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รายงานฉบับสมบูรณ์  เรื่อง “สถานการณ์การเสี่ยงโชคในชุมชน” 
 
  

  ล าดับการน าเสนอ  
 
 ตอนท่ี 1 รายงานถึง “ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม” ในภาพรวมทั้งหมด 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ท าการศึกษา 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับของสถานการณ์ความรุนแรงด้านการเสี่ยงโชคในชุมชน
ระดับของการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพนัน ระดับของผลกระทบของการพนันต่อชุมชน ระดับของการมีกลไก
การจัดการแก้ไขปัญหาด้านการพนันของชุมชน และระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหา
ด้านการพนันของชุมชน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
วิธีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  
 ลักษณะการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย (1) การน าเสนอเป็นตารางภาคบรรยายทางสถิติ (2) การบรรยายใต้ตารางเพื่ออธิบาย
ความหมายของสถิติ และ (3) การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะตาราง แผนภูมิ 
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ตอนที่ 1 รายงานถึง “ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ีต่อบแบบสอบถาม” ในภาพรวมทั้งหมด 
 (n=451) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ภูมิภาค   
 ภาคเหนือ  90 19.96 
 ภาคใต้  91 20.18 
 ภาคกลาง  180 39.91 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  90 19.96 

 รวม 451 100.00 
เพศ   
 ชาย 206 45.68 
 หญิง 245 54.32 

 รวม 451 100.00 
อายุ   
 น้อยกว่า 25   ปี 75 17.16 
 ระหว่าง 26 – 40 ปี 152 34.78 
 ระหว่าง 41 – 60 ปี 171 39.13 
 มากกว่า 61 ปี 39 8.92 

 รวม 437 100.00 
สถานภาพ   
 โสด 121 27.19 
 สมรส 282 63.37 
 หย่าร้าง 42 9.44 

 รวม 445 100.00 
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 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

รายรับเฉลี่ยต่อเดือน   
 ต่ ากว่า 2,000 บาท 52 12.01 
 2,001–5,000 บาท 127 29.33 
 5,001-10,000 บาท 126 29.10 
 10,001 – 20,000 บาท 75 17.32 
 20,001 – 30,000 บาท 35 8.08 

 มากกว่า 30,000 บาท 18 4.16 
 รวม 433 100.00 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้เรียน 21 4.75 
 ประถมศึกษา 128 28.96 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  72 16.29 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 119 26.92 

 ปริญญาตรี 96 21.72 
 สูงกว่าปริญญาตรี 6 1.36 
 รวม 442 100.00 
ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชคของท่าน   

 เคยเสี่ยงโชค 383 85.30 
 ไม่เคยเสี่ยงโชค 66 14.70 
 รวม 449 100.00 
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 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุดในการเสี่ยงโชค (N=383)   
 ต่ ากว่า 500 บาท 195 52.70 
 501-1,000 บาท 109 29.46 
 1,001-5,000 บาท 49 13.24 
 มากกว่า 5,001 บาท 17 4.59 
 รวม 370 100.00 
จ านวนเงินที่เคยได้สูงสุดจากการเสี่ยงโชค (N=383)   

 ต่ ากว่า 500 บาท 58 16.48 
 501-1,000 บาท 111 31.53 
 1,001-5,000 บาท 142 40.34 
 มากกว่า 5,001 บาท 41 11.65 
 รวม 352 100.00 

หมายเหตุ:  การที่จ านวนรวมในแต่ละข้อมีจ านวนไม่เท่ากัน เป็นเพราะว่า ในข้อค าถามดังกล่าวผู้ตอบไม่ได้
ให้ข้อมูลไว้ เช่น ข้อค าถามช่วงอายุ มีจ านวนผู้ตอบที่ไม่ได้ให้ข้อมูล จ านวน 14 คน จึงท าให้จ านวนรวมในข้อ
ค าถามช่วงอายุมีค่าเท่ากับ 437 คน ทั้งๆ ที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 451 คน เป็นต้น 
 
 ตารางข้างต้นพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 39.91
เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 54.32 มีอายุอยู่ระหว่าง 26 – 40 ปี จ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.13 มีสถานภาพสมรส จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 63.37 มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33 มีการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 28.96 เคยเสี่ยงโชค จ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 85.30 ไม่เคยเสี่ยงโชค จ านวน 
66 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70  ในกลุ่มผู้ที่เคยเสี่ยงโชค เคยเสียเงินสูงสุดจากการเสี่ยงโชค เป็นเงินจ านวน 
ต่ ากว่า 500 บาท จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 และเคยได้เงินสูงสุดจากการเสี่ยง เป็นเงินจ านวน 
1,001-5,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นรอยละ 40.34 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ท าการศึกษา 
 
รายงานถึง “สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นการเส่ียงโชค / การเส่ียงโชคที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเคยเล่น” แยกเป็นรายขอ้ในภาพรวมทั้งหมด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 

รายการ 

อะไรบ้างที่เป็นการเสี่ยงโชค การเสี่ยงโชคที่เคยท า 
จ านวน (n=451) 
(คนที่เห็นว่าเป็น
การเสี่ยงโชค) 

ร้อยละ 
จ านวน (n=383) 
(คนคนที่เคย
เสี่ยงโชค) 

ร้อยละ 

1.หวยใต้ดิน 398 (1) 88.25 310(1) 80.94 
2.สลากกินแบ่งรัฐบาล 247 54.77 251(2) 65.54 
3.หวยบนดิน 246 54.55 97(3) 25.33 
4.หวยออนไลน์ 255 56.54 45 11.75 
5.หวยหุ้น 240 53.22 24 6.27 
6.ทายผลกีฬาฟุตบอล  241 53.44 63 16.45 
7.ทายผลกีฬามวย  242 53.66 41 10.70 
8.ตู้ม้า 244 54.10 15 3.92 
9.ชนไก่ 304 67.41 37 9.66 
10.วัวชน 247 54.77 17 4.44 
11.แข่งม้า  234 51.88 9 2.35 
12.ปลากัด 242 53.66 24 6.27 
13.ไพ ่ 374(2) 82.93 96 25.07 
14.บาคาร่า 183 40.58 17 4.44 
15.โปก๊เกอร์ 188 41.69 18 4.70 
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(ต่อ) 

รายการ 

อะไรบ้างที่เป็นการเสี่ยงโชค การเสี่ยงโชคที่เคยท า 
จ านวน (n=451) 
(คนที่เห็นว่าเป็น
การเสี่ยงโชค) 

ร้อยละ 
จ านวน (n=383) 
(คนคนที่เคย
เสี่ยงโชค) 

ร้อยละ 

16.ไฮโล 361(3) 80.04 91 23.76 
17.ตู้สล๊อต 190 42.13 20 5.22 
18.ส่งชิ้นส่วนชิงรางวัล  170 37.69 47 12.27 
19.ส่งข้อความสั้น (SMS) ทายผลใน
รายการวิทยุ หรือทีวี  

