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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การพนนัทอ้งถิ่น: พฤติกรรมการเลน่ของเยาวชนและผลกระทบดา้น
การศกึษา 

ผูวิ้จยั กญัญารตัน ์เลียงผา 
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา รองศาสตราจารย ์ดร. อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลู  

  
การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) วิเคราะหก์ารใหค้วามหมาย แนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติ

ของเยาวชนที่เก่ียวกบัการพนนัทอ้งถิ่น 2) วิเคราะหเ์จตนาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 3) วิเคราะหพ์ฤติกรรมการเรียนและผลกระทบดา้นการศึกษาที่เก่ียวเนื่อง
จากการเล่นพนนัทอ้งถิ่น รวมถึงการรบัรูผ้ลที่มาจากการเล่นการเล่นพนนัทอ้งถิ่น 4) เสนอแนวทางในการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนนัในเยาวชน โดยใชก้ระบวนวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพรูปแบบปรากฏการณ์
วิทยา ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ ประกอบดว้ย 1) เยาวชนที่มีพฤติกรรมเล่นการพนันทอ้งถิ่น 2) ผูป้กครอง 3) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 4) ครูผูส้อนและครูผูเ้ก่ียวขอ้ง 5) ผูท้รงคณุวุฒิดา้นจิตวิทยาการศกึษาและใหค้  าปรกึษา ผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ การสนทนากลุ่ม รว่มกบัการสงัเกตในสนามวิจยั จากนัน้ท าการวิเคราะห์
เนือ้หาและการสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนัย ผลการวิจยัพบว่า 1) เยาวชนใหค้วามหมายการพนันทอ้งถิ่นว่าไม่เป็น
การพนัน เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล เป็นอัตลกัษณท์างวฒันธรรมที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตในชุมชน 
และไม่ใช่พฤติกรรมที่ผิด เนื่องจากไม่ผิดกฎหมาย เป็นประโยชนใ์นมิติเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ในระดบัปัจเจกและ
ชมุชน 2) เยาวชนมีความตัง้ใจและเตม็ใจในการเขา้สู่กระบวนการเล่นพนนัดว้ยตนเอง พฤติกรรมการเล่นพนนัทัง้
ความถ่ีและจ านวนเงินจะเปล่ียนแปลงตามชนิดของการพนัน  และจะเล่นพนันเพียงชนิดเดียวเท่านั้น  ไม่มี
พฤติกรรมการเล่นพนนัระดบัชาติ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและบคุคลใกลช้ิดโดยเฉพาะครอบครวั และปัจจยัดา้น
ทัศนคติของเยาวชนมีผลอย่างมากต่อการเข้าสู่วงการการพนันท้องถิ่น  3) พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียนของเยาวชนในแง่ของการเบียดบงัเวลาเรียน ท าใหเ้กิดภาวะผลการเรียนต ่าและ
ไม่จบการศึกษา 4) แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นในเยาวชนให้มี
ประสิทธิภาพ ตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีการป้องกนั และสงัคมรอบตวัเยาวชนตอ้งประสานความร่วมมือในการด าเนินการ
ดงักล่าวรว่มกนั 
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The aims of this research are as follows: (1 ) to analyze the meanings, concepts, beliefs 

and attitudes of adolescents on local gambling; (2) to analyze the behavioral intentions, behaviors 
and processes related to local gambling among adolescents; (3) to analyze educational behaviors 
and educational impacts of adolescents related to local gambling as well as the perception of the 
consequences of local gambling; and (4) to propose guidelines for preventing and solving the 
problem of gambling behaviors among adolescents. The researcher used a qualitative research 
method with a phenomenological study. The key informants included the following: (1) adolescents 
with local gambling behaviors; (2) parents; (3) administrators at educational institutions; (4) teachers; 
and (5) experts in educational psychology and counseling. The data were collected by in - depth 
interviews, focus group discussion and field observations. The qualitative data were analyzed with 
content analysis and inductive conclusions. The results revealed the following: (1) adolescents with 
local gambling behaviors do not consider local gambling to be real gambling, just a competition for 
prizes. It is a type of cultural identity that is close to the way of life in the community, and it is not a 
wrong behavior because it is not illegal. It is also beneficial in the economic and social dimensions at 
the individual and community level; (2) adolescents have the willingness and intention to enter the 
gambling process by themselves and the frequency of gambling and the money spent depend on 
the type of local gambling. Adolescents play one type of local gambling and lack national gambling 
behaviors. Environmental and close people factors, especially families and the attitude factors of 
youths have a great effect on entering the local gambling industry; (3) local gambling behaviors 
affect the learning behaviors of adolescents in terms of encroaching on school time, causing poor 
academic performance and not graduating; and (4) guidelines for preventing and dealing with local 
gambling behaviors among adolescents focused on prevention. However, society needs to work 
together in order to prevent and solve the problems related to gambling. 
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การท าการวิจยัและปริญญานิพนธใ์หส้  าเร็จไดน้ัน้ จะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัส าคญัหลาย
ประการด้วยกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่คอยเค่ียวเข็ญ  ติดตาม 
ตลอดจนเสรมิก าลงัใจใหผู้ว้ิจยัอยู่เสมอ ท าใหผู้ว้ิจยัมีแรงใจในการวิจยัอย่างต่อเนื่อง ทัง้ยงัคอยชีแ้นะ
ประเด็นที่น่าขบคิดและกระตุน้เตือนใหต้ระหนกัถึงหนทางแกปั้ญหา จนกระทั่งผูว้ิจยัสามารถท าการ
วิจัยจนลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล 
ส าหรบัความกรุณาในครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กันตฤ์ทัย คลังพหล ประธานกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์ ตลอดจนผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มนตา ตลุยเ์มธาการ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
รวมถึงคณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธท์ุกท่าน ที่ไดก้รุณาใหค้ าแนะน าจนปริญญานิพนธ์
ฉบบันีถ้กูตอ้งสมบรูณต์ามหลกัวิชาและจรรยาบรรณ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการวัด  ประเมิน และวิจัยการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธิ์ประสาทความรู ้ซึ่งผูว้ิจยัสามารถ
น ามาใช้ในการท าเล่มปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด  ขอขอบพระคุณคณะ
ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยและผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัทกุกลุม่ รวมถึงผูเ้ชี่ยวชาญในสนามวิจยัทกุท่านที่ไดใ้หค้วามอนเุคราะหพ์าผูว้ิจยัเขา้สนามวิจยั 

สดุทา้ยผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุบิดาและมารดาของผูว้ิจยั  คุณพ่อจ าเริญ เลียงผา และ
คณุแม่อรพิน เลียงผา ผูเ้ป็นแรงใจส าคญัที่ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถท าปริญญานิพนธน์ีจ้นส าเร็จ  โดยไม่
เคยกดดนัหรือท าใหผู้ว้ิจยักงัวลใจในความสามารถของตนเองแมแ้ต่ครัง้เดียว ขอขอบคุณสมาชิกใน
ครอบครวัและกัลยาณมิตรทุกท่านที่ไดช้่วยอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ จนเล่มปริญญานิพนธน์ีเ้สร็จ
สิน้สมบรูณ ์
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บทที ่1 
บทน า  

 
ภูมิหลัง 

การพนนัทอ้งถิ่นเป็นการพนนัประเภทหนึ่งที่มีความผกูพนัอยู่กบัวฒันธรรม ประเพณีเดิม
ของคนในชุมชน เป็นพฤติกรรมการละเล่นที่มีการเสี่ยงโชค และมีการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของ
เงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใดเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยอาศัยกระบวนการละเล่นที่มีอยู่เดิมในแต่ละพืน้ที่เป็น
ส าคัญ และได้มีการเพิ่มกฎกติกาการพนัน มาผนวกรวมเข้ากับกฎการละเล่นเดิม การที่เป็น
การละเล่นในทอ้งถิ่นนีเ้อง ท าใหก้ารพนันดังกล่าวเป็นการพนันที่แทรกอยู่ในวิถีชีวิต และเขา้ถึง
บคุคลไดอ้ย่างง่ายดาย นอกจากนี ้การพนนัทอ้งถิ่น ยงัท าใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของวฒันธรรม 
ประเพณี ในบรบิทของระบบทนุนิยมในระดบัรากหญา้ไดอ้ย่างชดัเจน เช่น การแข่งเรือพ่วง แข่งเรือ
ลอ้ บัง้ไฟ การเล่นที่มีสตัวเ์ป็นส่วนประกอบและมีการทรมานสตัว ์(เฉพาะการเล่นที่ไม่มีลกัษณะ
รุนแรงเกินสมควร) การพนนัทอ้งถิ่น มีการเล่นกนัอย่างแพรห่ลายในทุกภูมิภาค และนบัว่าเป็นการ
พนันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยแต่ละพืน้ที่ ย่อมมีการพนันทอ้งถิ่น ที่ไดร้บัความ
นิยมแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของชุมชน แต่เดิมการพนันประเภทนี ้ ถูกยอมรับว่าเป็น
การละเล่นส าหรบัการพักผ่อนหย่อนใจจากความเหนื่อยลา้ในการท างาน ท าใหส้ังคมไทยไม่ได้
มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกตอ้ง จนกระทั่งมีการจัดระเบียบการพนัน และออกพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศกัราช 2478 เนื่องมาจากรฐัมองเห็นว่าการพนันใด ๆ ก็ตาม ลว้นเป็นพฤติกรรมที่
กระทบต่อความสงบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง จึงท าใหก้ารพนนัทอ้งถิ่นถกูควบคมุโดยอ านาจรฐัตาม
ไปดว้ย และส่งผลใหม้ีความชดัเจนในกระบวนการเล่นมากขึน้(วิเศษ สจุินพรหัม, 2557, น.12-13; 
อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลู และคณะ, 2558, น.10-12)   

ส าหรบัการพนันทอ้งถิ่นที่ไดร้บัความนิยมในภาคใตน้ัน้ มีหลากหลายรูปแบบ โดยมกัจะ
เป็นการพนันที่มีสัตวเ์ป็นส่วนประกอบ เช่น การชนวัว การแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก การ
แข่งขนัประชนัเสียงไก่แจ ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชนววั ซึ่งจดัเป็นการละเล่นที่ไดร้บัความนิยมเป็น
อย่างมาก และแพร่หลายไปในหลายจังหวัดของภาคใต ้ ในบางครัง้มีเงินสะพัดในสนามครัง้ละ
มากกว่า 20 ล้านบาท รวมทั้งระบบนับ 5,000 ล้านบาทต่อปี จัดเป็นกีฬาที่ช่วยกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจในทอ้งที่ สรา้งอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้น (มติชนออนไลน,์ 2561) ท าใหก้ารชนวัว
เป็นการละเล่นที่ไม่ไดถู้กมองว่าเป็นเรื่องที่ผิด และยังผูกติดอยู่กับวิ ถีชีวิตของบุคคลในชุมชน โดย
อาจเป็นดว้ยอาชีพหรือสภาพแวดลอ้ม ผนวกกบัความพยายามในการส่งเสริมการเลีย้งววัพืน้เมือง
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จากทางภาครฐั เพื่อเป็นการอนุรกัษ์พันธุ์ววัพืน้เมืองไว ้ท าใหน้ักพนนัมากมายมีขอ้อา้งที่เขม้แข็ง 
ในการส่งเสริมการชนวัวใหม้ีความแพร่หลายมากขึน้ ผ่านขอ้อา้งที่ว่าการชนวัวเป็นการอนุรกัษ์
พนัธุว์วัพืน้เมืองอย่างหนึ่ง จากเหตผุลทัง้หมดท าใหก้ารพนันชนววัผูกติดอยู่กบัวิถีชีวิตของชาวใต ้
ตัง้แต่ผูใ้หญ่ไปจนถึงเยาวชนในทอ้งที่ และน าบุคคลเหลา่นัน้เขา้สูว่งจรการพนนัในที่สดุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชน ซึ่งมักมีพฤติกรรม หรือวิถีชีวิตที่แปรผัน และเชื่อมโยงไปกับบริบทของพืน้ที่ โดย
หากชุมชนมีสนามการพนัน เยาวชนก็จะมีความใกลช้ิดและเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับการพนัน รวมถึง
มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ท าใหม้ีรายได ้นอกจากอิทธิพลจากชุมชนแลว้ ยงัพบว่าครอบครวัมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลน่พนนัของเยาวชนเช่นเดียวกนั  

กีฬาชนวัวในภาคใต ้แต่เดิมนั้นเป็นการละเล่นพืน้ถิ่นของชาวบา้น โดยอาศัยลานบา้น 
หรือพื ้นที่ปลายนาเป็นสนามชนวัว ต่อมาเมื่อมีการจัดระเบียบการพนันโดยภาครัฐ และออก
พระราชบญัญัติการพนันปีพุทธศักราช 2478 จึงท าใหกี้ฬาชนวัวหรือชนโคที่มีการวางเงินเดิมพัน 
เป็นการพนันทา้ยบัญชี ข. ซึ่งเป็นการพนันที่จัดใหเ้ล่นไดภ้ายใตก้ารควบคุมของรฐั รายการที่ 1 
เช่นเดียวกบัการเล่นอ่ืน ๆ ซึ่งจดัใหส้ตัวต่์าง ๆ ต่อสูก้นั เช่น  ชนไก่ กดัปลา แข่งมา้ ฯลฯ นอกจากที่
กล่าวไวใ้นหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก. ท าให้สนามกีฬาชนวัวถูกเรียกว่า “สนามวัวชน” หรือใน
บางครั้งก็ใช้ค าว่า “บ่อนวัวชน” ซึ่งถือเป็นการเล่นชนวัวในสถานที่ที่ถูกกฎหมาย หากได้รับ
ใบอนุญาต ซึ่งขึน้อยู่กบั “ดลุยพินิจ” ของภาครฐั จึงจดัไดว้่าการเขา้เป็นสว่นหนึ่งของการพนนัที่ถูก
กฎหมายในพระราชบญัญัติการพนนั พุทธศกัราช 2478 นี ้เป็นพัฒนาการที่ส  าคัญของกีฬาชนวัว 
นอกจากนีส้นามชนววั ยังเป็นพืน้ที่ที่แสดงถึงอ านาจ และอิทธิพลแฝงของเจา้ของบ่อนในมุมมอง
บุคคลในทอ้งที่ ซึ่งน าไปสู่การเลื่อนสถานภาพและท าหนา้ที่เป็นตน้แบบการผลิตซ า้ชนชัน้น าทาง
สงัคมในภาคใตใ้หแ้ก่เยาวชนและบุคคลในทอ้งที่ ยึดถือเป็นแบบอย่าง การชนวัวจึ งมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมการเล่นพนนัของเยาวชนเป็นอย่างมาก (รงค ์บุญสวยขวัญ, 2557, น.54-
55) 

นอกจากการพนันชนวัวแลว้  การพนันทอ้งถิ่นที่คนในพืน้ที่ภาคใตน้ิยมเล่นกันมาก คือ 
การเลน่นกกรงหวัจกุ และการเลน่พนนัขนัไก่แจ ้การเล่นทัง้ 2 ชนิด เป็นการเล่นแข่งขนัประชนัเสียง 
ซึ่งไดร้บัความนิยมแพรห่ลายในจงัหวดัทางภาคใต ้โดยความนิยมเลีย้งนกกรงหวัจุกของประชาชน
ชาวใตน้ัน้ มีที่มาจากความนิยมเลีย้งนกเขาชวาของพ่อคา้จากประเทศเพื่อนบา้น และไดแ้พรห่ลาย
มาถึงจงัหวดัทางตอนใตข้องประเทศไทย ผ่านการคา้ขาย ต่อมาเมื่อนกเขาชวามีราคาสงูขึน้ จึงได้
เปลี่ยนความนิยมมาเลีย้งนกกรงหัวจุกที่ราคาถูกกว่าแทน ตัง้แต่ปี 2504 เป็นตน้มา การเลีย้งนก
กรงหวัจุกไดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งในวิถีชีวิตและวฒันธรรมพืน้บา้นของภาคใต ้เนื่องจากมีความนิยม
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เลีย้งกนัมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย จะเห็นไดจ้ากการที่การเลีย้งนกกรงหัวจุกเป็นที่นิยมของ
คนทุกวัย และครอบครวัส่วนมาก มีกรงนกกรงหัวจุกแขวนอยู่หนา้บา้น จึงจัดไดว้่าการแข่งขันนก
กรงหวัจุกเป็นเอกลกัษณท์างวฒันธรรมอย่างหนึ่งของพืน้ที่ภาคใต ้โดยแต่เดิมการเล่นพนนันกกรง
หัวจุก อยู่ ในรูปแบบของการน านกมาต่อสู้กัน เหมื อนการชนวัว ชนไก่  แต่ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นการเล่นแข่งขันประชันเสียงแทน  จากการศึกษาน าร่องการวิจัยของ
ผูว้ิจยัดว้ยการลงพืน้ที่วิจยั ผูว้ิจยัพบว่าการเล่นพนนัทอ้งถิ่นที่ก าลงัเป็นที่นิยมในเยาวชน นอกจาก
กีฬาชนววัที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความเอือ้อ านวยของสนามแข่งขนัในพืน้ที่และ
วิถีชีวิต รวมถึงการประกอบอาชีพของเยาวชนแลว้ ก็ยงัมีการเล่นพนนัขนัไก่แจเ้พื่อเอารางวลั โดยมี
ลักษณะการเล่นคล้ายการแข่งนกกรงหัวจุก แต่ค่าธรรมเนียมการเข้าแข่งขันถูกกว่า และสิ่ง
แลกเปลี่ยนอยู่ในรูปของของรางวัล มากกว่าที่จะเป็นเงิน(กนกศกัดิ์ แกว้เทพ, 2556, น.5-6; กาญ
จนน์ภา พงศพ์นรตัน ์และ ธีรโชติ ภมูิภมร, 2559, น.76-77; อบัดลุลาตีฟ การ,ี 2559, น.41-47)  

ปัจจุบนัสถานการณก์ารพนนัที่ก าลงัขยายตวั ท าใหท้ั่วโลกต่างกงัวลเก่ียวกบัปัญหาการ
พนนัในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความนิยมการเล่นพนนัในเยาวชน ที่แมจ้ะมีขอ้หา้มเรื่องอายุ แต่
กลบัพบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนนัสงู ทัง้ยงัมีอตัราการเกิดปัญหาจากการพนนัมากกว่า
วัยผู้ใหญ่ โดยหลาย ๆ ประเทศยกให้ปัญหาการพนันในเยาวชนเป็นปัญหาระดับชาติด้าน
สาธารณสขุ ส าหรบัสงัคมไทยนัน้ เยาวชนไทยมองว่า การเล่นพนนัเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิ่งที่อยู่คู่
กบัคนไทยมาอย่างชา้นาน เมื่อมองไปถึงระบบสงัคม พบว่าในปัจจุบนัสงัคมไทยก็ไม่ไดม้ีทศันคติ
แง่ลบกบัธุรกิจการพนนั ตรงกันขา้มธุรกิจการพนันกลบักลายเป็น “ความหวงั” ของคนในสงัคมใน
แง่ที่จะน าไปสู ่“ความร  ่ารวย” ดว้ยทศันคติที่ดงักล่าวนีเ้อง เยาวชนไทยจึงมีพฤติกรรมเล่นพนนัมาก
ทัง้ในระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่น ส าหรบัการเติบโตของการพนันทอ้งถิ่นนัน้ อาจมีผลมาจากการ
สร้างค่านิยมการเล่นพนันที่ สร้างรายได้มหาศาล การใช้การพนันเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสมัพนัธเ์ชิงท่องเที่ยว การใหค้ณุค่ากบักระบวนการของการพนนัในฐานะองคค์วามรูแ้ละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการให้คุณค่าต่อธุรกิจที่ เก่ียวเนื่องกับการพนันในฐานะอาชีพที่สรา้ง
เศรษฐกิจในระดบัครวัเรือน และภาครฐัก็มักจะมีส่วนพัวพันกับการพนนัจากแรงผลกัดนัของภาค
สงัคมและภาคธุรกิจ และไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงจากรายไดภ้าษีอากรที่จัดเก็บจากการเปิดใหม้ี
การพนันโดยถูกต้องตามกฎหมายมากขึ ้นเรื่อย ๆ (King, Delfabbro, และ Griffiths, 2010, 
pp.176; กาญจนน์ภา พงศพ์นรตัน ์และ ธีรโชติ ภูมิภมร, 2559, น.1; ศนูยศ์ึกษาปัญหาการพนนั, 
2561, น.1; 2563, น.1)  
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จากผลส ารวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2560 
โดยศูนยว์ิจัยเพื่อการพัฒนาสงัคมและธุรกิจ (2560) ซึ่งส  ารวจประชาชนไทยทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่  
15 ปีขึน้ไป จ านวน 7,008 ตัวอย่าง พบว่า เยาวชน (บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ตาม
ความหมายของสหประชาชาติ) เป็นนักพนันหน้าใหม่เพิ่มขึน้จากปี 2558 ถึงรอ้ยละ 17 ส  าหรบั
ประเภทการพนันที่เลือกเล่น 5 ล  าดับแรก คือ สลากกินแบ่งรฐับาล หวยใตดิ้น ไพ่ พนันฟุตบอล 
และพนันสัตว ์(ชนวัว ชนไก่ กัดปลา ฯลฯ) โดยเยาวชนที่ เริ่มเล่นพนันที่มีอายุน้อยที่สุด คือ 7 ปี 
นอกจากนีย้งัพบว่าอายขุองเยาวชนที่เริ่มเล่นพนนัมีแนวโนม้จะลดลงเรื่อย ๆ ตามช่วงอายุ ส าหรบั
การพนนัที่คนไทยส่วนใหญ่ รอ้ยละ 38.7 เล่นเป็นอย่างแรก คือ หวยใตดิ้น รองลงมาคือสลากกิน
แบ่งรฐับาลและไพ่ นอกจากนีย้ังพบว่ากีฬาพืน้บา้นอย่างการเล่นพนันสตัว ์เช่น วัวชน ไก่ชน ยัง
เป็นการพนันที่น าเยาวชนเขา้สู่พฤติกรรมการเล่นพนันไดอี้กดว้ย ในดา้นสงัคมพบว่าเยาวชนไทย
นัน้แวดลอ้มไปดว้ยผูเ้ล่นพนันถึงรอ้ยละ 95.6 และยังพบอีกว่ายิ่งเยาวชนเริ่มเล่นพนนัเร็วเท่าไร ก็
ยิ่งมีแนวโนม้ที่จะมีพฤติกรรมเล่นพนันซ า้และลงเงินมากกว่าคนที่เริ่มเล่นเมื่ออายุมากขึน้ ในดา้น
ผลกระทบดา้นลบพบว่า พฤติกรรมการเล่นพนันน าไปสู่ปัญหาเก่ียวกบัการเรียน คือเสียเวลาการ
เรียน/การท างาน (รอ้ยละ 20.9) ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจสถานการณ์การเล่นพนันของ
นกัเรียนมธัยมตน้และผลกระทบ ของ ธน หาพิพฒัน ์(2561) ผูอ้  านวยการศนูยว์ิจยัเพื่อการพฒันา
สังคมและธุรกิจ ซึ่งส  ารวจตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3,470 ตัวอย่าง 
ระหว่าง 21 มกราคม – 16 กุมภาพนัธ ์2561 ผลส ารวจระบวุ่าเยาวชนคิดว่าตนเองไดร้บัผลกระทบ
ต่อชีวิตจากการเล่นพนนั โดย 3 ล  าดับแรก คือ ถูกโกง (รอ้ยละ 35.4) เครียด (รอ้ยละ 32.6)  และ
เสียการเรียน (รอ้ยละ 28.6)  รวมถึงการพนันยังเป็นที่มาของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอ่ืน เช่น การ
สบูบหุรี่ ด่ืมเหลา้ หรือขโมยเงิน (ศนูยศ์กึษาปัญหาการพนนั, 2561, น.18-37) 

รายงานการส ารวจขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบทางลบจากการพนันที่มีต่อเยาวชน
อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบดา้นการศึกษา ซึ่งควรน ามาพิจารณาเป็นล าดับแรก 
เนื่องจากการศกึษาของเยาวชน เป็นสว่นประกอบส าคญัในการก าหนดอนาคตในระดบับุคคลและ
ในระดับชาติ ส าหรบัผลกระทบดา้นการศึกษาที่มีที่มาจากการพนัน เกิดขึน้เนื่องจากเยาวชนเมื่อ
เล่นพนนั ย่อมเอาเวลาไปทุ่มเทใหก้บัการพนนัจนมีเวลาใหก้บัการศึกษานอ้ยกว่าเยาวชนที่ไม่เล่น
พนนั เมื่อผูว้ิจยัไดศ้กึษาผลกระทบของการพนนัที่ส่งผลต่อเยาวชนจึงพบว่า มีเยาวชนมากมายที่มี
ผลการเรียนต ่า หรือออกจากระบบการศึกษา เนื่องมาจากปัญหาการเล่นพนนั นอกจากนีย้งัพบว่า 
การพนนัสมัพันธ์กบัคุณลกัษณะความเกียจครา้นและการท างานของสมอง โดยการเล่นพนันเป็น
การกระตุน้สารโดพามีน (Dopamine) ที่เป็นสารแห่งความสุข นักพนันไม่ไดใ้หค้วามสุขจากการ
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ชนะเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถท าใหเ้กิดความสุข สนุก ต่ืนเตน้ในตอนลุน้ผลไดอี้กดว้ย ท าให้
นกัพนนัยงัคงวนเวียนในวงพนัน  ซึ่งเป็นการกระตุน้ระบบรางวลั (Reward system) ของสมองได้
เช่นเดียวกับสารเสพติดอ่ืน ๆ  และยังท าใหส้มองส่วนพรีฟอนทอล (Prefrontal Cortex) พฒันาได้
ไม่เต็มที่ จึงเยาวชนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูแ้ละตัดสินใจลดลง ใจรอ้น ไม่อดทน เป็นตน้ ซึ่ง
ส่งผลต่อความมุ่งมั่นและความรบัผิดชอบในการเรียน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบันที่ผู ้วิจัยพบ กล่าวคือ เยาวชนผูเ้ล่นการพนัน ไม่ว่าจะเป็นพนัน
ระดับชาติหรือระดับทอ้งถิ่นในสถานศึกษา เยาวชนเหล่านัน้มกัเป็นผูท้ี่มีผลการเรียนต ่า หรือออก
จากระบบการศึกษา เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียนได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของสนามวิจยั ดงันี ้จากการศกึษาน ารอ่ง ผูว้ิจยัพบว่าผูเ้รียนที่มี
ผลการเรียนต ่าหรือออกจากระบบการศึกษากลางคันมักมีพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนัน 
ทัง้นีจ้ากการส ารวจเบือ้งตน้ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในสนามวิจัย พบว่า ระยะเวลาเพียง 2 เดือน ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ส ารวจตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562) มี
นกัเรยีนลาออกไปแลว้ถึง 61 คน และเกือบทัง้หมดเป็นนกัเรียนที่มีผลการเรียนต ่า (พรจิรา ปรวิชัรา
กลุ, 2559, น.54-85; สพุร อภินนัทเวช, ม.ป.ป., น.29-31,57-58) 

จากปัญหาการพนนัขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน จึงไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัทฤษฎีการกระท าพฤติกรรม
ของมนุษย ์เพื่ออธิบายพฤติกรรมดงักล่าว จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจัยคน้พบทฤษฎีในการ
อธิบายพฤติกรรมของมนษุยท์ี่น่าสนใจ 2 ทฤษฎี ดงันี ้1) ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล (Theory of 
Reasoned Action :TRA) เสนอโดย M. F. I. Ajzen (1975) และ 2) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior: TPB) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: 
TPB) ของ I. Ajzen (1991, pp.179-211) มีจุดมุ่งหมายส าคญัเพิ่มเติมจากจุดมุ่งหมายของทฤษฎี
การกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ซึ่งเป็นทฤษฎีตน้แบบ อยู่ในส่วนที่
พยายามท าความเขา้ใจพฤติกรรมที่อยู่ภายใตค้วามควบคมุของบุคคลดว้ย นอกเหนือไปจากการ
ปฏิบติัพฤติกรรมตามอิทธิพลจากตนเองและภาวะแวดลอ้ม ท าใหม้ีความเหมาะสมในการอธิบาย
และท านายพฤติกรรมที่ไม่สามารถท าตามความต้องการของตนเองได้สมบูรณ์กว่าทฤษฎีการ
กระท าดว้ยเหตุผล โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนอธิบายไวว้่า ความตัง้ใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรม
ของบุคคลนั้น ขึน้อยู่กับปัจจัยส าคัญ 3 ประการดว้ยกัน คือ การคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง รวมกับ
ความเชื่อและความคิดส่วนบุคคลผนวกเขา้กบัการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรม จะ
เห็นไดว้่า เมื่อเยาวชนเติบโตขึน้ท่ามกลางสงัคมของการเล่นพนัน และมีความเชื่อว่าการเสี่ยงโชค
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ในกีฬาทอ้งถิ่นเป็นสิ่งที่ไม่ผิด ย่อมท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมการเสี่ยงโชคในกีฬาทอ้งถิ่น รวมถึง
การเสี่ยงโชคในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกด้วย ทางผู้วิจัยจึงน าเอาทฤษฎีนี ้มาเป็นแนวทางหลักในการ
วิเคราะห์พฤติกรรม แนวคิด และความเชื่อของเยาวชนที่มีต่อการพนันท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการ
อธิบายปรากฏการณท์ี่ถกูตอ้งตามหลกัการ  

จากความส าคญัของการพนนัทอ้งถิ่นที่ผูกพนัอยู่กบัวิถีชีวิตของเยาวชน รวมถึงแนวคิดใน
การแสดงพฤติกรรมเล่นพนันของเยาวชนอันเนื่องมาจากการพนันทอ้งถิ่นตามที่กล่าวไปขา้งตน้   
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนที่มีการด าเนินชีวิตอยู่ในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของสนามพนัน ท าให้
ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบด้านการศึกษาของการพนันท้องถิ่น ซึ่งใน
สงัคมไทยนัน้ นบัเป็นตวัก าหนดอนาคตอย่างหนึ่งของบุคคล โดยศึกษาเยาวชนในเขตอ าเภอเหนือ
คลอง จงัหวดักระบี่ ที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น ไม่ว่าจะเป็นพนนัววัชน การแข่งนกกรงหัว
จุก และการแข่งขันไก่แจ ้เนื่องจากพืน้ที่ดังกล่าว เป็นพืน้ที่ที่มีสนามชนววัถูกกฎหมาย ทัง้ยังเป็น
สนามชนววัแห่งเดียวในจงัหวดักระบี่อีกดว้ย และยงัมีสนามเล่นพนนัสตัวอ่ื์น ๆ อย่างครบถว้น โดย
จะท าการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) ที่มี
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นแนวคิดพืน้ฐานในการเขา้ถึงขอ้มูลที่ตอ้งการ เพื่อท าความเขา้ใจ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวในแง่ของการให้ความหมายต่อการพนันท้องถิ่น แนวคิด ความเชื่อของ
เยาวชนที่มีต่อการพนันท้องถิ่น รวมถึงท าความเข้าใจสาเหตุ กระบวนการเข้าสู่การเล่นพนัน
ทอ้งถิ่น ประสบการณ์ชีวิตดา้นการเล่นพนันทอ้งถิ่น และผลกระทบจากกิจกรรมการพนันทอ้งถิ่น
ของเยาวชนทัง้ในมมุมองของตวัเยาวชนเอง และมมุมองของบคุคลที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 
ค าถามของการวิจัย 

1. การให้ความหมาย แนวคิด ความเชื่อ เก่ียวกับการพนันท้องถิ่นของเยาวชนเป็น
อย่างไร เมื่อยังไม่มีพฤติกรรมและมีพฤติกรรมแล้วการให้ความหมาย แนวคิด ความเชื่อนั้น 
เปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร 

2. ความตัง้ใจและพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นรวมถึงกระบวนการท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม
การเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน เป็นอย่างไร 

3. ความคิด ความเชื่อ ของเยาวชนที่เก่ียวขอ้งกบัการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของกลุม่อา้งอิง คือ
บคุคลแวดลอ้มรอบตวัเยาวชน เป็นอย่างไร  

4. สาเหต/ุปัจจยัเสี่ยง แรงจูงใจ และการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง คือบคุคลแวดลอ้มรอบตวั
เยาวชน ที่น าเยาวชนเขา้สูก่ารเลน่พนนัทอ้งถิ่น มีอะไรบา้ง และเป็นอย่างไร 
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5. ความเชื่อและการรับรูอ้  านาจเก่ียวกับปัจจัยควบคุมอ านาจในตนของเยาวชน ที่
เก่ียวขอ้งกับการพนันทอ้งถิ่นเป็นอย่างไร การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุตนเองต่อการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนเป็นอย่างไร 

6. พฤติกรรมด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเล่นพนันท้องถิ่น มีอะไรบ้าง และเป็น
อย่างไร การพนนัทอ้งถิ่นสง่ผลกระทบต่อพฤติกรรมการศกึษาของเยาวชนหรือไม่ อย่างไร 

7. แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นในเยาวชนเป็น
อย่างไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหก์ารใหค้วามหมาย แนวคิด ความเชื่อ และทศันคติของเยาวชนที่เก่ียวกบั
การพนนัทอ้งถิ่น  

2. เพื่อวิเคราะหเ์จตนาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน  

3. เพื่อวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเรียนและผลกระทบดา้นการศกึษาที่เก่ียวเนื่องจากการเล่น
พนนัทอ้งถิ่น รวมถึงการรบัรูผ้ลที่มาจากการเล่นการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

4. เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของ
เยาวชน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ความส าคัญเชิงทฤษฎี 
ไดข้้อสารสนเทศเก่ียวกับการให้ความหมาย แนวคิด ความเชื่อ เก่ียวกับการพนัน

ท้องถิ่น และพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน  และได้ทราบถึงข้อค้นพบเก่ียวกับ
ผลกระทบหรือพฤติกรรมดา้นการศึกษาที่เก่ียวกับพฤติกรรมเล่นพนันทอ้งถิ่น ทัง้ในทัศนคติของ
เยาวชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ความส าคัญเชิงการปฏิบัติ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ครูผู้เก่ียวข้องในโรงเรียน และผู้ปกครอง ได้แนวทาง

ส าหรบัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันทอ้งถิ่นในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่
อาศยัอยู่ในพืน้ที่ใกลเ้คียงกบัสนามพนนั ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงตามบทบาท
ของผูใ้ช ้
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ความส าคัญเชิงนโยบาย 
ได้สร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาการพนันท้องถิ่นในเยาวชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่ใกลช้ิดกบัสนามพนนั ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง อนัประกอบไปดว้ย ครูผูส้อน ครู
ผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้กครอง ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการใน
การปอ้งกนัและแกไ้ขต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเชิงบริบทพืน้ที ่
สนามวิจัยที่ใชใ้นงานวิจัย “การพนันท้องถิ่น: พฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของ

เยาวชนและผลกระทบด้านการศึกษา” คือ พืน้ที่สนามพนันท้องถิ่น บริเวณอ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบไปสนามพนันวัวชนแห่งเดียวในจังหวดักระบี่ สนามพนันขันไก่แจ ้และ
บ่อนชนไก่ผิดกฎหมาย  

สถานที่วิจัย ทางผูว้ิจัยใชว้ิธีการเลือกอย่างเจาะจง โดยยึดถือความสอดคลอ้งของ
บริบทสถานที่วิจัยกับปัญหาวิจัยที่ผูว้ิจัยก าหนดขึน้เป็นส าคัญ โดยสถานที่วิจยัที่ผูว้ิจยัเลือก เป็น
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เปิดสอน
ตัง้แต่ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตัง้อยู่กลางชุมชน ทัง้ยังแวดลอ้มไปดว้ยสนามพนันทอ้งถิ่น 
และอยู่ห่างจากสนามพนนัววัชนเพียง 5 กิโลเมตร ซึ่งในงานวิจยันีจ้ะเรียกว่า โรงเรียนมธัยมศึกษา 
N  

ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ส าหรบัผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ เนื่องจากการวิจัยประสบการณ์การเล่นพนันทอ้งถิ่นของ

เยาวชนและผลกระทบด้านการศึกษาในครัง้นี ้ผู ้วิจัยด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนและผลกระทบดา้นการศึกษา และระยะที่ 2 
การเสนอแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน จึงได้
ท าการรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งผูใ้หข้อ้มูลส าคัญทัง้หมด 7 กลุ่ม (ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลุ่มที่
ใหข้อ้มลูทัง้ 2 ระยะ) โดยแบ่งเป็น  

การวิจยัระยะที่ 1 ใชผู้ใ้หข้อ้มลูส าคญั จ านวน 4 กลุม่ คือ 1) เยาวชนมีพฤติกรรม
เลน่พนนัทอ้งถิ่น 2) ผูป้กครอง และ 3) ครูผูส้อน 4) ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

การวิจัยระยะที่ 2 ใชผู้ใ้หข้อ้มูลส าคัญ จ านวน 4 กลุ่ม คือ 1) ผูท้รงคุณวุฒิดา้น
เด็กและเยาวชน หรือนักจิตวิทยาการศึกษาและใหค้ าปรึกษา 2) ผูป้กครองของเยาวชนในพืน้ที่
สนามพนนั ที่เยาวชนในปกครองไม่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 3) ผูบ้รหิารสถานศกึษา 4) ครู
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หัวหน้างานวิชาการ ครูหัวหน้างานปกครองภายในสถานศึกษา และครูหัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญักลุ่มที่ 2 – 4 นัน้ เป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลที่ช่วยใหไ้ดแ้นวทางใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนที่เป็นไปได ้และสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริงอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผูว้ิจัยตอ้งการใหน้ าผลการวิจัยใน
ระยะที่ 2 ไปใชป้ระโยชน ์เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน 
ดงันัน้ โดยเมื่อไดว้ิเคราะหร์่วมกบัผลการเสนอแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่น
พนันท้องถิ่นของเยาวชน ของผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มที่ 1 และลงขอ้สรุปแลว้ ก็จะท าใหไ้ดผ้ลการวิจัยที่
น่าเชื่อถือและเพิ่มประสิทธิภาพใหผ้ลจากการวิจยันีต่้อไป  

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจัย “การพนันท้องถิ่น: พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชนและ

ผลกระทบดา้นการศึกษา” แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนและผลกระทบดา้นการศึกษา และระยะที่ 2 เป็นการเสนอแนวทางในการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน โดยอาศัยผลการศึกษาจาก
ระยะที่ 1 เป็นกรอบก าหนดประเด็น  

การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาถึงพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนและ
ผลกระทบดา้นการศกึษา 

ผูว้ิจยัไดอ้าศยัแนวทางการออกแบบการวิจยัจากรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Approach) ดว้ยวิธีการศึกษาเชิงปรากฏการณว์ิทยา (Phenomenology study) โดย
ท าการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)ของ Ajzen 
(1991) เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ เก่ียวกับการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชนได้อย่าง
ครอบคลุม ผูว้ิจัยจึงก าหนดประเด็นการวิจัยโดยยึดกรอบทฤษฎีเป็นแนวทางในการตัง้ค าถามไว ้
ดงันี ้ 

1. ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ เก่ียวกับพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่น  

2. ความตั้งใจในการเขา้สู่กระบวนการเล่นพนันทอ้งถิ่น และพฤติกรรม
การเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 
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3. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง แรงจูงใจ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ที่น า
เยาวชนเขา้สู่การเล่นพนันทอ้งถิ่น รวมถึงการรบัรูอ้  านาจในการควบคมุตนในการเล่นพนนัทอ้งถิ่น
ของเยาวชน 

4. ปัญหาพฤติกรรมการศกึษา ที่เก่ียวขอ้งกบัการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 
5. การรบัรูผ้ลกระทบที่มาจากการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 

การวิจัยระยะที่ 2 การเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
การเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน   

ผูว้ิจยัมุ่งเนน้การเสนอแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการ
เลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนส าหรบักลุม่เป้าหมายสิ่งแวดลอ้มรอบตวัเยาวชนเป็นส าคญั เนื่องจาก
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ใหค้วามส าคญักบักลุม่อา้งอิง โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1. ระดบัครอบครวั 
2. ระดบัโรงเรียน 
3. ระดบัชมุชน 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

การพนันท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมการเสี่ยงโชค ที่มีการวางเงินเดิมพัน หรือสิ่งของ
รางวัลต่าง ๆ ตอบแทน โดยเก่ียวข้องกับการเล่นที่เก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต ้
ไดแ้ก่ การเลน่พนนัสตัว ์คือ การชนววั การขนัไก่แจ ้การแข่งนกกรงหวัจกุ 

ทัศนคติที่มีต่อการเล่นพนันท้องถิ่น (Attitude toward the behavior) หมายถึง ระดับ
ความคิดเห็นและความรูส้ึกของเยาวชนที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น ซึ่งอาจเป็นไปไดท้ัง้
ทางบวก ทางลบ และเป็นกลาง ประกอบไปดว้ย 

1. ความเชื่ อเก่ียวกับผลของการเล่นพนันท้องถิ่ น  (Strength of each belief) 
หมายถึง การท่ีเยาวชนเชื่อว่าการเลน่พนนัทอ้งถิ่นจะสง่ผลดี หรือผลเสียต่อตนเองอย่างไร 

2. การประเมินผลของการเล่นพนันท้องถิ่ น  (Evaluation of the outcome or 
attribute) หมายถึง การที่เยาวชนเชื่อมั่นว่าผลที่เกิดจากการเลน่พนนัทอ้งถิ่น จะเป็นไปในทางบวก 
หรือทางลบ 

เจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน (Behavioral Intention) 
หมายถึง ระดบัความมุ่งมั่นหรือความตัง้ใจของเยาวชนสถานภาพนกัเรียนอายุระหว่าง 15 – 20 ปี 
ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษา ว่าจะแสดงพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นมากนอ้ยเพียงไร 
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พฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน (Behavior) หมายถึง อาการหรือการกระท า
ของเยาวชน สถานภาพนักเรียนอายุระหว่าง 15 - 20  ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือมี
คณุสมบติัตามก าหนด และเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบักิจกรรมการเสี่ยงโชค มีของแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือ
รางวัลอ่ืนใด โดยการเสี่ยงโชคนั้น เก่ียวขอ้งกับประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นของภาคใต ้ไดแ้ก่ 
การเลน่พนนัสตัว ์คือ การชนววั การชนไก่ การขนัไก่แจ ้การแข่งนกกรงหวัจกุ  

กระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน หมายถึง กระบวนการอ่ืนใด
ที่เก่ียวขอ้งหรือน าไปสู่พฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน หมายรวมไปถึงสาเหตุ/ปัจจัย
เสี่ยง แรงจูงใจ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ที่น าเยาวชนเขา้สู่การเล่นพนันทอ้งถิ่น การคลอ้ย
ตามกลุ่มอ้างอิง รวมถึงการรับรูค้วามสามารถในการควบคุมตนในการเล่นพนันท้องถิ่นของ
เยาวชน ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ความเชื่อเก่ียวกบัทศันคติของกลุ่มอา้งอิงที่มีต่อการเล่นพนนัทอ้งถิ่น (Normative 
beliefs) หมายถึง ความเชื่อว่าบุคคลแวดลอ้มที่มีความส าคัญต่อตัวเยาวชน มีความตอ้งการให้
กลุม่คนเหลา่นีเ้ลน่พนนัทอ้งถิ่นมากนอ้ยเพียงใด 

2. แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเล่นพนันท้องถิ่น (Motivation to 
comply with the referent) หมายถึง การรบัรูข้องเยาวชนว่าตนเองมีความตอ้งการที่จะท าตาม
ความประสงคข์องบุคคลแวดลอ้มที่ตนเองใหค้วามส าคัญ ในเรื่องเก่ียวการเล่นพนันทอ้งถิ่นมาก
นอ้ยเพียงไร 

3. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการเล่นพนันทอ้งถิ่น (Subjective Norm) หมายถึง 
การรบัรูข้องเยาวชนต่อบุคคลแวดล้อมที่ตนเองให้ความส าคัญ เป็นการรบัรูใ้นส่วนที่เก่ียวกับ
ความรูส้กึของบุคคลเหล่านัน้ที่มีต่อตนเองในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น ว่า
เป็นไปในทิศทางใด เห็นควรดว้ยหรือไม่ 

4. ความเชื่อเก่ียวกับปัจจัยควบคุมในการเล่นพนันทอ้งถิ่น (Control belief) ความ
เชื่อของเยาวชนเก่ียวกับการมีอยู่ ไม่มีอยู่ หรือการเกิดขึน้ ของปัจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวาง
พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

5. การรบัรูอ้  านาจของปัจจัยควบคุมในการเล่นพนันทอ้งถิ่น (Perceived power of 
the control factor) หมายถึง การที่เยาวชนรูว้่าปัจจยัใด เป็นตวัสง่เสรมิหรือขดัขวางพฤติกรรมการ
เลน่พนนัทอ้งถิ่นของตน 

6. การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมตนเองต่อการเล่นพนันทอ้งถิ่น (Perceived 
behavioral control) หมายถึง การรับรูข้องเยาวชนในเรื่องที่ เก่ียวข้องความยาก - ง่าย ที่จะมี
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พฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นการสะทอ้นจากประสบการณ์ในอดีต และการคาดคะเน
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

กลุ่มอ้างอิง หมายถึง บุคคลแวดล้อมรอบตัวเยาวชนที่ เยาวชนให้ความส าคัญ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยครอบครวั กลุ่มเพื่อน หรือบุคคลในชุมชนเดียวกับเยาวชน หรือบุคคลอ่ืนตามที่
เยาวชนระบ ุ

ผลกระทบด้านการศึกษา หมายถึง สภาพภายหลังการมีพฤติกรรมเสี่ยงโชค ที่มีของ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือรางวัลอ่ืนใด โดยการเสี่ยงโชคนั้นเก่ียวขอ้งกับประเพณีและวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นของภาคใต ้ไดแ้ก่ การเล่นพนันสตัว ์คือ การชนววั การชนไก่ การขนัไก่แจ ้การแข่งนกกรง
หัวจุก ของเยาวชน โดยเป็นผลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ครอบคลุมในด้านความตั้งใจ ความ
รบัผิดชอบในการเรียน และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน 
หมายถึง วิธีปฏิบัติของสังคมรอบตัวของเยาวชน อันประกอบไปด้วย ครอบครวั โรงเรียน และ
ชุมชน ในการแกปั้ญหาหรือแกไ้ขพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน รวมถึงวิธีการในการ
ส่งเสริมความรูเ้ท่าทันเก่ียวกบัโทษของการพนันทอ้งถิ่นในแก่เยาวชน โดยเป็นวิธีการที่ไดจ้ากผล
สะทอ้นจากงานวิจยั และความเห็นของผูท้รงคณุวฒุิ 

 
กรอบแนวคิดชั่วคราวของการวิจัย 

กรอบแนวคิดชั่วคราวของการวิจยั การพนนัทอ้งถิ่น: พฤติกรรมการเล่นพนนัของเยาวชน 
และผลกระทบด้านการศึกษาครั้งนี ้ ผู ้วิจัยสรา้งขึน้มาโดยมีแนวคิดจากการศึกษาในรูปแบบ
ปรากฏการณว์ิทยา (Phenomenology study) ท าการศึกษากบัเยาวชนที่มีพฤติกรรมเลน่การพนนั
ทอ้งถิ่น บรเิวณพืน้ที่ที่มีสนามพนนัใกลพ้ืน้ที่อยู่อาศยัและสถานศกึษา ซึ่งคือเขตอ าเภอเหนือคลอง 
จงัหวัดกระบี่ และผูเ้ก่ียวข้องกับเยาวชนกลุ่มดงักล่าว ทัง้นี ้ท าการศึกษาในประเด็นของความคิด 
ความเชื่อ การใหค้วามหมายของเยาวชนที่มีต่อการเล่นพนนัทอ้งถิ่น สาเหต/ุปัจจยัเสี่ยง ที่น าเขา้สู่
การเล่นพนันทอ้งถิ่น พฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น ผลกระทบดา้นการศึกษาที่เกิดจากการเล่น
พนันท้องถิ่น ทั้งในเชิงพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน่ืองมาจากความมุ่งหมายของ
งานวิจัยเป็นไปเพื่อท าความเข้าใจการให้ความหมาย ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม และ
ประสบการณข์องบคุคลที่เป็นเยาวชนในสถานศกึษา ที่เก่ียวขอ้งกบัการเลน่พนนัทอ้งถิ่น  

ส าหรบัการท าความเขา้ใจพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนนัน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือก
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ที่เสนอโดย Ajzen เมื่อปี ค.ศ. 
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1991 มาเป็นแนวทางเพื่อใหง้านวิจัยสามารถด าเนินไปอย่างมีทิศทางและน่าเชื่อถือ โดยทฤษฎีนี ้
อธิบายไวว้่าการที่มนุษย์จะปฏิบัติพฤติกรรมใดนั้น เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย คือ 1) เจตนาเชิง
พฤติกรรม ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากตัวแปร 1.1) ทัศนคติต่อพฤติกรรม (ตัวก าหนดคือผลรวมระหว่าง
ความเชื่อเก่ียวกับผลของพฤติกรรมและการประเมินผลของพฤติกรรม) 1.2) การคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งอิง (ตัวก าหนดคือผลรวมระหว่างความเชื่อเก่ียวกับทัศนคติของกลุ่มอา้งอิงที่มีต่อพฤติกรรม
และแรงจูงใจที่จะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการปฏิบติัพฤติกรรม) และ 1.3) การรบัรูค้วามสามารถ
ในการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรม (ตัวก าหนดคือผลรวมระหว่างความเชื่อเก่ียวกับปัจจยัในการ
ควบคุมพฤติกรรม และการรับรู ้อ  านาจของปัจจัยในการควบคุมพฤติกรรม) 2) การรับ รู ้
ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรม (ส่วนนี ้มีผลต่อพฤติกรรมทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม) โดยท าการศึกษาสภาวการณก์ารเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน ที่เก่ียวขอ้งกบัผลกระทบ
ดา้นการศกึษาและพฤติกรรมการเรียนของเยาวชนที่มีพฤติกรรมดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดี กรอบแนวคิดชั่วคราวดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางในการศึกษาและลงขอ้สรุป
ขอ้มลูเท่านัน้ ไม่ใช่กรอบก าหนดความคิดหรือขอ้สรุปที่แทจ้ริงของงานวิจยั เนื่องจากขอ้คน้พบจาก
งานวิจัยเชิงคณุภาพสามารถเป็นไปไดอ้ย่างหลากหลาย เมื่อใชท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาเป็น
กรอบชั่วคราวในการอธิบายพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน แสดงว่าพฤติกรรมการเล่น
พนันท้องถิ่นของเยาวชนที่ เก่ียวข้องกับผลกระทบด้านการศึกษานั้น เกิดมาจากเจตนาเชิง
พฤติกรรมต่อการเล่นพนนัทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นผลมาจากทศันคติที่มีต่อการเล่นพนนัทอ้งถิ่น การคลอ้ย
ตามกลุม่อา้งอิงในการเล่นพนนัทอ้งถิ่น และการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุตนเองต่อการเล่น
พนนัทอ้งถิ่น ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดชั่วคราวของงานวิจยั 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การวิจัย การพนันทอ้งถิ่น: พฤติกรรมการเล่นพนันและผลกระทบดา้นการศึกษาที่มีต่อ

เยาวชน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ส าหรบัเป็นกรอบในการศึกษา
ปรากฏการณอ์นัมีลกัษณะเฉพาะ โดยแบ่งการศกึษาออกเป็น 3 สว่น คือ  

1. มโนทศันเ์ก่ียวกบัการพนนั  
1.1 ความหมายของการพนนั 
1.2 การพนนัในสงัคมไทย 
1.3 ประเภทของการพนนั 
1.4 การพนนัทอ้งถิ่น 
1.5 ผลกระทบดา้นการศกึษาจากการพนนั 
1.6 สาเหตขุองพฤติกรรมการเลน่พนนัของเยาวชน 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน   
2.1 ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล (A Theory Reasoned Action) 
2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

3. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
 

1. มโนทัศนเ์กี่ยวกับการพนัน 
1.1 ความหมายของการพนัน 

การพนนัตามความหมายของพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี 2554 หมายถึง 
การเล่นเอาเงิน หรือสิ่งอ่ืนโดยอาศัยความฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ 
รวมทัง้โชคดว้ย ซึ่งหากพิจารณาความหมายดงักล่าวแลว้ พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัความหมาย
ของการพนนัตามพระราชบญัญัติการพนนั พทุธศกัราช 2473 และ พทุธศกัราช 2478 ซึ่งถึงแมจ้ะ
ไม่ได้มีการให้ความหมายของการพนันไว้อย่างชัดเจน มีแต่เพียงรูปแบบและวิธีการเล่นพนัน
ก าหนดไวใ้นบญัชี ก. และบญัชี ข. เท่านัน้ แต่ก็สามารถสรุปไดว้่า การพนนั คือการเสี่ยงโชค การ
ท านายโดยใช้เงินหรือทรพัย์สินอ่ืนเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งของรางวัล ทั้งนี ้ การพนันจะ
ประกอบดว้ยคน 2 กลุ่ม คือ ผูจ้ดัใหม้ีการเล่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อน ามาซึ่งผลประโยชนแ์ก่ตน และ
ผูเ้ขา้เล่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเอาเงินหรือทรพัยส์ินอย่างอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบความหมายของการ
พนนัในประเทศไทยกบัต่างชาติ ก็จะพบว่าการใหค้วามหมายของการพนนัในต่างชาติเอง มีความ
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ใกลเ้คียงกับความหมายของการพนันในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยโครงการการศึกษาดา้น
การพนนัแห่งมหาวิทยาลยัแคลิฟอรเ์นีย วิทยาเขตลอสแองเจิลลิส และส านกังานว่าดว้ยปัญหาการ
พนัน ระบุไวว้่า การพนัน (gambling) คือ กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเสี่ยงโดยใชส้ิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มี
ค่า (มกัเป็นเงิน) ในกิจกรรมหรือสถานการณท์ี่ผลลพัธไ์ม่แน่นอน การเสี่ยงที่กระท าเป็นไปโดยการ
มีความหวงัว่าจะไดส้ิ่งตอบแทนทนัที อาจตอ้งมีทกัษะเก่ียวขอ้งซึ่งอาจลดความเสี่ยงลง แต่ไม่อาจ
ก าจัด ความไม่แน่นอนได้ (Fong และ Rosenthal, 2014, pp.2; เจริญ คัมภีรภาพ, 2546, น.398; 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, น.803; อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลู และคณะ, 2558, น.8)  

ในแง่ของศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพทุธ หรืออิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาที่คนในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่นับถือ หรือศาสนายิว และคริสต ์ลว้นแลว้แต่อธิบายถึงการพนันว่าเป็นสิ่งที่น าไปสู่
ทางเสื่อม และเป็นสิ่งที่มนุษยไ์ม่ควรเก่ียวขอ้งดว้ย ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้  โดยในพุทธศาสนา การ
พนัน คือ ความประมาท ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการพนนั จึงถือเป็นผูท้ี่ด  าเนินชีวิตไปอย่างประมาท และ
การพนนั ยงัเป็นหนทางเสื่อมของทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นทรพัย ์ความน่าเชื่อถือ เกียรติ หรือแมแ้ต่ชีวิต 
การที่พุทธศาสนาใหค้วามหมายของการพนันไวเ้ช่นนี ้เนื่องมาจากในทางพุทธศาสนานั้นเชื่อว่า 
การพนนัมีพืน้ฐานมาจากความโลภ นอกจากนีก้ารพนนัยงัเป็น 1 ในอบายมขุ 6 หรือทางแห่งความ
ฉิบหาย ซึ่งมีความพินาศเป็นเบือ้งหน้า ส่วนในศาสนาอิสลาม การพนันเป็นสิ่งต้องห้ามอย่าง
ชัดเจน และถือเป็นส่วนหนึ่งในการได้มาซึ่งทรพัยส์ินของผู้คนโดยมิชอบ โดยมีการระบุไวท้ั้งใน
คัมภีร ์ อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ เนื่องจากในศาสนาอิสลามเชื่อว่าเป็นการกระท าอันโสมมและ
เป็นพฤติกรรมของมารรา้ยชยัฏอน ซึ่งจะน าพาผูค้นไปสู่นรก นอกจากนีย้งัไดข้ยายความเพิ่มเติมไว้
ว่า การพนัน เป็นตน้เหตซุึ่งก่อใหเ้กิดความบาดหมาง ชิงชงั ผูเ้ล่นการพนันย่อมมีทัง้ผูท้ี่ไดแ้ละผูท้ี่
เสีย ความสิน้หวงัอันเกิดจากการเสียพนันในครัง้แรกจะผลกัดันใหผู้ท้ี่เสียพนันหวนกลบัไปสู่การ
เล่นพนันอีกครัง้หนึ่ง เพื่อแสวงหาสิ่งทดแทนจากการสูญเสียในครัง้แรก เมื่อเป็นฝ่ายชนะในการ
พนันก็เกิดความย่ามใจแต่ในทา้ยที่สุดก็เสียทรพัยส์ินจนหมดตัว (สงัศิต พิริยะรงัสรรค,์ 2546, น.
76; อบัดลุลาตีฟ การี, 2559, น.25-27)  

เมื่อพิจารณาทศันคติและการใหค้วามหมายของสงัคมผนวกกบัความหมายของการ
พนันขา้งตน้ พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ เป็นพฤติกรรมที่ก่อใหเ้กิดผลเสีย หากเมื่อศึกษา
ทศันคติและการใหค้วามหมายของเยาวชนในสงัคมไทยที่มีต่อการพนันจะพบว่า ส าหรบัเยาวชน
ไทยแลว้ การพนัน เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรา้งรายไดโ้ดยไม่ตอ้งท างาน  เป็นวิธีหาเงินที่ง่าย 
ลงทุนต ่าแต่ผลตอบแทนสงู ใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่า กรณีเสียก็เสมอตวัหรือเท่าทนุ และการพนนัยงัมี
วิธีการเล่นที่ท้าทาย ล่อตาล่อใจ ต่ืนเต้น รู ้สึกว่าการเล่นพนันเป็นการกระท าที่ท าให้เป็นผู้มี
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สติปัญญา ท าให้มีตัวตน ไดร้บัการยอมรบัจากคนรอบขา้ง ทัง้นีจ้ากการศึกษาของกาญจนน์ภา 
พงศพ์นรตัน ์และ ธีรโชติ ภูมิภมร (2559, น.94) พบว่าเยาวชนชายใหค้วามหมายว่า การเล่นพนัน
ช่วยคลายเครียดจากการเรียน การท างาน อีกดว้ย นอกจากนีย้ังมีค านิยามของค าว่า “การพนัน” 
ซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัในแวดวงการศึกษาการพนันในปัจจุบนัว่าหมายถึง “อะไรก็ไดท้ี่มีลกัษณะเป็น
ธุรกรรมทางการเงิน (financial transaction) ซึ่งเก่ียวขอ้งกับผลลพัธท์ี่ไม่แน่นอน” เป็นที่น่าสงัเกต
ว่าการพนันในความหมายนี ้แยกการพนันออกจากการเล่นอ่ืนที่เล่นกันในวงส่วนตัวและมีเงิน
หมนุเวียนโดยไม่เกิดก าไร ไม่เป็นธุรกิจ รวมถึงการลงทุนอ่ืนใดก็ไม่จดัเป็นการพนันเช่นกัน (สงัศิต 
พิรยิะรงัสรรค,์ 2546, น.2) 

จากความหมายเก่ียวกับการพนันขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การพนนั หมายถึง การ
เสี่ยงโชค การทาย หรือท านาย ที่ต้องอาศัยวิธีการ ไหวพริบ ความช านาญ และโชคช่วย ใน
สถานการณท์ี่ไม่แน่นอน โดยมีทรพัยส์ินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงคเ์พื่อผ่อนคลายหรือการ
ลงทนุ โดยอาจเป็นพฤติกรรมที่สง่ผลใหช้ีวิตด าเนินไปสู่ทางเสื่อม 

1.2 การพนันในสังคมไทย 
สงัคมไทยมีประวติัศาสตรก์ารพนนัมาอย่างยาวนาน แต่เดิมนัน้ สงัคมไทยนิยมเล่น

การพนันที่อาศยัสตัวเ์ป็นเครื่องมือ ตัง้แต่สตัวข์นาดเล็กไปจนถึงสตัวข์นาดใหญ่ เช่น จิง้หรีด ดว้ง 
นก ไก่ ววั ควาย และเนื่องจากการพนัน ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสงัคม จึงไม่แปลกที่การ
พนนัของแต่ละสงัคมไม่ไดม้ีแต่การพนนัที่เป็นของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่มีการรบัอิทธิพลจาก
ชาติอ่ืนดว้ย อย่างในประเทศไทย ก็มีการรบัอิทธิพลการเลน่พนนัมาจากทัง้ประเทศจีน และอินเดีย 
ที่เข้ามาค้าขาย เช่น การเล่นสกา ถั่ว โป ไพ่ หวย โดยเฉพาะการเล่นถั่ว โป และหวย ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากจีนนัน้ เป็นการพนนัแรก ๆ ที่นิยมเล่นกนัในหมู่คนไทยตัง้แต่สมยัสโุขทยัเรื่อยมาจนถึง
สมยัอยุธยาเลยทีเดียว จากบนัทึกของกรมพระยาด ารงราชานุภาพ กล่าวเอาไวว้่า การเล่นถั่ว เกิด
มีขึน้ตั้งแต่ราว พุทธศักราช 1450 ก่อนราชวงศ์พระร่วงเขา้ปกครองกรุงสุโขทัย และการเล่นโป 
เกิดขึน้ราว พุทธศักราช 2100 ตรงกับสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึน้ครองราชย ์ส่วนการเล่น
หวยเกิดขึน้เมื่อราว พ.ศ. 2390 ตรงกับสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที่ 3 แห่ง
กรุงรตันโกสินทร ์เห็นไดว้่า การเล่นถั่ว โป และหวย เขา้มาถึงประเทศนีท้ีละอย่าง นอกจากนี ้ลาลู
แบร ์อัครราชทูตฝรั่งเศส เมื่อครัง้เขา้มาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดก้ล่าวถึงการเล่น
พนันของคนไทยไวว้่า มีการชนไก่ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมาก และการเล่นสกาหมากรุก โดยไม่มี
การกล่าวถึงการเล่นถั่ว โป และไม่มีการกล่าวถึงบ่อนเบีย้ ดว้ยเหตุนี ้กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
จึงสันนิษฐานว่า บ่อนเบีย้และอากรบ่อนเบีย้น่าจะเกิดขึน้ภายหลังรชักาลสมเด็จพระนารายณ์
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มหาราช คือภายหลงัพทุธศกัราช 2231 ราวสมยัพระบาทสมเด็จพระเพทราชา หรือสมเด็จพระเจา้
เสือ หรือพระเจา้ทา้ยสระพระองคใ์ดพระองคห์นึ่ง ระหว่างปีพุทธศักราช 2231 – 2275 ทัง้นี ้การ
เกิดการตั้งบ่อนเบีย้และอากรบ่อนเบีย้ ชีใ้ห้เห็นถึงเหตุผล 2 ประการของภาครฐั คือ 1. การตั้ง
รกรากอย่างเขม้แข็งของชาวจีนในสยาม และ 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐัมาเป็นการตั้ง
บ่อนเบีย้เพื่อเก็บภาษีรายไดข้องรฐั  เนื่องจากเห็นว่าชาวจีนนิยมเลน่กนัมานานแลว้ จึงไม่ควรหา้ม
ปราม แต่เมื่อเกิดการนิยมขึน้ในหมู่คนไทยจึงเห็นว่า จะปลอ่ยใหเ้ลน่กนัโดยอิสระอย่างแต่ก่อนมิได ้
จะหา้มเสียทีเดียวก็เห็นแก่พวกจีนที่เคยเลน่มาชา้นาน จึงตัง้ใหเ้ป็นบ่อนเบีย้ คือ ก าหนดใหเ้ล่นเบีย้ 
แต่บางแห่งบางต าบลเท่านัน้ และใหม้ีพนกังานก ากบัดูแล จะเห็นไดว้่าการมีส่วนร่วมของรฐับาล
ในกิจการการพนนัมีมาตัง้แต่สมัยอยุธยาแลว้ ต่อมาในสมัยรชักาลที่  1 ไม่ทรงเห็นดว้ยกับการเล่น
พนันบ่อนเบีย้มากนัก จึงมีการออกกฎหมายหา้มขา้ราชการเล่นบ่อนเบีย้และเสพสุรา หา้มการ
พนันชนไก่ การพนันแทงห่วง และกอบขา้วสาร แต่ก็ยังคงใหม้ีบ่อนเบีย้ เนื่องจากทรงเห็นว่าเงิน
อากรบ่อนเบีย้ ยังเป็นประโยชนแ์ก่แผ่นดิน ถา้เลิกก็จะขาดเงินบ ารุงประเทศ ในสมัยรชักาลที่ 2 มี
วิธีการจดัการแบ่งบ่อนเบีย้เป็น 2 ประเภท คือ บ่อนหลวง และบ่อนผูกขาด ในสมยัรชักาลที่ 3 ทรง
แก้ไขวิธีการเก็บอากรบ่อนเบีย้ โดยทรงใหย้กเลิกบ่อนหลวงทั้งหมด เปลี่ยนมาเป็นบ่อนผูกขาด   
ท าให้เงินอากรบ่อนเบีย้สูงมากขึน้ ในสมัยรชักาลที่  4 มีการปรบัปรุงภาษีอากรหลายประเภท 
เพราะตอ้งยกเลิกภาษีผกูขาดทัง้หมด ตามสนธิสญัญาเบาวร์ิง เป็นเหตใุหร้ายไดล้ดลง จึงมีการให้
เก็บภาษีการพนนัเพิ่มขึน้อีกประเภทหนึ่ง นอกจากอากรบ่อนเบีย้ ในสมยัรชักาลที่ 5 ทรงมีพระราช
ประสงคท์ี่จะเลิกบ่อนเบีย้เพราะ “จะใหไ้พร่พลเมืองได้เงินไวป้ระกอบการท ามาหาเลีย้งชีพเป็น
ประโยชนแ์ก่ตน” และในสมยัรชักาลที่ 6 ประกาศใหเ้ลิกบ่อนเบีย้ และเลิกหวย ท าใหก้ารพนนัเป็น
สิ่งผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีการลกัลอบเล่นการพนันอยู่ทั่วไป จนเมื่อมีการออกพระราชบญัญัติการ
พนันพุทธศักราช 2478 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใชม้าจนกระทั่งถึงในปัจจุบัน เห็นไดว้่า การเล่นพนันมี 
ประวติัศาสตรท์ี่อยู่คู่กบัสงัคมไทยมาอย่างยาวนานเคยเป็นสิ่งที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยรฐับาลมี
ส่วนร่วมผ่านทางโรงอากรบ่อนเบีย้และเก็บภาษีจากการพนนั ปัจจุบนัการพนันยงัคงแทรกซึมอยู่
ในวิถีชีวิตและพัฒนารูปแบบการเล่นใหห้ลากหลายและเท่าทันเทคโนโลยี โดยมีรูปแบบการพนัน
ออนไลน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพนันทายผลกีฬาออนไลน์ ซึ่งเป็นที่นิยมมมากในหมู่เยาวชน 
รวมถึงทศันคติของการเลน่พนนัที่ไม่ไดถู้กมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นประเภทการพนนัสตัว ์ซึ่งเป็นการพนนัที่อยู่กบัสงัคมไทยมาตัง้แต่ยุคแรกสดุและยงัคง
อยู่ต่อไป รวมถึงการฟ้ืนตวัของพนนัทอ้งถิ่นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาย่อมแสดงใหเ้ห็นว่าพนนัทอ้งถิ่น
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จะยงัคงอยู่ โดยมีการพฒันาใหท้นัยุคสมยั เช่น การพนนัชนววัออนไลน์ (นวลนอ้ย ตรีรตัน,์ 2557; 
สงัศิต พิรยิะรงัสรรค,์ 2546, น.77-90; สพุร อภินนัทเวช, 2558, น.11)   

1.3 ประเภทของการพนัน 
ประเภทของการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 นั้น แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มบัญชี ก. การพนันที่ห้ามมิให้จัด หรือเข้าเล่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่
รฐับาลจะพิจารณาเห็นควรอนุญาตในสถานที่ใด ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ โดยออกเป็นพระราช
กฤษฎีกา และกลุ่มบัญชี ข. การพนันที่อนุญาตให้เล่นได้ภายใต้การออกใบอนุญาตหรือ
กฎกระทรวงอนญุาตใหจ้ดัมีขึน้ไดจ้ากรฐั โดยแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดงันี ้

กลุ่มบญัชี ก. ประกอบไปดว้ยการเล่น 26 ชนิด ไดแ้ก่ 1) หวย ก. ข. เป็นการแทงหวย
ตามพยัญชนะไทย 34 ตัว 2) โปป่ัน 3) โปก า 4) ถั่ว 5) แปดเกา้หรือไพ่ป๊อกแปดเก้าหรือบางครัง้
เรียนว่าหมูตม้ 6) จับยี่กีหรือหวยปิงปอง 7) ต่อแตม้ 8) เบีย้โบก หรือคู่ต่ี หรืออีโจง้ 9) ไพ่สามใบ 
10) ไมส้ามอนั 11) ชา้งงาหรือไพ่ป๊อก 15  หรือไพ่ป๊อกอิด ไพ่ป๊อก 21 แตม้ 12) ไมด้  าไมแ้ดง หรือ
ปลาด าปลาแดง หรืออีด าอีแดง 13) อีโปงครอบ เป็นการเล่นที่ใชถ้ว้ยครอบเบีย้ ที่เรียกว่า ลกูอีโปง 
แต่ละหนา้มีภาพใหล้กูคา้แทง 14) ก าตดั เป็นการเล่นที่คลา้ยกบัการเล่นถั่วและโปก า 15) ไมห้มุน 
หรือลอ้หมนุทุก ๆ อย่าง 16) หวัโตหรือทายภาพ ซึ่งตอ้งทายภาพสตัว ์4 ชนิด 17) การเล่นซึ่งมีการ
ทรมานสตัวเ์พื่อการพนนัขนัต่อ โดยมีอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัการทารุณกรรมสตัวร์ว่มดว้ย เช่น ใชส้ิ่งมี
คมผกูมดักบัตวัสตัว ์หรือใชส้ารเคมีเพื่อใหส้ตัวเ์กิดอาการเมาและชนหรือต่อสูก้นั หรือการใชไ้ฟสมุ
ที่หลงัเต่าพื่อกระตุน้ใหเ้ต่าเกิดการวิ่งแข่งกนั หรือการเล่นซึ่งถือเป็นการทารุณกรรมสตัวอ่ื์น ๆ  ที่มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกับที่กล่าวมาขา้งตน้ 18) บิลเลียดรู ซึ่งใชโ้ต๊ะบิดเลียดโดยเฉพาะ เป็นโต๊ะมี 9 
หลมุใหล้กูบิลเลียดลงไปได ้ การเลน่ตีผีและตีผีหลมุ 19) โยนจิ่ม 20) สี่เหงาลกัหรือลกูเต๋าทอด 21) 
ขลุกขลิก เป็นการเล่นทอยลูกเต๋าเช่นเดียวกัน 22) น า้เตา้ทุก ๆ อย่าง 23) ไฮโลว ์24) อีกอ้ย เป็น
ลกัษณะการทายหวักอ้ยของสินพนนั ซึ่งเป็นเหรียญมูลค่าต่าง ๆ แต่เป็นการเล่นที่ไม่มีเจา้มือ 26) 
ป่ันแปะ เป็นการเล่นทายหัวก้อยคล้าย ๆ กับอีก้อย แต่มีเจ้ามือ  26) อีโปงซัด และมีการออก
กฎกระทรวงเพิ่มเติมบัญชี ก. อีกรวม 2 ประเภทคือ “บาการา” เป็นการเล่นนับแตม้ไพ่โป๊กเกอร์
จ านวน 2 ส ารบั และ “สล๊อตแมชีน”  

กลุ่มบญัชี ข ประกอบไปดว้ยการเล่น 24 ชนิด ดงันี ้1) การละเล่นต่าง ๆ ซึ่งมีการน า
สัตว์เข้ามาเก่ียวข้องด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน เช่น ชนโค ชนไก่  กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ 
นอกเหนือจากหมายเลข 17 แมจ้ะมีการพนนัหลายชนิดที่จดัอยู่ในบญัชี ประเภท ก. แต่ในประเภท 
ข. นี ้จะไม่เป็นการทรมานสตัว ์หรือไม่มีลกัษณะรุนแรงจนเกินไป 2) วิ่งววัคน 3) ชกมวย มวยปล า้ 
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4) แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือลอ้ ซึ่งเป็นการแข่งขนัที่มีความเก่ียวขอ้งกบัประเพณี 5) ชีรู้ป มีลกัษณะคลา้ย
การจบัสลากแลกของขวัญ 6) โยนห่วง หรือโยนหวาย มีลกัษณะการเล่นคลา้ยกบัสาวนอ้ยตกน า้ 
7) โยนสตางคห์รือโยนวตัถสุิ่งใดสิ่งหนึ่งใหล้งในภาชนะที่เตรียมไวเ้พื่อชิงสินพนนั 8) ตกเบ็ด 9) จบั
สลากทุกรูปแบบ 10) ยิงเปา้ โดยอาจใชปื้น หรือไมซ้างเป่าลกูดอกแทนปืนก็ได ้11) ปาหนา้คน  ปา
สตัว ์หรือสิ่งใด ๆ 12) เต๋าขา้มด่าน ซึ่งน าลกูเต๋ามารอ้ยใหเ้ป็น 5 ด่าน 13) หมากแถว 14) หมากหวั
แดง 15) บิงโก 16) การเล่นเสี่ยงโชคต่าง ๆ หรือการเล่นเพื่อเอาผลประโยชน ์ไม่ว่าจะเป็นสลากกิน
แบ่ง หรือสลากกินรวบ 17) โตแตไลเซเตอร ์มีลกัษณะของการเล่นพนนัที่ตอ้งอาศยัเลน่ควบคู่ไปกบั
การจดัใหม้ีการต่อสูห้รือแข่งขนักนัมากกว่า 2 ทีมขึน้ไป ส าหรบัประเทศไทยนิยมใชก้บัการเลน่แข่ง
มา้ 18) สวีป ซึ่งเป็นการเลน่พนนัที่คลา้ยกบัการเลน่สลากกินรวบ แต่ใชผ้ลของการแข่งขนัจากทีมที่
ท าการต่อสูก้นัเป็นเกณฑต์ดัสินผล 19) บุ๊กเมกิง ส าหรบัการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 20) ขายสลาก
กินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งถูกกฎหมายในประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศของตวั 21) ไพ่ต่าง ๆ  
ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแตม้ 22) ดวด มีลกัษณะเป็นหมากกระดาน มีการตีตาราง 4 มมุ ที่เรียกว่าซงั 
23) บิลเลียด ซึ่งเป็นเกมกีฬารูปแบบหนึ่งซึ่งทา้ทายความแม่นย าของผูเ้ลน่ คลา้ยการเลน่สนุ๊กเกอร ์
และ 24) ขอ้งออ้ย เป็นการพนนัที่ใชม้ีดกบัออ้ยในการเลน่  และยงัมีการออกกฎหมายมาในรูปของ
กฎกระทรวงเพิ่มเติมบญัชี ข. รวม 4 ประเภทคือ สะบา้ทอย สะบา้ชุด ฟุตบอลโต๊ะ และเครื่องเล่น
ในลกัษณะที่เป็นเครื่องกล หรือเครื่องไฟฟ้า พลงัแสงสว่าง หรือพลงัอ่ืนใดที่ใชเ้ล่นดว้ยการจบั ลูบ 
กด ดีด หรือการสัมผัสในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือวิธีอ่ืนใดซึ่งสามารถท าใหแ้พช้นะกันได ้ไม่ว่าจะดว้ย
วิธีการนบัคะแนนในรูปแบบใดก็ตาม   

ในการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการพนัน ซึ่งจัดโดย
ศนูยศ์ึกษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์
2556 และวนัที่ 15 กรกฎาคม 2556 ไดม้ีระเบียบวาระที่มีการพดูคยุเก่ียวกบัชนิดหรือประเภทของ
การพนัน ว่า “การจัดประเภทของการพนัน” นั้น มีความเก่ียวข้องในส่วนที่ต้องการที่จะให้
ความส าคัญกับ “การกระจายอ านาจใหก้ับทอ้งถิ่น” จึงมีขอ้สรุปว่าควรที่จะแบ่งประเภทของการ
พนันออกใหต่้างระดับกันเป็นสองระดับ คือ  พนันในระดบัชาติ และ พนันในระดบัทอ้งถิ่น ซึ่งการ
แบ่งประเภทการพนันออกเป็นสองระดับดังกล่าว จะใชป้ระเพณีและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมตาม
ทอ้งถิ่นมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ทั้งนี ้หลกัการกระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถิ่นจะน ามาปรบัใช ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการกระจายอ านาจเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตตามประเภทของ
การพนนั หากเป็นการพนนัระดบัทอ้งถิ่นแลว้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นควรที่จะมีส่วนร่วมในการ
ออกใบอนญุาตดว้ย 
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อย่างไรก็ดี จากการร่วมลงความคิดเห็นในการจดัการประชมุกลุ่มย่อยเพื่อการยกรา่ง
กฎหมายว่าดว้ยการพนนัดงักล่าว พบว่า การพนนัในบางชนิดไม่ควรที่จะมีการควบคมุ ดงันี ้โตแต
ไลเซเตอร  ์เนื่องจากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแข่งขันและไม่จัดเป็นประเภทการพนัน , ไพ่
นกกระจอก, ต่อแต้ม, บิลเลียด, สนุกเกอร ,์ พูล, ฟุตบอลโต๊ะ, วิ่งวัวคน, มวยปล ้า, ชี ้รูป, โยน
สตางค,์ โยนห่วง, ปาเป้า, ปาหนา้คน, การทอยลูกเต๋าขา้มด่าน, เกมบิงโก, สะบา้ทอย, สะบา้ชุด, 
ขลกุขลิก, สี่เหงาลกั, น า้เตา้ อย่างไรก็ดี การพนนับางชนิดก็ถือเป็นการพนนัที่หา้มเล่นโดยเด็ดขาด 
ไดแ้ก่ การเลน่หวยหุน้ 

การยกร่างกฎหมายการพนันเป็นกรณีที่จ  าเป็นจะต้องได้รบัการด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน เนื่องมาจากกฎหมายมีแนวโน้มที่จะลา้สมัยไปตามกาลเวลา และพระราชบัญญัติการ
พนนัของไทย ก็ก าลงัเผชิญกบัปัญหาที่กฎหมายไม่สมดลุกบัปัญหาและอตุสาหกรรมการพนนั ที่มี
การพฒันามาตลอด ดงันัน้ ในการประชมุกลุม่ย่อยเพื่อการยกรา่งกฎหมายว่าดว้ยการพนนั จึงไดม้ี
การระดมความเห็นในการแกไ้ข ปรบัปรุง พฒันาและออกแบบขอ้กฎหมาย ใหส้อดคลอ้งกับปัญหา
การพนันในประเทศไทย ส าหรบัในกรณีของประเภทการพนันนั้น โดยสรุปจากการระดมความ
คิดเห็น ไดม้ีการก าหนดประเภทการพนนั ไวเ้ป็น 4 กลุม่ คือ 

1) ประเภทการพนนัที่เล่นไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตล่นพนันในระดบับุคคล ไม่ใช่
ในระดับธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขวิธีการที่ตกลงกันไว้อย่ างชัดเจน เช่น การเล่นไพ่นกกระจอก 
สนุ๊กเกอร ์พลู  

2) ประเภทการพนนัที่ขออนุญาตจากคณะกรรมการระดบัทอ้งถิ่น เป็นการพนนัที่
เก่ียวขอ้งกบัประเพณี วฒันธรรม และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทอ้งถิ่น เช่น การเลน่ชนววั 

3) ประเภทการพนันที่ขออนุญาตจากคณะกรรมการระดับชาติ เป็นการพนันซึ่ง
สง่ผลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง เช่น การเลน่พนนัทายผลแข่งขนักีฬา 

4) ประเภทการพนนัที่หา้มมิใหม้ีโดยเด็ดขาด เช่น การเล่นหวยหุน้ (เจริญ คมัภีร
ภาพ, 2546, น.398-403; อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลู และคณะ, 2558, น.10) 

1.4 การพนันท้องถ่ิน 
การพนันทอ้งถิ่น หรือการพนันระดับท้องถิ่น เป็นการพนันที่ค่อย ๆ แทรกซึมอยู่ใน

สงัคมไทย ผ่านการสืบทอดวฒันธรรมประเพณีดัง้เดิม ซึ่งการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณีนี ้ด าเนิน
มาอย่างต่อเนื่อง และถูกขยายความมากขึน้เพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม เศรษฐกิจ มีผลใหธุ้รกิจการพนนัมีการเติบโตและขยายตวัเขา้ไปในพืน้ที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ 
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สดุทา้ยการส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่นจึงถูกแทรกดว้ยธุรกิจการพนัน 
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การพนันระดับทอ้งถิ่นมีหลากหลายรูปแบบตามแต่ละทอ้งที่ ส่วนใหญ่เป็นการพนันแบบไทย ที่มี
มาแต่เดิม โดยมักเป็นเกมกีฬาที่ใชส้  าหรบัพักผ่อนหย่อนใจ และคลายความเหนื่อยลา้จากการ
ท างาน ซึ่งแต่เดิมนั้น ยังไม่ไดม้ีการพนันเขา้มาเก่ียวขอ้ง การเล่นพนันแบบไทยไม่พบหลกัฐานที่
แน่นอนว่าเป็นอะไร สนันิษฐานว่าอาจเป็นการพนันโดยใชส้ตัวเ์ป็นเครื่องมือ เช่น การตีไก่หรือชน
ไก่ การกดัปลากดัและการชนววั ต่อมาเมื่อสงัคมโลกเจรญิกา้วหนา้มากขึน้ จึงเกิดการเปลี่ยนผ่าน
ของประเพณีทอ้งถิ่นตามบริบททุนนิยมแห่งยุค จนกลายรูปเป็นการพนันขันต่อในระดับรากหญ้า 
การพนนัทอ้งถิ่น ทัง้ที่มีฐานมาจากประเพณีการละเล่นพืน้บา้น เช่น พนันสตัว ์และที่มีฐานมาจาก
พิธีกรรมความเชื่อ เช่น การพนันบั้งไฟ ลว้นแลว้แต่น าไปสู่ธุรกิจการพนันที่มีขอบเขตกวา้งขวาง 
โดยเฉพาะเมื่อมี “ส่วยการพนัน” ประเภทต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง “ส่วยการพนัน” ไดส้่งผลใหเ้กิด
การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผลประโยชนท์ี่เอือ้ผลประโยชนต่์อกันในการอนัเก่ียวกับการจัดใหม้ีหรือ
เล่นพนัน และเครือข่ายดังกล่าว มีแนวโนม้ที่จะขยายใหญ่โตมากขึน้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึน้ของ
การเล่นพนัน จึงนับว่ามีส่วนส าคัญที่ท าใหจ้ านวนผูเ้ล่นการพนันเพิ่มมากขึน้ เพราะท าใหผู้เ้ล่น
พนัน มีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการจับกุมจากเจา้หน้าที่ของรฐั (กนกศักดิ์ แก้วเทพ, 
2556; นวลนอ้ย ตรีรตัน,์ 2557, น.4) 

กล่าวได้ว่า การพนันท้องถิ่น คือ การพนันที่เก่ียวเนื่องกับประเพณีและวัฒนธรรม 
แบ่งเป็น การแข่งขนัเชิงกีฬา เช่น แข่งเรือพ่วง แข่งเรือลอ้ กิจกรรมประกอบพิธีกรรม เช่น บัง้ไฟ การ
เพื่อเสี่ยงโชค เช่น หวย ก.ข. หวยปิงปอง จบัยี่กี สล็อตแมชชีน ตูม้า้ (คุมพืน้ที่) ไฮโล เต๋าป่ัน โปป่ัน 
โปกา โปถั่ว แปดเก้า ไพ่สามใบ ไม้สามอัน ไพ่ป๊อก ไพ่ยี่อิด ไพ่แบล็คแจ๊ค ไมห้มุนหรือล้อหมุน 
บิลเลียดรู ตีผี และการเล่นใชส้ตัวเ์ป็นองคป์ระกอบและมกัมีการทารุณกรรมสตัว ์(เฉพาะการเล่นที่
ไม่มีลกัษณะรุนแรงเกินสมควร) ซึ่งจัดอยู่ในการพนันประเภทที่ตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการ
ระดบัทอ้งถิ่น 

1.5 ผลกระทบด้านการศึกษาจากการพนัน 
เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไดย้ากว่า การพนันเป็นกิจกรรมมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางออ้ม

ต่อประเทศชาติ ดงัเช่น ในอดีต คนไทยมีนิสยัติดการพนนัมากถึงขัน้เล่นจนหมดตวั ดงัความบนัทึก
ตอนหนึ่งในจดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร์ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสที่ เข้ามาเจริญ
สมัพันธไมตรีในสมยัสมเด็จพระนารายณใ์นปี พุทธศักราช 2230 ที่ว่า “ชาวสยามรกัการเล่นพนัน
กันเหลือเกิน จนกระทั่งฉิบหายขายตนหรือไม่ก็ขายบุตรธิดาของตน(ให้ตกเป็นทาส) ด้วยใน
ประเทศนี ้ถา้ลูกหนีค้นใดไม่มีเงินทองหรือขา้วของตีราคาใหเ้จา้หนีแ้ลว้ ก็ขายลูกเตา้ของตนเพื่อ
ช าระหนีส้ินไปได ้และยงัไม่พอกบัหนีส้ินที่ตนท าไว ้ตัวเองก็ตกเป็นทาสไปดว้ยอีกคน คนไทยนิยม
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การชนไก่มาก แมพ้ระเจา้แผ่นดินจะทรงหา้มและปรบัไหมเอากบัผูฝ่้าฝืน เมื่อมีการชนไก่ ณ ที่ใด 
ฝงูชนจะรีบไปดกูนัแน่นขนดั พนนัขนัต่อ ทกุคนมีส่วนร่วมในการชนไก่ดว้ย และก็มกัจะลงทา้ยดว้ย
การทะเลาะวิวาทกัน กระทั่ งว่าเมื่อเสร็จการชนไก่แล้ว ยังมีการชกกันเป็นขวัญตาอีกด้วย” 
(วรญัญา ทษันียศ์รีวงศ,์ 2558)จนถึงปัจจบุนั ผลกระทบดา้นลบของการพนนัก็ยงัคงปรากฏชดัเจน
อยู่ในสังคม ดังที่ปรากฏอยู่ในข่าวสารทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนีส้ินลน้พ้นตัว อาชญากรรม  
ต่าง ๆ ที่ เป็นผลมาจากการเป็นหนี ้พนัน ปัญหาพฤติกรรมการใช้จ่าย หรือแม้แต่ปัญหา
ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั  

จากการประชุมวิชาการศูนยศ์ึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561 เรื่อง “ชีวิตเสี่ยงพนัน...
จะป้องกันเยาวชนอย่างไร” เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ ได้มีการ
กลา่วถึงผลกระทบของการพนนั ว่าส าหรบัผูเ้ลน่การพนนัเองนัน้ มองว่าตนเองไดร้บัผลกระทบทาง
สขุภาพจากการพนันถึงรอ้ยละ 20.4 หรือประมาณ 5.9 ลา้นคน เช่น รูส้ึกเครียด การเงินไม่พอใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวัน เสียเวลาการเรียนหรือการท างาน และเป็นหนี ้และประมาณ 9 แสนคน มี
ปัญหาหนีส้ินที่เกิดจากการพนันรวมกันถึงประมาณ 12,258 ลา้นบาท หรือเฉลี่ยคนละ 13,188
บาทต่อคน ซึ่งจดัเป็นจ านวนเงินที่สงูส าหรบัรายไดต่้อครวัเรือนของประชากรไทย ท าใหปั้ญหาการ
พนนัจดัเป็นปัญหาที่สง่ผลกระทบต่อสขุภาพและสงัคม จ าเป็นตอ้งเรง่แกไ้ข  

ที่ส  าคญัยิ่งไปกว่านัน้ คือ การพนนั ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและสมองของเยาวชน
เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลเก่ียวเนื่องไปถึงกระบวนการศึกษา โดยท าให้เสียเวลาเรียน  และยัง
เก่ียวขอ้งกับผลสัมฤทธิ์ท่ีตกต ่าของเยาวชน โดยเมื่อเยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนัน จึงหันไป
ทุ่มเทเวลาใหก้บัการเลน่พนนั จนมีเวลาใหก้ารศกึษาเลา่เรียนนอ้ยกว่านกัเรียนท่ีไม่มีพฤติกรรมการ
เลน่พนนั นอกจากนี ้ยงัพบว่ามีเยาวชนที่เล่นพนนับางกลุ่ม น าเวลาเรียนในระบบการศึกษาไปเล่น
พนัน หรือแม้แต่การเล่นพนันในขณะอยู่ในชั้นเรียน ซึ่งการกระท าพฤติกรรมเหล่านี ้ ส่งผลให้
เยาวชนมีผลการเรียนต ่า ดังที่ปรากฏในการศึกษาการส ารวจทัศนคติ พฤติกรรมและผลกระทบ
จากการเล่นพนัน ในกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ของธน หาพิพัฒน์ (2561) ซึ่งระบุว่า แม้จะพบ
พฤติกรรมการเล่นพนันในเยาวชนที่มีผลการเรียนทุกกลุ่ม แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มที่ไดเ้กรดเฉลี่ยต ่า
กว่ามีแนวโนม้เล่นเกมเสี่ยงโชค  เสี่ยงดวง  พนนั  โดยใชเ้งินเดิมพนั มากกว่ากลุม่ที่ไดเ้กรดเฉลี่ยสงู
กว่า ทั้งนีต้ัวอย่างที่ไดเ้กรดเฉลี่ยไม่เกิน 2.50  รอ้ยละ 58.2 เคยมีประสบการณ์เล่นเกมเสี่ยงโชค 
เสี่ยงดวง พนัน โดยใชเ้งินเดิมพัน ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือรอ้ยละ 54.1 ในกลุ่มที่ไดเ้กรดเฉลี่ย
ระหว่าง 2.51 ถึง 3.00 และลดลงเหลือรอ้ยละ 47.7 ในกลุม่ที่ไดเ้กรดเฉลี่ยสงูกว่า 3.00 ซึ่งจากการ
คน้หาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของเด็กและเยาวชน ของ  นันธวัช นุนารถ (2559) 
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พบว่าการมีผลการเรียนที่ต  ่านีเ้อง เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ท าใหผู้เ้รียนตัดสินใจออกจากระบบ
การศึกษากลางคัน นอกจากนีย้ังพบว่า การพนัน เป็นสาเหตุในการท าลายสมองของเยาวชนได้
อย่างถาวร สัมพันธ์กับความเกียจครา้น และยังจัดเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งอีกดว้ย  ส าหรบั
ผลกระทบของการพนันที่มีต่อสมองนั้น มีการวิจัยหลาย ๆ ชิน้พบว่าการเล่นพนันมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการหลั่งสาร dopamine ซึ่งเป็นสารแห่งความสุข และมีความเก่ียวขอ้งกบัการติดพนัน
ผ่านวงจร reward circuit ท าใหส้มาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศสหรฐัอเมริกา มีการประกาศเปลี่ยน
เกณฑก์ารวินิจฉัยโรคจิตเวช จากเดิมที่เคยจดัใหปั้ญหาการพนันอยู่ในหมวดของความผิดปกติที่
เก่ียวขอ้งกับความยับยัง้ชั่งใจ (Impulse Control Disorder) มาเป็นกลุ่มผิดปกติเก่ียวกับการสาร
เส พ ติ ด  (Substance-Related and Addictive Disorder) แ ล ะ ใช้ ชื่ อ ว่ า  Gaming Disorder 
เนื่องจากพบว่าการพนันสามารถกระตุน้ Reward System ของสมองไดเ้ช่นเดียวกับสารเสพติด 
อ่ืน ๆ ประกอบกบัเยาวชนนัน้เป็นวยัที่อ่อนไหวต่อสถานการณต่ื์นเตน้มากกว่าวยัอ่ืน ๆ การพนนัจึง
สง่ผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลวยันีเ้ป็นพิเศษ นอกจากนีย้งัพบว่าการพนนัท าใหค้วามสามารถใน
การตัดสินใจลดลง โดยมีความบกพร่องในการประเมินผลที่จะตามมาในอนาคต และเสี่ยงต่อ
พฤติกรรมติดสารเสพติดอ่ืนมากขึน้ โดยยิ่งเริ่มเล่นตัง้แต่อายุนอ้ยก็ยิ่งเสี่ยงมากขึน้  (กาญจนน์ภา 
พงศพ์นรตัน ์และ ธีรโชติ ภูมิภมร, 2559, น.101; ธน หาพิพฒัน,์ 2561, น.55; พรจิรา ปริวชัรากุล, 
2559, น.65-85)  

1.6 สาเหตุของพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชน 
จากการศึกษาปัจจยัเสี่ยงที่จะท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนนั ของกาญจนน์

ภา  พงศพ์นรตัน ์และธีรโชติ  ภูมิภมร ซึ่งแบ่งปัจจัยสี่ยงเป็น 2 มิติ คือ ปัจจัยเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจ  
สงัคมและวฒันธรรม สามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาเหตขุองพฤติกรรมการเลน่พนนัของเยาวชน ได้
ดงันี ้มิติทางเศรษฐกิจ การพนนัเป็นเศรษฐกิจนอกระบบหรือเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการผลักดันเพื่อใหเ้กิดการเคลื่อนยา้ยเงินทุนและทรพัยากรที่อาจจะส่งผลต่อการบริหาร
จดัการทางดา้นเศรษฐกิจของรฐับาลเป็นอย่างมาก (วงศพ์ฒันา ศรีประเสริฐ อา้งถึงใน กาญจนน์
ภา  พงศพ์นรตัน ์และธีรโชติ  ภูมิภมร,  2559,น.88) โดยปัจจัยเสี่ยงดา้นมิติเศรษฐกิจนี ้สะทอ้น
ออกมาในรูปแบบของความคิดเชิงเศรษฐกิจของเยาวชนที่มีต่อการพนนั ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี
ความคิดที่เป็นปัจจยัเสี่ยง ดงันี ้1) การพนนัท าใหร้วย 2) การพนนัท าใหจ้นนอ้ยลง 3) การพนนัท า
ใหเ้กิดการหมนุเวียนรายได ้4) การพนนัช่วยใหค้นในชมุชนมีรายได ้

มิติทางสงัคมและวฒันธรรม จากการศึกษาพบปัจจัยเสี่ยงทางสงัคม ดงันี ้1) ความ
โลภ 2) ความตอ้งการเป็นที่ยอมรบั 3) ช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายในชีวิตประจ าวนั 4) ท าใหรู้ส้ึก
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ว่าตนเองเป็นผูม้ีสติปัญญา 5) ความเชื่อเรื่องโชค 6) ความสนุกต่ืนเตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิด
ของ Arnold, P. (1974 อา้งถึงใน อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลูและคณะ. 2558: 14) ซึ่งไดส้รุปเหตจุงูใจที่
ท าใหค้นนิยมเล่นการพนันไวว้่ามีเหตุอย่างนอ้ย 7 ทางดว้ยกนั คือ 1) ความโลภ 2) ความตอ้งการ
เป็นที่ยอมรบั 3) บรรเทาความเบื่อหน่ายในชีวิตประจ าวนั 4) ท าใหรู้ส้กึว่าตนเองเป็นผูม้ีสติปัญญา 
5) ความเชื่อเรื่องโชค 6) ความสนกุต่ืนเตน้ และ 7) ความเพอ้ฝัน 

นอกจากนีย้ังพบว่าในมิติเชิงจิตวิทยา สาเหตุที่ท าใหเ้ยาวชนเล่นการพนัน แบ่งเป็น 
1)ปัจจยัส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความคิดของบุคคลที่จะเลือกปฏิบติัพฤติกรรมใด ๆ 
และ 2) ปัจจยัแวดลอ้ม ซึ่งแบ่งเป็น ปัจจยัระดบักลุม่ของบคุคล หมายถึง กลุม่เพื่อน/บุคคลรอบขา้ง
ครอบครัวของบุคคลหนึ่ง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในทางใดทางหนึ่ง และปัจจัยระดับชุมชน  
หมายถึง สิ่งแวดลอ้ม/สภาพแวดลอ้ม/ชุมชนของบุคคลนั้น ๆ ที่บุคคลอยู่อาศัย ในที่นี ้หมายถึง
สถานศึกษาและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และสภาพชุมชนรอบ สถานศึกษาที่ เอื ้อต่อ
พฤติกรรมการเล่นพนัน อย่างไรก็ดี ไม่ใช่แค่สิ่งแวดลอ้มเท่านัน้ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนัน
ของวยัรุน่ แต่สมองของวยัรุน่เองมีธรรมชาติที่จะเสี่ยงต่อพฤติกรรมการเล่นพนนั และสิ่งที่ไม่ดีอ่ืน ๆ 
อยู่เป็นเบือ้งตน้แลว้ เนื่องจากตามธรรมชาติแลว้ สมองของมนษุยใ์นวยัรุน่นัน้ “ชอบเขา้ไปหาความ
เสี่ยง” (risk – taking behaviors) เป็นทุนเดิม โดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าความเสี่ยงนัน้อาจจะได้รางวลั 
(reward , Incentive) นอกจากนีส้มองของวัยรุ่นยังตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เรา้อารมณ์ เช่น 
ต่ืนเตน้ สะเทือนใจ โกรธ ไดดี้กว่าวยัอ่ืน ประกอบกบัสมองสว่นที่ส่งสญัญาณระงบัอารมณน์ัน้ก็ยงั
ท าหนา้ที่ไดไ้ม่เต็มที่ โดยจะพฒันาขึน้เมื่อเป็นผูใ้หญ่ ท าใหว้ยัรุน่เป็นวยัที่มีความเสี่ยงในการเขา้สู่
วงจรของการเลน่พนนัมากกว่าวยัอ่ืน ๆ (พรจิรา ปรวิชัรากลุ, 2559, น.66-71) 

 
2. มโนทัศนเ์กี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

2.1 ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (A Theory Reasoned Action) 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เป็นทฤษฎีที่เสนอ

โดยไอเซน (Ajzen) ในปี 1991 พฒันาและเรียบเรียงมาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล (Theory 
of Reasoned Action: TRA) โดยฟิชไบนแ์ละไอเซน (Fishbein and Ajzen) ซึ่งเป็นทฤษฎีแรกเริ่ม 
และเป็นทฤษฎีเพื่ออธิบายพฤติกรรมของบุคคลเช่นเดียวกัน ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลเป็น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสงัคมที่สรา้งขึน้โดยฟิชไบนแ์ละไอเซน I. Ajzen และ Fishbein (1980) โดยมี
สาระดงันี ้

2.1.1 ความเชื่อขั้นพื ้นฐานของทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล ทฤษฎีนี ้เชื่อว่า 
“มนุษยน์ัน้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตผุล และใชข้อ้มลูที่ตนมีอยู่ไดอ้ย่างอย่างเป็นระเบียบ โดยมนุษยจ์ะ
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พิจารณาผลหรือการกระท าก่อนที่จะปฏิบติักิจกรรมนัน้จริง" ซึ่งความมุ่งหมายของทฤษฎีนีก้็เพื่อ
ท านาย อธิบาย และท าความเขข้าใจพฤติกรรมเฉพาะบุคคล  I. Ajzen และ Fishbein (1980, 
pp.5) 

2.1.2 สาระส าคัญของทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล ทฤษฎีนี ้เชื่อว่าพฤติกรรม
ของมนุษยข์ึน้อยู่กบัความตัง้ใจที่จะท าหรือปฏิบติัพฤติกรรมนัน้  หรือเรียกว่าเจตนาเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Intention) ซึ่งความถ่ีที่จะประกอบพฤติกรรมใด ๆ ของมนุษยน์ัน้ ขึน้อยู่กบัเจตนาเชิง
พฤติกรรมและมีความเชื่อว่าเจตนาเชิงพฤติกรรมเป็นตัวก าหนดที่ใกลช้ิดกับการที่มนุษยเ์ลือก
กระท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่เลือกกระท าพฤติกรรม โดยที่ เจตนาเชิงพฤติกรรมยังขึน้อยู่กับ
ตัวก าหนดอีก 2 ตัว คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) และอิทธิพลทางสังคม (Social 
Influence) โดยมี รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.1.2.1 ปัจจัยเฉพาะบุคคล (Personal Factor) คือ การที่บุคคลใช้การ
ประเมินผลต่อการกระท าพฤติกรรมเป็นทางบวกหรือทางลบ ซึ่งเรียกว่า ทัศนคติที่บุคคลมีต่อ
พฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior)  

ทัศนคติที่บุคคลมีต่อพฤติกรรม ยังขึน้อยู่กับความเชื่อ (Beliefs) ซึ่งเป็น
ความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกับผลจากการกระท าพฤติกรรม (Behavioral Belief) โดยหากบุคคลเชื่อว่า
กระท าพฤติกรรมใดแลว้น าไปสู่ผลที่เป็นบวก บุคคลก็จะเกิดทศันคติที่ดีต่อพฤติกรรมดงักล่าวและ
จะกระท าพฤติกรรมนัน้ในที่สดุ ในขณะเดียวกนัหากบุคคลเชื่อว่ากระท าพฤติกรรมใดแลว้น าไปสู่
ผลในทางลบ ก็จะเกิดทศันคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรม และจะไม่กระท าพฤติกรรมดงักล่าว นอกจากนี ้
ทัศนคติที่บุคคลมี ต่อพฤติกรรมจะแปรผันตามการประเมินผลพฤติกรรม (Evaluation of 
Consequences) ซึ่งบุคคลจะท าการประเมินว่าหากตนกระท าพฤติกรรมใด ๆ แล้วผลของการ
กระท าจะออกมาในทางบวกหรือลบ ซึ่งจะสง่ผลต่อทศันคติที่บุคคลจะเกิดกบัพฤติกรรมนัน้ ๆ ดว้ย 
โดยที่ทศันคติที่มีต่อพฤติกรรมจะต่างกนัไปในแต่ละบุคคล I. Ajzen และ Fishbein (1980, pp.7) 

2.1.2.2 อิทธิพลของสังคม (Social Influence) คือการรบัรูเ้ฉพาะบุคคล ที่
เก่ียวขอ้งกับการที่สงัคมสรา้งความกดดัน ในการกระตุน้ใหป้ฏิบัติสิ่งใด หรือไม่ปฏิบติัสิ่งใด โดย
อิทธิพลของสงัคมนีม้ีความเก่ียวขอ้งอยู่กบัการรบัรูเ้งื่อนไขต่าง ๆ ของสงัคม ซึ่งจะเรียกการปฏิบติั
ตามอิทธิพลของสังคมเหล่านีว้่าการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิง เกิดจากการรบัรูข้องบุคคลที่มีต่อความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่มีความส าคญัต่อชีวิต
ของตนเองว่าพวกเขาเหล่านัน้ตอ้งการใหเ้ขากระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใด หากบุคคลรบัรูว้่า
กลุม่อา้งอิงตอ้งการใหป้ฏิบติัพฤติกรรมใด บคุคลย่อมเกิดทศันคติที่จะปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ 
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การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิงมีตัวก าหนดจากความเชื่อเก่ียวกับทัศนคติของ
กลุ่มอา้งอิง (Normative Belief) เป็นความเชื่อว่ากลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญต่อชีวิตของตนเอง
ประสงคท์ี่จะใหต้นเองกระท าพฤติกรรมมากนอ้ยเพียงใด และแรงจูงใจที่จะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
(Motivation to Comply) หมายถึงการรบัรูข้องบุคคลว่าตนเองมีความตอ้งการที่จะท าตามความ
ประสงคข์องกลุม่อา้งอิงนัน้มากนอ้ยเพียงใด  

2.1.2.3 ค่าน า้หนักความส าคัญของทัศนคติเฉพาะบุคคลที่มีต่อพฤติกรรม 
และการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง ซึ่งเป็นค่าน า้หนกัของพฤติกรรมที่ไดจ้ากการค านวณสมการถดถอย
พหุคูณ โดยเมื่อบุคคลสองคนต่างมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นพนันทอ้งถิ่นและรบัรูว้่ากลุ่มบุคคลที่มี
ความส าคญัต่อชีวิตของตนเองไม่เห็นดว้ยที่จะใหต้นปฏิบติักิจกรรมนัน้ และไม่ตอ้งการใหเ้ล่นการ
พนันท้องถิ่น แลว้จะเกิดอะไรขึน้กับเจตนาเชิงพฤติกรรมของเขาภายใตส้ถานการณ์ของความ
ขัดแยง้นี ้ดังนั้นเพื่อที่จะระบุค าตอบได้ เราจึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงน า้หนักความสมัพันธ์ที่ส  าคัญ
ของทศันคติที่มีต่อพฤติกรรมและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงซึ่งเป็นตวัก าหนดเจตนาเชิงพฤติกรรม
ในเล่นพนันทอ้งถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น บางพฤติกรรมอิทธิพลของทัศรคติอาจมีน า้หนัก
มากกว่า บางพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีน า้หนกัมากกว่า หรือบางพฤติกรรมมีน า้หนกั
ไลเ่ลี่ยกนั ความสมัพนัธเ์หลา่นีอ้าจแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลดว้ย 

2.1.2.4 ตัวแปรภายนอกอ่ืน ๆ (External Variables) เช่น ตวัแปรบุคลิกภาพ 
(Personality) ตัวแปรด้านประชากร (Demographic Variables) และทัศนคติที่มีต่อที่หมายอ่ืน 
(Attitude toward Targets) ไอเซน และฟิชไบน์ I. Ajzen และ Fishbein (1980, pp.8-9,82-84) 
เชื่อว่า ตวัแปรภายนอกนัน้ไม่ไดม้ีอิทธิพลในทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรม มีเพียง
อิทธิพลในทางออ้มเท่านั้น โดยตัวแปรภายนอกจะมีความสัมพันธ์กับเจตนาเชิงพฤติกรรมและ
พฤติกรรมไดก้็ต่อเมื่อตวัแปรภายนอกเหล่านีม้ีความสมัพนัธก์บัตวัแปรเฉพาะอื่น ๆ ในทฤษฎีตัง้แต่ 
1 ตัวแปรขึน้ไป โดยจะมีอิทธิพลผ่านตัวแปรความเชื่อเก่ียวกบัพฤติกรรม และการประเมินผลของ
พฤติกรรม ความเชื่อเก่ียวกับทัศนะของกลุ่มอา้งอิงต่อการกระท าพฤติกรรมนัน้ และแรงจูงใจของ
บคุคลที่จะคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง หรือมีอิทธิพลต่อน า้หนกัความสมัพนัธ ์(W1 , W2) ทางใดทางหนึ่ง 
หรือทัง้หมด ซึ่งผลกระทบทางออ้มนี ้จะส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของบุคคล ต่อเมื่อผลการวดั
ทศันคติที่มีต่อพฤติกรรมทัง้ทางตรงและทางออ้ม ผลการวดัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทัง้ทางตรง
และทางอ้อมและน า้หนักความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อ พฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่ม
อา้งอิงมีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ต่อการท านายเจตนาเชิงพฤติกรรม และจะส่งผลต่อ
พฤติกรรม ก็ต่อเมื่อค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมมีค่าสงู 
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2.1.2.5 การก าหนดพฤติกรรมที่จะศึกษาจ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 4 
ประการ ไดแ้ก่ 

2.1.2.5.1 การกระท า (Action) คือ การแสดงพฤติกรรมใด ๆ เพียง
พฤติกรรม เดียว  (Single Action) เช่น  การ ด่ืม เหล้า  และกลุ่ม ของพฤติกรรม  (Behavior 
Categories) เช่น การออกก าลงักายซึ่งอาจประกอบดว้ยการกระท าพฤติกรรมกหลากหลาย คือ 
ว่ายน า้ เดินบนลู ่เลน่แบดมินตนั หรือวิ่ง 

2.1.2.5.2 เป้าหมาย (Target) คือ วัตถุประสงค์ในการกระท า เช่น การ
เลน่เกมอาจก าหนดวตัถปุระสงคใ์หเ้ป็นเลน่เกมคอมพิวเตอร ์

2.1.2.5.3 เวลา (Time) คือ เวลาที่เราจะศึกษาพฤติกรรม เช่น การเล่น
เกมคอมพิวเตอรห์ลงัเลิกเรียน 

2.1.2.5.4 บริบท (Context) คือ สถานการณ์ของพฤติกรรมที่เราสนใจ 
เช่น การนอนอ่านการต์นูที่บา้น  

2.1.3 ตวัแปรต่าง ๆ ในทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล 
ไอเซน และฟิชไบน ์I. Ajzen และ Fishbein (1980, pp.29-39) กล่าวว่า การ

ก าหนดพฤติกรรมสามารถก าหนดให้มีลักษณะเฉพาะเรื่องไดต้ามประเด็นที่สนใจ เมื่อก าหนด 
พฤติกรรมไดแ้ลว้ การวดัทศันคติที่บุคคลมีต่อพฤติกรรม จะตอ้งด าเนินการออกแบบใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤติกรรม และในการวดัพฤติกรรมใด ๆ ก็จ าเป็นจะตอ้งวดัใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมที่ก าหนด
นัน้ดว้ย และการที่จะเขา้ใจถึงพฤติกรรมได ้ตอ้งท าความเขา้ใจสิ่งต่าง ๆ เหลา่นี ้

2.1.3.1 พฤติกรรม (Behavior) พฤติกรรมเป็นสิ่งที่ซับซอ้นการที่เราจะ
เขา้ใจถึง พฤติกรรมไดเ้ราจ าเป็นที่จะตอ้งท าความเขา้ใจถึงสิ่งเหลา่นีก้่อน 

2.1.3.1.1 พฤติกรรมและผล (Behaviors Versus Outcomes) ใน
การศึกษา พฤติกรรมนัน้เราจะตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนว่าเราจะศึกษาพฤติกรรมหรือผลเพราะว่า ผล
กับพฤติกรรม ต่างกัน เพราะผลอาจจะเกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรม และ
พฤติกรรมหลายๆ พฤติกรรม ที่ต่างกนัอาจจะน ามาซึ่งผลเดียวกนั เช่น การสอบไดค้ะแนนดีอาจจะ
มาจากพฤติกรรมต่าง ๆ กัน เช่น ตั้งใจเรียน อ่านหนังสือมาก เอาใจครูเก่ง หรือลอกขอ้สอบจาก
เพื่อน เป็นตน้ 

2.1.3.1.2 การกระท าเด่ียว และประเภทพฤติกรรม (Single Action 
Versus Behavioral Categories) เนื่องจากเราไม่สามารถสังเกตประเภทพฤติกรรมได้โดยตรง
เพราะว่าประเภท พฤติกรรมหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยการกระท าเฉพาะหลายการกระท า เช่น เรา
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ตอ้งการสงัเกต “การเรียน หนงัสือ” เราสงัเกตไดเ้พียงพฤติกรรมเฉพาะหรือพฤติกรรมเดียวเท่านัน้ 
คือ การอ่านหนังสือ การจดบันทึก การฟังครูสอน ซึ่งเราถือว่าการกระท าเฉพาะเหล่านี ้เป็นการ
เรียนหนงัสือ 

การกระท าเด่ียว (Single Action) การกระท าเด่ียวเป็นพฤติกรรม 
ที่บุคคลกระท า เราสามารถวัดการกระท าเด๋ียวได้แต่ตอ้งใหค้ านิยามที่ชัดเจน เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจ ตรงกนัในการสงัเกตการกระท าว่าท าหรือไม่ท า โดยประเมินจากดชันีความเชื่อมั่นระหว่างผู้
สงัเกต 

ประเภทพฤติกรรม  (Behavioral Categories) การรวมการ
กระท าเด่ียวหลายๆ อย่างเขา้ด้วยกันเรียกว่า “กลุ่มของการกระท า” ประเภทของพฤติกรรมไม่
สามารถสงัเกต ไดโ้ดยตรง แต่เราจะใชก้ารตีความจากพฤติกรรมเดี่ยว ปัญหาของการวดัประเภท
พฤติกรรม คือ จะตอ้ง ใชพ้ฤติกรรมเดี่ยวจ านวนเท่าใด จึงจะเพียงพอ ดงันัน้จึงจ าเป็นตอ้งก าหนด
พฤติกรรมเด่ียวที่สมัพันธ์กับประเภทของพฤติกรรมนัน้ ๆ ใหม้ากที่สุด และชัดเจนที่สุด และการ
กระท าเด่ียวจะตอ้งสงัเกตไดโ้ดยตรง และมีความเชื่อมั่นระหว่างผูส้งัเกต  

2.1.3.1.3 ความจ าเพาะของพฤติกรรม (Behavioral Element) การ
วดัพฤติกรรม ตามทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการวดัการกระท าเด่ียว หรือประเภท
ของพฤติกรรมจะมี ความเที่ยงตรงมากนอ้ยเพียงใดลว้นขึน้อยู่กบัความจ าเพาะของพฤติกรรม และ
ความจ าเพาะ พฤติกรรมขึน้อยู่กับตัวแปร ดังนี ้1. การกระท า (Action) 2. เป้าหมาย (Target)  
3. บรบิท (Context) และ 4. เวลา (Time) 

2.1.3.1.4 ระดับการวัดพฤติกรรม ในการสังเกต หรือวัดพฤติกรรม
อาจท าได้ หลายวิธี เช่น การจดบันทึกง่ายๆ ว่ามีการท าพฤติกรรมหรือไม่ หรือการจัดกลุ่ม
พฤติกรรมแลว้จดบนัทกึ โดยที่การสงัเกตหรือการวดัการกระท าเด่ียว สามารถท าไดห้ลายวิธีดงันี ้

วิธีที่ท าใหบุ้คคลมีทางเลือก 2 ทาง คือ กระท าพฤติกรรมหรือ ไม่
กระท าพฤติกรรม เช่น เขาขบัรถไปท างานหรือไม่ 

วิธีที่ให้บุคคลมีทางเลือกมากกว่า 2 ทางที่เขาสามารถเลือกได ้
เช่น เขาเดินทางไปท างานดว้ยยานพาหนะใด  
…………………….. รถยนตส์ว่นตวั …………………….. โดยสารรถของผูอ่ื้น 
…………………….. รถประจ าทาง …………………….. รถแท็กซี่ 
…………………….. รถจกัรยานยนต ์ …………………….. รถจกัรยาน 
…………………….. เดิน   
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ทางเลือกเหล่านีอ้าจจะมองว่าเป็นกลุ่มของการกระท าเดียวที่จะ
กระท า หรือไม่กระท า 

วิธีวัดหรือสงัเกตปริมาณของการกระท าที่เกิดขึน้ เช่น สงัเกตว่า
เขาบรจิาคเงินหรือไม่ และบรจิาคเป็นเงินเท่าไร หรือดวู่าเขาซือ้เป๊ปซี่หรือไม่และซือ้เท่าไร  

………… ไม่บรจิาค ………… 51 - 100 บาท ………… ไม่ซือ้ 

………… 1 -10 บาท ………… 101 - 1000 บาท ………… นอ้ยกว่า 1 ลิตร 

………… 11 - 25 บาท ………… 

มากกว่า 1000
บาท ………… 1 - 2 ลิตร 

………… 26 - 50 บาท   ………… 2.1 - 4 ลิตร 
    ………… มากกว่า 4 ลิตร 

 
วิธีสงัเกตพฤติกรรมที่ท าซ า้ ๆ กัน (Repeated Observation) ซึ่ง

มีวิธีการวัด 2 วิธี ดังนี ้1. ความถ่ีสมบูรณ์ (The Absolute Frequency) หมายถึง การวดัความถ่ีที่
บุคคลกระท าพฤติกรรมเป็นจ านวนครัง้ และ 2. ความถ่ีสัมพัทธ์ (The Relative Frequency) คือ 
จ านวนครัง้ที่เขากระท าพฤติกรรมนั้นในรูปแบบของจ านวนสัดส่วนหรือเปอรเ์ซ็นต์ ดังนั้นเมื่อ
ต้องการทราบว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมบ่อยเพียงใด ต้องวัดด้วยความถ่ีสมบูรณ์ และเมื่อ
ตอ้งการทราบถึงสดัสว่นของจeนวนครัง้ที่เกิดพฤติกรรมตอ้งวดัดว้ยความถ่ีสมัพทัธ ์

การใชก้ารสงัเกต โดยสงัเกตการณ์กระท าเด่ียวที่เป็นการกระท า
เพิ่ม สามารถสงัเกตไดท้ัง้ในเงื่อนไขที่มีสภาพแวดลอ้มเหมือนกนั หรือต่างกนัก็ได ้ 

ค ารายงานตนเองเก่ียวกบัพฤติกรรมเฉพาะบุคคล (Self - Report 
of Behavior) พฤติกรรมบางอย่าง ผูอ่ื้นไม่สามารถสงัเกตโดยตรงได ้จึงตอ้งอาศยัวิธีการใหบุ้คคล
รายงานพฤติกรรมนั้นดว้ยตนเอง แมว้่าผลที่ไดจ้ากรายงานนั้นจะมีความเที่ยงตรงน้อยกว่าการ
สงัเกตพฤติกรรมโดยตรง แต่ก็ไดร้บัการยอมรบัใหน้ ามาใชไ้ด ้และหากพฤติกรรมใดไม่สามารถ
สังเกตได้จากการรายงานตนเอง ก็จ าจะต้องระบุกลุ่มพฤติกรรมใกลเ้คียงแล้วใหบุคคลระบุว่า
ปฏิบติัพฤติกรรมนัน้หรือไม่ 

2.1.3.2 เจตนา (Intention) ไอเซนและฟิชไบน์ I. Ajzen และ Fishbein 
(1980, pp.41-52) ระบเุอาไวว้่า แมเ้จตนาจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของบคุคล แต่การวดัเจตนา
เพียงอย่างเดียวอาจเป็นขอ้มูลที่นอ้ยเกินไปที่จะใชพ้ยากรณ์พฤติกรรม โดยการกระท าพฤติกรรม
อาจขึน้อยู่กับปัจจัยอ่ืน ที่มีส่งผลกระทบต่อความหนักแน่นในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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เจตนากับพฤติกรรม ปัจจยัเหล่านัน้ คือ ความสอดคลอ้งระหว่างเจตนาและพฤติกรรม และความ
คงอยู่ของเจตนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้การวดัมีลกัษณะเป็นนามธรรมมากเท่าไร ก็จะยิ่งมีความ
คลาดเคลื่อนในการวดัพฤติกรรมลดลงไปมากเท่านัน้ 

2.1.3.2.1 ความสอดคล้องระหว่างเจตนาและพฤติกรรม  หาก
ตอ้งการใหม้ีความเที่ยงตรงในการใชเ้จตนาท านายพฤติกรรม อาจต้องใชว้ิธีการวัดเจตนาและ
พฤติกรรมใหถ้า้การวัดประเมินในทุกขั้นกระบวนการมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ประเด็นจ าเพาะ 4 ประเด็น ได้แก่  การกระท า (action) เป้าประสงค์ (target) สิ่งแวดล้อม 
(context) และ ระยะเวลา (time) เจตคติ และการอ่อนไหวไปตามกลุ่มอา้งอิงก็จะส่งผลกระทบกบั
พฤติกรรม โดยใชเ้จตนาเชิงพฤติกรรมเป็นฐาน 

2.1.3.2.2 ความคงอยู่ของเจตนา การวัดเจตนาไม่ใช่เป็นตัวแปรใน
การพยากรณ์พฤติกรรมที่ดีเสมอไปเพราะว่า เจตนาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  และการวัด
เจตนาก่อนที่จะสงัเกตพฤติกรรมอาจจะต่างจากเจตนาขณะที่พฤติกรรมนัน้ถูกสงัเกต นั่นคือ ย่ิง
ระยะเวลาในการวัดเจตนาและพฤติกรรมทอดยาวออกจากกันมากเท่าใด ก็อาจท าให้เจตนา
เปลี่ยนไปได ้ดงันัน้เพื่อใหก้ารอธิบายพฤติกรรมจากเจตนามีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งวดัเจตนา
ในระยะเวลาที่ใกลเ้คียงกบัการวดัพฤติกรรมมากท่ีสดุ 

การอธิบายพฤติกรรมจากเจตนาโดยทิง้ช่วงเวลานัน้ มักไม่ไดร้บั
ความนิยมในการใชก้ารวัดรายบุคคล แต่จะใชส้  าหรบัวัดแนวโน้มของพฤติกรรมในคนกลุ่มใหญ่
ของประชากร เนื่องจากเจตนาโดยรวมของคนกลุ่มใหญ่จะมีความคงทน และอยู่นานกว่าเจตนา
เป็นรายบคุคล 

การอธิบายพฤติกรรมจากเจตนาโดยทิง้ช่วงเวลานานนั้นต้อง
พยายามแยก เหตุการณเ์ฉพาะ ที่อาจจะเกิดขึน้ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเจตนาของบุคคลไป โดยเพิ่มเขา้
ไปในการวดัเจตนา  

นอกเหนือจากปัจจยัขา้งตน้ ยงัอีกหลายปัจจบัที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาและพฤติกรรม ประกอบไปดว้ย ประสบการณ์ตรงที่บุคคลเคยพบ
ประสบมา การเคยเห็นบุคคลอ่ืน ๆ ปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ การมีทักษะในการปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ ๆ 
เป็นพิเศษ ดงันัน้การวดัเจตนาหลงัจากเกิดเหตกุารณแ์ทรกซอ้น หากไดพ้ิจารณาเหตกุารณน์ัน้ดว้ย 
ก็จะสามารถเพิ่มความหนักแน่นของความสอดคล้องระหว่างเจตนากับพฤติกรรมมากขึน้ได ้
(Ajzen; & Fishbein. 1980: 50-56, 63-73) 
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2.1.3.2.3 ปัจจัยเฉพาะบุคคล (Personal Factor) หมายถึง การที่
บุคคลพิจารณาและท าการประเมินผลทางบวกหรือทางลบต่อการปฏิบัติพฤติกรรม (Ajzen; & 
Fishbein. 1980: 6) หรือหมายถึง การตดัสินของบุคคลที่จะกระท าพฤติกรรมว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเลว 
ซึ่งเขาสนับสนุนหรือต่อตา้นการกระท า นัน้ ซึ่งเรียกว่า เจตคติหรือแนวความคิดที่มีต่อพฤติกรรม 
(Ajzen; & Fishbein. 1980: 56) ไอเซน และฟิชไบน ์(Ajzen; & Fishbein. 1980: 54-55) ไดเ้สนอ
การวดัเจตคติหรือแนวความคิดที่มีต่อพฤติกรรม 2 วิธี คือ การวดัเจตคติหรือแนวความคิดทางตรง
ต่อพฤติกรรม และเจตคติหรือแนวความคิดทางออ้มต่อพฤติกรรม ดงันี ้

การวัดเจตคติหรือแนวความคิดทางตรงต่อพฤติกรรม คือการ
ประเมินผลของความรูส้ึกโดยทั่วไปของบุคคลในทางที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อการปฏิบัติ
พฤติกรรม เป็นแบบวดัเจตคติหรือแนวความคิดทางตรงที่ไดม้าตรฐานมีหลายแบบวดั แต่แบบวดัที่
ได้รบัความนิยมและมีความสัมพันธ์กับแบบวัดเจตคติหรือแนวความคิดทางออ้ม คือ  แบบวัด
มาตราจ าแนกความหมาย ของออสกดู และคณะที่เสนอไวใ้นปี 1957 

การวดัเจตคติหรือแนวความคิดทางออ้มต่อพฤติกรรม ขึน้อยู่กับ
ความเชื่อของบุคคลเก่ียวกับผลของพฤติกรรม และการประเมินผลของพฤติกรรม โดยการรวมผล
คณูระหว่างความเชา้ เก่ียวกบัผลคณูของพฤติกรรมและการประเมินผลของพฤติกรรม เป็นการวดั
เจตคติทางออ้มต่อพฤติกรรม 

จากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล เจตคติหรือแนวความคิด0yf
เป็นองค์ประกอบของความเชื่อ หากบุคคลเชื่อว่าการปฏิบัติพฤติกรรมจะน าไปสู่ผลทางบวก 
บุคคลก็จะมีเจตคติหรือแนวความคิดที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ขณะที่บุคคลเชื่อว่า การกระท านั้นจะ
น าไปสู่ผลทางลบเขาจะมีเจตคติหรือแนวความคิดที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนัน้ ความเชื่อที่เป็นรากฐาน
ของเจตคติหรือแนวความคิดที่มีต่อพฤติกรรมนี ้เรียกว่า ความเชื่อเก่ียวกับผลของพฤติกรรม 
(Behavioral Belief) (Ajzen; & Fishbein. 1980: 7) สิ่งที่บุคคลต้องประสบพบเจอในชีวิตหรือ
ประสบการณท์ี่พบเจอจะน าไปสู่ความเชื่อที่บุคคลมีต่อเป้าหมายต่าง ๆ กนั ซึ่งฟิชไบน ์และไอเซ่น 
(Ajzen; & Fishbein. 1975: 135 – 215) ไดแ้บ่งความเชื่อออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1. ความเชื่อเชิงบรรยาย (Descriptive Belief) เป็นความเชื่อ
ที่ไดจ้าก การมีประสบการณ์ตรงจากการสงัเกต ที่พบว่าเป้าหมายมีความสัมพันธ์กับลักษณะที่
จ  าเพาะเจาะจง เช่น โต๊ะกลม นิโกรมีผิวสีด า 
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2. ความ เชื่ อที่ เกิ ดจากการคาด เดาหรือ การอนุม าน 
(Inferential Belief) เช่น กิ๊บเตีย้กว่าเชอรร์ี่ และเชอรร์ี่เตีย้กว่าไวน ์บุคคลจะเชื่อว่า กิ๊บเตีย้กว่าไวน์
โดยใชห้ลกัตรรกศาสตร ์

3. ความเชื่อที่ไดจ้ากขอ้มลู (Informational Belief) เป็นความ
เชื่อที่สรา้งขึน้จากการรบัรูแ้ละใหก้ารยอมรบัเหตกุารณห์รือข่าวสารต่าง ๆ จากแหล่งภายนอก เช่น 
หนังสือ หนังสือพิมพ ์ข่าวโทรทัศน ์จุลสาร การบรรยาย หรือการเล่าต่อ ๆ กันมา เช่น ศาสดาของ
ศาสนาพทุธ คือพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้เป็นชาวอินเดีย 

ตามทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล ความเชื่อ หมายถึง 
ความน่าจะเป็นโดย อตัโนมติัของบุคคล ที่เห็นว่าวตัถุประสงคม์ีความสมัพนัธก์บัลกัษณะจ าเพาะ
เจาะจง (Ajzen; & Fishbein 1975: 131) ตัวอย่างเช่น  คณะศึกษาศาสตร ์(วัตถุประสงค)์  ท าให้
ไดท้ างานที่ดี (ลกัษณะจ าเพาะเจาะจง) 

นอกจากนี ้ฟิชไบน ์และไอเซน ยังไดร้ะบุเอาไวว้่า บุคคล
แต่ละบุคคลจะมีความเชื่อต่าง ๆ มากมายก่อเป็นความเข้าใจ รวมถึงการที่กระบวนการของ
ข่าวสารได้เสนอมาว่า บุคคลแต่ละคนสามารถที่ใส่ใจกับการรบัรูข้่าวสารต่าง ๆ ได้เพียง 5 – 9 
ขอ้ความในช่วงขณะหนึ่ง ๆ เท่านัน้ ความเชื่อเหล่านีถื้อเป็นความเชื่อเด่นชดั (Salient Belief) และ
ความเชื่อเด่นชัดนีเ้ป็นตัวก าหนดเจตคติหรือแนวความคิดของบุคคล ความเชื่อเด่นชัดสามารถ
เปลี่ยนแปลงใด อาจหนักแน่นมากขึน้ หรือหนักแน่นน้อยลง หรืออาจไดร้บัความเชื่ออ่ืนเขา้มา
แทนที่ 

เพื่อใหเ้ขา้ใจว่าเหตใุดบุคคลจึงมีทศันคติต่อวตัถุประสงค์
เช่นนัน้ จึงตอ้งประเมินความเชื่อเด่นชดัของบคุคลที่มีต่อเปา้หมาย โดยใชค้ าถามปลายเปิดใหต้อบ
อย่างอิสระ ซึ่งถามเก่ียวกบั ลกัษณะวตัถุประสงคเ์ชิงทัศนคติ โดยถือว่าความเชื่อ 5 - 9 ความเชื่อ
เป็นความเชื่อเด่นชดั 

ไอเซน และฟิชไบน ์(Ajzen; & Fishbein. 1980: 63) ระบุ
ว่า ถึงแม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีชุดความเชื่อจ านวนมากเก่ียวกับวัตถุประสงค์หนึ่ง ๆ แต่บุคคล
เหลา่นัน้จะมีความสามารถที่จะใส่ใจกบัความเชื่อไดจ้ านวนนอ้ยในช่วงเวลาหนึ่งคือ ประมาณ 5 – 
9 ความเชื่อ และจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล ความเชื่อเหล่านี ้คือ ความเชื่อเด่นชดั (Salient 
Beliefs) ซึ่งถือว่าเป็นตัวก าหนดทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม ความเชื่อเด่นชัดนีอ้าจจะเปลี่ยนไปได ้
คือ อาจจะมีความหนกัแน่นมากขึน้ หรือนอ้ยลง หรืออาจโดนชดุความเชื่ออ่ืนมาแทนที่ก็เป็นได ้
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การหาความเชื่ อที่ เด่นชัดเก่ียวกับวัตถุประสงค์จะ
พิจารณาเฉพาะสารสนเทศของความเชื่อเด่นชัดที่มีความถ่ีในระดับสูง (Modal Salient Beliefs) 
ซึ่งมีขัน้ตอนส าหรบัการพิจารณาเลือกขอ้ความเชื่อที่เด่นชดัดงันี ้(Ajzen; & Fishbein. 1980: 70) 

ขัน้ที่ 1  วิเคราะหข์อ้มูลของความเชื่อซึ่งแตกต่างกัน
เป็นรายบคุคล 

ขั้นที่  2 จัดกลุ่มความเชื่อคล้ายกันเข้าด้วยกัน ถ้า
ความเชื่อใดที่คลา้ยกนั แต่เป็นของผูต้อบคนเดียวกนัก็แยกความเชื่อออกจากกนั ใหแ้ยกกลุม่กนั 

ขัน้ที่ 3 คัดเลือกขอ้มูลความเชื่อเด่นชัด ซึ่งอาจใชว้ิธี
ไดอ้ย่างหลากหลาย ดงัต่อไปนี ้

เลือกความเชื่อที่มีความถ่ีสูงสุด 10 - 12 ความ
เชื่อ  

เลือกความเชื่อทัง้หมดที่กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูกล่าวถึง
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 - 12 

เลือกความเชื่อที่มีความถ่ีสูงสดุจนถึงความเชื่อ
ที่มีความถ่ีประมาณรอ้ยละ 75 ของความถ่ีทัง้หมดของทกุขอ้มลูความเชื่อ  

ดงันัน้ความเชื่อที่ไดจ้ะสามารถน ามาสรา้งเป็นแบบวดั ซึ่ง
มีพืน้ฐานมาจากกลุม่ความเชื่อเด่นชดั 

ไอเซน และฟิชไบน ์(Ajzen; & Fishbein. 1980: 65) ระบุ
ว่า ความเชื่อเด่นชดัของบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบัผลของการปฏิบติัพฤติกรรมจะเป็นสิ่งก าหนด
เจตคติหรือแนวความคิดที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลได ้ดงันัน้หากตอ้งการที่จะท าความเขา้ใจเจต
คติหรือแนวความคิด ตอ้งเขา้ใจความเชื่อเด่นชดัก่อน โดยใชว้ิธีการดงันี ้

ต้องทราบถึงวิธีการประเมินพฤติกรรมซึ่งหมายถึง 
การประเมินในลกัษณะมีความสมัพนัธก์บัเป้าหมายนัน้ ๆ ในเชิงบวก และลบ โดยใชม้าตรวดัตวัคู่ 
7 ช่วง เช่น 

การมีน า้หนกัเพิ่มขึน้ 
เป็นไป
ได ้

________ ______ ______ ______ ______ ______ ________ 
เป็นไป
ไม่ได ้

 มากที่สดุ มาก นอ้ย ไม่ใช่ทัง้ 
2 อย่าง 

นอ้ย มาก มากที่สดุ  
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ตาราง 1 การศกึษาเจตคติหรือแนวความคิดของผูห้ญิงในการใชย้าเม็ดคมุก าเนิด 
 

 การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด 
ของฉัน 

การประเมิน 
ผลพฤติกรรม 

ความเชื่อเกี่ยวกับ 
ผลของพฤติกรรม 

รวม 

1 ท าใหน้ า้หนกัขึน้ -2 +3 -6 
2 สะดวก +1 +3 +3 
3 สามารถก าหนดขนาดของ

ครอบครวัได ้
+2 +2 +4 

4 ท าใหฉ้นัรูส้กึผิด -1 +2 -2 
5 ท าใหป้ระจ าเดือนมาปกติ +3 +1 +3 

รวม +2 
 

จากตาราง 1 จะพบว่าผู้หญิ งคนนี ้มี เจตคติหรือ
แนวความคิดที่ดีต่อการใชย้าเม็ดคมุก าเนิด ดงันัน้จะเห็นไดว้่า เจตคติมีความสมัพนัธก์บัความเชื่อ
ซึ่งฟิชไบน์ และไอเซน ได้กล่าวไว้ว่า (Ajzen; & Fishbein, 1975: 29) เจตคติที่มีต่อเป้าหมายมี
ความสมัพนัธก์บัความ เชื่อเก่ียวกบัเปา้หมาย ดงันี ้

1. บุคคลมีความเชื่อมากมายกับเป้าหมายหนึ่ง 
ๆ โดยที่เปา้หมายนัน้ อาจมีความสมัพนัธก์บัลกัษณะต่าง ๆ เช่น เปา้หมายอ่ืน คณุลกัษณะอ่ืน เป็น
ตน้ 

2. คณุลกัษณะที่มีความสมัพนัธก์บัเป้าหมายนี ้
มกัจะมีการประเมินผลควบคู่กนัไปดว้ย ซึ่งอาจเรียกไดว้่าเป็นทศันคติที่บุคคลต่อลกัษณะนัน้ ๆ 

3. อาศยัการเรียนรูจ้ากการวางเงื่อนไขบุคคลจะ
เรียกการเรียนรูใ้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่สัมพันธ์ระหว่างการประเมิน  กับ
เปา้หมายของเจตคติ 

4. ความเชื่อที่สัมพันธ์กับเป้าหมายโดยมีการ
ประเมินอยู่ดว้ย จะรวมตวักนั  

5. ในโอกาสข้างหน้า เป้าหมายของเจตคติจะ
กระตุน้ใหบุ้คคลแสดงความเชื่อโดยรวมที่สมัพนัธก์บัเป้าหมาย โดยมีการประเมินอยู่ดว้ย หรือเป็น
การแสดงเจตคติโดยสว่นรวมนั่นเอง  
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เนื่องจากเจตคติมีความสัมพันธ์ทางตรงหรือ
เรียกว่าแปรผนัตรงกบัการอธิบาย ท านายและท าความเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคล และความเชื่อ
เด่นชัดไดเ้ป็นตวัก าหนดเจตคติที่บุคคลมีต่อพฤติกรรม ดังนัน้ในการพิจารณาและท าการวดัความ
เชื่อเด่นชัด และเจตคติควรให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็นจ าเพาะ 4 
ประเด็น ไดแ้ก่ การกระท า (action) เป้าประสงค ์(target) สิ่งแวดลอ้ม (context) และ ระยะเวลา 
(time) เจตคติ และการอ่อนไหวไปตามกลุ่มอ้างอิงก็จะมีผลต่อพฤติกรรม โดยใช้เจตนาเชิง
พฤติกรรมเป็นฐาน 

2.1.3.2.4.  อิ ท ธิ พ ล ข อ ง สั ง ค ม  (Social 
Influence) ไอเซ่นและฟิชไบน์ (Ajzen; & Fishbein. 1980: 57, 73 - 76) ระบุไว้ว่า อิทธิพลของ
สงัคม คือการรบัรูเ้ฉพาะบุคคล ที่เก่ียวขอ้งกบัภาวะกดดนัทางสงัคมที่มีต่อเขาในการที่จะใหป้ฏิบติั
หรือไม่ใหป้ฏิบติัพฤติกรรม โดยอิทธิพลของสังคมนีม้ีความเก่ียวขอ้งอยู่กับการรบัรูเ้งื่อนไขต่าง ๆ 
ของสงัคม ส่วนการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) เกิดจากการรบัรูข้องบุคคลที่มีต่อ
ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญต่อชีวิตของตนเองว่าพวกเขาเหล่านัน้ตอ้งการใหเ้ขา
กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใด หากบุคคลรบัรูว้่ากลุ่มอา้งอิงตอ้งการใหป้ฏิบัติพฤติกรรมใด 
บุคคลย่อมเกิดทัศนคติที่จะปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ ฟิชไบน ์และไอเซน เสนอการวัดการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิงไว ้2 วิธี คือ การวัดการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางตรง และการวัดการคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งอิงทางออ้ม 

การวดัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางตรง เป็นการแสดงค่าความ
เชื่อของบุคคลว่าบุคลคิดว่าความคิดเห็นของบุคคลส่วนมากที่มีความส าคญัต่อเขาเป็นเช่นไร เขา
ควรปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ เช่น 

 
คนสว่นมากที่มีความส าคญัต่อฉนัคิดว่า 

ฉนัควร
ฉีดวคัซีน
ซิโนแวค 

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
ฉนัไม่ควร
ฉีดวคัซีน
ซิโนแวค 

 มาก
ที่สดุ 

มาก นอ้ย ไม่ใช่
ทัง้ 

2 อย่าง 

นอ้ย มาก มากที่สดุ  
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การวดัการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิงทางออ้ม คิดค านวณจากผลรวม
ของผลคูณระหว่างผลของความเชื่อเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง และแรงจูงใจที่จะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
ซึ่งแสดงใหเห็นว่าตัวก าหนดการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง คือ ความเชื่อเก่ียวกับความคิดของกลุ่ม
อา้งอิง และแรงจงูใจที่จะคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง 

บุคคลจะคิดและพิจารณาถึงความคิดของกลุ่มอ้างอิงที่ มี
ความส าคญัต่อตนเอง ว่าตนเองควรหรือไม่ควรปฏิบติัพฤติกรรมใด ๆ  และบุคคลจะใชข้อ้มลูนีใ้น
การที่จะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงหรือไม่ เช่น บิดาของฉันคิดว่าฉันควรเล่นพนนัชนววั (เป็นความเชื่อ
ที่บุคคลมีเก่ียวกับความคิดของกลุ่มอา้งอิง) ซึ่งเป็นความเชื่อเก่ียวกับความคิดของบุคคลอ่ืนและ
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการในการปฏิบติัตนของตวับุคคลเอง ความเชื่อเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิงนีเ้ป็นตวั
ก าหนดการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิงดว้ย 

การวัดความเชื่อเก่ียวกับกลุ่มอ้างอิงของบุคคลสามารถวัดได ้
ตวัอย่าง เช่น ความเชื่อเก่ียวกบักลุม่อา้งอิงของผูห้ญิงเก่ียวกบัศาสนาอาจวดัไดด้งันี ้

 
ศาสนาของฉนัสอนว่า 

ฉนัควร
ท าแทง้ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ________ 

ฉนัไม่
ควรท า
แทง้ 

 มากที่สดุ มาก นอ้ย ไม่ใช่ทัง้ 
2 อย่าง 

นอ้ย มาก มากที่สดุ  

 
การรูถ้ึงความเชื่อของบุคคลเก่ียวกบักลุม่อา้งอิงอาจจะยงัไม่มาก

พอที่จะใชพ้ยากรณ์ หรือท าความเขา้ใจการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงของบุคคล จึงจ าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มูลจากการประเมินแรงจูงใจที่จะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Motivation to Comply) ซึ่งหาไดจ้าก
มาตรวดัแบบ Unipolar Scale ประกอบดว้ย (Ajzen; & Fishbein, 1980: 75) 

 
โดยทั่วไปท่านตอ้งการท าตามค าสอนของศาสนามากนอ้ยเพียงใด 

ตอ้งการ 
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

ไม่
ตอ้งการ 

 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3  
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ไอเซน และฟิชไบน ์(Ajzen; & Fishbein.  1980: 58-59) ไดแ้สดง
ใหเ้ห็นถึงความส าคญัเชิงสมัพทัธข์องเจตคติและการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิงไวว้่า สว่นใหญ่แลว้เรา
จะพบว่า การที่บุคคลจะมีเจตคติในทางบวกต่อพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งไดน้ัน้ จะตอ้งเกิดจาก
การที่บุคคลที่มีความส าคัญต่อเขาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มอา้งอิง คิดว่าเขาควรจะปฏิบัติ
พฤติกรรมนัน้ และในทางตรงกันขา้ม บุคคลจะมีเจตคติทางลบ ถา้บุคคลที่ เป็นกลุ่มอา้งอิงคิดว่า
เขาไม่ควรปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ แต่ในบางครัง้ก็มีกรณียกเวน้ได ้เช่น บุคคลอาจมีเจตคติทางบวก
ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมแม้เขาจะเชื่อว่ากลุ่มอา้งอิงคิดว่าเขาไม่ควรกระท าพฤติกรรมนั้นก็ตาม 
ดังนั้นเจตนาเชิงพฤติกรรมของบุคคล จึงมีลกัษณะเป็นปัจเจกกล่าวคือ เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่
ขึน้อยู่กบัความส าคญัเชิงสมัพทัธข์องทัง้สององคป์ระกอบของแต่ละบุคคล (ปัจจยัดา้นเจตคติ และ
ปัจจยัเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง) ปัจจยัทัง้สองจะมีน า้หนกัที่แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัเชิงสมัพัทธ ์อนั
เป็นเครื่องก าหนดเจตนาเชิงพฤติกรรม น ้าหนักความส าคัญเชิงสัมพัทธ์อาจส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหนึ่งไปสู่อีกพฤติกรรมได้ หรือส่งผ่านพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งไปสู่อีก
บุคคลหนึ่งไดเ้ช่นกัน น า้หนักขององคป์ระกอบนีส้ามารถร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์เจตนาเชิง
พฤติกรรมได ้

การผันแปรตัวใดตัวหนึ่งในความจ าเพาะทั้ง 4 ของพฤติกรรม 
การกระท า (Action) เปา้หมาย (Target) สถานการณห์รือสิ่งแวดลอ้ม (Context) และเวลา (Time) 
อาจจะอิทธิพลต่อความส าคญัเชิงสมัพทัธข์ององคป์ระกอบเจตคติ และกลุ่มอา้งอิง เช่น พบว่าเจต
คติมีความส าคัญในพฤติกรรมการแข่งขัน มากกว่าพฤติกรรมการร่วมมือ ในขณะที่กลุ่มอา้งอิงมี
ความส าคญัในพฤติกรรมการรว่มมือ มากกว่าการแข่งขนั 

2.1.3.2.5 ปัจจัยภายนอก (External Variables) ไอเซน และฟิชไบน ์
(Ajzen; & Fishbein. 1980: 79 – 91) ระบุ เอาไว้ว่า  ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล  มีสาระที่
แตกต่างจากทฤษฎีอ่ืนตรงที่ตัวทฤษฎีไม่ได้พยายามอธิบายพฤติกรรมดว้ยการกล่าวถึงปัจจัย
ภายนอก ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1. ปัจจัยชีวสังคม (Demographic Variables) เช่น อายุ เพศ 
อาชีพ สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ ระดบัการศกึษา ศาสนาที่นบัถือ 

2. เจตคติที่มีต่อเป้าหมาย เจตคติที่มีต่อบุคคลและเจตคติที่มีต่อ
สถาบนั 

3. ลกัษณะทางบุคลิกภาพ (Personality Traits) เช่น เป็นคนที่มี
พฤติกรรมแยกตวัจากสงัคม เป็นคนเปิดเผยตวัเอง เป็นคนมีอ านาจ เป็นคนยอมคน 
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ทฤษฎีนีย้อมรบัว่า บางครัง้ปัจจยัรอบตวัภายนอกก็เป็นสิ่งเรา้
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของปัจเจกได ้แต่ก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจัยรอบตัวภายนอกอาจจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมในทางออ้มมากกว่า หมายถึง ปัจจัยรอบตัวภายนอกจะมีความเก่ียวเนื่องกับ
พฤติกรรมได ้ก็ต่อเมื่อปัจจัยรอบตัวภายนอกนัน้มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจัยหนึ่งปัจจยัใดที่ปรากฏ
ในทฤษฎี หรืออาจกล่าวไดว้่า ปัจจัยรอบตัวภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อความคิด ความเชื่อที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม การประเมินผลพฤติกรรม ความคิดความเชื่อเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง หรือ แรง
ขบัที่จะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ท าใหม้ีผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของบคุคลและส่งผลถึงพฤติกรรม
ที่บุคคลจะแสดงออกต่อไป หากว่าเจตคติหรือการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิงสามารถท านายเจตนาเชิง
พฤติกรรมได ้ถึงแมบ้างครัง้จะพบว่าปัจจยัภายนอกมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมในช่วงเวลาหนึ่ง 
แต่ก็จะสมัพนัธเ์พียงช่วงเวลาสัน้ ๆ  ดงันัน้ ฟิชไบน ์และไอเซน จึงระบุว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะหา
ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัภายนอกและพฤติกรรม เพราะว่ามีผลที่ไม่คงที่ กล่าวโดยสรุปคือ เจต
คติของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความเชื่อเก่ียวกับผลของพฤติกรรมกับการ
ประเมินผลของพฤติกรรม และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงของบุคคลมีความสมัพนัธก์บัความเชื่อที่
มีต่อกลุ่มอา้งอิงกบัแรงจูงใจที่จะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัของเจตคติกบัปัจจยัของกลุ่มอา้งอิง
จะร่วมกันท านายเจตนาเชิงพฤติกรรมไดเ้สมอถ้าการวัดทุกขั้นตอนถ้าการวัดประเมินในทุกขั้น
กระบวนการมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็นจ าเพาะ 4 ประเด็น ได้แก่ การ
กระท า (action) เป้าประสงค ์(target) สิ่งแวดลอ้ม (context) และ ระยะเวลา (time) เจตคติ และ
การคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิงจะมีผลต่อพฤติกรรมโดยใชเ้จตนาเชิงพฤติกรรมเป็นสื่อ 

ความสามารถในการท านายพฤติกรรมจะขึน้อยู่กับความ
เขม้ขน้ระหว่างความสมัพนัธข์องเจตนาเชิงพฤติกรรม กบัตวัพฤติกรรม การวดัเจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติกรรม จึงตอ้งมีเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัในประเด็นจ าเพาะ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
การกระท า (Action) ความมุ่งหมาย (Target) สภาพแวดลอ้ม (Context) และระยะเวลา (Time) 
แต่ส าหรบัเจตคติ และการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง ยงัไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมได ้

2.1.4 ขอ้จ ากดัของทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล  
2.1.4.1 ไม่สามารถท านายพฤติกรรมการท างานที่บุคคลมีทักษะอยู่แลว้ได ้

เช่น การขบัรถ หรือพฤติกรรมที่เกิดแบบทนัทีทนัใดจากอารมณช์ั่วขณะ 
2.1.4.2 ไม่สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลทุกคนได้ เช่น คนที่มี

กระบวนการคิดแตกต่างจากทฤษฎี หรือคนที่ปฏิบติัพฤติกรรมโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง 
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2.1.4.3 รูปแบบการวดัการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง อาจตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืน
รว่มดว้ย เพื่อใหไ้ดผ้ลที่แม่นย าขึน้ 

เนื่องจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลมีขอ้จ ากัดเก่ียวกับการท านาย
พฤติกรรมที่บคุคลไม่สามารถท าตามความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่สมบรูณ์ ซึ่งในทฤษฎีนี ้
เจตนาเชิงพฤติกรรมถูกก าหนดใหเ้ป็นปัจจัยดา้นแรงจูงใจที่ส  าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โดยทั่วไปแลว้ถา้บุคคลยิ่งมีความตัง้ใจที่จะปฏิบติัพฤติกรรมมากเพียงใด ก็จะยิ่งพยายาม
ในการปฏิบติัพฤติกรรมนัน้มากขึน้ (Ajzen. 1991: 182) แต่ในความเป็นจรงิแลว้ มีพฤติกรรมหลาย
พฤติกรรมที่ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของเจตนาเชิงพฤติกรรมโดยสมบูรณ์ ดังนั้น ไอเซนจึงน า
ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผลมาปรบัปรุง โดยท าการเพิ่มตัวแปร “การรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม” (Perceived Behavioral Control) เข้าไป และตั้งชื่อทฤษฎีนี ้ว่า  “ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน” (Theory of Planned Behavior) 

2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
2.2.1 ลักษณะของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behaviors) 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ได้ถูกคิดค้นขึ ้น เนื่องจาก
ข้อจ ากัดของทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ที่ใช้ท านาย
พฤติกรรมที่ไม่สามารถท าตามความตอ้งการไดอ้ย่างสมบูรณ์ไดย้าก แมว้่าปกติแลว้ ยิ่งบุคคลมี
ความตัง้ใจในการปฏิบติัพฤติกรรมมาก ก็ย่อมจะเกิดการแสดงพฤติกรรมนัน้มาก แต่ในความเป็น
จริง การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ไม่ได้ขึน้อยู่กับความตั้งใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ 
เพียงอย่างเดียว แต่ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมาก ดงันัน้ไอเซนจึงไดพ้ฒันาทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน หรือ Theory of Planned Behavior ขึน้มา เพื่อก าจัดข้อจ ากัดของทฤษฎีเดิม โดยท าให้
สามารถอธิบายพฤติกรรมที่บุคคลไม่สามารถปฏิบติัตามความตอ้งการของตนเองไดส้มบูรณก์ว่า 
(Ajzen. 1991: 182 - 183) 

2.2.2  ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน คือ เจตนาเชิงพฤติกรรมและ
การรบัรูค้วามสามารถในการก ากับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มีผลต่อความส าเร็จในการท า
พฤติกรรม ทฤษฎีนีจ้ึงเป็นการใหค้วามรบัรูถ้ึงศกัยภาพในการก ากบัพฤติกรรม มีความสามารถใน
ฐานะที่เป็นตวัก ากบัเจตนาเชิงพฤติกรรมไปพรอ้ม ๆ กบัการเป็นตวัก ากบัการปฏิบติัพฤติกรรม ท า
ใหท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนี ้มีความแตกต่างจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล ในส่วนที่มีการ
เพิ่มตัวแปรส าคัญที่ใชร้่วมในการท านายพฤติกรรมเขา้มาในกรอบตน้แบบของทฤษฎี นั่นคือ ตัว
แปร “การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรม”  
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ไอเซน (Ajzen. 1991: 183) ได้ให้ความหมายของ “การรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม” ไวคื้อ ความเชื่อของบุคคลว่าดว้ยการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ นั้นมีความยาก
ง่ายประการใด เป็นการรับรู ้ว่าบุคลนั้นจะสามารถที่ จะแสดงพฤติกรรม (ทักษะ ความรู ้
ความสามารถ) และสามารถที่จะจัดการกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง (ทรพัยากร โอกาส) ใน
การท าพฤติกรรมได้มากนอ้ยเพียงใด ซึ่งคลา้ยกบัแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
ท าพฤติกรรม (Self-Efficacy) หรือ “การตัดสินว่าตนเองมีความสามารถที่จะท าพฤติกรรมที่
ต้องการให้ส  าเร็จในสถานการณ์ที่คาดหวังได้มากที่สุด” ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนี ้ได้วาง
โครงสรา้งย่อยของการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรม ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม เกิดจากน ้าหนักรวมของตัวก าหนด 2 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ความเชื่อ
เก่ียวกบัปัจจยัในการควบคมุพฤติกรรม หมายถึง ปัจจยัที่สนบัสนุนหรือขดัขวางพฤติกรรม และ 2) 
การรบัรูอ้  านาจปัจจยัควบคมุพฤติกรรม ในการควบคมุปัจจยัที่จะสนบัสนุนหรือขดัขวางการกระท า
พฤติกรรมลงในกรอบแสดงความสัมพันธ์ ของความเชื่อ เจตคติ เจตนาและพฤติกรรม (Ajzen. 
1991: 185)  

