินความเส่ียงนิสิตนักศึกษาตอ
ปญหาภัยการพนันรวมถึงสรางสรรคกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับยุคสมัยและความตองการของนิสิต
นักศึกษาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ที่ผานมามีเพียงมาตรการประกาศใหมหาวิทยาลัยตรวจตราหามมิใหมีการเลน
การพนันในสถาบันอุดมศึกษาในชวงท่ีมีกระแสการเลนพนันตาง ๆ ทางส่ือมวลชนเปนบางชวงเทานั้นท้ัง ๆ 
ท่ีภัยพนันรุกคืบเขาหานิสิตนักศึกษาทุกวันเวลา 
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 3. ท่ีประชุมอธิบการบดีแหงประเทศไทย(ทปอ.) ควรรวมริเร่ิมสรางสรรคกิจกรรมและโครงการ       
ท่ี เพิ่มความตระหนักใหหนวยงานตาง  ๆ   ในสังคมหันมาใหความสําคัญกับปญหาการพนันใน
ระดับอุดมศึกษา เชนเดียวกับท่ีเคยประสบความสําเร็จในการจัดทําโครงการความรวมมือ “บัณฑิตไทยไม
โกง” จนกอใหเกิดความต่ืนตัวในทุกภาคสวนหันมาใหความสําคัญกับปญหาคอรัปช่ันมาแลว ท้ังนี้ ทปอ.
สามารถกําหนดสรางความรวมมือรวมใจระหวางมหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาโครงการรวมพลังขับเคล่ือน
พัฒนาสภาพแวดลอมสังคมไทยหางไกลภัยพนันท่ีเร่ิมจากรอบร้ัวมหาวิทยาลัยหรือการพัฒนาโครงการ 
“บัณฑิตไทยไมพนัน” เพื่อช้ีนําผานการทํากิจกรรมนักศึกษาในเชิงรุกทาทายความสามารถในการคิด
วิเคราะหสูมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 

ยิ่งไปกวานั้น ทปอ. สามารถพัฒนาโครงการเชิงรุกท่ีเปนประโยชนกับสังคมใหหางไกลจากภัยพนัน
ไดดวยการสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยไทยและสมาคมวิชาชีพดานส่ือตาง ๆ ในการรวมกันจัดต้ัง
ระบบผูตรวจการสื่อสารมวลชน (Media Ombudsman) เพื่อตรวจสอบทบาทหนาท่ีของสื่อสารมวลชนและ
ส่ือใหมในดานท่ีมีผลกระทําตอโดยตรงตอการสรางภัยพนันใหกับนิสิตนักศึกษา 

 
 4. มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนควรเรงสถาปนาเครือขายปองกันภัยพนันสถานบันอุดมศึกษาอยางมี
สวนรวมจากชุมชนและภาครัฐ สามารถกระทําไดภายใตความรวมมือระหวาง ผูบริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทน
องคกรนักศึกษา องคกรปกครองทองถ่ิน และเจาหนาท่ีรัฐ รวมถึงภาคเอกชนท่ีเปนสถานบริการ          ตาง ๆ 
เพื่อรวมเฝาระวังภัยการพนันรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนคนหาพื้นท่ีเส่ียงกับการเปนแหลงเลน          การ
พนันและรับแทงพนันตาง  ๆ  ท้ังโดยรอบและแหลงสังคมออนไลนในเครือขายของนักศึกษาเพื่อ                
การแกปญหาเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพโดยไมตองเผชิญกับปญหาอิทธิพลโดยลําพัง 
 ท้ังน้ีสาเหตุท่ีมีการแพรระบาดของการพนันสูนิสิตนักศึกษาอยางมาก เนื่องมาจากรอบมหาวิทยาลัย
มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเลนการพนันไดโดยงายทราบเปนการท่ัวไปของนิสิตนักศึกษา                      
จนกลายเปนพฤติกรรมปกติธรรมดา ดังนั้นภายใตความรวมมือลักษณะนี้ จะสามารถทําใหรอบมหาวิทยาลัย
มีความปลอดภัยจากการระบาดของแหลงการพนันเหมือนท่ีเคยประสบความสําเร็จดานความปลอดภัยใน
โครงการแผนท่ีสุขภาพรอบร้ัวโรงเรียน หรือโครงการหอพักติดดาวท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัย เจาของหอพัก
นักศึกษาภายนอก ตัวแทนนักศึกษาและเจาหนาท่ีตํารวจรวมกันพิจารณาตรวจตรากําหนดมาตรฐานหอพักท่ี
ปลอดภัย เปนตน 
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ภาคผนวก 
 

สรุปสาระสําคัญงานการศึกษาวิจัยดานการพนัน 9 โครงการ 
 
1.   โครงการ การสํารวจพฤติกรรมรับชมและการเลนพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุมนักพนัน ม.ปลาย
และอาชีวศึกษา โดยศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและศูนยวิจัย
เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ พ.ศ.2557 