114 25.28 23 6.01 

20. กิจกรรมเสี่ยงโชคในงาน
ประเพณี พิธีกรรม เช่น งานศพ งาน
บวช ฯลฯ  

140 31.04 29 7.57 

หมายเหตุ:  ในวงเล็บ หมายถึง อันดับที่ 1 – 3 ที่มีค่าสูงสุด 

 ตารางข้างต้นพบว่า สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเป็นการเสี่ยงโชคมากที่สุด 3 อันดับแรก เรียง
ตามอันดับ ได้แก่  อันดับ 1 หวยใต้ดิน จ านวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25  อันดับ 2 ไพ่ จ านวน 374 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.93 และอันดับ 3 ไฮโล จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 80.04  และการเสี่ยงโชคที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเคยเล่นมากที่สุด 3 อันดับแรก เรียงตามอันดับ ได้แก่ อันดับ 1 หวยใต้ดิน จ านวน 310 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.94  อันดับ 2  สลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 65.54 และ หวยบน
ดิน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 
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รายงานถึง “ระดับของสถานการณ์ดา้นการเส่ียงโชคในชุมชน” โดย เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับที่ร้อยละ 80  ( ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 3 เท่ากับ 2.4) (n=451) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 
t- One 

sample test 
P-value 

สถานการณ์ด้านการเสี่ยง
โชคในชุมชน 

1.73 
(57.66%) 

.37 ปานกลาง -37.178 .000 

 
 ตารางข้างต้นพบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.73 (คิดเป็นร้อยละ 57.66) เม่ือเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชน
ยังน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
รายงานถึง “ระดับของการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเส่ียงโชค” โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ร้อยละ 80  ( ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 3 เท่ากับ 2.4) (n=451) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 
t- One 

sample test 
P-value 

ระดับของการมีทัศนคติที่
ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค 

2.28 
(76.00%) 

.22 ปานกลาง -11.463 .000 

 

 

 ตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชคอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 (คิดเป็นร้อยละ 76.00) เม่ือเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยัง
มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชคน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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รายงานถึง “ระดับของผลกระทบของการเส่ียงโชคต่อชุมชน” โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ระดับที่ร้อยละ 80  ( ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 3 เท่ากับ 2.4) (n=451) 

 
ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 
t- One 

sample test 
P-value 

ระดับของผลกระทบของ
การเสี่ยงโชคต่อชุมชน 

2.33 
(77.66%) 

.27 มาก -5.013 .000 

 

 ตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าผลกระทบของการเสี่ยงโชคที่มีต่อชุมชนอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 (คิดเป็นร้อยละ 77.66) เม่ือเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามยังรายงานว่าผลกระทบของการเสี่ยงโชคที่มีต่อชุมชนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

รายงานถึง “ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาดา้นการเส่ียงโชคของชุมชน” 
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 80  ( ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 3 เท่ากับ 2.4) 
(n=451) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 
t- One 

sample test 
P-value 

ระดับของการมีกลไกการ
จัดการแก้ไขปัญหาด้าน
การเสี่ยงโชคของชุมชน 

1.85 
(61.66%) 

.34 ปานกลาง -34.143 .000 

 

 ตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าชุมชนมีกลไกลการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการ
เสี่ยงโชคอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 (คิดเป็นร้อยละ 61.66) เม่ือเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 
80 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยังรายงานว่าชุมชนมีกลไกลการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชค น้อย
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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รายงานถึง “การศึกษาระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเส่ียงโชค
ของชุมชน” แยกรายขอ้ (n=451) 
 

กลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

% 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1.ในชุมชนของฉันมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเข้ามา
ด าเนินงานในเรื่องของการป้องกันการเล่นพนัน 

1.74 58.00 .66 ปานกลาง 

2.ในชุมชนของฉันมีแกนน าในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
เล่นพนัน 

1.76 58.67 .69 ปานกลาง 

3.ในชุมชนของฉันมีการตั้งผู้ดูแล (ต ารวจบ้าน/อาสาสมัคร
ชุมชน/กรรมการชุมชน) และเฝ้าระวังการเล่นการพนันใน
ชุมชน 

1.75 58.33 .65 ปานกลาง 

4.ในชุมชนของฉันมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษหรืออันตราย
เกี่ยวกับการพนัน 

1.79 59.67 .62 ปานกลาง 

5.ชุมชนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัวเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการพนัน 

1.82 60.67 .64 ปานกลาง 

6.ฉันคิดว่าควรมีการสร้างเครือข่ายการป้องกันการพนันใน
ระดับชุมชน 

2.15 71.67 .63 ปานกลาง 

7.ในชุมชนของฉันมีการจัดท าสื่อ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ฯลฯ เพื่อรณรงค์ให้คนใน
ชุมชนไม่เล่นการพนัน 

1.75 58.33 .70 ปานกลาง 

8.ฉันเคยเห็นการปราบปรามการพนันในชุมชนของฉัน 1.72 57.33 .64 ปานกลาง 
9.คนในชุมชนท่ีเล่นการพนันควรได้รับบทลงโทษจากชุมชน 
เช่น การไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือไม่คบหาสมาคมด้วย เป็น
ต้น 

1.80 60.00 .71 ปานกลาง 

10.เมื่อฉันเห็นเยาวชนเล่นพนันฟุตบอลฉันจะแจ้งเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ทราบ 

1.71 57.00 .69 ปานกลาง 

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน (ICGP) 

สถานการณ์การเสี่ยงโชคในชุมชน



ห น้ า  | 10 

(ต่อ) 

กลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

% 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

11.ฉันเห็นว่าควรรณรงค์ไม่ให้เล่นการพนันในเทศกาล 
หรืองานประเพณีต่างๆ ในชุมชน  

2.09 69.67 .67 ปานกลาง 

12.การปราบปรามการพนันเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ไม่ใช่
หน้าที่ของคนในชุมชน(กลับคะแนนแล้ว) 

2.48 82.67 .69 ปานกลาง 

13.ในชุมชนของฉันมีสถานที่รับแจ้งข่าว/เบาะแสเกี่ยวกับ
การพนัน 

1.67 55.67 .64 ปานกลาง 

14.ในชุมชนของฉันมีการให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักเรื่องโทษการพนันแก่เด็กและเยาวชนเพื่อ
ป้องกันการเล่นการพนัน 

1.83 61.00 .62 ปานกลาง 

15.ฉันจะท างานด้านการป้องกันการพนันในชุมชนแม้อาจ
มีความเสี่ยงท่ีจะได้รับอันตราย 

1.79 59.67 .65 ปานกลาง 

16.มาตรการป้องกันการพนันของชุมชนในปัจจุบันก็ดีอยู่
แล้ว แต่ยังขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 

2.14 71.33 .68 ปานกลาง 

17.ในชุมชนของฉันมีการรณรงค์ไม่ให้เสี่ยงโชคในงาน
ประเพณี พิธีกรรม 

1.64 54.67 .67 น้อย 

18.ยากที่จะห้ามเล่นการพนันในงานศพหรืองานบวช
เพราะผู้มีอ านาจในการปราบปรามก็เป็นผู้เล่นเสียเอง
(กลับคะแนนแล้ว) 