2.2.3 สาระส าคัญของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991: 179 - 211) เมื่อ
พิจารณาโครงสรา้งของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพบว่า ทฤษฎีดงักลา่วมีสาระส าคญัตรงที่อธิบาย
ได้ว่าตัวแปร “พฤติกรรม” เป็นการท าหน้าที่ ร่วมกันของเจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดเ้สนอไวด้ว้ยว่า ตัวแปร
การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมสามารถอธิบายพฤติกรรมได้ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ดงันี ้

2.2.3.1 การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทัศนที่มีต่อพฤติกรรม
และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ท างานร่วมกนัในการอธิบายพฤติกรรมทางออ้มโดยผ่านเจตนาเชิง
พฤติกรรม  

2.2.3.2 การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรมและเจตนาเชิงพฤติกรรม 
รว่มกนัอธิบายพฤติกรรมทางตรง  

2.2.3.3 ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างเจตคติที่มีต่อการแสดงออกถึง
ภาวะการเชื่อตามกลุ่มอา้งอิงกบัการรบัรูถ้ึงความสามารถของตนเองในการควบคมุพฤติกรรมที่ใช้
อธิบาย และพยากรณ์เจตนาเชิงพฤติกรรมได ้ตลอดจนความสมัพันธเ์ชิงเปรียบเทียบของเจตนา
เชิงพฤติกรรม กับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมในการอธิบาย และ
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พยากรณเ์จตนาเชิงพฤติกรรมได ้ซึ่งอาจท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมในรูปแบบหนึ่ง 
ไปสูพ่ฤติกรรมใหม่ในอีกรูปแบบหน่ึง และการสง่ผ่านพฤติกรรมระหว่างบคุคล 

2.2.3.4 เป้าหมายที่แทจ้ริงในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล มิไดเ้ป็นเพียงการ
พยายามท าความเข้าใจ อธิบายและท านายพฤติกรรมของบุคคลที่ เกิดขึน้เท่านั้น แต่ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนยงัไดน้ าเสนออีกว่า การน ามุมมองที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิง และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม มาใชใ้นการอธิบาย
เจตนาเชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติพฤติกรรม โดยอ้างถึงบทบาท ความเชื่อที่ เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมว่า ขอ้มูลเด่นชดั หรือความเชื่อเด่นชดัจะเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลใหม้ี
การแสดงออกที่แตกต่างกนั ซึ่งบคุคลจะแสดงพฤติกรรมใดออกมาย่อมในช่วงเวลาหนึ่ง ตอ้งอาศยั
ชดุความเชื่อจ านวนหนึ่งในบรรดาความเชื่อจ านวนมาก ซึ่งเป็นชดุความเชื่อที่บุคคลก าลงัใหค้วาม
สนใจอยู่ (Ajzen. 1991: 189) ความเชื่อเด่นชัดเหล่านี  ้น ามาศึกษาเจตนาเชิงพฤติกรรม และการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรม ทฤษฎีนีจ้  าแนกความเชื่อเป็น 3 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ 

2.2.3.4.1 ความเชื่อเก่ียวกับผลของพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ซึ่งเป็น
องคป์ระกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่บุคคลมีต่อพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เป็นความเชื่อที่
เก่ียวขอ้งกับผลของการปฏิบติัพฤติกรรม หากบุคคลเชื่อว่า การปฏิบติัพฤติกรรมนัน้จะน าไปสู่ผล
ทางบวก บคุคลก็จะมีทศันคติที่ดีต่อพฤติกรรมนัน้ ในขณะเดียวกนั หากว่าบุคคลเชื่อว่าการปฏิบติั
พฤติกรรมจะน าไปสูผ่ลทางลบ บคุคลก็จะมีทศันคติที่ไม่ดีต่อการปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ 

2.2.3.4.4 ความเชื่อเก่ียวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) ซึ่งเป็นตัว
ก าหนดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง โดยระบุว่าเป็นความเชื่อที่บุคคลเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มคน
ส าคญัในชีวิต(กลุ่มอา้งอิง) คิดว่าตนควรหรือไม่ควรท าพฤติกรรมนัน้ หากบุคคลเชื่อว่าบุคคลหรือ
กลุ่มคนส าคัญในชีวิต(กลุ่มอา้งอิง) คิดว่าเขาควรปฏิบัติพฤติกรรมนั้น บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้ามหากบุคคลเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มคนส าคัญในชีวิต(กลุ่ม
อา้งอิง) คิดว่าเขาไม่ควรปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ เขาก็มีแนวโนม้ที่จะไม่ปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ 

2.2.3.4.3 ความเชื่อเก่ียวกบัปัจจยัควบคมุ (Control Beliefs) ซึ่งเป็นพืน้ฐาน 
ของการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เป็นความเชื่อเก่ียวกับการมีหรือไม่มีอยู่ของ 
ทรัพยากร หรือโอกาสที่จะปฏิบัติพฤติกรรม หากบุคคลเชื่อว่าตัวเองมีต้นทุนและโอกาสมาก 
ประกอบกับการมีปัจจยัขัดขวางนอ้ย บุคคลนัน้ควรจะตอ้งรบัรูถ้ึงความสามารถที่จะควบคุมและ
บังคับพฤติกรรมที่ เกิดขึน้ให้มากยิ่งขึน้เท่านั้น ทั้งนี ้ ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล พื ้น
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ฐานขอ้มูลข่าวสารที่ผูอ่ื้นไดบ้อกเล่าใหท้ราบเก่ียวกับพฤติกรรมนัน้ ๆ หรือ การสงัเกตจากพบเห็น
ของคนรอบข้างที่มีความคุ้นเคย หรือในหมู่มิตรสหาย ตลอดจนตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ช่วยเพิ่ม หรือ
ลดทอนการรบัรูค้วามยากของการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดปัจจัย
ควบคมุไดเ้ช่นกนั 

2.2.4 โครงสรา้งพืน้ฐานของทฤษฎี จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่กล่าวมาขา้งตน้
ไอเซน (Ajzen. 1991: 182) ได้เขียนเป็นโครงสรา้งพื ้นฐานเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร     
ต่าง ๆ ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนดงัภาพประกอบ 2 
 

 

 
ภาพประกอบ 2 โครงสรา้งทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

 
2.2.5 ตัวแปรภายใต้กรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ประกอบไปด้วยตัวแปร

เช่นเดียวกบัตวัแปรของทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล เพียงแต่มีส่วนเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสามารถ
ในการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรมเขา้มา จึงขออธิบายไวพ้อสงัเขป ดงันี ้
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2.2.5.1 พฤติกรรม (Behavior หรือ B) สว่นมากของบุคคลอยู่ภายใตก้ารควบคมุ
ของเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention หรือ I) ของบุคคลที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
พฤติกรรมนัน้ ๆ 

2.2.5.2 เจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention หรือ I) เกิดจากอิทธิพลของ
องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) แนวความคิด หรือทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the 
Behavior หรือ AB) 2) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง หรือการคลอ้ยตามบุคคลแวดลอ้ม (Subjective 
Norm หรือ SN) 3) การรบัรูถ้ึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 
Control หรือ PBC) 

แนวความคิดต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior หรือ AB) เป็นการ
พิจารณาผลลพัธ์ทางในเชิงบวก และเชิงลบ ต่อการกระท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งถือไดว้่า แนวความคิดต่อ
พฤติกรรม เป็นปัจจยัที่เกิดขึน้ในระดบัปัจเจก กล่าวคือ หากบคุคลนัน้ ๆ กระท าสิ่งใดแลว้มีผลลพัธ์
ไปในทิศทางที่ดี บุคคลนั้น ๆ ก็จะเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง 
กลายเป็นแนวความคิดเชิงบวกต่อพฤติกรรมนั้น ๆ กลายเป็นการเจตนา หรือตั้งใจที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมนัน้ ๆ อีกในครัง้ต่อไป ในทางกลบักันหากบุคคลกระท าสิ่งใดแลว้เกิดผลลพัธ์ในเชิงลบ 
แนวโน้มที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอีกก็จะลดน้อยลงไป กลายเป็นเกิดแนวความคิดเชิงลบต่อ
พฤติกรรมนัน้ ๆ 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm หรือ SN) เป็นการที่ผู ้กระท า
พฤติกรรมไดป้ระเมินค่าว่าบุคคลใดที่มีความส าคญัต่อตนเอง แลว้บุคคลที่คิดว่าส าคญันัน้มีความ
ตอ้งการ หรือไม่ตอ้งการใหผู้ก้ระท าพฤติกรรมนัน้กระท าพฤติกรรมใด ซึ่งเมื่อเป็นความตอ้งการของ
บคุคลที่มีความส าคญัต่อตนเองแลว้ บคุคลที่เป็นผูก้ระท าพฤติกรรมย่อมโนม้เอียงในการเลือกที่จะ
กระท าพฤติกรรมไปตามความตอ้งการของบคุคลที่คิดว่าส าคญั หรือมีพฤติกรรมเลียนแบบบุคคลที่
คิดว่าส าคญั 

2.2.5.3 การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (Perceived Behavioral 
Control หรือ PBC) เป็นการรบัรูข้องบุคคลว่า เป็นการยากหรือง่ายที่จะท าพฤติกรรมนั้น ๆ ถ้า
บุคคลเชื่อว่า มีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมในสภาพการณ์นัน้ได ้และสามารถควบคุมให้
เกิดผลดงัตัง้ใจ เขาก็มีแนวโนม้ที่จะท าพฤติกรรมนัน้ 

การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนมีความหมายในแง่แรงจูงใจส าหรบัเจตนา ซึ่งปัจจยัดงักล่าวท าใหท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
ไม่ ซ้อนทับกับทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
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(PBC) ท าหนา้ที่เป็นตัวอธิบายและท านายเจตนาเชิงพฤติกรรม ( I) นอกเหนือจากเจตคติที่มีต่อ
พฤติกรรม (AB) และ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (SN) ตามแนวทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล โดย
ไอเซนหวงัว่าทฤษฎีนีจ้ะแพร่ขยายไปครอบคลมุพฤติกรรมต่าง ๆ ไดก้วา้งขึน้ แนวคิดเก่ียวกบัการ
รบัรูค้วามสามารถในการ ควบคมุ (PBC) มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเรื่องการรบัรูค้วามสามารถ
ของตน (Self-efficacy) ของแบนดรูาต่างกนัที่ว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนจะเนน้ปัจจยัภายใน
ของบุคคล ในขณะที่การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) จะเน้นทั้งปัจจัย
ภายใน เช่น ความสามารถ ขอ้มลู ทกัษะ และปัจจยัภายนอก เช่น เวลา เงิน การขึน้อยู่กบัผูอ่ื้น ซึ่ง
การรบัรู ้ความสามารถของตนนี ้จะเก่ียวขอ้งกบัการรบัรูว้่า ตนสามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ได้ตาม
การคาดคะเน ภายใตส้ถานการณห์นึ่ง ๆ หรือไม่ หรือท าไดใ้นระดับใด แบนดูราไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า 
ความเชื่อมั่ นใน ความสามารถของตนจะมี อิทธิพลต่อการกระท า โดยบุคคลที่มีการรับรู ้
ความสามารถของตน สามารถ รบัรูว้่าตนเองสามารถที่จะท าพฤติกรรมนัน้ได ้จะมีแนวโนม้ที่จะท า
พฤติกรรมนัน้มากกว่าบคุคลที่รบัรูว้่า ตนเองไม่มีความสามารถที่จะท าพฤติกรรมนัน้  

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดเ้สนอว่า ส าหรบับางกรณี มีทางเป็นไปไดท้ี่การ
รบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยตรง ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัเหตผุลอย่างนอ้ย 2 ประการ คือ 

1. หากท าใหเ้จตนาคงที่ การที่บคุคลจะมีความพยายามมาก หรือนอ้ยใน
การกระท าพฤติกรรมเป้าหมาย เช่น ถา้คน 2 คนมีความตัง้ใจ หรือเจตนาที่หนกัแน่นเท่ากนัในการ
ท า พฤติกรรม บุคคลที่มีความเชื่อมั่นว่า เขาสามารถควบคมุการกระท าพฤติกรรมไดม้ีความเป็นไป
ไดท้ี่จะพยายามท าพฤติกรรมดังกล่าว มากกว่าบุคคลที่ขาดความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถควบคุม
การกระท าพฤติกรรมได ้(Ajzen. 1991: 184) 

2. จากความเชื่อพืน้ฐานของทฤษฎีที่ว่า ความส าเร็จของการกระท าส่วน
หนึ่งขึน้อยู่กบัความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (Action Control) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
จะประเมิน ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจากการรบัรูข้องบุคคลนั้น ดังนั้น การรบัรู ้
ความสามารถในการ ควบคมุพฤติกรรม (PBC) จึงถือเป็นตวัแทนของความสามารถในการควบคมุ
พฤติกรรม ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) จะสะทอ้นความสามารถใน
การควบคมุ พฤติกรรมอย่างแทจ้ริง ขึน้อยู่กบัการรบัรูท้ี่ตรงตามความเป็นจรงินั่นเอง แต่ในบางครัง้
พบว่าการรบัรู ้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (PBC) อาจไม่สะทอ้นความสามารถในการ
ควบคุมอย่าง แทจ้ริง ถา้บุคคลมีขอ้มูลหรือข่าวสารน้อยเก่ียวกับพฤติกรรมหรือทรพัยากรที่มีอยู่
เปลี่ยนแปลงไป หรือ มีตัวแปรใหม่ที่ไม่คุน้เคยเพิ่มเขา้มาในสถานการณ์ภายใตเ้งื่อนไขดังกล่าว 
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การวัดการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) อาจเพิ่มความแม่นย าในการ
ท านายพฤติกรรมไดน้อ้ย (Ajzen. 1991: 185)  

2.2.6 ข้อดีของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เนื่องจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมี 
พืน้ฐานมาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล ความแข็งแกรง่ของทฤษฎีจึงอยู่ที่กระบวนการพฒันา 
เครื่องมือและการวิเคราะหข์อ้มลูเช่นกนั ดงันี ้

2.2.6.1 กระบวนการพัฒนาเครื่องมือ ผูส้รา้งทฤษฎีไดเ้สนอแนะไวอ้ย่างชัดเจน 
ตั้งแต่การสรา้งแบบสอบถามความเชื่อเด่นชัด เก่ียวกับการกระท าพฤติกรรมเฉพาะโดยใชแ้บบ
ตอบ อิสระ ใหก้ลุม่ตวัอย่างเขียนความเชื่อเก่ียวกบัผลของพฤติกรรม (Behavioral Control) ความ
เชื่อ เก่ียวกับบุคคลอ้างอิง (Normative beliefs) และความเชื่อเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งเสริมและ
ขัดขวางการท า พฤติกรรม (Control Beliefs) กลุ่มความเชื่อเหล่านีเ้รียกว่ากลุ่มความเชื่อเด่นชัด 
ส าหรบัใช้ในการสรา้ง แบบวัดตัวแปรในโครงสรา้งของทฤษฎีต่อไป โดยที่แต่ละความเชื่อจะมี
รูปแบบการสรา้งขอ้ค าถามเฉพาะ โดยการวัดควรสอดคลอ้งกันทั้งในเรื่องการกระท า เป้าหมาย
ของการกระท า บรบิทและเวลา ในทัง้ 11 ตวัแปร คือ ความเชื่อเก่ียวกบัผลของพฤติกรรม (bi) การ
ประเมินผลของพฤติกรรม (ei) ความ เชื่อเก่ียวกับเจตคติของกลุ่มอา้งอิงที่มีต่อพฤติกรรม (NBi) 
แรงจงูใจที่จะคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง (MCi) ความเชื่อเก่ียวกบัปัจจยัควบคมุพฤติกรรม (Ci) การรบัรู ้
อ  านาจปัจจัยควบคุมพฤติกรรม (Pi) เจตคติที่มี ต่อพฤติกรรม (AB) การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิง 
(SN) การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุม (PBC) เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) และพฤติกรรม (B) 
ส าหรับการวัดการรับรู ้ความสามารถในการควบคุม (PBC) ทางตรง ไอเซ่นได้อธิบายและ
ยกตวัอย่างไวช้ดัเจนเช่นกนั 

2.2.6.2 การวิเคราะหข์อ้มลูมีการเสนอแนะสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลแต่ละ 
สว่นไวอ้ย่างชดัเจน  

2.2.6.3 ด้วยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตุผล ท าให้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีความสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือกว่าทฤษฎีเดิม 
โดยเฉพาะการเติมเต็มความเขา้ใจในการอธิบายพฤติกรรมที่ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุของมนษุย์
โดยสมบูรณ ์รวมถึงเป็นทฤษฎีที่ช่วยใหผู้ว้ิจยัสรา้งและพฒันาเครื่องมือไดอ้ย่างสมบูรณ ์ไดข้อ้มูล
ครบถว้น ชดัเจน 
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3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใชท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อการศึกษา

พฤติกรรมพนนัของเยาวชน และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพนนัทอ้งถิ่นที่ผ่านมา พบว่ามีการศกึษาใน
หลายวิธีการ ดงันี ้

จรรยา กล่าวสุนทร (2540)ได้ศึกษาตัวแปรและพฤติกรรมการเล่นการพนันของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาพบว่า เจตนาเชิงพฤติกรรมใน
การเล่นการพนัน (I) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นพนัน (B) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .3902 เจตคติต่อการเล่นพนัน (AB) มีความสัมพันธ์กับ
เจตนาในการเล่นพนัน (I) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 
.4219 มีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั .2803 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงต่อการเลน่พนนั 
(SN) มีความสัมพันธ์กับเจตนาในการเล่นพนันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ .5133 มีค่า สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ .4184 เจตคติต่อการเล่น
พนันและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงใน การเล่นพนันมีความสมัพันธ์พหุคูณกับเจตนาในการเล่น
พนันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสหสมัพันธ์พหุคูณเท่ากับ .5770 เจตคติต่อ
การเล่นพนันทางออ้มมีความสมัพันธ์กับเจตคติต่อ การเล่นพนันทางตรง (AB) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .001 โดยมีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากับ .2987 และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงต่อการเล่น
พนันทางออ้ม( NB MC ) มีความสัมพันธ์กับการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงต่อการเล่นพนันทางตรง 
(SN) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 โดยมีค่าสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .6226  

วรรตั สินวตั (2546) ไดศ้กึษาพฤติกรรมพนนัฟุตบอลที่เป็นนิสิตชายระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการพนันฟุตบอล (1) กับ 
พฤติกรรมพนนัฟุตบอล (B) มีความสมัพนัธท์างบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (r=.51) 
เจตคติต่อการพนันฟุตบอลทางตรง (AB) มีความสัมพันธ์กับเจตนาเชิงพฤติกรรม (1) ทางบวก
อย่าง นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=43) มีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 37 การ
คลอ้ยตาม กลุ่มอา้งอิงต่อการพนันฟุตบอลทางตรง (SN) มีความสมัพันธ์กบัเจตนาเชิงพฤติกรรม
ทางบวกอย่าง นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=35) มีค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 
25 เจตคติต่อการ พนันฟุตบอลทางออ้มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการพนันฟุตบอล
ทางตรง (AB) อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.51) และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงต่อ
การพนันฟุตบอลทางอ้อมมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการพนัน
ฟตุบอลทางตรง (SN) อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 (r=.50)  
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สดใส สร่างโศก และ นนท ์พลางวนั (2555)ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการพนนัในบุญ
ประเพณีบั้งไฟ ทั้งในแง่ของสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบ ครอบคลุมทั้งในมิติทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม โดยเป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ พบว่า บุญบัง้ไฟมีที่มาจากกรอบ
จารีตประเพณีของชาวอีสาน ซึ่งในเดือน 6 ของทุกปี ได้จัดให้มีการบูชาพญาแถนด้วยบั้งไฟ 
เรียกว่าบุญเดือน 6 เป็นการท าบุญวนัวิสาขบูชา ส าหรบับัง้ไฟ แต่เดิมนัน้ท าดว้ยไมไ้ผ่ ต่อมามีการ
พฒันาการเรื่อยมา จนกระทั่งท าดว้ยท่อพีวีซีในปัจจุบนั ฐานบัง้ไฟ และการอดับัง้ไฟก็มีการพฒันา
ไปมากเช่นกัน บั้งไฟที่ใชเ้ล่นในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ บั้งไฟเล็ก บัง้ไฟใหญ่ และบั้งไฟ
พิเศษ การแข่งขนับัง้ไฟไม่มีในกฎหมายไทย แต่หากหมู่บา้นใดจดังานบญุบัง้ไฟ และเป็นสนามแข่ง
บัง้ไฟ จะตอ้งท าประชาคมหมู่บา้น เพื่อใชข้ออนุญาตฝ่ายปกครองและต ารวจ การเล่นพนนับัง้ไฟ 
ตดัสินดว้ยระยะเวลาที่บัง้ไฟลอยอยู่ในอากาศ โดยบัง้ไฟเล็ก จะมีการเปิดราคาหนา้ฐาน แต่บัง้ไฟ
ใหญ่นัน้ตามแต่ผูเ้ล่นจะตกลงกัน เงินเดิมพัน เป็นเงินที่ตกลงเล่นร่วมกัน โดยจะไม่มีการต่อรอง
เพิ่มหรือลดเงินเดิมพัน ปัจจุบนับ่อนพนันมีทั้งบ่อนบุญหรือบ่อนในเทศกาล และบ่อนอาชีพหรือ
บ่อนนอกเทศกาล ในการจัดใหม้ีการพนนับัง้ไฟไดม้ีระบบอปุถัมภเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ผลกระทบ
จากการเลน่พนนับัง้ไฟ มีทัง้ทางบวกและทางลบ กล่าวคือ ผลกระทบทางบวก เป็นการสรา้งอาชีพ 
และเป็นแหล่งรายไดใ้หแ้ก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ส่วนผลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ ท าใหเ้กิดอบายมขุ เกิด
นักพนันหน้าใหม่ เกิดปัญหาหนีส้ิน ปัญหาเศรษฐกิจ และเป็นบ่อเกิดของปัญหาสงัคมทั้งหลาย 
สรา้งทัศนคติเห็นแก่เงินในชุมชน เกิดความเสื่อมศรทัธาในพระสงฆ ์และการท าบุญบัง้ไฟยังเป็น
การท าลายประเพณีเสียเอง 

รตัตพงษ์ สอนสภุาพ (2557)ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย 
พบว่า การแข่งมา้มีประวัติศาสตรม์าอย่างยาวนาน โดยพัฒนามาจากการใชม้าในสนามรบ มา
เป็นการแข่งมา้ในสนามแข่ง และเขา้สูว่งจรการพนนัในที่สดุ ส าหรบัการพนนัมา้แข่งในประเทศไทย 
เริ่มมาตัง้แต่สมัยรชักาลที่ 5 แต่เดิมนัน้ถูกจ ากัดไวใ้นวงแคบ มีชาวต่างชาติเป็นหลกั แต่ต่อมาใน
สมัยรชักาลที่  6 ได้จัดให้มีสนามม้านางเลิง้ขึน้ ท าให้การแข่งม้าแพร่หลายในหมู่คนไทย และ
กระจายไปตามต่างจงัหวดัในที่สดุ ส าหรบัการปรบัตัวของกลุ่มผูม้ีอิทธิพลที่เก่ียวขอ้งกบัการพนัน
แข่งม้าในประเทศไทยนั้น เห็นไดว้่าเก่ียวข้องกับเจา้ของคอกม้าซึ่งสัมพันธ์กับอาชีพนายทหาร
ระดบัสูง รวมถึงชนชัน้น าของสงัคมไทย และยงัเชื่อมโยงกบัสนามแข่งมา้ในกรุงเทพมหานครดว้ย 
นอกจากนีค้วามสมัพนัธใ์นสนามยงัยึดตามระบบพวกพอ้ง และลดความสมัพนัธแ์บบเป็นทางการ
ลง ส าหรบัประมาณการเงินหมนุเวียนในการพนนัแข่งมา้ในประเทศไทย พบว่า การพนนัมา้แข่งอยู่
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ในช่วงขาลง แต่กระนัน้วงเงินต่อปีก็ยังสูง กล่าวคือ อยู่ในช่วง 4,400 – 6,000 ลา้นบาท และเงิน
มากกว่ารอ้ยละ 60 หมนุเวียนอยู่ในการพนนันอกระบบ  

อบัดุลลาตีฟ การี (2559) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ การเล่นพนัน “นกกรงหัวจุก” ใน
สังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การเลีย้งนกกรงหัวจุกในสังคมมุสลิมนั้นมีมา
มากกว่า 30 ปีแลว้ โดยมีตลาดใหญ่หลกัที่จงัหวดัปัตตานี ส่วนการแข่งขนันัน้ แต่เดิมแข่งกนัแบบ
ใหน้กตีกนั ต่อมา ชาวสงขลาไดคิ้ดการแข่งแบบนกรอ้งแข่งกนัเหมือนนกเขาชวา ซึ่งนิยมแพรห่ลาย
มากขึน้ เนื่องจากนกกรงหวัจุกมีราคาถูกกว่านกเขาชวามาก ผลกระทบที่เกิดจากการเล่นพนนันก
กรงหวัจกุ ไดแ้ก่ ปัญหาทางการเงิน และปัญหาครอบครวัเล็กนอ้ย เนื่องจากคนที่นิยมเลีย้งมกัเป็น
คนที่มีฐานะ แต่สิ่งที่เสียมากคือเวลา ซึ่งอาจท าใหค้รอบครวัไม่พอใจ ในแง่มมุของนกัวิชาการมอง
ว่าการแข่งนกกรงหัวจุกไม่ใช่การพนัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่มุมเชิงศาสนาแลว้ การ
แข่งขนัใดก็ตามที่มีการลงเงินหรือแลกเปลี่ยนทรพัยส์ิน ถือเป็นการพนนัทัง้สิน้  

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และคณะ (2558)ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับการพนันแฝงใน
งานวดั ตัง้แต่กระบวนการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวดัไปจนถึงผลกระทบของการพนนัแฝงที่
มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัของเยาวชนไทย พบว่า กระบวนการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวดั
เป็นการพนันแฝง เกิดจากประเด็นส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่คนท างาน
กลางวันตลอดวัน และการคมนาคมที่สะดวกขึน้ ท าให้ผู ้คนนิยมมางานวัดกันมากขึน้ และมา
ในช่วงเย็นและค ่า ท าใหรู้ปแบบการจัดงานวดัเปลี่ยนแปลงใหเ้ขา้กับสภาพสงัคม นอกจากนีท้าง
วัดยังมองว่าการจัดงานวัด เป็นหนทางหนึ่งในการเพิ่มรายไดข้องวัด เพื่อรองรบัรายจ่ายที่เพิ่ม
สงูขึน้ในปัจจุบนั อีกประเด็นส าคญั คือ กลุ่มเสี่ยงจากการพนนัแฝงในงานวดั พบว่าเป็นกลุ่มวยัรุ่น
ในช่วงประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเด็กผูกพันกับงานวัดมาตั้งแ ต่เล็ก 
เนื่องจากผูป้กครองมกัพาบุตรหลานมางานวดั นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัพบว่าเด็กในกลุม่นี ้มกัเป็นเด็กที่
ไม่ไดศ้ึกษาต่อในระดับสูง ประเด็นสุดทา้ย คือ การเสพติดการพนันแฝงในงานวดัเป็นไปไดอ้ย่าง
ง่ายดายและรวดเร็วมาก เนื่องจากท าใหเ้กิดภาวะอยากเอาชนะ ย่ิงเล่นยิ่งติด ซึ่งท าใหเ้กิดปัญหา
พฤติกรรมของเยาวชนต่อมา และสะสมเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึน้ต่อไป ส าหรบัในส่วนของผลกระทบ
ของการพนันแฝงที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัของเยาวชนไทยนัน้ พบว่า เยาวชนมองว่าการเล่น
เกมในงานวัดเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ใช่การพนันและไม่เป็นความผิด เป็นการลงทุนที่ คุ้มค่า 
เยาวชนมักเล่นการพนันแฝงในงานวัดตามเพื่อนและครอบครวั ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องของ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเผื่อไดร้างวลัเป็นผลพลอยไดต้อบแทน รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
การเล่นพนันในงานวัดนั้น เกิดขึน้ไดง้่าย เนื่องจากมีจัดตลอดทั้งปี และหากมีโอกาส เยาวชนก็
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มกัจะเขา้ร่วมทนัที อย่างไรก็ตาม เยาวชนมีการควบคมุตนเองในการเลน่เกมพนนัในงานวดัไดดี้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ก็มีบางส่วนที่เล่นจนติดการพนันไปในที่สดุ นอกจากนีพ้บว่าเด็กและเยาวชนที่เล่น
การพนนัแฝงในงานวดั ยงัมีการเลน่การพนนัชนิดอ่ืนร่วมดว้ย ในแง่ของผลกระทบนัน้ เกิดขึน้ทัง้กบั
ตนเอง ครอบครวั สงัคม และบคุคลรอบขา้งดว้ย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งพบว่าการพนันทอ้งถิ่นหรือการพนันพืน้บา้น เป็นการ
พนันที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชุมชน ทั้งยังหยั่งรากลึกและกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมา
ตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษ โดยมักแฝงอยู่ในรูปแบบของวัฒนธรรม ส่งผลใหบุ้คคลส่วนใหญ่ไม่ไดม้อง
กิจกรรมเหลา่นีว้่าเป็นการพนนั ท าใหไ้ดร้บัที่นิยมในสงัคมไทยและสง่ผลกระทบทางลบต่อชีวิตของ
บุคคลโดยไม่รูต้ัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เติบโตมาท่ามกลางสงัคมการพนัน และงานวิจัย
ขา้งตน้ยังไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถน ามาใชศ้ึกษาปัจจัยที่ผลกัดันให้
เกิดพฤติกรรมการเลน่พนนัได ้โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัที่แตกต่างกนั 



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพนันท้องถิ่น: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชน และผลกระทบด้าน

การศึกษา” เป็นการวิจัยที่ใชก้ระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบ
ปรากฏการณว์ิทยา (Phenomenology Study) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใชส้  าหรบัการศึกษาเพื่อท าความ
เข้าใจและตีความปรากฏการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมของบุคคล อันเกิดขึน้จากการให้
ความหมายของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็นการให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปตาม
ประสบการณข์องแต่ละคน โดยพยามยามท าความเขา้ใจมมุมองของบคุคลใด ๆ ที่มีต่อสิ่งรอบขา้ง
ด้วยมุมมองของเขา ไม่ ใช่มุมมองของผู้วิจัย ความหมายที่ ได้ จึงมีสภาวะเป็น “อัตวิสัย” 
(Subjective) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคลและการศึกษา ดงันัน้การมองปรากฏการณ์
ดว้ยมุมมองของผูใ้หข้อ้มูล จะช่วยท าใหผู้ว้ิจยัเขา้ใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมที่ตอ้งการศึกษา
ไดอ้ย่างแทจ้รงิ (รตันะ บวัสนธ,์ 2556, น.17-18) 

จากเหตุผลขา้งตน้ การศึกษาดว้ยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology study) จึง
เหมาะสมที่จะน ามาเป็นวิธีในการศึกษางานวิจัย เรื่อง “การพนนัทอ้งถิ่น: พฤติกรรมการเล่นพนัน
ของเยาวชนและผลกระทบดา้นการศึกษา” เนื่องดว้ยความมุ่งหมายของงานวิจยันี ้เป็นไปเพื่อท า
ความเขา้ใจและตีความการใหค้วามหมาย รวมถึงแนวคิดและความเชื่อของเยาวชนที่มีต่อการ
พนันท้องถิ่น และท าความเข้าใจสาเหตุตลอดจนกระบวนการการเข้าสู่กิจกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นของเยาวชนว่ามีความเป็นมาอย่างไร แล้วจึงเรียนรูพ้ฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของ
เยาวชนและผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นนัน้ ในมิติของพืน้ที่ที่เอือ้ต่อการ
เล่นพนนัทอ้งถิ่น เนื่องจากพืน้ที่ที่ศึกษาเป็นพืน้ที่ที่มีสนามพนนัอยู่ใกลท้ี่พกัอาศยัและสถานศึกษา
ของเยาวชนผู้ให้ข้อมูล จึงจัดเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่ เกิดขึน้ในท้องที่ ดังที่กล่าวไปแล้ว
ขา้งตน้ 

การวิจยันี ้มีวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ มีรายละเอียด ดงันี ้
การวิจัยระยะที ่1 เป็นการศกึษาตามความมุ่งหมายของการวิจยั 3 ขอ้ คือ 

1. เพื่อวิเคราะหก์ารใหค้วามหมาย แนวคิด ความเชื่อ และทศันคติของเยาวชนที่
เก่ียวกบัการพนนัทอ้งถิ่น  

2. เพื่อวิเคราะหค์วามตั้งใจ พฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน  
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3. เพื่อวิเคราะหพ์ฤติกรรมและปัญหาดา้นการเรียนที่เก่ียวเนื่องจากการเล่นพนนั
ทอ้งถิ่น รวมถึงการรบัรูผ้ลที่มาจากการเลน่การเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

การวิจัยระยะที ่2 เป็นการศกึษาตามวคัวามมุ่งหมายของการวิจยัขอ้สดุทา้ย คือ 
4. เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันใน

เยาวชน  
การวิจัยในระยะนี ้ ผู ้วิจัยได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ ในการน าแนวทาง

ดงักล่าวไปใช ้โดยใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบแนวทางการแกปั้ญหาที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้มาอีกครัง้
หนึ่ง ซึ่งถือเป็นการยืนยันความคิดจากการสงัเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากผูเ้ก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัเป็นการเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือใหก้บัผลการวิจยัอีกดว้ย ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารวิจยัเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ และง่ายต่อ
การท าความเขา้ใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมที่ตอ้งการศึกษา ผูว้ิจัยจึงไดด้  าเนินการวิจัยตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดวิธีวิจยั 
2. การก าหนดพืน้ที่ในการวิจยั 
3. การก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
4. การก าหนดเครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 
5. การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
6. การวิเคราะหข์อ้มลู 
7. จรยิธรรมในงานวิจยั 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

การก าหนดวิธีวิจัย 
วิธีวิจัยที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) รูปแบบปรากฏการณว์ิทยา (Phenomenology Study) ซึ่งมุ่งเนน้ไปที่การคน้หาความ
จริงและความหมายของปรากฏการณ์เชิงอัตวิสัย หมายถึง การรบัรูข้อ้เท็จจริงของแต่ละบุคคล 
ดังนัน้ความเป็นจริงเชิงอัตวิสยั จึงมีความหลากหลาย เพราะเกิดจากการสรา้งขึน้ของมนุษยท์ี่มี
ความแตกต่างกนั  

การศึกษานีใ้ชก้ารวิเคราะหข์อ้มูล ดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) การ
ลงขอ้สรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) และใชก้ารจ าแนกขอ้มูล (Typological analysis) ใน
ระดับมหภาค ดว้ยการวิเคราะหเ์หตุการณ์ (Event analysis) ซึ่งใชจ้  าแนกขอ้มูลของเหตุการณ์ที่
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เป็นขัน้ตอนต่อเนื่องกนั ทัง้นีง้านวิจัยนีไ้ดใ้ชก้ารจ าแนกชนิดเหตุการณแ์บบใชท้ฤษฎี โดยยึดตาม
แนวคิดของลอฟแลนด ์(Lofland. 1971)  เนื่องจากเป็นกรอบการจ าแนกขอ้มูลที่แบ่งประเภทของ
ขอ้มูลออกเป็นส่วนต่าง ๆ ของโครงสรา้งความสมัพันธท์างสงัคมอย่างชัดเจน และท าใหผู้ว้ิจัยพบ
ลกัษณะความสมัพนัธไ์ดอ้ย่างครบถว้น  

ส าหรบักรอบแนวการวิเคราะห์เหตุการณ์ของลอฟแลนด ์ไดแ้บ่งกรอบการจ าแนก
ขอ้มูลออกเป็น 12 หน่วยย่อย และสามารถแบ่งคร่าว ๆ ได้เป็น  6 หน่วย โดยสุภางค ์จันทวนิช 
(2556) ไดเ้รียงล าดบักรอบทัง้ 6 ตามล าดบัของการไดม้าซึ่งขอ้มลู ดงันี ้

1) ฉากและบุคคล (settings) เป็นการจ าแนกสิ่งที่เห็นไดท้ันทีที่เริ่มจ าแนก คือ 
ลกัษณะทางกายภาพและทางสงัคมของเหตกุารณท์ี่ก าลงัเฝา้ดอูยู่ ซึ่งในงานวิจยันี ้คือ เหตกุารณท์ี่
เกิดขึน้ในสนามพนัน และหอ้งเรียน ประกอบไปดว้ย สถานที่ บุคคลที่อยู่ในสถานที่ และลกัษณะ
ทางกายภาพอ่ืนใดที่ไดจ้ากสถานที่หรือบคุคลในสถานที่นั้น ซึ่งช่วยในการก าหนดขอ้มลูทางสงัคม
ของเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นนั่นเอง 

2) พฤติกรรม (acts) และบทบาท (roles) เป็นการจ าแนกพฤติกรรมทางสงัคม จึง
เป็นการสงัเกตและจ าแนกพฤติกรรมที่ผูอ้ยู่ในเหตกุระท าต่อกนั หรือกระท ารว่มกนั 

3) แบบแผนพฤติกรรม (activities) กลุ่ม (groups) และองคก์ร (organizations) 
เป็นขัน้ตอนในการสงัเกตชุดของพฤติกรรมที่เกิดขึน้ตามล าดบัก่อน - หลงั เป็นการน าพฤติกรรมใน
หน่วยที่ 2 มารอ้ยเรียงในพฤติกรรมที่มีความเก่ียวขอ้งกนั ตามล าดบัที่เกิดขึน้ 

4) ปฏิสมัพันธ ์(interaction) และความสมัพันธ ์(relationship) เป็นการจ าแนกคู่
สมัพนัธใ์นการท าพฤติกรรมที่ก าลงัวิเคราะห ์ซึ่งท าใหรู้ถ้ึงสถานภาพและบทบาทของแต่ละฝ่ายใน
เหตุการณท์ี่ท าการศึกษา รวมถึงช่วยใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมและโครงสรา้งความสมัพันธท์างสงัคมใน
แต่ละเหตกุารณไ์ด ้

5) เหตกุารณห์รือฉากพิเศษ (episodes) และการมีสว่นรว่ม (Participation) เป็น
การจ าแนกเหตุการณ์ที่โดดเด่นหรือผิดปกติที่เกิดขึน้ระหว่างการศึกษา ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึน้
โดยทั่วไป นอกจากนี ้ยังเป็นการจ าแนกความสัมพันธ์ในภาพรวมของเหตุการณ์ ขยายจากคู่
สมัพนัธ ์โดยพิจารณาว่า ผูก้ระท ามีใครบา้งในเหตกุารณ ์

6) ความหมาย (meaning) เป็นการจ าแนกการรับ รู ้เหตุการณ์  ตลอดจน
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูอ้ยู่ในเหตกุารณน์ัน้ โดยอาศยัการสงัเกตซ า้ และใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์
ประกอบเขา้ดว้ย เพื่อใหไ้ดค้วามหมายที่สมบรูณ ์
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กรอบการวิเคราะห์ข้างต้นนี ้ ผู ้วิจัยน ามาใช้เป็นกรอบการสังเกต โดยมุ่ง
วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อท าความเขา้ใจการใหค้วามหมาย รวมถึงแนวคิดและความเชื่อของเยาวชนที่มี
ต่อพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น และท าความเข้าใจสาเหตุตลอดจนกระบวนการการ เข้าสู่
กิจกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนว่ามีความเป็นมาอย่างไร แลว้จึงเรียนรูพ้ฤติกรรมการเล่น
พนันท้องถิ่นของเยาวชนและผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นนั้น ส าหรับ
รายละเอียดของกรอบการวิเคราะหด์ังกล่าว ผูว้ิจัยไดก้ล่าวถึงโดยละเอียดในหัวขอ้ วิธีวิเคราะห์
ขอ้มลู  

ส าหรบัการเข้าถึงข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth Interview) 
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi – Structure Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) แลว้น ามาถอดเทปแบบค าต่อค าเพื่อวิเคราะหข์อ้มูล ร่วมกับการสงัเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (non – participant observation) โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (key 
informants) ทัง้ในการสัมภาษณ์ ในสนามการเล่นพนันทอ้งถิ่น ภายในพืน้ที่ที่ท าการศึกษาและ
การสงัเกตในชัน้เรียนที่ผูใ้หข้อ้มลูก าลงัศกึษา 

  
การก าหนดพืน้ทีใ่นการวิจัย 

สนามวิจัย (Field) 
สนามวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ บริเวณสนามพนันท้องถิ่นในเขตอ าเภอเหนือ

คลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้ง 8 ต าบล เนื่องจากเป็นอ าเภอเดียวในจังหวัดกระบี่ที่มี
สนามในการเล่นพนนัทอ้งถิ่นอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การพนนัขนัไก่แจ ้การพนนัขนันกกรง
หัวจุก และการพนันชนวัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพนันชนวัว ซึ่งเป็นการเล่นที่ต้องมีการขอ
อนุญาตเปิดสนามแข่งอย่างถูกกฎหมายจากภาครฐั และมีกลวิธีที่ยุ่งยากในการด าเนินการเป็น
อย่างมาก ท าใหส้นามชนววัมีอยู่อย่างจ ากดั แต่ถึงแมจ้ะมีความยุ่งยากในการเปิดสนามชนววั แต่
ความนิยมในการชนววัก็มิไดล้ดนอ้ยลงไป สนามววัหรือบ่อนววัชนถูกกฎหมายนัน้ มีอยู่มากถึง 28 
แห่ง ครอบคลมุพืน้ที่ 7 จังหวดัภาคใต ้ประกอบดว้ย สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลงุ กระบี่ ตรงั สุ
ราษฎรธ์านี และสตลู ยงัไม่นบัรวมถึงสนามซอ้ม หรือบ่อนซอ้ม ซึ่งเป็นบ่อนชนววัผิดกฎหมาย (รงค ์
บุญสวยขวญั, 2555, น.13)โดยจงัหวดักระบี่มีสนามชนววัถูกกฎหมายอยู่เพียงแห่งเดียว ตัง้อยู่ใน
ต าบลไร่ใหญ่ อ าเภอเหนือคลอง การที่อ  าเภอเหนือคลอง มีสนามชนววัในพืน้ที่ จึงเป็นเครื่องบ่งชี ้
ไดว้่าเขตพืน้ที่อ  าเภอดงักลา่วเป็นพืน้ที่ที่น่าสนใจ ส าหรบัการศกึษาที่เก่ียวกบัการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

จากเหตุผลที่อ  าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เป็นพืน้ที่ที่มีสนามชนวัว จึงท าให้มี
ความเก่ียวพันไปถึงอาชีพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนดว้ย เนื่องจากสนามชนวัว นับเป็นแหล่ง
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สรา้งรายไดแ้ละอาชีพของบุคคลรวมเป็นถึงเยาวชนในทอ้งที่ เช่น อาชีพปลูกหญ้าเลีย้งววั รบัจา้ง
เลีย้งวัว ซือ้ขายวัวชน (รงค ์บุญสวยขวัญ, 2557, น.55-57)นอกจากความโดดเด่นดา้นพืน้ที่แลว้ 
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผูว้ิจัยเลือกสนามวิจัยเป็นสนามพนันทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ ก็เนื่องมาจากว่า ในเขตพืน้ที่รอบ ๆ สนามชนวัว และสนามพนันทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ เป็น
แหล่งชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งยังใกลก้ับสถานศึกษา ท าใหเ้ป็นพืน้ที่ที่เสี่ยงต่อ
พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นพืน้ที่
ส  าหรบัการวิจยัในครัง้นี ้

การพิจารณาเลือกสถานทีว่ิจัย 
ส าหรบัสถานที่วิจัย ทางผู้วิจัยใชก้ารเลือกอย่างเจาะจง เนื่องจากความสอดคลอ้ง

ของบริบทสถานที่วิจัยกับปัญหาวิจัยที่ผู ้วิจัยก าหนดขึน้ โดยสถานที่วิจัยที่ผู ้วิจัยเลือก เป็น
สถานศกึษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งในงานวิจยันีจ้ะเรียกว่า โรงเรียนมธัยมศกึษา  N  

โรงเรียนมัธยมศึกษา N เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีผูเ้รียน 1,854 คน (ขอ้มูลเมื่อ 
10 มิถุนายน พ.ศ.2563) โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ไปจนถึงปีที่  6 และเป็น
โรงเรียนสหศึกษา ตัง้อยู่กลางชุมชน ทัง้ยงัแวดลอ้มไปดว้ยสนามการพนนัทอ้งถิ่น โดยสนามชนววั
อยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 5 กิโลเมตร นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ที่ ซึ่งตรงกบัแหล่งผูใ้หข้อ้มลู
ที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้ดงันัน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา  N จึงเป็นสถานที่วิจยัที่เหมาะสมส าหรบัการศึกษา
งานวิจยัครัง้นี ้

 
การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

การก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การก าหนดผูใ้หข้อ้มูลในการวิจัยทั้ง 2 ระยะ มีความมุ่งหมายใหผู้ใ้หข้อ้มูลมีความ

เป็นตวัแทนของประชากรในปรากฏการณท์ี่ตอ้งการศึกษา ในที่นี ้หมายถึง เยาวชนที่มีพฤติกรรม
เล่นการพนันทอ้งถิ่นและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง โดยมีการเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบอิงเกณฑ ์(Criterion - 
Based Selection) ใช้รูปแบบการเลือกแบบเครือข่ายก้อนหิมะ (Snowball Selection) และการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 การก าหนดผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
 

แหล่งข้อมูล 
 

วิธีก าหนด
แหล่งข้อมูล 

เกณฑใ์นการคัดเลือกแหล่งข้อมูล 

การวิจัยระยะที ่1 การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถ่ินของเยาวชนและผลกระทบ
ด้านการศึกษา 
1. เยาวชนที่มี
พฤติกรรมเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น และเยาวชน
คู่เปรียบเทียบที่มี
คณุสมบติัตาม
ก าหนด* 

การเลือกตัวอย่างแบบ
เครือข่ายกอ้นหิมะ  
(Snowball Selection) 

1. ได้รบัค าแนะน าจากหน่วยตัวอย่างก่อน
หนา้ที่มีคณุสมบติัตรงตามที่ผูว้ิจยัก าหนด 
คณุสมบติัเพิ่มเติม หลงัจากไดผู้ใ้หข้อ้มลูจาก
การแนะน าของผู้ให้ขอ้มูลคนก่อนหน้าแล้ว 
ผูว้ิจยัจะน าเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติมเพื่อคัด
ผูใ้หข้อ้มลูเขา้การวิจยัอีก 2 ประการ ดงันี ้

1. เป็นผูท้ี่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา เขต
อ าเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่ เพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับกระบวนการทางการ
ศกึษา และพฤติกรรมการเรียน หรือหากออก
จากระบบการศึกษาไปแลว้ ตอ้งเป็นผูท้ี่ออก
จากระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเก็บข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ทางการศึกษา และพฤติกรรมการเรียน 
รวมถึ ง เป็นการก าหนดให้ผู้ ให้ข้อมูลมี
คุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ และอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนัใหม้ากที่สดุ 

2. เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเล่นพนัน
ท้องถิ่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และยังคง
เลน่อยู่ในช่วงที่ท าการศกึษา 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

แหล่งข้อมูล 
 

วิธีก าหนด
แหล่งข้อมูล 

เกณฑใ์นการคัดเลือกแหล่งข้อมูล 

การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถ่ินของเยาวชนและผลกระทบ
ด้านการศึกษา (ต่อ) 

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กลุ่มนี ้ เพื่ อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมในการอธิบาย
ปรากฏการณ์อย่างดีที่สุด จึงมีการก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นกรณีเปรียบเทียบไว้ ซึ่งจะ
กลา่วถึงต่อไป 
2. ผู้ ป ก ค ร อ ง ข อ ง
เยาวชนที่มีพฤติกรรม
เลน่พนนัทอ้งถิ่น  

การเลือกตัวอย่างแบบ
เ จ า ะ จ ง (Purposive 
Selection) 

1. เป็นผู้ปกครองของเยาวชนผู้ให้ข้อมูลใน
การวิจยักลุม่ที่ 1  
2. เป็นผู้ปกครองที่รบัทราบพฤติกรรมการ
เล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนในปกครองของ
ตน 

3. ครูผูส้อน การเลือกตัวอย่างแบบ
เ จ า ะ จ ง ( Purposive 
Selection) 

1. เป็นครูในสถานศึกษาที่เป็นสถานที่วิจัย 
ซึ่ ง ใ น ก า รศึ ก ษ า ค รั้ ง นี ้  คื อ  โร ง เรี ย น
มัธยมศึกษา N มาไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้
เขา้ใจบรบิทของสนามวิจยั 
2.  เป็นครูผู้สอนเยาวชนที่ เป็นผู้ให้ข้อมูล
ส าคญักลุม่ที่ 1  

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษา การเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง 
(Purposive Selection) 

เป็นคณะผูบ้รหิารโรงเรียนมธัยมศกึษา N ซึ่ง
เป็นสถานที่วิจยั 

การวิจัยระยะที ่2 การเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่น
พนันท้องถ่ินของเยาวชน 
1. ผูท้รงคณุวฒุิดา้น
เด็ก 
และเยาวชน 
นกัจิตวิทยาการศึกษา
และใหค้ าปรกึษา 

การเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง 
(Purposive Selection) 

ปฏิบติัหนา้ที่ในสายงานการศกึษาหรือ
จิตวิทยาค าปรกึษาเด็กและเยาวชนมาไม่
นอ้ยกว่า 5 ปี 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

แหล่งข้อมูล 
 

วิธีก าหนด
แหล่งข้อมูล 

เกณฑใ์นการคัดเลือกแหล่งข้อมูล 

การวิจัยระยะที ่2 การเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่น
พนันท้องถ่ินของเยาวชน (ต่อ) 
2. ผูป้กครองของ
เยาวชนในพืน้ที่สนาม
พนนั ที่เยาวชนใน
ปกครองไม่มีพฤติกรรม
การเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

การเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง 
(Purposive Selection) 

เป็นผูป้กครองของเยาวชนอายรุะหว่าง 15 – 
20 ปี ที่อยู่อาศยัใกลส้นามวิจยั ในระยะ 5 
กิโลเมตร และไม่มีพฤติกรรมเลน่การพนนั
ทอ้งถิ่น 

3. ผูบ้รหิารสถานศกึษา การเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง 
(Purposive Selection) 

เป็นผูบ้รหิารในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพืน้ที่
สนามวิจยั เพื่อใหเ้ขา้ใจบรบิทของสนามวิจยั 

4. ครูหวัหนา้งาน
วิชาการ ครูหวัหนา้งาน
ปกครองภายใน
สถานศึกษา และครู
หวัหนา้งานระบบดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียน  

การเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง 
(Purposive Selection) 

เป็นครูผูป้ฏิบติังานในสถานศกึษาที่อยู่ใน
เขตพืน้ที่สนามวิจยั ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี เพื่อให้
เขา้ใจบรบิทของสนามวิจยั 

 
การก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบคู่เปรียบเทยีบ 

นอกจากการก าหนดผูใ้หข้อ้มลูดงัไดก้ลา่วไปแลว้ในตาราง 2 เพื่อใหก้ารศกึษาการให้
ความหมาย แนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ระดับความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมที่เก่ียวกับการพนัน
ทอ้งถิ่น รวมถึงพฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน เป็นไป
อย่างครอบคลมุ และอธิบายปรากฏการณท์ี่ก าลงัศกึษาไดอ้ย่างชดัเจนและถกูตอ้งที่สดุ ทางผู้วิจยั 
จึงไดท้ าการก าหนดคุณสมบติัผูใ้หข้อ้มูลใหม้ีลกัษณะแบบคู่เปรียบเทียบขึน้  ใน 3 ประเด็น ดังนี ้   
1) ระดับชั้น ซึ่งแบ่งเป็นช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจาก
นกัเรียนที่อยู่ในระดบัชัน้ที่แตกต่างกนั จะมีสถานะทางการศกึษาต่างกนัดว้ย โดยนกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน้เป็นการศึกษาในภาคบังคับ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเพียง



  59 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท าใหม้ีความยืดหยุ่นมากกว่าในทศันคติของผูป้กครอง นอกจากนีส้ถานะใน
โรงเรียนระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายยังแตกต่างกันดว้ย 2) เพศ โดย
แบ่งเป็นเยาวชนเพศชายและเยาวชนเพศหญิง เนื่องจากมกัมีความสนใจหรือพฤติกรรมที่แตกต่าง
กนัตามธรรมชาติของเพศและการเลีย้งดหูรือค่านิยมของสงัคมที่แตกต่างกนั 3) พฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่น โดยแบ่งเป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น  เยาวชนที่ไม่มีพฤติกรรมการ
เล่นพนนัทอ้งถิ่น และเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นมาก่อนแต่เลิกเล่นแลว้  ซึ่งจะช่วย
ให้มั่นใจได้ว่า ผลของการวิจัยมาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีความใกล้เคียงกับ
ประชากรในพื ้นที่สนามวิจัยมากที่สุด ทั้งยังท าให้ผลของการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ มากขึน้ 
เนื่องจากเป็นการควบคุมขอ้มูลที่ไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลที่มีบริบทแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชนต่์อ
ผูว้ิจัยในการคัดแยกขอ้มูลที่เหมือนกัน คลา้ยกัน หรือแตกต่างกัน และลงขอ้สรุปในผลการวิจัย
ต่อไป ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่  1 คือ เยาวชนที่มีพฤติกรรมเล่นพนันท้องถิ่น และเยาวชนคู่
เปรียบเทียบที่มีคุณสมบัติตามก าหนด จึงตอ้งต้องมีคุณสมบัติคู่เปรียบเทียบดังตาราง 3 ทั้งนี ้
คณุสมบติัและบรบิทอ่ืน ๆ ของคู่เทียบ ยกเวน้ประเด็นเปรียบเทียบตอ้งเหมือนกนัทัง้หมด 

 
ตาราง 3 การก าหนดผูใ้หข้อ้มลูคู่เปรียบเทียบ 

 

ประเด็น บริบทคู่เปรียบเทยีบ 
ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย  
เพศ ชาย หญิง  
พฤติกรรมการเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น 

ก าลงัเลน่ ไม่เลน่ เลน่และเลิกแลว้ 

 
การก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูล 

ส าหรบัจ านวนผูใ้หข้อ้มลู ก าหนดไว ้ดงันี ้
การวิจัยระยะที่  1 การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชนและ

ผลกระทบดา้นการศกึษา  
ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ที่ 1: ยุติการเลือกผูใ้หข้อ้มลู เมื่อไดร้ายชื่อตวัอย่างซ า้เดิมมาก 

(จ านวนตวัอย่างขึน้อยู่กบัปรากฏการณท์ี่พบ) 
ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ที่ 2 – 3 : ขึน้อยู่กบัผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ที่ 1    
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ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ที่ 4: คณะผูบ้รหิารโรงเรียนมธัยมศกึษา N จ านวน 5 คน 
การวิจัยระยะที่ 2 การเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม

การเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 
ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ที่ 1: ผูท้รงคณุวฒุิดา้นเด็กและเยาวชน นกัจิตวิทยาการศกึษา

และใหค้ าปรกึษาจ านวน 2 คน  
ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มที่ 2 : ผูป้กครองของเยาวชนในพืน้ที่สนามพนัน ที่เยาวชนใน

ปกครองไม่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น จ านวน 3 คน จาก 3 ครอบครวั 
ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่  3 : ผู้บริหารในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื ้นที่สนามวิจัย 

จ านวน 5 คน 
ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มที่ 4 : ครูหัวหนา้งานวิชาการ ครูหัวหนา้งานปกครองภายใน

สถานศกึษา และครูหวัหนา้งานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน จ านวน 3 คน 
 

การก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – 

depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non – 
participant observation) ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกใชเ้ครื่องมือในการรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ดงันี ้

แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – Structure Interview protocol) 
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้ง ผู้วิจัยใช้โครงสรา้งการสัมภาษณ์ (Interview 

Guide) เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะไดข้อ้มูลตามประเด็นที่ตอ้งการอย่างครบถ้วน และผูว้ิจัยยังมีอิสระใน
การซกัถามขอ้สงสยัหรือประเด็นปลีกย่อยที่ตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติมไดร้ะหว่างกระบวนการ
สมัภาษณภ์ายใตโ้ครงสรา้งหลกัที่มีแนวทางจากความมุ่งหมายของการวิจยัเป็นส าคญั โดยผูว้ิจัย
ใชแ้นวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ในการสรา้งประเด็นการ
สมัภาษณ/์ขอ้ค าถาม ใหค้รอบคลมุตวัแปรทัง้ 10 ดา้นที่สง่ผลใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามทฤษฎี 
ไดแ้ก่ 1) เจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน 2) ทัศนคติที่มีต่อการเล่นพนัน
ท้องถิ่น 3) ความเชื่อเก่ียวกับผลของการเล่นพนันท้องถิ่น 4) การประเมินผลของการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่น 5) ความเชื่อเก่ียวกบัทัศนคติของกลุ่มอา้งอิงที่มีต่อการเล่นพนนัทอ้งถิ่น 6) แรงจูงใจที่จะ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 7) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการเล่นพนนัทอ้งถิ่น 
8) ความเชื่อเก่ียวกบัปัจจยัควบคมุในการเล่นพนนัทอ้งถิ่น 9) การรบัรูอ้  านาจของปัจจยัควบคมุใน
การเล่นพนันท้องถิ่น 10) การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมตนเองต่อการเล่นพนันท้องถิ่น  
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นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดเ้พิ่มเติมประเด็นผลกระทบดา้นการศึกษา และประเด็นแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน แบบสัมภาษณ์ที่ใชแ้บ่งออกเป็น 5 
ฉบบั ดงันี ้

1.1 แบบสมัภาษณใ์นการวิจยัระยะที่ 1 
1.1.1 แบบสัมภาษณ์ “การเล่นพนันท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชน” ใช้

ส  าหรบัสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู ที่เป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมเลน่การพนันทอ้งถิ่น 
ตวัอย่างประเด็นการสมัภาษณ ์

1. การใหค้วามหมาย ความเชื่อ ทศันคติของเยาวชน ที่เก่ียวขอ้งกับ
การพนนัทอ้งถิ่น 

2. พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน  
3. การรบัรูข้องเยาวชนในการควบคมุตนเองในการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 
4. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงของเยาวชน ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการ

พนนั 
5. ผลกระทบดา้นการศกึษาที่เกิดจากพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

ตวัอย่างขอ้ค าถาม 
1.เหตุใดท่านจึงเริ่มเล่นการพนันทอ้งถิ่น/การพนันทอ้งถิ่นเก่ียวขอ้ง

กบัวิถีชีวิตของท่านหรือไม่ อย่างไร 
2. คนในครอบครวัของท่านเลน่การพนนัทอ้งถิ่นหรือไม่ อย่างไร 
3. ปกติแลว้ ความถ่ีในการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของท่านเป็นเท่าไร และใช้

จ่ายเงินมากเพียงใด 
4. ท่านคิดว่าการพนันทอ้งถิ่น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียน

ของท่านหรือไม่ อย่างไร  
1.1.2 แบบสัมภาษณ์ “การเล่นพนันท้องถิ่นในมุมมองของผู้ปกครอง” ใช้

สมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู ที่เป็นผูป้กครองของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเลน่การพนนัทอ้งถิ่น 
ตวัอย่างประเด็นการสมัภาษณ ์

1. การใหค้วามหมาย ความเชื่อ ทัศนคติของผูป้กครอง ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการพนนัทอ้งถิ่น 

2. พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน ตามการรับรู ้ของ
ผูป้กครอง 
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3. ผลกระทบดา้นการศึกษาของเยาวชน ที่เกิดจากพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่น 

 
ตวัอย่างขอ้ค าถาม 

1. ตามทัศนคติของท่าน การพนันท้องถิ่นคืออะไร เก่ียวขอ้งกับวิถี
ชีวิตของท่านหรือไม่ อย่างไร  

2. ท่านคิดว่าการพนันท้องถิ่นที่บุตรหลานเล่น เป็นปัญหาหรือไม่ 
เพราะเหตใุด 

3. บุตรหลานในปกครองของท่านเล่นพนันบ่อยเพียงใด มีพฤติกรรม
การเลน่อย่างไรบา้ง 

1.1.3 แบบสัมภาษณ์ “พฤติกรรมการศึกษาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการ
เล่นพนันทอ้งถิ่นในมมุมองของครูผูส้อน” ใชส้มัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลู ที่เป็นครูผูส้อนของเยาวชนผูใ้ห้
ขอ้มลูส าคญัที่มีพฤติกรรมเลน่การพนนัทอ้งถิ่น 

ตวัอย่างประเด็นการสมัภาษณ ์
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

ตวัอย่างขอ้ค าถาม 
ท่านคิดว่าพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเล่นพนัน

ทอ้งถิ่น เป็นพฤติกรรมที่มีปัญหาหรือไม่ หากเป็นปัญหา ท่านคิดว่าเก่ียวขอ้งกบัการพนันทอ้งถิ่น
อย่างไร 

1.2 แบบสมัภาษณใ์นการวิจยัระยะที่ 2 
1.2.1 แบบสมัภาษณ ์“แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการ

เลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน” ใชส้มัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลู ที่เป็นผูท้รงคณุวฒุิผูท้รงคณุวฒุิดา้นเด็กและ
เยาวชน นกัจิตวิทยาการศกึษาและใหค้ าปรกึษา 

ตวัอย่างประเด็นการสมัภาษณ ์
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนัน

ทอ้งถิ่นของเยาวชน 
ตวัอย่างขอ้ค าถาม 

1. ท่านคิดว่าปัญหาการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน เป็นปัญหาต่อ
กระบวนการศกึษาของเยาวชนหรือไม่ อย่างไร 
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2. ท่านมีแนวทางการแกปั้ญหาการเล่นพนนัทอ้งถิ่นในทอ้งที่อย่างไร 
ในเชิงนโยบาย 

3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ส าหรับครู ผู้ปกครอง และ
ผูบ้รหิารโรงเรียน เพื่อแกปั้ญหา เยาวชนเลน่การพนนัทอ้งถิ่น 

1.2.2 แบบสมัภาษณ ์“แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการ
เล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน” ใชส้มัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มูล ที่เป็นผูป้กครองของเยาวชนในพืน้ที่ สนาม
พนนั ที่เยาวชนในปกครองไม่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

ตวัอยา่งประเด็นการสมัภาษณ ์
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนัน

ทอ้งถิ่นของเยาวชน 
ตวัอย่างขอ้ค าถาม 

1. ท่านมีแนวทางในการป้องกันหรือดูแลบุตรหลานในปกครอง
อย่างไร ไม่ใหม้ีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

2. ท่านคิดว่าครอบครวัมีบทบาทอย่างไรบา้งในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการเลน่พนนัทอ้งถิ่นในเยาวชน 

แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม  
ผูว้ิจยัใชแ้นวทางก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่มเช่นเดียวกบัแบบสมัภาษณ ์โดยใช้

แบบบนัทกึการสนทนากลุม่ส าหรบัการวิจยัทัง้ 2 ระยะ แบ่งเป็น 3 ฉบบั ดงันี ้
2.1 การวิจยัระยะที่ 1 

2.1.1 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มในประเด็น “พฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นมีผลต่อตนเองอย่างไรบา้ง” ส าหรบัเยาวชน ผูใ้หข้อ้มลูกลุม่ที่ 1 

2.1.2 แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มในประเด็น “ผลกระทบดา้นการศึกษาของ
นกัเรียนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นในมมุมองของผูบ้ริหารสถานศึกษา” ส าหรบั ผูใ้หข้อ้มลู
กลุม่ผูบ้รหิารโรงเรียนมธัยมศกึษา N  

2.2 การวิจยัระยะที่ 2 
2.2.1 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มในประเด็น “แนวทางในการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน” ส าหรบัผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มที่ 3 และ 4 ในการ
วิจัยระยะที่ 2 คือ ผูบ้ริหารในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพืน้ที่สนามวิจัย ครูหัวหน้างานวิชาการ ครู
หวัหนา้งานปกครองภายในสถานศกึษา และครูหวัหนา้งานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 
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แบบสังเกต  
ผูว้ิจยัใชก้รอบการสงัเกตของลอฟแลนดเ์ป็นตวัก าหนดประเด็นการสงัเกตพฤติกรรม

การเรียนและพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น  เพื่อใหก้าร
สงัเกตเป็นไปอย่างมีหลกัการและมีประเด็นการสงัเกตที่ชดัเจนมากขึน้ โดยใชใ้นการวิจยัระยะที่ 1  
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ในการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้ 
แบบสัมภาษณแ์ละแบบสนทนากลุ่ม 

1. ศกึษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ส าหรบัการก าหนดประเด็น
ในการสมัภาษณแ์ละประเด็นการสนทนากลุม่ 

2. สรา้งข้อค าถามที่ครอบคลุมประเด็นที่ตอบปัญหาการวิจัยและสอดคล้องกับ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

3. น าแบบสัมภาษณ์ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ก าหนดเกณฑ์ในการเลือก
ผูท้รงคุณวุฒิ ดังนี ้1) เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการสรา้งเครื่องมือ/การวิจัย และ 2) เป็นนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ เพื่อใหป้ระเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความชัดเจนดา้นภาษา และ
ความเหมาะสมของขอ้ค าถาม รวมถึงพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและความมุ่ง
หมายของการวิจยั จากนัน้จึงปรบัแกเ้ครื่องมือใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ 

4 น าเครื่องมือที่ปรบัแกแ้ลว้ ไปใชด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
แบบสังเกต 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับ แบบบันทึก แบบสังเกต และกรอบการสังเกตของ         
ลอฟแลนด ์(Lofland) 

2. สรา้งประเด็นการสงัเกต  
3. น าแบบบนัทึกและแบบสงัเกตเสนอผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ก าหนดเกณฑใ์น

การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการสรา้งเครื่องมือ/การวิจัย และ 2) เป็น
นกัวิจยัที่มีผลงานวิจยัเชิงประจกัษ์ใหพ้ิจารณาประเด็นการสงัเกตว่าสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมาย
ของการวิจยัและกรอบการสงัเกตหรือไม่ อย่างไร และปรบัแกป้ระเด็นการสงัเกตใหเ้หมาะสมตาม
ค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ 

4. น าเครื่องมือที่ปรบัแกแ้ลว้ ไปใชด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผลการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือจากผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 5 ท่าน พบว่า ขอ้ค าถามใน
แบบสมัภาษณแ์ละแบบสนทนากลุ่ม ครอบคลมุตวัแปรทัง้ 10 ดา้น ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
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และตรงตามความมุ่งหมายที่ผูว้ิจยัตอ้งการ ผู้ทรงคณุวฒุิแนะน าใหป้รบัการใชภ้าษาในขอ้ค าถาม
ใหม้ีความเป็นกันเองและใชค้ าง่ายขึน้ ในแบบสัมภาษณ์ที่เก็บขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคัญที่เป็น
เยาวชน และปรบัแยกขอ้ค าถามบางขอ้ออกจากกนัเพื่อใหข้อ้มลูที่ไดม้ีความชดัเจนมากขึน้ ในสว่น
ของแบบสังเกต ประเด็นการสังเกตเป็นไปตามกรอบการสังเกตของลอฟตแ์ลนด ์ผูว้ิจัยไดป้ฏิบัติ
ตามค าแนะน าจนแลว้เสรจ็ จึงน าเครื่องมือไปใชเ้ก็บขอ้มลู 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) การ
จ าแนกขอ้มลู (Typological analysis) ในระดบัมหภาค โดยใชก้ารวิเคราะหต์ามเหตกุารณ ์(Event 
analysis) อิงกรอบของลอฟแลนด์ในการจ าแนกข้อมูล ร่วมกับการสรา้งข้อสรุปแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) ซึ่งก็คือวิธีการหาลกัษณะร่วมของพฤติกรรม แนวคิด คามเชื่อที่ศึกษา และ
น ามาท าเป็นขอ้สรุป โดยท าความเขา้ใจปรากฏการณเ์ก่ียวกับพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของ
เยาวชน และยดึเอากรอบแนวคิดการวิจยัเป็นแนวทางในการศกึษา ทัง้นีก้รอบแนวคิดการวิจยัเป็น
เพียงแนวทางส าหรบัการศึกษาเท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นกรอบก าหนดของการวิจัยแต่อย่างใด นอกจากนี ้
ผูว้ิจัยยังได้ท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ วิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) วิธีการเปรียบเทียบขอ้มูลจากหลายแหล่ง และวิธีการให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู (Member Check) 

เพื่อใหง้่ายต่อความเขา้ใจ ผูว้ิจัยไดท้ าการสรุปแนวทางการด าเนินการตามประเด็น
การศกึษา ดงัตาราง 4 โดยยดึตามความมุ่งหมายของการวิจยัเป็นส าคญั ดงันี ้

การวิจยัระยะที่ 1 เป็นการศกึษาเพื่อตอบค าถามวิจยัขอ้ที่ 1 - 3 
1. เพื่อศึกษาการใหค้วามหมาย แนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ความตัง้ใจและ

พฤติกรรมที่เก่ียวกบัการพนนัทอ้งถิ่น  
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนันทอ้งถิ่น

ของเยาวชน  
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัญหาด้านการเรียนที่เก่ียวเนื่องจากการเล่น

พนนัทอ้งถิ่น รวมถึงการรบัรูผ้ลที่มาจากการเลน่การเลน่พนนัทอ้งถิ่น 
การวิจยัระยะที่ 2 เพื่อตอบปัญหาวิจยัขอ้ที่ 4 

4. เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนัน
ในเยาวชน 
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ตาราง 4 สรุปแนวทางการด าเนินการตามประเด็นการศึกษา 
 

ประเด็นที่
ศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล เอกสาร/
หลักฐาน 

วิธีการ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

การ
ตรวจสอบ 
ความ
ถูกต้อง 

การวิจัยระยะที ่1 การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถ่ินของเยาวชนและผลกระทบ
ด้านการศึกษา 
1. ความคิด 
ความเชื่อ 
และทศันคติ 
เก่ียวกบั
พฤติกรรม
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น  
 

เยาวชนที่มี
พฤติกรรมเลน่
พนนัทอ้งถิ่น
และเยาวชนคู่
เปรียบเทียบ 
 

1. แบบ
สมัภาษณ ์
“การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นใน
มมุมองของ
เยาวชน”  
2. เทป
สมัภาษณ ์

การสมัภาษณ ์ การวิเคราะห์
เนือ้หาร่วมกบั
การสรา้ง
ขอ้สรุปแบบ
อปุนยั 

 

การตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ระหว่าง
สมาชิก 
 

2. ความตัง้ใจ
ในการเขา้สู่
กระบวนการ
เลน่พนนั
ทอ้งถิ่น และ
พฤติกรรม
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นของ
เยาวชน 

1. เยาวชนที่มี
พฤติกรรมเลน่
พนนัทอ้งถิ่น
และเยาวชนคู่
เปรียบเทียบ 
2. ผูป้กครอง
ของเยาวชนที่
มีพฤติกรรม
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น 

1. แบบ
สมัภาษณ ์
“การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นใน
มมุมองของ
เยาวชน”  
2. แบบ
สมัภาษณ ์
“การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นใน
มมุมองของ
ผูป้กครอง” 
 

1. การ
สมัภาษณ ์
2. การสงัเกต 

การวิเคราะห์
เหตกุารณ์
ตามแนว
ทฤษฎี
ของลอฟ
แลนดร์ว่มกบั
การสรา้ง
ขอ้สรุปแบบ
อปุนยั 

1. การ
ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ระหว่าง
สมาชิก 
2. การ
ตรวจสอบ
แบบสามเสา้ 
3. ใหส้มาชิก
ในสนามวิจยั
ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของบนัทึก
พรรณนา 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่
ศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล เอกสาร/
หลักฐาน 

วิธีการ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

การ
ตรวจสอบ 
ความ
ถูกต้อง 

  3. เทป
สมัภาษณ ์
4. แบบบนัทกึ
พรรณนาใน
สนามวิจยั 

   

3. สาเหต/ุ
ปัจจยัเสี่ยง 
แรงจงูใจ และ
การคลอ้ย
ตามกลุม่
อา้งอิง ที่น า
เยาวชนเขา้สู่
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น 
รวมถึงการ
รบัรูอ้  านาจใน
การควบคมุ
ตนในการเลน่
พนนัทอ้งถิ่น
ของเยาวชน 

เยาวชนที่มี
พฤติกรรมเลน่
พนนัทอ้งถิ่น
และเยาวชนคู่
เปรียบเทียบ 
 

1. แบบ
สมัภาษณ ์
“การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นใน
มมุมองของ
เยาวชน”  
2. เทป
สมัภาษณ ์
 

การสมัภาษณ ์ การวิเคราะห์
เนือ้หาร่วมกบั
การสรา้ง
ขอ้สรุปแบบ
อปุนยั 

การตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ระหว่าง
สมาชิก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่
ศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล เอกสาร/
หลักฐาน 

วิธีการ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

การ
ตรวจสอบ 
ความ
ถูกต้อง 

4. ปัญหา
พฤติกรรม
การศึกษา ที่
เก่ียวขอ้งกบั
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น 

1. เยาวชนที่มี
พฤติกรรมเลน่
พนนัทอ้งถิ่น 
2. ผูป้กครอง
ของเยาวชนที่
มีพฤติกรรม
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น 
3. ครูผูส้อน 
4. ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 

1. แบบ
สมัภาษณ ์
“การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นใน
มมุมองของ
เยาวชน”  
2. แบบ
สมัภาษณ ์
“การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นใน
มมุมองของ
ผูป้กครอง”  
3. แบบ
สมัภาษณ ์
“พฤติกรรม
การศึกษา
ของนกัเรียนที่
มีพฤติกรรม
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นใน
มมุมองของ
ครูผูส้อน”  
 

1. การ
สมัภาษณ ์
2. การ
สนทนากลุม่ 
3. การสงัเกต 

การวิเคราะห์
เนือ้หาร่วมกบั
การสรา้ง
ขอ้สรุปแบบ
อปุนยั 

1. การ
ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ระหว่าง
สมาชิก 
2. การ
ตรวจสอบ
แบบสามเสา้ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่
ศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล เอกสาร/
หลักฐาน 

วิธีการ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

การ
ตรวจสอบ 
ความ
ถูกต้อง 

  4. แบบบนัทกึ
การสนทนากลุม่
ของนกัเรียน 
5. แบบบนัทกึ
การสนทนากลุม่
ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 
6. แบบสงัเกต
พฤติกรรมการ
เรียนของเยาวชน
ที่มีพฤติกรรม
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น  
7. เทป
สมัภาษณ/์
สนทนากลุม่ 

   

5. การรบัรู ้
ผลกระทบ
ที่มาจากการ
เลน่พนนั
ทอ้งถิ่นของ
เยาวชน 

1. เยาวชน
ที่มี
พฤติกรรม
เลน่พนนั
ทอ้งถิ่น 
 
 

1. แบบ
สมัภาษณ ์“การ
เลน่พนนัทอ้งถิ่น
ในมมุมองของ
เยาวชน”  
 