การศึกษานี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยลงภาคสนาม มีกลุมเปาหมายเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.4-ม.6 และอาชีวศึกษา ปวช.1-ปวช.3 โดยสุมสํารวจ ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และชลบุรี ประยุกตใชการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมเชิง
ช้ันภูมิหลายช้ัน และกําหนดลักษณะตัวอยางใหสอดคลองกับประชากรเปาหมายจริงโดยใชเคร่ืองมือ
แบบสอบถาม 3,012 ชุด  
 ผลการศึกษาพบวา ในการแขงขันฟุตบอลโลก 2014 นักเรียนและเยาวชนรับชมการถายทอดสด   
เกินคร่ึง โดยกวารอยละ 40 มีรายจายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคาขนมของขบเค้ียว กลุมท่ีรับชมการถายทอดสด
คร่ึงหนึ่งปรับตัวดวยการนอนหวัคํ่าต่ืนตอนดึก และสวนใหญเคยไดยินไดฟงการรณรงคหามปรามไมใหเลน
พนันทายผลฟุตบอลโลก 2014    

สําหรับดานความคิดเห็นและประสบการณเลนพนันทายผลบอลโลก  2014  รอยละ 70 ระบุวามี
บุคคลแวดลอมเลนการพนันทายผลบอลโลก 2014 และเม่ือผานสัปดาหแรกของฟุตบอลโลก 2014 มีตัวอยาง
ผูเลนพนันทายผลฟุตบอลแลวประมาณรอยละ 10 เหตุผลสําคัญในการเลนยังคงเปนทําใหการเชียรฟุตบอล
ตื่นเตนข้ึน ในกลุมนี้ เลนพนันเฉล่ีย 5 คู ท้ังเลนพนันคนเดียวและรวมกับกลุมเพ่ือนมีวงเงินเฉล่ียท่ีเลนตอคู 
345 บาท สูงสุดเฉล่ีย 729 บาท และเกิน 1 ใน 3 จะเพิ่มวงเงินเลนในรอบ  2  ในจํานวนนี้ มีกลุมตัวอยางเปน
หนี้พนันบอลแลวรอยละ 10 จากกลุมท่ีเลนพนันท้ังหมดในชวงเวลานี้  ขณะเดียวกันพบวา ในกลุมท่ีเลน
พนันรอยละ 56.7 คิดท่ีจะลดหรือเลิกเลนการพนันทายผลฟุตบอล และในกลุมตัวอยางสวนนี้คร่ึงหนึ่งตอง
ปรับพฤติกรรมการเลน เนื่องจากประกาศของ คสช. และการปองกันและปราบปรามอยางเขมงวดของตํารวจ 
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2.   โครงการ การศึกษาสถานการณ พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจําป พ.ศ.2556 
กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดย มนฤดี กีรติพรานนท และ ดร.กมลทิพย อารีธอส คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2556 

 การศึกษาเปนการวิจัยเชิงสํารวจจากนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศโดยสุมตัวอยางท้ังจาก
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจากทุกภูมิภาคดวยแบบสอบถามรวม 2,199 ตัวอยาง ซ่ึงถือ
เปนตัวแทนนักศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรีจํานวน 1.8 ลานคน  

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาปริญญาตรีจํานวนรอยละ 29 โดยประมาณเคยเลนการพนันท่ีมีเดิมพัน
มาแลวท้ังส้ิน หรือคิดเปนหนึ่งในสามหรือประมาณ 520,000 คน และพบวา การพนันท่ีนิสิตนักศึกษานิยม
เลนเรียงลําดับจากมากไปถึงนอย ไดแก ไพ คิดเปนรอยละ 67 บิงโก รอยละ 30 หวยใตดิน รอยละ 27         
ลอตเตอร่ี รอยละ 26 พนันฟุตบอล รอยละ 20 และอ่ืน ๆ รอยละ 3  

แมวา การพนันฟุตบอลจะมีสัดสวนการเลนท่ีนอยกวาการพนันประเภทอื่น แตเม่ือพิจารณาวงเงินใน
การเลนการพนันพบวา นิสิตนักศึกษาใชเงินในการเลนพนันฟุตบอลมากท่ีสุดประมาณ  6.9 ลานบาทใน
มากกวาคร่ึงหนึ่งของวงเงินในการเลนการพนันท้ังหมด 12.5 ลานบาท รองลงมา คือ เงินพนันในการเลนไพ 
4.1 ลานบาท และหวยใตดิน 8 แสนบาท ลอตเตอร่ี 3.2 แสนบาท 
 การวิจัยระบุวา การเลนการพนันในระดับสถาบันอุดมศึกษาไดกอใหเกิดผลกระทบตอปญหา
สวนตัวและปญหาสังคมดานตาง ๆ ตามมาอีกมาก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของตอง     
เรงหามาตรการระวังปองกันภัยและสรางความชัดเจนในการจัดการกับปญหาการพนัน 
  
 

 

 

 

 

 

 