2.03 67.67 .73 ปานกลาง 

19.ในชุมชนของฉันผู้น าชุมชนจะคอยดูแลไม่ให้มีการ
เสี่ยงโชคในงานประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ  

1.71 57.00 .67 ปานกลาง 

20.ในชุมชนของฉันมีกฎระเบียบในการห้ามเล่นการพนัน
ในงานประเพณีหรือพิธีกรรม เช่น งานศพหรืองานบวช 

1.64 54.67 .67 น้อย 

รวมเฉลี่ย 1.85 61.67 .34 ปานกลาง 
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 ตารางข้างต้น พบว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นเกี่ยวกับการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้าน
การเสี่ยงโชคของชุมชน พบว่า ผู้คนในชุมชนคิดว่าการปราบปรามการเสี่ยงโชคเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และ
เป็นหน้าที่ของคนในชุมชน (เป็นข้อค าถามทางลบ กลับคะแนน และปรับข้อค าถามแล้ว) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.48 มากที่สุด  คิดเป็นคะแนนร้อยละ 82.67 รองลงมาคือ คนในชุมชนคิดว่าควรมีการสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันการเสี่ยงโชคในระดับชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.15  คิดเป็นคะแนนร้อยละ 71.67 ส าหรับกลไกที่
น้อยที่สุด ได้แก่ ในชุมชนของมีการรณรงค์ไม่ให้เสี่ยงโชคในงานประเพณี พิธีกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.64 
คิดเป็นคะแนนร้อยละ  54.67 และในชุมชนของฉันมีกฎระเบียบในการห้ามเล่นการพนันในงานประเพณีหรือ
พิธีกรรม เช่น งานศพหรืองานบวช มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.64  คิดเป็นคะแนนร้อยละ  54.67 
 
รายงานถึง “ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน” โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 80  ( ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 3 เท่ากับ 
2.4) (n=451) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 
t- One 

sample test 
P-value 

ระดับความร่วมมือของ
ชุมชนท่ีมีต่อการแก้ไข
ปัญหาด้านการเสี่ยงโชค
ของชุมชน 

2.12 
(70.66%) 

.29 ปานกลาง -19.469 .000 

 

 

 ตารางข้างต้นพบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 (คิดเป็นร้อยละ 70.66) เม่ือเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 
พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชนน้อยกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับของสถานการณ์ดา้นการเสี่ยงโชคในชุมชน
ระดับของการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเส่ียงโชค ระดับของผลกระทบของการเส่ียงโชคต่อ
ชุมชน ระดับของการมกีลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเส่ียงโชคของชุมชน และ
ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการ เส่ียงโชคของชุมชน 
จ าแนกตามข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
รายงานถึง “ผลการเปรียบเทียบระดับของสถานการณด์้านการเสี่ยงโชคใน ชุมชน” 
จ าแนกตามข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=451) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

ภูมิภาค   

8.705 .000 

2 > 1 
2 > 3 
2 > 4 

 

1.ภาคเหนือ  1.69 .45 
2.ภาคใต้  1.91 .28 
3.ภาคกลาง  1.68 .31 
4.ตะวันออกเฉียงเหนือ  1.70 .43 
เพศ   

.737 .391 - 1.ชาย 1.75 .39 
2.หญิง 1.72 .36 
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(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

อายุ   

10.682 .000 
 

2 > 3 
2 > 4 

1.น้อยกว่า 25   ปี 1.75 .44 
2.ระหว่าง 26 – 40 ปี 1.86 .38 
3.ระหว่าง 41 – 60 ปี 1.65 .32 
4.มากกว่า 61 ปี 1.59 .30 
สถานภาพ   

3.296 .038 
 
- 

1.โสด 1.79 .42 
2.สมรส 1.72 .35 
3.หย่าร้าง 1.63 .37 
รายรับเฉลี่ยต่อเดือน   

2.352 .040 
 
- 

1.ต่ ากว่า 2,000 บาท 1.62 .34 
2.2,001–5,000 บาท 1.76 .41 
3.5,001-10,000 บาท 1.71 .35 
4.10,001 – 20,000 บาท 1.83 .37 
5.20,001 – 30,000 บาท 1.71 .39 
6.มากกว่า 30,000 บาท 1.69 .28 
ระดับการศึกษา   

3.397 .005 5 > 2 

1.ไม่ได้เรียน 1.69 .40 
2.ประถมศึกษา 1.65 .30 
3.มัธยมศึกษาตอนต้น  1.75 .43 
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.73 .39 
5.ปริญญาตรี 1.86 .38 
6.สูงกว่าปริญญาตรี 1.75 .31 
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(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชค   
.619 .432 - 1.เคยเสี่ยงโชค 1.74 .37 

2.ไม่เคยเสี่ยงโชค 1.70 .37 
จ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุด   

6.006 .001 
2 >1 
3 >1 

1.ต่ ากว่า 500 บาท 1.67 .36 
2.501-1,000 บาท 1.84 .38 
3.1,001-5,000 บาท 1.84 .38 
4.อื่นๆ 1.73 .39 
จ านวนเงินที่เคยได้สูงสุด   

.218 .884 - 
1.ต่ ากว่า 500 บาท 1.74 .39 
2.501-1,000 บาท 1.73 .40 
3.1,001-5,000 บาท 1.77 .36 
4.อื่นๆ 1.76 .36 
จังหวัด   

7.904 .000 

5 > 3 
9 > 3  
10 > 3 
5 > 6 
9 > 6 
10 > 6 
10 > 8 

1.จันทบุรี 1.83 .36 
2.ยโสธร 1.76 .53 
3.ก าแพงเพชร 1.53 .47 
4.หนองบัวล าพู 1.64 .30 
5.เชียงใหม่ 1.86 .37 
6.กรุงเทพมหานคร 1.54 .22 
7.สมุทรสาคร 1.76 .33 
8.กาญจนบุรี 1.57 .21 
9.ตรัง 1.87 .27 
10.ระนอง 1.94 .30 
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 ตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ สถานภาพ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ใน
การเสี่ยงโชค และจ านวนเงินที่เคยได้สูงสุด แตกต่างกัน มีการรับถึงระดับของสถานการณ์ความรุนแรงด้าน
การเสี่ยงโชคในชุมชนไม่แตกต่างกัน   
 แต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิภาคแตกต่างกันจะมีการรับถึงระดับของสถานการณ์ความรุนแรงด้าน
การเสี่ยงโชคในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าภาคใต้มีการรับรู้ถึงความ
รุนแรงมากกว่าภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการรับถึงระดับของสถานการณ์ความรุนแรงด้านการ
เสี่ยงโชคในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ช่วงอายุระหว่าง 26 – 40 ปี 
มีการรับรู้ถึงความรุนแรงมากกว่า ช่วงอายุระหว่าง 41 – 60 ปี และมากกว่า 61 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีการรับถึงระดับของสถานการณ์ความรุนแรง
ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีการรับรู้ถึงความรุนแรงมากกว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เคยเสียเงินจากการเล่นการพนันแตกต่างกันจะมีการรับถึงระดับของ
สถานการณ์ความรุนแรงด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบว่า ผู้ที่เสียเงินจากการเสี่ยงโชคระหว่าง 501-1,000 บาท และระหว่าง 1,001-5,000 บาท มีการรับรู้ถึง
ความรุนแรงมากกว่า ผู้ที่เสียเงินจากการเสี่ยงโชค ต่ ากว่า 500 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแตกต่างกันจะมีการรับถึงระดับของสถานการณ์ความ
รุนแรงด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ที่มาจาก
จังหวัดเชียงใหม่ ตรัง ระนอง มีการรับรู้ถึงความรุนแรงมากกว่าผู้ที่มาจากจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ ตรัง ระนอง มีการรับรู้ถึงความรุนแรงมากกว่าผู้
ที่มาจากกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ที่มาจากจังหวัดระนองมีการรับรู้ถึง
ความรุนแรงมากกว่าผู้ที่มาจากจังหวัดกาญจนบุร ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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รายงานถึง “ผลการเปรียบเทียบระดับของการมีทัศนคติที่ไมด่ีต่อการเส่ียงโชค” จ าแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=451) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

