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การวิจัยสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมหลีกเลี่ยง

การพนันบอลของนักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 2) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและด้านบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล  3) ค้นหาตัวแปรท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้วยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคลของนักเรียน จ านวนตัวอย่าง 
391 คน จากโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
9 แห่ง ใช้โรงเรียนเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้ตัวอย่างแต่ละแห่งด้วยวิธีแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาตรประเมินค่า 6 ระดับ รวม 85 ข้อ 8 ตอน ค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของตัวแปรอยู่ระหว่าง .689 ถึง .871 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 
สถิติค่าที ความแปรปรวนแบบสองทาง และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลวิจัยพบว่า 1) นักเรียนเพศ
หญิง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการ
ชวนให้พนันบอล มากกว่านักเรียนเพศชาย (p<.05) 2) นักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ เป็นผู้มีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้พักอยู่กับ
พ่อแม่หรือญาติ (p<.05) 3) ไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม  ด้านการ
ควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ของนักเรียนที่การศึกษาของผู้ปกครองแตกต่างกัน 
4) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ที่มีต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม  (p<.01) 5) ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า 
ตัวแปรอิสระในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล สามารถท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลได้ร้อยละ 52.3 (p<.05) โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า 
.377) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .263) และการรู้เท่าทันสื่อ (ค่า
เบต้า .204) ตามล าดับ 
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The objectives of this comparative correlational research were as follows : 1) 

to compare soccer betting avoidance behavior of high school students in the different 
group. 2) to study in the interaction effect between social environmental and personal 
factors related to soccer betting avoidance behavior and 3) to investigate the prediction 
power for factors in soccer betting avoidance behavior. The sample size consisted of three 
hundred and ninety one high school students at Bangkok Metropolis Affiliation School 
were collected by cluster and convenience sampling in each cluster. The eight instruments 
were in the form of an approached summated rating scale. The reliability of the alpha 
coefficient was between .689 to .871. The data was analyzed and presented using 
descriptive statistics, a t-test, a two-way Analysis of Variance and Multiple Regression 
Analysis. The research findings were as follows : 1) the female students had more soccer 
betting avoidance behavior, self control behavior and refusing to bet behavior than the 
male students (p<.05); 2) the students who stayed with parent had more soccer betting 
avoidance behavior and refusing to bet behavior than those who did not stay with parent 
(p<.05); 3) There were no differences  between the parental education levels of students 
in soccer betting avoidance behavior, self control behavior and refusing to bet behavior; 4) 
there were interactions between good family relationships and positive attitudes towards 
soccer betting avoidance behavior correlated with soccer betting avoidance behavior 
(p<.01); 5) The Stepwise Multiple Regression Analysis solution illustrated the important 
factors and predictions for soccer betting avoidance behavior at 52.3 % by the influence of 
friends, positive attitudes towards soccer betting avoidance behavior and media literacy 
with a beta of .377, .263 and .204; respectively. 
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ท้ายนี้ คุณประโยชน์จากปริญญานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบแก่วงการศึกษาและสังคมไทย 
  
  

ภรณี  วิรเศรณี 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... ฉ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ซ 

สารบัญ ............................................................................................................................................. ฌ 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฎ 

สารบัญรูปภาพ ................................................................................................................................. ฒ 

บทที่ 1 บทน า ................................................................................................................................... 1 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา .................................................................................................... 1 

ความมุ่งหมายของการวิจัย ............................................................................................................ 6 

ความส าคัญของการวิจัย ............................................................................................................... 7 

ขอบเขตของการวิจัย ..................................................................................................................... 7 

นิยามศัพท์เฉพาะ .......................................................................................................................... 8 

บทที ่2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .......................................................................................... 10 

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล และแนวทางการ
วิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล .................................................................................................... 10 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยเชิงเหตุกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ....................................................... 34 

กรอบแนวคิดการวิจัย ................................................................................................................. 73 

นิยามปฏิบัติการของตัวแปร ........................................................................................................ 74 

สมมติฐานการวิจัย ...................................................................................................................... 78 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ................................................................................................................ 79 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ....................................................................................... 79 

  



  ญ 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ............................................................................................... 80 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ............................................................................................................. 82 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ........................................................................................................ 91 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................................................ 91 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................... 92 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................................................... 93 

ผลวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................................................... 94 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................................. 134 

จุดมุ่งหมายการวิจัย .................................................................................................................. 134 

สมมติฐานการวิจัย .................................................................................................................... 134 

วิธีด าเนินการวิจัย ..................................................................................................................... 135 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน ............................................................................. 136 

สรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที่ 1 ............................................................................... 136 

สรุปและอภิปรายผลสมมติฐานข้อที่ 2 ...................................................................................... 140 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อที่ 3 ................................................................... 150 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้และพัฒนาการวิจัย ................................................................. 158 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................. 160 

ภาคผนวก...................................................................................................................................... 175 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 199 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 แผนและการเก็บตัวอย่างจริง (Sampling : Plan and Actual) แสดงจ านวนประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร 2560 จ าแนกรายโรงเรียน 
9 แห่ง ............................................................................................................................................. 80 

ตาราง 2 คุณภาพเครื่องมือวัดในการวิจัย ........................................................................................ 82 

ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ............................................ 94 

ตาราง 4 ค่าสถิติข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรในงานวิจัย ...................................................................... 95 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ของนักเรียนที่มีลักษณะ ... 97 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง  และด้านการ
ปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ของนักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน .............................................. 98 

ตาราง 7 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและ
รายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเองและด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ของนักเรียนที่
ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว (ก) และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล (ข) ในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ..................................................................................................................... 100 

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ตาม
ระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน ในกลุ่ม
รวม ............................................................................................................................................... 101 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ตาม
ระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน ในกลุ่ม
เพศหญิง ........................................................................................................................................ 102 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ตาม
ระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน ในกลุ่ม
ที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ ................................................................................................................. 103 

ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ตาม
ระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ของนักเรียน ..... 104 

  



  ฏ 

ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุม
ตนเอง ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของ
นักเรียน ในกลุ่มรวม ...................................................................................................................... 105 

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุม
ตนเอง ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของ
นักเรียน ในกลุ่มเพศหญิง .............................................................................................................. 106 

ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลของนักเรียน ในกลุ่มรวม ........................................................................................................ 107 

ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลของนักเรียน ในกลุ่มท่ีอยู่กับพ่อแม่ ......................................................................................... 108 

ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลของนักเรียน ในกลุ่มท่ีการศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี ........................................... 109 

ตาราง 17 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียน แปรปรวนตามตัวแปร
อิสระสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว(ก) เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล(ข) ที่ส่งผลเดี่ยวทีละ
ตัว ................................................................................................................................................. 111 

ตาราง 18 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน 
แปรปรวนตามตัวแปรอิสระสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว(ก) เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล
(ข) ที่ส่งผลเดี่ยวทีละตัว ................................................................................................................. 112 

ตาราง 19 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของ
นักเรียน แปรปรวนตามตัวแปรอิสระสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว(ก) เจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการ
พนันบอล(ข) ที่ส่งผลเดี่ยวทีละตัว .................................................................................................. 113 

ตาราง 20 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียน แปรปรวนตามตัวแปร
อิสระอิทธิพลกัลยาณมิตร (ก) การรู้เท่าทันสื่อ (ข) ที่ส่งผลเดี่ยวทีละตัว ......................................... 115 

ตาราง 21 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน ....... 116 



  ฐ 

ตาราง 22 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของ
นักเรียน แปรปรวนตามตัวแปรอิสระอิทธิพลกัลยาณมิตร (ก) การรู้เท่าทันสื่อ (ข) ที่ส่งผลเดี่ยวทีละตัว
 ...................................................................................................................................................... 117 

ตาราง 23 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียน แปรปรวนตามตัวแปร
อิสระการสนับสนุนจากครู (ก) การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม (ข) ทีส่่งผลเดี่ยวทีละตัว ......... 119 

ตาราง 24 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน
แปรปรวนตามตัวแปรอิสระการสนับสนุนจากครู (ก) การคิดแบบรู้คุณค่าแท-้คุณค่าเทียม (ข) ที่ส่งผล
เดี่ยวทีละตัว .................................................................................................................................. 120 

ตาราง 25 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของ
นักเรียน แปรปรวนตามตัวแปรอิสระการสนับสนุนจากครู (ก) การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม (ข) 
ที่ส่งผลเดี่ยวทีละตัว ....................................................................................................................... 121 

ตาราง 26  ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
ด้านบุคคล เพื่อท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียนในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มี
ลักษณะชีวสังคมต่างกัน ................................................................................................................. 125 

ตาราง 27 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
ด้านบุคคล เพื่อท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียนในกลุ่ม
รวมและกลุ่มที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน ....................................................................................... 128 

ตาราง 28 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
ด้านบุคคล เพื่อท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของ
นักเรียนในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน ............................................................... 131 

ตาราง 29 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปร .............................. 177 

ตาราง 30 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล จ านวน 30 ข้อ .. 194 

ตาราง 31 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามอิทธิพลกัลยาณมิตร จ านวน 13 ข้อ ....................... 195 

ตาราง 32 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามการสนับสนุนจากครู จ านวน 11 ข้อ ...................... 196 

ตาราง 33 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จ านวน 10 ข้อ .......... 196 

ตาราง 34 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงพนันบอล จ านวน 15 ข้อ
 ...................................................................................................................................................... 197 



  ฑ 

ตาราง 35 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม จ านวน 7 ข้อ . 197 

ตาราง 36 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 9 ข้อ ................................. 198 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
และปัจจัยด้านบุคคล ....................................................................................................................... 33 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย ............................................................................................ 73 

ภาพประกอบ 3 ผลแสดงปฏิสัมพันธ์แบบสองทางท่ีสนับสนุนสมมติฐานข้อ 2.1 ............................ 141 