การสมัภาษณ ์
 

การวิเคราะห์
เนือ้หาร่วมกบั
การสรา้ง
ขอ้สรุปแบบ
อปุนยั 

1. การ
ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ระหว่าง
สมาชิก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ประเด็นที่
ศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล เอกสาร/
หลักฐาน 

วิธีการ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

การ
ตรวจสอบ 
ความ
ถูกต้อง 

 2. ผูป้กครอง
ของเยาวชนที่
มีพฤติกรรม
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น 

2. แบบ
สมัภาษณ ์
“การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นใน
มมุมองของ
ผูป้กครอง” 
3. เทป
สมัภาษณ ์

การสมัภาษณ ์
 

การวิเคราะห์
เนือ้หาร่วมกบั
การสรา้ง
ขอ้สรุปแบบ
อปุนยั 

2. การ
ตรวจสอบ
แบบสามเสา้ 
 
 
 
 
 

การวิจัยระยะที ่2 การเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่น
พนันท้องถ่ินของเยาวชน 
แนวทางใน
การป้องกนั
และแกไ้ข
ปัญหา
พฤติกรรม
การเลน่พนนั 
 

1.
ผูท้รงคณุวฒุิ
ดา้นเด็กและ
เยาวชน 
นกัจิตวิทยา
การศึกษา
และให้
ค าปรกึษา 
2. ผูป้กครอง
ของเยาวชน
ในพืน้ที่สนาม
พนนั ที่
เยาวชนใน
ปกครองไม่มี  

1. แบบ
สมัภาษณ ์
“แนวทางใน
การป้องกนั
และแกไ้ข 
ปัญหาการ
เลน่พนนั
ทอ้งถิ่นของ 
เยาวชน 
ส าหรบั
ผูท้รงคณุวฒุิ” 
2. แบบ
สมัภาษณ ์
“แนวทางใน 

1. การ
สมัภาษณ ์
2. การ
สนทนากลุม่ 
 

การวิเคราะห์
เนือ้หาร่วมกบั
การสรา้ง
ขอ้สรุปแบบ
อปุนยั 

1. การ
ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ระหว่าง
สมาชิก 
2. การตรวจ 
สอบแบบสาม
เสา้ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

 
การรับรองจริยธรรมในงานวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพนันท้องถิ่น : พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้าน
การศึกษา” เป็นงานวิจัยที่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคัญซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก 
ผู้วิจัยได้ค านึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพรวมถึงความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ดีของผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ  ผูว้ิจัยจึงไดด้  าเนินการขอรบัรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์ จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์สถาบัน
ยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินรวิโรฒ และไดร้บัการรบัรองจริยธรรมการ

ประเด็นที่
ศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล เอกสาร/
หลักฐาน 

วิธีการ การ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

การ
ตรวจสอบ 
ความ
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 
การเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น  
3. ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 
4. ครูหวัหนา้
งานวิชาการ 
ครูหวัหนา้
งานปกครอง
ภายใน
สถานศึกษา 
และครู
หวัหนา้งาน
ระบบดแูล
ช่วยเหลือ
นกัเรียน 

การ
ป้ อ งกัน และ
แก้ไขปัญหา
การเล่นพนัน
ท้อ งถิ่ น ขอ ง
เ ย า ว ช น 
ส า ห รั บ
ผูป้กครอง” 

3. 
แบ บ บั น ทึ ก
การสนทนา
กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา
แ ล ะ ค รู
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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วิจยัในมนุษย ์ตัง้แต่วนัที่ 13 มกราคม 2563 ตามหนังสือเลขที่ อว 8722.4/297  หมายเลขรบัรอง 
(Certificate Number) SWUEC/F-176/2562  

 
การพิทักษสิ์ทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล 

ในการวิจยันี ้นอกจากการด าเนินการขอรบัรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์แลว้ ผูว้ิจยัยัง
ไดค้  านึงถึงสิทธิ์ของผูใ้หข้อ้มูล  ผูวิ้จัยไดท้ าการติดต่อ ขออนุญาตก่อนท าการเก็บขอ้มูลทุกครัง้  
และจะเก็บขอ้มูลก็ต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากผู้ให้ขอ้มูลแลว้เท่านั้น ก่อนท าการเก็บขอ้มูล 
ผูว้ิจยัไดช้ีแ้จงความมุ่งหมายในการท าวิจยัและวิธีการด าเนินการวิจยัโดยละเอียดแก่ผูใ้หข้อ้มลูทุก
ครัง้ ส  าหรบัผูใ้หข้อ้มลูส าคญักลุม่เยาวชน ผูว้ิจยัไดป้ฏิบติัตามระเบียบการรบัรองจรยิธรรมการวิจยั
ในมนษุยแ์ลว้ กล่าวคือไดม้ีการท าหนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่มในโครงการวิจยัส าหรบัผูย้ินยอม
ตนใหท้ าวิจยัที่มีอายตุ ่ากว่า 18 ปี 

เมื่อท าการวิจัยเสร็จสิน้แลว้ ผูว้ิจัยได้ท าลายไฟลบ์ันทึกขอ้มูลทั้งหมด รวมถึงเอกสาร
หลกัฐานอนัจะสามารถระบตุวับคุคลไดโ้ดยทนัที 



 

บทที ่4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 
ผูว้ิจัยแบ่งการน าเสนอข้อมูลการวิจัยเรื่อง “การพนันท้องถิ่น: พฤติกรรมการเล่นของ

เยาวชน และผลกระทบดา้นการศึกษา” ออกเป็น 5 ตอน ไดแ้ก่ 1) บริบทพืน้ฐานของการเล่นพนัน
ท้องถิ่น 2) ผลการวิเคราะห์การให้ความหมาย แนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติของเยาวชนที่
เก่ียวกับการพนันท้องถิ่น  3) ผลการวิเคราะห์ความเจตนาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมและ
กระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน 4) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและ
ผลกระทบดา้นการศึกษาที่เก่ียวเนื่องจากการเล่นพนนัทอ้งถิ่น รวมถึงการรบัรูผ้ลที่มาจากการเล่น
การเล่นพนันทอ้งถิ่น 5) ผลการเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน โดยการน าเสนอขอ้มลูตอนที่ 1 - 4 เป็นผลจากการวิจยัระยะที่ 1 และการ
น าเสนอขอ้มูลตอนที่ 5 เป็นผลจากการวิจัยระยะที่ 2  ตามกรอบการด าเนินการที่ไดว้างไว ้โดย
ผลการวิจยัมีรายละเอียด ดงันี ้  

 
ตอนที ่1 บริบทพืน้ฐานของการเล่นพนันท้องถ่ิน 

ผู้วิจัยท าการสรุปบริบทพื ้นฐานของการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน โดยแยกเป็น 2 
ประเด็นส าคัญ ไดแ้ก่ 1) บริบทพืน้ฐานของพืน้ที่วิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่
วิจยัและสนามพนันชนิดต่าง ๆ ที่พบในพืน้ที่วิจยั 2) พฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนันทอ้งถิ่น
ของเยาวชน มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 บริบทพืน้ฐานของพืน้ทีว่ิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพนนัทอ้งถิ่น: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชน และผลกระทบดา้น

การศึกษา” จัดท าในกรอบบริบทพืน้ที่การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งประจ า
อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ซึ่งในงานวิจยันีจ้ะเรียกว่า โรงเรียนมธัยมศึกษา N และครอบคลมุ
ไปถึงสนามชนวัว สนามขันไก่แจ ้และสนามแข่งนกกรงหัวจุก ในเขตอ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ดว้ย นอกจากนี ้หลงัจากผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูไประยะหนึ่ง พบว่า เยาวชนผูใ้หข้อ้มลูส าคญั มี
ความเก่ียวขอ้งกบัการพนนัทอ้งถิ่นอีกชนิดหนึ่งค่อนขา้งมาก นั่นก็คือ การแข่งขนัชนไก่ ผูว้ิจยัจึงได้
ขยายพื ้นที่สนามวิจัยไปถึงสนามไก่ชนผิดกฎหมายในอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ด้วย 
เนื่องจากไม่มีสนามถูกกฎหมายในอ าเภอที่เป็นพืน้ที่สนามวิจยั  ในขณะเดียวกันผูว้ิจัยพบว่าการ
แข่งขันนกกรงหัวจุก แม้จะได้รบัความนิยมมากและมีสนามแข่งอยู่ในพืน้ที่วิจัย แต่จัดแข่งขัน
เฉพาะวันหยุดราชการ เยาวชนนิยมเล่นพนนัแต่ไม่นิยมเลีย้ง ท าใหม้ีผลกระทบต่อการศึกษานอ้ย



  74 

กว่าการพนันท้องถิ่นชนิดอ่ืน จึงไม่ได้น ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดในการวิจัยครั้งนี ้ เหตุที่
ก าหนดใหอ้ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่เป็นสนามวิจัย เนื่องจากอ าเภอดังกล่าวเป็นพืน้ที่ที่มี
สนามพนันท้องถิ่นหลายชนิดและหลายแห่ง เป็นที่ตั้งของสนามชนวัวถูกกฎหมายแห่งเดียวใน
จงัหวัดกระบี่ และเป็น 1 ในสนามชนววัถูกกฎหมาย 14 แห่งของภาคใตอี้กดว้ย นอกจากนีส้ถาน
ที่ตั้งของสนามพนันทั้งหลายนั้นยังอยู่รายรอบสถานศึกษาและชุมชน ในระยะทางไม่เกิน 5 
กิโลเมตร  โดยสนามชนไก่(บ่อนป่า)และสนามขนัไก่แจม้ีกระจายอยู่ทั่วไป ดงัภาพประกอบ 3 

 

  
 

ภาพประกอบ 3 บริบทพืน้ที่ของสนามวิจยั 
 
จากสภาพพืน้ที่ของสนามวิจัยที่ใกลช้ิดกับชุมชนเช่นนีเ้องท าใหเ้กมกีฬาทั้งหลาย

เหล่านัน้เก่ียวขอ้งกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได ้นอกจากนี ้
เด็กและเยาวชนยังสามารถเขา้ถึงเกมกีฬาและสนามพนันไดง้่าย  ท าใหพ้ืน้ที่ดังกล่าวถูกเลือกให้
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เป็นพืน้ที่ในการวิจยั ส าหรบัการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้มลู โดยแบ่งตามพืน้ที่ของสนามวิจยั
แต่ละประเภท ดังนี ้1) สนามกีฬาชนโค ในเขตอ าเภอเหนือคลอง จังหวดักระบี่ 2) สนามขันไก่แจ ้
ในเขตอ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ 3) สนามไก่ชนผิดกฎหมาย หรือที่เยาวชนเรียกกันว่า บ่อน
เถ่ือนหรือบ่อนป่า ในเขตอ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่  

1.1.1 บริบทพืน้ที่ของสนามกีฬาชนโค ในเขตอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็น
สนามกีฬาชนโคถูกกฎหมายเพียงแห่งเดียวในจังหวดักระบี่ ตัง้อยู่ใกลก้ับสถานศึกษาหลายแห่ง
และที่ส  าคัญอยู่ห่างจากสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา N ซึ่งเป็นสถานที่วิจัยเพียง 5 กิโลเมตร
เท่านัน้ ท าใหง้่ายต่อการเดินทางมาสนามของเยาวชนเป็นอย่างมาก สนามกีฬาชนโคแห่งนี ้เป็น
สนามขนาดใหญ่  มีพื ้นที่ประมาณ  12 - 15 ไร่ ประกอบไปด้วยพื ้นที่สนามชน ลานกว้าง
อเนกประสงค ์และคอกส าหรบัเก็บตวัววัชน 

ส าหรบัพืน้ที่สนามชนมีลกัษณะเป็นสนามสี่เหลี่ยมผืนผา้ขนาดใหญ่ เทพืน้ดว้ยทราย 
กัน้รัว้ดว้ยไมท้่อนเป็นหลกัถ่ี ๆ คานดว้ยไม ้2 ชัน้และมีการน ายางลอ้รถมาขึงรอบสนามจ านวน 4 
แถว เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและแข็งแรง พืน้ที่บรเิวณนีใ้ชส้  าหรบัชนโคในวนัแข่งขนั รวมถึงเป็นพืน้ที่
ที่ใชส้  าหรบัการเปรียบววัซึ่งหมายถึงการเลือกคู่ชนของววัเฉพาะววัที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีราคาชนสูง 
ดา้นขา้งของสนามเป็นอัฒจนัทร ์9 ชัน้ มุงหลงัคาสงักะสีส  าหรบัผูน้ั่งชมกีฬา และคอกเล็กคั่นเป็น
ช่องส าหรบัววัที่ก าลงัเตรียมแข่ง อีกดา้นหนึ่งของสนามเป็นที่นั่งส  าหรบัผูท้รงอิทธิพลของสนาม อีก
นยัหนึ่งคือผูท้ี่เป็นเซียนพนัน หรือเป็นเจา้ของเงินพนนัมาก ๆ  มีลกัษณะเป็นที่นั่งยกสงูเพื่อใหช้ม
การแข่งขนัไดง้่าย มงุดว้ยกระเบือ้งลอน บรเิวณสนามทัง้หมดจะถูกลอ้มรอบดว้ยแผงกระเบือ้งลอน
เช่นกนั ดงัภาพประกอบ 4 และภาพประกอบ 5 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 พืน้ที่ลานชนโคภายในรัว้กระเบือ้งลอนและที่นั่งส  าหรบัผูท้รงอิทธิพลของสนาม 



  76 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 พืน้ที่ลานชนโคภายในรัว้กระเบือ้งลอนและอฒัจนัทรส์  าหรบันั่งชมการแข่งขนั 
 

ในวนัชนววั หากบุคคลตอ้งการเขา้มาในบริเวณนี ้จะตอ้งเสียค่าผ่านประต ูโดยราคา
ส าหรบัผูช้าย 500 บาท และผูห้ญิง 300 บาท แต่หากเป็นเจา้ของวัวหรือทีมงานที่พาวัวมาชนก็
สามารถเข้าประตูได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส าหรบัเยาวชนที่เป็นนักเรียนและสวมเครื่องแบบของ
สถานศกึษา ทางสนามกีฬาชนววัไม่ใหเ้ขา้โดยเด็ดขาด แต่จากการสงัเกตและสมัภาษณพ์บว่าหาก
เยาวชนแต่งกายดว้ยชดุไปรเวทก็ถือว่าเป็นผูเ้ขา้ชมตามปกติและใหผ้่านประตเูขา้ชมการชนววัได ้

บริเวณดา้นนอกของสนามเป็นลานกวา้งอเนกประสงค ์ใชส้  าหรบัจอดรถ และเปรียบ
ววัที่มีขนาดเล็กหรือราคาชนไม่สูง มีกองหญ้าแหง้และฟางกองบางมุม รวมถึงรถเข็นขายอาหาร
ของพ่อคา้แม่คา้ในวนัเปรียบววัและวนัชนววั 

การแข่งขันชนววั โดยปกติจะจัดการชนอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ ในการจดักีฬาชน
วัว 1 ครัง้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการ
จังหวัดดว้ย แต่ช่วงที่ผูว้ิจัยท าการวิจัยนั้น เกิดปัญหาภายใน รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโคโรน่า 2019 ท าใหต้ลอดระยะการวิจัย ทางสนามชนโคในอ าเภอเหนือคลอง จัดการชนวัว
เพียง 1 ครัง้เท่านัน้ คือระหว่างวนัที่ 2 – 4 กนัยายน 2563 โดยการชน 1 ครัง้ จะมีระยะเวลาการจดั 
2 – 5 วนั  

ส าหรับกิจกรรมในสนามกีฬาชนโค ในเขตอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ที่
เก่ียวขอ้งกบัเยาวชน แบ่งเป็นกิจกรรมหลกัออกเป็น 2 กิจกรรม คือการเปรียบววัและการชนววั ซึ่ง
ทั้งสองกิจกรรมเปิดโอกาสให้คนในวงการวัวชนได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างทั่วถึง ผู้ที่มาร่วมใน
กิจกรรม มีตัง้แต่เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ทัง้หญิงและชาย แต่จะเป็นผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง โดยเฉพาะใน
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วนัชนววันัน้ จะมีความหลากหลายของผูร้ว่มกิจกรรมมาก แต่ในวนัเปรียบววัผูร้ว่มกิจกรรมมกัเป็น
บคุคลในทีมงานววัชนที่พาววัในความดแูลของตนมาหาคู่ชน ในทีมงานววัชนคณะหนึ่ง ๆ นัน้ มกัมี
เยาวชนรวมอยู่ดว้ยเสมอ ในหลากหลายบทบาท ซึ่งผูว้ิจยัจะไดอ้ธิบายในหวัขอ้ถดัไป ส าหรบัวนัใน
การเปรียบววัและชนววันัน้ มกัตรงกบัวนัธรรมดา ไม่ใช่วนัหยดุ มีระยะการจดักิจกรรม (รวมทัง้การ
เปรียบววัและชนววั) อยู่ที่ประมาณ 1 สปัดาห ์โดยยงัมิไดร้วมเวลาเตรียมตวัหรือเก็บตวัของววัก่อน
ขึน้ชน 

เมื่อจะมีการชนวัว ทางสนามชนววัจะจัดใหม้ีการเปรียบวัวขึน้ก่อน โดยจะทราบกัน
ในวงการดว้ยวิธีการบอกกนัปากต่อปาก มีการประกาศทางสื่อสงัคมออนไลน ์และติดปา้ยประกาศ 
เป็นการน าววัชนที่ตนดแูลอยู่ไปหาคู่ชน เป็นทัง้การชนเพื่อเงินเดิมพนัและเก็บประสบการณใ์หก้ับ
วัวของตนด้วย เยาวชนในทีมงานวัวชนมักตามผู้ใหญ่ ไปในวันนี ้ด้วย นัยหนึ่ งก็ เพื่ อเ ก็บ
ประสบการณ์ในการเปรียบวัวต่อไป หากวัวมีขนาดเล็กหรือเป็นวัวที่ไม่มีชื่อเสียง จะหาคู่ชนนอก
สนามแข่ง บริเวณลานอเนกประสงค ์ส่วนวัวที่มีขนาดใหญ่ราคาเดิมพันสูงก็จะเปรียบกนัภายใน
สนามชน การเปรียบวัว 1 ครัง้ จะมีทีมงานมาจากจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกลเ้คียงเป็นจ านวน
มาก วิธีการหาคู่เปรียบวัว ทีมงานวัวชนจะพาวัวของตนไปยืนอยู่ในบริเวณเปรียบวัว เจา้ของวัว
หรือเซียนวัวประจ าสนามจะเป็นผูเ้ดินหาวัวที่มีขนาดตัว ขนาดและความยาวของเขา รวมถึงมี
ประวติัการชนใกลเ้คียงกับววัของตน และท าการตกลงกันกบัเจา้ของวัวที่เลือก หากตกลงกันไดก้็
จะมีการจูงววัมาเทียบขนาดและวดัเขากนัอีกครัง้ เมื่อเรียบรอ้ยและไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีการตก
ลงเงินเดิมพนัไปจนถึงกระบวนการท าสญัญา โดยมีผูด้แูลสนามรบัรูด้ว้ย จากนัน้ก็จะเป็นเตรียมตวั
ชนในวันจริงต่อไป ในกระบวนการเหล่านี ้เยาวชนในทีมงานไม่ไดม้ีบทบาทอะไรมากนัก มักท า
หนา้ที่เป็นผูส้ังเกตการณ์และเก็บเก่ียวประสบการณ์ โดยทีมงานวัวชนจะตอ้งน าวัวมาเก็บตัวใน
คอกใกล้สนาม โดยเสียค่าเช่าครัง้ละ 1,000 – 3,000 บาท แล้วแต่ขนาดของคอกที่เลือก โดย
ระยะเวลาระหว่างวนัเปรียบววัจนถึงวนัชนววัห่างกนัประมาณ 1 เดือน ในการเปรียบววัแต่ละครัง้ 
จะมีววัเดินทางมาเปรียบนบัรอ้ยตวั และมกัไดคู้่ชนประมาณ 10 – 15 คู่ต่อครัง้ 

ในวนัชนจริง สนามจะเต็มไปดว้ยผูค้นมากหนา้หลายตา ทกุเพศทกุวยั แต่ผูเ้ฝ้าประต ู
จะไม่ใหเ้ยาวชนที่ใส่ชุดนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียนผ่านประตูไปได ้สงัเกตไดจ้ากในคราวที่
ผูว้ิจยัไปสงัเกตที่สนามชนนัน้ ผูผ้่านประตไูม่อนุญาตใหน้กัเรียนที่ใส่ชุดพละของโรงเรียนมธัยม N 
ผ่านเขา้ไปได ้นอกสนามมีรา้นอาหารง่าย ๆ จ าพวกลกูชิน้ทอด ขนมโตเกียว ขายอยู่บา้ง ถือว่าการ
ชนววั เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจภายในชมุชน แต่ภายในสนามชนววัมีรา้นน า้และเครื่องดื่มชกู าลงัอยู่เพียง
รา้นเดียวเท่านั้น รา้นดังกล่าวเป็นของผูดู้แลสนาม ถือเป็นการคา้แบบผูกขาด จากการทบทวน
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วรรณกรรมท าใหท้ราบว่าสนามอ่ืน ๆ ก็มีลกัษณะเดียวกนันีเ้ช่นกนั ส าหรบัรา้นนีผู้ข้ายเป็นลกูของ
เจา้ของสนามที่ก าลงัศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนมัธยม N ภายในสนามมี
ผูช้มการชนววัครัง้ละประมาณ 3,000 คน และแทบทุกคนจะเล่นพนนัววั ไม่ว่าจะเป็นการลงเงินใน
เงินเดิมพนัหรือการเลน่พนนักนัเองระหว่างผูช้ม ซึ่งในที่นีจ้ะเรียกว่าการเล่นพนนันอก การเลน่พนนั
นอกนี ้ผูเ้ล่นมกัอาศัยความเห็นจากเซียนววัและตัดสินใจแทงพนัน โดยมกัแทงพนนักบัเจา้มือเจา้
ประจ าของตน ผูร้บัพนันจะอยู่ดา้นล่างอัฒจันทรบ์ริเวณใกลค้อกสนามชน เวลาสื่อสารกันจะใช้
การชูมือเป็นสญัลกัษณต์วัเลข และระบุว่าเลือกตวัต่อหรือตวัรอง เมื่อชนเสรจ็แลว้จะมีการจ่ายเงิน
พนันทันที โดยการโยนธนบตัรใหเ้จา้มือที่รบัแทงพนัน การพนันนีเ้กิดไดต้ลอดระยะการชน แต่จะ
คึกคักมากในช่วงตน้การชน ส าหรบักติกาในการชนจะชนกันจนกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งวิ่งหนีหรือ
บาดเจ็บจนชนต่อไม่ได ้และจะใหช้นกนัอีกครัง้หนึ่ง ในการชนครัง้นีห้ากฝ่ายเดิมวิ่งหนีอีกก็จะถือ
ว่าอีกฝ่ายเป็นผูช้นะ เช่นเดียวกนัหากววัที่เคยวิ่งหนีในคราวก่อนท าใหอี้กตวัหนึ่งวิ่งหนีไดก้็จะเป็นผู้
ชนะทนัทีและท าใหผู้ท้ี่แทงววัตวันัน้ไดร้บัเงินพนนัเพิ่มขึน้เป็นเท่าตวัอีกดว้ย ส าหรบับรรยากาศการ
เลน่พนนัระหว่างการแข่งขนัแสดงดงัภาพประกอบ 6 และภาพประกอบ 7 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 บรรยากาศการพนนันอกขณะมีการแข่งขนั 
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ภาพประกอบ 7 บรรยากาศการพนนันอกขณะมีการแข่งขนั 
  

1.1.2 บรบิททั่วไปของสนามขนัไก่แจใ้นอ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ 
สนามขันไก่แจ้แตกต่างจากสนามชนวัวอย่างสิน้เชิง เนื่องจากมีหลายแห่งและ

กระจายอยู่ในหลายต าบลในอ าเภอเหนือคลอง แต่ละต าบลก็มีหลายสนาม เช่น ต าบลโคกยางมี
ถึง 3 สนาม หรือที่ชาวบา้นเรียกกนัว่าราวไก่ สนามแข่งขนัไก่แจม้ีทัง้แบบแข่งทุกวนั และแบบแข่ง
การกุศล ซึ่งสนามส าหรบัแข่งการกศุลจะมีขนาดใหญ่ ผูเ้ขา้รว่มแข่งขนัมาก ของรางวลัก็จะมีขนาด
ใหญ่และมลูค่าสงูตามไปดว้ย 

ลกัษณะของสนามขันไก่แจจ้ะเป็นลานดิน ส่วนมากเป็นพืน้ที่ในสวนยางพาราหรือ
สวนปาลม์ของผูจ้ดัการสนาม หากเป็นสนามขนาดเล็กจะใชพ้ืน้ที่ไม่มากนกั พืน้ที่ท าการแข่งขนัจะ
ประกอบไปดว้ยราวไมรู้ปตวัที (T) ส าหรบัเป็นที่เกาะของไก่ เรียกว่า “ราวไก่” ราวไก่แต่ละราวจะมี
หมายเลขก ากบัไว ้สนามขนาดเล็กจะมีราวไก่ 2 – 3 แถว แถวละ 10 ราว รวม ๆ 20 – 30 ราว และ
มีโต๊ะส าหรบัวางถงัน า้แบบใสและกะลาเจาะรู ไวส้  าหรบัเป็นตัวก าหนดเวลาในการท าการแข่งขัน 
มีรัว้ไมท้ี่เชือกขึงกั้นส าหรบัเป็นบริเวณใหช้มการแข่งขนั ส าหรบัสภาพสนามไก่แจข้นาดเล็กแสดง
ในภาพประกอบ 8 

 



  80 

 
  

ภาพประกอบ 8 สภาพสนามไก่แจข้นาดเล็ก 
 

เมื่อมาถึงสนามแข่งขันไก่แจ ้ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขันจะตอ้งน าไก่ของตนเอง ซึ่งอาจมี
มากกว่า 1 ตัว ไปลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและช าระค่าลงทะเบียนกับผู้จัดการสนาม 
ค่าลงทะเบียนขึน้อยู่กับขนาดสนามที่ท าการแข่งขัน โดยมีราคาตัง้แต่ 40 บาท ไปจนถึงหลกัพัน
บาท เมื่อลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ผูจ้ดัการสนามจะใหห้มายเลขราวไก่มา โดยใชว้ิธีการจับสลาก
ซึ่งถือเป็นการสุ่มอย่างง่าย ผูเ้ขา้รว่มการแข่งขนัก็จะน าไก่ของตนไปไวท้ี่ราวไก่หมายเลขที่ตนไดร้บั 
และรอเวลาแข่งขนัต่อไป จะเห็นไดว้่ากระบวนการแข่งขนัไก่แจแ้ตกต่างจากกระบวนการแข่งขนัววั
ชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแข่งขนัไก่แจด้  าเนินไปอย่างเรียบง่าย ใชเ้วลาไม่นาน ลงทุนต ่า อีก
ทัง้สถานที่ก็มกัอยู่ในชุมชนใกลท้ี่อยู่อาศยั ท าใหก้ารพนนัขันไก่แจเ้ป็นการพนันทอ้งถิ่นชนิดแรก ๆ 
ที่เยาวชนตัดสินใจเขา้ร่วมดว้ยตนเองและน าไปสู่การมีพฤติกรรมทอ้งถิ่นประเภทอ่ืน ๆ เช่น การ
แข่งชนววั ชนไก่ 

ในวนัแข่งขนั ไม่ว่าจะเป็นสนามเล็กหรือใหญ่พบว่ามีความหลากหลายทางช่วงอายุ
ของผูเ้ขา้แข่งขันมาก ในกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 9 – 15 ปี ส าหรบัวัย
ผูใ้หญ่พบว่ามักเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ เช่น ท าสวน คา้ขาย หากเป็นสนามขนาดเล็กในชุมชน
พบว่าผู้เขา้ร่วมการแข่งขันมักเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ก่อนแล้วท าให้มี
ความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีการพูดเล่นหยอกล้อระหว่างผู้เข้าแข่งขัน ขณะรอให้ผู้เข้าร่วมมี
จ านวนตามเป้าหมายก่อนท าการแข่งขันต่อไป นอกจากนีย้ังพบบุคคลที่ไม่ไดน้ าไก่มาร่วมการ
แข่งขนั แต่มาเขา้รว่มชมการแข่งขนัเพียงอย่างเดียว จากการสอบถามพบว่าบุคคลเหล่านีต้อ้งการ
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มาดูการแข่งขันเพื่อความเพลิดเพลินหลังเลิกงานหรือมาพูดคุยพบปะเพื่อนบา้นที่อยู่ในชุมชน
เดียวกันเพื่อความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในชุมชนต่อไป ส าหรบัการพนันขันไก่แจจ้ะไม่มีการเล่น
พนันนอกเหมือนอย่างการพนันวัวชน เพียงแต่มักเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นการพนันอย่างอ่ืน
เท่านัน้ รวมถึงเป็นการพนนัที่เลน่ไดบ้่อยครัง้อีกดว้ย 

1.1.3 บริบททั่วไปของบ่อนเถ่ือนหรือสนามชนไก่ผิดกฎหมาย ในเขตอ าเภอเหนือ
คลอง จงัหวดักระบี ่

สนามชนไก่ผิดกฎหมายหรือบ่อนเถ่ือน นิยมเรียกกนัว่า “บ่อนป่า” เป็นสนามชั่วคราว
ที่ทีมงานไก่ชนนดัแนะกนัจดัการชนไก่ โดยอาจเป็นการจดัชนเพื่อความสนกุสนานในหมู่เครือญาติ
หรือทีมงานไก่ชน ไปจนถึงการจดัในระดบัที่กวา้งกว่านัน้ได ้แมแ้ต่ตวัเยาวชนเองบางครัง้ก็มีการนดั
แนะกนัระหว่างกลุ่มเพื่อฝึกปรือฝีมือ เก็บประสบการณก์ารชนไก่และเพื่อความสนกุสนาน ส าหรบั
เขตอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื ้นที่วิจัย ไม่มีสนามชนไก่ถูกกฎหมาย แต่มีหลาย
สนามในอ าเภอข้างเคียง และมีบ่อนป่ากระจายอยู่ทั่วไป หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลจาก
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น ผูว้ิจัยพบว่าการพนันชนไก่ไดร้บัความนิยมสูง และ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นประเภทการพนันชนไก่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมพนัน
ทอ้งถิ่นทัง้ในสนามชนไก่ถูกกฎหมายและบ่อนป่า ผูว้ิจยัจึงขยายขอบเขตการวิจยัมายงัสนามพนนั
ไก่ชนผิดกฎหมาย ในเขตอ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ดว้ย 

ส าหรบับ่อนป่าในเขตอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื ้นที่วิจัยนั้น มีที่ตั้ง
กระจายอยู่ตามแนวป่าในพืน้ที่ห่างไกล โดยอาจเป็นในสวนยางพารา สวนปาลม์น า้มนั หรือตาม
แนวเขา เยาวชนกล่าวตรงกนัว่า “จัดตรงไหนก็ไดท้ี่นาย (ต ารวจ) เขา้ไม่ถึง”  หรือหากเป็นการชน
ในหมู่เพื่อนสนิทและเครือญาติที่มีจ  านวนผูเ้ขา้รว่มไม่มากนกั ก็อาจมีการจดับรเิวณลานบา้นในมมุ
อบั ลบัตาคนบา้งเช่นกนั ส าหรบัการนดัแนะในหมู่เยาวชน โดยมากจะเป็นการจดัในบรเิวณนี ้ โดย
จะเป็นลกัษณะสนามชั่วคราว ไม่ใช่สนามถาวร ไม่นิยมจดัซ า้บรเิวณเดิม หรือหากจดับริเวณเดิมก็
จะมีการเวน้ช่วงระยะเวลา ผูจ้ดัในแต่ละครัง้จะท าการนดัแนะกบัพรรคพวกหรือค่ายชนต่าง ๆ โดย
วิธีการบอกปากต่อปากผ่านการพดูคยุทัง้ต่อหนา้และทางโทรศพัทเ์คลื่อนที่ โดยจะบอกเฉพาะคน
ในวงการ คนรูจ้ักคุ้นเคยกัน ไม่นิยมการสื่อสารในช่องทางอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความ
ออนไลน ์ลกัษณะสนามเป็นพืน้ที่ราบและโล่งพอที่จะจดัใหม้ีสนามชนไก่ได ้พืน้เป็นพืน้ของพืน้ที่ที่
ใชจ้ดัชน ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือลานดิน หากจดับริเวณบา้นบางแห่งเป็นลานทราย มีการน ายางแข็งมา
กั้นเป็นรูปวงกลมเพื่ อท าเป็นสังเวียนส าหรับการชนไก่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปรอก” 
เช่นเดียวกบัสนามถูกกฎหมาย แต่จะไม่หนาและทนทานเท่ากบัสนามถูกกฎหมาย รวมถึงมีขนาด
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เสน้ผ่านศูนยก์ลางเล็กกว่า บริเวณรอบนอกของ “ปรอก” จะเป็นพืน้ที่ส  าหรบัชมการแข่งขัน คนที่
น าไก่มาแข่งขันหรือมาชมการแข่งขันในบ่อนป่าจะชมการแข่งขันในบริเวณนี ้การพนันเกิดขึน้ใน
บรเิวณนีเ้ช่นกนั บรเิวณถดัจากนัน้จะเป็นพืน้ที่ส  าหรบัวางสุม่ไก่และดแูลไก่ที่พามาแข่งขนั โดยมาก
มักน าเสื่อมาปูและมีโต๊ะเล็กหรือเก้าอีส้  าหรบัใส่เดือยไก่ (วัตถุมีคม คลา้ยตะปูงอ ใชพ้ันบริเวณ
ขาไก่เป็นอาวธุ) ในบริเวณนี ้รวมถึงเป็นพืน้ที่ส  าหรบัชั่งน า้หนกัไก่และเปรียบไก่เพื่อหาคู่ชน ซึ่งจะ
กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป รอบนอกสดุคือบริเวณส าหรบัจอดรถ ส าหรบับ่อนป่าที่มีผูเ้ขา้ร่วมมาก 
อย่างไรก็ดีในบริเวณบ่อนป่าจะไม่มีของขายอย่างสนามถูกกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากเป็น
กระท ากนัอย่างลบั ๆ ในหมู่บคุคลแวดวงเดียวกนัเท่านัน้ จะเห็นไดว้่าบ่อนป่าสามารถจดัใหม้ีขึน้ได้
ง่ายกว่าสนามชนววัผิดกฎหมาย เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใชพ้ืน้ที่นอ้ยกว่ามาก จึงพบบ่อน
ป่าได้มากในทุกพืน้ที่ ในขณะที่สนามชนวัว พบเฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น การพนันไก่ชนจึง
เกิดขึน้ไดบ้่อยและแพร่หลายอย่างรวดเรว็ในทุกพืน้ที่ของสงัคมไทย ลกัษณะของบ่อนป่า แสดงดัง
ภาพประกอบ 9 และภาพประกอบ 10 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 สภาพบ่อนป่าบรเิวณที่ใชด้แูลและเตรียมพรอ้มไก่ชน 
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ภาพประกอบ 10 สภาพบ่อนป่าบรเิวณสงัเวียนชนไก่ 
 
ในการจัดชนไก่ที่บ่อนป่าครั้งหนึ่ง ๆ จะมีไก่เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ 5 – 20 คู่ 

แลว้แต่ขนาดของบ่อน ความกวา้งขวางของบ่อนหรือวัตถุประสงคข์องผูจ้ัด หากเป็นบ่อนขนาด
ใหญ่อาจมีผูเ้ขา้ร่วมและเขา้ชมมากถึง 100 คน ทัง้ผูท้ี่น  าไก่มารว่มแข่งขนั ผูท้ี่มารว่มเล่นพนนันอก
และผู้ที่มาชมเพียงอย่างเดียว โดยผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีหลายวัย โดยมากเป็นเยาวชนในระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้จนถึงวยัผูใ้หญ่ และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง หากเป็นบ่อนใหญ่ การน า
ไก่เขา้รว่มจะเป็นในนามค่ายไก่ชน เช่นเดียวกบัการแข่งขนัววัชนและไก่ชนถูกกฎหมาย สะทอ้นให้
เห็นว่าการเล่นพนันชนไก่มีความจริงจงัและเขม้ขน้กว่าการพนันขนัไก่แจ ้ที่เยาวชนสามารถน าไก่
ของตนมาเข้าร่วมในระดับบุคคลได้ อย่างไรก็ดี ผู้จัดบ่อนป่าต้องมีการควบคุมขนาดบ่อนและ
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมชมและน าไก่เขา้แข่งขันไม่ใหม้ีขนาดใหญ่หรือผูเ้ขา้ร่วมมากเกินไป เนื่องจากอาจ
ท าใหเ้ป็นที่เพ่งเล็งได ้

เมื่อมาถึงสนามแข่งขันผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขันจะน าไก่มาชั่งน า้หนักและหาคู่ชนหรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเปรียบไก่ เมื่อไดคู้่ชนที่เหมาะสมแลว้จะเป็นเรื่องของการตกลงราคาเดิม
พันระหว่างคู่ชน ซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นบาท จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการดูแลไก่เพื่อ
เตรียมพรอ้มส าหรบัการชนตลอดจนถึงขัน้ตอนการชนไก่ ขัน้ตอนนีเ้ยาวชนที่เป็นเจา้ของหรือผูด้แูล
ไก่จะมีบทบาทมาก เมื่อทราบผลแพช้นะ คู่ชนจะท าการช าระเงินใหฝ่้ายที่ชนะต่อไป กระบวนการ
ในบ่อนป่ามีขัน้ตอนคลา้ยกบัสนามไก่ชนถูกกฎหมาย แต่มีความยืดหยุ่นและขัน้ตอนนอ้ยกว่า ย่ิง
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หากเป็นบ่อนป่าขนาดเล็กที่เล่นกันในหมู่เพื่อนฝูงเครือญาติ กฎกติกาก็อาจมีความยืดหยุ่นกว่าที่
ผูว้ิจยัสรุปขา้งตน้ 

1.2 พฤติกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการเล่นพนันท้องถ่ินของเยาวชน 
นอกจากบริบทพืน้ที่ที่เอือ้ต่อการเล่นพนันแลว้ ผูว้ิจัยพบว่าการเล่นพนันทอ้งถิ่นของ

เยาวชน ยังเก่ียวข้องกับบริบทพืน้ฐานของพฤติกรรมบางประการของเยาวชนอีกด้วย นั่นก็คือ 
พฤติกรรมการเลีย้งสัตว์ที่ใช้ในการแข่งขัน โดยทั่วไปแล้ว เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่น จะมีส่วนรว่มในการเลีย้งหรือดแูลสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั ซึ่งจะมีส่วนร่วมมากหรือนอ้ยนัน้
ขึน้อยู่กบับทบาทของเยาวชนที่เก่ียวขอ้งกบัสตัว ์ยิ่งเยาวชนมีส่วนร่วมในการดแูลสตัวม์ากเท่าไร ก็
ยิ่งมีแนวโนม้ที่จะใชเ้งินและเวลาในการมีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นมากเท่านัน้ แมว้่าเยาวชน
ที่มีสว่นร่วมในการดแูลสตัวจ์ะมีทัง้เพศชายและเพศหญิง แต่จากการวิจยัพบว่าเยาวชนเพศชายมี
บทบาทหนา้ที่ในการดแูลสตัวม์ากกว่าเพศหญิงมาก เพื่อใหส้ะดวกต่อการท าความเขา้ใจ ผูว้ิจยัได้
สรุปพฤติกรรมการเลีย้งสัตวข์องเยาวชนโดยจ าแนกตามบทบาทของเยาวชนที่เก่ียวขอ้งกับสตัว์
เป็น 3 ประเภท คือ 1) เยาวชนที่เป็นเจา้ของสตัว ์2) เยาวชนที่ช่วยผูป้กครองหรือบคุคลใกลช้ิดดแูล
สตัว ์3) เยาวชนที่รบัจา้งดแูลสตัว ์โดยมีรายละเอียดพฤติกรรมที่ต่างกนั ดงันี ้

1.2.1 เยาวชนที่เป็นเจา้ของสตัว ์เยาวชนกลุม่นีคื้อเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนั
ขันไก่แจ้และไก่ชน ส่วนเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันวัวชน ไม่มีผู ้ที่ เป็นเจ้าของสัตว์เอง 
เน่ืองจากวัวมีราคาแพงมาก ส่วนใหญ่จึงเป็นสิทธิ์ของผูใ้หญ่ในครอบครวั ส าหรบัพฤติกรรมการ
เลีย้งสัตว์ของเยาวชนกลุ่มนี ้ เป็นลักษณะการดูแล 24 ชั่ วโมง กล่าวคือเยาวชนจะอยู่กับสัตว์
ตลอดเวลา ดแูลตัง้แต่การใหอ้าหาร การท าความสะอาด ดแูลที่ทางส าหรบัใชเ้ลีย้งสตัว ์ซึ่งมกัเป็น
บริเวณบ้าน รวมถึงการให้สารบ ารุงและฝึกสัตวส์  าหรบัแข่งขันอีกดว้ย จากการสัมภาษณ์และ
สงัเกตพบว่า การดแูลไก่ชนจะมีรายละเอียดและเวลาที่แน่นอนกว่าการดแูลไก่แจ ้อาจเนื่องมาจาก
ราคาค่าตัวและราคาเดิมพันที่สูงกว่าไก่แจม้าก จึงมีการลงแรง เวลาและเงินที่ใชส้  าหรบัดูแลเป็น
พิเศษ ส าหรบัเงินที่ใชด้แูลสตัว ์มีทัง้เงินที่เยาวชนเป็นผูเ้ก็บหอมรอมริบไวเ้องและเงินที่ผูป้กครอง
สนบัสนุน ในวนัหยดุ เยาวชนจะใชเ้วลาในการดแูลสตัวแ์ทบตลอดทัง้วนัหรือน าสตัวไ์ปแข่งขนั โดย
จัดเป็นกิจวัตรที่จ  าเป็นกว่ากิจกรรมอย่างอ่ืน มีเที่ยวเล่นกับเพื่อนฝูงในบริเวณเดียวกันบ้างหรือ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั และหากเป็นวนัธรรมดาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน เยาวชนจะ
ใชเ้วลาช่วงเชา้จนถึงสายในการดแูลสตัว ์ซึ่งอาจเลยเวลาเขา้แถวตอนเชา้หรือคาบเรียนที่ 1 ไปดว้ย 
และใชเ้วลาในช่วงเย็นหลังกลับจากโรงเรียนไปจนจรดช่วงค ่าด้วย อย่างไรก็ดี หากไก่ของตนมี
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ความพรอ้มส าหรบัการแข่งขนัในวนัที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เยาวชนสว่นใหญ่เลือกขาดเรียน 
ไปรว่มกิจกรรมพนนัดงักลา่ว 

 
 “...ตืน่มาก็ไปดูไก่ ไก่มนัตืน่เร็ว อย่างแรกก็ไปเลือ่น เลือ่นมนัออกมาแลว้ก็กวาดขี ้

ใหม้นั กวาดขีป๊ั้บก็พามนัไปออกก าลงักาย ตากแดด ล่อใหม้นัวิ่ง เสร็จแลว้ก็พามาพกัใหม้นัหาย
เหนือ่ย ระหว่างออกตากแดดจะใหอ้าหารเลยก็ได ้เป็นขา้วเปลือก ผมก็ใหเ้ลย แลว้ก็เช็ดหนา้ แยง
คอใหม้นั ใหเ้สลดน า้ลายมนัออกมาครบัทีเ่ป็นกอ้น พอมนัเหนือ่ยเสลดมนัจะติดอยู่ แลว้ก็เอาไปไว ้
(เก็บเขา้ที่) ช่วงเชา้ถา้ว่าตื่นเชา้เลย ก็จะเสร็จเร็ว เสร็จประมาณตี 9 (09.00 น.) ไม่เกิน โดยมาก
เค้าจะตื่นหัวรุ่ง(เชา้ตรู่) เลย ตี 5 ตี 6 เสร็จแลว้ถา้เป็นวนัปกติก็อาบน ้า ไปเรียน แต่ถา้ไม่ไปก็
ประมาณตี 1 (13.00 น.) ก็จะพามนัออกจากคอ้ง มาปล่อยคอกกวา้งครบั ใหม้นัสบายใจ แลว้ก็
ตอนเยน็เก็บประมาณ 4 โมง ก็ใหกิ้นขา้ว ยาบ ารุง แลว้ก็กางมุง้ใหไ้ก่ประมาณ 6 โมง กนัแมลง...” 

(MH1 นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N  (ออกจากระบบการศึกษาขณะ
ผูว้จิยัท าการศึกษา)) 

 
1.2.2 เยาวชนที่ช่วยผูป้กครองหรือบุคคลใกลช้ิดดแูลสตัว ์เยาวชนกลุม่นีม้ีบทบาทใน

การดูแลสัตวน์้อยกว่ากลุ่มแรกมาก จะเป็นลักษณะการช่วยผูป้กครองท าในสิ่งที่เขาท าอยู่ก่อน 
หรือผูป้กครองสั่งใหท้ ากิจกรรมเหล่านั้นบางครัง้คราว ไม่ใช่บทบาทหน้าที่หรือกิจวัตรประจ าวัน 
เช่น ช่วยตดัหญ้าววั ช่วยเก็บมูลววั ช่วยกวาดมลูไก่ ใหอ้าหาร ท าความสะอาดสตัว ์อย่างไรก็ดีแม้
เยาวชนจะมีความเชี่ยวชาญในการดูแลสัตวน์้อย แต่ก็มีความรกัใคร่ผูกพัน รูส้ึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกบัสตัวไ์ม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเยาวชนกลุ่มแรก เนื่องจากสตัวเ์ลีย้งอยู่ใยบรเิวณบา้น ตนเห็นสตัว์
เหล่านัน้อยู่ทุกวันจนเกิดความคุน้ชินและผูกพัน อย่างไรก็ดีเยาวชนกลุ่มนีใ้ชเ้วลาไปกับการดูแล
สตัวน์้อยกว่าเยาวชนกลุ่มอ่ืน ๆ จึงมีผลเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นนอ้ยตามไป
ดว้ย 

1.2.3 เยาวชนที่รับจ้างดูแลสัตว์ เยาวชนกลุ่มนี ้ทั้งหมดเป็นเยาวชนเพศชาย มี
พฤติกรรมการดแูลสตัวเ์หมือนกบัเยาวชนกลุม่แรก คือใชเ้วลาในการดแูลสตัวต์ลอด 24 ชั่วโมง แต่
มีความกดดันมากกว่า เนื่องจากการดูแลสตัวคื์อ “หนา้ที่” หากท าไดดี้ก็จะท าใหอ้นาคตทางการ
เงินและการประกอบอาชีพดีขึน้อีกทัง้ความคิดเห็นของนายจา้งหรือเถา้แก่ยงัมีส่วนในการก าหนด
พฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนีท้ัง้พฤติกรรมทั่วไปและพฤติกรรมดา้นการศึกษา เยาวชนกลุม่นีจ้ะใส่
ใจและใชเ้วลาในการดูแลสัตวม์ากเป็นพิเศษ ใหค้วามส าคัญกับเรื่องของการดูแลสัตวม์ากกว่า
กิจกรรมอ่ืน เมื่อสตัวท์ าการแข่งขัน ก็ตอ้งไปสนามแข่งขันกับสตัวท์ุกครัง้ จึงมีเวลาเรียนและส่วน
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รว่มในกิจกรรมอ่ืน ๆ นอ้ยกว่าเยาวชนในวยัเดียวกนั เยาวชนกลุ่มนีม้ีความเชี่ยวชาญ ละเอียดลออ 
และไดร้บัความไวว้างใจจากนายจา้งสงู พฤติกรรมตลอดวนัมีความเก่ียวขอ้งกบัการเลีย้งสตัวใ์น
ความดูแลของตน ส่วนมากยึดเป็นอาชีพหาเลีย้งครอบครวัตัง้แต่เด็ก โดยเริ่มจากการรบัจา้งดูแล
สตัวเ์ล็ก ๆ นอ้ย ๆ จนกระทั่งสามารถท าไดอ้ย่างดีทุกกระบวนการ ก็จะไดร้บัความไวว้างใจใหด้แูล
สตัวต์ลอดเวลา และหากสตัวท์ี่ตนดแูลชนะการแข่งขนั ก็จะไดค่้าเปอรเ์ซ็นตจ์ากนายจา้งตามแต่จะ
ตกลง หรือที่วงการไก่ชนเรียกกนัว่า “ค่าน า้” นั่นเอง 

 
ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหก์ารให้ความหมาย แนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติของเยาวชนที่
เกี่ยวกับการพนันท้องถ่ิน 

จากวิเคราะหก์ารใหค้วามหมาย แนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติของเยาวชนที่เก่ียวกับ
การพนนัทอ้งถิ่น พบว่า เยาวชนที่มีพฤติกรรมเล่นพนนัทอ้งถิ่นส่วนใหญ่มีแนวคิดเก่ียวกบัการเล่น
ชนววั ชนไก ่ขนัไก่แจ ้และนกกรงหวัจกุ ว่าไม่เป็นการพนนั แต่เป็นเกมกีฬาส าหรบัการชิงรางวลั ซึ่ง
อาจเป็นเงินเดิมพัน หรือของรางวัลอ่ืน ๆ ตามแต่จะตกลงกันระหว่างคู่แข่งขัน รวมถึงเป็น
วฒันธรรมประเพณีที่ท ากันมาอย่างยาวนานตัง้แต่บรรพบุรุษ มีความผูกพันและเก่ียวขอ้งกับวิถี
ชีวิตของตนและครอบครวัอย่างแยกกนัไม่ออก โดยเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นนีม้กั
เป็นสมาชิกในครอบครวัที่ดแูลสตัวส์  าหรบัแข่งขนักนัมารุ่นต่อรุ่น จึงมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิด และเป็น
เรื่องปกติธรรมดาในสังคมและชุมชนของตน นอกจากนีก้ารน าสตัวท์ี่ตนดูแลเอาใจใส่อย่างดีไป
แข่งขนัแลว้ชนะ ถือเป็นความภาคภูมิใจของผูเ้ลีย้ง ทัง้ยงัมีความสนุกสนานต่ืนเตน้จากการแข่งขนั
ที่มีสตัวข์องตนร่วมแข่งอีกดว้ย ผูว้ิจัยพบว่าแนวคิดเช่นนีเ้ป็นแนวคิดที่หยั่งรากลึกมานาน ตัง้แต่
เยาวชนยังเล็กและยังไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น เป็นเพียงผู้ช่วยในการเลีย้งสัตวห์รือ
รับจ้างเลี ้ยงสัตว์ที่ใช้ในการแข่งขันเท่านั้น และเมื่อมีพฤติกรรมแล้ว แนวคิดดังกล่าวก็ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไป กลบัย่ิงชดัเจนและหนกัแน่นขึน้  

อย่างไรก็ตาม เยาวชนที่มีพฤติกรรมดงักล่าวบางสว่นกลบัมองว่าการชนววัและชนไก่เป็น
การพนัน เนื่องจากมีการลงทุนเป็นเงินในการเดิมพัน แต่การแข่งขนัไก่แจ ้และขนันกกรงหวัจุกไม่
เป็นการพนัน เพราะถือเป็นการชิงรางวัลเท่านั้น โดยเยาวชนบางคนมีความคิดความเชื่อในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมตามหลกัศาสนาดว้ย เช่น การแข่งขันไก่แจแ้ละนกกรงหัวจุกไม่เป็นการทรมาน
สตัว ์ไม่บาป จึงไม่ใช่การพนัน ส่วนการชนววั ชนไก่เป็นการพนัน เป็นบาป ก็จะไม่มีพฤติกรรมนัน้ 
ซึ่งแนวคิดดงักลา่ว เยาวชนระบวุ่าไดร้บัมาจากผูป้กครอง 
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แมว้่าจะมีเยาวชนบางส่วนมองว่าการชนววั ชนไก่ ขนัไก่แจแ้ละขนันกกรงหวัจุกเป็นการ
พนัน แต่เยาวชนทั้งหมดก็ไม่ได้รูส้ึกว่าการเล่นการพนันท้องถิ่นเป็นเรื่องผิด เนื่องจากไม่ผิด
กฎหมาย จึงเป็นการกระท าที่สามารถกระท าไดโ้ดยถูกตอ้ง  

ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ เก่ียวกับพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนที่
ผูว้ิจยัสรุปมานัน้ สามารถสะทอ้นผ่านขอ้มลูเชิงลกึของผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ดงันี ้

 
“...ไม่ครบั ไม่ใช่เป็นการพนนั เพราะตอนนีก้ารเล่นววัชนครบั มนัเป็นวฒันธรรมของ

ทางใตแ้ลว้ครบั เป็นกีฬา มนัเล่นมานานแลว้ครบั คนในครอบครวั แถวบา้นผมก็เล่นกนัหมด แลว้
ผมก็ตามนา้ไปตัง้แต่เดก็ ๆ มนัไม่ใช่ผดิกฎหมายอะไรท ีมีนาย(ต ารวจ)มาดูดว้ยลางท.ี..”  

                          (MH2 นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“...อย่างไก่แจเ้ป็นกีฬา เพราะมนัชิงรางวลั แต่ววัชนเป็นการพนนั เพราะไก่แจเ้อาตวั

ที่ขันเยอะที่สุด มันไม่ไดก้ลบตงัค์(ลงเงินเดิมพนัฝั่งละเท่า ๆ กัน)กัน แต่ววัมันกลบตงัค์กัน ตอ้ง
ต่อสูก้นั ววัเล่นทัง้วางเดิมพนัและเล่นนอกเลยครบั มนัใชต้งัค์เยอะ แต่ยงัไงมนัก็ไม่ผิดครบั มนัไม่
ผดิกฎหมาย เปิดได ้เล่นกนัไดป้กตเิลยครบั ไม่ตอ้งหยบ(หลบ)เล่น...”  

(MH3 นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 

จากการศึกษาและสัมภาษณ์เยาวชนคู่เปรียบเทียบทั้งกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นอยู่และที่เลิกเลน่ไปแลว้ ท าใหท้ราบว่าการใหค้วามหมาย ความคิด ความเชื่อของเยาวชนที่
มีต่อการพนันทอ้งถิ่นไม่แตกต่างกัน การเป็นหรือไม่เป็นการพนันไม่ไดม้ีผลต่อการตัดสินใจเล่น 
เนื่องจากอย่างไรเยาวชนก็มีทัศนะต่อการเล่นพนันท้องถิ่นว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิด เนื่องจากไม่ผิด
กฎหมาย การเป็นหรือไม่เป็นการพนัน ไม่ใช่ปัจจยัหลกัที่ท าใหเ้ยาวชนตัดสินใจเลิกเล่นการพนัน
ทอ้งถิ่น 

นอกจากนีท้ศันคติของเยาวชนที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นในมิติเศรษฐกิจและ
สงัคมยังเป็นไปในดา้นบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติเศรษฐกิจ เยาวชนมองว่าการพนันทอ้งถิ่น
และกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งเป็นหนึ่งในหนทางที่สามารถสรา้งรายไดม้าจุนเจือครอบครวั ไม่ว่าจะเป็น
การรบัจา้งเลีย้งสตัว ์การปลูกหรือตระเวนเก็บหญ้าววัขาย การขายมูลววั การผสมพันธุไ์ก่ส  าหรบั
ขายลูกพันธุ์ทั้งทางตรงและผ่านช่องทางออนไลน ์การต่อไก่ป่ามาขาย ซึ่งสรา้งรายไดอ้ย่างงาม 
การประกอบอาชีพเหลา่นี ้ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัความรูใ้นชัน้เรียน แต่ตอ้งอาศยัทกัษะที่เกิดจากการ
สะสมประสบการณจ์ากการเลีย้งสตัว ์รวมถึงเสน้สายทางสงัคมที่เกิดจากการอยู่ในวงการเดียวกนั 
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ซึ่งเยาวชนไดส้ัมผัสและเรียนรูใ้นชีวิตประจ าวันอยู่แลว้ จึงเห็นว่าการสรา้งรายไดเ้หล่านีง้่ายกว่า
การแสวงหารายได้จากความส าเร็จในการศึกษา ซึ่งเยาวชนมักจะมองว่าตนเรียนไม่เก่ง ไม่
สามารถประกอบอาชีพอ่ืนใดได ้และเรียนเพื่อใหจ้บการศึกษาเพียงเท่านัน้ ไม่มีมมุมองในอนาคต
เก่ียวกับการประกอบอาชีพที่ เป็นผลมาจากความส าเร็จทางการศึกษา หากพิจารณาถึงมุมมอง
เศรษฐกิจในระดับชุมชน เยาวชนมองว่าการพนันทอ้งถิ่นและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กิดการ
หมนุเวียนเงินและกระจายรายไดใ้นชุมชน สรา้งรายไดแ้ละอาชีพใหแ้ก่คนในชุมชนของตน รวมถึง
ในวันแข่งขันสัตว์ต่าง ๆ ยังเป็นหนึ่งในช่องทางการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของตนอีกด้วย 
เยาวชนจึงมองว่าการที่ชุมชนของตนมีสนามพนันทอ้งถิ่นอยู่มาก เป็น “โอกาส” ที่ท าใหชุ้มชนของ
ตนได้เปรียบกว่าชุมชนอ่ืน ๆ ส าหรบัในมุมมองเศรษฐกิจในระดับตนเอง เยาวชนมองว่าการที่
ตนเองสามารถสรา้งรายไดจ้ากพนนัทอ้งถิ่นและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งได ้ไม่ว่าจะเป็นดว้ยอาชีพ เงิน
เดิมพัน หรือของรางวัลอ่ืน ๆ จากการเล่นพนัน ทรพัยส์ินเหล่านีท้  าใหเ้ยาวชนพึ่งพาตนเองได ้ไม่
เป็นภาระของครอบครวั เกิดความภาคภมูิใจในตนเองมากขึน้  

ส าหรบัทัศนคติในมิติสงัคม เยาวชนมองว่าการพนนัทอ้งถิ่นท าใหส้งัคมของตนกวา้งขึน้ 
ไดรู้จ้ักผูค้นมากหน้าหลายตา ไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลในวงการเดียวกัน รูจ้ักผูม้ีอิทธิพลใน
ชมุชน ซึ่งเยาวชนที่อยู่ในวงการจะมีความย าเกรงมาก จากการพดูคยุสอบถามผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท า
ใหท้ราบว่าเยาวชนที่มีอายุนอ้ยไม่กลา้เรียกชื่อผูม้ีอิทธิพลดว้ยค าว่า “โก” น าหนา้ (แปลว่าพี่ชายใน
ภาษาจีน ประชากรภาคใตน้ิยมเรียกน าหนา้ชื่อเพื่อแสดงความเคารพและสนิทสนม) แต่กลบับอก
ว่าถา้เป็นบิดาของตน สามารถเรียกชื่อนัน้ ๆ ได ้นอกจากนีย้งัพบว่านกัเรียนที่รูจ้กัสนิทสนมกบัผูม้ี
อิทธิพลในสนามจะมีความภาคภูมิใจมาก และรูส้ึกว่าตวัเองเป็นคนส าคัญไปดว้ย แต่ก็จะมีความ
ระมัดระวังตัวกับคนนอกวงการมากขึน้เช่นกัน จากการจดัการสนทนากลุ่มและสงัเกตผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญักลุ่มที่ 1 หลายครัง้พบว่า เยาวชนกลุ่มนีม้ีการชื่นชมความสามารถของกนัและกนัในเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น ซึ่งฝ่ายที่ถูกชมจะมีความภาคภูมิใจและมั่นใจใน
ตนเองมากขึน้ บางครัง้มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคที่ใชใ้นการแข่งขันขณะท าการสนทนากลุ่มดว้ย 
นอกจากนีเ้ยาวชนยังมองว่าการใชเ้วลาไปกับพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนันทอ้งถิ่น เช่น 
การดูแลสัตว์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่มีอันตราย ซึ่งทัศนคติเหล่านี ้มี
ความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องไปถึงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและแรงจูงใจ ที่น าเยาวชนเขา้สู่การเล่นพนัน
ทอ้งถิ่น ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป ทศันคติของเยาวชนที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น
ในมิติเศรษฐกิจและสงัคมสามารถสะทอ้นผ่านขอ้มลูที่ไดจ้ากการสนทนากลุม่ ดงันี ้
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“...การเงิน ระบบเศรษฐกิจดี มนัมีหลายอย่าง ขายก็ได ้เลีย้งก็ได ้ชนก็ได ้ถา้แพก็้
ขายเลยก็ไดต้งัค์ มันสรา้งรายได ้สรา้งอาชีพ มีรายไดม้าใชส้่วนตวั ซือ้ของ ซือ้อะไรใหพ้่อใหแ้ม่ 
ชนะมาก็ไดแ้บ่งกนัใช ้ตงัค์ไม่ตอ้งขอพ่อแม่ประมาณอาทิตย์ 2 อาทิตย์พันนัน้แหละ ของผมเรื่อง
ตงัค์อย่างเดียว เหมือนแทง 2000 ไดก้ลบัมา 4000 ...ก็ของผมก็เรื่องตังค์อย่างเดียว ก็ผมไม่ใช่
เลีย้ง ผมแทงเฉย ๆ มนัสนุก...ของผมรบัจา้งเลีย้งไม่ตอ้งซือ้ขา้วใหไ้ก่เอง แพช้นะเรื่องหนึ่ง ใหบ้ิน
อย่างเดียวอาจารย์ ตอ้งใหถ้ึงแดด เลีย้งใหม้นับินดี ตากแดด อย่าใหม้นัอว้นนัน้ มนัอว้นมนัก็วิ่งไม่
รอด ตีไม่รอด ตอ้งคุมน า้หนกัเหมือนคน ตากแดดลดน ้าหนกั วอร์มไก่ เดือยไวใ้ส่ตอนชนเท่านัน้ ก็
ไดต้งัคต์ามใจแพช้นะไม่เกีย่ว... 

 ...ถึงก็ท าใหรู้จ้ักคนใหม่ ๆ รูจ้ักคนมาก สิ่งแวดลอ้มใหม่ ฝรั่งก็มี พม่าก็มี สงัคม
มนัก็กวา้งขึน้ มาจากเชียงรายก็มี แต่ตอนนีเ้คา้ปิดหมดแลว้(สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั
โคโรนา่ 2019) เมือ่ก่อนเจอทีบ่่อนเถือ่นมาก แต่ตอนนีเ้คา้ปิดหมดแลว้บ่อนเถือ่น...”  

(การสนทนากลุ่มนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
แมท้ศันคติของเยาวชนที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นจะเป็นไปในแง่บวก เยาวชน

ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญเกินครึ่งระบุว่าการเล่นพนันทอ้งถิ่นส าหรบัตนไม่มีขอ้เสีย แต่เยาวชนบางส่วนได้
สะทอ้นมุมมองเชิงลบต่อพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นออกมาเล็กนอ้ยในแง่มุมที่เก่ียวขอ้งกับ
เรื่องการเงินและทศันคติของบุคคล ภายนอก ดงัสะทอ้นผ่านขอ้มลูจากการสมัภาษณแ์ละสนทนา
กลุม่ ดงันี ้

 
 “...ก็ผมว่าผมติดเล่นเหมือนกันแหละ ไม่ใช่ ไม่ติดแต่มันชอบไงครบั ผมอยาก

เอาชนะ เสียเงนิบางทีก็สองพนั สามพนัจารย์ปกติ บางทีก็เล่นจนหมุนไม่ทนันะจารย์ ก็อย่างผมก็
ใชว้ธิีอดเอา อดของชอบอย่างอืน่ แบบไดอ้ย่างก็ตอ้งเสียอย่างแหละครบั จริง ๆ ท าเกี่ยวกบัพวกนี ้
มนัก็ไดต้งัค์อยู่แลว้ ปกติก็ไดม้ากกว่าเสีย อย่างไปช่วยเคา้ใส่น ้า ใส่เดือยไก่วนัชนผมก็ไดต้งัค์ แต่
เล่นนอกบางทมีนัก็หมนุไม่ทนัจริง ๆ ครบั...”  

(MH1 นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N  (ออกจากระบบการศึกษาขณะ
ผูว้จิยัท าการศึกษา)) 

 
“...ก็เรื่องบุคคลภายนอกก็มองไม่ดี พวกผูใ้หญ่บางคนที่เคา้ไม่ไดม้าเล่น มาเขา้ใจ

ตรงนี ้เคา้ก็คงไม่ชอบพวกเรา... 
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...ก็ส าหรบัผมไก่มนักินเยอะ ค่าใชจ่้ายเยอะ ค่าอาหาร ค่ายาบ ารุงเยอะ ค่าอปุกรณ์
อีก ถา้จะเลีย้งใหด้ีไม่ว่าไก่ว่าววัก็ตอ้งดูแลดี ค่าใชจ่้ายมันก็มากไปอีก แต่ส่วนมากก็ไดม้ากกว่า
เสยี แลว้บางทเีวลาชนแลว้มนัตายก็สงสารมนั ก็เราเลีย้งมาเองดว้ย เหน็ดู(เอน็ดู)มนันัน้...”  

(การสนทนากลุ่มนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 

ส าหรบัสภาวการณย์อมรบัพฤติกรรมการติดพนัน พบว่าเยาวชนที่เป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคัญ
ไม่ไดม้องว่าตนเองติดการพนัน แต่มองว่าพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นเป็นเพียงผลพวงจากวิถี
ชีวิตที่ตนด าเนินอยู่ เนื่องจากเมื่อตนเป็นผูเ้ลีย้งสัตวน์ั้น ๆ แลว้ ก็ตอ้งน าสตัวเ์ขา้ร่วมการแข่งขัน 
การวางเงินเดิมพนัหรือเล่นพนนันอกเป็นเรื่องปกติที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้และเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัใน
การเลีย้งสตัวเ์หล่านัน้ดว้ย อย่างไรก็ดีมีเมื่อพิจารณาเยาวชนคู่เปรียบเทียบพบว่าเยาวชนในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุ 18 ปีขึน้ไป ยอมรบัว่าความสนุกและอารมณ์
ต่ืนเตน้จากการลุน้ในสนามแข่งขนัท าใหต้นเองชอบเลน่พนนัทอ้งถิ่นและหากแพก้็อยากเลน่อีกครัง้
เพื่อแกม้ือ โดยไม่ไดม้องว่าเป็นสภาวะการติดพนนัแต่อย่างใด 

 

 

 
ภาพประกอบ 11 แนวการใหค้วามหมาย แนวคิด ความเชื่อ  

และทศันคติของเยาวชนที่เก่ียวกบัการพนนัทอ้งถิ่น 
 
จากขอ้คน้พบขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าทศันคติของเยาวชนที่มีต่อการพนนัทอ้งถิ่นเป็นไปใน

ทิศทางบวก เนื่องมาจากตัวก าหนดส าคัญ 2 ประการด้วยกัน นั่นคือ 1) ความเชื่อของเยาวชน
เก่ียวกับผลของการเล่นพนันทอ้งถิ่น ขอ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าเยาวชนเชื่อว่าผลของการพนัน
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ทอ้งถิ่นนัน้มีเพียงขอ้ดีเท่านัน้ ไม่มีขอ้เสีย การพนันทอ้งถิ่นเป็นวัฒนธรรมประเพณี เป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินชีวิตในสงัคม ไม่ใช่พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือท าใหต้นเป็นคนไม่ดี กลบักนัการมี
พฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นกลบัเป็นผลดีแก่ตนเองในมิติเศรษฐกิจและสงัคม ท าใหต้นมีรายได ้
ไม่เป็นภาระของครอบครวั ท าใหว้งสงัคมของตนกวา้งขึน้ เป็นที่ยอมรบัของสงัคมที่ตนอาศยัอยู่ได ้
2) การประเมินผลของการเล่นพนันทอ้งถิ่น จากขอ้คน้พบแสดงใหเ้ห็นแลว้ว่าเยาวชนประเมินว่า
ผลจากการพนนัทอ้งถิ่นสามารถช่วยพัฒนาชีวิตของตนได้ ซึ่งการที่ตวัก าหนดทัง้สองช่วยก าหนด
ทัศนคติของเยาวชนต่อการพนันท้องถิ่นนีส้อดคลอ้งกับกรอบแนวคิดชั่วคราวที่ผู ้วิจัยได้วางไว้ 
ก่อนหนา้ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ดงัภาพประกอบ 12 

 

 

 
ภาพประกอบ 12 ทศันคติของเยาวชนที่มีต่อการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 
และตวัก าหนดตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและผลการวิจยั 
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ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหเ์จตนาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมและกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเล่นพนันท้องถ่ินของเยาวชน  

ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหค์วามตัง้ใจ พฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นของเยาวชน โดยแยกเป็นประเด็นส าคัญ 2 ประการ คือ 1)  สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง แรงจูงใจ 
และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ที่ น าเยาวชนเข้าสู่การเล่นพนันท้องถิ่ น รวมถึงการรับ รู ้
ความสามารถในการควบคมุตนในการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 2) เจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการ
เลน่พนนัทอ้งถิ่น และพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน โดยมีผลการวิจยั ดงันี ้

3.1 สาเหตุ/ปัจจัยเส่ียง แรงจูงใจ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ทีน่ าเยาวชนเข้า
สู่การเล่นพนันท้องถ่ิน รวมถึงการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนในการเล่นพนัน
ท้องถ่ินของเยาวชน 

ในหัวข้อนี ้ ผู ้วิจัยได้แยกการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
แรงจูงใจ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการมีพฤติกรรมเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน เนื่องจาก
เรื่องมีความเก่ียวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอด และ 2. การรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคมุตนในการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน  

3.1.1 สาเหต/ุปัจจยัเสี่ยง แรงจงูใจ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการมีพฤติกรรม
เล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน จากการสมัภาษณแ์ละการสนทนากลุ่มกบัเยาวชนผูใ้หข้อ้มลูส าคัญ 
เมื่อพิจารณาตามเยาวชนคู่เปรียบเทียบ พบว่าเยาวชนทุกกลุม่ที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นมี
กระบวนการเขา้สู่การมีพฤติกรรมทอ้งถิ่นไม่แตกต่างกัน กล่าวคือเยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมการเล่น
การพนนัทอ้งถิ่นตามผูใ้หญ่ในครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่นอ้ง เยาวชนที่มีพฤติกรรม
การเล่นพนันทอ้งถิ่นทั้งหมดยังเป็นเยาวชนจากครอบครวัที่ผูป้กครองมีพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นอยู่ก่อนแลว้อีกดว้ย นอกจากนี ้ บุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชนรอบตวัเยาวชนก็มกัมีความเก่ียวขอ้ง
กบัสตัวท์ี่ใชใ้นการเล่นพนนัทอ้งถิ่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้จึงท าใหเ้ยาวชน
กลุม่นีม้ีวิถีชีวิตผกูพนัอยู่กบัการเลีย้งสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนัและมองพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น
เป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อเยาวชนโตขึน้ก็เปลี่ยนบทบาทจากผูส้ังเกตการณ์มาเป็นผูช้่วยหรือผู้
เลีย้งสัตว ์บางคนก็ยึดเป็นอาชีพหารายไดเ้ขา้ครอบครวั เยาวชนกลุ่มนีย้่อมเกิดความผูกพันกับ
สัตว์และแปรเปลี่ยนเป็นความชอบกิจกรรมทั้งหลายที่เก่ียวข้องกับสัตว์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการเลีย้งสตัวห์รือการน าสตัวไ์ปแข่งขนั รวมถึงการวางเงินเดิมพนัและการพนนัที่เก่ียวขอ้ง
กับสัตวเ์หล่านั้นอีกดว้ย เมื่อวิถีชีวิตของเยาวชนและบุคคลรอบตัวมีความเก่ียวขอ้งกับการพนัน
สตัวเ์ช่นนี ้เยาวชนจึงมีโอกาสติดตามผูป้กครองเขา้ไปชมการแข่งขันในสนามพนนัตัง้แต่เล็ก มีทัง้
แบบขอติดตามไปดว้ย และผูป้กครองชกัชวนหรือพาไปเอง จากการศึกษาพบว่า เยาวชนเริ่มเขา้
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สนามพนันตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยมีอายุระหว่าง 5 – 10 ปี  เมื่ อมีความคุ้นชินกับ
สภาพแวดลอ้มในสนามพนนัและมีความเขา้ใจในกระบวนการเลน่พนนัทอ้งถิ่นจากการสงัเกตและ
ซกัถามผูใ้หญ่ในสนามพนนัแลว้ เยาวชนจึงเริ่มมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นดว้ยตนเอง ทัง้การ
ร่วมวางเงินเดิมพันในการพนันววัชน ไก่ชนและการพาไก่แจข้องตนไปแข่งขันประชันเสียง ซึ่งมัก
เริ่มตน้เมื่อเยาวชนเขา้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือมีอายุตัง้แต่ 13 ปีขึน้ไป เนื่องจากเริ่มกา้ว
ผ่านวัยเด็กเป็นวัยรุ่น มีความมั่นใจในตนเอง มีประสบการณ์ในการสังเกตและวิเคราะหเ์กมการ
แข่งขนั รวมถึงมีเงินสะสมหรือท างานไดเ้งินมากพอส าหรบัใชจ้่ายตามใจปรารถนา  

เมื่อท าการพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ผู ้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ผู้วิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียนแสดงทัศนะเก่ียวกับสาเหตุที่ท าให้
นกัเรียนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น เป็นไปในทิศทางเดียวกบัที่ผูว้ิจยัสรุป คือเยาวชนกลุ่มนี ้
มกัเป็นเยาวชนที่เกิดและเติบโตในครอบครวัที่มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น
อยู่ก่อนแลว้ หรือมีบุคคลใกล้ชิดที่เล่นพนันท้องถิ่น อาจเป็นกลุ่มเพื่อนหรือเครือญาติ หากไม่มี
บุคคลใกลช้ิดเก่ียวขอ้งกับการพนันทอ้งถิ่นเลย เยาวชนก็มักไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น
ตามไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของผูป้กครองบางส่วนที่ยอมรบัว่า การที่บุตรหลานใน
ปกครองของตนมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น มีสาเหตมุาจากสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง “สถาบนัครอบครวั” เป็นส าคญั ดงัจะสะทอ้นผ่านขอ้มลูจากการสมัภาษณแ์ละการสนทนากลุ่ม
ผูบ้รหิาร ดงันี ้

 
“...พูดถึงสาเหต ุมนัก็เป็นพฤตกิรรมเลยีนแบบมาจากพอ่แม่นั่นแหละครบั คอืของพนั

นีม้ันก็ตอ้งมาจากพ่อแม่ ไม่งัน้มันจะเอามาพรือ (เอามาอย่างไร) เห็นพรือ แต่ว่าก็ไม่อยากหา้ม
ของพนันี ้หา้มสิ่งเดียว หา้มเด็ดขาด คือหา้มเรื่องยาเสพติดอะไรพนันูน้ ถา้มีตงัค์ก็ใหไ้ป ถา้ไม่มี
ตงัค์ก็นอนบา้น ไม่จ าเป็นตอ้งเล่นตลอด ไม่ตอ้งดิน้รน เราก็ท าพนันี ้มนัก็เห็น ก็เป็นเหมือนเราไป
อตัโนมตั.ิ..”  

(PL1 ผูป้กครองผูใ้หข้อ้มูลส าคญักลุ่มที ่1 ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้) 
 
 “...ถา้มองในเชิงว่าเยาวชนในชมุชนบางกลุ่มมีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นเนีย่ 

ก็อาจจะสะทอ้นไปถึงผูป้กครองก่อน ว่าผูป้กครองก็น่าจะมีส่วน แลว้ก็อาจจะชกัจูงจากกลุ่มเพือ่น 
เหน็จากเพือ่นดว้ย หรือว่าพอ่แม่ เครือญาตเินีย่เล่นใหดู้...  

...ก็ตอ้งมองยอ้นไปยังครอบครวัอีก แลว้ก็สิ่งแวดลอ้มรอบตวัเคา้ เพราะตอนเนีย้ 
สิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ โรงเรียนของเรามนัก็เอือ้ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมพวกนี ้ใกล ้ๆ ก็มีบ่อนววั เลีย้ง
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ววัเยอะ แลว้ก็นักเรียนส่วนนึงก็เลีย้งววั การพนนัทอ้งถิ่นนี่คิดว่าสโคปของเด็กน่าจะจ ากัดตาม
สภาพแวดลอ้ม...”  