3.   โครงการ การวิจัยความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติและพฤติกรรมการเลนพนันของ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ โดย ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ พ.ศ.2556 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเลนพนันและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันของนิสิตนักศึกษา รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลนการพนันของ
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นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา
ปริญญาตรี 9 สถาบันใน 4 ภูมิภาค สถาบันละ 100 ตัวอยาง รวม  900 คน  
 การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเลนพนันจากส่ือบุคคลส่ือมวลชน
และส่ือใหม โดยเพื่อนเปนส่ือบุคคลที่พูดเร่ืองการพนันมากท่ีสุด โทรทัศนเปนส่ือมวลชนท่ีไดรับความนิยม
ขณะท่ีเว็บไซตและเฟซบุคกลายเปนส่ือใหมมาแรง  โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับการเลน  
การพนันในระดับคอนขางบวก ผานมุมมองคนไทยชอบการเส่ียงโชคมากที่สุด แมจะรูวาไมมีใครประสบ
ความสําเร็จไดจากการพนันและการพนันเปนส่ิงท่ีไมดีก็ตาม จึงเขาขาย  “รู ท้ังรูวาไมดี แตก็ยังทํา”           
กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการเลนการพนันมากอน นิยมเลนไพมากท่ีสุด โดยเร่ิมเลนคร้ังแรก
เม่ือสมัยเรียนช้ันประถมศึกษา เหตุผลงาย ๆ คือ เพื่อความสนุกสนาน ฆาเวลา อยากรูอยากเห็น เปนตน 

การวิจัยพบดวยวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธอยางชัดเจนกับพฤติกรรมการเลนการพนันของกลุม
ตัวอยางประกอบดวย การมีทัศนคติเชิงบวกตอการพนัน และการเปดรับขาวสารการพนันจากเพ่ือน โทรทัศน 
และเว็บไซตเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล สวนท่ีไมไดมีผล คือ ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสัมพันธกับการเลน
การพนัน  แตประเภทของมหาวิทยาลัย ท่ี ศึกษาเปนปจจัย ท่ี มีผลตอพฤติกรรมการเลนพนันโดย                         
พบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมีการเลนพนันมากกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐ 

การวิจัยมีขอเสนอวา หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใชชองทางการส่ือสารท่ีมีตนทุนตํ่าแตมีประสิทธิภาพ 
คือ เพื่อน เฟซบุคและเว็บไซต เพื่อรณรงคสรางความตระหนักใหเห็นวาการพนันเปนอบายมุข และ
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาหรือพื้นท่ีท่ีเก่ียวของตองรวมมือกับนักจิตวิทยา ใหมีการ-วางแผนในการ
ส่ือสารปองกันภัยพนันมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท่ีสําคัญงานวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวา รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐควร
ดําเนินวิธีแกไขปญหาการพนันผานกลไกตาง ๆ เชน การออกกฎหมายความควบคุมและกํากับการแสดงโดย
มีนโยบายสาธารณะ วาดวยการควบคุมการพนัน และควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการควบคุมการพนันประเภท
ใดในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสําคัญควรประสานกับสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ เพื่อสรางเครือขาย                
ความรวมมือระหวางรัฐ สถาบันอุดมศึกษา ผูปกครองและนิสิตนักศึกษาท่ัวไป ขณะเดียวกันส่ือมวลชนควร
หยิบยกประเด็นเรื่อง การนําเสนอขาวการพนันมาพิจารณาเพื่อกําหนดขอบเขตการทํางานของตนใน          
การปองกันไมใหเด็กและเยาวชน รวมถึงนิสิตนักศึกษาท่ีตกอยูภายใตบรรยากาศแหงการพนันโดยไมรูตัว   
4.   โครงการ การวิจัยโครงการพัฒนาเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนเพื่อรวมขับเคล่ือนสังคมลดปญหาจาก
การพนัน โดยเครือขายอาจารยส่ือสารมวลชนเพื่อขับเคล่ือนนโยบายตานภัยพนันในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.2556 

 การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสํารวจสถานการณการโฆษณาเชิญชวนเลนพนันและมูลเหตุ
แรงจูงใจในการเลนการพนันในกลุมเยาวชนและนิสิตนักศึกษาท่ีเปนตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาใน       
ทุกภูมิภาครวม 9 สถาบันมีตัวแทนเขารวม 70 คน ควบคูกับการศึกษามายาคติท่ีแอบแฝงอยูในส่ือพนัน      
ลอตเตอร่ีและเว็บไซตพนันออนไลน 
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การวิจัยใชวิธีการศึกษาในลักษณะ จัดสนทนากลุม และการวิเคราะหเนื้อหาส่ือพนันควบคูกัน     
โดยการจัดสนทนากลุมเปนการเปดเวทีเสวนารวมกันของตัวแทนนักศึกษาจากนักศึกษา 9 สถาบันไดแก 
มหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยาชภัฎเชียงราย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยเกษตรกรศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยหอการคา มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สวนการวิเคราะหเนื้อหาส่ือพนันเปนการวิเคราะหเนื้อหาการนําเสนอขาวสารของ
สํานักงานกองสลากกินแบงรัฐบาล และเนื้อหาท่ีปรากฎในเว็บไซตพนันออนไลน  