ภาพประกอบ 4 ผลการท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียนในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล (แบบ Stepwise) 151 

ภาพประกอบ 5 ผลการท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล (แบบ 
Stepwise) .................................................................................................................................... 152 

ภาพประกอบ 6 ผลการท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล
ของนักเรียนในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้าน
บุคคล (แบบ Stepwise) ............................................................................................................... 154 

 

  



 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้ชมชื่นชอบจ านวนมาก ปัจจุบันโอกาสการชมกีฬาฟุตบอลมีความถี่สูง 
จากการแพร่ภาพออกอากาศรายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวันละหลายคู่ทุกวันเกือบตลอด 24 ชั่วโมง 
ทั้งฟุตบอลไทยและฟุตบอลต่างประเทศ ผู้ที่ไม่เคยสนใจการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมาก่อนเลย แต่
ข่าวสารของการแข่งขันก็เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างง่ายดายแม้โดยความบังเอิญ การเข้าถึงการรับชม
เป็นไปอย่างไร้ขีดจ ากัด ทั้งด้านสื่อ (เช่น อินเตอร์เน็ตในมือถือ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี) ด้านเวลา และทุก
สถานที่ที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึง ประกอบกับการน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน ที่ส่งเสริม
ให้คนไทยเกาะติดการแข่งขันฟุตบอลอย่างใกล้ชิด การเร้าให้สนใจชมด้วยข้อมูลและค าพยากรณ์ที่
ชวนติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการย้ าเตือนให้การชมการแข่งขันฟุตบอลและการเชียร์กลายเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนไทย ทั้งนี้ การชมการแข่งขันฟุตบอล ผู้ชมย่อมหวังที่จะให้ฝ่ายที่ตน
ชื่นชอบเป็นฝ่ายชนะ การทายผลด้วยวาจาเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน ติดตามด้วยการพนันบอลในที่สุด 
การเล่นพนันบอลจึงเกิดขึ้นได้ง่ายและแพร่หลายอย่างรวดเร็วทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และเยาวชน ประกอบ
กับการชวนเล่นพนันบอลในสื่อออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้รับสารอย่างประชิดตัว แม้ขณะที่ผู้ชมก าลังชมราย
รายการกีฬาอ่ืนที่ไม่ใช่การแข่งขันฟุตบอล เช่น กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาระดับชาติอ่ืน อาทิ กีฬา
วอลเล่ย์บอล กีฬาแบดมินตัน กีฬากอล์ฟ เป็นต้น 

สถานการณ์ปัจจุบัน คือ การพนันบอลเป็นการพนันที่เกิดหนี้สินได้รวดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับ
การพนันประเภทอ่ืน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่อายุน้อยหรือผู้ที่ไม่มีรายได้ เช่น เด็กและเยาวชนในวัย
ศึกษา ได้เข้าสู่การพนันเร็วขึ้นกว่าในอดีต เป็นแนวโน้มที่เยาวชนผู้เล่นพนันบอลจะติดกับดักการพนัน
บอลอย่างเป็นล าดับ เล่นแล้วสูญเสียทรัพย์สิน เกิดผลกระทบปัญหาหนี้สิน น าไปสู่การเสาะหาเงินมา
ใช้หนี้ เริ่มตั้งแต่น าเงินเก็บของตนเอง ขายสิ่งของ ยืมเพ่ือนญาติพ่ีน้อง จนกระทั่งไม่มีใครให้ยืมอีก 
ถัดไปเป็นความรุนแรงที่เกิดจากการหาวิธีใช้หนี้เหล่านั้น ด้วยการใช้หนี้แบบฉ้อโกง ลักขโมย ปัญหา
ตามมาคือ การก่ออาชญากรรม การขายยาเสพติด และการประกอบอัตวิบาตกรรม (นวลน้อย 
ตรีรัตน์, 2560)  

แม้ปัญหาการเล่นพนันบอลของเยาวชน จะมีผู้สนใจศึกษาเป็นจ านวนมาก แต่ปัญหาการ
พนันบอลยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืน หรือความอ่อนแอของ
คนรุ่นใหม่ในสังคมเป็นอย่างมาก งานวิจัยและงานส ารวจที่ผ่านมาได้พยายามค้นหาสาเหตุการเล่น
พนันบอลเพ่ือขจัดเหตุหรือหักเหตุ เป็นที่ทราบกันดีว่า การพนันบอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่กฎหมาย
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ไม่สามารถปิดกั้นการพนันบอลที่เกิดขึ้นได้หมดทุกช่องทาง ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาปัญหาการพนัน
บอลด้วยหลักวิชาการทางด้านสังคมวิทยาและด้านจิตวิทยา จะเป็นแนวทางการค้นหาปัจจัยส่งเสริม
ให้หลีกเลี่ยงการพนันบอลจากนักเรียนจ านวนมากที่ยังไม่หลงทางถูกชักชวนให้เล่นพนันบอล เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมใฝ่ดีและพฤติกรรมพึงประสงค์ ซึ่งผลวิจัยนี้จะเป็นแนวทางที่สามารถยับยั้ง 
หรือลดความรุนแรงของปัญหาการเล่นพนันบอลของนักเรียนลงได้ 

รายงานและสถิติทีแ่สดงถึงแนวโน้มการพนันบอล ได้แก่ ผลการส ารวจของศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนัน ปี พ.ศ.2558 พบว่า ประเภทการพนันที่คนไทยนิยมเล่นมากที่สุดและมีวงเงินหมุนเวียน
สูงสุด คือ 1) การพนันทายผลบอล มีวงเงินหมุนเวียนราว หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันล้านบาท 2) หวย
ใต้ดิน วงเงินหมุนเวียนราว หนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาท 3) สลากกินแบ่งรัฐบาล  วงเงินหมุนเวียนราว 
77 หมื่นล้านบาท พบว่า ผู้เล่นการพนันบอลใช้ข้อมูลประกอบการเล่นพนันบอลจากเวปไซท์ ร้อยละ 
52.6 หนังสือพิมพ์กีฬา ร้อยละ 45.4 หนังสือพิมพ์วิเคราะห์อัตราต่อรอง ร้อยละ 42.7 ข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปริมาณผู้เล่นจ านวนมาก มูลค่าเงินจ านวนสูง ที่ผู้เล่นต่างน าเข้าสู่การพนันบอล 
ตลอดจนการใช้เวลาอย่างสูญเปล่าไปกับกิจกรรมเสาะหาข้อมูลพ่ือพนันบอล 

จากรายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทยประจ าปี 2560 โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการ
พนันได้รวบรวบข้อมูลจากประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ สุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ก าหนดลักษณะตัวอย่างให้สอดคล้องกับประชากรเป้าหมายจริง จ านวน 
7,008 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 ก.ย. - 15 ต.ค. 2560 ผลส ารวจการพนันทายผลบอลปี 
พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับผลส ารวจในปี พ.ศ. 2558 พบค่าประมาณการว่า ปี พ.ศ. 2560 คนไทยเล่น
พนันทายผลบอล จ านวน 2.476 ล้านคน ผู้เล่นเป็นชาย 2.089 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 5.92 แสนคน หรือ
เพ่ิมข้ึน 39.5 % ผู้เล่นเป็นหญิง 3.88 แสนคน หรือลดลง 21.6 % เป็นเยาวชน อายุ 15-25 ปี จ านวน 
6.09 แสนคน ครอบครัวที่มีสมาชิกเล่นพนันทายผลบอล 31.4 %  โดยรวมเป็นนักพนันบอลหน้าใหม่ 
117,301 แสนคน เมื่อค านวณมูลค่าในการพนันทายผลบอล ปี พ.ศ. 2560 จากจ านวนคนไทยที่เล่น
พนันบอล 2.476 ล้านคน มีวงเงินหมุนเวียนในตลาดการพนันทายผลบอล 140,016 ล้านบาท 
(เพ่ิมขึ้นประมาณ 3,891 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9) ประมาณได้ว่า คนไทยเล่นพนันบอลเฉลี่ย
คนละ 56,549 บาท 

ด้านการส ารวจพฤติกรรมการรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 (พ.ศ. 
2559) หลังการแข่งขันฟุตบอลยูโร ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เล่น
พนันบอลที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลายและอาชีวศึกษา จ านวน 3,832 คน พื้นที่ 10 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ราชบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี สุ
ราษฎร์ธานี สงขลา พบว่า 1) ฟุตบอลยูโรยังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นเกินกว่าร้อยละ 50 ติดตามรับชมจาก
การถ่ายทอดสด พบพฤติกรรมเสี่ยงขณะรับชม ได้แก่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ทานอาหาร
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ฟาสต์ฟูด ดื่มน้ าหวานน้ าอัดลม และชวนเพ่ือนเล่นพนันบอล 2) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66 รับรู้ถึงการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นการพนันบอล จากโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง 3) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
57%  รับรู้ว่าสภาพแวดล้อมของตนเองมีคนรอบข้างพนันบอล 4) เมื่อย้อนดูผลส ารวจก่อนการ
แข่งขัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตั้งใจจะเล่น และเมื่อเริ่มแข่งขันมีจ านวนร้อยละ 80 ที่เล่นพนันจริง 5) 
กลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าจะไม่เล่น แต่เมื่อมีการแข่งขันกลับหันมาเล่น คิดเป็นร้อยละ 8 กลุ่มผู้เล่นใช้ข้อมูล
ประกอบการเล่นพนันบอลร้อยละ 91.5 จากช่องทางเฟซบุ๊ก เคเบิลทีวี และเว็บไซท์การพนันบอล ) 
(ธน หาพิพัฒน์, 2559)      