(การสนทนากลุ่มผูบ้ริหาร โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
 นอกจากปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มรอบตัวเยาวชนแลว้ อีกหนึ่งปัจจยัส าคญัที่ท าให้

เยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น คือ ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการพนันท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ปกครองบางส่วนที่ระบุว่า การที่ เยาวชนมีพฤติกรรมเหล่านี ้ สืบ
เนื่องมาจากความชอบส่วนตวัของเยาวชนเป็นส าคญั โดยผูว้ิจยัท าการสรุปทศันคติของเยาวชนที่มี
ต่อการพนันทอ้งถิ่นที่เป็นสาเหตุใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นแยกเป็นประเด็นได้
ดงันี ้

ทัศนคติดา้นเศรษฐกิจ เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นมองว่า การเล่น
พนนัทอ้งถิ่นและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง ท าใหต้นมีรายได ้มีเงินใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยไม่ตอ้งขอเงิน
จากผูป้กครอง พึ่งพาตนเองได ้สรา้งอาชีพใหแ้ก่ตนเองไดต้ัง้แต่ยังเล็กและสามารถยึดเป็นอาชีพ
ถาวรได ้ทัง้ยงัไดร้บัผลประโยชนจ์ากความสนุกสนานของตนอีกดว้ย ในมิติชุมชน เยาวชนมองว่า
การพนนัทอ้งถิ่นท าใหเ้กิดการกระจายรายไดแ้ละท าใหเ้กิดการหมนุเวียนเงินภายในชุมชน เป็นการ
กระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทางหนึ่ง ดงัสะทอ้งผ่านขอ้มลูจากการสมัภาษณด์งันี ้

 
“...เล่นแลว้มนัไดต้งัค์ บางทีก็เสีย แต่เวลาไดม้นัไดม้ากเป็นเท่าตวั เอาไปเล่นต่อได้

อีก ไม่ตอ้งขอใครมาเล่น ไดลุ้น้ดว้ย อย่างหนูเล่นทัง้ในทัง้นอก เวลาไดม้นัไดม้ากจริงนะอาจารย ์
เอาเก็บได ้ซือ้ของทีอ่ยากไดก็้ได ้บางทก็ีเอาไปใชท้ีย่มืพอ่มาเล่นบา้ง...”  

(WH1 นกัเรียนหญิงระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“...ไดเ้งินไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ไม่ตอ้งขอพ่อแม่ อยากไดอ้ะไรก็ไดซ้ือ้เลย ใครก็ว่า

อะไรไม่ได ้เพราะมนัเงนิผม แลว้มนัสนกุดดีว้ยครบั...”  
(ML1 นกัเรียนชายระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 

 
“...มนัสรา้งรายไดไ้ดก้นั แบบเหมือนถา้เราแข่งชนะบ่อย ๆ แลว้ผสมลูกมนัขายก็ได้

ราคาดี ผมขาย(ไก่)ในเฟซกนัอะ เคยขายไดห้ลายพนั ตวัเป็นหมืน่ก็มีของพีผ่ม บางคนเขาขายเป็น
แสน ถา้เรียนจบผมก็ไม่เรียนแลว้ เพราะผสมไก่ขายไดต้งัค์แลว้ นี่ก็ไม่ไดข้อตงัค์พ่อแม่มาใชต้ัง้



  95 

นานแลว้ เพื่อนผมก็รบัจ้างเลีย้ง ตดัหญา้ววัอีก คนแถวบา้นผมก็ยึดพวกนีเ้ป็นอาชีพ มันไดต้งัค์
เลยนัน้...”  

(MH8 นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N (ออกจากระบบการศึกษาขณะ
ผูว้จิยัท าการศึกษา)) 

 
ทศันคติดา้นสงัคม เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นมองว่าการท ากิจกรรม

ดงักล่าวท าใหต้นเป็นผูก้วา้งขวางในสงัคม ไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้หญ่และเพื่อนวยัเดียวกนั เป็น
การขยายวงสงัคมของตนใหไ้ดพ้บกับสงัคมใหม่ ๆ นอกจากนีเ้ยาวชนยังมองว่ากิจกรรมการเล่น
พนันท้องถิ่นเป็นตัวช่วยให้ตนหายเบื่อหน่าย หายเครียดจากกิจกรรมการเรียน การท างานใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงยังมองว่าการใชเ้วลาในการดูแลสตัวเ์พื่อน าไปเล่นพนันทอ้งถิ่นเป็นการใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชนก์ว่ากิจกรรมอย่างอ่ืน ทัง้ยังก่อใหเ้กิดความรูส้ึกสนุกสนานต่ืนเตน้ และ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทั่วไปของวยัรุน่ที่ชอบความตื่นเตน้ การลองผิดลอง
ถูก เมื่อผนวกกับความอยากรูอ้ยากลอง ท าใหเ้ยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นไดไ้ม่
ยาก 

 
“...ขอ้ดีมันมีมาก สนุก ตื่นเตน้ ไดพ้บเพื่อน ไดส้งัคมใหม่ ๆ คนใหญ่(ผูใ้หญ่)ที่พูด

เรื่องเดียวกนั มนัคุยกนัไดท้กุเรื่อง คุยกนัรูเ้รื่องกว่าคนที่ไม่รูเ้รื่องไก่ แลว้ผมสนิททกุคนนิคนแถวนี ้
เพราะไก่นีแ่หละ บางทีไปก็ไม่ตอ้งไปกบัใครก็ได ้ไปเล่นกบัคนในสนามได ้เพราะรูจ้ักกนัแลว้ ผม
ไปบ่อยดว้ย มนัมีเล่นกนัทกุวนั...”  

(ML2 นกัเรียนชายระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“...มันก็เหมือนว่ามันเป็นเพื่อความบันเทิง คลายเครียดเ รื่องงาน บางทีท างาน  

เหนือ่ย ๆ ท าการบา้นก็ไดม้าเล่นกบัไก่ เพลินดี ไดดู้ ชอบดูมนัอาจารย์ พามนัเล่นแดด ใหม้นับิน 
ท าแบบไม่ค่อยเครียด ไม่ปวดหวั ชอบดว้ยแหละ เวลาอยู่กบัไก่ไม่เบื่อเลยค่ะ แต่ว่ามีขีเ้กียจบา้ง
เหมือนกนั แต่ไม่บ่อย แลว้มนัด ีไม่ตอ้งเล่นโทรศพัทท์ัง้วนั...”  

(WH2 นกัเรียนหญิงระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N (ออกจากระบบการศึกษาขณะ
ผูว้จิยัท าการศึกษา)) 

 
“...เวลาว่างก็มา พาววัไปครด(กิน)หญา้ก็ดีกว่าไปขบัรถ ไปแวนซ์กบัเพือ่นคนอื่น ดี

เหมือนกัน เราก็ได้ความแข็งแรงไปด้วย พ่อแม่ก็ชอบ แกว่าไม่อันตราย แล้วมันเหมือนเป็น
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ความสุขส่วนตวั ผมชอบ ตื่นเตน้ สนุก เวลาพาเดินก็เพลิน ไดดู้นู่นดูนีไ่ปบา้ง มนัไดท้ าอะไรบา้ง 
ไม่เบื่อ มีเหนือ่ย แต่ผมชอบเลยท า... แลว้เวลาผมไปไม่ตอ้งเสียตงัค์ นา้รูจ้กักบันาย แกพาเขา้ได ้
ไม่พาววัก็ไม่ตอ้งจ่าย แกคยุให.้..”  

(MH5 นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 สาเหต/ุปัจจยัเสี่ยง แรงจงูใจที่น าเยาวชน 
เขา้สูก่ารมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

 
จากภาพประกอบ 13 แสดงสาเหตแุละปัจจยัเสี่ยงที่น าเยาวชนเขา้สูก่ารมีพฤติกรรม

การเล่นพนันท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของเยาวชนที่มี
พฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นตามผูใ้หญ่ ทั้งพ่อแม่ ผูป้กครอง ญาติพี่น้อง หรือผูใ้หญ่แถวบา้น 
ต่อมาก็เล่นกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องจากการที่เยาวชนช่วยเลีย้ง
สตัวห์รือรบัจา้งเลีย้งสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขัน การที่ผูใ้หญ่รอบตัวมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น
และไม่ไดค้ดัคา้น ในบางครัง้ถึงขัน้สนบัสนนุใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นรวมถึงการ
มีพฤติกรรมร่วมของเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนี ้ส่งผลให้ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการพนัน
ทอ้งถิ่นเป็นไปในทางบวก ท าใหเ้ยาวชนมองว่าเป็นพฤติกรรมปกติ เป็นวฒันธรรมที่สืบทอดกนัมา
รุน่ต่อรุน่ และสง่ผลใหเ้ยาวชนเกิดความตัง้ใจและเขา้ถึงพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นไดง้่าย 

 
“...อย่างครัง้แรกก็ไดไ้ปดูววัของลุง ลุงพาไปชนแลว้ผมก็ไปกับววัลุง ไปกับพ่อดว้ย 

พอตอนหลงัอยากเลีย้งก็ใหพ้่อซือ้ให ้แลว้พอใหญ่ก็พาไปชนเอง นานกว่าจะไดช้น 2 – 3 ปี ผมก็
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เลีย้ง เมื่อก่อนบา้นผม พ่อเลีย้งแต่ววัตวัเมีย เอาไวข้ายอะไรแบบนัน้ ไม่ใช่ววัชน แต่ไปดูของลุง
หลายครัง้แลว้ชอบเลยใหพ้อ่ซือ้ใหเ้ลีย้งแลว้พาไปชนเอง...”  

(MH2 นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“ก็ตอนแรกก็รบัจา้งเลีย้ง แบบรบัจา้งตดัหญา้ หาตงัค์ ทีบ่า้นผมไม่ค่อยมี เห็นเคา้ท า

ผมก็ท ามั่ง ไปรบัจา้งญาติเลีย้งก่อน เร่ิมเล่นครัง้แรกตอนป.5 ฝากญาตไิป ของญาตทิีไ่ปรบัจา้งเขา
เลีย้งนั่นแหละ ก็ตวัที่ผมเลีย้งเอง อยู่กันทุกวนั ที่บา้น คนแถวบา้นเคา้ก็เล่นกนัทัง้นัน้ แลว้ดูแข่ง
ทางทวี ีครัง้แรกเล่นทีบ่่อลอ้ทีน่คร นีก็่เก็บตงัคไ์ปเรือ่ย ๆ อยากมีววัเอง...”  
(MH9 อดีตนกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N (ออกจากระบบการศกึษาขณะ

ผูว้จิยัท าการศึกษา)) 
 
“...ของหนูเป็นววัพ่อ พ่อเลีย้ง หนูเล่นแต่ของตวัเอง ของนา้ ของคนรูจ้ัก เล่นในเดิม

พนัดว้ย เล่นนอกดว้ย กบัเจา้ประจ า คนทีรู่ก้นั ทีเ่ร่ิมเล่นเพราะชอบ เหน็มา ช่วยพอ่เลีย้งมาแต่เด็ก 
อยู่กบัมันแลว้สบายใจ พ่อแม่หนูก็อยู่ในวงการดว้ย หนูก็อยู่กับววัมาตัง้แต่เด็ก กบัพวกเพื่อน ๆ 
ผูห้ญิงไม่ค่อยมี ก็ถา้พูดเรือ่งพวกนีก็้พูดกบัพวกเพือ่นผูช้ายมากกว่า...”  

(WH1 นกัเรียนหญิงระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“...ไปราว(ไก่แจ)้ครัง้แรกไปกบัพ่อ พ่อชวน ทีหลงัก็ไปเอง ไปกบัเพือ่นบา้ง เพือ่นพา

รถสามลอ้ไป ถา้ไกล ๆ มันมารับผมก้ไป บอกที่บา้นบา้งไม่บอกบ้าง มันใกลบ้า้น ผมไปเองได ้
สบายมาก ตอนนีเ้ลีย้งเองอยู่ 7 ตวั ลางทก็ีไปเอง ไปพบเพือ่นทีนู่น่ก็มี...”  

(ML2 นกัเรียนชายระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 

การคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิงในการเล่นพนนัทอ้งถิ่นนีม้ีตวัก าหนดส าคญั 2 ประการ นั่น
คือ 1) การที่เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นเป็นผูท้ี่เกิดและเติบโตมาท่ามกลางบุคคล
แวดล้อมที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น และเชื่อว่าบุคคลแวดล้อมเหล่านั้น  ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครวั เพื่อน หรือบุคคลในชุมชนตอ้งการใหต้นมีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นดว้ย เนื่องจาก
บคุคลเหล่านัน้ไปผูท้ี่พาตนเขา้สนามพนนัหรือใหต้นมีสว่นรว่มในการเลีย้งและดแูลสตัวท์ี่ใชส้  าหรบั
การแข่งขนัตัง้แต่ยงัเล็ก นอกจากนีย้ังไม่หา้มปรามทัง้ยังสนับสนุนใหต้นมีพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นอีกดว้ย เมื่อผนวกเขา้กับ 2) การที่เยาวชนตอ้งการกระท าตนใหเ้ป็นที่พึงพอใจของบุคคล
แวดลอ้ม ซึ่งสะทอ้นผ่านขอ้มูลที่ว่าเยาวชนมีทัศนคติต่อการพนันทอ้งถิ่นในเชิงสงัคมว่าการพนัน
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ทอ้งถิ่นท าใหต้นเป็นที่ยอมรบัของสงัคม ซึ่งผูว้ิจัยไดก้ล่าวถึงโดยละเอียดไปแลว้ขา้งตน้ จึงท าให้
เยาวชนมีลกัษณะการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 14 

 

 

 
ภาพประกอบ 14 การคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิงในการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 

และตวัก าหนดตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและผลการวิจยั 
 
3.1.2 การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมตนในการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน 

จากการสมัภาษณเ์ยาวชนผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ผูว้ิจยัพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าตนเองสามารถ
ควบคมุตนในการตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นการพนนัทอ้งถิ่นได ้แต่หากมีโอกาสเยาวชนมกัตดัสินใจ
เล่นพนนัทอ้งถิ่นทนัที โดยเป็นลกัษณะของการเล่นเพื่อความสนุก การไดลุ้น้ และความภาคภูมิใจ
ในสตัวเ์ลีย้งของตนเป็นหลกั กล่าวคือหากไม่ไดน้ าสตัวเ์ลีย้งของตนเขา้ร่วมการแข่งขัน เยาวชนมี
แนวโนม้ที่จะร่วมเลน่การพนนัทอ้งถิ่นนอ้ยกว่า แต่หากเป็นกรณีเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนั
นอกร่วมด้วย ความภาคภูมิใจในสัตวเ์ลี ้ยงจะไม่มีผลในการตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นการพนัน



  99 

ทอ้งถิ่น เยาวชนกลุม่นีย้งัมีพฤติกรรมการใชเ้งินเลน่พนนัมากกว่าเยาวชนกลุม่ที่เลน่พนนัในเงินเดิม
พนัเพียงอย่างเดียวอีกดว้ย 

ความสามารถในการควบคมุตนในการเล่นพนนัทอ้งถิ่นมีผลมาจากหลายปัจจยั โดย
จากขอ้มูลผูว้ิจัยพบว่าปัจจัยส าคัญที่สุดคือเงินที่ใชใ้นการเล่นพนันท้องถิ่น เนื่องจากเยาวชนมี
รายไดท้ี่จ  ากดัจากเงินที่สะสมในการไปโรงเรียน โดยเมื่อพิจารณาขอ้มลูจากเยาวชนคู่เปรียบเทียบ 
พบความแตกต่างของความสามารถในการควบคมุตนในการเล่นพนนัทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ด้านการเงิน คือระดับชั้นที่ เยาวชนก าลังศึกษาอยู่ กล่าวคือ เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีโอกาสในการเล่นพนันท้องถิ่นน้อยกว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องจากตอ้งอาศยัเงินจากผูป้กครองในการน าไปเล่นพนนัทอ้งถิ่น หากชนะก็มีการคืนบา้งในบาง
ราย ดงันัน้หากผูป้กครองไม่ใหเ้งินในการเล่น และตนไม่ไดส้ะสมเงินไว ้ก็ท าใหห้มดโอกาสในการ
เล่นพนันทอ้งถิ่นได ้แตกต่างจากเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมักมีรายไดจ้ากการ
ท างานที่เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตหรือพนันสตัว ์เช่น ตัดหญ้าวัว รบัจา้งดูแลสตัว ์รบัจา้งกรีดยาง  แทง
ปาลม์ จึงมีเงินส าหรบัใชจ้่ายตามใจปรารถนา ท าใหม้ีโอกาสในการเล่นพนนัทอ้งถิ่นไดห้ลากหลาย
และบ่อยครัง้กว่า  

ปัจจัยส าคญัรองลงมาคือความรูส้ึกเก่ียวขอ้งเป็นเจา้ของสตัวเ์ลีย้งดงัที่กล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญพบว่า หากเยาวชนไม่มีความเก่ียวขอ้งกับสตัวเ์ลีย้ง
หรือไม่รูจ้ักมักคุน้กับเจา้ของสตัวเ์ลีย้งเลย โอกาสในการตดัสินใจเล่นจะนอ้ยมากถึงแทบไม่มีเลย 
อย่างไรก็ดีส  าหรบัเยาวชนผูเ้ล่นพนนัทอ้งถิ่นผ่านช่องทางออนไลนแ์ละที่เล่นพนันนอก ปัจจยันีจ้ะ
ไม่มีผลต่อการควบคมุตนในการเลน่พนนัทอ้งถิ่น  

ปัจจยัต่อมาที่น่าสนใจคือเยาวชนที่ยงัอยู่ในระบบการศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบั “กระบวนการสอบ” โดยหลายคนระบุว่าหากวนัที่ท าการแข่งขนัตรงกับวันสอบ ตนก็จะไม่เขา้
รว่มกิจกรรมที่เก่ียวกบัการพนนัทอ้งถิ่น แต่หากเป็นกิจกรรมเก็บคะแนนรูปแบบอ่ืนในหอ้ง เยาวชน
จะเลือกไปร่วมกิจกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นมากกว่า เมื่อท าการสอบถามเพิ่มเติม ผูว้ิจัยพบว่าที่
เป็นเช่นนีเ้ก่ียวขอ้งกับความสมัพันธ์ในครอบครวัของเยาวชน เนื่องจากผูป้กครองจะไม่พอใจหาก
ทราบว่าเยาวชนไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการวัดผลด้วยการ “สอบ” ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ปกครอง
ขดัขวางการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนในอนาคตได ้อย่างไรก็ดีเยาวชนหลายคนเลือกที่จะฝาก
เงินที่จะเลน่พนนัไปกบัผูใ้หญ่ที่ตนรูจ้กัหรืออาจท าการเล่นพนนัออนไลนใ์นวนัที่มีกิจกรรมการสอบ 

นอกจากปัจจัยที่กล่าวถึงขา้งตน้แลว้ ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้เยาวชน
ตดัสินใจเล่นหรือไม่เล่นการพนันทอ้งถิ่น คือประวติัของสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั กล่าวคือแมว้่าสตัว์
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ที่ร่วมในการแข่งขันจะเป็นสตัวข์องคนที่ตนรูจ้ักเก่ียวขอ้ง แต่หากพิจารณาแลว้มีโอกาสที่จะแพ ้
หรือเสียเปรียบมาก เยาวชนก็อาจจะไม่เล่นพนันทอ้งถิ่นนัน้ได ้อย่างไรก็ดีปัจจัยขอ้นีส้่งผลเพียง
การตัดสินใจเล่นพนันวัวชนเท่านั้น ส่วนการพนันขันไก่แจ้ ประวัติของไก่ไม่มีผลแต่อย่างใด 
เนื่องจากมกัเป็นการน าไก่ของตนรว่มในการแข่งขนัเท่านัน้เช่นเดียวกบัการเล่นพนันไก่ชน ที่แมไ้ก่
ชนที่มีชื่อเสียงจะมีราคาค่าชนสงู แต่ในวนัแข่งขนัหากไม่ใช่ไก่ของตนเองแลว้ เยาวชนมกัเลือกไก่ที่
ตนจะลงเงินพนันจากการพิจารณาความ “สด” ของไก่มากกว่าประวัติการชนก่อนหนา้ ความสด
ที่ว่านีคื้อความสดใสหรือความสดชื่นของไก่ในวนัแข่งขนั ซึ่งเยาวชนจะสงัเกตจากลกัษณะท่าทาง 
ดวงตา และรูปร่างของไก่ประกอบไปดว้ย จากปัจจัยขอ้นี ้จะเห็นไดว้่าการเล่นพนันทอ้งถิ่นแต่ละ
ครั้งไม่ได้เป็นการเล่นที่อาศัยการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเล่นพนันที่ตั้งอยู่บน
กระบวนการคิดและพิจารณามาเป็นอย่างดี ท าใหผู้เ้ล่นเกิดความพอใจมาก เมื่อตนตดัสินใจเลือก
ขา้งที่ถกูตอ้ง เนื่องจากท าใหเ้ยาวชนรูส้กึภมูิใจและมั่นใจในตนเองมากขึน้  

นอกจากนีย้ังมีเยาวชนบางส่วนระบุถึงระยะทางของสถานที่แข่งขันดว้ย กล่าวคือ
หากสถานที่แข่งขนัอยู่ใกลส้ถานที่ที่เยาวชนอยู่ เยาวชนมีโอกาสตดัสินใจเลน่พนนัทอ้งถิ่นมากกว่า 
อย่างไรก็ดี ปัจจยัสว่นนีม้ีผลนอ้ยมากหากเยาวชนมีเงินและเป็นเจา้ของสตัวด์ว้ยตนเอง 

ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุตนในการเล่นพนนัทอ้งถิ่น
ของเยาวชนดงัที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ลว้นสะทอ้นไปยังประสบการณใ์นชีวิตของเยาวชนที่มีความ
เก่ียวข้องใกล้ชิดอยู่กับพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการพนันท้องถิ่น สิ่งส าคัญคือปัจจัยทั้งหลาย
เหล่านัน้มีความสมัพนัธก์นัอยู่ กล่าวคือปัจจยัในเรื่องของเงินที่ใชใ้นการรว่มกิจกรรมการพนนั และ
ผลตอบแทนที่เยาวชนไดร้บันัน้ นอกจากจะส่งผลต่อการตดัสินใจเล่นหรือไม่เล่นการพนันทอ้งถิ่น
ของเยาวชนแลว้ ยังเก่ียวขอ้งกับปัจจัยดา้นประวัติการแข่งขันของสัตวอี์กดว้ย เนื่องจากความ
ตอ้งการชนะท าใหเ้ยาวชนมีกระบวนการคิดพิจารณาก่อนการเล่นพนันเสมอ ซึ่งปัจจัยดา้นนีก้็มี
ความเก่ียวขอ้งกับปัจจัยดา้นการเป็นเจา้ของหรือผูดู้แลสัตว ์เพราะหากสตัวท์ี่ตนหรือคนใกลช้ิด
เลีย้งมีโอกาสชนะ เยาวชนก็จะมีโอกาสเล่นพนนัทอ้งถิ่นมากกว่า ซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดในการ
พิจารณาเลือกขา้งในการเลน่พนนัทอ้งถิ่น ท าใหเ้ยาวชนมีความเชี่ยวชาญและมั่นใจในตนเองมาก
ขึน้ อย่างไรก็ดีความคิดของผูป้กครองต่อความส าคัญของกระบวนการสอบก็เป็นปัจจัยส าคัญที่
สมควรน ามาพิจารณาเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถขดัขวางไม่ใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนนั
ทอ้งถิ่นได ้  

ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าเยาวชนตระหนกัถึงการมีอยู่ของปัจจยัที่ช่วยสนบัสนุนและ
ขัดขวางการมีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของตน และทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่จะควบคุม
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พฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของตนเองได ้ซึ่งประกอบไปดว้ยปัจจยัเรื่องเงิน ความเก่ียวขอ้งเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับสัตว์ ประวัติของสัตว์ กระบวนการสอบ และระยะทาง ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 15 

  

 

 
ภาพประกอบ 15 ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถ 

ในการควบคมุตนในการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 
 

3.2 เจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเล่นพนันท้องถ่ิน และพฤติกรรมการเล่นพนัน
ท้องถ่ินของเยาวชน  

3.2.1 เจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน  
จากการสมัภาษณแ์ละจดัการสนทนากลุม่ระหว่างเยาวชนกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 

พบว่าหากเยาวชนมีโอกาสที่จะเขา้ร่วมเล่นการพนนัทอ้งถิ่น ก็จะเขา้ร่วมทนัที ทัง้แบบเล่นเองและ
ฝากผู้ใหญ่ที่สนิทกันเล่น เนื่องจากทัศนคติที่ เยาวชนมีต่อการพนันท้องถิ่นประกอบเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มและบุคคลใกลช้ิดของเยาวชนที่เอือ้ใหเ้ยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น
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ไดง้่าย ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตมาในครอบครวัที่ผูป้กครองและผูใ้หญ่ในชุมชนมีพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นอยู่แลว้และการที่ชุมชนของตนเป็นแหล่งที่ตัง้ของสนามพนนัทอ้งถิ่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเลน่ขนัไก่แจ ้ซึ่งมีสนามพนนัทัง้ขนาดเล็กและใหญ่กระจายอยู่ทั่วชุมชน ทัง้ยงัมีการจดัการ
แข่งขันทุกวัน เยาวชนจึงเขา้ร่วมกิจกรรมการพนันทอ้งถิ่นไดบ้่อยและสะดวกสบาย เมื่อมีการจัด
กิจกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น นักเรียนมักไปกับผู้ปกครอง ผู้ใหญ่  หรือเพื่อนที่มีพฤติกรรม
เหมือนกนัในชุมชน หรือหากเป็นการแข่งขนัไก่แจ ้บางครัง้เยาวชนก็มีพฤติกรรมการไปสนามพนนั
คนเดียว เนื่องจากมีการผูกมิตรกบับุคคลอ่ืนในสนามพนนัไวก้่อนแลว้ นบัเป็นมิตรภาพและสงัคม
ใหม่ที่เยาวชนไดจ้ากสนามพนันทอ้งถิ่น และเนื่องจากในสนามเล็กมีการจัดแข่งขันทุกวนั และยัง
จัดแข่งขันใกลบ้้านมากกว่าสนามพนันชนิดอ่ืน ผูเ้ล่นคนอ่ืนก็มักเป็นคนในชุมชนบา้นใกลเ้รือน
เคียงที่รูจ้กัคุน้เคยกนัดีอยู่แลว้ เยาวชนจึงมีความกลา้ที่จะเขา้ร่วมการพนนัชนิดนีเ้พียงล าพัง ส่วน
ใหญ่แลว้เยาวชนจะมีการวางแผนไวล้่วงหน้าว่าจะเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน แต่หากเป็นการ
ชกัชวนกนักะทันหนั ในการแข่งววัชนนักเรียนมักไปร่วมกิจกรรมดงักล่าวในฐานะผูช้มการแข่งขัน 
แต่จะไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น ส่วนการแข่งขันไก่แจ ้เยาวชนจะมีพฤติกรรมการเล่น
พนันท้องถิ่นก็ต่อเมื่อเป็นเจ้าของสัตว์เท่านั้น ส าหรับการแข่งไก่ชนและแข่งขันนกกรงหั วจุก 
เยาวชนที่ไปร่วมชมการแข่งขันอย่างกะทันหันมักมีพฤติกรรมการเล่นพนันนอกร่วมด้วย การที่
สภาพแวดล้อมของเยาวชนอยู่ใกล้ชิดกับสนามพนันท้องถิ่น ตลอดจนการที่บุคคลใกล้ชิดของ
เยาวชนมกัมีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น และความเป็นปกติของพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น
ในสงัคมของเยาวชนนีเ้อง ท าใหเ้ยาวชนมีความตัง้ใจและเขา้ถึงพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นได้
ง่ายขึน้ตามไปดว้ย นอกจากนีปั้จจยัเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมตนใน
การเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน ก็มีผลกับเจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเล่นพนันท้องถิ่นของ
เยาวชนเช่นกนั โดยหากเยาวชนมีความพรอ้มตามปัจจยัที่มีผลต่อความสามารถในการควบคมุตน
ในการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนครบทกุดา้น เยาวชนก็จะตดัสินใจเขา้รว่มกิจกรรมการเลน่พนนั
ทอ้งถิ่นโดยทนัที 

3.2.2 ความตัง้ใจในการเขา้สูก่ระบวนการเลน่พนนัทอ้งถิ่น  
ส าหรบัความตั้งใจในการเขา้สู่กระบวนการเล่นพนันทอ้งถิ่นนั้น พบว่าเยาวชนส่วน

ใหญ่มกัเขา้สูก่ารเลน่พนนัทอ้งถิ่นดว้ยความเต็มใจและมีความตัง้ใจในการเขา้รว่มกระบวนการเล่น
พนันท้องถิ่นด้วยตนเอง เนื่องจากมีความผูกพันและคุน้ชินอยู่กับการเลีย้งสัตวท์ี่ใชส้  าหรบัการ
แข่งขนัอยู่แลว้ โดยไดร้บัอิทธิพลจากกลุ่มอา้งอิงและวิถีการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวนั กล่าวคือ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นทัง้หมด เป็นเยาวชนที่อยู่ในครอบครวัและชุมชนที่มีการ
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เลีย้งสตัวท์ี่ใชส้  าหรบัแข่งขัน เยาวชนจึงเติบโตมากับกระบวนการเลีย้งสัตวแ์ละเล่นพนันทอ้งถิ่น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้เยาวชนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมักติดตามผูใ้หญ่ในครอบครวัไปเขา้ชมการ
แข่งขนัในสนามพนนัตัง้แต่เด็ก ส่วนมากเริ่มเขา้สนามพนนัตัง้แต่ชัน้ประถม โดยอายนุอ้ยที่สดุที่พบ
เริ่มเขา้สนามพนันตั้งแต่อายุเพียง 5 ปีเท่านั้น เมื่อมีความคุน้ชินและรบัรูถ้ึงความเป็นปกติของ
กิจกรรมดงักลา่วในชมุชนของตนเช่นนีแ้ลว้ เยาวชนจึงมีความตัง้ใจและเขา้สูก่ระบวนการเล่นพนนั
ทอ้งถิ่นไดไ้ม่ยากนกั 

จากการสัมภาษณ์เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น  ผู้วิจัยพบว่าความ
ผูกพันกับสัตวแ์ละสถานที่ตั้งก็มีผลต่อความตั้งใจในการเขา้ร่วมกระบวนการเล่นพนันท้องถิ่น
เช่นกนั จากการศึกษาพบว่าเยาวชนมกัตดัสินใจเล่นพนนัเมื่อสตัวใ์นความดแูลของตนหรือทีมงาน
ท าการแข่งขันเท่านั้น เนื่องจากมีความมั่นใจมากกว่า โดยมองว่าตนรูข้อ้เด่น ขอ้ดอ้ยของสตัวดี์
ที่สุด และสามารถคาดคะเนโอกาสแพช้นะกับคู่ต่อสูไ้ด ้มีเพียงส่วนนอ้ยที่เล่นพนันในสตัวค์ู่อ่ืน ๆ 
หากเป็นสัตวค์ู่ อ่ืน เยาวชนจะตัดสินใจเล่นก็ต่อเมื่อมีผู ้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ในการพนันสัตว์
ชกัชวนหรือโนม้นา้วดว้ยการอา้งอิงประวติัการแข่งขนัของสตัว ์โดยผูว้ิจยัสรุปไดจ้ากการสมัภาษณ์
และสนทนากลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ดงันี ้
 

“...เวลาจะไปเล่นก็ตอ้งดูสถานที่ก่อน ถา้ใกลก้็คือไป แต่ถา้อยากไปสนามไกลก็ไป 
ส่วนใหญ่ก็ไปนะอาจารย์ ถา้ทีมงานชวนผมก็ไป แต่ถา้ไกลมาก ๆ แบบนีม้นัตอ้งเสียตงัค์ มนัแพง 
ถา้ไม่ใช่ววัผม หรือแบบทีอ่ยากดูจริง ๆ ก็ตอ้งคิดก่อนครบั บางทีไปก็ไปดูเฉย ๆ ไม่ไดไ้ปเล่น ไม่ใช่
ถิ่นยิ่งไม่เล่นเลย แต่ถา้ววัเองก็เล่นอยู่แลว้...”  

(MH4  นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“...เวลาอยากไปก็ไปไดเ้ลย เขา้ไดง้่าย แค่มีเงินมีววั คนแถวนีก็้เล่นทัง้นัน้ สนามก็

ใกล ้อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปไดเ้ลย เด็กหรือผูใ้หญ่ก็เข้าไปไดค้รบั ถา้มีโอกาสใหเ้ล่นก็จะเล่นเลย 
อย่างผมเล่นววั ถา้เป็นววัผมผมไปแนน่อน สนามไกลก็ไปนะจารย ์ถา้ววัเองชน...”  

(MH2  นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“...ดูก่อนว่าววับา้นเอง แถวบา้น ดุไหม ถา้ไม่มีววับา้นเองก็ไม่ค่อยไป ววับา้นเองก็

คอืไม่ใช่ว่าเราตอ้งเลีย้งเองทกุตวั แต่ว่าเป็นววัทีมงาน คนบา้นใกล ้ๆ คอืเรารูจ้กั รูม้นันัน้ แลว้ก็ดูคู่
ต่อสู ้ถา้นา่เล่นก็เล่น ไปดูอยู่แลว้ สว่นใหญ่ถา้ไปดูก็เล่นแหละครบั...”  

(MH5  นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
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ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยพบความแตกต่างของข้อมูลคู่เปรียบเทียบ ใน
ประเด็นระดบัชัน้โดยพบว่าเยาวชนที่ออกจากระบบการศกึษาไปแลว้มีโอกาสเลน่พนนัในสตัวค์ู่อ่ืน 
ๆ บ่อยและใช้เงินในการเล่นสูงที่สุด และหากเป็นเยาวชนในระบบการศึกษา เยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสเล่นพนันในสัตวค์ู่อ่ืน ๆ มากกว่าเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ เนื่องจากปัจจยัเรื่องเงินและคู่พนัน โดยการพนันในสตัวค์ู่อ่ืน ๆ มักเป็นการเล่นพนันนอก 
คู่พนันโดยมากมักเป็นผู้ใหญ่ ไม่มีความไวว้างใจที่จะเล่นพนันกับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนในระบบการศกึษา ซึ่งยงัไม่มีรายไดแ้น่นอน 

นอกจากนีย้ังพบว่าหากมีโอกาสและสตัวข์องตนท าการแข่งขัน เยาวชนมักร่วมการ
พนนัทอ้งถิ่นเพราะเห็นว่าเขา้ร่วมไดง้่าย หากมีเงินก็สามารถเล่นไดท้นัที โดยเฉพาะการแข่งขนัไก่
แจ ้ซึ่งใชเ้งินทุนไม่สงู มีสนามหลากหลายรูปแบบ ทัง้ราวที่แข่งทุกวนั ราวรายสปัดาห ์หรือราวการ
กศุลที่มีค่าใชจ้่ายในการร่วมการแข่งสงูกว่า แต่ก็ไดผ้ลลตอบแทนมากกว่าเช่นกนั ส าหรบัการชนววั 
ชนไก่ เยาวชนก็มองว่าสามารถเขา้ร่วมไดง้่าย แมจ้ะมีวงเงินเดิมพนัที่สงูกว่าการแข่งขันไก่แจม้าก 
เนื่องจากมองว่ามีเงินไปรวมกบัของผูใ้หญ่หรือฝากผูใ้หญ่เล่นก็เล่นไดท้นัที ไม่จ าเป็นตอ้งไปสนาม
เอง หรือหากจะเขา้สนามเองก็ไม่ยาก สามารถไปกับทีมงานววัชน ไก่ชนของตนหรือผูป้กครองได้
ทันที แต่ไก่ชนจะมีความถ่ีในการเล่นบ่อยกว่าวัว เนื่องจากสนามชนไก่มีหลายแบบ ทั้งบ่อนถูก
กฎหมายและบ่อนเถ่ือน โดยมีสนามชนไก่เปิดใหเ้ล่นทกุวนั ยกเวน้วนัพระ ขอ้สรุปดงักล่าวสะทอ้น
มาจากขอ้มลูต่อไปนี ้

 
“...เข้าง่าย แต่ต้องเลีย้งไก่ให้คุ ้นมือก่อน ให้ยืนบนราวได้ แต่สนามมาก ไปง่าย 

อยากเขา้สนามก็ไปไดเ้ลย ...หรือถา้เดีย๋วนีผ้มเล่นไก่ชนก็เขา้ง่ายเหมือนกนั เวลาจะเขา้บ่อนตอ้ง
ซือ้บตัร บตัรละ 200 – 300 แต่ผมไม่ตอ้งซือ้ ไปกบันายหวั นายหวัคยุ เคา้สนทิกบันา้...”  

(MH6  นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“...เล่นง่ายมีตงัค์ก็เล่นทนัที ผมเล่นตลอด ถา้ไม่ไดไ้ปบางทีก็โทรใหค้นใหญ่ (ผูใ้หญ่) 

เล่นให ้ถา้ไม่ไดไ้ปเอง ถา้เป็นววัทมีงาน ววัเอง ผมดเล่นอยู่แลว้ มนัไดลุ้น้ เรารูจ้กัววัดว้ย  
(MD1 อดีตนกัเรียนชาย โรงเรียนมธัยมศึกษา N) 

 
จากการวิเคราะหเ์จตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเล่นพนันทอ้งถิ่นร่วมกับความตัง้ใจใน

การเข้าสู่กระบวนการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน ท าให้ผู ้วิจัยพบว่าทั้งสองหัวข้อมีความ
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สอดคลอ้งเก่ียวเนื่องกันโดยตลอด โดยพบว่าการที่เยาวชนตั้งใจที่จะเขา้สู่กระบวนการการเล่น
พนันทอ้งถิ่นดว้ยตนเองและมีเจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเล่นพนันทอ้งถิ่นเป็นไปในทิศทางบวก 
โดยจะเล่นทุกครัง้ที่มีโอกาสนัน้ มีความเก่ียวขอ้งกับปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ทัศนคติของ
เยาวชนที่มีต่อการพนนัทอ้งถิ่นซึ่งเป็นไปในทิศทางบวก 2) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงจนกระทั่งมี
พฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น จากความเป็นปกติของพฤติกรรมดงักล่าวในชุมชนและการเติบโต
มาท่ามกลางบุคคลแวดลอ้มที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น และ 3) การรบัรูค้วามสามารถใน
การควบคมุตนเองต่อการเลน่พนนัทอ้งถิ่น ซึ่งเยาวชนเชื่อว่าตนเองสามารถระบปัุจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเล่นหรือไม่เล่นการพนนัทอ้งถิ่น และสามารถควบคมุตนเองได ้ซึ่งปัจจยัที่ 3 นี ้ยงัมีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกับพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนดว้ย ดังที่ผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงมาเป็น
ระยะแลว้ในแต่ละหวัขอ้การน าเสนอ เมื่อเยาวชนมีความตัง้ใจที่จะเขา้สู่กระบวนการการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นดว้ยตนเองและมีเจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเล่นพนนัทอ้งถิ่นเป็นไปในทิศทางบวกแลว้ จึง
เกิดพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นตามมาในที่สดุ ซึ่งผลการวิจัยนีม้ีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีตัง้
ตน้ของการวิจยั คือทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ตามกรอบแนวคิด
ชั่วคราวที่ผูว้ิจยัวางไวก้่อนหนา้ ดงัแสดงในภาพประกอบ 16 ในหนา้ถดัไป 
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ภาพประกอบ 16 ความเก่ียวขอ้งกนัของปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 
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3.2.2 พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 
เมื่อจะมีการจัดการแข่งขันพนันท้องถิ่นแต่ละครัง้ ผู ้วิจัยพบว่ามักมีเยาวชนที่ เป็น

นักเรียน นักศึกษาเขา้ร่วมอยู่เสมอ ตัง้แต่วันหาคู่แข่งขันจนถึงวันแข่งขันจริง ซึ่งจะพบว่าเยาวชน
ทัง้หลายเหล่านัน้มีการร่วมเล่นพนันทอ้งถิ่นในวนันีด้ว้ย โดยหากเป็นการแข่งขันชนววั วนัเปรียบ
และวันแข่งจะแยกวนักัน แต่หากเป็นการแข่งขันไก่แจจ้ะจัดในวันเดียวกัน เยาวชนมักเขา้ร่วมใน
หลากหลายบทบาทตลอดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในฐานะผูดู้แลสัตวท์ี่พาสตัวเ์ขา้แข่งขัน บทบาท
ผูช้ม หรือบทบาทอ่ืน ๆ ดังนัน้ในส่วนนี ้ผูว้ิจยัจึงน าเสนอผลการวิจยั แยกตามบทบาทของเยาวชน
ในสนามพนนั พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นออนไลนข์องเยาวชน เจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน และการเสพติดการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน ดงันี ้

3.2.2.1 พฤติกรรมของเยาวชนในฐานะผูด้แูลสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั 
จากการที่ผู ้วิจัยสังเกตและสัมภาษณ์เยาวชนที่อยู่ในบทบาทนี ้หากเป็นการ

แข่งขนัไก่แจ ้เยาวชนมกัเป็นเจา้ของสตัวเ์อง แต่หากเป็นการแข่งขนัววัชนและไก่ชนจะมีทัง้เยาวชน
ที่ผูป้กครองเป็นเจา้ของสตัวแ์ละเยาวชนที่รบัจา้งดูแลสตัว ์กลุ่มเยาวชนที่เป็นเจา้ของสตัวเ์องหรือ
ผูป้กครองเป็นเจา้ของสตัว ์เยาวชนกลุ่มนีจ้ะมีความรูส้ึกร่วมกับผูป้กครองว่าตนเป็นเจา้ของสตัว์
เอง แน่นอนว่าเมื่อสตัวท์ าการแข่งขนัหรือขณะท าการเก็บตวัก่อนการแข่งขนั ผูด้แูลสตัวก์็ย่อมตอ้ง
อยู่กบัสตัวต์ลอดระยะเวลาเหล่านัน้ดว้ย ท าใหเ้ยาวชนมีความรกั ผูกพัน และอารมณร์่วมเมื่อสตัว์
ของตนท าการแข่งขนั เช่นเดียวกนักบัเยาวชนที่ท าหนา้ที่รบัจา้งดแูลสตัว ์เมื่อท าหนา้ที่ดแูลสตัวไ์ป
นาน ๆ ย่อมเกิดความรกัและผกูพนักบัสตัวเ์ช่นกนั จึงมีพฤติกรรมการวางเงินเดิมพนัในการแข่งขนั
สตัว ์เยาวชนกลุ่มรบัจา้งดแูลสตัวน์ีม้กัเป็นผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาอยู่ก่อนแลว้ เนื่องจากฐานะ
ทางบา้นค่อนขา้งล าบาก การท างานจึงเป็นหนทางในการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวั ดงันัน้เยาวชน
กลุ่มนี ้จึงเห็นความส าคัญของการท างานมากกว่าการศึกษาและใช้เวลาไปกับการดูแลสัตว์
มากกว่าเยาวชนกลุ่มแรก รวมถึงมีแนวโน้มที่จะเล่นพนันท้องถิ่นและออกจากระบบการศึกษา
มากกว่าเยาวชนกลุม่แรก 

ส าหรบัพฤติกรรมของเยาวชนในฐานะผูด้แูลสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนัพบว่าทกุคนมี
ส่วนร่วมในเงินเดิมพันของวัวและไก่ชนของตนและมีบางส่วนเล่นพนันนอกเงินเดิมพันดว้ย หรือ
หากเป็นไก่แจ ้เยาวชนก็จะเป็นผูเ้สียเงินค่าน าไก่เขา้ราว(เขา้ร่วมการแข่งขัน)ดว้ยตนเอง จากนี ้
ผูว้ิจยัจะอภิปรายพฤติกรรมของเยาวชนในสนามพนนัโดยแยกตามชนิดการแข่งขนั ดงันี ้

3.2.2.1.1 พฤติกรรมการเลน่พนนัขนัไก่แจข้องเยาวชน เยาวชนที่มีพฤติกรรม
การเล่นพนนัขนัไก่แจ ้มกัเลน่พนนัปลาหวัตะกั่วหรือปลากดัร่วมดว้ย และมีพฤติกรรมการเล่นพนนั
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ท้องถิ่นบ่อยครั้งหรือทุกวัน เนื่องจากมีสนามให้เล่นมาก ระยะทางไม่ไกล มีตัวเลือกสนาม
หลากหลายและราคาไม่สงู โดยพบว่าค่าขึน้ราวในสนามที่มีการแข่งขนัทุกวนัอยู่ที่ตวัละ 40 บาท 
ของรางวลัมักเป็นเงินรางวัล 200 – 300 บาท รางวลัมีไม่มาก แต่หากเป็นราวการกุศลราคาซึ่งจัด
ตามโอกาส ค่าขึน้ราวจะอยู่ที่  500 – 2000 บาท หรืออาจมากกว่านั้นถ้าเป็นรายการใหญ่ เงิน
รางวัลก็จะสูงขึน้ไปถึงหลักหลายพันหรือหลายหมื่นบาทและมีของรางวัลอย่างอ่ืนร่วมดว้ย เช่น 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า สตัวเ์ลีย้งส าหรบัด ารงชีพหรือบริโภค มีววั แพะ เป็นอาทิ เยาวชนมีพฤติกรรมการ
เล่นพนนัทอ้งถิ่นทัง้ในราวประจ าวนั รายสปัดาหแ์ละราวการกุศลที่ราคาไม่สงูมากนกั มีการใชเ้งิน
ส าหรบัเล่นพนนัทอ้งถิ่นอยู่ที่ 40 – 500 บาทต่อครัง้ หลายคนมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นทุก
วนั วนัละ 1 – 2 รอบ แลว้แต่จ านวนเงินที่ตนมีในวนันัน้ ๆ ท าใหว้นัหนึ่งอาจเสียเงินถึง 80 บาท เงิน
ที่ใชใ้นการเลน่มกัเป็นเงินที่ตนเองไดร้บัจากผูป้กครองส าหรบัไปโรงเรียน หรือขอเงินจากผูป้กครอง
ส าหรบัไปเล่นพนนัก็มี บางคนมีการต่อไก่(การน าไก่ของตนไปขนัเพื่อลอ่ไก่ป่าเสียงดีมาฝึกส าหรบั
แข่งต่อไป)หรือผสมไก่ขายเป็นอาชีพเสรมิ ท าใหม้ีรายไดแ้ละน าเงินมาใชใ้นการพนนั 

เมื่อไปเล่นพนัน เยาวชนมักนัดกันกับกลุ่มเพื่อนฝูงในละแวกบ้านหรือ
โรงเรียนเดียวกันที่มีความชอบร่วมกันในการเล่นขันไก่แจห้รือปลาหวัตะกั่ว ส่วนมากมักมารบักัน
ไปเป็นหมู่คณะหลงัเลิกเรียน หากไม่มีเพื่อนไปในวนันัน้ ๆ เยาวชนมกัเลือกไปเลน่เองคนเดียวจึงท า
ใหม้ีการผูกมิตรกนัระหว่างผูแ้ข่งในสนามทัง้วยัเดียวกนัและต่างวยั นอกจากนีท้  าเลของสนามพนนั
ที่อยู่ในบรเิวณชุมชน ท าใหผู้เ้ล่นคนอ่ืน ๆ และเยาวชนมีปฏิสมัพนัธก์นัไดง้่าย เนื่องจากรูจ้กักนัอยู่
เป็นทุนเดิมอยู่แลว้และมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เยาวชนมักใชเ้วลาอยู่ในสนามประมาณ 2 
ชั่วโมง ตัง้แต่ช่วงเย็นจนถึงค ่า ส่วนไก่ชนจะเป็นลกัษณะทีมงาน เป็นค่าย เหมือนการเล่นพนันวัว
ชน  

พฤติกรรมของเยาวชนขณะเลน่พนนัไก่แจ ้เยาวชนจะน าไก่ของตนไปที่สนาม
ใกลบ้า้นทกุวนัดว้ยวิธีการอุม้ไก่ในออ้มแขนโดยมีเชือกคลอ้งที่ขาไก่ หรือใสก่ลอ่งที่ท าขึน้เป็นพิเศษ
ส าหรบัใส่ไก่ มีลกัษณะเป็นลงัไมเ้รียบ ๆ หรือมีการแกะสลกัสวยงามตามแต่ผูเ้ป็นเจา้ของจะหาได ้
ขนาดเท่ากบัตวัไก่ ในครัง้หนึ่ง ๆ ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัมกัน าไก่ไปคนละ 1 – 2 ตวั โดยอาจไปพรอ้ม
ผูป้กครอง เพื่อน คนรูจ้ัก หรือหากไม่มีใครไปดว้ยก็จะไปคนเดียว เพราะคนในสนามแข่งขันลว้น
เป็นคนรูจ้ักคุน้เคยกันดีอยู่แลว้ แต่ในสนามใหญ่เยาวชนจะไปพรอ้มผูป้กครองเท่านั้น เมื่อไปถึง
สนาม จะตอ้งไปลงทะเบียนหรือก็คือลงชื่อผูแ้ข่งขันและชื่อไก่กับผูดู้แลสนาม ในสนามมีการเล่น
ครัง้ละ 2 รอบ ไก่ที่น าไปสามารถแข่งไดทุ้กรอบตามแต่เจา้ของเห็นสมควร เมื่อลงทะเบียนเขา้ร่วม
การแข่งขนัเรียบรอ้ยแลว้ ผูด้แูลสนามจะท าหนา้ที่จบัสลากคู่แข่งขนั เมื่อถึงเวลาแข่งขนั เยาวชนจะ
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น าไก่ไปไวท้ี่ราวตามหมายเลขที่ตนจับสลากได ้เมื่อท าการแข่งขันเยาวชนจะคอยยืนเชียรเ์พื่อ
กระตุ้นให้ไก่ของตนขันออกมาให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีระยะเวลาการ
แข่งขนั 4 ยก ยกละ 1 นาที กรรมการจะท าเครื่องหมายลงในใบบนัทึกการขนั ขนั 1 ครัง้ นบัเป็น 1 
ดอก เมื่อท าการแข่งขนัเสร็จ 4 ยก ก็จะนับจ านวนรวมดอกที่ได ้เพื่อใชใ้นการตัดสิน เยาวชนก็จะ
น าใบบันทึกจากกรรมการไปรบัรางวัล หากไก่ของตนชนะ จากนั้นเยาวชนอาจน าไก่ของตนเดิน
กลบับา้น หรือหากมากบัญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝูง เยาวชนก็จะอยู่ร่วมชมการแข่งขนัต่อไป หากสนาม
ใกลบ้า้นมาก เยาวชนมีพฤติกรรมการน าไก่กลบัไปพกัที่บา้น แลว้เดินกลบัไปร่วมชมการแข่งขนัต่อ
ดว้ย โดยเยาวชนบอกว่าชอบฟังเสียงไก่ เนื่องจากเสียงไก่ สามารถสรา้งความเพลิดเพลินและผ่อน
คลายจากความเครียดได ้

3.2.2.1.2 พฤติกรรมการเล่นพนันวัวชนของเยาวชนในฐานะผู้ดูแลสัตว ์
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นววัชนมกัไม่มีความสนใจและไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัชนิดอ่ืน ทัง้
พนนัทอ้งถิ่นและพนนัระดบัชาติ เนื่องจากตอ้งอาศยัความชอบและเวลาในการดแูลววัมาก ความถ่ี
ในการเล่นพนนัอยู่ที่ประมาณเดือนละ 1 – 2 ครัง้ เนื่องจากใชเ้งินเดิมพันในแต่ละครัง้ค่อนขา้งสูง 
และสนามจัดชนเดือนละ 1 ครัง้เท่านัน้ แต่ในบางเดือนเยาวชนอาจเล่นในสนามต่างจังหวัดดว้ย 
หากววัของตนหาคู่ชนได ้โดยอาจไปดดูว้ยตนเองหรือฝากเงินไปกบัผูใ้หญ่ในทีมงานววัชนเดียวกนั
เพื่อเล่นพนนัทอ้งถิ่น นอกจากในเงินเดิมพนั เยาวชนบางส่วนยังมีพฤติกรรมการเล่นพนนันอกเงิน
เดิมพันและพนันวัวชนออนไลนอี์กดว้ย โดยพบว่าเยาวชนที่เล่นพนันนอกนีเ้ป็นเยาวชนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 – 6 มีอายุระหว่าง 17 – 18 ปี เนื่องจากคู่พนนัมกัเป็นผูใ้หญ่ในสนามพนนั จึงไม่
มีพฤติกรรมการเล่นพนนักบัเด็กหรือเยาวชนเพราะเกรงว่าจะไม่มีเงินจ่ายหรือเงินพนันไม่เท่ากบัที่
ตนตอ้งการเล่น ส าหรบัวงเงินพนันเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันวัวชนใชเ้งินร่วมลงเดิมพัน 
พนนันอกและพนนัออนไลนอ์ยู่ที่หลกัสิบถึงหลกัหมื่นบาท โดยเป็นเงินที่ไดจ้ากผูป้กครอง ไม่ว่าจะ
เป็นการขอเงินส าหรบัวางเดิมพนัโดยตรงหรือเก็บเงินที่ไดจ้ากไปโรงเรียน ร่วมกบัการท างานรบัจา้ง
อ่ืน ๆ เช่น ดูแลวัว ตัดหญ้าวัว ตัดยาง แทงและขนปาลม์ เงินเดิมพันจะลงเงินใหเ้จา้ของวัวตัง้แต่
ก่อนวนัแข่งขัน ส่วนเงินส าหรบัเล่นพนันนอกจะเล่นกนัในวนัแข่งขนั จากการศึกษาพบว่าหากเป็น
เยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษาไปแลว้และท างานหาเงินดว้ยตนเองเป็นหลกั จะมีวงเงินในการ
เล่นพนนัสงูกว่าตอนที่อยู่ในระบบการศึกษา จะเห็นไดว้่าแมก้ารเล่นพนนัววัชนจะมีความถ่ีในการ
เลน่ไม่บ่อยเท่าการเล่นพนนัทอ้งถิ่นชนิดอ่ืน แต่วงเงินในการเลน่พนนัอาจสงูกว่ามากเมื่อเทียบเป็น
รายเดือน 
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ในการเล่นพนันวัวชนแต่ละครัง้ เยาวชนลงเงินเดิมพันกับวัวของตนเอง วัว
ของเถา้แก่ที่ตนรบัเลีย้ง หรือไม่ก็เป็นวัวของญาติสนิท เพื่อนบา้น ผูใ้หญ่ที่ตนรูจ้ัก เวลาไปสนาม
พนนัเยาวชนจะไปกบัทีมงานววัชนของตน ซึ่งประกอบไปดว้ยผูใ้หญ่ที่มีประสบการณใ์นการเลีย้ง
ววัชน ผูป้กครองหรือผูจ้า้งวานใหเ้ลีย้งวัว และตวัเยาวชนเอง ในการชนวัวครัง้หนึ่ง ๆ นัน้ ทีมงาน
จะไปกันเป็นคณะใหญ่ แต่ผูท้ี่เก็บตัวอยู่กับวัวจนถึงตอนแข่งมีเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น คนอ่ืน ๆ ใน
ทีมงานรวมถึงเยาวชนมกัมีบทบาทเป็นผูช้มในสนามและจะดอูย่างใกลช้ิดติดขอบสนามเมื่อววัของ
ตนท าการแข่งขนั เนื่องจากตอ้งรว่มส่งเสียงและแสดงท่าทางเพื่อกระตุน้ววัของตนใหสู้จ้นชนะและ
ไม่วิ่งหนีคู่ต่อสู ้แต่ก็มีเยาวชนบางส่วนที่ดแูลววัอยู่ในคอกเก็บตวัจนถึงเวลาแข่งขนั เยาวชนกลุ่มนี ้
ไม่มีพฤติกรรมการเลน่พนนันอกหรือพนนัออนไลน ์แต่จะวางเงินในเดิมพนัเท่านัน้ เมื่อถึงวนัแข่งขนั 
เยาวชนจะอยู่ในสนามตลอดทัง้วนัที่ท าการแข่งขนั หรือส าหรบัเยาวชนที่ท าหนา้ที่ดแูลววัก็อาจเก็บ
เสือ้ผา้มาเก็บตวักบัววัอยู่ที่สนามก่อนหนา้วนัแข่ง 2 – 3 สปัดาห ์เพื่อใหว้วัคุน้ชินกบัสถานที่ โดยไป 
- กลบัโรงเรียนตามปกติ เนื่องจากสนามแข่งอยู่ใกลก้บัโรงเรียนมาก เยาวชนกลุ่มนีจ้ะดแูลววัก่อน
วันแข่งเหมือนปกติธรรมดา คือมีการอาบน า้ ใหอ้าหารวัว เดินวัว พาวัวเล่นโคลน แต่จะเพิ่มการ
ดูแลเรื่องของอาหารเสริมและการพาวัวเดินรอบสนามแข่ง เพื่อใหว้ัวคุน้ชินกับสถานที่ เมื่อถึงวัน
แข่งเยาวชนกลุม่นีจ้ะไม่ไดด้กูารแข่งของคู่อ่ืน ๆ เพราะตอ้งอยู่กบัววัตลอดเวลา และพาววัออกมาที่
สนามเมื่อถึงเวลาแข่ง รวมถึงตอ้งเตรียมน า้และผา้เย็น ๆ ใหว้วัดว้ย เนื่องจากอากาศในสนามรอ้น
มากและเต็มไปดว้ยผูค้น อาจท าใหว้วัหงดุหงิดหรือมีอาการต่ืนสนามได ้

นอกจากการวางเงินเดิมพนัที่มีวิธีการไม่ซบัซอ้นแลว้ เยาวชนยงัมีพฤติกรรม
การเล่นพนันนอกเงินเดิมพันซึ่งมีวิธีการซับซ้อนขึน้อีกด้วย จากการศึกษาพบว่าสิ่งที่ก าหนด
พฤติกรรมดังกล่าวคือสิ่งแวดลอ้ม ความชอบส่วนตัว สถานะทางการศึกษาของเยาวชน และที่
ส  าคัญคืออายุ ซึ่งมีผลอย่างมาก เนื่องจากหากเป็นเยาวชนที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี จะหาคู่เล่นยาก
มาก เนื่องจากวงเงินพนนัค่อนขา้งสงู ไม่มีการท าสญัญาและมีการจ่ายเงินทนัที คู่เล่นซึ่งเป็นผูใ้หญ่
จึงเกรงว่าหากเล่นกบัเยาวชนที่ยงัไม่มีรายไดห้รือรายไดไ้ม่แน่นอน อาจไม่มีเงินจ่ายได ้ส าหรบัเพศ
ไม่ไดเ้ป็นตัวก าหนดพฤติกรรมนี ้กล่าวคือเยาวชนทัง้หญิงและชายมีโอกาสที่จะเล่นพนนันอกเงิน
เดิมพนัทัง้สิน้ วิธีการเล่นพนนันอกเงินเดิมพนัที่ค่อนขา้งยุ่งยากนี ้มีผลต่อการตดัสินใจที่เยาวชนจะ
เล่นหรือไม่เล่นพนันนอกเช่นกัน โดยจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 
แรงจงูใจ และการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง ที่น าเยาวชนเขา้สูก่ารเลน่พนนัทอ้งถิ่น  

วิธีการเล่นพนันนอกนั้น คู่พนันจะตกลงกันเองภายในสนามแข่งขัน โดยมี
เจา้มือหรือเซียนววัอยู่ดา้นล่างอฒัจนัทร ์โดยใชส้ญัลกัษณเ์ป็นการระบุราคาแทงพนนัตวัต่อและตวั
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รอง เยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนนันอกทัง้แบบเล่นเองและฝากผูใ้หญ่ที่ไปดว้ยกนัเล่น หรือหาก
ไม่ไดม้าสนามก็อาจฝากผูใ้หญ่ที่สนิทสนมเล่นเช่นกัน แต่โดยมากเยาวชนจะมาสนามดว้ยตนเอง 
จากการศึกษาพบว่าเยาวชนใชเ้งินในการเล่นพนันนอกน้อยกว่าเงินเดิมพันเล็กน้อย ตั้งแต่ 500 
บาทขึน้ไปจนถึงหลกัพนับาท 

3.2.2.1.3 พฤติกรรมการเล่นพนันชนไก่ของเยาวชนในฐานะผู้ดูแลสัตว ์
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัชนไก่ จะไม่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัชนิดอ่ืนทัง้พนนัทอ้งถิ่นและ
พนันระดับชาติ แต่มีพฤติกรรมการเล่นพนันไก่ชนออนไลนร์่วมดว้ย เยาวชนกลุ่มนีเ้ป็นเยาวชนที่
ครอบครวัผูกพนัอยู่กบัการเลีย้งไก่ชนมาแต่เดิม ตวัเยาวชนจึงทุ่มเทเวลาและความใสใ่จไปกบัการ
ดแูลไก่ชนซึ่งเกิดจากความเคยชินจนกลายมาเป็นความชอบส่วนตวัของเยาวชนร่วมดว้ย หรืออาจ
เป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องมาจากการรบัจ้างดูแลไก่ชนของเยาวชนก็ได้ โดยปกติแล้วเยาวชนมี
โอกาสเขา้รว่มกิจกรรมการเล่นพนนัไก่ชนไดทุ้กวนั โดยเล่นในสนามพนนัไก่ชนถูกกฎหมายในต่าง
อ าเภอหลายแห่ง รวมถึงบ่อนป่าในอ าเภอเหนือคลอง ในรูปแบบของเงินเดิมพนัและพนนันอก จาก
การสมัภาษณแ์ละจดัสนทนากลุ่ม พบว่าเยาวชนนิยมไปสนามชนไก่ถูกกฎหมายมากกว่าบ่อนป่า 
เนื่องจากแมจ้ะอยู่ต่างอ าเภอ แต่ระยะทางก็ไม่ไกล ใชเ้วลาเดินทางเพียง 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมงจาก
ชมุชนที่เยาวชนพกัอาศยัอยู่เท่านัน้ ประกอบกบัไม่ตอ้งการเสี่ยงหนีต ารวจดว้ย อย่างไรก็ดีเยาวชน
ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญที่เล่นพนันไก่ชนล้วนเคยมีประสบการณ์หนีต ารวจจากบ่อนป่ามาแล้วทั้งสิน้ 
เนื่องจากหากในวนัที่ไก่ของเยาวชนพรอ้มชนและไม่มีสนามถูกกฎหมายหรือมีผูใ้หญ่ในทีมงานไก่
ชนเป็นผูน้  าไป  เยาวชนก็จะเลือกน าไก่เขา้รว่มการชนในบ่อนป่า ส าหรบัเงินที่เยาวชนใชเ้ลน่ในการ
พนนัชนไก่นัน้ไดม้าจากการเก็บเงินจากการออมเงินที่ไดจ้ากการไปโรงเรียนหรือการรบัจา้งท างาน
ที่เก่ียวขอ้งกบัไก่ชน ไม่ว่าจะเป็นการรบัจา้งเลีย้งไก่ การผสมพนัธุไ์ก่ชนขาย การช่วยใสเ่ดือยไก่ ให้
น า้ไก่ในสนามชนที่ผ่านมา เป็นตน้ โดยเยาวชนจะใชเ้งินในการวางเงินเดิมพันและการเล่นพนัน
นอกตัง้แต่หลกัรอ้ยไปจนถึงหลกัหมื่นบาท  

เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นประเภทไก่ชนจะเขา้ร่วมกิจกรรม
การชนไก่ในนามของค่ายไก่ชน แต่หากเป็นบ่อนป่าขนาดเล็กที่จดัในกลุ่มคนใกลช้ิดก็อาจเล่นใน
ระดับบุคคลได ้ พฤติกรรมการเล่นพนนัชนไก่เป็นการเล่นที่จบใน 1 วนั ทัง้การเปรียบไก่และชนไก่ 
และเนื่องจากสนามพนนัชนไก่เปิดใหเ้ล่นทุกวนั จะหยุดเฉพาะวนัพระ เยาวชนจึงตอ้งเตรียมไก่ให้
พรอ้มชนอยู่เสมอ เยาวชน 1 คน จะดแูลไก่มากกว่า 1 ตวั ส ากรบัการดคูวามพรอ้มของไก่ เยาวชน
จะสงัเกตจากมูลและความสดใสของไก่ แววตา การตีปีกหรือการวิ่ง โดยมีการแจง้ทางค่ายว่าไก่
พรอ้มชน ในวันชนไก่ เยาวชนจะน าไก่ของตนหรือไก่ที่ตนดูแลขึน้รถดว้ยวิธีการอุม้ รถที่ใชม้กัเป็น
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รถกระบะเนื่องจากตอ้งมีการน าอปุกรณ ์อนัประกอบไปดว้ยโต๊ะหรือเกา้อีข้นาดเล็ก สุ่มไก่ เสื่อ น า้ 
ผา้ และอ่ืน ๆ ไปพรอ้มกันดว้ย เยาวชนจะไปสนามชนไก่พรอ้มกับทีมงาน ซึ่งจะประกอบไปดว้ย 
เถา้แก่เจา้ของไก่ ในกรณีที่เยาวชนรบัจา้งเลีย้ง หรืออาจเป็นญาติผูใ้หญ่ใกลช้ิดที่มีความเก่ียวขอ้ง
กับค่ายไก่ชน ผูใ้หญ่ที่มีประสบการณ์ในค่าย และเยาวชนรุ่นราวคราวเดียวกันจ านวนหนึ่ง หาก
เป็นบ่อนป่าขนาดเล็กที่จดัโดยคนใกลช้ิดหรือจดัเพื่อความสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูง เยาวชนก็อาจ
ไปกับเพื่อนเพียง 2 คนเท่านั้น โดยจะตอ้งไปใหถ้ึงสนามชนไก่ก่อน  11.00 น. เพื่อใหท้ันส าหรบั
ขัน้ตอนการหาคู่ชน 

เมื่อไปถึงสนามชนไก่ จะมีการเก็บค่าผ่านประตู โดยเพศหญิงจะเก็บ 100 
บาทและเพศชายเก็บตัง้แต่ 100 – 300 บาท แลว้แต่ขอ้ตกลงของสนามชน แต่หากมาพรอ้มกับไก่
ไม่จ าเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าผ่านประตู เยาวชนหลายคนแสดงความภาคภูมิใจเมื่อตนติดตาม
ผู้ใหญ่ประจ าค่ายเข้ามาได้โดยไม่ต้องช าระค่าผ่านประตู เมื่อผ่านประตูสนามเข้ามาได้แล้ว 
เยาวชนจะรบัหนา้ที่น าไก่ไปชั่งน า้หนักเพื่อหาคู่ชน โดยมากใชเ้ครื่องชั่งดิจิตอล โดยคู่ชนจะตอ้งมี
น า้หนักเท่ากันหรือต่างกันไม่เกิน 3 ขีด นอกจากนีเ้ยาวชนและทีมงานจะพิจารณาองค์ประกอบ   
อ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ส่วนสูง รูปร่าง ขนาดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดหนา้อก เยาวชนที่รบัจา้งดูแล
สตัวจ์ะมีส่วนร่วมในขัน้ตอนนีม้ากกว่าเยาวชนกลุ่มอ่ืน หากตกลงคู่ชนได ้ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการ
ตกลงราคา ในขั้นตอนนีเ้ยาวชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากนัก จะเป็นบทบาทของเจ้าของสัตว ์ผู้มี
ประสบการณใ์นค่ายหรือเจา้ของค่าย โดยเยาวชนจะรบับทบาทเป็นผูส้งัเกตการณแ์ทน แต่เยาวชน
มีส่วนร่วมในการลงเงินเดิมพันดว้ย เมื่อตกลงราคากันไดแ้ล้วก็จะท าการแจง้เจา้หน้าที่ประจ า
สนาม แต่ละฝ่ายจะไดร้บัปลอกส าหรบัระบุสีไก่ โดยแบ่งเป็นฝ่ายน า้เงินและเขียว ซึ่ งตอ้งติดไวท้ี่
ขาไก่ดว้ย และมีการบนัทึกคู่ชนลงบนกระดานไวทบ์อรด์ขนาดใหญ่เพื่อระบุล  าดับในการแข่งขัน 
โดยลงชื่อในนามค่ายชน และระบุราคาเดิมพันเอาไวด้ว้ย จากนัน้คู่ชนจะน าเงินเดิมพันไปช าระที่
เคานเ์ตอรร์บัเงินประจ าสนาม หากชนะก็สามารถมารบัเงินเดิมพนัที่บริเวณนี ้แต่หากเป็นบ่อนป่า
เมื่อตกลงกนัไดจ้ะเป็นการจดัคิวชนโดยไม่ตอ้งบนัทกึลงบนกระดานและไม่มีเคานเ์ตอรว์างเงินเดิม
พัน ขัน้ตอนการหาคู่ชนและวางเงินเดิมพันนี ้ทางสนามใหเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มท า
การชนไก่คู่แรกที่เวลาประมาณ 13.00 น. ระหว่างรอไก่ของตนเองชน เยาวชนมีพฤติกรรมการเล่น
พนันนอกบา้ง แต่หากเป็นเยาวชนที่รบัจา้งดูแลสตัวจ์ะยังไม่เล่นพนันนอกในการรอชนนี ้ส  าหรบั
การเตรียมพรอ้มไก่ก่อนชน เยาวชนที่รบัจา้งดแูลสตัวจ์ะท าการใส่เดือยที่ดา้นหลงัหนา้แขง้ของไก่
เหนือขอ้เทา้เล็กนอ้ย กระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการที่ใชค้วามช านาญสงู หากเป็นเยาวชนกลุ่มอื่น
จะไม่มีบทบาทในกระบวนการนี ้เยาวชนผูใ้หข้อ้มลูส าคญัหลายคนอยู่ในขัน้การฝึกหดั ยงัไม่ไดร้บั
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ความไวว้างใจใหใ้ส่เดือยไก่ก่อนชนจริง หรือหากใหใ้ส่ก็ตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัของผูท้รงคณุวฒุิ
ในค่าย เยาวชนที่เหลือจะช่วยกนัจบัไก่ เช็ดไก่ดว้ยน า้สะอาด ให้น า้เพื่อเตรียมความพรอ้มไก่ก่อน
ท าการชน เมื่อถึงตอนชน เยาวชนที่รบัจา้งดแูลไก่จะอุม้ไก่เขา้ปรอก ปล่อยไก่เขา้ชนและนั่งเชียรไ์ก่
อยู่รมิขอบภายในปรอก เยาวชนกลุ่มอื่นท าหนา้ที่เตรียมพรอ้มดแูลไก่เมื่อถึงเวลาหมดยก และเชียร ์
อยู่ภายนอกปรอก กาดเป็นบ่อนป่า พืน้ที่ในปรอกนอ้ยกว่า เยาวชนก็จะอยู่นอกปรอกทัง้หมด การ
ชนไก่มี 2 ยก ยกละประมาณ 20 นาที โดยใชข้นัเจาะรูเป็นตัวบอกเวลา โดนมาก ไก่มักชนกันจน
ตาย มีน้อยมากที่วิ่งหนี หากจบ 2 ยกแล้วยังไม่รูผ้ลแพ ้- ชนะ ให้ถือว่าเสมอกัน ระหว่างชน ใน
สนามเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการต่อสู้ เสียงเชียรอ์ย่างสนุกสนานดังก้อง เยาวชนมีความ
กระตือรือรน้และต่ืนเตน้เป็นพิเศษ เมื่อหมดยก เยาวชนมีหน้าที่เช็ดไก่ ใหน้ า้ ใส่เดือยใหแ้น่นอีก
ครัง้ ประมาณ 10 นาที ก่อนเริ่มยกถดัไป เมื่อไก่ชนเสรจ็ เยาวชนมกักลบัเลยไม่อยู่ดตู่อ เพื่อดแูลไก่
ของตน แต่หากมีไก่ตวัอ่ืนของคนรูจ้ักหรือเพื่อนก็อาจอยู่ดตู่อบา้ง ในบ่อนป่านิยมดจูนจบ เพราะคู่
ชนไม่มาก หากไก่ตาย เยาวชนสว่นใหญ่กลา่วว่าตนน ารา่งกลบัไปฝังที่บา้น 

ส าหรบัการเล่นพนันนอกของเยาวชน ผูว้ิจัยพบว่าเยาวชนมักเล่นพนันนอก
กบับุคคลแปลกหนา้ที่พบในสนาม ใชเ้งินตัง้แต่หลกัรอ้ยถึงพนับาท และมีการเล่นบ่อยครัง้ ทัง้ในไก่
ของตนเอง และไก่ของผูอ่ื้น วิธีการเล่นคือผูเ้ล่นจะตะโกนฝ่ายที่ตนเลือกออกมาก่อน เช่น  “ปลอก
แดง” หากเราตอ้งการเลือกฝ่ังสีเขียว ก็สามารถไปตกลงราคาพนันกับบุคคลนั้นไดท้ันที ในทาง
กลบักนัเยาวชนจะเป็นผูต้ะโกนฝ่ังที่ตนเลือกก่อนไดเ้ช่นกนั 

3.2.2.2 พฤติกรรมของเยาวชนในฐานะคนชมการแข่งขนั 
เยาวชนที่อยู่ในบทบาทผูช้มการแข่งขัน มีทัง้ผูท้ี่สนใจการแข่งขันนั้นจริง ๆ และ

ตามเพื่อนหรือคนรกัเขา้ชมการแข่งขัน โดยมากแลว้เยาวชนกลุ่มนี ้จะไม่ตอ้งเสียค่าเขา้ชมการ
แข่งขนั เนื่องจากมกัมากบัผูใ้หญ่ที่พาสตัวม์าแข่ง หากเป็นผูท้ี่มีความสนใจในการแข่งจริง ๆ ก็จะ
ตัง้ใจชมการแข่งขนั และเชียรอ์ย่างสนุกสนาน บางส่วนมีพฤติกรรมเล่นพนันทอ้งถิ่นดว้ย โดยเป็น
เงินในเดิมพันมีทัง้ที่ฝากผูใ้หญ่เล่นและเล่นเอง แต่วงเงินพนันจะไม่สูงมากนัก อยู่ที่หลกัพันบาท 
สว่นเยาวชนที่ติดตามเพื่อนหรือคนรกัเขา้ไปชม ไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนนั แต่ก็มีพฤติกรรมดกูาร
แข่งขันและพูดคุยเก่ียวกับการแข่งขันเช่นกัน จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยพบว่า
เยาวชนกลุ่มนีไ้ม่ไดม้ีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการเลน่พนนัทอ้งถิ่นเท่ากบัเยาวชนกลุ่มแรก คือมกัจะไป
ชมการแข่งขนัและมีพฤติกรรมทอ้งถิ่น เมื่อมีเพื่อนหรือบุคคลใกลช้ิดชกัชวนไปเท่านัน้ เป็นกิจกรรม
รว่มของสงัคมที่ตนรว่มอยู่มากกว่าจะเป็นกิจกรรมที่ตนสนใจโดยตรง 
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3.2.2.3 พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นออนไลนข์องเยาวชน 
ในสภาพการณปั์จจบุนั พบว่าเยาวชนในพืน้ที่สนามวิจยัมีพฤติกรรมการเลน่พนนั

ทอ้งถิ่นออนไลนบ์า้งเล็กนอ้ย ทัง้การเล่นวัวชนและไก่ชน และมีแนวโนม้ว่าจะขยายตัวขึน้มากใน
อนาคต พบเยาวชนนิยมชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันพนันทอ้งถิ่นผ่านช่องทางเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์จ านวนมาก เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นออนไลน์ตามประเด็นคู่
เปรียบเทียบ พบความแตกต่างในประเด็น “ระดบัชัน้” โดดเด่นกว่าประเด็นอ่ืน ดงันี ้พฤติกรรมการ
เล่นพนันทอ้งถิ่นออนไลนข์องเยาวชนพบเฉพาะในเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ
เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาแล้วเท่านั้น เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มี
พฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นดงักล่าวรวมถึงไม่มีพฤติกรรมอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการพนนัออนไลนท์ี่
ใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนม์าเก่ียวขอ้งอีกดว้ย ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุม่พบว่า 
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะเยาวชนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ยังไม่ไดร้บัความเชื่อใจจาก
บุคคลที่โตกว่าในการแนะน าหรือชกัชวนใหรู้จ้กัการพนันทอ้งถิ่นออนไลน ์อาจเป็นผลมาจากเรื่อง
สภาพคล่องทางการเงินและความรบัผิดชอบเป็นหลกั นอกจากนีเ้ยาวชนในระดับชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้นยังขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์ในการสนับสนุนการลงเงินพนัน การเติมเงินค่า
อินเทอรเ์น็ตหรือแมก้ระทั่งความพรอ้มของโทรศัพทเ์คลื่อนที่ ทั้งยังมีความสนใจเฉพาะสตัวท์ี่ตน
เลีย้งเท่านัน้ ไม่ไดม้ีความสนใจในการเล่นพนนัหรือศึกษาแนวการแข่งขนัที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัสตัวข์อง
ตนเอง จึงท าใหไ้ม่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นออนไลนไ์ปดว้ย 

ส าหรบัเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นออนไลน์ มักเป็นเยาวชนที่
สนใจการแข่งขนัชนไก่มากกว่าการแข่งขนัชนววั ส่วนการพนนัขนัไก่แจแ้ละแข่งขนันกกรงหวัจุกไม่
พบการเล่นพนันลกัษณะนี ้แต่เยาวชนจะมีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นออนไลนไ์ม่บ่อยครัง้นัก
เมื่อเทียบกับการเล่นพนันทอ้งถิ่นแบบปกติ เฉลี่ยอยู่ที่สปัดาหล์ะ 1 – 2 ครัง้ โดยใหเ้หตุผลว่าไม่
ต่ืนเตน้เท่ากับการไปอยู่ในสนามชนหรือสนุกเท่ากับสตัวข์องตนท าการแข่งขัน นอกจากนีผู้ว้ิจัย
พบว่าเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นออนไลน์เป็นเยาวชนกลุ่มเดียวกันกับที่มี
พฤติกรรมการเล่นพนันนอก ในแต่ละครัง้เยาวชนจะใชเ้งินเล่นพนันตั้งแต่ 20 – 5,000 บาท โดย
เรียกเป็น “ด่าน” ให้เยาวชนเลือกแทงพนัน หรืออาจมีลักษณะอ่ืน ๆ ตามเว็บพนันที่เยาวชนใช ้
ส าหรบัวิธีการเล่น เยาวชนจะไดร้บัลิงกห์รือคิวอารโ์คด้ส าหรบัเขา้ไลนก์ลุ่มซึ่งจะลิงกไ์ปยงัหนา้เว็บ
พนนัอีกทอดหนึ่ง หรือในบางครัง้ก็เป็นลกัษณะการแทงพนนัในกลุ่มไลน ์โดยเยาวชนจะไดร้บัลิงก์
จากบุคคลใกลช้ิดหรือหนา้ฟีดเครือข่ายสงัคมออนไลนข์องบุคคลใกลช้ิดเช่นกัน ส าหรบัหนา้เว็บ
พนนัออนไลนเ์ยาวชนระบุว่ามีทัง้เว็บไซตข์องไทยและต่างประเทศ โดยเว็บไซตข์องต่างประเทศมกั
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เป็นเว็บไซตข์องประเทศเวียดนาม ตัวไก่ชนและการแข่งขันก็จัดที่ประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ดี 
เยาวชนระบุว่าการเล่นพนนัออนไลนน์ัน้ ตนไม่กลวัการถูกโกง เนื่องจากมองว่ามีการระบุเลขบญัชี
ชดัเจน ตนเองทราบขอ้มลูของผูใ้หบ้ริการหรือเจา้มือ จึงมีความไวเ้นือ้เชื่อใจ และโอนเงินเขา้บญัชี
ดงักล่าว ทัง้นีเ้ยาวชนจะน าจ านวนสมาชิกในกลุ่มไลนม์าพิจารณาประกอบการเล่นพนนั โดยมอง
ว่าหากจ านวนสมาชิกมากก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงและมีโอกาสใหเ้ยาวชนตัดสินใจเล่นพนัน
ออนไลน์ได้สูงขึน้นั่นเอง เมื่อเยาวชนเล่นพนันท้องถิ่นออนไลน์ ก็จะมีพฤติกรรมการชมการ
ถ่ายทอดสดตามไปดว้ย โดยใชเ้วลาขณะนั่งเรียนในชั้นเรียนหรือในบางครัง้ก็จะเลือกออกไปนั่งชม
ที่บรเิวณอื่นในโรงเรียนแทน เพื่อใหส้ะดวกต่อการรบัชมการแข่งขนัมากยิ่งขึน้ 

3.2.2.4 การเสพติดการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน  
ดว้ยสภาพแวดลอ้มของชุมชนที่มีสนามพนันอยู่มาก อีกทั้งการพนันสัตวย์ังฝัง

รากลึกอยู่ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต้อย่างแยกไม่ออก ท าให้เยาวชนในชุมชนเกิด
ความคุน้เคยกับสนามพนัน เยาวชนบางคนก็มีวิถีชีวิตที่ผูกอยู่กับการพนันสตัวอ์ย่างใกลช้ิดและ
รูส้ึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัการพนันสตัวแ์ละกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง หากไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงก็
เก่ียวขอ้งกบับคุคลใกลช้ิด ดงัสะทอ้นผ่านการสนทนากลุม่ต่อไปนี ้

 
“...มนัเกี่ยวกบัวิถีชีวิตแหละอาจารย์ กว่าจะชนกว่าจะอะไรมนัใชเ้วลา มนัเป็นปีกว่า

จะใหญ่ อย่างพวกนัน้เกีย่วหมด แลว้ทีเ่ราเลีย้ง ดูแล มนัก็อยู่ในชีวิตทกุวนั แต่ถา้อย่างของผมนไิม่
เกี่ยว ผมเล่นอย่างเดียวจารย์ ไม่ไดเ้ลีย้ง พีผ่มนเุลีย้งนก ก็เกี่ยวขอ้งกบัวิถีชีวติของมนั ไม่เกี่ยวกบั
ผม ส่วนของผมนีเ่กี่ยวมากจารย ์เพราะผมเลีย้งขายดว้ย เพาะขายเลย ประวตัิการชนก็ส าคญั ซือ้
ดว้ยขายดว้ย ส่วนของผมเป็นการรบัจา้งนายเลีย้ง ไดเ้ป็นเปอร์เซ็นตก์็เอาไปใหแ้ม่ใชจ่้าย สว่นของ
ผมนี ่2 แบบเลยอาจารย ์มีทัง้แบบเหมือนว่ามีนายหวัมาใหเ้ลีย้งแลว้ก็ใหค่้าเปอร์เซ็นต ์ค่าน ้าอะไร 
แลว้ก็มีผสม ใหญ่แลว้มาชนเอง มนัก็เป็นอาชีพไปดว้ย...”  