ขอคนพบจากการสนทนากลุมกับนิสิตนักศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญทราบวา โดยรอบ
มหาวิทยาลัยแวดลอมดวยแหลงอบายมุข และทราบดีวาท่ีใดท่ีมีการเปดใหมีการพนัน และมีการพนันรูปแบบ
ใด และทราบวา เพื่อนคนใดท่ีมีการเลนการพนัน แตจากการแสดงออกของนักศึกษามองวาเปนเร่ืองธรรมดา
ท่ีเห็นเพื่อนเลน หรือแมแตมีนักศึกษาบางคนมีการไปรอเพ่ือนในสถานท่ีเลนการพนัน หรือแมแตมีนักศึกษา
ท่ีมีครอบครัวเลนการพนัน ฉะน้ันการพนันจึงเปนเร่ืองธรรมดา เปรียบเสมือนการสนทนาเร่ืองเส้ือผา และ
เห็นพองกันดวยวา ตอนนี้วัยรุนเปนเปาหมายสําคัญของการพนันบางรูปแบบ จึงมีการเปดสถานท่ีสําหรับการ
พนันใกลกับสถานศึกษา เพราะเปนกลุมเปาหมาย  

สําหรับขอเสนอแนะ กลุมนักศึกษาสวนมากเสนอวา การแกไขปญหาการพนันควรเร่ิมแกไข          
ท่ีตัวเองและคนรอบ ๆ ขาง โดยใหเร่ิมจากการเตือนคนรอบขางใหเห็นถึงผลเสียของการพนัน เร่ิมจากเพื่อน 
ครอบครัว แลวจะกระจายขยายมากข้ึน ครอบครัวเปนหนวยสําคัญในการที่จะทําใหปญหาการพนันลด
นอยลง ครอบครัวควรรูเทาทันวัยรุน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยี อยางไรก็ตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ควรจะใชความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย และมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ  
 ขอคนพบจากการวิเคราะหเนื้อหาส่ือพนันพบวา สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลกลายเปน สถาบัน
หรือองคกรแหงความหวังใหกับคนในสังคมไทยจํานวนมาก ผานการส่ือสารดวยสัญญะและเน้ือความหมาย
ในทางการเปนองคกรดีงามและมีความสม่ําเสมอตอการใหความหวังแกผูคนเปนการบรรจุอุดมการณการมี
สวนรวมในการสรางประโยชนใหแกสังคมผูซ้ือลอตเตอร่ี  

ขณะท่ีผลการวิเคราะหเว็บไซตพนันออนไลนอาศัยการใชส่ือสัญลักษณตาง ๆ ใหเว็บมีความ-
นาเช่ือถือ มีการประกอบแสง สี ตัววิ่ง กระตุนใหคนสนใจและเขาชมไปถึงข้ันท่ียากและซับซอนจนตองพ่ึง 
Call Center เปนการเคล่ือนยายไปสูการส่ือสารระหวางบุคคล และใชภาษาเชิญชวน ช่ืนชม ยกยองใหเปนคน
สําคัญและไดรับการยอมรับเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับการใชลักษณะกราฟฟคสรางความรูสึกลํ้าสมัย                
แฟนตาซี มีความสนุกสนาน ปลอดภัย ใหดูเปนเร่ืองไมผิดกฎหมายหรือศีลธรรม เหมือนบอนท่ีมีลักษณะ
อึมครึม ลักษณะปด โดยมีการใชกลยุทธสงเสริมการขาย แบบเลนไปมีแตได แมแตเสียก็ยังจะได และได
เปอรเซ็นตจากการเลน และการส่ือสารเสมือนจริงแบบ Real Time รายงานผลการวิเคราะหกอนแขง หรือ 
การแสดงความโปรงใสในการแสดงสดใหเห็นถึงลักษณะการเลนเกมพนัน เพื่อดึงดดูผูคนตลอด 

การวิจัยมีขอเสนอวา กระทรวงศึกษาธิการ ควรจะวางพ้ืนฐาน สงเสริม เรียนรูปองกัน ภัยการพนัน
ตั้งแตประถมและมัธยม ขณะท่ีกระทรวง ICT สํานักงานกิจการโทรคมนาคมแหงชาติและสํานักงานตํารวจ

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 66

สังเคราะห์ความรู้เรื่องการพนันในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระหว่างปี 2555 – 2556



 

 

แหงชาติ ตองหามาตรการที่ชัดเจน โปรงใส ในการเฝาระวังและปราบปรามเว็บไซตการพนันใหเปนระบบ
อยางตอเน่ือง และสถาบันอุดมศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติตองพยายามสราง
มาตรการและกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการปองกันการเผยแพรการเลนการพนันในทุกรูปแบบเขาสูเขต
มหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   โครงการ การสํารวจสถานการณการพนันของเยาวชน โดย ดร.ฐาศุกร  จันทรประเสริฐ สถาบัน
พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2555 