ปัจจุบันข้อมูลทางการแพทย์พบว่า การเล่นพนันบอลมากครั้ง สามารถท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสมองที่ใกล้เคียงกับการติดสารเสพติด ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสามข้อ
ต่อไปนี้ จัดว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะติดพนันบอล ได้แก่ 1) นอนไม่หลับ หงุดหงิด หรือวิตกกังวลเมื่อ
พยายามหยุดเล่นพนันบอล 2) ปิดบังครอบครัวหรือเพ่ือนไม่ให้รู้ว่าเสียพนันบอล และ 3) มีความ
ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินมากกว่าปกติ ดังนั้น การแข่งขันฟุตบอลยูโรปี 2016 ได้มี
ประชาชนที่เสี่ยงต่อการพนันบอลมากขึ้น  เพราะความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยสื่อ
ออนไลน์ ท าให้สะดวกต่อการใช้จ่ายเงินอย่างรวดเร็วเพ่ือการพนันบอล ตลอดจนการโฆษณา การ
วิเคราะห์ทายผลแพ้ชนะที่แอบแฝงการพนันบอลไว้ ประกอบกับบรรยากาศการเชียร์ ท าให้เกิดนัก
พนันบอลหน้าใหม่เพ่ิมข้ึน (เจษฎา โชคด ารงสุข, 2559) 

ช่วงฟุตบอลยูโร 2016 (พ.ศ. 2559) การขอรับค าปรึกษาสายด่วนเลิกพนัน หมายเลข 1323 
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นถึง 8 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงฟุตบอลโลก 2014 (พ.ศ. 2557) ผู้ที่เป็นนักพนัน
ชนิดอ่ืนอยู่แล้ว มักปรับเปลี่ยนหันมาเล่นพนันบอลด้วย พบในกลุ่มผู้ใหญ่มากกว่าเยาวชน ทั้งนี้
ลักษณะการบ าบัดผู้ติดพนันบอล พบว่า ผู้ใหญ่ร้อยละ 30 สามารถเลิกได้ กลับไปติดซ้ าร้อยละ 5 ส่วน
กลุ่มเยาวชนพบว่าเลิกได้ ร้อยละ 9 ที่ติดซ้ าร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องการเลิกพนันบอลร้อยละ 
80 รักษาให้หายได้ ส่วนอาการเสพติดการพนันบอล ถ้าไม่ได้เล่นจะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย 
ร่างกายอ่อนแอ มีโอกาสป่วยง่าย พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง มีภาวะซึมเศร้าเจ็บป่วยทางจิตร่วมด้วย 
ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพกาย หรือปัญหาสุขภาพจิต มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดถึง 6 เท่า 
ติดเหล้า 5 เท่า มีความรุนแรงและการใช้อาวุธ 6 เท่า เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ 3 - 10 เท่า มีภาวะ
ซึมเศร้าและโอกาสฆ่าตัวตายสูงขึ้นในปริมาณ 4 เท่า ผู้ที่เล่นพนันบอลบ่อยจนกลายเป็นความเคยชิน
สามารถเสพติดได้และต้องท าอย่างต่อเนื่อง หากไม่ท าจะเกิดความเครียด ท าให้หมกมุ่นวนเวียนอยู่กับ
ความคิดว่าอยากท า (มธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2559) เลอซิเออร์ และ คัสเตอร์ (Lesieur, 1984; Custer, 
1985 อ้างอิงใน ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2543)  อธิบายว่า การเล่นพนันบอลจนติดมีล าดับการเกิดขึ้น 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นของการได้ ขั้นของการเสีย และขั้นสิ้นหวัง โดยขั้นแรกเป็นขั้นของการได้ ผู้เล่นจะ
ได้รับประสบการณ์ของการได้ ซึ่งก่อให้เกิดความสุข กลายเป็นเบ็ดเกี่ยวท าให้เกิดการพนันในคราว
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ต่อไป ด้วยความหวังว่าจะต้องได้อีก ขั้นที่สอง คือ ขั้นของการเสีย ถึงแม้ว่าเมื่อมีการเสีย แต่มักหวังว่า
ยังมีการได้อยู่และอาจได้ในคราวต่อไป บุคคลจึงมุ่งใส่ใจเฉพาะกับครั้งที่ได้ คาดว่าจะเล่นเพ่ือแก้มือ ใน
ขั้นนี้บุคคลจะเริ่มมองหาเงินเพ่ิมเพ่ือเล่นต่อ และจะเริ่มสร้างนิสัยการขอยืม ขโมยหรือโกหก ญาติ 
เพ่ือน หรือผู้ปกครองเพ่ือให้ได้ทุนไปเล่นต่อ และในกรณีท่ีสูญเสียเงินเพ่ิมข้ึนจะรู้สึกหงุดหงิด ขั้นที่สาม 
คือ ขั้นสิ้นหวัง ขั้นนี้ผู้ที่เล่นพนันจะรู้สึกตื่นตระหนก เพราะรู้ดีว่าตนมีปัญหาทางการเงินที่แก้ไม่ได้ เกิด
ความกังวล ฟุ้งซ่าน สูญเสียความเป็นตัวตน อาจหาทางออกโดยการเสพยาหรือดื่มเครื่องดื่มมึนเมา 
ลักเล็กขโมยน้อยหรือก่ออาชญากรรม เนื่องจากผู้ที่อยู่ในขั้นนี้ มักเป็นผู้ที่มีความเครียดอย่างหนัก ศุภ
ศักดิ์ ตระการรัตนกุล (2540) กล่าวว่า สาเหตุที่ท าให้คนเล่นการพนันบอล คือ 1. ความโลภ ด้วยคิด
ว่าสามารถได้เงินก้อนใหญ่โดยง่าย และเป็นวิถีทางที่จะก้าวสู่ความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว 2. ความโก้ 
ซึ่งเป็นค่านิยมของสังคมบางกลุ่มหรือคนบางคน เป็นการท าตัวให้เป็นที่สังเกตได้ในสังคมนั้น โดยการ
มีภาพลักษณ์เป็นนักพนันมือหนัก 3. ความเบื่อในชีวิตประจ าวัน ท าให้บางคนมุ่งเข้าหาการพนันบอล 
เนื่องจากการพนันบอลเต็มไปด้วยความท้าทาย และบรรยากาศของการพนันเต็มไปด้วยความหวังที่
สามารถท าให้คนตื่นเต้นระทึกใจ 4. ความภูมิใจ บางครั้งการได้เล่นการพนันบอลอย่างมีชั้นเชิง ก่อ
ความปิติมากกว่าการได้รับเงินพนัน  5. ความเชื่อในโชค นักพนันบอลส่วนใหญ่ยอมรับว่าการเล่นได้
ของตนนั้น เกิดขึ้นเพราะมีโชคประจ าตัว 6. ความเลื่อนลอย ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของตน จึงใช้การ
พนันบอลเป็นทางออกเพ่ือลบปมด้อย นอกจากนี้ กนกศักดิ์ แก้วเทพ (2543: 159 ,195) กล่าวว่า 
โดยทั่วไปหลักของการเล่นการพนันจะเพ่ือการพักผ่อน แต่ส าหรับผู้ที่ติดการพนันบอลแล้ว แรงจูงใจ
ค่อนข้างสับสน กล่าวคือ ความบันเทิงเป็นแรงจูงใจเบื้องต้น แต่กลับถูกกลบด้วยโอกาสที่จะเล่นพนัน
ให้ชนะ และความตื่นเต้นจากผลแพ้หรือชนะ 

เมื่อประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพนันบอล พบงานวิจัยของ สุริยะ พ่วง
สมบัติ (2550) ศึกษาเรื่องการพนันฟุตบอลของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลวิจัยพบว่า 
1) นักศึกษาเริ่มเล่นการพนันบอลตั้งแต่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการชักชวนของเพ่ือน เริ่ม
เล่นพนันบอลด้วยจ านวนเงิน 50-200 บาท บางครั้งจะเล่นกับคนรู้จักหรือเป็นเพ่ือนสนิท ใช้การ
ติดต่อทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด ณ เวลานั้น 2) จุดเริ่มต้นของการเล่นพนันบอลคือ 
คิดว่าสามารถได้เงินง่ายและมีโอกาสได้เงินเป็นจ านวนมาก แต่บ่อยครั้งที่เสียเงิน เสียเวลา และเป็น
หนี้ ท าให้เกิดความเครียด ท าให้เสียการเรียน และท าให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง ส่วนการศึกษาของ
สุทธิ วุฒิปราชญ์อ าไพ (2555) ศึกษาเรื่องการอ่านหนังสือพิมพ์กีฬาที่มีผลต่อการพนันฟุตบอล
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่านหนังสือพิมพ์กีฬาส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาเพศชาย อายุระหว่าง 18-23 ปี นับถือศาสนาพุทธ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,001-6,000 
บาท ภูมิล าเนาเดิมอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นข่าวกีฬาประเภทฟุตบอล โดยอ่านวันละ 1 
ฉบับ ความถี่ในการอ่าน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่อ่านมาแล้ว 2-3 ปี วัตถุประสงค์การอ่านคือ 
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เพ่ือความบันเทิง หนังสือพิมพ์กีฬาที่นิยมอ่านคือ สปอร์ตพูล ชนิดคอลัมน์การวิเคราะห์และวิจารณ์
เกม ส าหรับเหตุผลการซื้อหนังสือพิมพ์กีฬา เพ่ืออ่านเนื้อหาวิเคราะห์เกมการแข่งขันที่แม่นย า และ
ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา  