(การสนทนากลุ่มนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 

จากการวิจยัพบว่า เยาวชนที่มีบทบาทในการแข่งขนัววัชนและเลน่พนนัววัชน มกั
เป็นเยาวชนในครอบครวัที่มีการเลีย้งววัชนหรือมีอาชีพที่เก่ียวขอ้งกบัวงการววัชน เช่น การตดัหญา้
วัวขาย การรบัจ้างเลีย้งวัวชนอยู่ก่อนแล้ว หรือหากเป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นขันไก่แจ ้
เยาวชนก็มกัอยู่ในครอบครวัที่มีการเลีย้งไก่แจส้  าหรบัแข่งขนัประชนัเสียง เช่นเดียวกนักบัเยาวชนที่
มีพฤติกรรมพนนัสตัวช์นิดอ่ืน ๆ เช่น ไก่ชน เยาวชนจึงมีความผกูพนักบัสตัวช์นิดนัน้ ๆ มาตัง้แต่เล็ก 
เมื่อโตขึน้ก็ไดติ้ดตามผูใ้หญ่ในครอบครวัหรือเจา้นายที่มีสัตวท์ี่ใชใ้นการแข่งขันเขา้สนามพนัน 
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จากนัน้ก็พัฒนามาเป็นหนึ่งในผูดู้แลสตัวแ์ละเริ่มเล่นพนันทอ้งถิ่นในที่สุด ภายในสนาม เยาวชน
รูส้ึกสนุก รูส้ึกลุน้ไปในเกมการแข่งขนั และแสดงความภาคภูมิใจผ่านทางสีหนา้ น า้เสียงและการ
สนทนาทุกครัง้ที่สตัวข์องตนชนะการแข่งขนัและไดเ้งินคืนเป็นเท่าตวั ดว้ยบรรยากาศที่สนุกสนาน
จากผู้ใหญ่และสังคมที่คุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันวัวชนและไก่ชน หากเป็นการ
แข่งขนัของสตัวท์ี่ตนเป็นผูดู้แลเองดว้ยแลว้ เยาวชนย่อมมีความรูส้ึกอยากเอาชนะและความรูส้ึก
รว่มกบัการแข่งขนัเป็นเท่าตวั ความเชื่อมั่น ความอยากเอาชนะ และการขาดความยบัยัง้ชั่ งใจ ซึ่ง
เป็นธรรมชาติโดยทั่วไปของวยัรุ่นก็ย่ิงท าใหเ้ยาวชนใชเ้งินและเวลาไปกบัการแข่งและการดแูลสตัว์
ของตนมากขึน้ไปอีก จากลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดภาวะยิ่งเล่นยิ่งติด บางคนถึงกับเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน ์ใชว้ิธีการดูการถ่ายทอดสดในโทรศัพทม์ือถือ โดยไม่ตอ้งไปที่
สนามจริง บา้งก็ฝากเงินพนันไปกับผูใ้หญ่ในวงการของตนหากไม่ไดไ้ปดว้ยตัวเอง เนื่องจากการ
พนนัสตัวเ์หล่านี ้(ววัชนและไก่ชน) ผูเ้ลีย้งจะน าสตัวไ์ปแข่งในสนามต่างอ าเภอหรือต่างจงัหวดัทั่ว
ภาคใตเ้ลยทีเดียว หากเป็นวัว แต่ละสนามจัดการแข่งขันอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ ส่วนไก่ชนก็มี
การจัดทุกวัน งดเวน้เฉพาะวันพระ สนามใหญ่ ๆ ที่ถูกกฎหมายจะจัดชนเป็นประจ าทุกสัปดาห ์
สปัดาหล์ะ 1 วนั โดยแต่ละสนามจะมีวนัชนไม่ตรงกนั โดยมกัเป็นวนัธรรมดา เช่น จดัชนทุกวนัพุธ 
ไม่นับรวมสนามไก่ชนผิดกฎหมาย เท่ากับว่าการแข่งวัวชนมีแทบทุกสปัดาหต์ลอดทั้งเดือน และ
การแข่งไก่ชนก็เกิดขึน้ได้ทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์เช่นกัน รวมถึงมีการรบัแทงพนันสัตวอ์อนไลน ์
ดงันัน้การเขา้ถึงการพนนัสตัวเ์หลา่นีจ้ึงเกิดขึน้ไดต้ลอดทัง้ปี 

ส าหรับการแข่งขันไก่แจ้ ยิ่งเป็นการพนันที่ เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจาก
สนามแข่งมีมาก และมีการแข่งขนักนัทุกเย็น ตัง้แต่สนามเล็กแข่งกนั 20 ตวัเป็นอย่างนอ้ย ไปจนถึง
สนามใหญ่ที่แข่งกันมากถึง 200 – 300 ตัว ของรางวัลมีตั้งแต่เงินสด ของใช้ในบ้าน ตลอดจน
เครื่องใชไ้ฟฟ้า นบัว่าของรางวลัมีความหลากหลาย ค่าเขา้แข่งขนัไม่สงูนกั นอกจากนีไ้ก่แจ ้ยงัเป็น
สตัวท์ี่เยาวชนเขา้ถึงไดง้่ายกว่าวัว เนื่องจากสามารถเขา้ไปหาไก่จากในป่าไดเ้อง โดยใชไ้ก่ที่มีอยู่
ก่อนแลว้เป็นตวัล่อ เรียกว่า การต่อไก่ ท าใหไ้ม่เสียค่าใชจ้่าย ถึงเสียก็ราคาไม่แพงนกั หากเลีย้งให้
ขนัเก่ง ชนะมาก ก็สามารถขายไดร้าคาสงูมากถึงหลกัแสน จากเหตผุลที่กลา่วมาขา้งตน้ ท าใหก้าร
พนันขนัไก่แจเ้ป็นที่นิยมมากตัง้แต่เด็กชัน้ประถมศึกษาไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ ยิ่งเล่นก็ยิ่งติด เยาวชน
บางคนเลน่มาต่อเนื่องตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษา จากการสัมภาษณย์งัพบอีกว่าการพนนัขนัไก่แจ ้เป็น
การพนนัขัน้ตน้ก่อนที่จะเลน่การพนนัทอ้งถิ่นชนิดอ่ืนอีกดว้ย 

ผูว้ิจยัท าการพิจารณาขอ้มลูทัง้จากการสงัเกต สมัภาษณแ์ละการสนทนากลุม่กบั
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นพบว่า เยาวชนยอมรบัว่าตนชอบใชเ้งินและเวลาไปกับ
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การเล่นพนันท้องถิ่นเพราะเป็นพฤติกรรมที่สนุก ได้ใช้สมองคิด ได้ลุ้น รูส้ึกต่ืนเต้น เกิดความ
ภาคภูมิใจและไดเ้งิน ท าใหอ้ยากเล่นต่อไปเรื่อย ๆ แต่หากแพก้็รูส้ึกอยากแกม้ือ อยากเอาชนะอีก 
โดยที่ไม่คิดว่าเป็นสภาวะเสพติดพนนั จากขอ้มลูดงักลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเยาวชนมีสภาวะเสพติด
พนนัโดยไม่รูต้วั  
  

ตอนที ่4 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเรียนและผลกระทบด้านการศึกษาทีเ่กี่ยวเน่ือง
จากการเล่นพนันท้องถ่ิน รวมถึงการรับรู้ผลทีม่าจากการเล่นการเล่นพนันท้องถ่ิน 

จากการรวบรวมขอ้มูลจากผู้ใหข้อ้มูลส าคัญทั้งตัวนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่น ผูป้กครอง ครูผูส้อน ครูผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูบ้ริหารโรงเรียนของเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่น ผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอผลการศึกษาผลกระทบของการพนนัทอ้งถิ่นที่มีต่อพฤติกรรม
การเรียนและผลการศึกษาของเยาวชน โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงันี ้1) พฤติกรรมดา้นการเรียนทัง้ใน
และนอกหอ้งเรียน ของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเล่นพนันทอ้งถิ่น 2) การรบัรูผ้ลกระทบที่มาจากการ
เล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน 3) ผลกระทบของการพนันท้องถิ่นที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนของ
เยาวชน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

4.1 พฤติกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเล่น
พนันท้องถ่ิน  

พฤติกรรมการเรียนนับว่ามีความส าคัญต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
พฤติกรรมท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรูแ้ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันเป็นพืน้ฐานส าคัญของ
การศึกษาต่อและการท างานในอนาคต จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นนี ้เอง ผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมดา้นการเรียนของเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นและพิจารณา
ขอ้มูลจากประเด็นผูใ้หข้อ้มลูคู่เปรียบเทียบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่หลากหลาย รอบดา้นและรดักุม โดย
ท าการแบ่งย่อยเป็น 2 หวัขอ้ ดังนี ้1. พฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเล่น
พนนัทอ้งถิ่น 2. พฤติกรรมการเรียนนอกชัน้เรียน และความรบัผิดชอบในการเรียนของเยาวชนที่มี
พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น  

4.1.1 พฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเล่นพนนัทอ้งถิ่น จาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้งกลุ่มเยาวชน ครูผู้สอน ครูผู้เก่ียวข้อง และผู้บริหาร พบว่า
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นส่วนมาก มักมีพฤติกรรมไม่ค่อยสนใจการเรียนในชั้น
เรียนและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอยู่แลว้ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น 
ความเกียจครา้น ภาวะเบื่อหน่ายครูและวิธีการสอน ความรูส้ึกดอ้ยค่าทางการศึกษา หลายคนมัก
ระบุบ่อยครัง้ว่าตนเองเป็นคนเรียนไม่เก่ง เรียนไปก็ไม่รูเ้รื่อง บางคนมีพฤติกรรมการเล่นพนัน
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ทอ้งถิ่นหรือพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งขณะนั่งเรียนในชัน้เรียน เช่น 1) การชมการแข่งขนัชนววัหรือชนไก่
ผ่านทางโทรศัพทเ์คลื่อนที่ ซึ่งเยาวชนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญที่เล่นพนันไก่ชนทั้งหมดและพนันวัวชน
บางส่วนมีพฤติกรรมนี ้ เยาวชนให้เหตุผลว่าการดูการถ่ายทอดสดช่วยเพิ่มประสบการณ์การ
วิเคราะหเ์กมในสนามไดร้วมทัง้สรา้งความสนุกสนาน เรา้ใจตนเองไดดี้ หรือ 2) พฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นออนไลน ์แต่พฤติกรรมดงักล่าวพบไดไ้ม่มากนกั เนื่องจากเยาชนผูใ้หข้อ้มลูส าคัญใน
งานวิจัยใหเ้หตุผลว่ากลัวไม่ไดร้บัเงินตามที่ตกลงกันไว ้และหากเป็นการพนันขันไก่แจก้็จะไม่มี
พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นออนไลน ์ 

 
“เคยมีเอาเวลาเรียนในหอ้งไปดูไลฟ์สดในเวบ็ออนไลน ์ท าใหเ้รียนไม่รูเ้รือ่ง ตามเพือ่น

ไม่ค่อยทนั ดูใตโ้ต๊ะ บางทีก็หนีเลยอาจารย์ บางทีก็หนีไปดูขา้งนอก ส่วนมากตัง้กระเป๋าไวเ้วลา
อาจารย์สอนแบบนี ้มี ก็ไม่ฟังที่อาจารย์สอนในหอ้ง แต่เล่นไม่บ่อยนะออนไลน์ แต่ว่าบางทีไม่เล่น
แต่ก็ดูไลฟ์สดบ่อย มันมนัดีแลว้ก็ไดดู้เกมกนั ส่งผลอย่างหนกัเลยคะแนน นอ้ยลงพฤติกรรมการ
เรียน แต่การอยู่กบัมนัก็ไม่ไดเ้สยีหายอะไร เพราะเรียนไปก็ไม่รูเ้รือ่งอยู่แลว้...”  

(การสนทนากลุ่มนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
ส าหรบัพฤติกรรมการเรียนอ่ืน ๆ ในชัน้เรียนที่ส่งผลต่อผลการเรียน เช่น การด าเนิน

กิจกรรมการเรียนรูใ้นชั้นเรียนที่คุณครูเก็บคะแนนเพื่อใชป้ระเมินผลการเรียน พบว่านักเรียนที่มี
พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นและนักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมท้องถิ่น มีพฤติกรรมในส่วนนี ้ไม่
แตกต่างกัน กล่าวคือมีทั้งคนที่สนใจและไม่สนใจกิจกรรมการเรียน จากการสอบถามผูใ้หข้อ้มูล
ส าคัญพบว่า นักเรียนจะสนใจหรือไม่สนใจการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนขึน้อยู่กับวิธีสอนและ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นส าคญัโดยไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการที่นกัเรียนมีหรือไม่มีพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีในทศันคติของครูผูส้อน ครูผูเ้ก่ียวขอ้งและผูบ้รหิาร มองว่าการ
ที่นกัเรียนมีความเก่ียวขอ้งกบัการเล่นพนนัทอ้งถิ่นหรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง ท าใหน้ักเรียนน าจิตใจ
ไปจดจ่อกบัสตัวเ์ลีย้งแมข้ณะอยู่ในเวลาเรียน ซึ่งมีผลต่อความตัง้ใจในการเรียนและการท าความ
เขา้ใจเนือ้หา รวมถึงความตัง้ใจในการปฏิบติักิจกรรมอ่ืนในกระบวนการเรียนรูไ้ด ้ดังสะทอ้นผ่าน
ขอ้มลูต่อไปนี ้

 
 “...ผมว่าไม่ไดม้ีผลอะไรนะครบั บางทีถา้ครูสอนสนกุ ๆ ผมก็อยู่ หรือถา้คาบไหน

เช็กชือ่บ่อย ๆ ก็อยู่ ก็มีขาดบา้ง ถา้เป็นพวกใกล ้ๆ วนัชนไรพวกนี ้แต่ถา้มาโรงเรียนแลว้ไม่ค่อยหน ี



  119 

ถา้ว่าเรียนรูเ้รื่อง แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรูเ้รื่อง คือผมก็ไม่ค่อยรูเ้รื่องอยู่แลว้อาจารย์ มนัครา้นเรียน
บางท ีเรียนไปก็ไม่รูเ้รือ่ง...”  

(MH9 นกัเรียนชายชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“...ครูว่าก็มีปน ๆ กนันะ ตามปกติของเด็ก มีทัง้ทีต่ ัง้ใจและไม่ตัง้ใจเรียน อย่างเด็กที่

ไม่เล่นพวกนีก็้ไม่ใช่ว่าจะตัง้ใจเรียนกนัทุกคน ...เวลาที่เด็กอยู่ในหอ้ง บางทีเด็กกลุ่มนีก็้ไม่ค่อยมี
สมาธิ มีเหม่อลอย บางทีก็ท าอย่างอืน่ตอนทีน่ั่งเรียน ครูเคยเจอนั่งเล่นมือถือดูไลฟ์ชนไก่ ชนววัก็มี 
บางทีก็พูดขึน้มาเลย ครูก็หนัไปมองค่ะ มีเรียกตกัเตือนบา้ง เขาก็ฟังนะคะ ไม่ไดก้า้วรา้วอะไรเป็น
พเิศษ...”  

(ครู A ครูผูส้อน โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
พฤติกรรมการเรียนดา้นความเอาใจใส่ในเวลาเรียนของนักเรียนเป็นพฤติกรรมการ

เรียนที่ไดร้บัผลกระทบจากพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นมากที่สุด จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัพบว่าเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นทัง้หมดไม่ไดใ้หค้วามส าคัญในเรื่อง
ของเวลาเรียน โดยหากวนัเรียนตรงกบัวนัที่มีกิจกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น เยาวชนก็ตดัสินใจเลือก
ขาดเรียน เพื่อไปร่วมกิจกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นมากกว่าเขา้เรียนในชัน้เรียนและหากนักเรียน
เป็นผู้ดูแลวัวหรืออยู่ในทีมงานวัวชนก็มักขาดเรียนในวันเปรียบวัวด้วย แต่หากคาบเรียนใดที่
นักเรียนทราบล่วงหน้าว่ามีการสอบเก็บคะแนน บางคนก็เลือกที่จะอยู่ในชั้นเรียน ส าหรบัคนที่
ยังคงเลือกขาดเรียน ใหเ้หตุผลว่าสามารถมาตามสอบกับครูประจ าวิชาในโอกาสถัดไปได ้ท าให้
บางคนมีเวลาเรียนไม่พอและไม่มีสิทธิ์สอบในท่ีสุด แต่ส าหรบันกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการเล่นพนัน
ขันไก่แจ้และขันนกกรงหัวจุกจะไม่มีผลกระทบด้านเวลาเรียน เพราะกิจกรรมดังกล่าวจัดใน
ช่วงเวลาเย็นหลงัเลิกเรียนและวันหยุด นอกจากนีห้ากเยาวชนดูการถ่ายทอดสดการแข่งขนัพนัน
ทอ้งถิ่นออนไลนใ์นเวลาเรียน หลาย ๆ ครัง้ เยาวชนก็เลือกที่จะออกจากหอ้งเรียนและไปหาที่นั่งดู
ในบริเวณอ่ืน ๆ ของโรงเรียนแทน เยาวชนใหเ้หตุผลของการกระท าเช่นนีว้่า ตนสามารถดูไดส้นุก
กว่า หากอยู่นอกหอ้งเรียน เพราะบางครัง้ครูก็ขดัจงัหวะในช่วงที่ก าลงัลุน้และสนกุ 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเด็นคู่เปรียบเทียบ พบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมการเรียนใน
ชัน้เรียนแตกต่างกนัในประเด็นของระดบัชัน้และพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น ส่วนประเด็นเรื่อง
เพศไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการศึกษาไม่
แตกต่างกัน  ดังนั้นในการน าเสนอผลการวิจัยตามตาราง 5 ผู้วิจัยจะเสนอเพียงประเด็น
เปรียบเทียบในเรื่องระดบัชัน้และพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นเท่านัน้ 
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ตาราง 5 พฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนของเยาวชน เมื่อพิจารณาแยกตามประเด็นคู่เปรียบเทียบ 

 

ประเด็น บริบทคู่เปรียบเทยีบ ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาตอนตน้ เยาวชนกลุ่มนีม้ีพฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนทัง้แบบที่
สนใจและไม่สนใจการเรียน โดยส่วนใหญ่ระบุว่าขึน้อยู่
กบัวิธีการจงูใจของครูผูส้อนในชัน้เรียนมากกว่า เป็นที่น่า 
สงัเกตว่าเยาวชนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ จะไม่มี
พฤติกรรมการเล่นพนันนอก ไม่มีการดูถ่ายทอดสดการ
แข่งขันพนันทอ้งถิ่นออนไลนห์รือการหนีเรียนไปเพื่อร่วม
กิจกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นผลมาจากช่วงวัยที่
ยังไม่มีความพรอ้มด้านการเงิน และความกล้าในการ
ตัดสินใจเท่ากับเด็กในวัยที่สูงกว่าทั้งยังไม่ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ใหญ่มากเท่าที่ควร ท าให้โอกาสในการ
ออกจากโรงเรียนเพื่อไปเล่นพนนัทอ้งถิ่นมีนอ้ย จึงท าใหม้ี
เวลาเรียนมากกว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  โดย เฉพ าะอย่ า งยิ่ งนั ก เรี ย น ใน ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ถึงแม้ว่าจะมีอายุ 15 ปีแลว้ก็
ตาม ต่างจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ซึ่งมี
ความคุ้นเคยกับสภาพโรงเรียน มีสังคมรุ่นพี่ที่อยู่ ใน
วงการเดียวกนัในโรงเรียน จึงเริ่มมีพฤติกรรมการเรียนใน
ชัน้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป คลา้ยกับนักเรียนในระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเยาวชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้มากกว่าช่วงวัยที่ผ่านมา อาจมีรถจักรยานยนต์ที่
ผูป้กครองซือ้ใหส้  าหรบัเดินทางไป - กลบั รวมถึงมีเพื่อน
ฝงูที่สนใจในเรื่องเดียวกนัและมีวิธีการพาออกนอก 
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ตาราง 5 (ต่อ)  
 

ประเด็น บริบทคู่เปรียบเทยีบ ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ระดบัชัน้ มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนระหว่างวันหรือพากนัไปร่วมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง
กบัการเล่นพนันทอ้งถิ่น เช่น การเลีย้งสตัวด์ว้ยกันตัง้แต่
เชา้ก่อนเขา้โรงเรียนได ้  

 มธัยมศกึษาตอนปลาย เยาวชนกลุ่มนี ้มี พฤ ติกรรมการเรียนในชั้น เรียนที่
หลากหลายขึน้ มีโอกาสในการตัดสินใจเลือกละทิง้เวลา
เรียนในชัน้เรียนไดง้่ายกว่าเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้มาก จึงท าใหม้ีเวลาเรียนนอ้ยกว่า และมีปัญหา
กรณีไม่มีสิทธิ์สอบมากขึน้ จากการศึกษาพบว่าเยาวชน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชื่อมั่นในการตัดสินใจ
ของตนเองและค านึงถึงความพอใจของตนเป็นหลัก ใน
การเลือกที่จะเขา้เรียนหรือไม่เขา้เรียน ดังนั้นจึงพบว่ามี
เยาวชนหลายคนมีเวลาเรียนไม่พอ จากการน าเวลาไป
ดูแลสัตวใ์นช่วงเชา้ ท าใหไ้ม่ทันเรียนคาบที่ 1 การพาไก่
ไปชน กรณีนีท้  าใหข้าดเรียนบ่อยครัง้กว่ากรณีอ่ืน ๆ การ
พาวัวไปเปรียบและชน การน าเวลาไปดูพนันท้องถิ่น
ออนไลน ์เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัพบว่าเยาชนมกัไม่ค่อยมี
สมาธิในการเรียน แอบใชโ้ทรศัพท์ในเรื่องเก่ียวกับการ
พนนัทอ้งถิ่นขณะร่วมการเรียนในชัน้เรียนบ่อยครัง้ ทัง้ยัง
มีพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายรว่มดว้ย 

พ ฤ ติ ก รรม การ เล่ น
พนนัทอ้งถิ่น 

ก าลงัเลน่ เยาวชนกลุ่มนีม้ักไม่สนใจการเรียน เหม่อลอยบ่อยครัง้ 
เนื่องจากจิตใจจดจ่ออยู่กับการเลีย้งสตัวท์ี่ใชส้  าหรบัการ
แข่งขัน เมื่อเป็นเช่นนีจ้ึงท าใหม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนนอ้ย ทัง้ยงัพบพฤติกรรมการเลน่พนนัออนไลนแ์ละดู
การถ่ายทอดสดการพนันท้องถิ่นออนไลน์ในชั้นเรียน 
ส าหรบัเรื่องเวลาเรียน เยาวชนกลุ่มนีม้ีโอกาสในการขาด
เรียนบ่อยครัง้ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้การ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ประเด็น บริบทคู่เปรียบเทยีบ ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

พ ฤ ติ ก รรม การ เล่ น
พนนัทอ้งถิ่น 

 

ก าลงัเลน่ ขาดเรียนตลอดวันและการหนีออกนอนโรงเรียนระหว่าง
วนั เพื่อไปท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

ไม่เลน่ เยาวชนกลุ่มนี ้มี พฤ ติกรรมการเรียนในชั้น เรียนที่
หลากหลาย ทั้งสนใจและไม่สนใจการเรียน แต่มีสมาธิ
ดีกว่าเยาวชนกลุ่มแรก กล่าวคือไม่ได้มีเรื่องใหใ้ส่ใจอยู่
เป็นประจ า พฤติกรรมการเรียนในแต่ละครัง้มีความคงที่
ตามคุณลักษณะที่ตนเป็นอยู่ และไม่ค่อยมีพฤติกรรม
ขาดเรียน หรือหากมีการขาดเรียนและครูท าการตกัเตือน
ว่าก าลงัจะไม่มีสิทธิ์สอบ เยาวชนกลุ่มนีม้ีแนวโนม้จะเขา้
เรียนครบไปจนจบภาคเรียนมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบั 

เยาวชนกลุ่มแรก จะเห็นความแตกต่างในแง่ของเวลา
เรียนอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือเยาวชนที่ไม่มีพฤติกรรม
การเล่นพนันท้องถิ่นมีเวลาเรียนมากกว่า เนื่องจากมี
เหตผุลที่จะตดัสินใจขาดเรียนนอ้ยกว่านั่นเอง 

เลน่และเลิกเลน่แลว้ ***เมื่อท าการผูว้ิจยัท าการศึกษาไปไดร้ะยะหนึ่ง เยาวชน
กลุม่นีม้ีพฤติกรรมกลบัไปเลน่การพนนัทอ้งถิ่นซ า้อีก 

 
4.1.2 พฤติกรรมการเรียนนอกชัน้เรียน และความรบัผิดชอบในการเรียนของเยาวชน

ที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น ส าหรบัพฤติกรรมการเรียนที่เกิดนอกชัน้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานหรือการทบทวนบทเรียนลว้นมีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของเยาวชนทัง้สิน้ จากการ
สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญพบว่า เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นจะใชเ้วลาหลังเลิก
เรียนและวันหยุดไปกับการดูแลสัตวส์  าหรบัใชใ้นการแข่งขันมากกว่าน ามาท างานหรือการบา้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนกลุ่มที่รับจ้างดูแลสัตว์ เนื่องจากการดูแลสัตว์คือหน้าที่ที่จะต้อง
รบัผิดชอบและท าใหม้ีรายได ้ในทัศนคติของผูใ้หข้อ้มูลส าคัญที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น 
ทัง้กลุ่มเยาวชนและผูป้กครองลว้นเห็นว่าการใชเ้วลาในวันหยุดและหลังเลิกเรียนไปกับการดูแล
สตัวส์  าหรบัใชแ้ข่งขนัพนนัทอ้งถิ่นมีประโยชนก์ว่าการน าเวลาไปท ากิจกรรมอ่ืน เพราะเป็นกิจกรรม
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ที่ท าให้ได้เงิน ทั้งยังปลอดภัยกับชีวิตของบุตรหลานมากกว่า โดยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์ถือเป็นการช่วยพ่อแม่ท างานหรือหารายไดเ้ขา้สู่ครอบครวัทางหนึ่งดว้ย แต่ผูใ้หข้อ้มูล
กลุม่ปกครองจะใหค้วามส าคญักบักิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษาของเยาวชนร่วมดว้ย  

 
“...ก็ชอบครบั มนัดีกว่าเอาเวลาไปแวนซ์ เพือ่นชอบชวนแต่ผมไม่ไป ชอบพาววัเดิน 

เพลินดีครบั เห็นคนเคา้จูงไป ผมก็ชอบ ตอนหลงัก็รบัจา้งเคา้บา้ง เอาของพ่อเฒ่า(ตา)ไปเดินบา้ง 
ดูแลววัดีกว่า พ่อเฒ่า คนทีบ่า้นก็ชอบ ผมไม่ค่อยเทีย่ว มีบา้งตามประสาวยัรุ่น แต่ก็ชอบอยู่กบัววั
มากกว่า...”  

(MH5 นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
“...มนับ่งบอกถึงคนทีม่ีหวัใจนกัเลง แต่ไม่ใช่นกัเลงทุบตี ตอนแรกมนัอยากต่อยมวย 

พฤติกรรมของเด็กแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ความจริงผมก็ชอบต่อยมวย แต่ผมไม่อยากใหม้ัน
ต่อย แต่ผมว่ามนัเจ็บตวั ความฉลาด ความแข็งแรงมนัไม่พอ ใหม้นัใชค้วามฉลาดในการเอาชนะ
โดยไม่ตอ้งใชก้ าลังมาก การมีววัการมีไก่ เราไม่จ าเป็นตอ้งท าเอง คือเราท าของเราใหม้ี เราก็
สามารถชนะความคิดของเพือ่น ก าลงัของเพือ่นได ้แลว้ก็ดีกว่าใหม้นัไปอย่างอืน่ อย่าง...นีม่นัติด
บา้น ดูไก่ ไม่ค่อยไปเทีย่วกบัเพือ่นแรง ผมก็ชอบ ดกีว่าเทีย่ว ของแบบนีม้นัไม่เสยีหายอะไร...”  

(PH1 ผูป้กครองผูใ้หข้อ้มูลส าคญักลุ่มที ่1 ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย) 
 
เมื่อนักเรียนน าเวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดไปใชก้ับการดูแลสัตวแ์ละเล่นพนัน

ทอ้งถิ่นแลว้ จึงมีเวลาส าหรบัสะสางงานและทบทวนบทเรียนไดไ้ม่เต็มที่ ท าให้ไม่ไดส้่งงานตาม
ก าหนดหรือไม่ส่งงานเลย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคะแนนในรายวิชาเรียน ผลการเรียนจึงตกต ่าหรือถึง
ขัน้ไม่ผ่านตวัชีว้ดัและผลการเรียนรูป้ระจ ารายวิชาตามไปดว้ย แมว้่าจะมีกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญับาง
คนที่รับผิดชอบงานของตนจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น นอกจากนี ้
นักเรียนที่สามารถรบัผิดชอบงานใหผ้่านพน้ไปไดส้่วนใหญ่ มีทัศนคติในการท างานเพียงแค่ “พอ
ผ่าน” คือท างานใหผ้่านเกณฑร์ะดบัผลการเรียน 1 เท่านัน้ หากผลการเรียนผ่านแลว้ ก็จะไม่ท างาน
เพิ่มเพื่อใหไ้ดผ้ลการเรียนที่สงูขึน้ เนื่องจากหลายคนไม่มีความคิดที่จะเรียนต่อในระดบัอดุมศึกษา 
จึงมองว่าการพฒันาผลการเรียนใหอ้ยู่ในระดบัสงูเป็นเรื่องที่เกินความจ าเป็น 

เมื่อพิจารณาตามประเด็นคู่เปรียบเทียบ พบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมการเรียนนอกชัน้
เรียนและความรบัผิดชอบในการเรียนแตกต่างกันในประเด็นของพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น
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เท่านั้น ส่วนประเด็นเรื่องเพศและระดับชั้นไม่มีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงน าเสนอผลการ
เปรียบเทียบเพียงประเด็นเดียว ดงัแสดงตามตาราง 6 
 

ตาราง 6 พฤติกรรมการเรียนนอกชัน้เรียน และความรบัผิดชอบในการเรียนของเยาวชน เมื่อ
พิจารณาแยกตามประเด็นคู่เปรียบเทียบ 

 

ประเด็น บริบทคู่เปรียบเทยีบ ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

พ ฤ ติ ก รรม การ เล่ น
พนนัทอ้งถิ่น 

ก าลงัเลน่ เยาวชนกลุ่มนีใ้ชเ้วลานอกหอ้งเรียนไปกบัการทุ่มเทดูแล
สัตว ์ฝึกฝนฝีมือของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการ
เตรียมพรอ้มสตัวส์  าหรบัการแข่งขนั รวมถึงใชเ้วลาไปกับ
การศึกษากลวิธีการดูแลและการฝึกสตัวโ์ดยมีเป้าหมาย
เพื่อใหส้ตัวข์องตนชนะการแข่งขนั ไม่ค่อยใหเ้วลากบัการ
ทบทวนบท เรียนหรือกิ จกรรม อ่ืน ใด เก่ียวข้องกับ
การศึกษา การท างานส่งครูจะเป็นไปในลักษณะการท า
ให้มีส่งหรือลอกจากเพื่อน ๆ ก่อนส่ง โดยมักท างาน
ทีเดียวในช่วงก่อนสอบ เมื่อรู ้สึกว่างานเยอะก็จะเกิด
ภาวะทอ้ถอยและยอมใหม้ีผลการเรียน 0 เยาวชนระบุว่า
การใชเ้วลาว่างไปกับการดูแลสัตวเ์ป็นการคลายเครียด
และเพลิดเพลิน ตนจึงเต็มใจใช้เวลาไปกับกิจกรรม
เหลา่นี ้

ไม่เลน่ เยาวชนกลุ่มนี ้มีพฤติกรรมการเรียนนอกชั้นเรียนที่
หลากหลาย มีทัง้ที่เอาใจใส่กบัผลคะแนนและการท างาน 
มีความรบัผิดชอบในการท างาน ท างานส่งตรงเวลาและมี
ผลคะแนนในชิน้งานดี มีการติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ 
และเตรียมตวัก่อนสอบทกุครัง้ แต่ก็มีเยาวชนที่ไม่มีความ
รับผิดชอบในการเรียนเช่นกัน โดยมักใช้เวลานอกชั้น
เรียนไปกับสิ่งอ่ืนใดที่ตนเองชื่นชอบ เยาวชนส่วนนีม้ักมี
ปัญหาด้านผลการเรียน แม้ไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ประเด็น บริบทคู่เปรียบเทยีบ ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 เลน่และเลิกเลน่แลว้ ***เมื่อท าการผูว้ิจยัท าการศึกษาไปไดร้ะยะหนึ่ง เยาวชน
กลุม่นีม้ีพฤติกรรมกลบัไปเลน่การพนนัทอ้งถิ่นซ า้อีก 

 
4.2 การรับรู้ผลกระทบทีม่าจากการเล่นพนันท้องถ่ินของเยาวชน  

ส าหรบัการรบัรูผ้ลกระทบที่มาจากการเล่นพนันทอ้งถิ่นดา้นการศึกษาของเยาวชน 
ในภาพรวมเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นบางส่วนมองว่าพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นของตนไม่เป็นปัญหาต่อกระบวนการศึกษาหรือส่งผลดา้นลบต่อผลการเรียน โดยเยาวชน
มองว่าผลการเรียนที่ตกต ่าเป็นผลมาจากลกัษณะนิสยัสว่นบุคคลเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นความเกียจ
ครา้นส่วนตัว การไม่ตัง้ใจเรียนในหอ้ง และการไม่รบัผิดชอบต่อภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย แมว้่า
ตนจะขาดเรียนบ่อย แต่ก็สามารถตามงานและน างานมาส่งทีหลงัได ้หากมีความรบัผิดชอบและรู้
จดัจดัสรรเวลามากพอ อย่างไรก็ดีเยาวชนอีกกว่าครึ่งแสดงการรบัรูท้ี่แตกต่าง โดยเยาวชนระบุว่า
การพนันท้องถิ่นส่งผลทางลบต่อผลการศึกษาโดยตรง เยาวชนที่ เป็นกลุ่มที่ออกจากระบบ
การศกึษาไปแลว้ กลา่วว่าสว่นหนึ่งที่ท าใหต้นไม่ผ่านระดบัการศกึษาภาคบงัคบั (ชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 3) เป็นผลมาจากการเล่นพนนัทอ้งถิ่น สอดคลอ้งกบัการรบัรูผ้ลกระทบของการพนนัทอ้งถิ่นที่มี
ต่อพฤติกรรมการเรียนของเยาวชน โดยเยาวชนเกือบทัง้หมดรบัรูต้รงกนัว่าการพนันทอ้งถิ่นส่งผล
กระทบทางลบต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ทัง้ภายในหอ้งเรียนและภายนอกหอ้งเรียน แมว้่า
จะมองว่าไม่มีผลต่อผลการเรียนก็ตาม เยาวชนระบุว่าตนใชเ้วลาในหอ้งเรียนไปกบัการคิดถึงเรื่อง
สตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั ชมการถ่ายทอดสดพนนัทอ้งถิ่นออนไลน ์และเล่นพนนัทอ้งถิ่นออนไลน ์จน
ไม่ไดส้นใจเนือ้หาที่ครูก าลงัสอนหรือใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมการเรียนรูภ้ายในหอ้งเรียนไดเ้ต็มที่ 
เรียนไม่ทัน ไม่เขา้ใจ นอกจากนีย้ังใชเ้วลาไปกับการเลีย้งและดูแลสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขัน รวมถึง
การน าสตัวไ์ปแข่งขนั ท าใหข้าดเรียนบ่อย มาไม่ทันคาบเรียนภาคเชา้จนเวลาเรียนไม่พอ ในเวลา
เย็นเยาวชนก็ใช้เวลาไปกับการดูแลสัตว์เช่นกัน ท าให้ท างานไม่ทัน เกิดภาวะการงานคั่งค้าง 
ท างานไม่ทนั ส่งงานไม่ครบตามก าหนดเวลา ย่ิงใกลว้นัแข่งขนัของสตัวม์ากเท่าไร เยาวชนก็ยิ่งไม่
ปฏิบติักิจกรรมดา้นการศกึษามากเท่านัน้  
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 “...ไม่ครบัผมว่า ก็น่าจะเป็นเพราะไม่ตัง้ใจเรียน แลว้แต่คนมากกว่าผมว่า มนัก็
ตอ้งแบ่งเวลาใหถู้ก แต่บางทมีนัขีค้รา้นนิพอเรือ่งเรียน อย่างตอนเรียนผมก็ดูแพร่สดไปดว้ยกนับาง
ท ีแต่ว่า แลว้ก็หวนัเยน็ ๆ มนัก็เสยีเวลาไปบา้ง ไปตดัหญา้ววัเสร็จบางทก็ีค ่า...”  

(MH12 นกัเรียนชายระดบัมธัยมปลาย โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 
 “...ก็อย่างผมออกจากโรงเรียนตอนม.3 เรื่องววัก็ส่วนหนึ่งอาจารย์ ก็มีผล บางทีก็

นั่งเฝา้ววัไม่ไดท้ าอะไร ตอนค ่า ๆ พอเชา้ก็ตอ้งอาบน า้ พาเดิน มนัหลายสิ่ง ทนีีไ้ปชน ไปอะไร ขาด
บ่อย ๆ มนัก็ 0 มาก มส.มาก ขีค้รา้นแก ้ก็เลยไม่ไปยาวเลยจารย ์จนไม่จบม.3...”  

(MD2 อดีตนกัเรียนชาย โรงเรียนมธัยมศึกษา N) 
 
“...มีผล มันมีแลว้ก็ไม่มีดว้ย ตอนเย็นนิบางทีตอนเย็นไม่ไดท้ าเลย เอาเวลาไปดูววั

หมด แต่บางอย่างก็ไม่เกี่ยว บางทีมนัขีค้รา้นอาจารย์ มันน่าจะมีอย่างอื่นร่วมดว้ย บางทีก็นอน 
เฉย ๆ เล่นโทรศพัท์ เรื่องววัเรือ่งไก่นีไ่ม่ค่อยขีเ้กียจ มีเคยขีเ้กียจ บางทีก็เหนือ่ย ค่าใชจ่้ายมนัเยอะ
ดว้ย เวลาเลีย้งไก่นีท่ีท่  าก็เพราะทัง้ 2 อย่าง (รกัและไดเ้งินจากการเลีย้ง) แต่รกัมากกว่า มนัก็ท าให้
คะแนนมนันอ้ยลง...”  

(การสนทนากลุ่มนกัเรียน โรงเรียนมธัยมศกึษา N) 
 

ส าหรับการรับรู ้ผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากทัศนคติของ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น พบว่าเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบดา้นบวกของการ
พนนัทอ้งถิ่นเพียงดา้นเดียว โดยมองว่าการพนนัทอ้งถิ่นท าใหต้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ มีรายได้
เลีย้งตนเองและครอบครวั มีประสบการณใ์นการท างานซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเองในอนาคต และยัง
ท าใหต้นเป็นผูก้วา้งขวางในสงัคม มีสมัพนัธภาพอนัดีกบับคุคลในชุมชนที่อยู่ในวงการเดียวกนั ทัง้
ยงัช่วยเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพในหมู่เพื่อนฝงูใหแ้น่นแฟ้นขึน้ไดอี้กดว้ย 

4.3 ผลกระทบของการพนันท้องถ่ินทีม่ีต่อพฤติกรรมการเรียนของเยาวชน  
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการก าหนดอนาคตของเยาวชนและประเทศชาติ ทั้งยัง

ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตใหแ้ก่บุคคล ท าใหบุ้คคลสามารถด ารงชีพในโลกไดอ้ย่างเป็นสุข จึงปฏิเสธ
ไม่ไดก้ารศึกษาเป็นเรื่องส าคญัและเป็นประเด็นที่ควรไดร้บัการเอาใจใสเ่ป็นล าดบัตน้ จากการวิจยั
เรื่องการพนันทอ้งถิ่น: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบดา้นการศึกษา ผูว้ิจัยพบว่า
พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นมีความเก่ียวขอ้งอยู่กับพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียนของ
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เยาวชนอย่างเขม้ขน้ จากการสมัภาษณแ์ละสนทนากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั พบว่าการพนนัทอ้งถิ่น
สง่ผลกระทบดา้นลบต่อพฤติกรรมการเรียนของเยาวชนหลายประการ ดงันี ้ 

4.3.1 ผลกระทบด้านเวลาเรียน จากการวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นมักขาดเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการพนัน
ทอ้งถิ่นบ่อยครัง้อย่างเต็มใจ เยาวชนจะดแูลสตัวไ์ปจนถึงช่วงสายท าใหม้าเรียนในคาบเรียนภาค
เช้าไม่ทันหรือบางครั้งเลือกที่จะขาดเรียนตลอดวัน ยิ่งใกล้วันแข่งขันมากเท่าไร เยาวชนยิ่งมี
แนวโนม้ขาดเรียนตลอดทัง้วนัมากขึน้เท่านัน้ ตลอดจนการขาดเรียนเพื่อน าสตัวไ์ปหาคู่แข่งขนัหรือ
วันที่น าสัตวไ์ปแข่งขัน ซึ่งบางครัง้เยาวชนตอ้งน าสัตวไ์ปแข่งขันในต่างถิ่น ท าใหข้าดเรียนตั้งแต่      
2 – 5 วันติดต่อกันในหนึ่งสัปดาห์ รวมถึงการตัดสินใจหนีเรียนในบางคาบเรียนเพื่อไปนั่งดูการ
ถ่ายทอดสดการเล่นพนันท้องถิ่นออนไลน์ การที่เยาวชนมีพฤติกรรมการขาดเรียนเช่นนี ้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเวลาเรียนของเยาวชน ที่หากมีเวลาเรียนไม่ถึงรอ้ยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด 
ก็ย่อมได้รบัผลการประเมินให้ไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น ๆ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับผลกระทบดา้น
การศกึษาดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 

4.3.2 ผลกระทบดา้นผลการเรียนและการไม่จบการศึกษา ผลกระทบดา้นนีเ้ป็นผล
มาจากพฤติกรรมการเรียนทัง้ในและนอกชัน้เรียนของเยาวชน เยาวชนที่เล่นการพนันทอ้งถิ่ นเป็น
เยาวชนกลุ่มที่ไม่ตัง้ใจเรียน เนื่องจากจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขันเป็นหลกั ขาด
เรียนบ่อยครัง้และมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นออนไลนห์รือชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันที่
เก่ียวขอ้งกบัการพนนัทอ้งถิ่นทางออนไลนข์ณะร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน การไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กบั
การศึกษาและกิจกรรมในชัน้เรียนนีเ้อง ส่งผลใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจเนือ้หาที่ก าลงัเรียนอยู่ ประกอบ
กบัเมื่อหมดเวลาเรียน นกัเรียนไม่ไดท้บทวนบทเรียนผ่านกระบวนการท าแบบฝึกหดัหรืองานส่งครู 
จึงย่ิงท าให้เยาวชนไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีครูตั้งไว้ เยาวชนกลุ่มนี ้มักส่งงานไม่
ครบถ้วนตามการวัดรายวัตถุประสงค ์หรือหากส่งงานก็มักปฏิบัติงานได้ไม่ดีนัก เนื่องจากขาด
ความความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาและไม่ไดฝึ้กทกัษะในรายวิชาจนเชี่ยวชาญ ท าใหเ้ยาวชนมีผล
การเรียนต ่า ไม่ผ่านผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลายวิชา หลายคนไดร้บัผลการประเมินประเภทไม่มี
สิทธิ์สอบร่วมดว้ย ท าให้ผลสัมฤทธิ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ต ่า นอกจากนีเ้ยาวชนมักไม่สนใจท่ีจะ
ด าเนินการสอบแกต้ัวหรือติดตามส่งงานตามภาระที่ครูมอบหมายทันที ท าใหผ้ลการประเมินไม่
ผ่านคั่งคา้งสะสมหลายวิชาและหลายชัน้ปี เมื่อถึงชัน้ปีสุดทา้ยในระบบการศึกษาทั้งการศึกษา
ภาคบงัคบัและการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เยาวชนไม่สามารถท าการแกต้วัใหผ้่านเกณฑก์ารประเมินที่
คาดหวงัทกุวิชาไดท้นั จึงท าใหไ้ม่จบการศกึษาในที่สดุ  
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4.3.3 ผลกระทบด้านการตัดสินใจออกจากระบบการศึกษากลางคันของเยาวชน 
ผลการวิจยัแสดงขอ้มูลอันเป็นที่น่าสนใจว่าเยาวชนผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการศึกษาครัง้นี ้ออกจาก
ระบบการศึกษาขณะที่ผูว้ิจยัท าการศึกษาไปถึง 6 คน (ไม่นบัรวมผูใ้หข้อ้มลูส าคญักลุ่มที่ออกจาก
ระบบการศึกษาไปก่อนเริ่มท าการวิจัย ที่ผู ้วิจัยเลือกสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ
ขอ้มูล) เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 1 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายอีก 5 คน นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นนกัเรียนที่มีพฤติกรรมการลงเงินเดิมพนัในการ
เล่นวัวชน แต่ไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนันนอก เนื่องจากยังเด็กท าให้ไม่มีคู่พนัน ส่วนนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันวัวชนเพียงอย่างเดียว 1 
คน มีพฤติกรรมการเล่นไก่ชนเพียงอย่างเดียว 3 คน และมีทัง้พฤติกรรมการเล่นพนันววัชนและไก่
ชน จ านวน 1 คน โดยเริ่มจากการเล่นพนนัววัชนและเปลี่ยนมาเป็นการเล่นพนนัไก่ชนในภายหลงั 
เนื่องจากในครอบครวัเลีย้งไก่ชนและตนเองมีความชื่นชอบการเล่นพนันไก่ชนเป็นพิเศษ นักเรียน
ทัง้หมดมีพฤติกรรมการขาดเรียนติดต่อกนัหลายวนั เพื่อไปรว่มกิจกรรมการพนนัไก่ชน และดแูลววั
ชน จนท าใหเ้วลาเรียนไม่พอ และนกัเรียนตดัสินใจออกจากระบบการศึกษาไปในที่สดุ นกัเรียนทัง้ 
6 คน มีวิถีชีวิตที่เก่ียวขอ้งกับการพนันทอ้งถิ่นมาตั้งแต่เล็ก และมีจุดร่วมกันอีกประการหนึ่งคือ
นักเรียนทั้ง  6 คนมีรายไดจ้ากการท างานที่เก่ียวขอ้งกับวงการพนันทอ้งถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการตัด
หญ้าววัขาย การรบัจา้งดแูลววัชน รบัจา้งดแูลไก่ชน การพัฒนาและขยายพันธุไ์ก่ชน เป็นตน้ จาก
การสอบถามในประเด็นเหตุผลที่ตัดสินใจออกจากการศึกษา พบว่านักเรียนไม่เห็นความส าคัญ
ของการศึกษา เนื่องจากมองว่าการท างานสามารถหาเงินดแูลตนเองได้ เรียนไปก็ไม่เขา้ใจ อาจจะ
ไม่จบเพราะมีผลการเรียนไม่ผ่านจ านวนมาก ทั้งผลการเรียน 0 ร. และมส.(ไม่มีสิทธิ์สอบ) 
นอกจากนีม้ีเยาวชน 1 ใน 6 คนดงักล่าว ถูกเถา้แก่ที่เป็นเจา้ของไก่ชนโนม้นา้วแกมสั่งใหเ้ลิกเรียน
หนงัสือเพื่อที่จะไดม้ีเวลาดแูลไก่ชนไดอ้ย่างเต็มที่  ส  าหรบัเยาวชนในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
ใหเ้หตผุลว่าตนจะไปเรียนต่อในการศึกษานอกระบบ เพราะใชเ้วลานอ้ยกว่าการเขา้เรียนในระบบ
การศึกษาปกติและมีพี่ที่รูจ้ักกันแนะน าว่าจบง่าย แมว้่าครูที่ปรึกษาและผูป้กครองจะช่วยกันพูด
โนม้นา้วอย่างไร ก็ยงัคงยืนยนัค าเดิมว่าจะไม่กลบัไปเรียน  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผลกระทบด้านการศึกษาที่เกิดจากการพนันท้องถิ่นมี
ความเก่ียวขอ้งกันในลักษณะลูกโซ่ เมื่อเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นไม่สนใจการ
เรียนในชัน้เรียน และมีพฤติกรรมไม่เขา้ร่วมชัน้เรียนบ่อยครัง้ ท าใหม้ีเวลาเรียนไม่เพียงพอและไม่มี
สิทธิ์สอบหลายวิชา ผนวกเขา้กบัพฤติกรรมการศึกษาทัง้ในและนอกชัน้เรียนที่มักขาดความตัง้ใจ
และรบัผิดชอบ ก็ยิ่งท าใหเ้ยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
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ในระดับต ่า มีทัศนคติต่อตนเองในดา้นลบ เกิดภาวะทอ้ถอยทางการศึกษา ไม่สามารถเรียนจบ
การศึกษาภาคบงัคับหรือการศึกษาขัน้พืน้ฐานไดต้ามตัง้ใจหรือออกจากระบบการศึกษากลางคัน
ไปในท่ีสดุ ดงัภาพประกอบ 17 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 ความเก่ียวขอ้งกนัของผลกระทบดา้นการศกึษา 
จากพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 

 
ตอนที ่5 ผลการเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนัน
ท้องถ่ินของเยาวชน  

การเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของ
เยาวชน ไดม้าจากการน าขอ้คน้พบในการวิจยัระยะที่ 1 มาใชก้ าหนดทิศทางในการสรา้งขอ้ค าถาม 
เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการป้องกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนที่มีความ
สอดคลอ้งกับบริบทตามสภาพจริงของชุมชนมากที่สุดและสามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริงอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งการแสวงหาแนวปฏิบัติส  าหรับกลุ่มเป้าหมายสังคมรอบตัวเยาวชนอัน
ประกอบไปดว้ย ครอบครวั โรงเรียน และชุมชน เพื่อใหส้งัคมรอบตวัเยาวชน รวมถึงตวัเยาวชนเอง
มีความเขม้แข็งในดา้นการรูเ้ท่าทันการพนันทอ้งถิ่น สามารถด ารงตนใหพ้น้จากภัยของการพนัน
ทอ้งถิ่นและประสบความส าเร็จในดา้นการศึกษาตามที่ตัง้ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายใน
สงัคมโรงเรียน เนื่องจากผลการวิจยัระยะที่ 1 ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าการพนนัทอ้งถิ่นส่งผลทางลบต่อ
พฤติกรรมการเรียนและความส าเรจ็ทางการศกึษาของเยาวชน  
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แนวทางการป้องกันปัญหาการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน นับเป็นแนวทางหลักที่
สมควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสามารถท าได้ในสังคมทุกระดับและให้ผลที่มี
ประสิทธิภาพกว่าการแกไ้ข โดยผูใ้หข้อ้มลูส าคญัทัง้หมดเห็นว่าการป้องกนัปัญหาการพนนัทอ้งถิ่น
ในขณะที่เยาวชนยังไม่เป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการพนนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยงัไม่ไดน้ าเงินของ
ตนไปใชใ้นการแข่งขัน ยังไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการพนันทอ้งถิ่น จะท าไดง้่ายกว่าการแก้ไข
ปัญหาหลงัจากที่เยาวชนไดร้บั “รางวัล” จากการพนันทอ้งถิ่นแลว้ เนื่องจากทัศนคติของเยาวชน
ต่อการพนันท้องถิ่นเป็นตัวแปรแรก ๆ ที่ต้องค านึงถึง หากสามารถยับยั้งทัศนคติเชิงบวกของ
เยาวชนที่จะเกิดต่อการพนนัทอ้งถิ่นไดท้ันท่วงทีก็นบัเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวที่จะ
ช่วยใหเ้ยาวชนไม่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นได ้

ทั้งนีจ้ากเมื่อผูว้ิจัยท าการพิจารณาขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ ทั้ง
กลุ่มผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัจิตวิทยาและการใหค้ าปรกึษา การพฒันาการศกึษา กลุ่มผูป้กครองของ
นักเรียนที่ไม่เล่นพนันทอ้งถิ่น กลุ่มผูบ้ริหารและครูผูเ้ก่ียวขอ้ง เก่ียวกับแนวทางที่ใชส้  าหรบัการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชนแล้ว ผู้วิจัยพบว่าข้อมูล
บางส่วนมีความสอดคลอ้งกับทฤษฎีตัง้ตน้ของงานวิจัย คือทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior) ผูว้ิจัยจึงไดท้ าการสรุปแทรกเขา้ไปในมาตรการการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
พฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนที่ได ้โดยผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหแ์ละลงขอ้สรุปขอ้มูล 
และท าการน าเสนอขอ้มูลตามกลุ่มเป้าหมายสงัคมรอบตวัเยาวชนตัง้แต่ระดบัครอบครวั โรงเรียน 
และชุมชน และแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเชิงนโยบายเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) แนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชนส าหรบัครอบครัว 2) แนวทางในการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนส าหรบัโรงเรียน  3) แนวทางใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนส าหรบัชุมชน 4) แนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนในเชิงนโยบายดา้น
การศึกษา 5) แนวทางในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน
แบ่งตามระดบัความรุนแรงของการติดพนนั  ดงันี ้

5.1 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถ่ินของ
เยาวชนส าหรับครอบครัว  

ครอบครวั นบัเป็นสงัคมที่ใกลช้ิดเยาวชนมากที่สดุ นอกจากนี ้บุคคลในครอบครวัยัง
เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ชักน าให้เยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นการพนันท้องถิ่น เป็นผู้ก าหนด
ทิศทางทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการพนันท้องถิ่น อาจจะเป็นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ดังนั้น
สถาบนัครอบครวันีเ้องจึงเป็นปราการแรกที่จะช่วยป้องกนัเยาวชนใหห้่างไกลภยัจากการเล่นพนัน
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ทอ้งถิ่น จากขอ้มลูของใหข้อ้มลูหลกั ผูว้ิจยัท าการสรุปบทบาทของสถาบนัครอบครวัในการป้องกนั
การมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน ดงันี ้ 

5.1.1 ดูแลเอาใจใส่และสรา้งความเขา้ใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการพนันท้องถิ่นให้แก่
เยาวชนในครอบครวั  

ครอบครัวเป็นแหล่งข้อมูลแรกและเป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงพลังในการก าหนดทิศ
ทางการรบัรูข้องเยาวชนที่มีต่อการพนนัทอ้งถิ่น ดงันัน้ครอบครวัจึงมีบทบาทส าคญัยิ่งในการสรา้ง
ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับการพนันทอ้งถิ่นใหแ้ก่เยาวชน ทั้งในแง่ของประโยชนแ์ละโทษของ
การพนนัทอ้งถิ่น ปรบัความเชื่อของเยาวชนใหม้องการพนนัทอ้งถิ่นในมมุมองที่หลากหลายมากขึน้ 
ไม่ใช่มองเป็นวิถีปกติของชุมชนที่มีส่วนดีเพียงดา้นเดียว โดยอาจเป็นไปในรูปลกัษณะการพูดคุย
ใหเ้ยาวชนวิเคราะหข์อ้ดีและขอ้เสียของการพนันทอ้งถิ่น ชีแ้นะใหเ้ยาวชนในครอบครวัเห็นถึงภัย
แฝงของพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นที่แทรกซึมผ่านวาทกรรมที่ว่า การพนันท้องถิ่นเป็นอัต
ลกัษณท์างวฒันธรรม เป็นสิ่งที่ท ากนัมารุ่นต่อรุน่ และแมว้่าบุคคลในครอบครวัจะมีพฤติกรรมการ
เล่นพนันทอ้งถิ่นหรือมีวิถีชีวิตและอาชีพที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนันทอ้งถิ่น แต่ก็สามารถมีส่วน
ขบัเคลื่อนในการป้องปรามพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นที่อาจส่งผลดา้นลบต่อชีวิตของเยาวชน
ได ้เช่น การท าขอ้ตกลงกบัเยาวชนถึงบทบาทหนา้ที่ของเยาวชนที่มีต่อสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั โดย
อาจเป็นผูเ้ลีย้งดู แต่ไม่สามารถร่วมลงเงินเดิมพันได ้หากยังไม่ถึงวัยที่ตกลงกันไว ้หรือการไม่พา
เยาวชนเขา้สนามพนันก่อนวยัที่มีความเขม้แข็งทางดา้นกระบวนการคิด การยกตวัอย่างชีวิตของ
บุคคลที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นในชุมชนมาเป็นกรณีศึกษาให้แก่เยาวชน สิ่งเหล่านี ้
สามารถก าหนดทัศนคติที่เยาวชนมีต่อการพนันท้องถิ่นได้ทั้งสิน้ เนื่องจากทัศนคติของบุคคล
ใกลช้ิด ส่งผลต่อทศันคติของเยาวชนเช่นกนั อย่างไรก็ดี การกระท าตนเป็นตวัอย่าง เป็นวิธีการที่ดี
ที่สดุที่ครอบครวัสามารถกระท าไดใ้นการป้องกนัการมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 

นอกจากนีค้รอบครวัยงัมีหนา้ที่ในการดูแลเอาใจใส่เยาวชน คอยสอดส่องพฤติกรรม
สุ่มเสี่ยง หรือพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนนัทอ้งถิ่นในขณะที่ยงัอยู่ในวยันกัเรียน นักศึกษา 
และท าการใหข้อ้มลูสะทอ้นไปยงัโรงเรียนดว้ย เพื่อใหก้ารดแูลหรือแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง และจะตอ้งคอยควบคมุก ากบัใหเ้ยาวชนห่างไกลจากสนามพนนั
ใหม้ากที่สุด ในวัยที่เยาวชนยังมีกระบวนการคิดวิจารณญาณไม่มากพอ ดังสะทอ้นผ่านขอ้มูล
ต่อไปนี ้
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 “...กว่าผมจะพากุง้ (นามสมมติ) เขา้บ่อน มนัก็โตแลว้ครบั จริง ๆ ผมเลีย้งววั แต่
ก็ไม่ไดใ้หม้นัช่วยเลีย้งเท่าไร กบัลูกผมก็ไม่ไดแ้หลงกนัเรื่องนีน้ะ แลว้ผมก็ไม่ค่อยเล่นใหกุ้ง้เห็น คือ
ไม่ไดปิ้ด แต่ก็ไม่ไดเ้ปิดนัน้ เบอะไม่พาเขา้มา มนัก็ไม่เห็นตอนผมเล่น ที่พาเขา้บ่อนนีก็่ใหม้าช่วย
ขายของ เหมือนมนัไม่ไดช้อบมาตัง้แต่เดก็ คือผมก็ไม่ไดปิ้ดกัน้ แต่ก็ไม่ไดใ้หม้นัมาช่วยอะไรเรือ่งววั 
เรื่องไก่ ผมว่าเป็นคนหญิงดว้ย ก็เลยไม่ไดใ้หม้าช่วย แลว้กุง้มันก็ไม่ไดช้อบ ก็เลยกลายเป็นมัน
ไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งไรไปพน้ ก็ใหม้าช่วยขายของอย่างเดียว กนัว่าไม่ไดเ้ล่นแต่เด็ก โตมามนัก็ไม่สนใจ
แลว้ ของพนันี ้เลยคดิว่านา่ว่าช่วยไดก้นั...”  
(PN1 ผูป้กครองของเยาวชนทีไ่ม่มีพฤตกิรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น แต่เป็นเจา้ของรา้นคา้ผูกขาดใน

บ่อนววัชน) 
 
 “...มันเหมือนกับว่าชีวิตอยู่ในตรงนัน้อยู่แลว้ไง เคา้ก็เลยเชื่อว่ามันเป็นวิถีปกติ

แลว้ก็เป็นอาชีพนึงที่มนัสามารถต่อยอดหรือว่าท าตาม ด าเนินรอยตามครอบครวัไดอ้ย่างนัน้หรือ
เปล่า เขาก็เลยเชือ่แบบนัน้ไง ดงันัน้ครอบครวัตอ้งปรบัความเชือ่เคา้นะ... 