ภูมิภาค   

4.799 .003 3 > 2 
1.ภาคเหนือ  2.31 .20 
2.ภาคใต้  2.22 .24 
3.ภาคกลาง  2.31 .21 
4.ตะวันออกเฉียงเหนือ  2.23 .21 
เพศ   

3.661 .056 - 1.ชาย 2.25 .21 
2.หญิง 2.29 .22 
อายุ   3.755 .011 - 
1.น้อยกว่า 25   ปี 2.23 .23 
2.ระหว่าง 26 – 40 ปี 2.25 .22 
3.ระหว่าง 41 – 60 ปี 2.31 .21 
4.มากกว่า 61 ปี 2.30 .20 
สถานภาพ   1.748 .175 - 
1.โสด 2.25 .23 
2.สมรส 2.29 .22 
3.หย่าร้าง 2.27 .17 
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 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

รายรับเฉลี่ยต่อเดือน   

1.840 .104 - 

1.ต่ ากว่า 2,000 บาท 2.29 .21 
2.2,001–5,000 บาท 2.25 .20 
3.5,001-10,000 บาท 2.25 .21 
4.10,001 – 20,000 บาท 2.31 .25 
5.20,001 – 30,000 บาท 2.31 .20 
6.มากกว่า 30,000 บาท 2.37 .22 
ระดับการศึกษา   

1.185 .315 - 

1.ไม่ได้เรียน 2.24 .29 
2.ประถมศึกษา 2.26 .20 
3.มัธยมศึกษาตอนต้น  2.25 .20 
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.27 .22 
5.ปริญญาตรี 2.31 .24 
6.สูงกว่าปริญญาตรี 2.41 .21 
ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชค   

2.926 .088 - 1.เคยเสี่ยงโชค 2.27 .22 
2.ไม่เคยเสี่ยงโชค 2.32 .20 
จ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุด   1.102 .348 - 
1.ต่ ากว่า 500 บาท 2.28 .21 
2.501-1,000 บาท 2.25 .24 
3.1,001-5,000 บาท 2.22 .21 
4.อื่นๆ 2.28 .21 
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(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

จ านวนเงินที่เคยได้สูงสุด   

6.117 .000 
4 > 2 
4 > 3 

1.ต่ ากว่า 500 บาท 2.31 .19 
2.501-1,000 บาท 2.22 .21 
3.1,001-5,000 บาท 2.25 .22 
4.อื่นๆ 2.38 .23 
จังหวัด   

4.077 .000 
1 > 10 
7 > 10 
9 > 10 

1.จันทบุรี 2.33 .23 
2.ยโสธร 2.23 .23 
3.ก าแพงเพชร 2.30 .19 
4.หนองบัวล าพู 2.24 .19 
5.เชียงใหม่ 2.32 .22 
6.กรุงเทพมหานคร 2.31 .21 
7.สมุทรสาคร 2.32 .19 
8.กาญจนบุรี 2.25 .20 
9.ตรัง 2.33 .21 
10.ระนอง 2.14 .22 
 

 ตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชค และจ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุด แตกต่างกัน มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
เสียงโชคไม่แตกต่างกัน   
 แต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิภาคแตกต่างกันจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าภาคกลางมีมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชคมากกว่าภาคใต้ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยได้เงินจากการเสี่ยงโชคแตกต่างกันจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ที่ได้เงินจากการเสี่ยงโชคมากกว่า 5,000 บาท 
มีมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชคมากกว่า ผู้ที่ได้เงินจากการเสี่ยงโชคระหว่าง 501-1,000 บาท และระหว่าง 
1,001-5,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแตกต่างกันจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชคแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้ที่มาจากจังหวัดจันทบุรี สมุทรสาคร ตรัง มีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อการเสี่ยงโชคมากกว่าผู้ที่มาจากจังหวัดระนอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
รายงานถึง “ผลการเปรียบเทียบระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน” 
จ าแนกตามข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=451) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

ภูมิภาค   

5.472 .001 
1 > 2 
3 > 2 

1.ภาคเหนือ  2.40 .25 
2.ภาคใต้  2.24 .29 
3.ภาคกลาง  2.35 .27 
4.ตะวันออกเฉียงเหนือ  2.31 .27 
เพศ   

1.853 .174 - 1.ชาย 2.31 .25 
2.หญิง 2.35 .29 
อายุ   

2.929 .033 

- 
1.น้อยกว่า 25   ปี 2.27 .25 
2.ระหว่าง 26 – 40 ปี 2.31 .29 
3.ระหว่าง 41 – 60 ปี 2.36 .27 
4.มากกว่า 61 ปี 2.39 .25 
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 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

สถานภาพ   

1.371 .255 - 
1.โสด 2.30 .26 
2.สมรส 2.34 .27 
3.หย่าร้าง 2.37 .28 
รายรับเฉลี่ยต่อเดือน   

3.172 .008 - 

1.ต่ ากว่า 2,000 บาท 2.35 .31 
2.2,001–5,000 บาท 2.30 .28 
3.5,001-10,000 บาท 2.29 .24 
4.10,001 – 20,000 บาท 2.39 .28 
5.20,001 – 30,000 บาท 2.40 .26 
6.มากกว่า 30,000 บาท 2.48 .19 
ระดับการศึกษา   

.773 .569 - 

1.ไม่ได้เรียน 2.31 .27 
2.ประถมศึกษา 2.32 .27 
3.มัธยมศึกษาตอนต้น  2.30 .25 
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.34 .30 
5.ปริญญาตรี 2.34 .26 
6.สูงกว่าปริญญาตรี 2.52 .24 
ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชค   