นอกจากนี้ งานวิจัยของนรินทร์ ค าโพธิ์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางสังคม ลักษณะทางจิต
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการต้านทานการเล่นการพนันฟุตบอลในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เสนอว่า การจะอธิบายว่า บุคคลใดสามารถต้านทานกับสถานการณ์การเล่นการพนันฟุตบอลได้นั้น 
ต้องพิจารณาว่า บุคคลนั้นเคยมีประสบการณ์การเล่นพนันชนิดใดก็ได้มาก่อน ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่
ท าให้บุคคลนั้นเกิดการเล่นพนันฟุตบอล จึงจ าเป็นต้องมีการต้านทานความต้องการที่จะเข้าไปเล่นอีก 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนันฟุตบอล พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเล่นพนัน
บอล และพฤติกรรมเลือกคบเพ่ือนที่เหมาะสม และพบว่า ปัจจัยทางจิต ได้แก่ มุ่งอนาคตควบคุมตน 
สุขภาพจิต และเจตคติต่อพฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนันฟุตบอล และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 
การอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมการพนันฟุตตบอล การมีแบบอย่างของผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดที่ไม่
เล่นการพนันฟุตบอล การได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และการปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมต้านทานการเล่นพนันฟุตบอลได้ถึงร้อยละ 
55 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนันฟุตบอลในล าดับแรกคือ เจตคติต่อ
พฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนันฟุตบอล รองลงมาคือ สถานการณ์เสี่ยงต่อการเล่นการพนัน และ
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตามล าดับ งานวิจัยของผจงจิต อินทสุวรรณ (2547) ศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาในกลุ่มรวม พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา (p<.01) ได้แก่ การควบคุมตนทั่วไป  เจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
ประสบการณ์จากครอบครัว การควบคุมตนเฉพาะเรื่อง การรับรู้ข่าวสารจากสื่อเกี่ยวกับการบริโภค 
เหตุผลในการคิด  และสถานการณ์ในโรงเรียน ตามล าดับ นอกจากนี้ งานวิจัยของมัญชลี เปี่ยมดี 
(2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข รองลงมาคือ ลักษณะมุ่ งอนาคตควบคุมตน การ
อบรมเลี้ยงดูตามแนวพุทธ อิทธิพลจากสื่อ และวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม ตามล าดับ สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขได้ร้อยละ 49   

ทั้งนี้ แนวคิดส าคัญที่เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของ
นักเรียนในงานวิจัยนี้  ประกอบด้วย 3 แนวคิด ดังนี้  คือ 1) แนวคิดการกระท าผิดของเยาวชน 
(Juvinile Delinquency) เป็นแนวคิดที่ว่า การพนันเป็นสิ่งผิดกฏหมาย พฤติกรรมการพนันบอลเป็น
พฤติกรรมการกระท าผิด สังคมไม่ยอมรับแม้ผู้กระท าผิดจะเป็นเยาวชน เยาวชนจึงพึงหลีกเลี่ยงไม่
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เกี่ยวข้องกับการพนันบอล 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น อิริคสันระบุ
ว่ า  เป็ นช่ วงวัยส าคัญ มากที่ สุ ด ในการพัฒ นาความ เป็ นตั วตนของมนุษย์  (Erik Erikson’s 
Physiological Development Theory) วัยรุ่นที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้เลี้ยงดูตั้งแต่เป็นเด็ก
เล็ก น าความรู้จากครู โรงเรียน เพื่อน และความรู้อื่นมาประกอบกันเป็นความสามารถ เพ่ือให้ผ่านพ้น
วิกฤติชีวิตช่วงวัยรุ่นนี้ได้ เป็นการบรรลุเอกลักษณ์แห่งตน ท าให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคต และ 3) 
การที่บุคคลไม่กระท าผิด เพราะได้รับการควบคุมจากสังคม (Social Control Theory of F. Ivan 
Nye) ทั้งจากความสัมพันธ์กับครอบครัว หรือสถาบันที่ เกี่ยวข้องที่ เป็นการควบคุมทางอ้อม สู่
พัฒนาการที่ส าคัญที่สุด คือ ความสามารถในการควบคุมได้ด้วยมโนธรรมของตนเอง และหากบุคคลมี
ความเพียงพอ การกระท าผิดย่อมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของ
นักเรียน เป็นพฤติกรรมใฝ่ดี ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดการกระท าผิดของเยาวชน ทฤษฎีพัฒนาการจิต
สังคมของอิริคสัน และทฤษฎีการควบคุมทางสังคม  

ส าหรับการศึกษาหาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น า
ทฤษฎีทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูราที่เชื่อว่า พฤติกรรมมนุษย์ เกิดจาก
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม (Bandura, 1986) มาก าหนดเป็นกรอบการศึกษา
กลุ่มตัวแปร 2 กลุ่มปัจจัย คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
การสนับสนุนจากครู และปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล การรู้เท่าทัน
สื่อ และเนื่องจากสังคมไทยมีความใกล้ชิดกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ ดัง
ปรากฏจากการเรียนรู้ ความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรในกลุ่ม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร และตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล คือ 
การคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม มาร่วมศึกษาในงานวิจัยนี้  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านของ
นักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 

2. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล ที่ มีต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 

3. เพ่ือค้นหาตัวแปรในการท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 
ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้  คุณครู อาจารย์หรือบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถ

น าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะทางจิตและคุณลักษณะทางสังคมของ
นักเรียนให้เกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกต่อ
สังคม 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล 
ส าหรับนักวิชาการ นักวิจัยหรือผู้สนใจ สามารถน าไปต่อยอดพัฒนางานวิจัย หรือด าเนินโครงการ
พัฒนาทักษะหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยพบว่า งานวิจัยที่ ศึกษาเกี่ยวกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครยังมีน้อย ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้ 
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งหมด 9 แห่ง 
จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,009 คน (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2560)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
เครจชี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด คิดเป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 341 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นตัวแทนของประชากรและป้องกันการได้รับแบบสอบถามตอบกลับที่ไม่สมบูรณ์ จึงก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 10 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 375 คน คิดเป็นสัดส่วนตัวอย่างต่อประชากร
ประมาณ 1:8 หรือ 12.5% โดยเฉลี่ยกับขนาดประชากร (375/3009)  ผู้วิจัยวางแผนเก็บตัวอย่างรวม 
375 คนจากโรงเรียน 9 แห่ง โดยใช้โรงเรียนเป็นตัวแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และเลือกตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดนักเรียนให้  

ในการทดสอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงเรียนส าหรับทดลองใช้แบบสอบถาม 
(tryout) ด้วยการจับฉลาก 2 แห่ง มีเป้าหมายกลุ่มตัวอย่าง 70 คน (ได้จริง 102 คน) และได้แสดง
ความประสงค์ขอให้ทางโรงเรียนจัดนักเรียนใหม่โดยไม่ซ้ าคนเพ่ือตอบแบบสอบถามหลังการปรับปรุง
แล้ว ได้รับทราบเหตุผลว่า เนื่องจากนักเรียนใช้วิธีเดินเรียนและหมุนเวียนคละกัน การจัดนักเรียนใหม่
โดยไม่ให้ซ้ าคนในเวลาที่ต้องการท าได้ยาก  
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ในการลงสนามจริง ผู้วิจัยจึงใช้โรงเรียนที่เหลือ 7 แห่งเป็นสนามวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ในจ านวนคงเดิม 375 คน ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
จ านวน 391 ชุด เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลจากนักเรียนเต็มห้องเรียน ผู้วิจัยจึงมิได้คัดนักเรียนออก
จากห้องเรียน ซึ่งสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างต่อประชากรที่เก็บได้จริงมีค่าใกล้เคียงกับ
แผนที่ก าหนดไว้ 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งได้ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ 
1.1.1 อิทธิพลกัลยาณมิตร 
1.1.2 การสนับสนุนจากครู   
1.1.3 สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

1.2 ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ 
1.2.1 เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล 
1.2.2 การคิดแบบรู้คุณค่าแท-้คุณค่าเทียม 
1.2.3 การรู้เท่าทันสื่อ 

1.3 ลักษณะชีวสังคม ได้แก่ 
1.3.1 เพศ 
1.3.2 การอยู่อาศัย 
1.3.3 ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
2.1 ด้านการควบคุมตนเอง  
2.2 ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 5 และ 6 ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

การอยู่อาศัย หมายถึง ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนอาศัยอยู่กับบุคคลในครอบครัว ได้แก่ พ่อ
แม่หรือญาติ หรือนักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ที่ไม่ได้เป็นบุคคลในครอบครัว การศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มท่ีอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 2) กลุ่มท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดในสถาบันการศึกษาของผู้
ที่ดูแลนักเรียนในชีวิตประจ าวัน อาจได้แก่ พ่อ แม่ หรือบุคคลอ่ืนที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียน 
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การศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ต่ ากว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มที่เท่ากับปริญญาตรีหรือสูง
กว่าปริญญาตรี 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิ จั ยค รั้ งนี้ เป็ น การศึ กษ าแบบ สห สั ม พั น ธ์ เชิ ง เป รี ยบ เที ยบ  (Correlational 

Comparative Study) ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือค้นหาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลของนักเรียน ผู้วิจัยได้แบ่งการประมวลเอกสารเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล และแนวทาง
การวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยเชิงเหตุกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ประกอบด้วย 4 ตอน  
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล  
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล  
ตอนที่ 3 ลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล   
ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย นิยามปฏิบัติการและสมมติฐานการวิจัย 

    
ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล และแนวทางการ
วิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน แนวคิด
และทฤษฎีที่เหมาะสมในการอธิบายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน ประกอบด้วย  
3 แนวคิดทฤษฎี ดังนี้ 1) แนวคิดการกระท าผิดของเยาวชน  2) ทฤษฎีพัฒนาการจิตสังคมของอิริคสัน 
และ3) ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 
แนวคิดการกระท าผิดของเยาวชน         