 งานการศึกษานี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจเยาวชนท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป ท่ัวทุกภูมิภาคดวยการสุมตัวอยาง
โดยใชแบบสอบถามแบบสอบถาม  497  ชุด ผลการสํารวจพบวา ประชากรคนสวนใหญไมคิดวาสลากกิน
แบงรัฐบาลเปนการพนัน และเลนเปนสวนใหญ ความหมายของการพนันในกลุมเยาวชนมักหมายถึงไพและ
ไฮโล โดยไพ และหวยใตดินเปนการพนันท่ีเยาวชนเลนมากท่ีสุดในทุกภูมิภาค ซ่ึงเยาวชนไมถูกพอแม
ลงโทษหรือตักเตือนเม่ือรูวา เลนการพนันหรือเส่ียงโชค อยางไรก็ตาม ในเยาวชนทุกภูมิภาคในประเทศไทย
มีทัศนคติไมดีตอการพนัน คือ คนท่ีชอบเส่ียงโชคเปนคนท่ีไมนาช่ืนชม   

การศึกษาพบวา การรับรูถึงผลกระทบของการเส่ียงโชคที่มีตอเยาวชน ชุมชนและสังคมใน          
ภาพรวมในภาคเหนือและภาคใต คือ การพนันไมทําใหชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ภาคกลางและภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การมีบอนพนันในชุมชนไมทําใหคนในชุมชนมีอาชีพ แตความรูความเขาใจของ
เยาวชนตอการพนันมีระดับนอยกวาเกณฑอยูมาก   

ผลการวิจัยระบุวา เยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป มีสถานการณเส่ียงตอการพนันมากท่ีสุด เยาวชนท่ีมีอายุ 
19 ถึง 12 ป มีทัศนคติไมดีตอการพนันมากท่ีสุด เยาวชนท่ีมีอายุ 23 ถึง 25 ป มีความรูความเขาใจตอการพนัน
ของเยาวชนและรับรูถึงผลกระทบของการพนันมากท่ีสุด และเยาวชนท่ีพักอยูกับเพื่อนมีทัศนคติท่ีไมดีตอ
การพนันและไดรับผลกระทบของการพนันมากท่ีสุด สวนเยาวชนท่ีอยูกับครอบครัวจะมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเร่ืองการพนันไดดีกวากลุมอ่ืน สวนเยาวชนท่ีเคยเส่ียงโชคมักมีความรูความเขาใจตอการพนัน
มากกวาเยาวชนที่ไมเคยเส่ียงโชค แตเยาวชนท่ีไมเคยเส่ียงโชคจะมีทัศนคติท่ีดีตอการพนัน และรับรูกระทบ
การพนันมากกวาเยาวชนท่ีเคยเส่ียงโชค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   โครงการ  การวิจัยพนันฟุตบอล อมตะแหงการพนัน โดย ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล พ.ศ.2555 

การวิจัยมีวัตถุประสงคศึกษาดานอุปสงคตองการท่ีจะรู ถึงสาเหตุและปจจัยท่ีเปนส่ิงของ               
การตัดสินใจเขาสูตลาดการพนันทายผลฟุตบอลของนักเลนพนัน และศึกษาอุปทานในดานรูปแบบ
โครงสรางของตลาดเกมพนันประเภทน้ี มีลักษณะการจัดระบบอยางไรจึงสามารถสงผลทําใหนักเลนพนัน
ทายผลฟุตบอลสวนใหญยังคงดํารงอยูในตลาดเกมพนันประเภทนี้ ท้ังท่ีประสบภาวการณเสียพนัน             
มาโดยตลอด   

การวิจัยพบวา สาเหตุท่ีทําใหเกมพนันไทยผลฟุตบอลเปนท่ีรูจักในวงกวางเพราะเปนการผนวกเอา
การเลนพนันเขากับเกมกีฬาฟุตบอล ซ่ึงเปนเกมกีฬาท่ีไดรับความนิยมสูงท่ีสุดในโลก และแพรหลายในหมู
นักเลนพนันชาวไทยอยางรวดเร็วจากการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลกนําไปสูความนิยมในการ
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ติดตามชมและติดตามเลนพนันฟุตบอลตางประเทศรายการอ่ืน ๆ ตามมา สวนสําคัญท่ีทําใหเปนนิยม เพราะ
เปนเกมพนันท่ีมีระยะเวลาที่แนนอนและรวดเร็วในชวงของการลุนผลพนันในเวลา 90 นาที 

ตลาดเกมพนันทายผลฟุตบอลสามารถสรางการตลาด สรางความนิยมดวยตัวเอง ลูกคาพนัน       
สวนใหญตัดสินใจเขาสูตลาดทายผลฟุตบอลดวยตัวเองโดยมีแรงจูงใจจากการเลนพนันแบบเครดิตไมตองใช
เงินสดเลนสงผลใหผูเลนเลนโดยไมมีขอบเขต ขาดการยับยั้งช่ังใจ ผลท่ีตามมา คือ หนี้สิน และนําไปสูความ
รุนแรงในดานตาง ๆ ในสังคม   