...อีกสิ่งหนึ่งนะคะ ที่ผูป้กครองจะท าไดก็้คือ การดูแลเอาใจใส่อะค่ะ คือเหมือนว่า
บางทีมนัคืออยู่บา้นน่ะ รูอ้ะ ว่ามนัเป็นแบบนี ้แบบนี ้ในวงครอบครวั เขาควรจะบอกใหลู้กใหเ้ห็น
ถึงผลดีผลเสียของการอยู่ในการเล่นการพนนัอย่างนี ้คือตอ้งสอนใหลู้กเห็นความตระหนกัว่าเออ
อย่ามาเป็นนกัพนนัหรือเป็นเซียนพนนัเลย  เพราะว่ามนัไม่ไดม้ีความมั่นคงในเรื่องของรายไดห้รอก
อะไรแบบนี ้คือมันมีขอ้ดีแต่คือใหเ้ห็นผลเสียของการเล่นการพนนัดว้ย เพราะตอนนีเ้ด็กไม่กลวั
เพราะว่าเด็กรูส้ึกว่ามนัเป็นเรื่องปกตไิง พ่อแม่ฉนัเล่นได ้ฉนัก็เล่นไดใ้ช่ไหมคะ ดงันัน้พอ่แม่อาจจะ
ตอ้งมาแชร์ใหลู้กเหน็ว่า เออมนัก็มีไดม้ีเสีย ขอ้ดมีนัคืออะไร ขอ้เสียมนัคอือะไร แลว้เป้าหมายทีพ่่อ
แม่อยากจะใหลู้กเป็นต่อไปมนัคืออะไร...และอีกสิ่งนึงก็ตอ้งเป็นหูเป็นตา ตอ้งควบคุมก ากบัลูกว่า
ลูกอยู่บา้นนีม้วัแต่ดูออนไลน์พนนัอะไรทอ้งถิ่นไหม เล่นพนนัทอ้งถิ่นหรือเปล่า ตอ้งพยายามเอาใจ
ใสลู่ก ดูแลลูก ไม่ใหเ้ขาถล าเขา้ไป”  

(ผูท้รงคณุวฒุิคนที ่2) 
 
5.1.2 ประสานความรว่มมือกบัทางโรงเรียนเพื่อปลูกฝังใหเ้ยาวชนเห็นเป้าหมายทาง

การศกึษา  
ก่อนที่จะปลูกฝังใหเ้ยาวชนมองเห็นถึงเป้าหมายทางการศึกษา สิ่งแรกที่ครอบครวั

จะตอ้งปฏิบติั คือ การสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของกระบวนการศึกษาภายในตนเองให้
ไดเ้สียก่อน เมื่อผูป้กครองเห็นความส าคัญของการศึกษาแลว้ ย่อมมีส่วนในการปลูกฝังและสรา้ง
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ความตระหนักใหเ้ยาวชนเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการศึกษาทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม
ตามไปดว้ย ท าใหเ้ยาวชนเชื่อว่าการศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครวัได ้
เป็นหนทางในการประกอบอาชีพ ทัง้ยงัสามารถพัฒนาทกัษะกระบวนการคิดใหแ้ก่ตนเอง  เพื่อให้
รูเ้ท่าทนัสงัคมได ้ความตระหนกัไดภ้ายในตนเองของเยาวชนนบัเป็นตวัช่วยส าคัญที่จะท าใหก้าร
ก าหนดทิศทางทางการศึกษาของเยาวชนเป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อผู้ปกครองรับ
นโยบายจากโรงเรียนเรื่องการก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาในตอนประชุมผู้ปกครองแล้ว  
ผูป้กครองจะตอ้งช่วยพูดคุยกับลูกในเรื่องเป้าหมายดา้นอาชีพและเป้าหมายดา้นการศึกษา และ
จะต้องคอยติดตาม ถามย ้า ให้เยาวชนได้ทบทวนถึงเป้าหมายนั้นบ่อย ๆ และไม่ละทิ ้งจาก
เป้าหมายทางการศึกษา ในขณะที่เยาวชนอยู่ที่บา้น เนื่องจากความคิดเห็นของสถาบนัครอบครวั
ย่อมส่งผลต่อทัศนคติของเยาวชนดว้ย โดยจากขอ้มูลในการวิจัยระยะที่ 1 ชีใ้หเ้ห็นว่าหนึ่งในตัว
แปรที่ร่วมก าหนดพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชนเป็นผลมาจากทัศนคติของบุคคล
ใกลช้ิด ดงันัน้การตระหนกัถึงความส าคญัของกระบวนการศึกษาในสถาบนัครอบครวันี ้ก็จะท าให้
เยาวชนใหค้วามส าคญักบักระบวนการศกึษามากขึน้ตามไปดว้ย และมีแนวโนม้ที่จะใชเ้วลาไปกบั
กระบวนการศกึษามากกว่าที่จะกา้วเขา้สูก่ารมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

 
“...มนัก็เลยท าใหท้ิศทางการเรียนของเด็กมนัไม่ค่อยถูกที่ถูกทางแลว้ก็ไม่เหมาะสม

ส าหรบัความตอ้งการของเด็กดว้ย ดงันัน้ผูป้กครองก็ควรจะรูเ้รื่องนีด้ว้ย ก็คือ 1. จะตอ้งสรา้งความ
ตระหนกัใหเ้ห็นความส าคญัของเรื่องการเรียนของลูก อนันีส้  าคญัที่สดุนะ...อนันีค้ือพ่อแม่ก็ตอ้งมี
การพูดคุยกบัลูกถึงเป้าหมายทางดา้นอาชีพและเป้าหมายทางดา้นการศึกษาของลูกดว้ย เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จะท าใหลู้กเขาเขา้ใจว่าการเรียนมนัส าคญักบัชีวิตของเขาและของครอบครวัยงัไงบา้ง...คือ
เราต้องสร้างความตระหนักให้ผู ้ปกครองด้วย ที่เราสอนเด็กให้เห็นเป้าหมายทางการเรียน 
ผู ้ปกครองก็คือต้องเห็นเป้าหมายของลูกด้วยอะ ไม่งั้นคือจบเลยนะ เพราะความคิดพ่อแม่
ผูป้กครองเนีย่ มนัสง่ผลต่อความคดิเดก็มากกว่าพวกเราอยู่แลว้”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่1) 
 
“...อนันีเ้ราก็ตอ้งสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนใหก้บัผูป้กครองนะ

คะ แมว้่าจะไปรบัจา้งเลีย้งววัหรือว่าไปไปอะไรนะหาหญา้มา หนูอยากจะมีอาชีพแค่ตรงนีเ้หรอ หนู
ไม่อยากจะปลูกหญ้าเอง ขายหญ้าเลยดีไหม มองหาอาชีพที่มันท าใหเ้ราจะไดร้ายไดม้ากกว่านี ้
แลว้เป็นอาชีพที่สจุรตินะคะ อนันีคื้อพ่อแม่ก็ตอ้งมีการพดูคยุกบัลกูถึงเป้าหมายทางดา้นอาชีพและ
เป้าหมายทางดา้นการศึกษาของลกูดว้ย อนันีเ้ป็นสิ่งหนึ่งที่จะท าใหล้กูเขาเขา้ใจ...คือเราตอ้งสรา้ง
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ความตระหนักใหผู้ป้กครองดว้ย ที่เราสอนเด็กใหเ้ห็นเป้าหมายทางการเรียน ผูป้กครองก็คือตอ้ง
เห็นเปา้หมายของลกูดว้ยอะ” (ผูท้รงคณุวฒุิท่านที่ 2) 

 

 

ภาพประกอบ 18 แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข 
ปัญหาพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนส าหรบัครอบครวั 

 
5.2 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถ่ินของ

เยาวชนส าหรับโรงเรียน 
โรงเรียนนับเป็นสิ่งแวดล้อมส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน เนื่องจาก

เยาวชนใชเ้วลาอยู่ในโรงเรียน ตัง้แต่เชา้จรดเย็นกว่า 5 วนัใน 1 สปัดาห ์จึงปฏิเสธไม่ไดว้่าโรงเรียน
ย่อมมีสว่นเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน โดย
แนวปฏิบติัของโรงเรียนที่ผูว้ิจัยท าการน าเสนอนี ้หมายถึงแนวปฏิบติัของบุคลากรในโรงเรียน ทัง้
สายการสอนและสายบริหาร  ซึ่งสามารถกระท าเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการมีพฤติกรรมการ
เลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนได ้ ดงันี ้

5.2.1 ปรบักรอบความคิดของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน จากผลการวิจัยใน
ระยะที่  1 ชี ้ให้เห็นว่า หลายครั้งเยาวชนตัดสินใจไม่ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หรือออกจาก
กระบวนการศึกษา เนื่องจากคิดว่าโรงเรียนไม่ใช่พืน้ที่ส  าหรบัตนเอง ครูผูส้อนไม่ให้การยอมรบั 
ตนเองเรียนไม่เก่งและไม่ไดต้ัง้ใจเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายที่มุ่งพัฒนาผลสมัฤท ธิ์ทางการ
เรียนเพียงด้านเดียว เยาวชนจึงเลือกที่จะออกไปแสวงหาพื ้นที่ อ่ืนที่ได้รบัการยอมรบัมากกว่า 
ดงันัน้บุคลากรทุกสายงาน ตัง้แต่ผูบ้รหิารตลอดจนครูทกุท่านในโรงเรียนจะตอ้งรว่มมือกนั โดยเริ่ม



  135 

จากการปรบักรอบความคิดของตนเองใหเ้ขา้ใจว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได ้และ
โรงเรียนคือพื ้นที่พัฒนาศักยภาพเหล่านั้น กระบวนการต่อมาคือการปรบัการรับรูน้ิยามของ
การศึกษาใหม่ การศึกษาไม่ไดเ้ท่ากบัหอ้งเรียนแต่การศึกษาคือกระบวนการที่ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้
และที่ส  าคัญที่สุดคือบุคลากรทุกคนในโรงเรียนจะตอ้งตระหนักใหไ้ดว้่าการมุ่งพัฒนาทักษะชีวิต
ของนกัเรียนอย่างรอบดา้นควบคู่ไปกบัการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีไม่อาจ
ละเลยได ้หากตอ้งการใหเ้ยาวชนอยู่ในระบบการศึกษาไปจนตลอดรอดฝ่ังและไม่ออกไปใชพ้ืน้ที่
สนามพนนัในการแสดงตวัตน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกสายงานควรยอมรบัว่าเยาวชนแต่ละคน
มีความสามารถหลากหลายที่แตกต่างกัน สิ่งส าคัญคือการชีแ้นะใหเ้ยาวชนเห็นถึงความสามารถ
ของตนเอง และแสดงหนทางในการน าความสามารถนั้นไปประกอบสัมมาชีพต่อไปในอนาคต 
หมั่นชื่นชมในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นความสามารถของเยาวชน ยกย่องเชิดชูในความสามารถ
เหล่านั้นอย่างทัดเทียมกับความสามารถดา้นการเรียน ใหเ้ขารูส้ึกถึงความส าคัญของตนเองใน
พืน้ที่โรงเรียน เอือ้ใหโ้รงเรียนเป็นพืน้ที่ที่เด็กจะคน้หาและแสดงตวัตนไดท้กุแบบอย่างสรา้งสรรค ์ก็
จะเป็นการป้องกันไม่ใหเ้ยาวชนเห็นความส าคัญของพืน้ที่อ่ืนมากไปกว่าโรงเรียนและการศึกษา
และสามารถด ารงชีพในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ ดงัความเห็นจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญั  

 
“...หนึ่งคือต้องปรับ mindset ว่าโรงเรียนไม่ใช่แค่พืน้ที่ในการเรียนรู้ การศึกษา

ความหมายมนักวา้งนะ การศึกษาไม่เท่ากบัหอ้งเรียนแต่การศึกษามนัเท่ากบัทกุ ๆ สิ่งทกุ ๆ อย่าง
ที่มันเกิดกระบวนการเรียนรูไ้ด ้แต่ตอนนี ้โรงเรียนกลบัท าค าว่าการศึกษาใหเ้ท่ากับการสอนใน
หอ้งเรียนเท่านัน้ การปรบัมายเซ็ตตรงนี ้ถา้ผูบ้ริหารเอง ถา้ครูในโรงเรียนมองว่าการพฒันาทกัษะ
ชีวิตของเด็กก็เป็นเรื่องส าคญั มนัอาจจะไม่มีผลต่อกระทรวงหรอก เพราะในกระทรวงก็ยงัตอ้งไป
ถูกกระตุน้เชิงนโยบายอกีรอบนงึ แต่อนัทีห่นึ่ง ก็คือถา้เราปรบั mindset ทีโ่รงเรียนได ้โรงเรียนมอง
เรื่องนีร่้วมกนัว่ามนัเป็นการพฒันาทกัษะชีวิต อนัที่สองก็คือการปรบัมายเซ็ตครูและบุคลากรนะ 
เรือ่งของการท างานการศึกษาใหม่ การศกึษาเชิงสงัคมใหม้ากขึน้ ...แลว้ใหเ้ดก็ทีไ่ม่เก่งเชิงวชิาการ
สามารถไดร้บัการเชิดชูเท่า ๆ กบัเดก็เรียนเก่งในโรงเรียนดว้ย ใหม้นัโตไปดว้ยกนันะ...”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่1) 
 

นอกจากการปรบักรอบความคิดเก่ียวกับกระบวนการศึกษาแล้วของบุคลากรใน
โรงเรียนแล้ว คณะผู้บริหารสถานศึกษายังมีบทบาทเพิ่มเติมที่ส  าคัญยิ่งในการป้องกันปัญหา
เยาวชนในชุมชนมีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น โดยผู้บริหารต้องปรับกรอบความคิดและ
นโยบายการเสริมแรงทางบวกใหแ้ก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ตอ้งเห็นความส าคญัของการ
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ช่วยเหลือและปอ้งกนัเยาวชนจากอบายมขุหรือการสง่เสรมิทกัษะชีวิตของเด็กใหเ้ท่ากบัการพฒันา
ผลสมัฤทธิ์ เมื่อครูไดร้บัการเสริมแรงทางบวกจากผูบ้ริหาร ย่อมมีก าลงัใจในการสรา้งสรรคง์านที่
เก่ียวขอ้งกบัการดแูลช่วยเหลือและป้องกนัเด็กตามไปดว้ย  

 
“...สองคือปรบัมายเซ็ตบุคลากรในโรงเรียน ใหเ้ชื่อว่าเด็กทุกคนมีศกัยภาพและเป็น

พืน้ทีใ่หเ้ด็กพฒันาศกัยภาพเลกิสนใจบางเรือ่งจนเกินไปและใหค้วามส าคญักบัเรือ่งทกัษะชีวิตบา้ง
นะครบั ผูบ้ริหารเร่ิมให ้reward ครูในการท าเรื่องอื่น ๆ บา้งนอกเหนือจากการพฒันาผลสมัฤทธิ ์
ผูบ้ริหารมาให ้reward ครูในเรื่องของการพฒันาเด็ก ให ้reward ของครูในเรื่องของการคุม้ครอง
เด็ก ความรุนแรงและภยัต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้ ไม่มีใครรูจ้กัเด็ก ไดด้ี นอกจากพ่อแม่เขาอะนะ คือครูถูก
มะ เพราะครูคอืคนทีอ่ยู่กบัเขาทัง้วนั...”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่1) 
 
5.2.2 เปิดพืน้ที่สรา้งสรรคท์ี่ปลอดภยัภายในโรงเรียนใหแ้ก่เยาวชน 
ประเด็นนี ้เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากแนวปฏิบัติแรก กล่าวคือเมื่อบุคลากรใน

โรงเรียนปรบักรอบความคิดเก่ียวกับเยาวชนในโรงเรียนและระบบการศึกษาแลว้ และมีแนวคิดว่า
โรงเรียนควรจะเป็นพืน้ที่ที่ใหเ้ยาวชนไดแ้สดงศักยภาพของตนตามความสนใจและความถนัด ก็
ควรจะมีพืน้ที่สรา้งสรรคท์ี่ปลอดภัยใหเ้ยาวชนภายในโรงเรียนดว้ย ใหโ้รงเรียนกลายเป็นพืน้ที่การ
เรียนรูท้ี่สนุก และสรา้งทักษะเชิงสรา้งสรรคใ์หแ้ก่เยาวชนได ้โดยพืน้ที่สรา้งสรรคด์ังกล่าวจะตอ้ง
เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องและริเริ่มมาจากความสามารถ ความสนใจ หรือความถนดัของเยาวชนอย่าง
แทจ้ริง ไม่ใช่พืน้ที่สรา้งสรรคท์ี่เป็นกิจกรรมเพื่อตอบตวัชีว้ดัในการประเมินโรงเรียนหรือตอบสนอง
ความถนดัของครู ซึ่งจะตอ้งปรบัแกใ้นระดบันโยบายโดยผูว้ิจยัจะน าเสนอในล าดบัถดัไป  

เริ่มแรกบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งถามความคิดเห็นของเยาวชนในโรงเรียนว่าความ
ตอ้งการหรือพื ้นที่ที่เยาวชนพอใจคืออะไร แล้วน าพืน้ที่เหล่านั้นเข้ามาสู่โรงเรียนให้ได้ รูปแบบ
กิจกรรมอาจอยู่ในลกัษณะของกิจกรรมชุมนุมที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของเด็กอย่างแทจ้ริง 
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมเพิ่มเติมที่ทางโรงเรียนจัดขึน้ตามความสนใจของนักเรียน หรือ
กิจกรรมที่สามารถแทรกเขา้ไปในกิจกรรมกีฬาสีได ้เช่น หากนักเรียนสนใจการเตน้ หรือแข่งขนัไก่
แจ ้ก็อาจบรรจุการแข่งขันเหล่านีใ้นกีฬาสีแล้วน านักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษมาเป็น
กรรมการ เพื่อสรา้งการยอมรบัในสงัคมโรงเรียนใหแ้ก่เยาวชนทุกคนโดยเสมอหนา้ หากขอ้มลูที่ได้
พบว่ากิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการพนนั ครูตอ้งมาขบคิดเพื่อพฒันาใหเ้ป็นกิจกรรม
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ที่น่าสนใจและห่างไกลจากการพนันต่อไป โดยอาจแทรกความรู้เท่าทันการพนันเข้าไปใน
กระบวนการนีด้ว้ย เหตุที่ตอ้งท าเช่นนี ้เพราะโรงเรียนเป็นพืน้ที่ที่มีรัว้รอบขอบชิด การกระท าหรือ
รว่มกิจกรรมของเยาวชนอยู่ในสายตาของผูใ้หญ่ จดัเป็นพืน้ที่ปลอดภยัส าหรบัเยาวชน นอกจากนี ้
ผูท้รงคณุวุฒิยังใหค้วามเห็นเพิ่มเติมว่า พืน้ที่สรา้งสรรคใ์นโรงเรียนควรสะทอ้นความตอ้งการและ
แสดงตวัตนของเยาวชนออกมาได ้หากกระท าได ้เยาวชนก็ไม่จ าเป็นตอ้งแสวงหาพืน้ที่ในการแสดง
ตวัตนที่อ่ืน และยึดโยงเยาวชนไวก้บักระบวนการศึกษาภายในโรงเรียนไดต้ลอดรอดฝ่ัง ดังขอ้มูล
จากผูใ้หข้อ้มลูส าคญัต่อไปนี ้

 
“...มนัเกิดอะไรขึน้ เด็กสนใจไหม มนัเป็นตวัสะทอ้นเนาะว่าพืน้ทีม่นัควรจะเป็นพืน้ที่

ซึ่งมนั มนัเป็นความตอ้งการของเด็กอะ เป็นพืน้ทีเ่ชิงสรา้งสรรค์ทีเ่ป็นความตอ้งการของเด็ก ไม่ใช่
พืน้ที่สรา้งสรรค์ซึ่งครูเชื่อว่าเด็กจะชอบ แต่มนัตอ้งเปลี่ยนวิธีคิด คือไปถามเขาว่าพืน้ที่ที่เด็กชอบ 
กิจกรรมทีเ่ด็กชอบคืออะไร แลว้น ากลบัมาสูโ่รงเรียน...นโยบายของโรงเรียนเชิงรุกก็คอืการท าพืน้ที่
สร้างสรรค์ สรา้งพืน้ที่กิจกรรมที่มันปลอดภัยให้กับเด็ก แบบที่เด็กเขาจะรู้สึกการมีตัวตน ใน
ขณะเดยีวกนัเราก็ตอ้งแกปั้ญหาอืน่ ๆ ทีม่นัตามมาดว้ย”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่1) 
 
5.2.3 สรา้งเปา้หมายทางอาชีพใหแ้ก่เยาวชน  
การสรา้งเปา้หมายทางอาชีพใหเ้กิดในความตระหนกัรูข้องเยาวชนเป็นบทบาทหนา้ที่

ที่ส  าคญัของครูทุกคนในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ปรกึษา ซึ่งเป็นครูที่ใกลช้ิดกบัเยาวชนใน
โรงเรียนมากที่สดุจากกิจกรรมการโฮมรูมซึ่งเกิดขึน้ไดทุ้กวนั จากผลการวิจยัระยะที่ 1 แสดงขอ้มูล
ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ที่ว่าจุดบอดของระบบ
การศึกษาไทย คือการจัดการศึกษาอย่างไรท้ิศทางและเนน้หนักไปที่เนือ้หาเชิงวิชาการ แต่ไม่ได้
ชีแ้นะกระบวนการน าไปใช ้หรือการน าไปประกอบอาชีพ ท าใหเ้ยาวชนที่ไม่ถนดัในเชิงวิชาการรูส้ึก
ดอ้ยค่า มีภาวะรบัรูคุ้ณค่าในตนเองต ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคัญในการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งหลาย ๆ คนไดส้ะทอ้นแนวคิดของตนต่อ
กระบวนการศึกษาว่า “ไม่รูเ้รียนไปท าไม เรียนไปก็ไม่รูเ้รื่อง ไม่รูจ้ะจบไหม”  การกดทับเยาวชน
ด้วยวาทกรรมเรียนดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงนี ้เอง ท าให้เยาวชนรูส้ึกว่าชีวิตในเส้นทาง
การศึกษาภายในโรงเรียนของตนไรท้ิศทาง ไม่ตอบสนองความตอ้งการและไม่ไดช้่วยใหม้ีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้ไดใ้นอนาคต ตัวเยาวชนมองไม่เห็นภาพของการประกอบอาชีพจากการจบการศึกษา
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ภายในโรงเรียน แต่เห็นหนทางการเลีย้งชีพที่ตนสามารถท าไดจ้ากภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะ
ชมุชนที่แวดลอ้มไปดว้ยสนามพนนัทอ้งถิ่นมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการรบัจา้งเลีย้งสตัว ์การตดัหญ้า
ววั รอ้ยสรอ้ยววัขาย หรือแมแ้ต่การเล่นพนนัทอ้งถิ่น ซึ่งเยาวชนเห็นตวัอย่างจากสภาพแวดลอ้มใน
ชุมชนอยู่ก่อนแลว้ ดงันัน้การสรา้งเป้าหมายทางวิชาชีพภายในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องที่ครูทุกคนควร
ใหค้วามส าคญัและขบัเคลื่อนใหเ้กิดขึน้ในเยาวชน  

ส าหรบัแนวปฏิบติัของครูผูส้อน ครูผูส้อนในแต่ละรายวิชามีบทบาทในการใหพ้ฒันา
ทักษะตามผลการเรียนรูห้รือตัวชีว้ัดในรายวิชา ชีช้วนใหเ้ยาวชนเห็นว่าสิ่งใดในรายวิชานั้น ๆ ที่
เยาวชนท าไดดี้ และจะใชท้ักษะเหล่านัน้ไปใชป้ระกอบอาชีพอะไรและอย่างไรไดบ้า้ง เมื่อเรียนจบ
แลว้ตนเองจะไดอ้ะไรจากการศึกษา เพื่อใหเ้ยาวชนเห็นโอกาสในการน าความรูห้รือทกัษะที่เกิดขึน้
ในวิชาเรียนไปใชใ้นการประกอบอาชีพและพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ในอนาคตได ้

ครูแนะแนวมีบทบาทอย่างมากเช่นกัน โดยความรูเ้รื่องอาชีพเป็น 1 ใน 3 ขอบข่าย
งานของกิจกรรมแนะแนว ครูแนะแนวอาจชีใ้หเ้ยาวชนเห็นถึงหนทางทางอาชีพที่อาจเกิดขึน้ไดใ้น
ชมุชน ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นและมีความมั่นคงทางอาชีพสงู 
กิจกรรมที่ใชอ้าจเป็นกิจกรรมที่ชีช้วนใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอาชีพที่อาจเกิดขึน้ได้
ในชุมชน จากนัน้ร่วมกันวิเคราะหค์วามเป็นไปไดแ้ละทักษะที่จ  าเป็นต่ออาชีพนัน้ ๆ เชื่อมโยงเขา้
กับรายวิชาที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่  ที่จะก่อให้เกิดทักษะข้างต้น ชี ้ชวนให้เด็กตระหนังถึง
ความส าคัญของความมั่นคงทางอาชีพ  เพื่อใหน้ักเรียนมีความมุ่งมั่นทางการศึกษาและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพที่ตนตัง้เป้าหมายไว ้โดยมีขอ้จ ากัดว่าตอ้งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงภายใต้
เศรษฐกิจที่ผันผวน หรือให้ความรูเ้ก่ียวกับทางเลือกในอาชีพอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากอาชีพที่อยู่
แวดลอ้มตวัเยาวชนซึ่งเก่ียวขอ้งกับการพนนัทอ้งถิ่น ใหเ้ยาวชนเห็นมุมมอง โอกาส หรือทางเลือก
ทางอาชีพที่แตกต่างออกไป ฝึกใหเ้ยาวชนวิเคราะหแ์นวเปรียบเทียบและไดต้ดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพ
ดว้ยตนเองจากสถานการณ์ที่ก าหนด หนทางเหล่านีล้ว้นสามารถสรา้งเป้าหมายทางอาชีพให้
เยาวชนและปอ้งกนัเยาวชนออกจากพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นได ้   

   
“...มนัก็เลยท าใหท้ิศทางการเรียนของเด็กมนัไม่ค่อยถูกที่ถูกทางแลว้ก็ไม่เหมาะสม

ส าหรบัความตอ้งการของเด็กดว้ย ดงันัน้ควรจะใหข้อ้มูลเหล่านี ้ความรูข้องเขาเกี่ยวกบัเรื่องของ
เป้าหมายทางอาชีพ ใหค้วามรูเ้ปลีย่นกระบวนการคิดใหม่ใหเ้ขาเห็นเป้าหมายทางการเรียนค่ะ ก็
คือมันก็เหมือนว่าเขาอาจจะอยู่ในชุมชนนัน้ เคา้ก็คงไม่อยากจะท าอาชีพอะไรหรอก ก็คงจะท า
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เหมือนพ่อเหมือนแม่ทีท่  าอะไรประมาณเนีย้ ดงันัน้ควรจะใหข้อ้มูลเหล่านี ้ความรูข้องเขาเกี่ยวกบั
เรือ่งของเป้าหมายทางอาชีพ...”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่2) 
 
5.2.4 ปรบัวิธีการสอนและหลกัสตูรสถานศกึษา โดยดึงเอาสถานการณแ์วดลอ้มของ

เยาวชนในชมุชนมาประยกุตใ์ช ้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มครูผู้สอนและครูผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิให้

ความเห็นตรงกนัว่าครูสามารถปรบัวิธีสอนเพื่อดึงเยาวชนไวใ้นโรงเรียนและไม่มีพฤติกรรมการเล่น
พนันท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นในชุมชนได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจัยระยะที่ 1 ที่เยาวชนผูใ้หข้อ้มลูส าคญัแสดงความเห็นว่าวิธีสอนของครู มี
ผลต่อการตดัสินใจเขา้หรือไม่เขา้หอ้งเรียน โดยครูจะตอ้งมีวิธีการสอนที่หลากหลาย เนน้การเรียน
ที่สนุกสนาน นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม รู ้สึกสนุกกับการเรียนรู้ รวมถึงต้องมีการประเมินที่
หลากหลายอย่างรอบดา้น เนน้การประเมินเชิงประจักษ์จากกระบวนการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนแทน
การมอบหมายภาระงานนอกห้อง เพื่อให้นักเรียนมีเวลาให้กับสิ่งที่ตนสนใจ โดยมีการน า
สถานการณ์จริงที่เก่ียวขอ้งกับการพนันท้องถิ่นในชุมชนมาประยุกตใ์ชใ้นรูปลักษณะของโจทย์
คณิตศาสตรห์รือกรณีตวัอย่างส าหรบัการวิเคราะห์ในหลากหลายวิชา ใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรูจ้ากสิ่ง
รอบตัวและสิ่งที่ตนสนใจ เยาวชนก็จะสนุกกับการเรียนรูม้ากขึน้ ทั้งยังไดพ้ิจารณาเหตุการณ์ที่
เก่ียวขอ้งกับการพนันทอ้งถิ่นอย่างรอบดา้นร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกัน ซึ่งอาจมีแนวคิดที่น่าสนใจ
หรือมีพฤติกรรมที่ช่วยยับยั้งหรือลดทอนพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นได ้แต่ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญ
กลุ่มครูผูส้อนมีทศันคติว่าหากด าเนินการจรงิ อาจท าไดย้าก เนื่องจากตนตอ้งท าตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและพฒันานกัเรียนตามตวัชีว้ดัหรือเกณฑก์ารประเมินที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด โดยผูใ้หข้อ้มูลส าคญักลุ่มครูผูส้อน ตอ้งการใหน้โยบายหรือเกณฑท์างการศึกษามีความ
ยืดหยุ่นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั และเนน้การน าไปใชม้ากกว่าจ านวนคาบหรือทักษะทางวิชาการ
เพียงอย่างเดียว จึงตอ้งการใหม้ีการปรบัหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหม่ใหม้ีความยืดหยุ่นมาก
ขึน้ตามบริบทของสงัคม เนน้การเรียนรู้ผ่านชุมชนโดยนกัเรียนไดใ้ชท้กัษะการสื่อสาร คิดวิเคราะห ์
และทักษะอ่ืน ๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญกกลุ่ม
ผูท้รงคุณวุฒิที่เสนอให้น าชุมชนเขา้สู่กระบวนการศึกษา โดยปรบัหลักสูตรทอ้งถิ่นในหลักสูตร
สถานศึกษา ใหม้ีเรื่องของการพนันทอ้งถิ่นเขา้มาเป็นประเด็นส าคัญในการสอนทักษะชีวิตใหแ้ก่
เยาวชนในโรงเรียน เพิ่มการรูเ้รื่องสังคม (Social Literacy) และการรูเ้รื่องการเงิน  (Financial 
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Literacy) เขา้ไปในหลกัสูตร โดยใหม้ีรายวิชาที่รองรบัการพัฒนาทักษะชีวิตหรือการรูเ้ท่าทันการ
พนนัทอ้งถิ่น การป้องกนัตนเองจากการติดพนนั รวมถึงการสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกบัสถานการณ์
การพนันทอ้งถิ่นในชุมชน การรูเ้ท่าทันภัยทางสงัคมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพนันทอ้งถิ่นเขา้ไป
ดว้ย ดงัขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ต่อไปนี ้

 
“...อันนีอ้าจจะต้องไปปรับหลักสูตรของโรงเรียน เป็นครูใช่ไหมคะ ต้องไปปรับ

หลกัสูตรตรงนัน้น่ะ ใหเ้รื่องของการพนนัเขา้มาเป็นประเด็นส าคญัในการสอนทกัษะชีวิตของเด็ก 
เป็นหลกัสูตรทอ้งถิ่นทีเ่กิดขึน้ได ้เราตอ้งร่วมมือกนันะ ถา้ไม่เร่ิมสกัท ีมนัก็จะไม่ไดผ้ล...” 

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่2) 
 
“...การเรียนรูข้องนกัเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งถูกบีบบังคบัโดยหลกัสูตร ซึ่งจะท าให้

การอยากเรียนรูใ้นโรงเรียน ความรูส้ึกอยากอยู่โรงเรียน มนันอ้ยลง มนัเป็นผลกระทบมาก เพราะ
โรงเรียนมีการบงัคบั มีกรอบใหเ้ด็ก...ถา้โรงเรียนสามารถจดัการเรียนรูท้ีท่  าใหเ้ดก็ชอบ แบบตรงนัน้
ไดม้นัก็นา่จะดีขึน้ แต่มนัก็ท ายากนะ มนัตอ้งเป็นหลกัสูตร ตอ้งผา่นตวัชีว้ดั มีการจดัการจากสพฐ.
บา้ง อะไรต่าง ๆ เคา้บงัคบัมาเป็นกรอบว่าตอ้งท าตามนี ้ซึ่งมนัเยอะมากนะ ส าหรบัเด็ก บางทีก็
เกินความตอ้งการของเด็กเราไปมาก มันท าใหก้ารท างานของครูมันยาก ยากจะท าตามบริบท
ชมุชนนะ...”  

(ครู B) 
 
5.2.5 สร้างการรู ้เท่าทันการพนัน  การรู้เท่าทันสังคม การรู ้เรื่องสังคม (Social 

Literacy) และการรูเ้รื่องการเงิน (Financial Literacy) ใหเ้กิดในเยาวชน 
กระบวนการสรา้งความรูเ้ท่าทันการพนันใหแ้ก่เยาวชนเป็นกระบวนการแรกที่ควร

ด าเนินการใหเ้กิดขึน้อย่างเร่งด่วนที่สุด เนื่องจากความรูเ้ท่าทันการพนันท้องถิ่นจะช่วยเปลี่ยน
ทศันคติของเยาวชนที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น โดยบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีหนา้ที่
ร่วมกันในการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงโทษของการพนันทั้งต่อตนเองและสังคม ปัญหาหรือ
ผลกระทบอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น แมว้่าการพนันคือวิถีชีวิตที่ผูกพัน
อยู่ในสงัคมไทยมาอย่างเนิ่นนานก็ตาม ครูตอ้งน าสถานการณท์ี่ปรากฏในชุมชนมาใหน้ักเรียนฝึก
คิดวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย แสดงให้เยาวชนเห็นโอกาสหรือความแตกต่างเมื่อได้เลือกปฏิบัติ
พฤติกรรมอ่ืนแทนการเล่นพนนัทอ้งถิ่น เปิดมมุมองทางความคิดของเยาวชนใหก้วา้งขวางกว่าสิ่งที่
เยาวชนพบเห็นไดใ้นชุมชน เมื่อเยาวชนมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นเปลี่ยนไป ก็
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อาจช่วยยบัยัง้หรือปอ้งกนัพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นได ้และท าใหเ้ยาวชนหลีกเลี่ยงสภาวะติด
พนนัไปในที่สดุ  

กระบวนการที่ตอ้งท าควบคู่ไปกับการสรา้งความรูเ้ท่าทันการพนัน คือการสรา้งการ
รูเ้ท่าทันสงัคมและการรูเ้รื่องสงัคมหรือ Social Literacyใหเ้กิดขึน้ในเยาวชน โดยเยาวชนจะตอ้ง
รูจ้กัพิจารณาชมุชนและโครงสรา้งทางสงัคมที่แวดลอ้มตนเองอยู่ไดอ้ย่างรอบดา้น รูจ้กัระแวดระวงั
ภยัที่อาจเกิดขึน้ภายในชุมชน เห็นมิติทางสงัคมอย่างที่ควรจะเป็น รวมถึงรูจ้กัการประสานทักษะ
ต่าง ๆ ที่ตนมี เช่น การรวบรวมความรู ้วิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสีย หรือสงัเคราะหผ์ลรวมของงาน เพื่อให้
เกิดทกัษะการท างานที่มีประสิทธิภาพ เกิดภาวะการรว่มมือและการวางแผนก่อนการท างาน 

หากตอ้งการใหเ้ยาวชนห่างไกลจากการมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น การรูเ้รื่อง
การเงินก็เป็นอีกหนึ่งทกัษะที่ควรปลกูฝังใหเ้กิดขึน้เยาวชน เนื่องจากเยาวชนไทยยงัขาดทกัษะการ
บริหารจัดการเงิน โดยครูทุกคนมีบทบาทใหเ้ยาวชนรูจ้ักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของ
ตนเอง เริ่มวางแผนการเงิน มีความรูใ้นดา้นความเสี่ยงเก่ียวกบัการเงิน เนน้หนกัใหเ้ยาวชนเห็นว่า
การใชเ้งินไปกบัการพนนัทอ้งถิ่นอาจเป็นการใชเ้งินไปอย่างสญูเปล่า และเป็นการหารายไดแ้บบไม่
มีความมั่นคงทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี ้อาจประยุกต์กิจกรรมดังกล่าวให้เข้ากับรายวิชาที่สอน 
ปลกูฝังขณะท าการโฮมรูม หรือโอกาสอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

ส าหรบัทักษะชีวิตที่ควรพัฒนาเพื่อส่งเสริมการรูเ้ท่าทันการพนัน การรูเ้รื่องสังคม 
และการรูเ้รื่องการเงินของเยาวชน คือทกัษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงตรรกะการ
คิด ซึ่งจะเกิดขึน้ไดผ้่านกระบวนการจัดการเรียนรู ้การเรียนหนังสือ เยาวชนจะรูจ้ักยับยั้งการใช้
อารมณ์ รูจ้ักประมวลความรูท้ี่ตนมีร่วมกับการใชส้ติปัญญาส่วนบุคคลในการแกไ้ขปัญหา มีการ
วิเคราะหผ์ลดี ผลเสีย การเปรียบเทียบผลกระทบของสถานการณ์ในชีวิตของตน รูจ้ักวิเคราะห์
ความมั่นคงทางการเงิน มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถแสวงหาหนทางที่จะอยู่ใน
สงัคมไดอ้ย่างปลอดภยัและเป็นสขุ บทบาทของบุคลากรในโรงเรียนคือตอ้งออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูใ้หน้กัเรียนไดฝึ้กคิดเป็นหลกั ไดป้ฏิบติักิจกรรมและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ครูท าหนา้ที่เป็น
ผูอ้  านวยความสะดวกและคอยดูแลความคิดของเยาวชนให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกตอ้งและเกิด
ประโยชนส์งูสดุ 

นอกจากนีท้างคณะผูบ้ริหารอาจช่วยขับเคลื่อนกระบวนการคิดดังกล่าว ดว้ยการ
ส่งเสริมกิจกรรมธุรกิจเพื่อสงัคม (Social Enterprise) ซึ่งเป็นการผนวกรวมการรูเ้รื่องสงัคม การรู ้
เรื่องการเงินและทกัษะชีวิตดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ใหเ้กิดขึน้ในโรงเรียน โดยเป็นรูปลกัษณะธุรกิจที่
นักเรียนในโรงเรียนที่มีความสนใจและความสามารถในเรื่องเดียวกันมาร่วมธุรกิจกัน มีขอบข่าย
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งานหรือผลิตภัณฑท์ี่สอดคลอ้งกับบริบทของชุมชนเป็นหลกั ใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นโอกาสและทิศทาง
ทางอาชีพที่ตนสามารถกระท าได้ เห็นกระบวนการท างาน เห็นมิติการหาเงินในทิศทางที่ถูกตอ้ง
และเห็นโอกาสของความยั่งยืนทางการเงินที่เกิดขึน้ไดด้ว้ยความสามารถของตัวเยาวชนเอง เช่น 
รา้นตัดผม รา้นนวด หรือธุรกิจค้าขายอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน ทั้งนี ้ต้องอยู่ในก ากับของครูและ
โรงเรียน หากบุคลากรในโรงเรียนทุกภาคส่วนท าไดก้็จะช่วยใหเ้ยาวชนในชุมชนห่างไกลจากภัย
ของพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

 
 “...ผู ้บริหารมี Concept เรื่องของ Social literacy  พวกเนีย้เข้าไป เรื่องของ

การเงนิที่จะท าใหเ้ด็กรูเ้รื่องการวางแผนการเงินพวกนี ้รูจ้กัเรือ่งของค่าของเงิน พวกนีจ้ะท าใหเ้ด็ก
ไม่เอาเงินไปเล่นการพนนั การสอนเรื่องของ financial literacy การรูเ้ท่าทนัทางดา้นการเงนิอย่าง
นี ้มนัก็ตอ้งสอนไหม...การส่งเสริมใหเ้ดก็มีรายไดจ้ากการขายของหรือว่าการท าธุรกิจประกอบการ
ในโรงเรียนเรือ่งของ Social Enterprise โรงเรียนมนัท าไดห้น.ิ..”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่1) 
5.2.6 ใหค้วามรูค้รูในเรื่องของการดแูล ช่วยเหลือ และปกปอ้งเยาวชน  
เนื่องจากการดูแล ช่วยเหลือและปกป้องเยาวชนให้ห่างไกลจากภัยของการพนัน

ทอ้งถิ่นเป็นบทบาทหนา้ที่ของครูทุกคน แต่ในหลกัสูตรการพัฒนาครู ประเด็นนีก้ลบัถูกละเลย ไม่
ถูกบรรจุในหลักสูตรการศึกษาที่ผลิตครู หรือการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูก้็ไม่ได้มีความ
ครอบคลุมทั่วถึงครูทุกคน ดงันัน้ทางโรงเรียนจึงตอ้งแสวงหาความรูใ้นดา้นนีเ้พื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้สามารถดูแล ปกป้อง ช่วยเหลือนักเรียนจากภาวการณ์ที่สุ่มเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนอาจจดัเป็นโครงการขึน้มาเพื่อรองรบัการพฒันาครูในส่วนนี ้และจะตอ้ง
ประสานความร่วมมือจากองคก์รต่าง ๆ ภายในชุมชน ที่มีความรู ้ความสามารถ ความถนัด หรือ
ภาระงานที่เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข ต ารวจ เจา้หนา้ที่ปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในระดับต่าง ๆ ทัง้นีค้รูเองก็จะไดส้่งต่อขอ้มลูเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงเก่ียวกับการพนัน
ทอ้งถิ่นในโรงเรียนใหชุ้มชนไดร้บัทราบในคราวเดียว กิจกรรมที่จัดอาจเป็นกิจกรรมใหค้วามรูห้รือ
แลกเปลี่ยนความรูเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนระหว่างชุมชนและบุคลากร
ภายในโรงเรียน ร่วมกนัสรา้งแนวทางส าหรบัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาตามบริบทเฉพาะของชุมชน 
แลกเปลี่ยนเครื่องมือที่ใชว้ัดภาวะเก่ียวกับหารพนันหรือผลกระทบของการพนันทอ้งถิ่นที่เกิดใน
เยาวชน เป็นตน้ 
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 “โรงเรียนต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มคนที่ เขามีความช านาญ ต้องหา 
expertise ใหก้ับเขาอ่ะ expert ที่ตอ้งเขา้มาช่วยงานครูอะ เช่น ครูควรจะมีความรูเ้รื่องอะไรอ่ะ 
การป้องกันความรุนแรงในเด็ก เขาก็ตอ้งไปหานักสังคมสงเคราะห์นะไปหานักปกครอง ไปหา
เจา้หนา้ทีต่ ารวจ ไรพวกเนียะ มาช่วยกนัท างานร่วมกนัครบั แต่ไม่ไดเ้ป็นการจอ้งจบัแต่เป็นการเฝ้า
ระวงั ดีไซน์งานร่วมกัน แลว้มันจะเกิดภาพนึงเกิดขึ้นมาทนัที คือนโยบายมันจะเคลื่อนตวัจาก
โรงเรียนไปสูน่โยบายชมุชน...แลว้เราก็น าเขา้ความรูช้ดุการป้องกนัคุม้ครองเดก็เขา้ไปสู่ครูใหไ้ด”้  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่1) 
 
5.2.7 รบัและสง่ต่อขอ้มลูภายในชมุชน  
แนวปฏิบติันีเ้ป็นแนวปฏิบติัร่วมกันของสงัคมที่แวดลอ้มตัวเยาวชนในชุมชน โดยมี

โรงเรียนเป็นผูป้ระสานงานหลกั ครอบครวัมีหนา้ที่ส่งต่อขอ้มลูพฤติกรรมของบุตรหลานในขณะที่
อยู่ที่บ้านให้แก่ครูที่ปรึกษาในโรงเรียนทราบ เพื่อให้ครูที่ปรึกษาเฝ้าระวังเยาวชนคนนั้น ๆ เป็น
พิเศษในฐานะเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ในขณะเดียวกนั ภายในโรงเรียนเองก็ตอ้งมีการส่งต่อขอ้มูลการ
เฝา้ระวงัและความสามารถพิเศษของเยาวชนระหว่างสถานศึกษาก่อนหนา้กบัสถานศกึษาปัจจบุนั
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการสง่เสรมิ ดแูล ช่วยเหลือและเฝา้ระวงั นอกจากนีท้างโรงเรียนยงัตอ้ง
ส่งต่อขอ้มูลการเฝ้าระวังใหแ้ก่ชุมชนดว้ย เพื่อใหชุ้มชนขยายขอบข่ายการดูแลออกไป เช่น หาก
โรงเรียนสง่ต่อขอ้มลูดา้นการพนนัทอ้งถิ่นในเยาวชน ขอ้มลูชดุดงักลา่วอาจถกูสง่ต่อไปยงัเจา้หนา้ที่
ต  ารวจ นักสังคมสงเคราะหห์รือเจา้หน้าที่ปกครองในทอ้งถิ่น ซึ่งจะตอ้งเขา้มาควบคุมดูแลพืน้ที่
สนามพนันและปกป้องเยาวชนร่วมกับทางโรงเรียน นอกจากส่งต่อขอ้มูลสู่ชุมชนแลว้ โรงเรียนก็
จะตอ้งสะทอ้นขอ้มลูการเฝ้าระวงักลบัไปยงัครอบครวัดว้ย เพื่อที่ว่าในบางครอบครวัที่ไม่ทราบว่า
เยาวชนในปกครองมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น จะไดช้่วยสอดส่องดูแลเยาวชนไดท้ันท่วงที 
จากแนวปฏิบัติข้างต้น ทั้งสถาบันครอบครวั โรงเรียน และชุมชนจะต้องมีนโยบายการร่วมมือ
ภายในชมุชน การดแูลปกปอ้งใหเ้ยาวชนในชุมชนเติบโตไปอย่างถูกทิศทางและปลอดภยัจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

 
“เดก็คนมนัมีความเสีย่งในการตดิการพนนัสูง ขอ้มูลชดุนีส้ง่ต่อไปทีไ่หน ถา้มนัพูดคุย

กนัอยู่ในโรงเรียน มันจบแค่ในรัว้โรงเรียน แต่ถา้มนัมีนโยบายความร่วมมือกันในระดบัชุมชนปุ๊ บ 
ถา้ข้อมูลนีถู้กส่งต่อไปที่ต ารวจ มันจะไปถึงแหล่งการพนัน ถา้มันถูกส่งต่อไปที่ครอบครัว มัน
จะตอ้งไปดูว่าครอบครวัเขาก็เป็นอย่างไร ตอ้งเขา้ไปดูแลไหมหรือวถา้ครอบครวัเขาไม่รู ้เด็กมนัท า
เอง ครอบครวัจะไดก้ลายเป็นหน่วยที่จะเขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหาต่อ มนัก็จะเป็นนโยบายระดบัที ่2 
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คอืระดบัชมุชนทีเ่ป็นกระบวนการท างานร่วมกนัในการเฝ้าระวงัการแกปั้ญหา เรือ่งนีเ้ป็นเรื่องใหญ่
ที่ท าเองในโรงเรียนยาก แต่มันตอ้งอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นตัวตัง้ ในการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่1) 
 

 

 
ภาพประกอบ 19 แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข 

ปัญหาพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนส าหรบัโรงเรียน 
 

5.3 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถ่ินของ
เยาวชนส าหรับชุมชน  

ชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่ เยาวชนใช้เวลาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาและมี
อิทธิพลต่อความคิดรวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนนัน้ดว้ย ดงันัน้หากตอ้งการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติ หรือรูปแบบพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล ชุมชนก็ตอ้ง
เปลี่ยนแปลงก่อน ส าหรบัแนวทางในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น
ของเยาวชนที่ชมุชนสามารถรว่มกนักระท าใหเ้กิดขึน้ได ้มีดงันี ้

5.3.1 รว่มกนัวางมาตรการปอ้งกนัเยาวชนใหห้่างไกลจากการพนนัทอ้งถิ่น 
จากผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่าเยาวชนมองว่าการพนันทอ้งถิ่นเป็นการกระท าที่ไม่

ผิดกฎหมาย ท าให้ความกลัวลดลง และเกิดทัศนคติเชิงบวกได้ง่าย หนทางแก้ไขปัญหาที่มี
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ประสิทธิภาพของปัญหานี ้คือการวางมาตรการร่วมกันของสังคม อาจเริ่มตน้ที่ระดับชุมชนก่อน
แลว้ขยายไปในวงสงัคมที่กวา้งขึน้เป็นนโยบายเชิงกฎหมายต่อไป ซึ่งวิธีการนีจ้ะตอ้งไดร้บัความ
ร่วมมือจากรฐัหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในชุมชน โดยท าการก าหนดขอ้ตกลงในระดับชุมชนว่า
พฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการพนันทอ้งถิ่นใดบา้งที่เยาวชนสามารถท าได ้เช่น สามารถเลีย้งได ้แต่
ไม่มีสิทธิ์ในการลงเงินพนัน หากเยาวชนลงเงินเดิมพันหรือเงินพนันนอกจะถือว่าผิดกฎหมาย 
ผูใ้หญ่ที่กระท าผิดรว่มหรือเอือ้ใหเ้กิดการกระท าผิดก็เสมือนเป็นผูก้ระท าผิดดว้ยตนเอง การกระท า
เช่นนีจ้ะเป็นการช่วยตีกรอบทางความคิดและพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการพนันท้องถิ่นให้แก่
เยาวชน  

นอกจากนีชุ้มชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนรว่มในการจ ากดัการเขา้ถึงการพนนัทอ้งถิ่นของ
เยาวชน เนื่องจากเยาวชนยังเป็นวยัที่กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณยงัไม่ท างานเต็มที่ เต็ม
ไปดว้ยภาวะหุนหันพลนัแล่นจากกลไกทางร่างกายของช่วงวัยรุ่น กอปรเขา้กับความที่การพนัน
ทอ้งถิ่นเป็นวิถีปกติที่พบไดท้ั่วไปในชมุชนนัน้ จากการชุมชนจึงควรมีมาตรการที่จรงิจงัและเด็ดขาด
ในการเขา้ถึงการพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน ทัง้ในระดบับุคคลและองคก์ร กลา่วคือจากการวิจยัระยะ
ที่ 1 ผูว้ิจัยพบว่ามีการจ ากัดไม่ใหเ้ยาวชนที่สวมชุดนักเรียน นักศึกษา เขา้ถึงสนามพนัน แต่หาก
สวมชุดไปรเวทก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมเหล่านั้นได ้สิ่งนีแ้สดงให้เห็นถึงความหละหลวมของ
มาตรการดังกล่าว จึงควรใชว้ิธีการตรวจบัตรประชาชนของผูเ้ขา้ร่วมก่อนทุกครัง้ และจ ากัดอายุ
เยาวชนที่จะเขา้ร่วมพฤติกรรมการเลน่พนันทอ้งถิ่นที่อย่างนอ้ย 18 ปี เนื่องจากพน้วยัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานแลว้ อย่างไรก็ดีหน่วยงานของชุมชนตอ้งแสดงใหผู้ป้ระกอบการเห็นว่าการพนันทอ้งถิ่น
ก าลังส่งผลทางลบต่อกระบวนการศึกษาและชีวิตของเยาวชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ลกัษณะการประสานความรว่มมืออย่างเต็มใจจากทกุฝ่ายเพื่อเยาวชนในชมุชนของตนเอง 
   

“มันเร่ิมมีชุมชนที่อยากจะเป็นชุมชนปลอดการพนัน ก็ตอ้งสรา้งข้อตกลงร่วมกัน
บางอย่างใช่มัย้ เรื่องนีเ้ป็นเรือ่งใหญ่ทีท่  าเองในโรงเรียนยาก แต่มนัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากคน
ในชุมชนเป็นตัวตั้ง ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เด็กอยู่ในโรงเรียนพอ ๆ กับที่เด็กใชช้ีวิตนอก
โรงเรียนอย่างเนยีะ ไปดว้ยกนั ใหม้ีขอ้ตกลงทีเ่ดก็เคา้จะมีความเกรงเพิ่มขึน้ มนัก็นา่จะคมุได.้..”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่1)  
“คือถ้าแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายนะ ตอนนีส้ิ่งที่มันค่อนข้างที่จะได้รับการ

ตอบสนองพอสมควร ก็เช่น เรื่อง สรุา เคา้ก็จะก าหนดว่าหา้มขายใหเ้ด็ก แลว้ก็จ ากดัเวลาขาย มนั
ก็จะเป็นเหมือนตีกรอบใหน้ิดนึง ในชุมชนตอ้งมานั่งคุยกนัแลว้แหละว่า ถา้เกิดในชุมชนมนัไดร้บั
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ผลกระทบแบบนี ้เราจะท ายงัไง เพื่อใหใ้นบ่อนเนี่ยหา้มเด็กอายุต ่ากว่า 18 เขา้ไปเขา้ไปอย่างนี ้
ไดม้ัย้ หรือเด็กเลีย้งสตัว์ได ้ดูแลได ้แต่หา้มลงเงนิพนนัไง อนันีม้นัตอ้งท ามาเป็นทมีในชุมชนน่ะว่า
หา้มเล่นพนนั”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่2) 
 

5.3.2 เขา้มามีสว่นรว่มในการจดัสภาพแวดลอ้ม เปิดพืน้ที่สรา้งสรรคใ์หแ้ก่เยาวชนใน
ชมุชน 

จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั กลุ่มผูท้รงคณุวฒุิ ลว้นพดูตรงกนัว่าช่วงวยัของ
เยาวชน เป็นวัยของการแสวงหาตัวตนและการยอมรบั ดังนัน้พืน้ที่ในการแสดงออกดา้นความคิด
และอตัลกัษณส์ว่นบุคคลจึงเป็นสิ่งส าคญัและควรรณรงคใ์หเ้กิดขึน้ในชมุชน แต่ปัจจบุนักลบัพบว่า
ประเทศไทยมีพื ้นที่ ให้เยาวชนแสดงออกทางตัวตนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน
ต่างจังหวัด เราไม่มีพืน้ที่เชิงสรา้งสรรคส์  าหรบัการท ากิจกรรมของเยาวชน ดังนั้นเยาวชนจึงมัก
ติดตามผูใ้หญ่เขา้ไปในพืน้ที่สุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นพืน้ที่ของผูใ้หญ่หลากหลายรูปแบบ เช่น สนามพนัน
ทอ้งถิ่น การขับขี่รถจักรยานยนตผ์าดโผนบนทอ้งถนน ซึ่งหากเยาวชนไดร้บัการยอมรบัในพืน้ที่
เหลา่นัน้แลว้ ก็เป็นการยากที่จะดงึเยาวชนกลบัเขา้มาในพืน้ที่ที่เหมาะสม  

จากปัญหาขา้งตน้ ชุมชนจึงควรมีพืน้ที่สรา้งสรรคใ์หก้บัเยาวชนไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั 
พืน้ที่ที่เยาวชนจะไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลแวดลอ้มตามความสามารถที่ตนมีอยู่ หรือการสรา้ง
ใหเ้กิดแหล่งเรียนรูต้ามความสนใจของเยาวชนในชุมชน กิจกรรมบริการเพื่อสงัคมที่ยึดตามความ
สนใจของบุคคลในสังคมเป็นหลัก เช่น กิจกรรมท าอาหาร กิจกรรมวาดภาพสีน ้า หน่วยงาน
ปกครองระดับท้องถิ่นอาจมีการส ารวจความสนใจของเยาวชนเพื่อหาพื ้นที่ที่เยาวชนสามารถ
รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเชิงสรา้งสรรคภ์ายใตก้ารดูแลของผูใ้หญ่ได ้ซึ่งกระบวนการนีส้ามารถท า
ร่วมกับโรงเรียนได ้อาจมีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลเก่ียวกับความสนใจของเยาวชนในทอ้งถิ่นร่วมกัน 
เพื่อใหพ้ืน้ที่สรา้งสรรคข์องเยาวชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเชื่อมโยงสอดคลอ้งกันและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเยาวชนมีพืน้ที่เชิงสรา้งสรรคส์  าหรบัท ากิจกรรมที่ตนสนใจแลว้ เยาวชนก็
ไม่จ าเป็นต้องแสวงหาพื ้นที่ อ่ืนของผู้ใหญ่เพื่อให้ได้รับการยอมรับอีก และย่อมท าให้เยาวชน
บางสว่นห่างไกลจากการมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นได ้

 
 “เด็กมันจะเป็นช่วงเวลาของการแสวงหาตัวตนและการยอมรับ วัยเนีย้เค้า

ตอ้งการพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการยอมรบั ถา้เราดูจากพฒันาการของเคา้ เคา้จะไม่ใช่คนทีช่ืน่ชมผูน้ าละ แต่



  147 

เคา้อยากเป็นคนที่เป็นผูน้  าละ เพราะฉะนัน้เนี่ย พืน้ที่ในการแสดงออกพืน้ที่ไหนก็ไดใ้นสงัคม...
ท าไมเราไม่เคยมีพืน้ที่เชิงสรา้งสรรค์ใหก้บัเด็กในชุมชน ที่มนัสามารถที่จะถูกจับตา ถูกเฝ้าระวงั 
โดยผูค้นทีเ่ป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ผูค้นทีเ่ป็นหนว่ยงานต่าง ๆ ได ้เราไม่มีพืน้ทีส่  าหรบัเดก็ เดก็จ านวนนงึก็
เลยตอ้งเขา้ไปอยู่ในพืน้ทีข่องผูใ้หญ่ พืน้ทีข่องผูใ้หญ่นีแ่หละมนัเต็มไปดว้ยเรื่องราวทีบ่างครัง้ เด็ก
เคา้ไม่ดูแลตวัเองไม่ได ้เคา้ก็หลงไปกบักระแส เช่น ตามพ่อไปอยู่ในวงพนนั แลว้ดนัทะลึ่งไดร้บัการ
ยอมรบั ไอเ้ดก็นีม่นัเก่ง อายมุนัแค่นี ้มนักลายเป็นแรงกระตุน้...”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่1) 
 
5.3.3 จดัผูม้ีความรูเ้ขา้ไปในโรงเรียน 
ในการจะป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชนนั้น 

ชุมชนจะตอ้งท าหน้าที่เป็นผูข้ยายความรูใ้ห้แก่สมาชิกในสังคม โดยอาจแบ่งเป็นการใหค้วามรู้
เก่ียวกับการป้องกัน ดูแลช่วยเหลือเยาวชน และการให้ความรูเ้ก่ียวกับอาชีพในชุมชน รวมถึง
สง่เสรมิเปา้หมายทางอาชีพใหแ้ก่ตวัเยาวชน 

ส าหรบัการใหค้วามรูแ้ก่ครูในชุมชนเก่ียวกับการป้องกัน ดูแลช่วยเหลือเยาวชนนั้น 
ชมุชนมีบทบาทในการจดัหาผูท้รงคณุวฒุิพิเศษในแต่ละเรื่องเขา้ไปใหค้วามรูแ้ก่ครูในโรงเรียน เช่น 
การจัดหานักสังคมสงเคราะห์เพื่อแนะน าวิธีการดูแลและส่งต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยง สาธารณสุข
ประจ าต าบลเพื่อดแูลเก่ียวกบัสขุภาพ แน่นอนว่าภาวะเสพติดพนันจดัเป็นปัญหาสขุภาพประการ
หนึ่ง หรืออาจเป็นต ารวจที่จะเข้าไปแนะน าเก่ียวกับวิธีการเฝ้าระวังเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ทั้ งนี ้
กระบวนการนี ้ควรเกิดขึน้ในรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนมี ทั้ง
หน่วยงานในชุมชนและสถานศึกษา ร่วมกันหาวิธีการ หลกัสตูรเครื่องมือและแนวทางเฉพาะเพื่อ
แกไ้ขปัญหาในชมุชนของตนเอง เพื่อใหก้ารด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ส่วนการใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนนัน้ ชุมชนควรมีแหล่งเรียนรูเ้ก่ียวกับอาชีพที่เกิดขึน้ได้
ในชุมชน เช่น ในพื ้นที่การวิจัยนี ้ มีเยาวชนที่ท าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนต้องให้การ
สนับสนุนและท าหนา้ที่เป็นกระบอกเสียงใหแ้ก่อาชีพต่าง ๆ ที่สามารถท าใหเ้กิดความยั่งยืนทาง
การเงินได้ รวมถึงแสดงให้เยาวชนเห็นทักษะที่จ  าเป็นต้องใชห้ากต้องการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
ส่งเสริมการมีเป้าหมายทางอาชีพใหแ้ก่เยาวชน รณรงคใ์หเ้ยาวชนเห็นความส าคญัของการศึกษา
และการน าความรูก้ลบัมาพฒันาชุมชน จดัการประกวดหรือกิจกรรมส่งเสรมิความสามารถภายใน
ชุมชนอ่ืน ๆ ที่เขา้กบัความสนใจและอาชีพที่เกิดขึน้ไดใ้นชุมชน ในขณะเดียวกนัชุมชนก็จะตอ้งให้
ความรูเ้ก่ียวกับการรูเ้ท่าทนัการพนันทอ้งถิ่น โดยอาจประสานความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อไปจัด
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กิจกรรมใหค้วามรู ้โดยจะตอ้งเป็นกิจกรรมที่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง หรืออาจเป็นการ
ให้ความรู้ภายนอกโรงเรียนก็ได้ ให้ความรู้กระจายออกไปทางผู้น าชุมชนเพื่ อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดบัสงัคมต่อไป 

 
“...ก่อนที่หนูจะท าหนูวาดโครงก่อน เสร็จแลว้ก็ชวนผูใ้หญ่บา้น ชวนใครอะ ที่เขามี

ประสบการณ์เขา้มาร่วมแชร์ ที่เขาเห็นมุมมองที่ต่างจาก เห็นชอบ เห็นว่าเด็กไม่ควรจะเขา้ไปยุ่ง
อย่างเนีย้ มีมุมมองเดียวกับหนูอะ เอามาร่วมแชร์ มาร่วมเขียนโปรแกรมดว้ย อะไรนะ เขียน
หลกัสูตรดว้ย ยิ่งจะเป็นประโยชนส์ าหรบัครูทีจ่ะหยบิไปสอนดว้ย...”  

(ผูท้รงคณุวฒุท่ิานที ่2) 
 

 

 
ภาพประกอบ 20 แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข 

ปัญหาพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนส าหรบัชมุชน 
 
วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนที่ผูว้ิจัย

แบ่งการน าเสนอตามกลุ่มเป้าหมายสงัคมรอบตัวเยาวชนทัง้ 3 ระดับขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าแนว
ปฏิบติัของสงัคมแต่ละระดบัมีความเก่ียวขอ้งกนัอยู่ ทัง้ในระดบัครอบครวั โรงเรียน และชมุชน การ
จะด าเนินการตามแนวทางที่วางไวไ้ดน้ั้น ไม่อาจอาศัยส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียวได ้แต่ตอ้ง
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อาศัยการประสานความร่วมมือกันภายในสงัคม ร่วมกันขบัเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนใหเ้กิดขึน้ไดจ้รงิและมีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวงั 
ดงัภาพประกอบ 21 

 

 
 
ภาพประกอบ 21 กลุม่สงัคมรอบตวัเยาวชนที่มีสว่นในการปอ้งกนัและแกไ้ข 

ปัญหาพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 
 
5.4 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถ่ินของ

เยาวชนในเชิงนโยบายด้านการศึกษา  
การจะสรา้งความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนัน

ทอ้งถิ่นของเยาวชนใหเ้กิดขึน้ไดน้ัน้ ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันพิจารณานโยบายทางการศึกษา
ของชาติเสียก่อน เนื่องจากเป็นแนวปฏิบติัหลกัที่บุคลากรทางการศึกษาจะตอ้งยึดเป็นแนวทางใน
การท างานเพื่อพฒันาเยาวชนของชาติต่อไป ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญักลุ่มผูท้รงคณุวฒุิและครู
ในโรงเรียนลว้นใหค้วามเห็นตรงกันเก่ียวกบัแนวปฏิบติัที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในการแกปั้ญหาระดับ
นโยบาย ดงันี ้
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5.4.1 ให้ความส าคัญกับการสอนทักษะชีวิต และรณรงค์ให้เป็นนโยบายของครู     
ทกุคน  

นโยบายทางการศึกษาควรหันมาใหค้วามส าคัญกับการสอนทักษะชีวิตแก่นักเรียน
ควบคู่ไปกับการให้คุณค่าทักษะทางวิชาการ และผลักดันให้เป็นหนึ่งในตัวชี ้วัดการประเมิน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ เพื่อไม่ใหเ้กิดภาวะละเลยนักเรียนที่ไม่มีความโดดเด่นดา้น
วิชาการหรือนกัเรียนที่ไดร้บัผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยง ที่แมอ้าจไม่ใช่ผลกระทบในวงกวา้งกับ
นักเรียนส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่เหตุผลที่นักเรียนจะถูกทอดทิง้ทางการศึกษา ปัจจุบันนโยบายทาง
การศึกษาเนน้หนักไปที่ทกัษะทางวิชาการ ออกนโยบายมายงัโรงเรียนเพื่อใหโ้รงเรียนท าโครงการ
ส าหรบัพัฒนาทักษะทางวิชาการเป็นหลัก แต่โครงการส าหรบัการพัฒนาทักษะชีวิตกลบัถูกท า
อย่างฉาบฉวย เป็นเหตุการณ์หรือกิจกรรมชั่วครั้งชั่ วคราวเท่านั้น ไม่มีรางวัลในระดับปัจเจก 
นอกจากนีต้วัชีว้ดัเชิงนโยบายท่ีกดดนัโรงเรียนในเชิงวิชาการควรถกูน ามาพิจารณาใหม่เช่นกนั เช่น 
การใหค้วามส าคญักบัคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษามาก
ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หากนโยบายเปลี่ยน ระบบการท างานของครูในโรงเรียน
ย่อมขบัเคลื่อนตาม และแนวปฏิบติัเพื่อพัฒนาเยาวชนจะสามารถเกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็วและง่าย
ขึน้ 

การส่งเสริมและใหค้วามส าคัญเก่ียวกับการปลูกฝังทักษะชีวิตนีจ้ะตอ้งเป็นหน้าที่
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน ไม่มีภาวะการผลกัภาระแก่กนั อาจเป็นหนึ่ง
ในตวัชีว้ดัการประเมินรายบคุคลเชิงประจกัษ ์เพื่อใหร้างวลัในระดบัปัจเจกลงไปยงัผูป้ฏิบติังานจริง 
การปรบันโยบายการศึกษานีอ้าจจัดท าให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนในเรื่องของการสรา้งหลกัสตูรที่เสนอใหม้ีการบรรจุการ
สอนทกัษะชีวิต การรูเ้ท่าทนัการพนนั การรูเ้ท่าทันสงัคมและการเงินเขา้ไปในหลกัสตูรดว้ย เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถน าความรูน้ัน้ไปใชส้รา้งอาชีพ รวมถึงเป็นพลเมืองและพลโลกที่มี
คณุภาพอย่างมีความสขุ 

5.4.2 ให้ความส าคัญกับการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบ
การศกึษา การวางแนวคิดและการน าไปใชใ้หถ้กูวิธี 

การประเมินดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระบบการศึกษาไทย รวมถึงโครงการ
ต่าง ๆ ที่ท าขึน้เพื่อตอบสนองนโยบายส่วนนี ้ เช่น โรงเรียนสีขาว โรงเรียนคุณธรรม ล้วนเป็น
นโยบายที่มีแนวคิดที่ดี แต่อาจใชไ้ม่ไดผ้ลจริงในเชิงคุณภาพ เนื่องจากตัวชีว้ัดที่เนน้การประเมิน
เอกสารเป็นหลักแทนการประเมินเชิงประจักษ์จากสิ่งที่เกิดขึน้ในโรงเรียนจริง ๆ ส่งผลใหก้ารน า
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แนวคิดไปขยายผลในโรงเรียนไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวัง เกิดภาวะท างานแบบฉาบฉวยเพื่อใหผ้่าน
ตัวชีว้ดัและไดผ้ลตอบแทนตามตอ้งการ หากเกณฑใ์นการประเมินมีการปรบัใหเ้ป็นการประเมิน
อย่างหลากหลายเชิงประจักษ์และใหผ้ลรางวัลไปถึงครูผูป้ฏิบติัมากขึน้ การมุ่งมั่นพัฒนาทักษะ
ชีวิตและคุณลกัษณะอันพึงประสงคใ์หแ้ก่ผูเ้รียนก็จะมีคุณภาพมากขึน้และใหผ้ลตามที่นโยบาย
หลกัมุ่งหวงัเอาไว ้

5.5 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถ่ินของ
เยาวชนแบ่งตามระดับความรุนแรงของการติดพนัน 

จากข้อมูลแนวปฏิบัติที่กล่าวมาทั้งหมดขา้งต้น ล้วนเป็นแนวปฏิบัติในภาพรวมที่
ตอ้งการใหส้งัคมทกุระดบัเป็นผูข้บัเคลื่อน แต่การจะน าแนวปฏิบติัไปใชแ้กปั้ญหาทางการศึกษาให้
ไดผ้ลดีนั้น จะตอ้งเลือกวิธีการน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกับระดับความรุนแรงของภาวะการติดพนัน
ทอ้งถิ่นดว้ย โดยผูว้ิจยัท าการน าเสนอขอ้มลูออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

5.5.1 กลุ่มที่ยังไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น เยาวชนกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่ยังไม่
เคยไดร้บัผลประโยชนจ์ากการพนนัทอ้งถิ่น จึงเป็นกลุ่มที่สามารถจดัการไดง้่ายที่สุด โดยเนน้หนัก
ไปที่การป้องกันไม่ใหม้ีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น หมั่นใหค้วามรูเ้ก่ียวกับภัยของการพนัน
ทอ้งถิ่น สอนใหต้ระหนักถึงผลกระทบของการพนันทอ้งถิ่นและปัญหาที่จะตามมา ใหเ้ยาวชนได้
วิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสียของการพนนัทอ้งถิ่นจากสถานการณจ์รงิที่สามารถพบไดใ้นชมุชน ใหเ้ยาวชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อกระตุน้ทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละคิดอย่างมี
วิจารณญาณใหรู้เ้ท่าทันการพนันได ้ปลูกฝังทัศนคติต่อการพนันทอ้งถิ่นในมุมมองที่หลากหลาย 
เนน้การสรา้งเป้าหมายทางการเรียนเชิงบวก ใหเ้ยาวชนมีแรงใจในการศกึษามากกว่าการเล่นพนนั
ทอ้งถิ่น 

5.5.2 กลุ่มที่เริ่มมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น เยาวชนกลุ่มนีจ้ะเป็นเยาวชนที่ยัง
รูส้กึว่าเลน่ก็ดี ไม่เลน่ก็ได ้บคุคลแวดลอ้มจะตอ้งเปลี่ยนความคิดของเยาวชนใหท้นั ตอ้งสอนทกัษะ
การคิด การควบคุมตนเอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เน้นกระบวนการสอนแบบวิเคราะห ์ให้
เยาวชนคิดเอง ผ่านสถานการณใ์นชีวิตประจ าวนั ครูมีหนา้ที่ในการเตรียมสื่อที่ท าใหเ้ยาวชนสนใจ 
เนน้กระบวนการลงมือปฏิบติัมากกว่าการอธิบาย โดยยกเคสตวัอย่างมาใชใ้นการอภิรายวิเคราะห ์
อาจเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนนที่เคยมีพฤติกรรมการเล่นพนันและคนที่ยังมีพฤติกรรมการ
เล่นพนันอยู่ เพื่อใหเ้ยาวชนเห็นความเป็นจริงว่าโลกไม่ไดม้ีมุมมองเดียว มีสงัคมอีกกวา้งไกลให้
ตอ้งเรียนรู ้ส  าหรบัเยาวชนกลุ่มนี ้จะตอ้งสรา้งความตระหนักทางดา้นเป้าหมายทางอาชีพใหแ้ก่
ผูป้กครองดว้ย ใหผู้ป้กครองมองภาพเดียวกนักบัลกู เพื่อสนับสนุนเยาวชนใหถ้ึงเป้าหมายทัง้ทาง
แรงใจและวาจา ใหเ้ยาวชนและผูป้กครองตระหนักใหไ้ดว้่าเรียนจบแลว้สามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
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ตอ้งท าอะไรเพื่อไปใหใ้หถ้ึงอาชีพนัน้ ใหม้องไปจนถึงการประกอบอาชีพ ไม่ใช่มองแต่ว่าจบระดับ
ไหน เพื่อใหเ้ยาวชนมีทิศทางการเรียนท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมตามความตอ้งการ 

5.5.3 กลุ่มที่ติดการพนันทอ้งถิ่น เล่นทุกครัง้ที่มีโอกาส หรือเล่นบ่อยครัง้ ขาดไม่ได ้
หากเป็นเยาวชนกลุ่มนี ้การแกไ้ขปัญหาการมีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นให้ไดผ้ลดีจะตอ้งเนน้
การสรา้งแผนเป้าหมายร่วมกัน โดยขึน้อยู่กับความสมัครใจของเยาวชน เพราะหากเยาวชนไม่
สมัครใจแล้ว การแก้ไขบ าบัดจะท าได้ยากเช่น เดียวกับยาเสพติด  อย่างไรก็ ดี  หากจัด
สภาพแวดลอ้มตามวิธีการขา้งตน้ คือจดัสภาพแวดลอ้มใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของเยาวชน
อย่างแท้จริง มีพื ้นที่ให้เยาวชนได้แสดงตนอย่างเต็มที่ภายใต้สายตาของผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ
มากกว่า ชีใ้หเ้ห็นถึงเป้าหมายและโอกาสทางอาชีพภายในชุมชน สิ่งเหล่านีอ้าจท าใหม้ีเยาวชนที่
เต็มใจที่จะแกไ้ขพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น เมื่อเยาวชนมีความตอ้งการเปลี่ยนแปลงตนเอง
แลว้ ครูมีบทบาทในการจัดการใหค้ าแนะน ารายบุคคล ร่วมกันกับเยาวชนและผูป้กครองในการ
วางแผนทางการเรียนใหม่ โดยเน้นใหเ้ยาวชนวางแผนเองและแสดงความตอ้งการ ความสนใจ 
หรือความถนดัออกมาใหไ้ดม้ากที่สดุ ส าหรบัคนที่ติดหนกั ๆ ใหพ้ยายามปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
ผูป้กครองตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั สอดส่องดูแลและใหข้อ้มลูดว้ย ทัง้นีใ้นกรณีเช่นนี ้
ครูอาจตอ้งประสานความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อใหส้่งต่อไปยงัผูท้รงคณุวฒุิเฉพาะดา้นดว้ยอีกทาง
หน่ึง 

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชนที่
ผูว้ิจัยสรุปมานัน้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านัน้ ผูน้  าไปใชอ้าจมีการประยุกตแ์นวทางอ่ืนเขา้มาใช้
ร่วมดว้ย ทัง้นีจ้ะเห็นไดว้่าแนวทางในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น
ของเยาวชนที่ผูว้ิจัยคน้พบมีความเก่ียวขอ้งกันโดยตลอด จ าจะตอ้งกระท าไปพรอ้มกันในทุกดา้น 
จึงจะเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ดงัสรุปตามภาพประกอบ 22 ในหนา้ถดัไป ดงันี ้
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ภาพประกอบ 22 สรุปแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข 
ปัญหาพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การพนันท้องถิ่น : พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้าน

การศึกษา” มีความมุ่งหมาย 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อวิเคราะหก์ารใหค้วามหมาย แนวคิด ความ
เชื่อ และทัศนคติของเยาวชนที่เก่ียวกับการพนันท้องถิ่น 2) เพื่อวิเคราะห์เจตนาเชิงพฤติกรรม 
พฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน 3) เพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียนและผลกระทบดา้นการศึกษาที่เก่ียวเนื่องจากการเล่นพนันทอ้งถิ่น รวมถึงการ
รบัรูผ้ลที่มาจากการเล่นการเล่นพนนัทอ้งถิ่น 4) เพื่อเสนอแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 

จากความมุ่งหมายที่ตอ้งการศึกษาวิเคราะหแ์ละท าความเขา้ใจปรากฏการณท์างสงัคม
เก่ียวกบัพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนและผลกระทบดา้นศกึษาตลอดจนแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชนอันมีภาวะเป็นอัตวิสัย 
(Subjective) ผูว้ิจัยจึงใชก้ระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) รูปแบบ
ปรากฏการณว์ิทยา (Phenomenology Study) โดยท าการวิจยัเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัการเล่น
พนันทอ้งถิ่นของเยาวชนและผลกระทบดา้นการศึกษา ตามความมุ่งหมายของการวิจยั 3 ขอ้แรก 
โดยผูว้ิจัยก าหนดพืน้ที่วิจัยเป็นสนามพนันทอ้งถิ่นในอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีสนาม
พนันหลายชนิดกระจายอยู่ในชุมชน และโรงเรียนมัธยมศึกษา N ซึ่งตัง้อยู่ใกลส้นามพนันทอ้งถิ่น
ในอ าเภอดังกล่าวไม่เกิน 5 กิโลเมตร ผูว้ิจยัใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In – 
depth Interview) การสนทนากลุ่ม การสังเกตและการบันทึกภาคสนาม จากผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ 
(key informants) 4 กลุม่ ประกอบไปดว้ย 1) กลุม่เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น ไดม้า
จากการเลือกตัวอย่างแบบเครือข่ายก้อนหิมะ (Snowball Selection) ที่มีเกณฑ์ตรงตามที่ผูว้ิจัย
ก าหนด โดยมีผูใ้หข้อ้มลูส าคญักลุ่มเปรียบเทียบดว้ย ผูว้ิจยัไดผู้ใ้หข้อ้มลูส าคญัทัง้สิน้ 17 คน และ
ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญกลุ่มเปรียบเทียบในประเด็นที่ไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นอีก 2 คน รวม 
19 คน  2) ผูป้กครองของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเล่นพนันทอ้งถิ่น ใชก้ารเลือกแบบเจาะจงจากการ
พนันทอ้งถิ่นต่างชนิดกนั จ านวน 3 คน 3) ครูผูส้อนของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเล่นพนันทอ้งถิ่น ใช้
การเลือกแบบเจาะจงจากรายวิชาที่สอนที่แตกต่างกัน จ านวน 3 คน 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษาของ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมเลน่พนนัทอ้งถิ่น จ านวน 5 คน 
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การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการป้องกันและแกปั้ญหาการ
เล่นพนันทอ้งถิ่นในเยาวชน ตามความมุ่งหมายของการวิจัยขอ้ที่ 4 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน นักจิตวิทยา
การศึกษาและใหค้ าปรกึษา จ านวน 2 คน 2) ผูป้กครองของเยาวชนในพืน้ที่สนามพนนั ที่เยาวชน
ในปกครองไม่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น จ านวน 3 คน 3) ผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มเดียวกบั
การวิจัยระยะที่  1 จ านวน 5 คน 4) ครูหัวหน้างานวิชาการ ครูหัวหน้างานปกครองภายใน
สถานศึกษา และครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยทั้ง 4 กลุ่มไดม้าดว้ยการเลือก
แบบเจาะจง 

ผูว้ิจยัใชเ้ครื่องมือในการรวบรวมขอ้มลู 3 ชนิด ไดแ้ก่ 1) แบบสมัภาษณเ์ชิงลึกก่ึงไม่มี
โครงสรา้ง 2) แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 3) แบบสงัเกต จากนัน้จึงน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะห ์ดว้ย
วิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) การลงขอ้สรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) และ
ใชก้ารจ าแนกขอ้มลู (Typological analysis) ในระดบัมหภาคดว้ยการวิเคราะหเ์หตกุารณ ์(Event 
analysis) รวมถึงท าการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้สรุปดว้ย 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การให้ความหมาย แนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติของเยาวชนที่เก่ียวกับการพนัน
ทอ้งถิ่น ดงันี ้

เยาวชนใหค้วามหมายของการพนนัทอ้งถิ่นว่าไม่ใช่การพนนั แต่เป็นเกมกีฬาส าหรบั
ชิงรางวัลตามขอ้ตกลงระหว่างคู่แข่งขัน เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตัง้แต่ครัง้
บรรพบุรุษ มีความเก่ียวขอ้งอยู่กับตวัเยาวชนเองและครอบครวัในแง่ของการเป็นแหล่งรายไดแ้ละ
อาชีพ เยาวชนมีแนวความเชื่อว่าการเล่นพนันทอ้งถิ่นไม่ใช่เรื่องผิด เนือ่งจากไม่ผิดกฎหมาย เป็น
พฤติกรรมสามัญที่ปฏิบัติไดถู้กตอ้งและพบไดท้ั่วไปในชุมชน อย่างไรก็ตามเยาวชนบางส่วนให้
ความหมายของการพนนัทอ้งถิ่นแตกต่างไปบา้งตามบริบทของของรางวลั เช่น หากเป็นเงินเดิมพนั
เป็นการพนัน แต่ชิงรางวัลไม่เป็นการพนัน หรือใช้แนวความเชื่อเก่ียวกับการประพฤติตนตาม
ศาสนามาใชใ้นการใหค้วามหมายการพนนัทอ้งถิ่นว่า การกระท าที่ทรมานสตัว ์เป็นบาปจึงเป็นการ
พนัน แต่หากไม่ใช่ก็ไม่เป็นการพนัน จากการใหค้วามหมายของพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น
ขา้งตน้ท าใหเ้ยาวชนไม่ไดม้องว่าตนติดพนัน แต่พฤติกรรมที่เกิดขึน้เป็นเพียงผลพวงทางวิถีชีวิต
เท่านัน้  
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นอกจากนี ้ทัศนคติที่เยาวชนมีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นและพฤติกรรมที่
เก่ียวขอ้งยงัเป็นไปในแง่บวกทัง้มิติเศรษฐกิจและสงัคม ในฐานะที่เป็นแหล่งสรา้งรายไดใ้หต้นเอง
และครอบครวั เป็นหนทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ท าใหม้ีสงัคมใหม่ ๆ ที่กวา้งขวางขึน้ 
ไดร้บัการยอมรบัทัง้จากบุคคลในวยัเดียวกนัและวยัผูใ้หญ่ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกนั เป็นการ
ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์เยาวชนมองว่าการพนันทอ้งถิ่นไม่มีขอ้เสีย แต่มีบางส่วนยอมรบัว่ามี
ผลทางลบต่อเรื่องพฤติกรรมการเรียนและการทศันคติของบุคคลภายนอก 

ทั้งนีไ้ม่พบความแตกต่างในประเด็นคู่เปรียบเทียบเก่ียวกับการให้ความหมายต่อ
พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน แต่ในประเด็นการยอมรบัภาวะติดพนัน พบความ
แตกต่างของประเด็นระดับการศึกษา โดยเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยอมรบัว่าตนเอง
ชอบความสนุกต่ืนเตน้จากการแข่งขัน และยิ่งแพก้็ยิ่งเพิ่มความตอ้งการเล่นพนันทอ้งถิ่นเพิ่มขึน้
เพื่อแกม้ือ แต่ไม่ไดม้องว่าตนเองติดพนนั 

2. เจตนาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนันทอ้งถิ่น
ของเยาวชน แบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ คือ  

2.1 สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง แรงจูงใจ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ที่น าเยาวชนเขา้สู่
การเล่นพนันทอ้งถิ่น รวมถึงการรบัรูว้ามสามารถในการควบคุมตนในการเล่นพนันท้องถิ่นของ
เยาวชน 

การที่ เยาวชนเข้าสู่กระบวนการเล่นพนันท้องถิ่น  เกิดจากสาเหตุส  าคัญ 2 
ประการ คือ 1) กลุ่มอ้างอิงซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สถาบันครอบครวั” และ
สภาพแวดลอ้มซึ่งเป็นแหล่งสนามพนนั เมื่อบุคคลใกลช้ิดเยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น
อยู่ก่อนแล้ว และพาเยาวชนติดตามเข้าสนามพนันตั้งแต่เล็ก เยาวชนเกิดความคุ้นชินกับ
พฤติการณก์ารเล่นพนนัทอ้งถิ่น เกิดการสงัเกต ซกัถาม จนกระทั่งเรียนรูก้ลวิธีการเล่นพนนั เมื่อโต
ขึน้จึงเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากผูส้งัเกตการณ์มาเป็นผูเ้ลีย้งสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขัน และมีพฤติกรรม
การเล่นพนันท้องถิ่นด้วยตนเองร่วมกับผู้ใหญ่หรือบุคคลรุ่นราวคราวเดียวกันในที่สุด เป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของเยาวชนที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น       
2) ทศันคติเชิงบวกต่อการพนนัทอ้งถิ่นทัง้ในมิติเศรษฐกิจและสงัคม โดยเยาวชนระบุว่าการเลน่การ
พนนัทอ้งถิ่นของตนนัน้เกิดจากความชอบส่วนตัว ซึ่งเกิดจากการที่เยาวชนมองพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นเป็นวิถีปกติของชมุชน เป็นอตัลกัษณท์างวฒันธรรม เป็นแหล่งรายได ้และเป็นสงัคมที่
ตนไดร้บัการยอมรบั 
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ส าหรบัประเด็นการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมตนในการเล่นพนันทอ้งถิ่น 
เยาวชนเขา้ใจว่าตนเองสามารถควบคุมตนในการตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นการพนันได ้แต่หากมี
โอกาสเล่นก็จะเล่นทันที โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมตนในการเล่นพนันทอ้งถิ่น 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) เงิน หากเยาวชนมีเงินมากพอก็จะเขา้ร่วมการแข่งขนั ในประเด็นนีพ้บความแตกต่างของ
ประเด็นขอ้มูลคู่เปรียบเทียบ ในประเด็น ระดับชัน้ โดยเยาวชนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายมี
โอกาสด้านการเงินมากกว่าเยาวชนระดับชั้นมีธยมศึกษาตอนตน้ จึงมีพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นไดม้ากกว่า 2) ความรูส้ึกผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั แต่ปัจจยันีจ้ะไม่มีผลกบั
พฤติกรรมการเล่นพนันนอกและพนันทอ้งถิ่นออนไลน ์3) กระบวนการสอบ หากมีการทดสอบใน
รายวิชา เยาวชนมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมทอ้งถิ่นลดลง โดยมีสมัพันธภาพในครอบครวัเป็นตัว
แปรแฝง 4) ประวติัหรือสภาพของสตัวใ์นการแข่งขนั แสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น
ไม่ไดเ้ป็นไปดว้ยการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียว แต่ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองโดยอาศัยทักษะ 
ประสบการณท์ี่เยาวชนมีจากความคุน้ชินและเรียนรูจ้ากวิถีชีวิต 