พฤติกรรมการเล่นพนันบอล (Soccer Bet Behavior) เป็นปัญหาสังคม การเล่นพนัน
บอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สังคมไม่ยอมรับ เรียกว่า การกระท าผิด หากผู้ใดกระท าต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ผู้
เล่นที่มีอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ เรียกผู้เล่นการพนันบอลว่าเยาวชน ใน
งานวิจัยนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเรียกการเล่นพนันบอลว่า การกระท าผิด
ของเยาวชน (Juvenile Delinquency) (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 4) ดังนั้น พฤติกรรมการเล่นพนันบอลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีอายุราว 15-18 ปีจึงเป็นพฤติกรรมการกระท าผิดของเยาวชน เสริณ 
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ปุณณะหิตานนท์ (2523) ได้กล่าวเกี่ยวกับการกระท าผิดของเยาวชนว่า พฤติกรรมที่ขัดแย้งกับความ
ต้องการ ค่านิยมของวัฒนธรรมที่ครอบง าวิถีชีวิตของเยาวชน คือ พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนค่านิยมหลัก ซึ่ง
เป็นระบบที่ก่อรูปลักษณะนิสัยใจคอของเยาวชน แม้ว่ากฎหมายบางอย่างจะไม่ได้ฝังรากลึกในจารีต
ประเพณีของสังคม แต่ปรากฏว่า จารีตประเพณีหลายอย่างได้ถูกน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการบัญญัติ
กฎหมาย ดังนั้น การกระท าผิดของเยาวชน จึงมีความหมายไปในทางพฤติกรรมบางรูปแบบที่ขัดแย้ง
หรือต่อต้านสังคม ท าให้เกิดการเสียระเบียบทั้งในสังคมและตัวบุคคล และมีนัยยะความหมาย
ครอบคลุมไปถึงผลของการใช้ค่านิยมวินิจฉัยความประพฤติว่า เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึง
ปรารถนา ภายใต้กรอบของบรรทัดฐานและกฎหมายของสังคมด้วย เป็นความประพฤติที่มักมี
ผลกระทบต่อคนอ่ืนในทางที่เสียหาย ถึงแม้ตัวบุคคลซึ่งเป็นเยาวชนอาจได้รับความกระทบกระเทือน
จากการกระท าของตนเอง แต่มีข้อเท็จจริงที่ว่า พฤติกรรมใดที่มีผลกระทบต่อกลุ่มในทางที่ไม่ดี จะถือ
ว่าพฤติกรรมนั้นเป็นการต่อต้านสังคม กุญชรี ค้าขาย (2548) ให้ความหมายพฤติกรรมการกระท าผิด
ว่า เป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ มีขอบข่ายตั้งแต่ละเมิดกฎระเบียบในระดับโรงเรียน ก่อกวนสังคม 
และรวมไปถึงการกระท าผิดกฎหมาย  พฤติกรรมกระท าผิดสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ระดับแรก เป็น
การละเมิดผู้อ่ืน เช่น ลักขโมย ข่มขืน จี้ปล้น ท าลายทรัพย์สินและชีวิตของผู้อ่ืน ระดับที่สอง เป็นการ
ละเมิดสถานภาพของตนเอง เช่น การเล่นการพนัน การหนีออกจากบ้าน การดื่มของมึนเมาเมื่ออายุ
ยังไม่ถึง หรือการมีพฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น โดยสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมกระท าผิด มีหลาย
ปัจจัย ได้แก่ 1) การมีเอกลักษณ์เชิงลบ ตามทฤษฎีของอีริคสันได้อธิบายว่า เยาวชนวัยรุ่นเป็นวัย
วิกฤตของการแสวงหาเอกลักษณ์แห่งตน หากแก้วิกฤตนี้ไม่ส าเร็จ ความสับสนในบทบาทจะตามมา 
การมีพฤติกรรมกระท าผิดในวัยนี้ ส่วนหนึ่งสามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของอีริคสัน ซึ่งเชื่อว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวะของร่างกายระหว่างการแตกเนื้อหนุ่มสาว ในด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ 
ครูหรือคนอ่ืนๆ จะเริ่มคาดหวังว่า เยาวชนจะต้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีการหลอมรวม
การเปลี่ยนแปลงทางชีวะและสังคมเข้าด้วยกัน โดยมีภารกิจ 2 ประการในการหลอมรวม ประการแรก
คือ การก่อแบบของบุคลิกภาพที่มีลักษณะคงเส้นคงวาต่อไป และประการที่สอง การสร้างเอกลักษณ์
เชิงบวกเฉพาะตน ซึ่งจะเห็นได้จากแรงจูงใจ ค่านิยม ความสามารถและรูปแบบบทบาทที่ดีในวัยนี้ 2) 
การควบคุมตนเองต่ า การมีพฤติกรรมกระท าผิดสามารถอธิบายได้อีกประการหนึ่งว่า เป็นเพราะ
ควบคุมตนเองได้ไม่มากพอ ไม่ดีพอและไม่สามารถจ าแนกพฤติกรรมที่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมออก
จากกันได้ หรือแม้จะจ าแนกได้แต่ก็ขาดแรงต้านทานสิ่งยั่วยุ ซึ่งพฤติกรรมกระท าผิด อาจมีการพัฒนา
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมมาตลอดเวลาของการเติบโต โดยมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมและไม่มี
ความคิดวิพากษ์ตนเองเมื่อกระท าผิดกฎเกณฑ์ ด้วยลักษณะดังกล่าวนักจิตวิทยาพบว่า เยาวชนมีการ
เรียนรู้โดยผ่านการเลียนแบบจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ พ่ีหรือเพ่ือน  หากพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมได้แสดงออกมา แล้วได้รับการเสริมแรง พฤติกรรมนั้นจะเข้มข้นมากขึ้น ดังนั้น การควบคุม
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ตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมจึงต่ าลงเป็นล าดับ และ 3) การมีสภาวะเสี่ยงในครอบครัว จาก
การศึกษาพฤติกรรมกระท าผิดของเยาวชน ปัจจัยทางครอบครัวเป็นปัจจัยที่ได้รับความสนใจเสมอ 
นักวิชาการจ านวนมากพบว่า การที่พ่อแม่ละเลยหรือไม่เอาใจใส่ครอบครัว จะมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่อต้านสังคมของเยาวชน 

อรอุมา วชิรประดิษฐพร (2555) กล่าวว่า สาเหตุของการกระท าผิดของเยาวชนเป็น
สาเหตุเฉพาะบุคคล บางคนอาจมีเพียงสาเหตุเดียว ในขณะที่บางคนมีหลายสาเหตุประกอบกัน 
สาเหตุของการกระท าผิดมีอยู่หลายประการ สามารถแยกศึกษาได้เป็น 7 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดทาง
จิตวิทยา แนวคิดทางสังคมวิทยา แนวคิดทางกฏหมาย แนวคิดทางชีววิทยา แนวคิดทางนิเวศวิ ทยา 
แนวคิดจากความเชื่อในวงการอาชญาวิทยา และแนวคิดจากความไร้ระเบียบในสังคม โดยแนวคิดทาง
จิตวิทยา นักจิตวิทยาอธิบายสาเหตุของกระท าผิดของเยาวชนว่า อาจเกิดจากความผิดปกติของ
ร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่ก าเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ส่งผลให้
มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้อารมณ์ของบุคคลแปรปรวน โดยเฉพาะเยาวชน จะท าให้เกิดการขาดความ
ยับยั้งชั่งใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ท าให้ตัดสินใจไม่เหมาะสม จึงกระท าความผิดได้ง่าย ด้าน
แนวคิดทางสังคมวิทยา ได้อธิบายสาเหตุแห่งการกระท าผิดของเยาวชนว่า มาจากการที่เยาวชนได้รับ
การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนที่ไม่เพียงพอ มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวน้อย จึงถูกครอบง าชักจูงได้ง่าย 
ท าให้เยาวชนประพฤติผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม และกลายเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมายใน
ที่สุด  

ทั้งนี้ งานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้น าแนวคิดทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา มาเป็น
แนวทางในการค้นหาสาเหตุของการกระท าผิดของเยาวชน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก 
เป็นสาเหตุจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเยาวชน เรียกว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม สาเหตุที่สองเป็น
สาเหตุที่เกิดจากเยาวชนเอง เรียกว่าเป็นปัจจัยด้านบุคคล โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 
เช่น ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน สถานที่อยู่อาศัย เป็นต้น ส าหรับครอบครัวถือได้ว่าปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นสถาบันแห่งแรกของการเรียนรู้ของเยาวชน และมี
ความใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด สาเหตุการกระท าความผิดของเยาวชน มิใช่มีแต่เฉพาะครอบครัวที่
มีความบกพร่องเท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ก็เป็นได้ เช่น ครอบครัวที่พ่อแม่
ตั้งความหวังในเยาวชนสูงเกินไป จึงเข้มงวดกวดขัน เป็นผลให้เกิดความกดดันเมื่อเยาวชนไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ พ่อแม่จะระบายอารมณ์ออกมาโดยไม่รู้ตั ว ซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจ จนอาจท าให้
เยาวชนรู้สึกว่าไม่มีคุณค่า จึงปล่อยตัวประพฤติตนไปตามสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี หรือที่เรียกว่าเป็นการ
ประชดชีวิต 
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ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ 1) เกิดจากพันธุกรรมที่ท าให้เยาวชนมีระดับสติปัญญาต่ ากว่า
เกณฑ์ปกติหรือมีร่างกายพิการ ท าให้เยาวชนรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย เกิดความน้อยเนื้อต่ าใจ และอาจ
ถูกเยาวชนวัยเดียวกันล้อเลียน หากไม่สามารถตอบโต้ได้ จะมีการเก็บกดสะสม และแสดงออกเมื่อมี
โอกาส  2) มีภาวะทางจิตใจ หรืออารมณ์ที่บกพร่อง เยาวชนบางกลุ่มมีวุฒิภาวะทางจิตใจและอารมณ์
ไม่ปกติ ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์และการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน บางคนมีอารมณ์คึกคะนอง ขาด
ความอดทนต่อสิ่งเร้าหรือสภาพแวดล้อม บางคนไม่ชอบถูกบังคับและมักแสดงออกต่อการถูกบังคับ
อย่างไม่ถูกต้อง และบางคนมีการแสดงออกในทางรุนแรงก้าวร้าว ใช้วิธีรุนแรงในการแก้ปัญหา 3) มี
ความอ่อนด้อยสติปัญญาหรือประสบการณ์  มักถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้โดยง่าย ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีความคิดที่รอบคอบ และไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรท า 4) 
เยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่ า ไม่มีความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองหรือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่กระท าความผิดได้ง่าย จงึเป็นสาเหตุแห่งการกระท าผิดของเยาวชน  