การศึกษาพบวา โครงสรางของเจามือเกมพนันทายผลฟุตบอลแบงเปนระดับช้ัน คลายกับหลักการ
ตลาดแบบหลายช้ัน หรือหลักการตลาดแบบสรางเครือขาย กระจายไปสูประชาชนกลุมตางไดอยาง
กวางขวาง มีโตะพนันทายผลฟุตบอลภายในประเทศต้ังแตระดับรายใหญไปถึงรายยอยกระจายทุกทีมี       
คนเดินโพยเปนตัวประสานจากระดับลางสุด  

ยิ่งไปกวานั้น ไดมีการปรับกลยุทธมาเช่ือตอกับการพนันทายผลฟุตบอล ท่ีเรียกวา เกมพนันทายผล
ฟุตบอลออนไลน ท่ีใหเลนตามวงเงินท่ีฝากไวแตมีการใหสวนลดติดตามมาความหลากหลายของผลิตภัณฑ
พนัน หรือรายการแขงขันฟุตบอลในตางประเทศรายการตาง ๆ เปนสาเหตุท่ีทําใหเกมพนันทายผลฟุตบอล
ออนไลนเปนท่ีนิยมในหมูนักเลนพนันชาวไทยอยางรวดเร็ว   

การศึกษาพบวา แนวโนมและทิศทางธุรกิจพนันทายผลฟุตบอลในสังคมไทย  มีความเปนไปไดสูง
วาจะมีนักพนันทายผลฟุตบอลหนาใหมเกิดข้ึนทุกปอยางตอเนื่อง เพราะมีการแขงขันฟุตบอลรายสําคัญ ๆ
สลับกันไปในแตละป  และมีความนิยมในการเลนพนันทายผลประเภทบอลชุดจะเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากผูเลน
พนันทายผลฟุตบอลสวนใหญเสียเงินไปมากกับการเลนพนันทายผลฟุตบอลประเภทบอลเดี่ยว และมี
แนวโนมเจามือพนันฟุตบอลออนไลนเพิ่มข้ึน โดยการสมัครเปนสมาชิกกับเจามือพนันระดับท่ีใหญกวาผาน
ทางออนไลน   
 การวิจัยมีขอเสนอแนะวา สรรพกําลังของตํารวจในการปราบปรามจับกุมไมเพียงพออยางแนวทาง
จําเปนอยางยิ่งตองหามาตรการแกปญหาและปองกันผลกระทบในระยะสั้นอยางเรงดวน เรงรณรงค
ประชาสัมพันธใหเห็นโทษของการพนัน ควรใหผูเคยประสบปญหาการเลนพนันทายผลฟุตบอลท้ังผูท่ีเลิก
เลนแลว และผูท่ียังเลนอยู ถายทอดประสบการณ ความรูสึก และปญหาท่ีประสบสูสาธารณะเพื่อสราง          
ความต่ืนตัวถึงภัยพนันออนไลนท่ีแอบแฝงเขาไปในระดับบุคคลอยางกวางขวาง 
7.   โครงการ การวิจัยเกมสพนันออนไลน: หายนะเกมพนันท่ีตองควบคุม โดย  ดร.วิษณุ วงศสินศิริกุล     
พ.ศ.2554  

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางองคความรูความเขาใจใหกับสังคมไทย ในเร่ืองการพนันออนไลน
ทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนองคความรูท่ีจะนําไปสูการกําหนดมาตรการและแนวนโยบายในการควบคุมปญหา
ท่ีเกิดจากการพนันออนไลน โดยใชวิธีวิจัยดวยการวิเคราะหเอกสาร (Documentation) และเว็บไซตพนัน
ประกอบการสัมภาษณ และสังเคราะหงานการศึกษาบทเรียนจากตางประเทศ 
 การศึกษาพบวา การพนันออนไลนถือเปนธุรกิจท่ีไดรับจากการพัฒนาและมีอัตราการเติบโตอยางมี
นัยยะสําคัญอยางยิ่ง โดยกลุมผูเลนพนันออนไลนมักมีอายุระหวาง 15-55 ป และมีหลากหลายสาขาอาชีพ แต
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กลุมสําคัญ คือ นิสิตนักศึกษาถือวา กําลังกลายเปนกลุมท่ีกําลังเพิ่มจํานวนมากข้ึน เนื่องจากเกมพนัน
ออนไลนท่ีเขาถึงไดงาย และท่ีสําคัญยังเปนศูนยรวมของเกมพนันเกือบทุกประเภท สงผลใหมีผูสนใจใน  
เกมพนนัประเภทนี้ในวงกวาง สามารถเลนไดโดยลําพังไมตองพึงหรือมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  