.230 .632 - 1.เคยเสี่ยงโชค 2.33 .27 
2.ไม่เคยเสี่ยงโชค 2.34 .29 
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(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

จ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุด   

2.385 .069 - 
1.ต่ ากว่า 500 บาท 2.34 .28 
2.501-1,000 บาท 2.28 .26 
3.1,001-5,000 บาท 2.30 .25 
4.อื่นๆ 2.44 .28 
จ านวนเงินที่เคยได้สูงสุด   

9.602 .000 
1 > 2 
4 >2 
4 > 3 

1.ต่ ากว่า 500 บาท 2.40 .25 
2.501-1,000 บาท 2.25 .28 
3.1,001-5,000 บาท 2.31 .25 
4.อื่นๆ 2.49 .25 
จังหวัด   

3.458 .000 
5 > 10 
7 > 10 

1.จันทบุรี 2.33 .28 
2.ยโสธร 2.28 .27 
3.ก าแพงเพชร 2.39 .21 
4.หนองบัวล าพู 2.34 .27 
5.เชียงใหม่ 2.41 .28 
6.กรุงเทพมหานคร 2.34 .31 
7.สมุทรสาคร 2.40 .23 
8.กาญจนบุรี 2.31 .24 
9.ตรัง 2.34 .23 
10.ระนอง 2.16 .30 
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 ตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชค และจ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุด แตกต่างกัน มีการรับรู้ถึงระดับของ
ผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชนไม่แตกต่างกัน   
 แต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิภาคแตกต่างกันจะมีการรับรู้ถึงระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชค
ต่อชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าภาคเหนือ และภาคใต้มีการรับรู้ถึง
ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มากกว่าภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยได้เงินจากการเสี่ยงโชคแตกต่างกันจะมีการรับรู้ถึงระดับของผลกระทบ
ของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ที่ได้เงินจากการ
เสี่ยงโชคต่ ากว่า 500 บาท และมากกว่า 5,000 บาท จะมีการรับรู้ถึงระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชค
ต่อชุมชนมากกว่า ผู้ที่ได้เงินจากการเสี่ยงโชค ระหว่าง 501-1,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และผู้ที่ได้เงินจากเสี่ยงโชคมากกว่า 5,000 บาท จะมีการรับรู้ถึงระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชค
ต่อชุมชนมากกว่า ผู้ที่ได้เงินจากการเสี่ยงโชค ระหว่าง 1,001-5,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแตกต่างกันจะมีการรับรู้ถึงระดับของผลกระทบของการ
เสี่ยงโชคต่อชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่
สมุทรสาคร จะมีการรับรู้ถึงระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มากกว่าผู้ที่มาจากจังหวัดระนอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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รายงานถึง “ผลการเปรียบเทียบระดับของการมีกลไกการจัดการแกไ้ขปัญหาด้านการ
เส่ียงโชคของชุมชน” จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=451) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

ภูมิภาค   

10.498 .000 

1 > 2 
1 > 3 
4 > 1 
4 > 3 

1.ภาคเหนือ  1.96 .36 
2.ภาคใต้  1.79 .32 
3.ภาคกลาง  1.77 .27 
4.ตะวันออกเฉียงเหนือ  1.95 .38 
เพศ   

4.110 .043 1 > 2 1.ชาย 1.88 .34 
2.หญิง 1.82 .33 
อายุ   

2.046 .107 - 
1.น้อยกว่า 25   ปี 1.87 .36 
2.ระหว่าง 26 – 40 ปี 1.80 .34 
3.ระหว่าง 41 – 60 ปี 1.87 .32 
4.มากกว่า 61 ปี 1.93 .37 
สถานภาพ   

1.722 .180 - 
1.โสด 1.88 .35 
2.สมรส 1.82 .33 
3.หย่าร้าง 1.90 .33 
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 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

รายรับเฉลี่ยต่อเดือน   

1.421 .215 - 

1.ต่ ากว่า 2,000 บาท 1.82 .36 
2.2,001–5,000 บาท 1.89 .32 
3.5,001-10,000 บาท 1.81 .30 
4.10,001 – 20,000 บาท 1.83 .38 
5.20,001 – 30,000 บาท 1.81 .34 
6.มากกว่า 30,000 บาท 1.98 .38 
ระดับการศึกษา   

1.076 .373 - 

1.ไม่ได้เรียน 1.90 .38 
2.ประถมศึกษา 1.82 .30 
3.มัธยมศึกษาตอนต้น  1.80 .34 
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.86 .34 
5.ปริญญาตรี 1.87 .36 
6.สูงกว่าปริญญาตรี 2.05 .38 
ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชค   

1.101 .295 - 1.เคยเสี่ยงโชค 1.85 .34 
2.ไม่เคยเสี่ยงโชค 1.81 .29 
จ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุด   

.064 .979 - 
1.ต่ ากว่า 500 บาท 1.87 .34 
2.501-1,000 บาท 1.85 .34 
3.1,001-5,000 บาท 1.85 .34 
4.อื่นๆ 1.86 .47 
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 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

จ านวนเงินที่เคยได้สูงสุด   

3.325 .020 - 
1.ต่ ากว่า 500 บาท 1.79 .33 
2.501-1,000 บาท 1.94 .33 
3.1,001-5,000 บาท 1.83 .33 
4.อื่นๆ 1.83 .41 
จังหวัด   

9.846 .000 

2 > 1 
2 > 6 
2 >7 
2 > 9 
3 > 9 
5 > 9 
5 > 1 
10 > 1 
10 > 9 

1.จันทบุรี 1.67 .24 
2.ยโสธร 2.08 .38 
3.ก าแพงเพชร 1.91 .35 
4.หนองบัวล าพู 1.83 .34 
5.เชียงใหม่ 2.01 .37 
6.กรุงเทพมหานคร 1.79 .26 
7.สมุทรสาคร 1.76 .30 
8.กาญจนบุรี 1.88 .26 
9.ตรัง 1.60 .21 
10.ระนอง 1.94 .31 
 

 

 ตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ สถานภาพ รายรับเฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชค จ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุด และจ านวนเงินที่เคยได้สูงสุด แตกต่างกัน มีการ
รับรู้ถึงระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน ไม่แตกต่างกัน   
 แต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิภาคแตกต่างกันจะมีการรับรู้ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไข
ปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าภาคเหนือ มี
การรับรู้ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการ เสี่ยงโชคของชุมชน มากกว่าภาคใต้  
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และภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการรับรู้ระดับของการมี
กลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน มากกว่าภาคเหนือ และภาคกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย มีการรับรู้ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยง
โชคของชุมชน มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแตกต่างกันจะมีการรับรู้ระดับของการมีกลไกการจัดการ
แก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้ที่มา
จากจังหวัดยโสธร จะมีการรับรูร้ะดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการพนันของชุมชนมากกว่า
ผู้ที่มาจากจังหวัดจันทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และตรัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผู้
ที่มาจากจังหวัดยโสธรจะมีการรับรู้ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน
มากกว่าผู้ที่มาจากจังหวัดตรัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ระนอง จะมีการรับรู้ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชนมากกว่าผู้ที่มา
จากจังหวัดจันทบุรี และตรัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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รายงานถึง “ผลการเปรียบเทียบระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีตอ่การแก้ไขปัญหา