2.2 เจตนาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นของเยาวชน  

เยาวชนเจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเลน่พนนัทอ้งถิ่น หรืออีกนยัหนึ่งคือ เยาวชนมี
ความตัง้ใจและเต็มใจเขา้สู่กระบวนการเล่นพนันทอ้งถิ่นดว้ยตนเอง ส่วนมากเริ่มเขา้สู่สนามพนัน
ตั้งแต่ยังวัยประถมต้น เรียนรูว้ิธีการเล่นพนันท้องถิ่นผ่านการสังเกตและเลียนแบบจากบุคคล
ใกล้ชิด เมื่อโตขึน้จึงมีความตั้งใจเข้าสู่กระบวนการเล่นพนันท้องถิ่นและตั้งใจเล่นพนันท้องถิ่น
เรื่อยมา โดยมีปัจจยัเรื่องเงินมาเป็นตวัก าหนดส าคญัร่วมดว้ย นอกจากนีค้วามผูกพันกบัสตัวแ์ละ
ที่ตัง้ของสนามพนนัก็มีผลต่อความตัง้ใจในการเขา้สูก่ระบวนการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนมาก
เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีพบความแตกต่างของผูใ้หข้อ้มูลคู่เปรียบเทียบ ในประเด็นระดับชั้น โดย
เยาวชนที่ออกจากกระบวนการศึกษามีแนวโน้มเล่นพนันนอกในสัตวค์ู่อ่ืน ๆ สูงกว่าเยาวชนใน
กระบวนการศึกษา  เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรองลงมา และเยาวชนระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้มีโอกาสเลน่พนนัทอ้งถิ่นในสตัวค์ู่อ่ืนนอ้ยมาก 

ส าหรบัพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน พบว่าเยาวชนที่มีพฤติกรรม
การเล่นพนันทอ้งถิ่นประเภทชนววัและชนไก่จะเล่นพนันทอ้งถิ่นชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว 
ในขณะที่เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัขนัไก่แจจ้ะมีพฤติกรรมการเล่นพนนัปลาหวัตะกั่วหรือ
ปลากัดร่วมดว้ย แต่ทา้ยที่สดุมักเหลือเพียงชนิดเดียว และเยาวชนทัง้หมดไม่มีพฤติกรรมการเล่น
พนนัระดบัชาติ เยาวชนมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นทัง้แบบเลน่เองและฝากผูใ้หญ่ที่สนิทกนั มี
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การใชเ้งินทัง้ในเงินเดิมพัน เงินค่าเขา้ร่วม พนันนอกระหว่างผูช้มในสนามพนันและพนนัออนไลน ์
โดยการเลน่พนนันอกและพนนัออนไลนพ์บความแตกต่างของผูใ้หข้อ้มลูคู่เปรียบเทียบ ในประเด็น
ระดับชัน้ดังที่ไดเ้สนอไปก่อนหนา้ บทบาทของเยาวชนในสนามพนันทอ้งถิ่นแบ่งเป็นสองบทบาท
หลกั คือ 1) เยาวชนในฐานะผูด้แูลสตัว ์มีทัง้ที่เป็นเจา้ของสตัวเ์อง ผูป้กครองเป็นเจา้ของสตัว ์และ
รบัจา้งดูแลสตัว ์เยาวชนกลุ่มนีจ้ะมีความรกัใครผูกพันกับสตัวส์ูง ใชเ้วลากับสัตวม์ากเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะกลุ่มรบัจา้งดูแลสตัว ์เนื่องจากสตัวเ์ป็นแหล่งรายไดใ้นการหาเลีย้งชีพ วงเงินที่เยาวชน
กลุ่มนีใ้ชส้  าหรบัการพนนัทอ้งถิ่นจะอยู่ที่หลกัสิบถึงหมื่นบาท แลว้แต่ชนิดพนนั โดยมีการเล่นทัง้ใน
ระดบับุคคลและระดบัทีมงานค่ายที่ดแูลสตัว ์ความถ่ีในการเล่นพนันมีตัง้แต่เล่นทุกวนัจนถึงเดือน
ละ 1 – 2 ครัง้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับชนิดพนันเช่นกัน เมื่อจะน าสตัวไ์ปท าการแข่งขัน เยาวชนที่เล่นพนัน
ทอ้งถิ่นจะไปสนามพนันกับบุคคลใกลช้ิด ทีมงานในค่าย เถา้แก่ที่จา้งเลีย้งสตัว ์หรือเป็นลกัษณะ
ไปแบบส่วนตัวโดยไปพบปะคนคุน้เคยที่อยู่ในวงการเดียวกันก็ ได ้2) เยาวชนในฐานะผูช้มการ
แข่งขนั ส าหรบัเยาวชนที่อยู่ในฐานะผูช้มการแข่งขนั มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นบา้งแต่วงเงิน
จะไม่สงูเท่ากบัเยาวชนกลุ่มแรก เป็นลกัษณะกิจกรรมร่วมของสงัคมที่ตนรว่มอยู่มากกว่าจะสนใจ
ด้วยตนเอง ในส่วนของพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นออนไลน์มีการเล่นเฉพาะนักเรียนใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายและผูท้ี่ออกจากกระบวนการศึกษาแลว้เท่านัน้ และความถ่ีในการ
เลน่อยู่ที่ราว 1 – 2 สปัดาห ์ซึ่งต ่ากว่าการเลน่แบบปกติมาก  

ส าหรบัสภาวะเสพติดพนันเยาวชนยอมรบัว่าตนรูส้ึกสนุกต่ืนเตน้ในการแข่งขัน 
หากสตัวท์ี่ตนดูแลอยู่ชนะการแข่งขันก็จะมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนและเงินที่ได้
คืนเป็นเท่าตัว ท าใหอ้ยากเล่นต่อไปเรื่อย ๆ แต่หากแพก้็ตอ้งการแกม้ือ จนเกิดเป็นภาวะยิ่งเล่นยิ่ง
ติด เป็นการเสพติดพนนัโดยไม่รูต้วั แมว้่าเยาวชนจะไม่คิดว่าตนติดพนนัก็ตาม 

3. พฤติกรรมการเรียนและผลกระทบดา้นการศึกษาที่เก่ียวเนื่องจากการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 
รวมถึงการรบัรูผ้ลที่มาจากการเลน่การเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นมกัมีพฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนแบบไม่
สนใจการเรียน ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งเกิดจากปัจจยัส าคัญ คือ ความรูส้ึกดอ้ยค่า
ทางการศึกษา เยาวชนระบุว่าตนเองเรียนไม่เก่ง เรียนไปก็ไม่รูเ้รื่อง นอกจากนีย้งัพบว่าเยาวชนที่มี
พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นไม่มีสมาธิในเวลาเรียน บางครั้งคิดถึงวิธีการดูแลสัตว์ ชม
ถ่ายทอดสดการพนนัทอ้งถิ่นออนไลนห์รือเล่นพนนัทอ้งถิ่นออนไลน ์ขณะอยู่ในชัน้เรียน นอกจากนี ้
ยังไม่ใหค้วามส าคัญกับเรื่องของเวลาเรียน มักขาดเรียนเพื่อดูแลสตัว ์น าสัตวไ์ปร่วมการแข่งขัน 
หรือไปร่วมกิจกรรมการพนันท้องถิ่นบ่อยครัง้ หรือบางครัง้ก็ออกจากห้องเรียนเพื่อไปชมพนัน
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ทอ้งถ่ินออนไลนน์อกหอ้งเรียน ท าใหเ้วลาเรียนไม่พอจนไม่มีสิทธิ์สอบในที่สุด พบความแตกต่าง
ของข้อมูลคู่เปรียบเทียบในประเด็นระดับชั้นและพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น โดยเยาวชน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้มีเวลาเรียนมากกว่าเยาวชนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เยาวชน
ที่ไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นมีสมาธิและเวลาเรียนสูงกว่าเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่น ส่วนพฤติกรรมการเรียนนอกชัน้เรียนและความรบัผิดชอบในการเรียน พบว่าเยาวชน
ที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นไม่ค่อยมีความรบัผิดชอบในการเรียน ไม่ส่งงานครูตามก าหนด 
ไม่ทบทวนบทเรียน มักท างานอย่างหยาบ ๆ  และบ่อยครัง้ใชว้ิธีการลอก เนื่องจากตอ้งน าเวลาไป
ใชส้  าหรบัดแูลสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั เมื่อประกอบกบัพฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนแลว้ ท าใหผ้ล
การศึกษาตกต ่า เกิดภาวะด้อยค่าทางการศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์การจบการศึกษาหรือออกจาก
ระบบการศกึษากลางคนั 

เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นบางส่วนมองว่าพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นไม่ส่งผลกระทบดา้นลบต่อผลการศึกษา แต่เกิดจากอุปนิสยัส่วนตัวของบุคคลเป็นส าคัญ 
หากมีความรับผิดชอบมากพอก็จะสามารถจัดสรรเวลาได้ อย่างไรก็ดีเยาวชนที่ออกจาก
กระบวนการศึกษาระหว่างที่ผู ้วิจัยท าการศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าส่วนหนึ่งที่ท าให้ตนไม่จบ
การศกึษาทัง้ภาคบงัคบัและขัน้พืน้ฐาน เป็นผลมาจากพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นซึ่งตรงกบัการ
รบัรูข้องเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นส่วนใหญ่ที่ยอมรบัว่าพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่น ส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมการเรียนและผลการศึกษาของตนโดยตรงร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ท า
ใหไ้ม่มีสมาธิ เวลาเรียนไม่พอ ไม่มีความรบัผิดชอบทางการเรียน การงานคั่งคา้ง จนผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนต ่าและตอ้งออกจากระบบการศึกษาไปในที่สดุ 
ผลกระทบของการพนนัทอ้งถิ่นที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนของเยาวชน แบ่งออกเป็น 3 

ดา้นใหญ่ ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบดา้นเวลาเรียน โดยเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นมกัเอา
เวลาไปใชใ้นการดูแลสัตว ์เตรียมตัวสัตวเ์พื่อน าสัตวเ์ขา้ร่วมการแข่งขัน และร่วมกิจกรรมพนัน
ทอ้งถิ่น อาจขาดเรียนติดต่อกันหลายวนั หรือขาดเรียนเป็นบางเวลาต่อวนั ท าใหเ้วลาเรียนไม่พอ
และไม่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งส่งกระทบต่อเน่ืองไปยงัผลการศึกษา 2) ผลกระทบดา้นดา้นผลการเรียนและ
การไม่จบการศึกษา ผลกระทบดา้นนีเ้ป็นผลต่อเนื่องจากผลกระทบดา้นพฤติกรรมการเรียนในชัน้
เรียนและนอกชัน้เรียนเป็นหลกั โดยเยาวชนมกัไม่สนใจการเรียน ไม่เขา้เรียน ไม่เขา้ใจเนือ้หาการ
เรียน ไม่มีการทบทวนบทเรียน การงานคั่งคา้ง ท าใหไ้ม่เกิดผลสมัฤทธิ์ตามท่ีมุ่งหวงัไว ้กอปรกบัผล
การเรียนประเภทไม่มีสิทธิ์สอบ ท าให้ผลสัมฤทธิ์รวมอยู่ในเกณฑ์ต ่า เมื่อครบก าหนด 3 ปี ไม่
สามารถสอบแก้ตัวได้ทัน ท าให้ไม่จบการศึกษา 3) ผลกระทบดา้นการตัดสินใจออกจากระบบ
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การศึกษากลางคนั เยาวชนที่อยู่ในกลุ่มนีเ้ป็นเยาวชนที่ขาดเรียนบ่อย ขาดติดต่อกนัหลายวัน ผล
การเรียนต ่า ท าใหเ้กิดความทอ้ถอยทางการศึกษา บางคนใชก้ารรบัจา้งดแูลสตัวใ์นการหาเลีย้งชีพ
รว่มดว้ย หลายคนมองว่าการท างานหรือพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นท าใหต้นมีรายได ้ต่างจาก
การเรียนที่ตนไม่รูว้่าเรียนจบแลว้จะเอาไปท าอะไร และรูส้กึว่ามีอาชีพรองรบัอยู่แลว้ กอปรกบัเวลา
เรียนที่เคร่งครดั ไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในการดแูลสตัว ์จึงตดัสินใจออกจากระบบการศึกษาไปใน
ที่สดุ อย่างไรก็ดีการตดัสินใจออกจากกระบวนการศึกษานัน้ประกอบไปดว้ยปัจจยั อ่ืนดว้ย จะเห็น
ว่าผลกระทบดา้นการศึกษาจากพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นมีความเก่ียวขอ้งกันในลักษณะ
ลกูโซ่และต่อเนื่อง 

4. ผลการเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น
ของเยาวชน  

แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนที่
ไดม้าจากการวิจยั มุ่งเนน้ไปที่กระบวนการป้องกนัในขณะที่เยาวชนยงัไม่เป็นผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียใน
การแข่งขนัและยังไม่ไดร้บัสิ่งตอบแทนจากการพนนัทอ้งถิ่นเป็นหลกั โดยแบ่งเป็นแนวทางส าหรบั
กลุ่มเป้าหมายสังคมรอบตัวเยาวชนตั้งแต่ระดับครอบครวั โรงเรียน และชุมชน และแนวปฏิบัติ
เพิ่มเติมเชิงนโยบายเป็น 5 สว่น ไดแ้ก่  

4.1 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของ
เยาวชนส าหรบัครอบครวั ซึ่งเป็นสงัคมที่ใกลช้ิดและมีส่วนในการก าหนดทัศนคติของเยาวชนต่อ
การพนันท้องถิ่นมากที่สุด ดังนี ้1) ครอบครวัต้องดูแลเอาใจใส่และสรา้งความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการพนันท้องถิ่นให้แก่เยาวชน ชีใ้ห้เยาวชนเห็นผลของการมีพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นอย่างรอบด้าน ช่วยก าหนดความหมายของการพนันท้องถิ่นใหเ้ยาวชน เพื่อสรา้งความ
เข้าใจที่ถูกต้องและก าหนดทัศนติต่อการพนันท้องถิ่นของเยาวชน อาจใช้กลวิธีการพูดคุย 
ยกตวัอย่างบุคคลหรือเหตุการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับการพนนัทอ้งถิ่นที่เยาวชนพบเจอในชีวิตประจ าวัน
มาใหเ้ยาวชนวิเคราะหผ์ลดี ผลเสีย ชีใ้หเ้ยาวชนเห็นถึงภัยแฝงของการพนันท้องถิ่น นอกจากนี ้
ครอบครวัอาจใชว้ิธีท าขอ้ตกลงเก่ียวกับการจ ากัดการมีพติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน
ร่วมดว้ย ทัง้นีก้ารจะป้องกันพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนใหไ้ดผ้ลดีที่สดุ ครอบครวั
ควรกระท าตนเป็นแบบอย่างในการไม่เล่นการพนนัทอ้งถิ่นหรือเล่นอย่างไม่กระทบต่อเหตกุารณอ่ื์น
ในชีวิต คอยสอดส่องดแูลพฤติกรรมของเยาวชนและประสานความร่วมมือกบัโรงเรียนและชุมชน 
เพื่อใหช้่วยเหลือเยาวชนจากภยัของการพนนัทอ้งถิ่นไดท้นัท่วงทีและต่อเนื่อง 2) ครอบครวัจะตอ้ง
รว่มมือกบัโรงเรียนในการปลูกฝังใหเ้ยาวชนเห็นเป้าหมายทางการศึกษา โดยครอบครวัเองจะตอ้ง
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ตระหนักถึงความส าคญัของการศึกษาก่อน และเป็นผูป้ลูกฝังใหเ้ยาวชนตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการศึกษาทั้งทางตรงและทางออ้ม ท าใหเ้ยาวชนเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่การประกอบ
เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงตามที่เยาวชนปรารถนา และการศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได ้คอย
หมั่นย า้ใหเ้ยาวชนไม่ละทิง้เปา้หมายทางการศกึษาโดยง่าย 

4.2 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของ
เยาวชนส าหรบัโรงเรียน ซึ่งเป็นสงัคมที่เยาวชนที่ยังคงอยู่ในระบบการศึกษาใชเ้วลาอยู่มากที่สุด
รองจากที่บ้าน ดังนี ้ 1) ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะต้องปรับกรอบแนวคิดว่าเยาวชนทุกคน
สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพ มีความสามารถที่หลากหลาย และโรงเรียนเป็นพืน้ที่ส  าหรบั
พัฒนาทักษะที่เยาวชนสนใจและถนัด ไม่ใช่พื ้นที่ของการแข่งขันเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว 
สุดท้ายผู้บริหารโรงเรียนจะต้องปรับกรอบแนวคิดของตนเองให้หันมาให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน และเสริมแรงให้แก่ครูที่ขับเคลื่อนในประเด็นนีด้้วย  2) โรงเรียน
จะตอ้งเปิดพืน้ที่สรา้งสรรคท์ี่ปลอดภัยใหแ้ก่เยาวชน เป็นพืน้ที่ที่เกิดขึน้ตามความสนใจและความ
ถนัดของเยาวชนอย่างแทจ้ริง ใหเ้ยาวชนทุกคนรูส้ึกว่ามีพืน้ที่ของตัวเองในสังคม และไดร้บัการ
ยอมรบัจากสังคมเช่นเดียวกันทุกคน 3) ครูทุกคนจะต้องร่วมกันสรา้งเป้าหมายทางอาชีพให้
เยาวชนผ่านกระบวนการจดัการเรียนรูห้รือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ใหน้กัเรียนตระหนกั
ว่าทักษะหรือความรูท้ี่ตนสามารถกระท าไดจ้ากโรงเรียน สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพ
ส าหรบัหาเลีย้งตนเองและครอบครวัได ้ไม่ใหค้วามส าคญักบัทกัษะเชิงวิชาการมากเกินกว่าทกัษะ
ดา้นอ่ืน ๆ นอกจากนีค้วรแสดงใหเ้ยาวชนเห็นโอกาสทางอาชีพที่สามารถเกิดขึน้ไดใ้นชมุชน เพื่อให้
เยาวชนมองเห็นเป้าหมายทางการศึกษาของตนเองและมุ่งมั่นในการศึกษาจนจบตามตัง้ใจ 4) ครู
ตอ้งปรบัวิธีสอนใหม้ีความหลากหลาย เนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู ้พฒันาทกัษะ
อย่ารอบดา้น แสดงใหเ้ห็นวิธีการน าผลการเรียนรูใ้นรายวิชาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยยกตวัอย่าง
สถานการณ์แวดลอ้มของเยาวชนหรือปัญหาในชุมชนมาเป็นตัวตัง้ มีการประเมินที่หลากหลาย
รอบด้าน หลักสูตรสถานศึกษาควรมีความยืดหยุ่น เพิ่มประเด็นการรูเ้รื่องการเงิน (Financial 
Literacy) การรูเ้รื่องสงัคม (Social Literacy) รวมถึงประเด็นการรูเ้ท่าทันการพนัน เพื่อใหเ้ยาวชน
ไดพ้ัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบดา้นและเหมาะสมกับบริบททางสังคมในชุมชน และสงัคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนควรส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเพื่อ
สงัคม (Social Enterprise) ขึน้ในโรงเรียน โดยมีเยาวชนเป็นผูด้  าเนินธุรกิจเป็นหลกั เพื่อใหเ้ยาวชน
เรียนรูก้ระบวนการท างาน การจดัการทรพัยส์ิน รวมถึงมองเห็นโอกาสในการสรา้งอาชีพจากทกัษะ
ภายในโรงเรียน 6) ผู้บริหารควรน าเข้าชุดความรูเ้รื่องการป้องกัน ดูแล และช่วยเหลือเด็กที่มี
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พฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น ใหแ้ก่ครูทุกคน เพื่อใหส้ามารถดแูลช่วยเหลือนักเรียนไดถู้กวิธีและ
มีประสิทธิภาพ 7) โรงเรียนตอ้งเป็นผูป้ระสานงานในการรบัและส่งต่อขอ้มูลความสามารถหรือ
พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ระหว่างครอบครวั โรงเรียนเดิม โรงเรียนปัจจบุนั และชุมชน เพื่อใหเ้กิด
การประสานความร่วมมือและด าเนินการอย่างเป็นระบบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือ
เยาวชนใหพ้น้จากภยัสงัคมในทกุรูปแบบ  

4.3 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของ
เยาวชนส าหรับชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งและอยู่ร่วมด้วย
ตลอดเวลา 1) ชุมชนตอ้งก าหนดมาตรการป้องกันเยาวชนใหห้่างไกลจากการพนันทอ้งถิ่น โดย
เริ่มตน้ที่ระดับชุมชนและผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายเชิงกฎหมายต่อไป ตอ้งท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการ
ก าหนดอายุและตรวจบตัรประชาชนของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการพนนัทอ้งถิ่นก่อนเขา้สนามพนนั การ
ออกกฎเช่นนีเ้ป็นการตีกรอบทศันคติและพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนไดเ้ป็นอย่างดี 
2) ชุมชนต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชน เปิดพื ้นที่ เชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนแสดง
ความสามารถหรือกระท าตามความสนใจ โดยเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่มีความสนใจร่วมกันมาด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันภายใตก้ารเฝ้าระวังของผูเ้ก่ียวขอ้ง ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน ช่วย
ประชาสมัพนัธห์รือด าเนินการจดักิจกรรมเชิงสรา้งสรรคแ์บบไม่เสียค่าใชจ้่าย 3) จดัผูม้ีความรูห้รือ
ผูท้รงคณุวฒุิเขา้ไปขยายความรูเ้ก่ียวกบัการป้องกนั ดแูลและช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงแก่ครูใน
โรงเรียน รวมถึงแลกเปลี่ยนขอ้มูลกับทางโรงเรียน เพื่อใหก้ารช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
รวดเรว็ 

4.4 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของ
เยาวชนในเชิงนโยบายดา้นการศึกษา การที่โรงเรียนจะเคลื่อนฐานแนวคิดไดน้ัน้ นโยบายทางการ
ศึกษาจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเสียก่อน โรงเรียนจึงจะสามารถน านโยบายไปขยายและ
ปฏิบัติการให้เกิดขึน้จริงได้ 1) นโยบายทางการศึกษาจะต้องให้คุณค่าการพัฒนาทักษะชีวิต
เทียบเท่ากับทักษะทางวิชาการ มีการเสริมแรงในระดับโรงเรียนและระดับปัจเจก ลดภาระงานที่
เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการลง และส่งเสริมให้การพัฒนาทักษะชีวิตเป็นบทบาท
หน้าที่ของครูทุกคน 2) ควรมีการปรบัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์โดย
ควรเป็นการประเมินตามสภาพจริงอย่างสรา้งสรรคต์ามตัวชีว้ัดแทนการประเมินเอกสาร เกณฑ์
การประเมินมีหลากหลาย และเนน้ประเมินการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคือย่างต่อเนื่อง 

6.5 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของ
เยาวชนแบ่งตามระดบัความรุนแรงของการติดพนนั ดงันี ้1) กลุ่มที่ยงัไม่มีพฤติกรรมการเล่นพนัน
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ทอ้งถิ่น กลุ่มนีต้อ้งเนน้การป้องกนัดว้ยการใหค้วามรู ้พฒันาการรูเ้ท่าทนัการพนนัทอ้งถิ่น กระตุน้
ทกัษะการคิดวิเคราะห ์สรา้งเป้าหมายทางอาชีพและความตระหนกัในความส าคญัของการศึกษา
ให้เกิดขึน้ในตัวเยาวชนเอง 2) กลุ่มที่เริ่มมีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น กลุ่มนี ้ต้องเน้นการ
พฒันาทกัษะการคิดและควบคมุตนเอง สอดแทรกการรูเ้ท่าทนัการพนนัทอ้งถิ่นผ่านการพดูคยุหรือ
กระบวนการท างาน โดยเนน้ใหเ้ยาวชนเป็นผูว้ิเคราะหแ์ละแสดงแนวเปรียบเทียบในสถานการณ์
ตัวอย่างซึ่งพบไดใ้นชุมชน ชีช้วนใหเ้ยาวชนวิเคราะหก์ารพนันทอ้งถิ่นอย่างรอบดา้น สรา้งความ
ตระหนกัถึงเป้าหมายทางอาชีพทัง้ในเยาวชนเองและผูป้กครอง เพื่อใหช้่วยสนบัสนุนจากสถาบนั
ครอบครวัอีกทางหนึ่ง 3) กลุ่มที่ติดการพนนัทอ้งถิ่น ทางที่จะช่วยเยาวชนกลุม่นีไ้ดดี้ที่สดุคือการท า
ใหเ้ยาวชนตอ้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดว้ยตนเอง โรงเรียนและครอบครวัจะตอ้งประสานงาน
เพื่อวางแผนทางการศึกษาและเป้าหมายทางอาชีพให้กับเยาวชนเป็นรายบุคคล โดยเน้นให้
เยาวชนเป็นคนแสดงความตอ้งการออกมาและวางแผนดว้ยตนเอง ผูป้กครองจะตอ้งท าหน้าที่
สอดสอ่ง ดแูล เฝา้ระวงัพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนและสง่ต่อขอ้มลูใหแ้ก่ทางโรงเรียน 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยการพนันท้องถิ่น: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้าน
การศึกษา ผูว้ิจัยไดท้ าการอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการศึกษา โดยยึด
ตามความมุ่งหมายของการวิจยัเป็นส าคญั แบ่งเป็น 4 ประเด็น ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์การให้ความหมาย แนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติของเยาวชนที่
เก่ียวกบัการพนนัทอ้งถิ่น พบว่าเยาวชนใหค้วามหมายของการพนนัทอ้งถิ่นว่าไม่เป็นการพนนั โดย
น ามาตรการทางกฎหมายที่มีการอนุญาตใหเ้ปิดไดม้าเป็นเกณฑก์ าหนดแนวคิดดงักล่าว อย่างไรก็
ตามเยาวชนบางส่วนใหค้วามหมายของการพนนัทอ้งถิ่นแตกต่างไปบา้งตามบรบิทของของรางวลั
และแนวความเชื่อทางศาสนา ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย ของอุบล สวัสดิ์ผล และคณะ (2561, น.
77-78) ที่กลา่วว่าเยาวชนใชเ้กณฑก์ารนิยามความหมายของค าว่าการพนนัอย่างหลากหลาย และ
เยาวชนตัวอย่างกว่ารอ้ยละ 32.95 ใชเ้กณฑ์ความหมายที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมายหรือการขัดต่อ
ศีลธรรมมาเป็นตัวก าหนด นอกจากนี ้เยาวชนยังมองว่าการพนันท้องถิ่น เป็นเกมกีฬาทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ มีความเก่ียวข้องอยู่กับตัวเยาวชนเองและ
ครอบครวัในแง่ของการเป็นแหลง่รายไดแ้ละอาชีพ เป็นพฤติกรรมสามญัที่ปฏิบติัไดถ้กูตอ้งและพบ
ไดท้ั่วไปในชุมชน ที่เป็นเช่นนีเ้นื่องมาจากเยาวชนเกิดความคุน้ชินกบัสภาพแวดลอ้มที่อดุมไปดว้ย
สนามพนัน และมีประสบการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับการพนันทอ้งถิ่นตัง้แต่ยังเด็กผ่านบริบทของชุมชน
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และครอบครัว จึงเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดมีส่วนในการก าหนดนิยามและ
ทัศนคติของบุคคลต่อพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ได ้ จากการใหค้วามหมายของพฤติกรรมการ
เล่นพนันทอ้งถิ่นขา้งตน้ท าใหเ้ยาวชนไม่ไดม้องว่าตนติดพนัน แต่พฤติกรรมที่เกิดขึน้เป็นเพียงผล
พวงทางวิถีชีวิตเท่านั้น ท าให้เกิดความคงทนในการมีพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นเรื่อยมา 
นอกจากนีท้ัศนคติที่ เยาวชนมีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นและพฤติกรรมที่เก่ียวข้องยัง
เป็นไปในแง่บวกทัง้มิติเศรษฐกิจและสงัคม จะเห็นไดว้่าเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น 
ย่อมมีมุมมองด้านบวกต่อการพนันท้องถิ่นและมองว่าการพนันส่งผลดีแก่ตนเองจึงได้เกิด
พฤติกรรมเหลา่นัน้  

เมื่อผูว้ิจยัน าผลการวิจยัไปเปรียบเทียบกบักรอบแนวคิดชั่วคราวของการวิจยั ซึ่งสรา้งขึน้
จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ I. Ajzen (1991) ผู้วิจัยพบว่ามีรายละเอียดในส่วนของ
ตวัก าหนดทศันคติต่อการพนนัทอ้งถิ่นที่สอดคลอ้งกนั คือทศันคติของเยาวชนต่อพฤติกรรมทอ้งถิ่น
เป็นไปตามความเชื่อเก่ียวกบัผลของการพนนัทอ้งถิ่นและการประเมินผลจากการเล่นพนนัทอ้งถิ่น 
ซึ่งอธิบายไดว้่าการที่เยาวชนมีทศันคติในแง่บวกต่อการพนันทอ้งถิ่นทัง้ในมิติเศรษฐกิจและสงัคม
นัน้ เกิดจากการที่เยาวชนเชื่อว่าการพนนัทอ้งถิ่นใหผ้ลดีแก่ตนเองและบุคคลแวดลอ้ม และเชื่อมั่น
ว่าผลจากการเล่นพนันทอ้งถิ่นเป็นไปในทิศทางบวก และสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองได ้

จากการนิยามความหมายของการพนันท้องถิ่นและทัศนคติต่อการพนันท้องถิ่นของ
เยาวชนขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าเยาวชนไม่ไดต้ระหนักถึงภัยแฝงของการเล่นพนันทอ้งถิ่นที่ส่งผล
กระทบในชีวิตของตนเอง การก าหนดนิยามที่ถูกตอ้งและการสรา้งความคิดใหเ้ยาวชนมองการ
พนนัตามความเป็นจรงิอย่างรอบดา้น จึงเป็นสิ่งที่ควรกระท าใหเ้กิดขึน้อย่างเรง่ด่วน 

2. เจตนาเชิงพฤติกรรม พฤติกรรมและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นของเยาวชน 

2.1 สาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น 
คือกระบวนทัศนข์องเยาวชนที่มีต่อการพนันทอ้งถิ่น ทัง้ในมิติเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งเป็นผลพวง
ต่อเนื่องมาจากผลการวิจยัส่วนที่ 1 เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นมองว่าการเล่นพนนั
ทอ้งถิ่นท าใหต้นมีเงิน สามารถดแูลตนเองได ้และขยายวงสงัคมของตนใหก้วา้งขึน้ในกลุ่มที่สนใจ
ในเรื่องเดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจนน์ภา พงศพ์นรตัน ์และ ธีรโชติ ภูมิภมร (2559) 
ที่กล่าวว่าปัจจยัส าคญัที่ท าใหเ้ยาวชนเก่ียวขอ้งกบัวงจรการพนนัคือ การพนนัท าใหร้วย เป็นแหล่ง
รายได ้ท าใหเ้กิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน และท าใหจ้นน้อยลง รวมถึงในมิติสังคมที่เยาวชน
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ตอ้งการเป็นที่ยอมรบัในสงัคมที่ตนอาศยัอยู่ ปัจจยัส าคญัอีกประการหนึ่งที่เป็นสาเหตใุหเ้ยาวชนมี
พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น คือ การคลอ้ยตามบุคคลใกลช้ิด ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
Ariyabuddhiphongs (2013) ที่อธิบายว่าสภาพสงัคม มาตรการทางกฎหมาย และบุคคลใกลช้ิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้กครองมีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชน ดังนั้นทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ เก่ียวข้องกับการพนันของผู้ปกครองควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ (Luigi, 
Gibertoni, Randon, และ Scorcu, 2018, pp.356) การที่กระบวนทัศนส์่วนตัวของเยาวชนผนวก
กับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงดังที่กล่าวไปนี ้ กลายเป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่ท าให้เยาวชนมี
พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่น สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen 
(1991) ตามที่กรอบแนวคิดชั่วคราวของการวิจยัที่ผูว้ิจยัสรา้งไว ้โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนระบุ
ว่า ความตั้งใจที่จะปฏิบติัพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ขึน้อยู่กับปัจจัยส าคัญ 3 ประการดว้ยกัน คือ 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง รวมกับความเชื่อและความคิดส่วนบุคคลผนวกเข้ากับการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนัน้ ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของอิทธิพัทธ ์สุวทันพรกูล 
และคณะ (2558) ที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเล่นพนันแฝงในงานวัดของเยาวชน พบว่า
พฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไดร้บัอิทธิพลทางออ้มมีค่าเป็นบวกจากตวัแปรทัศนคติที่มีต่อ
การเล่นเกมในงานวดั ไดร้บัอิทธิพลทางออ้มมีค่าเป็นบวกจากตวัแปรการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงใน
การเล่นเกมในงานวัดและไดร้บัอิทธิพลทางออ้มมีค่าเป็นบวกจากตัวแปรความสามารถในการ
ควบคมุตนเองในการเล่นเกมในงานวดั โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีต่อการเล่นเกมในงานวัด 
และงานวิจัยของป่ินวดี ศรีสุพรรณ และคณะ (2562) ที่ระบุว่าบริบทและสภาพแวดล้อมของ
เยาวชน รวมถึงวฒันธรรมการเล่นพนนัที่ฝังตวัอยู่ในชมุชนเป็นเงื่อนไขที่ส  าคญัที่สดุที่ท าใหเ้ยาวชน
มีพฤติกรรมการเลน่พนนั  

2.2 รบัรูค้วามสามารถในการควบคุมตนในการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน 
ผูว้ิจัยพบขอ้คน้พบที่ส  าคัญคือ “กระบวนการสอบ” เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุม
พฤติกรรมการเล่นพนนัของเยาวชนดว้ยนอกเหนือจากเรื่องเงินและความสะดวกในการเดินทางไป
สนามพนัน แต่หากพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้ว กลับพบว่าการที่ เยาวชนให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการสอบ เนื่องมาจากทศันคติของบคุคลใกลช้ิดหรือครอบครวัเป็นส าคญั จึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้คน้พบสว่นก่อนหนา้ที่ระบวุ่าทศันคติของครอบครวัมีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน 

2.3 เยาวชนมีความตัง้ใจและเต็มใจเขา้สูก่ระบวนการเลน่พนนัทอ้งถิ่นดว้ยตนเอง
และจะเล่นทันทีที่มีโอกาส โดยส่วนใหญ่เริ่มเขา้สู่สนามพนนัตัง้แต่เล็ก เรียนรูว้ิถีของการพนนัผ่าน
การสังเกตและเลียนแบบจากบุคคลใกลช้ิดซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม เชิงพุทธิ
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ปัญญาของ Bandura (1989) ที่กล่าวว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการเลียนแบบ เนื่องจาก
บุคคลมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดลอ้มอยู่ตลอดเวลา เมื่อวนัเวลาผ่านไปเยาวชนก็เริ่มสรา้งพืน้ที่ของ
ตนเองในการเล่นพนันทอ้งถิ่น และกลายเป็นอัตลกัษณ์ส่วนบุคคลในที่สุด เมื่อผนวกรวมเขา้กับ
ทัศนคติที่เยาวชนมองการพนันในแง่บวก มีแนวคิดว่าการพนันใหผ้ลดีแก่ตนเองในทุกมิติ จึงเกิด
ความตัง้ใจในการเขา้ร่วมกระบวนการเล่นพนันทอ้งถิ่นไดโ้ดยง่าย โดยมีปัจจัยเรื่องเงินและความ
ผูกพันกับสัตวแ์ละสถานที่ตั้งของสนามพนันมาเป็นตัวก าหนดร่วมดว้ย ความตั้งใจในการเขา้สู่
กระบวนการพนนัทอ้งถิ่นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน ซึ่ง
สามารถอธิบายไดด้ว้ยกรอบแนวคิดชั่วคราวของการวิจยั ที่ว่าเจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการเลน่พนนั
ทอ้งถิ่น เป็นผลมาจากทัศนคติที่มีต่อการเล่นพนันทอ้งถิ่น การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการเล่น
พนนัทอ้งถิ่น และการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุตนเองต่อการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

2.4 พฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนมีความแตกต่างกนัในแต่ละชนิด
พนนั ทัง้ความถ่ี รูปแบบการเลน่ และวงเงินที่ใชใ้นการเลน่ แต่มีจุดรว่มกนัอยู่หนึ่งอย่างคือ เยาวชน
มีแนวโนม้เล่นการพนันทอ้งถิ่นสูง เมื่อเป็นคู่แข่งขันของสตัวท์ี่ตนดูแล ซึ่งเป็นขอ้คน้พบเพิ่มเติมที่
ผูว้ิจยัไดจ้ากการวิจยัครัง้นี ้กล่าวคือ ความรูส้ึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัระหว่างเยาวชนกบัสตัวท์ี่ใช้
ในการแข่งขัน มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชน จากสภาพชุมชนที่รายลอ้มไป
ดว้ยสนามพนัน ส่งผลใหอ้าชีพของบุคคลในทอ้งถิ่นบางส่วนมีความเก่ียวขอ้งกบัการพนนัทอ้งถิ่น
ไปดว้ย รวมถึงเอือ้ใหบุ้คคลมีสัตวส์  าหรบัแข่งขันไวใ้นครอบครองและเลีย้งไวใ้นบริเวณบา้น เมื่อ
เยาวชนเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดลอ้มเช่นนี ้ท าใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมกับบุคคลในครอบครวั
และบุคคลใกลช้ิดในการเลีย้งสตัวจ์นกระทั่งเกิดความคุน้ชินและความพึงพอใจส่วนบุคคลในการ
เลีย้งสัตวช์นิดนั้น ๆ นอกจากความรกัในชนิดของสัตวแ์ลว้ เมื่อเยาวชนไดร้บัผิดชอบเลีย้งสัตว์
จ านวนหนึ่งซึ่งถือเป็นความรบัผิดชอบส่วนตน ทัง้ในลกัษณะการเป็นเจา้ของสตัวด์ว้ยตนเองและ
การรบัจา้งเลีย้งสัตว ์ซึ่งเยาวชนจะต้องใชเ้วลาดูแลสัตวเ์หล่านั้นตลอด 24 ชั่วโมง ก็ย่อมต้องมี
ความรกัและผูกพันกับสตัวน์ั้น ๆ เป็นพิเศษ เกิดความรูส้ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสตัวท์ี่ตนเลีย้ง 
เยาวชนหลายคนกล่าวว่าสตัวใ์นความดูแลของตนเปรียบเสมือนตัวแทนของตนเอง ประกอบกับ
แนวคิดที่ว่าผลของการแข่งขนัเป็นการแสดงศกัยภาพของผูเ้ลีย้ง ท าใหเ้ยาวชนมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดแูลสตัวเ์ลีย้งในปกครองของตนใหช้นะการแข่งขนัในสนามพนนัทอ้งถิ่น ท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรม
การเล่นพนนัทอ้งถิ่นทุกครัง้ เมื่อสตัวข์องตนท าการแข่งขนัและจะตอ้งน าสตัวไ์ปแข่งขนัดว้ยตนเอง 
ถือเป็นภารกิจที่ไม่อาจงดเวน้ได ้ภาวะต่ืนเตน้ระหว่างการแข่งขนั การไดเ้ห็นสตัวข์องตนเองเป็นต่อ
ในสนามแข่ง เป็นช่วงเวลาที่เยาวชนโปรดปรานยิ่งกว่าผลตอบแทนที่จะไดร้บั หากชนะ เยาวชนจะ
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เกิดความรูส้ึกภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภมูิใจในความคิดและการตดัสินใจของตน รวมถึงเชื่อมั่นใน
ฝีมือการดูแลสตัวข์องตนเองมากยิ่งขึน้ หากแพ ้เยาวชนย่อมเกิดความผิดหวงัและตอ้งการแสดง
ศกัยภาพของตนในคราวต่อไป จึงเกิดภาวะยิ่งเลน่ยิ่งติดตามมา 

3. พฤติกรรมการเรียนและผลกระทบด้านการศึกษาที่เก่ียวเนื่องจากการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่น รวมถึงการรบัรูผ้ลที่มาจากการเลน่การเล่นพนนัทอ้งถิ่น เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนั
ทอ้งถิ่น เป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนแบบไม่สนใจการเรียนและไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู ้ไม่มีสมาธิในการเรียน ขาดเรียนบ่อย ส่งผลให้มีผลการเรียนต ่า นอกจากนี ้
พฤติกรรมการเรียนนอกหอ้งเรียนยงัมกัน าเวลาส าหรบัการท างานเพื่อทบทวนบทเรียนไปใชใ้นการ
ดแูลสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั ท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นการศึกษา 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเวลาเรียน 2) 
ดา้นผลการเรียน และ 3) การไม่จบการศึกษาหรือออกจากระบบการศึกษากลางคนั ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของ คงกริษ เล็กศรีนาค และคณะ (2555, น.141) และสภุาวดี เจริญวานิช (2557, น.
875) ที่พบว่าพฤติกรรมการเล่นพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียนของเยาวชน ท าใหข้าด
เรียนบ่อย เนื่องจากเอาเวลาไปเล่นพนนั มีพฤติกรรมเสียสมาธิในระหว่างเรียน ผลการเรียนตกต ่า
เมื่อเทียบกับเพื่อนวัยเดียวกัน การถูกกล่าวโทษว่ากล่าวตกัเตือนจากอาจารย์ นอกจากนีเ้ยาวชน
กลุ่มนีม้กัเป็นผูรู้ส้ึกดอ้ยค่าทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า  ไม่เห็นหนทางประกอบ
อาชีพจากทกัษะในกระบวนการศึกษา แต่เมื่ออยู่ในสนามพนนั กลบัเป็นผูท้รงคณุวฒุิและมีความ
มุ่งมั่นตัง้ใจในการดูแลสตัว์ ไดร้บัการยอมรบัในสงัคม จึงเกิดความรูส้ึกพึงพอใจและรูส้ึกสนุกกับ
ความส าเรจ็ในสนามพนนัและพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นมากขึน้ เยาวชนกลุ่มนีจ้ึงหนัไปทุ่มเท
เวลาใหก้บักิจกรรมการพนนัทอ้งถิ่นและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งแทน ทัง้ยงัมีแนวคิดว่าการพนนัทอ้งถิ่น
เป็นหนทางของการสรา้งเงิน สามารถท าเป็นอาชีพเลีย้งตวัเองจากความช านาญและประสบการณ์
ที่ตนเรียนรูม้าตัง้แต่ยงัเล็กและสามารถฝึกฝนไดใ้นชีวิตประจ าวนั กอปรกบัความรูส้กึภาคภมูิใจใน
ตนเองที่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมของบุคคลในวงการเดียวกัน ย่อมท าใหเ้ยาวชนเลือกเขา้ร่วม
กิจกรรมการพนนัทอ้งถิ่นแทนกระบวนการศกึษาในที่สดุ  

เมื่อผูว้ิจยัน าผลการวิจยัระยะที่ 1 ทัง้ 3 ขอ้ มาเทียบกบักรอบแนวคิดชั่วคราวของการวิจยั
ที่ผู ้วิจัยได้วางไว้ ผู ้วิจัยพบว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 
ของ Ajzen (1991) สามารถอธิบายพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นได ้ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน พบว่าพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นมีความเก่ียวขอ้งกบัเจตนาเชิงพฤติกรรมของเยาวชน ที่มีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการเล่นพนัน
ท้องถิ่นอยู่ เสมอเมื่อมีโอกาส ทั้งรูปแบบการร่วมวางเงินเดิมพัน การเล่นพนันนอกและพนัน
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ออนไลน ์ซึ่งเจตนาเชิงพฤติกรรมนีเ้ป็นผลมาจาก 1) ทัศนคติที่เยาวชนมีต่อการพนันทอ้งถิ่น ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางบวก เยาวชนมีความคุน้ชินกบัพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นตัง้แต่ยงัเล็ก มองว่า
เป็นวัฒนธรรมกีฬาของภาคใต้ ไม่ใช่การพนันและไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด กอปรกับทัศนคติ
ทางบวกต่อการพนันทอ้งถิ่นทัง้มิติทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยเยาวชนสามารถสรา้งอาชีพและ
รายไดจ้ากการพนนัทอ้งถิ่นได ้และคิดว่ากิจกรรมการพนนัทอ้งถิ่นสามารถขยายวงสงัคมของตนท า
ใหเ้ป็นที่ยอมรบัของบุคคลวัยเดียวกันและบุคคลที่อาวุโสกว่าในวงการเดียวกัน ท าใหเ้ยาวชนมี
ความตั้งใจที่จะร่วมการพนันทอ้งถิ่น 2) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการเล่นพนันทอ้งถิ่น จาก
การศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าเยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นจากความคุน้ชินที่เกิดจาก
การชกัน าของบคุคลใกลช้ิดและการที่ผูป้กครองในครอบครวัไม่ไดค้ดัคา้นการเลน่พนนัทอ้งถิ่น บาง
ครอบครวัสนับสนุนใหบุ้ตรหลานมีพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากมองว่าใหป้ระโยชนม์ากกว่าโทษ 
การชกัน าอาจเป็นไปโดยบุคคลในครอบครวัหรือบคุคลบา้นใกลเ้รือนเคียงในชมุชนน าเยาวชนเขา้สู่
สนามพนนัตัง้แต่ในวยัเยาว ์เมื่อเยาวชนโตขึน้มีก าลงัทางการเงินก็มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น
ตามบุคคลใกลช้ิดเหล่านัน้ไปโดยปริยาย โดยจะเห็นว่าเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น
จะเล่นพนนัทอ้งถิ่นเพียงชนิดเดียวต่อคน และการพนนัชนิดนัน้ก็เป็นการพนนัชนิดเดียวกบัที่บุคคล
ใกลช้ิดในครอบครวัของตนมีพฤติกรรมอยู่ก่อนแลว้ดว้ย เมื่อโตขึน้เยาวชนมีโอกาสเลน่พนนัทอ้งถิ่น
และปฏิบติักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการพนันทอ้งถิ่นร่วมกับบุคคลในวยัใกลเ้คียงที่มีความสนใจใน
เรื่องเดียวกนั ก็ยิ่งมีความสนุกมากขึน้ และเต็มใจที่จะเล่นพนนัทอ้งถิ่นมากขึน้ตามไปดว้ย 3) การ
รบัรูค้วามสามารถในการควบคุมตนเองต่อการเล่นพนันท้องถิ่น เยาวชนคิดว่าตนเองสามารถ
ควบคุมตนเองในการเล่นพนันทอ้งถิ่นได ้โดยการตัดสินใจเล่นพนันทอ้งถิ่นจะผ่านกระบวนการ
พิจารณาถึงปัจจัยย่อย ๆ หลายประการ ได้แก่ เงินที่ เยาวชนมี ความเก่ียวข้องผูกพันกับสัตว ์
ความคิดเก่ียวกับกระบวนการสอบของเยาวชน และประวัติของสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขัน ซึ่งปัจจัย
เหล่านีส้่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นโดยตรงดว้ย ในเรื่องของความถ่ีในการเล่น จ านวน
เงินที่ใชใ้นการเลน่ เป็นตน้ 

นอกจากนีข้อ้คน้พบเพิ่มเติมที่ไดจ้ากการวิจัยก็มีความเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการเล่น
พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนเช่นกนั กล่าวคือความรูส้ึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัสตัวม์ีผลมากในการ
มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน เยาวชนมีแนวโนม้ที่จะเล่นพนนัทอ้งถิ่นมากกว่า หาก
ว่าสตัวท์ี่ตนเป็นผูดู้แลดว้ยตนเองท าการแข่งขนั เรื่องวยัและสถานะทางการศึกษาของเยาวชนก็มี
สว่นเก่ียวขอ้งอย่างมากเช่นกนั จากการศกึษาพบว่า เมื่อเยาวชนมีอายุมากขึน้ สถานะทางการเงิน 
ความน่าเชื่อถือรวมถึงสัมพันธภาพในวงการพนันทอ้งถิ่นก็ดีขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งเอือ้ให้เยาวชนมี
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โอกาสเล่นพฤติกรรมพนันทอ้งถิ่นไดห้ลากหลายวิธีการและบ่อยครัง้ขึน้ สถานะทางการศึกษาก็
เป็นตวัช่วยก าหนดพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นไดดี้ เนื่องจากเยาวชนที่ยงัอยู่ในระบบการศกึษา 
มีเวลาว่างนอ้ยกว่าจึงมีโอกาสในการเลน่พนนัทอ้งถิ่นต ่ากว่าไปดว้ย 

เมื่อพิจารณาผลกระทบของพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นที่มีต่อการศึกษาของเยาวชน 
ทัง้ในดา้นความรบัผิดชอบในการเรียน การส่งงาน เวลาเรียน พฤติกรรมการเรียนในและนอกชั้น
เรียน และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน พบว่ามีความเก่ียวขอ้งกนั โดยพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถ่ิน
ส่งผลในเชิงลบต่อการศึกษาของเยาวชน โดยมีส่วนท าให้เยาวชนไม่ส่งงาน มีเวลาเรียนไม่พอ 
เหม่อลอยหรือท ากิจกรรมอ่ืนในชัน้เรียนที่ไม่ใช่การปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู ้และท าใหเ้ยาวชนมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า เรียนไม่จบหรือออกจากระบบการศึกษากลางคนั 

ประเด็นขอ้คน้พบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ ไม่พบเยาวชนที่เคยเล่นการพนัน
ทอ้งถิ่นและเลิกเล่นไดแ้มแ้ต่รายเดียวในเขตพืน้ที่วิจยั แมก้ระทั่งเยาวชนที่ระบุกบัผูว้ิจยัว่าตนเลิก
เล่นแลว้ แต่ผ่านไปเพียงไม่ก่ีสัปดาหก์็พบว่ากลับไปมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นตามเดิม ที่
เป็นเช่นนีเ้นื่องมาจากการพนนัทอ้งถิ่นแทรกซึมอยู่ในวิถีชุมชนเป็นปกติ เยาวชนเองไม่ไดม้ีทศันคติ
เชิงลบต่อการพนันทอ้งถิ่นมาแต่เดิมและไม่เห็นประโยชนข์องการเลิกเล่นพนันทอ้งถิ่น กอปรกับ
การที่ครอบครวัของเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น มีความเก่ียวขอ้งกบัสตัวท์ี่ใชใ้นการ
แข่งขนัอยู่ก่อนแลว้ เยาวชนด าเนินวิถีชีวิตโดยมีสตัวเ์หลา่นัน้เป็นสว่นประกอบ จึงเป็นการยากที่จะ
เลิกโดยเด็ดขาดไดด้ว้ยตนเองเพียงผูเ้ดียว ทัง้ยงัไม่มีกิจกรรมอ่ืนใดใหเ้ยาวชนไดป้ฏิบติัแทนเวลา
เดิมที่ใชอ้ยู่กบัสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั หรือท ากิจกรรมกบัเพื่อนในวงการเดียวกนัในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง
กบัการพนนัทอ้งถิ่น ทา้ยท่ีสดุจึงกลบัไปมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นอีกครัง้ 

4. ผลการเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนัน
ทอ้งถิ่นของเยาวชน การวางแนวทางส าหรบัป้องกันพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่น สามารถท าได้
ง่ายกว่าการแก้ไข เนื่องจากเยาวชนยังไม่ได้รับผลรางวัลจากการเล่นพนันท้องถิ่น ที่อาจไป
ก่อใหเ้กิดทศันคติเชิงบวกต่อการพนนัทอ้งถิ่นใหแ้ก่เยาวชนได ้ประกอบไปดว้ย 1) แนวทางส าหรบั
ครอบครวั 2) แนวทางส าหรบัโรงเรียน และ 3) แนวทางส าหรบัชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสงัคมที่แวดลอ้ม
ตัวของเยาวชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ คอลัฟ ต่วนบูละ และคณะ (2560, น.12) ที่ระบุว่า
ครอบครวั โรงเรียน และชุมชน เป็นแรงสนับสนุนทางสงัคมที่สามารถช่วยเสริมสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจของเด็กต่อปัญหาการพนันได ้นอกจากนีก้ารจะป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเล่น
พนันท้องถิ่นของเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากสังคม
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ครอบครวั โรงเรียน และชุมชนร่วมกนัขบัเคลื่อนเป็นการท างานในลกัษณะพหุภาคีประสานความ
รว่มมือเพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

การแก้ไขปัญหาการมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นไม่ว่าระดับใดก็ตาม ตอ้งเริ่ม
จากการเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของเยาวชนต่อการพนันทอ้งถิ่นใหไ้ดเ้สียก่อน จึงจะสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมได ้โดยอาจใชก้ระบวนพูดคยุหรือยกตวัอย่างเหตกุารณท์ี่เป็นผลกระทบจากการ
พนนัทอ้งถิ่นในชุมชนใหเ้ยาวชนร่วมวิเคราะหอ์ย่างรอบดา้น ใหเ้ห็นว่าการพนนัไม่ไดม้ีดา้นดีเพียง
ดา้นเดียว หากเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของเยาวชนต่อการพนันท้องถิ่นได ้ก็จะ
สามารถแกไ้ขพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชนไดเ้ช่นกนั  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. สงัคมรอบตัวเยาวชนอันประกอบดว้ยครอบครวั โรงเรียน และชุมชน ควรร่วมกัน

สรา้งนิยามของการพนันทอ้งถิ่นที่ถูกต้องให้เกิดขึน้ในเยาวชน แนะน าใหเ้ยาวชนมองการพนัน
ท้องถิ่นอย่างรอบด้านจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ในชุมชน และรัฐควรเข้ามีบทบาทในการออก
มาตรการทางกฎหมายที่ชดัเจนเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล่นพนนัในเยาวชน และจดัการสนามพนัน
ทอ้งถิ่นในพืน้ที่ใหป้ลอดเยาวชน  

2. สงัคมรอบตวัเยาวชนควรตระหนกัถึงความส าคญัของการวางเป้าหมายทางอาชีพ
และการพัฒนาทักษะชีวิตใหแ้ก่เยาวชน สรา้งพืน้ที่สรา้งสรรคใ์หเ้ยาวชนไดแ้สดงความสามารถ
ตามความสนใจและความถนัด ใหเ้ยาวชนรบัรูถ้ึงการมีตวัตนของตนเองในพืน้ที่ที่ผูใ้หญ่สามารถ
เฝ้าระวงัได ้เพื่อใหเ้ยาวชนมีทกัษะในการด าเนินชีวิตและสามารถน าทกัษะเหล่านัน้ไปใชป้ระกอบ
อาชีพสจุริตที่ห่างไกลจากสงัคมการพนนัไดอ้ย่างมีความสขุมีความรูเ้ท่าทนัการพนนั มีความรูเ้รื่อง
สงัคมและการเงิน 

3. ครอบครวั โรงเรียน และชุมชน ซึ่งเป็นสังคมรอบตัวเยาวชนต้องเริ่มด าเนินการ
ประสานความร่วมมือในลกัษณะพหุภาคีโดยทนัที เพื่อที่จะช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม
การเล่นพนันทอ้งถิ่นของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ที่ส  าคัญคือความต่อเนื่องของการ
ด าเนินงาน ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน  

4. รัฐควรพัฒนาให้มีหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการดูแลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเล่นพนันในเยาวชนที่ชดัเจนทัง้ในระดบัชุมชนและประเทศ โดยหน่วยงานดังกล่าว
ควรมีการสรา้งชุดความรูท้ี่จะช่วยใหเ้ยาวชนรูเ้ท่าทันการพนนัและกระจายความรูไ้ปยังครอบครวั
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และโรงเรียน โดยแบ่งตามระดับช่วงการศึกษา เป็นลกัษณะชุดการเรียนรูเ้สริมประสบการณท์ี่ไม่
เป็นภาระเพิ่มเติมแก่ครูผูส้อนในโรงเรียนและไม่ควรมีค่าใชจ้่าย 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ความรกัและผูกพนักบัสตัวท์ี่ใชใ้นการแข่งขนั และสถานะทางการเงินของเยาวชน
เป็นข้อค้นพบเพิ่มเติมจากการวิจัยครั้งนี ้ การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการพิจารณากลไกของ
ความรูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของเยาวชนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว้เกิดภาวะภาคภมูิใจ ซึ่งอาจมี
ผลในการปรบัพฤติกรรมการพนนัของเยาวชนได ้

2. จากการวิจัยแสดงใหเ้ห็นว่าเยาวชนไดร้บัผลกระทบดา้นการเรียนจากการพนัน
ท้องถิ่น อย่างไรก็ดี เยาวชนหลายคนระบุว่าพฤติกรรมการพนันเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น 
การศึกษาครัง้ต่อไปอาจท าการศึกษาตัวแปรพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นร่วมกับปัจจัยอ่ืนที่
สง่ผลต่อผลการเรียนหรือพฤติกรรมการเรียนของเยาวชน  

3. การพนนัทอ้งถิ่นในชุมชนภาคใต ้เป็นการพนนัที่เก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ป็นส าคญั ท าให้
อาจมีบริบทและขอ้คน้พบที่แตกต่างจากการพนันทอ้งถิ่นภาคอ่ืนที่ไม่มีสัตวม์าใชใ้นการแข่งขัน 
การศึกษาครัง้ต่อไปควรท าการศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนนัทอ้งถิ่นในภูมิภาคอ่ืนที่ไม่มีสตัวเ์ป็น
องคป์ระกอบ 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. มนตา  ตลุยเ์มธาการ 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สรภสั  น า้สมบูรณ ์

อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาพืน้ฐานทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พนิดา  ศกนุตนาค 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. อาจารย ์ดร.อชิระ  อตุมาน  

อาจารยป์ระจ าภาควิชาสงัคมวิทยา คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินการวิจัยระยะที ่2: การเสนอแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นของเยาวชน 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.พชัราภรณ ์ ศรีสวสัดิ์ 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ์ดร.วรวฒุิ  สภุาพ 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณก์ารวิจัย ระยะที ่1 

เร่ือง “การพนันท้องถ่ิน: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้านการศึกษา” 

ส าหรบัผูใ้ชข้อ้มลูส าคญั: เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นและเยาวชนคู่เปรียบเทียบ 

วนั เดือน ปี      เวลา   น. สถานที่    

ผูส้มัภาษณ ์           

ผูใ้หส้มัภาษณ ์ชื่อ – สกลุ      เพศ  สถานการณเ์ลน่พนนั 

ระดบัชัน้           

โคด้ผูใ้หข้อ้มลู           

ประเด็นการสัมภาษณ ์ 

1. นกัเรียนคิดว่าการแข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรงที่นกัเรียนเลน่อยู่นัน้เป็น

การพนนัหรือไม่ เพราะเหตใุด 

2. นกัเรียนเริ่มเลน่และเขา้สูก่ารแข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรงไดอ้ย่างไร เหตุ

ใดจึงเริ่มเลน่ และมีการเลน่พนนัชนิดอ่ืนรว่มดว้ยหรือไม่ 

3. ปกติแลว้ นกัเรียนเลน่แข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรงบ่อยแค่ไหน และใช้

จ่ายเงินมากนอ้ยเพียงใด 

4. วิธีการเลน่แข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรงของนกัเรียนเป็นอย่างไร มีล  าดบั

ขัน้ตอน กติกา หรือวิธีการอย่างไร นกัเรียนเลน่ที่ไหน กบัใครบา้ง 

5. นกัเรียนคิดว่านกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรง ไดย้าก/

ง่ายเพียงใด เพราะเหตใุดจึงคิดเช่นนัน้ หากมีโอกาส นกัเรียนจะเลน่ทนัทีหรือไม่ อย่างไร 

6. นกัเรียนคิดว่าพ่อแม่ ญาติ เพื่อนบา้น และเพื่อน มีผลต่อการตดัสินใจเลน่แข่งขนัชนววั 

แข่งขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรง ของนกัเรียนหรือไม่ หรือเขาเหลา่นัน้มีความตอ้งการให้

นกัเรียนเลน่เกมดงักลา่วหรือไม่ มากนอ้ยเพียงไร 

7. นกัเรียนคิดว่า ผูอ่ื้นรอบตวันกัเรียนหรือคนในสงัคมคิดเห็นอย่างไรต่อการแข่งขนัชนววั 

แข่งขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรง 
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8. นกัเรียนคิดว่า หากมีผูอ่ื้นมาชวนใหเ้ลน่แข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรง 

นกัเรียนจะสามารถควบคมุตนเองในการตอบรบั/ปฏิเสธการเลน่ดงักลา่ว ไดม้าก/นอ้ย 

เพียงใด และอย่างไร 

9. นกัเรียนคิดว่าการเลน่พนนัทอ้งถิ่น มีผลต่อการเขา้เรียนในชัน้เรียน และการท างานสง่ครู 

หรือไม่ อย่างไร 

10. นกัเรียนคิดว่าการพนนัทอ้งถิ่น สง่ผลต่อผลการเรียนของนกัเรียนหรือไม่ อย่างไร 

11. นกัเรียนคิดว่าการเลน่แข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรง มีขอ้ดี หรือขอ้เสียต่อ

นกัเรียนในแง่มมุใดบา้ง นอกเหนือจากประเด็นดา้นการศึกษาและเป็นอย่างไร 

 
ประเด็นการสัมภาษณเ์พ่ิมเติม 
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แบบสัมภาษณก์ารวิจัย ระยะที ่1 

เร่ือง “การพนันท้องถ่ิน: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้านการศึกษา” 

ส าหรบัผูใ้ชข้อ้มลูส าคญั: ผูป้กครองของเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

วนั เดือน ปี      เวลา   น. สถานที่    

ผูส้มัภาษณ ์           

ผูใ้หส้มัภาษณ ์ชื่อ – สกลุ          

เป็นผูป้กครองของ          

โคด้ผูใ้หข้อ้มลู           

ประเด็นการสัมภาษณ ์ 

1. ตามทศันคติของท่าน การแข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้และแข่งขนันกกรง คืออะไร เป็น

การพนนัหรือไม่ และเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของท่านหรือไม่ อย่างไร  

2. บตุรหลานในปกครองของท่านเลน่มีพฤติกรรมการแข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้และ

แข่งขนันกกรงบ่อยเพียงไร เลน่อย่างไร เลน่กบัใคร และที่ไหนบา้ง 

3. ท่านคิดว่าอะไร เป็นสาเหตทุี่ท าใหบุ้ตรหลานในปกครองของท่านมีพฤติกรรมการ

แข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้และแข่งขนันกกรง 

4. ท่านคิดว่าครอบครวัมีผลต่อการตดัสินใจเลน่หรือไม่เล่นแข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้และ

แข่งขนันกกรง ของบุตรหลานในปกครองของท่านหรือไม่ อย่างไร 

5. ท่านคิดว่าการแข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้และแข่งขนันกกรงที่บุตรหลานเลน่ มีผลต่อ

พฤติกรรมการเรียน และผลการเรียน หรือไม่ อย่างไร 

6. ท่านคิดว่าการแข่งขนัชนววั แข่งขนัไก่แจ ้และแข่งขนันกกรงที่บุตรหลานเลน่ มีผลต่อ

ชีวิตของบตุรหลานของท่านในดา้นใดบา้ง ยอกเหนือจากดา้นการเรียน และเป็นอย่างไร 
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ประเด็นการสัมภาษณเ์พ่ิมเติม 
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แบบสัมภาษณก์ารวิจัย ระยะที ่1 

เร่ือง “การพนันท้องถ่ิน: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้านการศึกษา” 

ส าหรบัผูใ้ชข้อ้มลูส าคญั: ครูผูส้อน 

วนั เดือน ปี       เวลา   น.  สถานที่   

ผูส้มัภาษณ ์           

ผูใ้หส้มัภาษณ ์ชื่อ – สกลุ          

โคด้ผูใ้หข้อ้มลู           

ประเด็นการสัมภาษณ ์ 

1. ในความคิดของท่าน การเลน่พนนัทอ้งถิ่นคืออะไรเหตใุดนกัเรียนบางกลุม่จึงมี

พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น และบางกลุม่จึงไม่มีพฤติกรรมดงักลา่ว 

2. ท่านคิดว่าในปัจจุบนัสภาพการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของนกัเรียนเป็นอย่างไร นกัเรียนหรือ

เยาวชนเลน่พนนัทอ้งถิ่นมากนอ้ยเพียงไร 

3. ท่านคิดว่าพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น มีผลกระทบต่อการศึกษาของนกัเรียนหรือไม่ 

ในมิติใด และเป็นอย่างไรบา้ง 

4. ท่านคิดว่า การพนนัทอ้งถิ่นในชมุชนของท่าน เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเรียนของ

นกัเรียนหรือไม่ อย่างไร 

5. ท่านคิดว่าพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น มีผลกระทบต่อนกัเรียนในดา้นอ่ืนนอกจาก

การศึกษาหรือไม่ อย่างไร 

6. ท่านคิดว่า การเขา้เรียน และการสง่งานของนกัเรียนที่เลน่การพนนัทอ้งถิ่น แตกต่างกบั

นกัเรียนท่ีไม่เลน่การพนนัทอ้งถิ่นหรือไม่ อย่างไร  

7. ท่านคิดว่า พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีเล่นการพนนัทอ้งถิ่น แตกต่างกบันกัเรียนที่

ไม่เลน่การพนนัทอ้งถ่ินหรือไม่ อย่างไร ในมิติของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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ประเด็นการสัมภาษณเ์พ่ิมเติม 
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แบบสัมภาษณก์ารวิจัย ระยะที ่2 

เร่ือง “การพนันท้องถ่ิน: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้านการศึกษา” 

ส าหรบัผูใ้ชข้อ้มลูส าคญั: ผูป้กครองของเยาวชนที่ไม่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

วนั เดือน ปี       เวลา   น.  สถานที่   

ผูส้มัภาษณ ์           

ผูใ้หส้มัภาษณ ์ชื่อ – สกลุ          

โคด้ผูใ้หข้อ้มลู           

ประเด็นการสัมภาษณ ์ 

1. ท่านคิดว่าการพนนัทอ้งถิ่นในชมุชนของท่าน เป็นปัญหาหรือไม่ อย่างไร 

2. ท่านคิดว่า ปัจจยัใด เป็นปัจจยัส าคญั ที่ท าใหบ้ตุรหลานในปกครองของท่าน ไม่มี

พฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

 

ประเด็นการสัมภาษณเ์พ่ิมเติม 
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แบบสัมภาษณก์ารวิจัย ระยะที ่2 

เร่ือง “การพนันท้องถ่ิน: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้านการศึกษา” 

ส าหรบัผูใ้ชข้อ้มลูส าคญั : ผูท้รงคณุวฒุิ 

วนั เดือน ปี      เวลา   น. สถานที่    

ผูส้มัภาษณ ์           

ผูใ้หส้มัภาษณ ์ชื่อ – สกลุ          

โคด้ผูใ้หข้อ้มลู           

ประเด็นสภาพบริบทเบือ้งต้น  

1. การพนนัทอ้งถิ่น คือ กิจกรรมการเสี่ยงโชค ที่มีการวางเงินเดิมพนั หรือสิ่งของรางวลัต่าง ๆ 

ตอบแทน ทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ โดยเก่ียวข้องกับการเล่นที่ เก่ียวกับ

ประเพณีและวฒันธรรมของภาคใต ้ไดแ้ก่ การเล่นพนนัสตัว ์คือ การชนววั การชนไก่ การ

ขนัไก่แจ ้ 

2. เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่น เติบโตขึน้ท่ามกลางสงัคมการพนันทอ้งถิ่น มี

สนามพนันหลากหลายและอยู่โดยรอบบริเวณชุมชน อาชีพของผูป้กครองและตนเองมี

ความเก่ียวขอ้งกับการพนันทอ้งถิ่น มีพฤติกรรมการเลีย้งสัตวท์ี่ใชส้  าหรบัแข่งขันในการ

พนนัทอ้งถิ่น เยาวชนมีทศันคติเชิงบวกต่อการพนนัทอ้งถิ่นทัง้ในมิติเศรษฐกิจและสงัคม 

3. เยาวชนมีความรูส้ึกเก่ียวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสัตว์ที่ใชใ้นการแข่งขัน และมี

พฤติกรรมการเล่นพนันท้องถิ่นแน่นอน หากสัตว์ที่ตนเลี ้ยงท าการแข่งขัน และให้

ความหมายการพนนัทอ้งถิ่นว่าไม่เป็นการพนนั 

4. เยาวชนมีพฤติกรรมการเล่นพนันทอ้งถิ่นหลายรูปแบบ เช่น เล่นเองในสนาม (ลงเงินเดิม

พนนั,เลน่พนนันอกกบับุคคลในสนาม) เลน่พนนัทอ้งถิ่นออนไลน ์ฝากผูใ้หญ่ลงเงินเดิมพนั

ในววัของบคุคลใกลช้ิด 
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ประเด็นการสัมภาษณ ์ 

1. ท่านคิดว่าปัญหาการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน เป็นปัญหาต่อกระบวนการศึกษาของ

เยาวชนหรือไม่ อย่างไร 

2. การจดัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมเพื่อปอ้งกนัหรือแกไ้ขปัญหาการเลน่พนนัทอ้งถิ่นควร

เป็นเช่นไร 

3. ท่านมีแนวทางการแกปั้ญหาการเลน่พนนัทอ้งถิ่นในทอ้งที่ที่มีสนามพนนัในชมุชนอย่างไร 

ในเชิงนโยบาย 

4. ท่านมีแนวปฏิบติัอย่างไร ส าหรบัครู ผูป้กครอง และผูบ้รหิารโรงเรียน เพื่อแกปั้ญหา 

เยาวชนเลน่การพนนัทอ้งถิ่น 

5. ท่านมีแนวปฏิบติัอย่างไร ส าหรบัครู ผูป้กครอง และผูบ้รหิารโรงเรียน เพื่อป้องกนั ไม่ให้

เยาวชนมีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

6. ท่านคิดว่ามีบคุคลหรือองคก์รใดอีกบา้ง นอกจาก  ครู ผูป้กครอง และผูบ้รหิารโรงเรียน ที่

เป็นผูม้ีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน

บา้ง และบุคคลเหลา่นัน้มีแนวทางในการปฏิบติัตนอย่างไร   

 

ประเด็นการสัมภาษณเ์พ่ิมเติม 
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แบบสนทนากลุ่มการวิจัย ระยะที ่2 

เร่ือง “การพนันท้องถ่ิน: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้านการศึกษา” 

ส าหรบัผูใ้ชข้อ้มลูส าคญั: เยาวชนที่มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น 

วนั เดือน ปี      เวลา   น. สถานที่    

รายชื่อและโคด้ขอ้มลูของผูร้่วมสนทนากลุม่ 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

ประเด็นการสนทนากลุ่ม  

1. นกัเรียนคิดว่าความหมายของค าว่า “การพนนัทอ้งถิ่น” คืออะไร และมีลกัษณะเช่นไร 

2. นกัเรียนคิดว่าบุคคลรอบตวันกัเรียน เช่น พ่อแม่ ญาติพี่นอ้ง หรือเพื่อน ๆ มีความคิดเห็น

ต่อการเลน่พนนัทอ้งถิ่นอย่างไร บคุคลรอบตวัเหลา่นัน้มีพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่น

ดว้ยหรือไม่ อย่างไร 

3. นกัเรียนคิดว่าการพนนัทอ้งถิ่น เช่น การแข่งววัชน ขนัไก่แจ ้หรือแข่งขนันกกรง เก่ียวขอ้ง

กบัวิถีการด าเนินชีวิตของนกัเรียนและผูป้กครองหรือไม่ อย่างไร 
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4. หากนกัเรียนทราบว่า ในวนันีม้ีการเลน่พนนัทอ้งถิ่นที่นกัเรียนสนใจ นกัเรียนคิดว่ามีสิ่งใด

หรืออะไรบา้งที่ท าใหน้กัเรียนตดัสินใจเล่นหรือไม่เลน่ การพนนัทอ้งถิ่นนัน้ 

5. นกัเรียนคิดว่าการเลน่พนนัทอ้งถิ่น มีผลต่อการมาเรียนหนงัสือ หรือการท างานสง่ครู

หรือไม่ อย่างไร 

6. นกัเรียนคิดว่าการเลน่การพนนัทอ้งถิ่น สง่ผลต่อคะแนนและผลการเรียนของนกัเรียนบา้ง

หรือไม่ อย่างไร 

7. นกัเรียนคิดว่าการพนนัทอ้งถิ่นสง่ผลดี/ผลเสียต่อนกัเรียนอย่างไรบา้ง 

8. นกัเรียนคิดว่าพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นในสนาม สามารถเขา้มาในโรงเรียนไดห้รือไม่ 

อย่างไร เช่น การเลน่ออนไลนข์ณะอยู่ในหอ้งเรียน การจดัแข่งในโรงเรียน 

 
ประเด็นเพ่ิมเติม 
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แบบสนทนากลุ่มการวิจัย ระยะที ่2 

เร่ือง “การพนันท้องถ่ิน: พฤติกรรมการเล่นของเยาวชนและผลกระทบด้านการศึกษา” 

ส าหรบัผูใ้ชข้อ้มลูส าคญั: ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

วนั เดือน ปี      เวลา   น. สถานที่    

รายชื่อและโคด้ขอ้มลูผูร้ว่มสนทนากลุม่ 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

ประเด็นการสนทนากลุ่ม  

1. ท่านมีแนวทางในการบรหิารจดัการในการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของ

เยาวชนอย่างไรบา้ง และจะน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างไร 

2. ท่านมีแนวทางในการบรหิารจดัการในการปอ้งกนัพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของ

เยาวชนอย่างไรบา้ง และจะน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างไร 
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3. ท่านคิดว่าผูใ้ด เป็นผูม้ีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาและปอ้งกนัพฤติกรรมการเลน่พนนั

ทอ้งถิ่นของเยาวชนบา้ง บคุคลหรือองคก์รเหลา่นัน้มีแนวทางที่ควรปฏิบติัอย่างไรเพื่อ

แกไ้ขปัญหาและปอ้งกนัพฤติกรรมการเลน่พนนัทอ้งถิ่นของเยาวชน 

 

 
ประเด็นเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือรับรองการท าจริยธรรมในมนุษย ์
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล กญัญารตัน ์  เลียงผา 
วัน เดือน ปี เกิด 9 กนัยายน 2534 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2552 มธัยมศกึษา โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนกุลู  

พ.ศ.2557 ปรญิญาตรี การศึกษาบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ.2564 ปรญิญาโท การศึกษามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการวดั ประเมิน และวิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 84/5  หมู่บา้นการเ์ดน้แลนด ์ ถนนศรีพงังา  ต าบลกระบี่ใหญ่  อ าเภอเมือง  
จงัหวดักระบี่  81000   
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