การวิจัยระบุวา ในประเทศไทยความนิยมในการเลนพนันออนไลนไดขยายตัวอยางรวดเร็ว
เชนเดียวกันกับอีกหลายประเทศ งานวิจัยคนพบวา เกมสพนันออนไลนท่ีเปนท่ีนิยมในหมูนักพนันชาวไทย
เรียงตามลําดับความนิยม คือ เกมพนันบอลออนไลน เกมพนันบอนออนไลน และเกมพนันทายผลมาแขง
ออนไลน สาเหตุท่ีไดรับความนิยมอยางมากในอีกดานหนึ่ง คือ การพนันออนไลนทําใหผูเลนไมรูสึกวาเปน
การพนันแตเปนลักษณะการเลนเกมมีความทันสมัยทําใหผูเลนรูสึกต่ืนเตนสนุกเราใจ และมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ มากมายเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรงผานเครือขายสังคม
ออนไลนทําใหงายตอการเขามาเลน  

นอกจากนั้นแลว การวิจัยระบุดวยวา การท่ีเยาวชนเขามาสัมผัสประสบการณการพนันออนไลนได
โดยงายจะมีผลทําใหเกิดภาวะการติดพนันไดมากข้ึน และอยากเลนอยากลองการพนันดานอ่ืน ๆ ตอเนื่องจน
กลายเปนปญหาตาง ๆ ติดตามมายากจะเยียวยา 

การวิจัยมีขอเสนอแนะวา นโยบายในเร่ืองการจัดการกับการพนันออนไลนตองมีความชัดเจนวาจะ
กําหนดใหเปนส่ิงผิดหรือถูกกฎหมาย เพื่อกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝายรวมกันออกมาตรการ
ควบคุมปญหาการเลนพนันออนไลนและปญหาอ่ืน ๆ ท่ีอาจตามมา และท่ีสําคัญตองมีหนวยงานในการเขา
ไปจัดการปราบปรามจับกุมท่ีชัดเจนอยางโปรงใสเพ่ือไมใหนําไปสูปญหาคอรัปช่ัน   
 
 
 
 
 
 
8.   โครงการ การศึกษาการพนันออนไลนการใชผลฟุตบอล การเลนเกมสออนไลน: ปญหาในการปรับใช
พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 โดย อ.ไพศาล ล้ิมสถิต พ.ศ.2555 

 การศึกษาวิจัยนี้ มุงศึกษาวิเคราะหขอบกพรองของ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ในการปรับใชกับการ
พนันออนไลน การทายผลฟุตบอลการเลนเกมออนไลนสรางความชัดเจนทางวิชาการในประเด็นกฎหมาย 
เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อแกไขปญหาการพนันท่ีผิดกฎหมาย ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน 
ในวงกวาง รูปแบบการเสนอแกไขปรับปรุง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478  โดยการวิจัยใชวิธีการสํารวจเอกสาร 
สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิและสังเคราะหขอมูลในตางประเทศ  

ผลการศึกษาพบวา ประเทศตาง ๆ มีนโยบายและกฎหมายท่ีแตกตางกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เปนประเทศท่ีหามการประกอบธุรกิจพนันออนไลน หลักการพนันทายผลฟุตบอล เร่ืองจากรัฐ คํานึงถึง
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ผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับครูชล กลุมเยาวชน นักกีฬา และคนในสังคมท่ีจะไดรับผลกระทบทางลบจากการพนัน 
ขณะท่ีประเทศสหราชอาณาจักร และเขตปกครองพิเศษฮองกง และ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดิมมีนโยบาย
และกฎหมายหามการเลนพนันออนไลน และการพนันทายผลฟุตบอล แตตอมามีการเสนอแกไขปรับปรุง
กฎหมายและอนุญาตใหการพนันเปนส่ิงถูกกฎหมาย โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ สรางรายไดใหแกรัฐและ
ขออางเร่ืองการแกปญหาธุรกิจพนันผิดกฎหมายใหหมดไป 

ขณะเดียวกัน การวิจัยพบวา กฎหมาย พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 ไมสามารถปรับใชกับการจัดการ-
พนันออนไลนและการทายผลฟุตบอลการเลนเกมออนไลน เพราะขาดความชัดเจนในฐานความผิดและ
องคประกอบการกระทําผิด และมีสวนเกี่ยวของกับหนวยงานตาง ๆ อาทิ กระทรวงไอซีที และ พรบ.         
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ทําใหเกิดความคลุมเครือในการดําเนินการตรวจคนและจับกุม สงผลให
ปญหาการพนันออนไลนและการทายผลฟุตบอลเกมออนไลนแพรกระจายไปอยางกวางขวาง  