ด้านการเส่ียงโชคของชุมชน” จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=451) 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

ภูมิภาค   

7.059 .000 

1 > 2 
1 > 3 
4 > 2 
4 > 3 

1.ภาคเหนือ  2.19 .29 
2.ภาคใต้  2.07 .26 
3.ภาคกลาง  2.07 .29 
4.ตะวันออกเฉียงเหนือ  2.21 .31 
เพศ   

1.047 .307 - 1.ชาย 2.14 .30 
2.หญิง 2.11 .29 
อายุ   

2.291 .078 - 
1.น้อยกว่า 25   ปี 2.11 .29 
2.ระหว่าง 26 – 40 ปี 2.08 .28 
3.ระหว่าง 41 – 60 ปี 2.15 .30 
4.มากกว่า 61 ปี 2.19 .31 
สถานภาพ   

.339 .713 - 
1.โสด 2.10 .31 
2.สมรส 2.13 .28 
3.หย่าร้าง 2.14 .33 
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(ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

รายรับเฉลี่ยต่อเดือน   

4.272 .001 
6 > 2 
6 > 3 

1.ต่ ากว่า 2,000 บาท 2.14 .32 
2.2,001–5,000 บาท 2.08 .29 
3.5,001-10,000 บาท 2.09 .28 
4.10,001 – 20,000 บาท 2.14 .29 
5.20,001 – 30,000 บาท 2.16 .24 
6.มากกว่า 30,000 บาท 2.40 .32 
ระดับการศึกษา   

2.713 .020 - 

1.ไม่ได้เรียน 2.04 .31 
2.ประถมศึกษา 2.08 .28 
3.มัธยมศึกษาตอนต้น  2.09 .31 
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.16 .28 
5.ปริญญาตรี 2.15 .29 
6.สูงกว่าปริญญาตรี 2.42 .27 
ประสบการณ์ในการเสี่ยงโชค   

.166 .684 - 1.เคยเสี่ยงโชค 2.12 .29 
2.ไม่เคยเสี่ยงโชค 2.11 .29 
จ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุด   

2.719 .044  
1.ต่ ากว่า 500 บาท 2.12 .30 
2.501-1,000 บาท 2.11 .28 
3.1,001-5,000 บาท 2.12 .29 
4.อื่นๆ 2.32 .32 
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 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

F 
(ANOVA) 

P -
value 

ผลการ
เปรียบเทียบรายคู่ 

จ านวนเงินที่เคยได้สูงสุด   

5.069 .002 
4 >1 
4 >2 
4 > 3 

1.ต่ ากว่า 500 บาท 2.05 .29 
2.501-1,000 บาท 2.11 .30 
3.1,001-5,000 บาท 2.12 .27 
4.อื่นๆ 2.28 .34 
จังหวัด   

2.828 .003 - 

1.จันทบุรี 2.01 .31 
2.ยโสธร 2.20 .31 
3.ก าแพงเพชร 2.19 .23 
4.หนองบัวล าพู 2.21 .32 
5.เชียงใหม่ 2.20 .34 
6.กรุงเทพมหานคร 2.08 .32 
7.สมทุรสาคร 2.06 .27 
8.กาญจนบุรี 2.14 .24 
9.ตรัง 2.08 .25 
10.ระนอง 2.06 .28 
 

 

 ตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การเสี่ยงโชค จ านวนเงินที่เคยเสียสูงสุด และมาจากจังหวัดแตกต่างกัน  มีความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหา
ด้านการเสี่ยงโชคของชุมชนไม่แตกต่างกัน   
 แต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิภาคแตกต่างกันจะมีความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยง
โชคของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าภาคเหนือ มีความร่วมมือต่อการ
แก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน มากกว่าภาคใต้ และภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน มากกว่า
ภาคใต้ และภาคกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันจะมีความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาด้าน
การเสี่ยงโชคของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้ที่มีรายได้มากกว่า 
30,000 บาท มีความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน มากกว่าผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 
2,001–5,000 บาท และระหว่าง 5,001-10,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยได้เงินจากการเล่นการเสี่ยงโชคแตกต่างกันจะมีความร่วมมือต่อการแก้ไข
ปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า ผู้ที่ได้เงิน
จากการเสี่ยงโชคมากกว่า 5000 บาท มีความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน 
มากกว่าผู้ที่ได้เงินจากการเสี่ยงโชคต่ ากว่า 500 บาท ระหว่าง 501-1,000 บาท และระหว่าง 1,001-5,000 
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแตกต่างกันจะมีความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาด้านการ
เสี่ยงโชคของชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
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ผลการศึกษาระดับของสถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนที่ส าคัญ (แยกตามรายจังหวัด) 
 

จังหวัด 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

% 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 

1.จันทบุรี 1.83 61.00 .36 ปานกลาง 
2.ยโสธร 1.76 58.67 .53 ปานกลาง 
3.ก าแพงเพชร 1.53 51.00 .47 น้อย 
4.หนองบัวล าพู 1.64 54.67 .30 น้อย 
5.เชียงใหม่ 1.86 62.00 .37 ปานกลาง 
6.กรุงเทพมหานคร 1.54 51.33 .22 น้อย 
7.สมุทรสาคร 1.76 58.67 .33 ปานกลาง 
8.กาญจนบุรี 1.57 52.33 .21 น้อย 
9.ตรัง 1.87 62.33 .27 ปานกลาง 
10.ระนอง 1.94 64.67 .30 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 1.73 57.66 .37 ปานกลาง 
 
 ตารางข้างต้น พบว่า เมื่อพิจารณาภาพรวมของสถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนระดับประเทศ 
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 57.66  เม่ือพิจารณาเป็นราย
จังหวัดพบว่า จังหวัดระนอง มีคะแนนสูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 คิดเป็นคะแนน
ร้อยละ 64.67  รองลงมาคือ จังหวัดตรัง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 
62.33  และจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 62.00  
ส าหรับจังหวัดที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53 คิด
เป็นคะแนนร้อยละ 51.00  และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นในแต่ละรายจังหวัดเพื่อค้นหาจุดเด่น พบ
รายละเอียดดังน้ี 
 1. จังหวัดจันทบุรี พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.83   
ส าหรับสถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 
 2. จังหวัดยโสธร พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.76   ส าหรับ
สถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 
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 3. จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.53  
ส าหรับสถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 
 4. จังหวัดหนองบัวล าพู พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.64  
ส าหรับสถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 
 5. จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.86  
ส าหรับสถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 
 6. กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.54  
ส าหรับสถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 
 7. จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.76  
ส าหรับสถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 
 8. จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.57  
ส าหรับสถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 
 9. จังหวัดตรัง พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.87  ส าหรับ
สถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 
 10. จังหวัดระนอง พบว่า สถานการณ์ด้านการเสี่ยงโชคในชุมชนในชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.94  
ส าหรับสถานการณ์ด้านท่ีสูงที่สุด คือ ในชุมชนมีคนที่เสี่ยงโชคกับหวยใต้ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 
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ผลการศึกษาระดับของการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชคที่ส าคัญ  (แยกตามรายจังหวัด) 
 