จากแนวคิดการกระท าผิดของเยาวชน จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเล่นพนันบอลของ
นักเรียน เป็นพฤติกรรมการกระท าผิดของเยาวชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งเสริมสร้างให้เกิด
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปลอดพ้นจากการพนันบอล ซึ่งเป็นสิ่ง
ขัดขวางความก้าวหน้าของชีวิต  

 
ท ฤ ษ ฎี พั ฒ น า ก า ร จิ ต สั ง ค ม ข อ ง อิ ริ ค สั น  (Erik Erikson’s Psychosocial 

Development Theory) เพ่ือที่จะศึกษาลักษณะของเยาวชนได้ชัดเจนขึ้น จึงต้องมีความเข้าใจใน
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การมีวุฒิภาวะ 
(Maturity) และการเรียนรู้ (Learning) การมีวุฒิภาวะ หมายถึง การบรรลุถึงขั้นสุดยอดของความ
เจริญงอกงามตามธรรมชาติของอินทรีย์ในด้านใดด้านหนึ่ง และพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งได้อย่างเหมาะสมกับวัย และการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีผลมาจาก
การมีประสบการณ์หรือการฝึก ทั้งสองสิ่งนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน พัฒนาการของมนุษย์จึงจะ
สมบูรณ์ (จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2557)  

ทฤษฎีพัฒนาการจิตสังคมของอิริคสัน เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล
ว่า เป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงอายุของบุคคลตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุขัย 
ทั้งการมีวุฒิภาวะและการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนเป็นล าดับขั้นตอน และเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
ว่า มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับจิตใจและสภาพแวดล้อมหรือสังคมของมนุษย์มาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
เป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายพฤติกรรมวัยรุ่นได้ดีที่สุดทฤษฎีหนึ่ง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2524) ซึ่งอิ
ริคสันมีความเชื่อว่า พัฒนาการทางบุคลิกภาพ (Ego) หรือการปรับตัวของบุคคลต่อสังคม จะเกิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงได้ทุกช่วงของชีวิต มิใช่เกิดได้เฉพาะช่วง 5 ปีแรกของชีวิต ตามแนวคิดของ Freud
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เท่านั้น เพราะสังคมที่ล้อมรอบบุคคล มีบทบาทที่ส าคัญต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพในรูปของการ
ปรับตัว โดยบุคคลจะพยายามปรับตัวให้เป็นไปตามการเรียกร้องของสังคม โดยเฉพาะสังคมที่บุคคล
นั้นอาศัยอยู่ เพ่ือวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ (1) ท าให้สังคมนั้นคงมีอยู่ต่อไป (2) บุคคลสามารถมี    
ชึวิตอยู่ต่อไป ลักษณะการปรับตัวของบุคคลอาจจะเหมาะสมกับสังคมหนึ่ง แต่อาจไม่เหมาะสม
ส าหรับสังคมอ่ืนก็เป็นได้ สิ่งแวดล้อมภายในสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง มีความซับซ้อน
มากขึ้น มีความแตกต่างกันมากข้ึน จึงท าให้บุคคลจ าเป็นต้องมีการปรับตัวที่ซับซ้อน เช่น มีทักษะและ
การผูกพันที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทางสังคมที่ยุ่งยากมากข้ึน สมาชิกท้ังหลายจะต้องมีพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพในการท าให้เป็นไปตามที่สังคมนิยมในแต่ละช่วงวัยที่ก าหนด อิริคสันจึงได้แบ่งพัฒนาการ
ทางจิตสังคมของมนุษย์เป็น 8 ขั้น โดยก าหนดตามช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 80 ปีขึ้นไป 
พัฒนาการเป็นล าดับขั้นทีละขั้น ขั้น 1 ถึงขั้น 4 เป็นช่วงของการสั่งสมประสบการณ์ และการเรียนรู้ใน
การแก้ปัญหา ขั้น 5 เป็นเรื่องการปรับตัวเพ่ือแสวงหาเอกลักษณ์ และขั้น 6 ถึงขั้น 8 เป็นการน า
เอกลักษณ์ไปใช้  รายละเอียดมีดังนี้  

ขั้นที่ 1 (0-1 ปี) ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ กับ ความไม่ไว้วางใจ (Trust vs. Mistrust)  
ขั้นที่ 2 (2-3 ปี) ความเป็นตัวของตัวเอง กับ ความละอายและสงสัย (Autonomy 

vs. Shame and Doubt) 
ขั้นที่ 3 (3-5 ปี) ความคิดริเริ่มกับความรู้สึกผิด (Initiative vs. Guilt)  
ขั้นที่  4 (6-12 ปี ) ความขยันหมั่น เพียรกับความรู้สึกต่ าต้อย ( Industry vs. 

Inferiority)  
ขั้นที่ 5 (13-20 ปี) ความเป็นเอกลักษณ์กับความสับสนในบทบาท (Identity vs. 

Role Confusion) 
ขั้นที่ 6 (21–35 ปี) ความใกล้ชิดสนิทสนมกับความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง (Intimacy 

vs. Isolation) 
ขั้นที่ 7 (36–59 ปี) การสืบทอดกับการค านึงถึงแต่ตนเอง (Generativity vs. Self 

absorption/ Stagnation) 
ขั้นที่ 8 (60 – 80 ปีขึ้นไป) ความมั่นคงสมบูรณ์ในชีวิตกับความสิ้นหวัง ( Integrity 

vs. Despair) 
อิริคสันกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงตามแต่ละขั้นของช่วงอายุนี้ เป็นเสมือนบันไดที่แต่ละ

บุคคลจะก้าวขึ้นไป การประสบกับปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องปกติ บุคคลอาจเกิดวิกฤตได้ทุกช่วงชีวิต 
และเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงพัฒนาการ ซึ่งจะเป็นเหมือนการเรียนรู้ การรู้จักแก้ไขปัญหา และการเผชิญ
กับวิกฤติ ประสบการณ์แห่งความส าเร็จกับความล้มเหลวในขั้นหนึ่ง จะส่งผลต่อการกระท าและ
พัฒนาการของบุคคลนั้นในขั้นต่อๆ ไป หรือกล่าวได้ว่า ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ 
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ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับมาจากขั้นก่อน เช่น การไม่ประสบผลส าเร็จใน
พัฒนาการขั้นต้น จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากกลุ่มปกติ ตัวอย่างพฤติกรรมดังกล่าวได้แก่ 
การเรียน และการเข้าสังคมของบุคคลในช่วงวัยเด็กตอนต้น หากประสบปัญหา จะส่งผลให้ไม่สามารถ
พัฒนาเอกลักษณ์แห่งตนในเชิงบวกในช่วงวัยรุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมการ
กระท าผิด และอาจเกิดปัญหาอ่ืนที่เป็นอุปสรรคการใช้ชีวิตตามมาในวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น 
ซึ่งเป็นช่วงที่ส าคัญมาก เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต (ประณต เค้าฉิม , 2500) อิริคสันจึงให้
ความส าคัญแก่พัฒนาการในขั้นที่ 5 มากที่สุด (อายุ 13-20 ปี) ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ 
และมีพัฒนาการส าคัญหลายด้าน ดังนี้ 1) ด้านพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์ วัยรุ่นเป็นช่วงที่
ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างมากและรวดเร็ว ด้านระดับสติปัญญาความคิดมีพัฒนาการสูงขึ้น มี
ความคิดที่เป็นแบบรูปธรรมมากขึ้นกว่าวัยก่อนหน้า มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นตามล าดับ และเมื่อพ้นวัยรุ่นแล้วจะมีความสามารถทางสติปัญญาได้
เหมือนผู้ ใหญ่ แต่ในช่วงวัยรุ่นนี้  อาจขาดความยั้งคิด หุนหันพลันแล่น ซึ่งจากการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย คือ 
การผลิตฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อที่เกิดขึ้นทั้งในสมองและร่างกายของวัยรุ่น  จึงอาจมีอารมณ์ปั่นป่วน 
เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิดง่าย เครียดง่าย โกรธง่าย อาจเกิดอารมณ์ซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุ อารมณ์ที่
ไม่ดีเหล่านี้อาจท าให้เกิดพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว มีผลต่อการเรียนและการด าเนินชีวิต การควบคุม
อารมณ์จะดีขึ้นเป็นล าดับเมื่ออายุมากข้ึน 2) ด้านพัฒนาการทางจริยธรรม วัยนี้เป็นวัยที่มีความคิดเชิง
อุดมคติสูง (Idealism) สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ มีมโนธรรม ต้องการให้มีความถูกต้อง
ความชอบธรรมในสังคม ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน ต้องการเป็นคนดี เป็นที่ชื่นชอบของคนอ่ืน และจะรู้สึก
อึดอัดคับข้องใจกับความไม่ถูกต้องในสังคม หรือในบ้าน แม้แต่พ่อแม่ของตนเอง วัยรุ่นเริ่มที่จะรู้สึกว่า
ไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป บางครั้งอาจแสดงออก ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่ 
หรือครู อาจารย์ตรงๆ การต่อต้าน ประท้วงจึงเกิดได้บ่อยในวัยนี้ เมื่อเห็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องหรือมี
การเอาเปรียบ เบียดเบียน และความไม่เสมอภาคกัน เมื่อพ้นวัยรุ่นตอนต้นไป การควบคุมตนเองจะดี
ขึ้น จนเป็นระบบจริยธรรมที่สมบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่ และ 3) ด้านพัฒนาการทางสังคม วัยนี้จะเริ่มห่าง
จากทางบ้าน ไม่ค่อยสนิทสนมคลุกคลีกับพ่อแม่พ่ีน้องดังตอนเด็ก มีความสนใจเพ่ือนในวัย เดียวกัน
มากขึ้น ใช้เวลากับเพ่ือนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น ไม่อยากไปไหนกับทางบ้าน และเริ่มมี
ความสนใจเพศตรงข้าม สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม ปรับตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่มเพ่ือน
และของสังคมได้ดีขึ้น มีทักษะทางสังคมมากขึ้น รู้จักการสื่อสารเจรจา การแก้ปัญหา การ
ประนีประนอม การยืดหยุ่นโอนอ่อน การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่ง
พัฒนาการทางสังคมที่ดีจะเป็นพ้ืนฐานต่อการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมี
บุคลิกภาพที่ดี แต่ถ้าวัยรุ่นไม่สามารถปรับตัวหรือพบอุปสรรคในพัฒนาการข้ันที่ห้านี้ จะเกิดความรู้สึก
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รุนแรง ซึ่งมีผลต่อบุคลิกภาพ และการแสดงออก ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น ได้แก่ 
ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ หรือบุคคลในครอบครัว การใช้สารเสพติด ปัญหาเกี่ยวกับประเด็นทางเพศ 
ปัญหาบุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของสังคม แต่ถ้าประสบความส าเร็จในการแสดง
บทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม จะเกิดเอกลักษณ์แห่งตน เกิดความมั่นใจ และสามารถฟันฝ่า
อุปสรรคปัญหาทั้งหลายในขั้นนี้และขั้นถัดไป นักจิตวิทยายังคงเห็นว่า วัยรุ่นในช่วงนี้ ยังต้องการความ
อบอุ่นจากครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ สรุปได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการจิตสังคมของอิริคสันนี้ เป็นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับจิตใจและสภาพแวดล้อมของบุคคลมากทฤษฎีหนึ่ง จึงกล่าวได้ว่า เยาวชนที่มีการ
ปรับตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและสังคม ประกอบกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
พ้ืนฐานทางจิตของวัยรุ่น ซึ่งสามปัจจัยนี้จะส่งผลร่วมกันต่อค าตอบพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละช่วง
อายุ และการเกิดเอกลักษณ์แห่งตน ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงมีประโยชน์ในการช่วยอธิบายพัฒนาการทั้ง
ร่างกายและจิตใจของเยาวชน การรับมือกับพฤติกรรมเสี่ยงที่พึงหลีกเลี่ยงด้วยเอกลักษณ์แห่งตนเชิง
บวก และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะเป็นเครื่องช่วยประคับประคองให้เกิดวุฒิภาวะและการ
เรียนรู้ได้มากยิ่งข้ึน (Erikson, 1977) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเป็นเยาวชนในช่วงวัย
ขั้นที่ 5 อายุ 13-20 ปี ตามคุณลักษณะส าคัญที่ทฤษฎีพัฒนาการจิตสังคมของอิริคสันได้ระบุไว้ 
 

ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control Theory)     
การควบคุมทางสังคม (Social control) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) 

ให้ความหมายการควบคุมทางสังคมว่า หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่มุ่งหมายให้สมาชิกของสังคม
ยอมรับ และปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เพื่อความเป็นระเบียบของสังคม นอกจากนี้ สถานภาพ
ทางสังคมและบทบาททางสังคม ยังเกิดขึ้นโดยการที่สังคมใช้หลายวิธีการในการควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคม ให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน การควบคุมทางสังคมมี 2 
แนวทางคือ 1) การควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจให้สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ 
การยกย่องชมเชย การให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมตามสถานภาพและบทบาททาง
สังคมที่ตนด ารงอยู่ เช่น เด็กที่ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพ่อแม่จะได้รับค าชมเชยว่าเป็นเด็กดี นักเรียน
ที่ประพฤติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน จะได้รับค าชมเชยหรือใบประกาศเกียรติคุณ ท าให้สมาชิก
เกิดก าลังใจที่จะปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม 2) การควบคุมทางสังคมโดยการลงโทษสมาชิกที่
ละเมิดฝ่าฝืนบรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ ผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนวิถีชาวบ้าน จะได้รับปฏิกิริยาจากสมาชิก
ผู้อ่ืน ได้แก่ การติฉินนินทา การเยาะเย้ย เช่น ผู้ที่แต่งกายผิดบรรทัดฐานทางสังคม จะได้รับการว่า
กล่าวจากผู้อ่ืนว่า เป็นผู้แต่งกายไม่สุภาพ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม จะได้รับการติฉินนินทา
จากผู้อ่ืนว่า เป็นผู้ไม่มีมารยาท เป็นต้น ผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนจารีต จะได้รับการต่อต้านจากสมาชิกผู้อ่ืน
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รุนแรงกว่าผู้ที่ละเมิดวิถีชาวบ้าน เช่น โดยการประชาทัณฑ์หรือก าจัดขับไล่ออกไปจากท้องถิ่น 
บางครั้งอาจถือว่าเป็นความรุนแรงมากกว่าการลงโทษด้วยกฎหมาย เนื่องจากจารีตมีผลต่อจิตใจของ
สมาชิกเป็นอย่างมาก เพราะได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นเวลาช้านาน  ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะ
ได้รับการลงโทษตามที่กฎหมายก าหนด โดยหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ควบคุมบทลงโทษ
อย่างชัดแจ้ง 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกือบร้อยปีมาแล้ว มีการใช้แนวคิดการควบคุมทางสังคมส าหรับ
วางรากฐานความมีระเบียบวินัยของสังคมเพ่ือไม่ให้คนกระท าผิด จากความรู้ด้านสังคมวิทยาสามารถ
พิจารณาได้  2 มุมมอง มุมมองแรกกล่าวถึงกระบวนการการขัดเกลาทางสังคมที่บุคคลได้รับตั้งแต่เป็น
เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเริ่มแรกของชีวิต  และอีก
มุมมองหนึ่งคือ การที่บุคคลได้รับการควบคุมด้วยความสัมพันธ์จากกลุ่มปฐมภูมิ (primary group 
relationship) และกลุ่มอ่ืนๆ (alternatives) เช่น สถาบันการศึกษา ศาสนา กฏหมาย และระบบ
การเมืองที่มีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยในสังคม (Michael David Wiatrowski, 1978) ทฤษฎีการ
ควบคุมทางสังคมที่ได้รับการยอมรับในสังคมวิทยาเป็นทฤษฎีของเอฟ อีวาน ไนย์ (F. Ivan Nye. 
1958) ได้กล่าวว่า ผลที่ได้รับจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในกระบวนการการควบคุมทางสังคม
ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ทางสังคม จึงสามารถสร้างการควบคุมตนเองได้ในที่สุด และสามารถลด
แนวโน้มที่บุคคลจะประพฤติตนไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่พึงประสงค์ของสังคมได้ ซึ่ง
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการกระท าผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้น ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การควบคุมทางสังคมที่ ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพ  (insufficient or deficiancy social 
control) อีวาน ไนย์ ได้เสนอว่า การควบคุมทางสังคมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) การควบคุม
โดยตรง (Direct Control : Punishment and Reward) เป็นการที่เยาวชนได้รับการลงโทษหากการ
กระท าผิด หรือได้รับรางวัลหากมีพฤติกรรมเชื่อฟังจากพ่อแม่หรือผู้ที่มีอ านาจมากกว่า2) การควบคุม
โดยอ้อม (Indirect Control : Affectionate and Guilty) เป็นการที่เยาวชนรับรู้การได้รับความรัก
ความอบอุ่นจากครอบครัวและผู้ใกล้ชิด สามารถคาดหมายความไม่พอใจ ความผิดหวังจากบุคคล
เหล่านั้นหากตนกระท าผิด ดังนั้น ถึงแม้เยาวชนจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอิสระไร้การควบคุมโดยตรง 
(ปราศจากการคาดโทษ การลงโทษ หรือการได้รับรางวัล) แต่บุคคลสามารถละเว้นการกระท าผิดได้
ด้วยตนเอง3) การควบคุมภายใน (Internal Control : Conscience and Guilty)  เป็นการเกิดมโน
ธรรมหรือความรู้สึกผิดหากเยาวชนจะกระท าผิด จึงละเว้นจากการกระท าผิดนั้นด้วยจิตส านึกที่
ถูกต้องหรือการมีหิริโอตตัปปะ4) หากบุคคลมีความพอเพียงแล้ว การกระท าผิดย่อมไม่เกิดขึ้น 
(Needs Met Satisfaction) จึงเท่ากับเป็นการที่บุคคลสามารถควบคุมตนเองได้จากความพึงพอใจใน
ความพอเพียงของตนเอง 
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ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของ
นักเรียนตามแนวทางทฤษฎีการควบคุมทางสังคมของ เอฟ อีแวน ไนย์ มาเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานในการ
อธิบายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน โดยคาดหวังว่า ความสามารถในการควบคุม
ของสังคมจากสัมพันธภาพของครอบครัว ครู และ เพ่ือน จะส่งผลให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเอง 
เพ่ือสามารถหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ 

 
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล : ความหมาย การวัดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ความหมายของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

ค าว่า พฤติกรรม  (Behavior) โดยทั่ วไปสามารถจ าแนกได้  2 ความหมายตาม
ลักษณะของพฤติกรรม คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) และพฤติกรรมภายใน (Covert 
Behavior) โดยพฤติกรรมภายนอก คือ การกระท าที่เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อเพ่ือจัดท ากิจกรรม
ทั้งหลายที่บุคคลแสดงออก และสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา เช่น การท างาน การพูด การเขียน การ
ขับรถ การดื่มสุรา เป็นต้น ในการวัดพฤติกรรมภายนอก สามารถวัดได้ 3 ลักษณะคือ 1) วัดจาก
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติ (Procedure) 2) วัดผลการปฏิบัติ (Product) และ 3) วัดจาก
พฤติกรรมการปฏิบัติ (Typical Behavior) เช่น ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ ความสนใจ ความ
รับผิดชอบ เป็นต้น  ส่วนพฤติกรรมภายใน คือ พฤติกรรมที่เป็นความรู้ความสามารถ และความรู้สึก
นึกคิดที่ไม่สามารถสังเกตหรือมองเห็นได้ ต้องใช้แบบวัดทางจิตวิทยา การวัดพฤติกรรมภายใน จึงวัด
ได้จาก การวัดความรู้ ความเชื่อ การรับรู้ แรงจูงใจ จริยธรรม และเจตคติ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรม
ภายในจะสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกได้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2558)  