อยางไรก็ตาม การศึกษาระบุวา การเสนอแกไขกฎหมายเพื่อใหมีพนันถูกกฎหมายไมไดชวยให
ปญหาการพนันผิดกฎหมาย เพราะในประเทศที่กฎหมายใหการพนันเปนส่ิงถูกกฎหมายเร่ิมพบปญหา
อาชญากรรม หนี้ส้ิน ปญหานักพนันท่ีเปนโรคติดพนัน ปญหาครอบครัวผลกระทบจากสังคมอ่ืน ๆ อยาง
กวางขวาง แมประเทศท่ีอนุญาตใหมีการพนันถูกกฎหมายจะมีระบบกฎหมาย ระบบการตรวจสอบท่ีมี     
ธรรมาภิบาล มีการกํากับดูแลท่ีเขมงวด มีมาตรการเฝาระวังและลงโทษผูไดรับใบอนุญาตท่ีทําผิดเง่ือนไข
ตามใบอนุญาต มีกฎหมายบัญญัติเร่ืองการต้ังกองทุนหรือการจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งมาใชในกิจการเพื่อ
สาธารณประโยชน หรือบําบัดรักษาผูติดพนัน หรือบําบัดรักษากลุมผูติดพนันและผูท่ีรับผลกระทบจากธุรกิจ
พนันก็ตาม 

การวิจัยมีขอเสนอใหแกไขปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.การพนัน 
พ.ศ.2478 และ พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 (มาตรา 20) เพื่อใหตํารวจ
สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการตรวจคนจับกุมไดอยางชัดเจน และควรมีการสรางเครือขายเฝาระวังเว็บพนัน
ผิดกฎหมายโดยขอความรวมมือกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISPs) 

ขณะเดียวกัน การรณรงค เผยแพรขอมูล ความรูเกี่ยวกับโทษของการพนันใหกับกลุมเด็ก เยาวชน 
และจํากัดและควบคุมตรวจสอบชองทางเผยแพรส่ือโฆษณาพนันออนไลน รวมไปถึงภาครัฐตองออก
มาตรการปองกันการเลนพนันของเด็กและเยาวชนพรอมจัดทําและเปดเผยแพรรายงานการดําเนินคดีผูกระทาํ
ผิดกรณีพนันออนไลนตองกระทําอยางตอเนื่อง และควรมีการจัดต้ังองคกรกําหนดนโยบายควบคุมดูแลเร่ือง
การพนันระดับชาติ  
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9.   โครงการ การศึกษาสถานการณพฤติกรรมและผลกระทบการพนันในประเทศไทย โดย สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 

การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสํารวจสถานการณโครงสรางทางดานอุปสงคพฤติกรรมการเลน
การพนันประเภทตาง ๆ คาใชจายในการเลนการพนันและผลกระทบของการพนันท่ีมีตอปจเจกบุคคล
ครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวม โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ จากกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนท่ีมีอายุ     
15 ปข้ึนไป ท่ัวประเทศไทย จํานวน 16 จังหวัดดวยแบบสอบถาม 5,042 ชุด 

การศึกษาพบวา ประชากรรอยละ 77.1 ท่ีเคยมีประสบการณเลนการพนันมากอน โดยหวยใตดินเปน
การเลนการพนันคร้ังแรกของประชากรศึกษาสวนใหญ ท้ังนี้ ประมาณการไดวาท่ัวประเทศมีนักพนันเกือบ 
32 ลานคน โดยเปนคนชนบทมากกวาคนเมือง เปนผูหญิงมากกวาผูชาย และนักพนันกระจายตัวอยูในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ขณะท่ีประชากรในกรุงเทพฯ และเขตเมืองนิยมเลนสลากกินแบงรัฐบาล
มากกวาหวยใตดิน ในขณะท่ีประชากรในชนบทนิยมเลนหวยใตดินมากกวาสลากกินแบงรัฐบาล   

อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจพบวา ณ ชวงเวลาที่สํารวจการพนันไมมีผลใหตนเองและครอบครัว     
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนหรือยากจนลง แตผูท่ีเลนพนันก็ยังคงเลนอยูอยางตอเนื่องและประชาชนสวนใหญ      
ท่ีเลนพนันยอมรับวา มีปญหาในดานการใชเวลาและเงินทอง สุมเส่ียงท่ีจะเปนปญหาตอตนเองและ
ครอบครัว แตสวนใหญยังไมเคยถูกลงโทษจากการเลนการพนัน   

ประชากรสวนใหญไมทราบวา มีการพนันท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมายหลายอยาง แตตางเห็นพอง
กันวา การพนันกอเกิดผลกระทบทางดานลบมากกวาทางดานบวกอยางเดนชัด หากเปดบอนการพนันอยาง
ถูกกฎหมาย และไมเห็นดวยกับการท่ีสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะนําเอาสลากลอตโตและสลากรูผล
ทันทีเขามาเลนนอกเหนือจากการออกสลากกินแบงรัฐบาล   

การวิจัยมีขอเสนอแนะรัฐควรยกเลิกการพนันทุกชนิด ลดประเภทการพนันท่ีรัฐอนุญาตใหเหลือ
นอยท่ีสุด กําหนดใหมีมาตรการรณรงคลดละเลิกการพนันอยางจริงจัง ควบคุมและปราบปรามการพนันอยาง
เครงครัด  

------------------------------------- 
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