จังหวัด 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

% 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 

1.จันทบุรี 2.33 77.67 .23 มาก 
2.ยโสธร 2.23 74.33 .23 ปานกลาง 
3.ก าแพงเพชร 2.30 76.67 .19 ปานกลาง 
4.หนองบัวล าพู 2.24 74.67 .19 ปานกลาง 
5.เชียงใหม่ 2.32 77.33 .22 ปานกลาง 
6.กรุงเทพมหานคร 2.31 77.00 .21 ปานกลาง 
7.สมุทรสาคร 2.32 77.33 .19 ปานกลาง 
8.กาญจนบุรี 2.25 75.00 .20 ปานกลาง 
9.ตรัง 2.33 77.67 .21 มาก 
10.ระนอง 2.14 71.33 .22 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.28 76.00 .22 ปานกลาง 
 
 ตารางข้างต้น พบว่า เม่ือพิจารณาภาพรวมของการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค ระดับประเทศ 
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 76.00  เม่ือพิจารณาเป็นราย
จังหวัดพบว่า จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรัง มีคะแนนสูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 
คิดเป็นคะแนนร้อยละ 77.67 เท่ากัน   รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 77.33 เท่ากัน  และกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 77.00  ส าหรับจังหวัดที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดระนอง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 71.33  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็นในแต่ละรายจังหวัดเพื่อค้นหาจุดเด่น พบรายละเอียดดังน้ี 
 1. จังหวัดจันทบุรี พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.33   ส าหรับการมี
ทัศนคติที่ไม่ดีด้านท่ีสูงที่สุด คือ  คนในชุมชนมองว่าการเล่นไพ่ในงานศพไม่ไดเ้ป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
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 2. จังหวัดยโสธร พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.33   ส าหรับการมี
ทัศนคติที่ไม่ดีด้านที่สูงที่สุด คือ คนในชุมชนไม่เคยชื่นชมผู้ที่สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวจากการเสี่ยง
โชคมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 
  3. จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.38   ส าหรับการมี
ทัศนคติที่ไม่ดีด้านท่ีสูงที่สุด คือ คนในชุมชนมองว่าการเล่นไพ่ในงานศพไม่ได้เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 
 4. จังหวัดหนองบัวล าพู พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.36   ส าหรับการ
มีทัศนคติที่ไม่ดีด้านท่ีสูงที่สุด คือ คนในชุมชนไม่เคยชื่นชมผู้ที่สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวจากการเสี่ยง
โชค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 
 5. จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.67   ส าหรับการมี
ทัศนคติที่ไม่ดีด้านที่สูงที่สุด คือ คนในชุมชนไม่เคยชื่นชมผู้ที่สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวจากการเสี่ยง
โชค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 
 6. กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.68   ส าหรับการมี
ทัศนคติที่ไม่ดีด้านท่ีสูงที่สุด คือ คนในชุมชนมองว่าการเล่นไพ่ในงานศพไม่ได้เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 
 7. จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.53   ส าหรับการมี
ทัศนคติที่ไม่ดีด้านที่สูงที่สุด คือ คนในชุมชนไม่เคยชื่นชมผู้ที่สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวจากการเสี่ยง
โชค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 
 8. จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.48   ส าหรับการมี
ทัศนคติที่ไม่ดีด้านที่สูงที่สุด คือ คนในชุมชนไม่เคยชื่นชมผู้ที่สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวจากการเสี่ยง
โชค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 
 9. จังหวัดตรัง พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.40   ส าหรับการมีทัศนคติ
ที่ไม่ดีด้านที่สูงที่สุด คือ คนในชุมชนไม่เคยชื่นชมผู้ที่สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวจากการเสี่ยงโชค มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 
 10. จังหวัดระนอง พบว่า การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเสี่ยงโชค มีค่าเท่ากับ 2.33   ส าหรับการมี
ทัศนคติที่ไม่ดีด้านที่สูงที่สุด คือ คนในชุมชนไม่เคยชื่นชมผู้ที่สามารถหารายได้เลี้ยงครอบครัวจากการเสี่ยง
โชค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 
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ผลการศึกษาระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชนที่ส าคัญ (แยกตามรายจังหวัด) 
 

จังหวัด 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

% 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 

1.จันทบุรี 2.33 77.67 .28 มาก 
2.ยโสธร 2.28 76.00 .27 ปานกลาง 
3.ก าแพงเพชร 2.39 79.67 .21 มาก 
4.หนองบัวล าพู 2.34 78.00 .27 มาก 
5.เชียงใหม่ 2.41 80.33 .28 มาก 
6.กรุงเทพมหานคร 2.34 78.00 .31 มาก 
7.สมุทรสาคร 2.40 80.00 .23 มาก 
8.กาญจนบุรี 2.31 77.00 .24 ปานกลาง 
9.ตรัง 2.34 78.00 .23 มาก 
10.ระนอง 2.16 72.00 .30 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.33 77.66 .27 มาก 
 
 ตารางข้างต้น พบว่า เมื่อพิจารณาภาพรวมของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน ระดับประเทศ 
พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 77.66  เม่ือพิจารณาเป็นรายจังหวัด
พบว่า จังหวัดเชียงใหม ่มีคะแนนสูงสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 80.33  
รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 80.00  และ
จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 79.67  ส าหรับจังหวัดที่
มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดระนอง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 
72.00  และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นในแต่ละรายจังหวัดเพื่อค้นหาจุดเด่น พบรายละเอียดดังน้ี 
 1. จังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.33   ส าหรับ
ผลกระทบด้านท่ีสูงที่สุด คือ การพนันท าให้คนในชุมชนมีความสามัคคลีดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 
 2. จังหวัดยโสธร พบว่า ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.48   ส าหรับ
ผลกระทบด้านท่ีสูงที่สุด คือ การพนันท าให้คนในชุมชนมีความสามัคคีลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 
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  3. จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.39   
ส าหรับผลกระทบด้านที่สูงที่สุด คือ ชุมชนที่มีการพนันมักท าให้ประชาชนมีฐานะยากจนลง  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.95 
 4. จังหวัดหนองบัวล าพู พบว่า ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.34   
ส าหรับผลกระทบด้านท่ีสูงที่สุด คือ การพนันท าให้คนในชุมชนมีความสามัคคีลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 
 5. จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.41   
ส าหรับผลกระทบด้านท่ีสูงที่สุด คือ ชุมชนที่มีการพนันมักท าให้ประชาชนมีฐานะยากจนลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.79 
 6. กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.34   
ส าหรับผลกระทบด้านท่ีสูงที่สุด คือ การพนันท าให้คนในชุมชนมีความสามัคคีลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 
 7. จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.40   
ส าหรับผลกระทบด้านที่สูงที่สุด คือ การมีบ่อนพนันเสรีจะส่งผลท าให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชน
แย่ลง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 
 8. จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.31   
ส าหรับผลกระทบด้านท่ีสูงที่สุด คือ การพนันท าให้คนในชุมชนมีความสามัคคีลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 
 9. จังหวัดตรัง พบว่า ระดับของผลกระทบของการเสี่ยงโชคต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.34   ส าหรับ
ผลกระทบด้านท่ีสูงที่สุด คือ ชุมชนที่มีการพนันมักท าให้ประชาชนมีฐานะยากจนลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 
 10. จังหวัดระนองพบว่า ระดับของผลกระทบของการพนันต่อชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.16   ส าหรับ
ผลกระทบด้านท่ีสูงที่สุด คือ การพนันเป็นสิ่งมอมเมาคนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 
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ผลการศึกษาระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชนที่ส าคัญ 
(แยกตามรายจังหวัด) 
 

จังหวัด 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

% 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 

1.จันทบุรี 1.67 55.67 .24 ปานกลาง 
2.ยโสธร 2.08 69.33 .38 ปานกลาง 
3.ก าแพงเพชร 1.91 63.67 .35 ปานกลาง 
4.หนองบัวล าพู 1.83 61.00 .34 ปานกลาง 
5.เชียงใหม่ 2.01 67.00 .37 ปานกลาง 
6.กรุงเทพมหานคร 1.79 59.67 .26 ปานกลาง 
7.สมุทรสาคร 1.76 58.67 .30 ปานกลาง 
8.กาญจนบุรี 1.88 62.67 .26 ปานกลาง 
9.ตรัง 1.60 53.33 .21 น้อย 
10.ระนอง 1.94 64.67 .31 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 1.85 61.66 .34 ปานกลาง 
 
 ตารางข้างต้น พบว่า เมื่อพิจารณาภาพรวมของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชค
ของชุมชน ระดับประเทศ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 61.66  
เม่ือพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดยโสธร  มีคะแนนสูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.08 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 69.33  รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.01 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 67.00  และจังหวัดระนอง อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 คิดเป็น
คะแนนร้อยละ 64.67  ส าหรับจังหวัดที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดตรัง อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.60 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 53.33  และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นในแต่ละรายจังหวัดเพื่อค้นหา
จุดเด่น พบรายละเอียดดังน้ี 
 1. จังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน 
มีค่าเท่ากับ 1.67 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการปราบปราม
การพนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46  
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 2. จังหวัดยโสธร พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน มี
ค่าเท่ากับ 2.08 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการปราบปราม
การพนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36  
  3. จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.91 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการ
ปราบปรามการพนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.48  
 4. จังหวัดหนองบัวล าพู พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.83 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการ
ปราบปรามการพนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.40  
 5. จังหวัดเชียงใหม ่พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน 
มีค่าเท่ากับ 2.01 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการปราบปราม
การพนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 
 6. กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.79 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการ
ปราบปรามการพนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.64 
 7. จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.76 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการ
ปราบปรามการพนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.44 
 8. จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.88 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการ
ปราบปรามการพนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.57 
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 9. จังหวัดตรัง พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน มีค่า
เท่ากับ 1.60 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการปราบปรามการ
พนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 
 10. จังหวัดระนอง พบว่า ระดับของการมีกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชน 
มีค่าเท่ากับ 1.94 ส าหรับกลไกการจัดการปัญหา ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนมองว่าการปราบปราม
การพนันเป็นหน้าที่ของคนในชุมชน ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 
 
ผลการศึกษาระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของชุมชนที่
ส าคัญ (แยกตามรายจังหวัด) 
 

จังหวัด 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

% 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

แปลผล 

1.จันทบุรี 2.01 67.00 .31 ปานกลาง 
2.ยโสธร 2.20 73.33 .31 ปานกลาง 
3.ก าแพงเพชร 2.19 73.00 .23 ปานกลาง 
4.หนองบัวล าพู 2.21 73.67 .32 ปานกลาง 
5.เชียงใหม่ 2.20 73.33 .34 ปานกลาง 
6.กรุงเทพมหานคร 2.08 69.33 .32 ปานกลาง 
7.สมุทรสาคร 2.06 68.67 .27 ปานกลาง 
8.กาญจนบุรี 2.14 71.33 .24 ปานกลาง 
9.ตรัง 2.08 69.33 .25 ปานกลาง 
10.ระนอง 2.06 68.67 .28 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.12 70.66 .29 ปานกลาง 
 
 ตารางข้างต้น พบว่า เม่ือพิจารณาภาพรวมของความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้าน
การเสี่ยงโชคของชุมชน  ระดับประเทศ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 คิดเป็นคะแนน
ร้อยละ 70.66  เม่ือพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดหนองบัวล าพู มีคะแนนสูงสุด อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 73.67 รองลงมาคือ จังหวัดยโสธรและจังหวัดเชียงใหม่  
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อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 73.33 เท่ากัน และจังหวัดก าแพงเพชร 
อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.19 คิดเป็นคะแนนร้อยละ 73.00  ส าหรับจังหวัดที่มีคะแนนน้อย
ที่สุด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระนอง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 คิดเป็น
คะแนนร้อยละ 68.67  และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นในแต่ละรายจังหวัดเพื่อค้นหาจุดเด่น พบ
รายละเอียดดังน้ี 
 
 1. จังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.93 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนคิดว่าการ
รณรงค์ต่อต้านการพนันเป็นการเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68  
 2. จังหวัดยโสธร พบว่า ระดับของความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชค
ของชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.00 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่คุ่มค่ากับการเสียเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68  
 3. จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชค
ของชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.08 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่คุ่มค่ากับการเสียเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80  
 4. จังหวัดหนองบัวล าพู พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยง
โชคของชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.86 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่คุ่มค่ากับการเสียเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80  
 5. จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชค
ของชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.17 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่คุ่มค่ากับการเสียเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58  
 6. กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชค
ของชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.97 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่คุ่มค่ากับการเสียเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73  
 7. จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชค
ของชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.75 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่คุ่มค่ากับการเสียเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75  
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 8. จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชค
ของชุมชน มีค่าเท่ากับ 2.12 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่คุ่มค่ากับการเสียเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85  
 9. จังหวัดตรัง พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.55 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกัน
การเล่นการพนันเป็นสิ่งที่คุ่มค่ากับการเสียเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84  
 10. จังหวัดระนอง พบว่า ระดับความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาด้านการเสี่ยงโชคของ
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 1.78 ส าหรับความร่วมมือของชุมชน ด้านที่สูงที่สุด คือ การที่คนในชุมชนคิดว่าการ
รณรงค์ต่อต้านการพนันท าให้เกิดการทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31  
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