ค าว่า การพนัน (gambling) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2542) ให้
ความหมายการพนันว่า หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความช านาญ เล่ห์
เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือรวมทั้งโชค ขณะที่ความหมายตามกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้ให้ค านิยามความหมายของค าว่าการพนันไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่
ก าหนดการเล่นประเภทต่างๆ ที่จัดเป็นการพนันตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติเท่านั้น  และยังมี
ค านิยามซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาด้านการพนันในปัจจุบันว่าหมายถึง อะไรก็ได้ที่มีลักษณะ
เป็นธุรกรรมทางการเงิน (financial transaction) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน (สังศิต พิริยะ
รังสรรค์ และคณะ. 2556) ในภาษาอังกฤษมีค าที่ใชเรียกการพนันประเภทตาง ๆ โดยรวม คือ 
gambling ซึ่งมีความหมายวา เป็นการทายผลแพชนะ หรือการวางเงินเดิมพันในการคาดการณ์ถึงผล
เกม การแขงขัน หรือเหตุการณอ่ืน โดยผลของกิจกรรมนั้นขึ้นอยูกับโอกาส อุบัติเหตุ หรือจากการ
ค านวณที่ผิดพลาดของผูพนันเอง ในกฎหมายการพนันของสหรัฐอเมริกา มีการจ าแนกการพนันเอาไว้
สองระดับ คือ gambling และ gaming โดยค าวา gambling มักใช้ในกรณีของกิจกรรมที่อาจเปน 
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การกระท าผิดกฎหมาย สวนค าวา gaming นั้น หมายถึง กิจกรรมที่มีกฎหมายรับรอง
ใหเปนกิจกรรมถูกกฎหมาย หรือไดรับการยกเว้นจากความผิดตากฎหมายอาญา บางกรณี gambling 
อาจจะได้รับยกเวนวา ไมเปนการกระท าที่ผิดกฎหมายอาญา เชน การเลนเพ่ือเข้าสังคม โดยไมมีผล
ประโยชนเกี่ยวของ และการเลนพนันบางประเภทที่เปน gaming ก็อาจจะกลายเปน gambling ไดเช
นกัน หากการกระท านั้น ละเมิดตอกฎหมายที่อนุญาตใหท าได (Chuck Humphrey, 2016) 

การพนันเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฏหมาย ปัจจุบันเกิดในเยาวชนจ านวนมาก โดยที่การเล่น
การพนัน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจแก่ผู้เล่น ในระยะเริ่มแรกเป็นการเล่นเพ่ือ
ความสนุกและเพ่ิมสีสันในการพูดคุย แต่ต่อมาเมื่อการเล่นการพนันกลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นความ
เคยชิน มีการท าอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเสพติด หากไม่ท าจะเกิดความเครียด ท าให้หมกมุ่นวนเวียน
อยู่กับความคิดว่าอยากท า (กุญชรี ค้าขาย, 2550) 

ในทางพระพุทธศาสนา การพนันเป็นหนึ่งในอบายมุขหกประการที่ควรหลีกเลี่ยง (การ
ดื่มสุราของมึนเมา การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวดูการละเล่น การเล่นการพนัน การคบคนชั่ว และการ
เกียจคร้าน) ระบุว่า เป็นช่องทางแห่งความเสื่อม เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์และเป็นทางแห่งความ
พินาศ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2554) สาเหตุที่เรียกการพนันว่าเป็นอบายมุข เป็นปากทางแห่งความ
เสื่อม เพราะว่า การพนันไม่ได้เป็นไปเพ่ือสร้างสรรค์ แต่เป็นไปเพ่ือท าลาย นักการพนันเป็นผู้ที่ไม่ได้
คิดท าอะไรทั้งกิจการงานที่เจริญก้าวหน้า การค้าขายหรืออุตสาหกรรม จิตใจไม่ได้อยู่ที่งาน แต่ ไปมั่ว
สุมกับการพนันขันต่อ ในที่สุดการงานที่ท าก็หมดสิ้นไป ดังค าโบราณกล่าวไว้ว่า โจรปล้น 10 ครั้ง ไม่
เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว ไฟไหม้ 10 ครั้ง ไม่เท่ากับแพ้การพนัน (พระพรหมมังคลาจารย์. 2547) ซึ่งการ
เล่นการพนันในเชิงอบายมุขนี้มีความหมายว่า การที่มีบุคคลสองฝ่ายน าเงิน หรือสิ่งของอ่ืนๆ มาเสี่ยง
โชคหรือรวมเล่นเกมต่างๆ โดยที่ทั้งสองฝ่ายถือเอาเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นเครื่องชี้ในการ
ตัดสินการแพ้ชนะในกิจกรรมดังกล่าว โดยมุ่งชัยชนะเพ่ือเอาเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนต่างๆ ทั้งถูก
กฎหมาย เช่น ฉลากกินแบ่งรัฐบาล และผิดกฎหมาย เช่น ห้วยใต้ดิน ไพ่ การพนันโดยมีอุปกรณ์ต่างๆ 
ในบ่อนการพนัน (มัญชลี เปี่ยมดี, 2558)  

สรุปได้ว่า การพนัน หมายถึง การทายผลแพ้ชนะ หรือการวางเดิมพันในผลการแข่งขัน
หรือเหตุการณ์ โดยมุ่งชัยชนะเพ่ือเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนใด ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยอาศัย
ความฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย การพนันมีผลลัพธ์ที่ไม่
แน่นอนและเสพติดได้ จึงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงชนิดหนึ่งที่พึงหลีกเลี่ยง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดขึ้น
แก่เยาวชน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันบอลหรือการพนันฟุตบอล เป็นการพนันที่เด็กและเยาวชน
ในยุคปัจจุบันนิยมมากที่สุด งานวิจัยเชิงส ารวจจากหลายสถาบันระบุตรงกันว่า การพนันบอลเริ่ม
แพร่หลายนับจากมหกรรมฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา (สถาบันรามจิตติ. ศูนย์ศึกษาปัญหา



  20 

การพนัน. ส านักวิจัยเอแบคโพลล์) ปี พ.ศ. 2556 ระบุว่า แหล่งพนันบอลที่เด็กและเยาวชนนิยมเล่น
พนันบอลด้วยมากที่สุด คือเพ่ือน ร้อยละ 39.84 รองลงมา คือ โต๊ะพนันบอล ร้อยละ 18.70 และเล่น
พนันบอลออนไลน์ ร้อยละ 5.29 (โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพ่ือลดปัญหาการ
พนัน. 2556) ปี พ.ศ. 2558 เป็นรูปแบบของการพนันบอลที่ไม่ต้องมีเจ้ามือ เพียงมีโทรศัพท์มือถือก็
สามารถเข้าถึงการพนันบอลได้ และพบว่า เป็นการพนันที่เด็กและเยาวชนนิยมมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 52.04 ในปี พ.ศ. 2560 

การเล่นพนันบอลส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สิน ภาวะเครียด หวาดระแวง ปัญหา
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต สะท้อนได้จากช่วงเทศกาลบอลยูโร 2016 แต่ละโรงพยาบาลต้องเตรียม
ทีมแพทย์ฉุกเฉินรับมือตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากผู้ชมการถ่ายทอดมีการทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุ 
และหากตรวจสอบข้อมูลตามสถานีต ารวจ จะพบว่ามีคดีเหล่านี้เพ่ิมมากขึ้นในช่วงเทศกาลฟุตบอล 
ทั้งนี้ ผู้ที่มีปัญหาขอรับค าปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิตเลิกพนัน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง  เป็นจ านวน
มากขึ้น (มธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2559) สรุปได้ว่า การเล่นพนันบอลส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งแก่
นักเรียนและครอบครัว เป็นการกระท าผิดที่ไม่ควรเกิดแก่เยาวชนในวัยเรียน ดังนั้น พฤติ กรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอล จึงควรเป็นพฤติกรรมประจ าตัวของเยาวชนไทยทุกคน 

ค าว่า หลีกเลี่ยง (avoid) แปลว่า การไม่ท า หรือการไม่อนุญาตให้ตนเองกระท า 
(Cambridge English Dictionary. 2017) หรือแปลว่า ละเว้นจากการกระท า หรือหลีกหนี 
(Thesaurus Dictionary. 2017) ความหมายของพฤติกรรมหลีกเลี่ยง หมายถึง การคาดการณ์ว่าจะ
ได้รับสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจ บุคคลจึงหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์เหล่านั้น โดยการแสดงพฤติกรรม
อย่างอ่ืนทดแทน เช่น การใกล้ที่จะสอบแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านหนังสือ แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ดูโทรทัศน์ 
บุคคลนี้จึงคิดว่าอาจจะสอบไม่ผ่าน หากยังไม่อ่านหนังสือ ดังนั้น เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงจากการสอบ
ไม่ผ่าน จึงแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงด้วยการใช้เวลาในการอ่านหนังสือแทนที่จะดูโทรทัศน์ (สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต, 2553) มัญชลี เปี่ยมดี (2558) ให้ความหมายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงว่า หมายถึง การที่
บุคคลงดเว้น หรือไม่แสดงพฤติกรรมที่จะเกิดโทษหรือผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน  

สรุปได้ว่า  พฤติกรรมหลีกเลี่ยง หมายถึง การที่บุคคลละเว้น หรือไม่แสดงพฤติกรรม 
หรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดี ที่จะท าให้เกิดโทษหรือผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืนจากการประมวลเอกสาร
และงานวิจัย ยังไม่พบการศึกษาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลโดยตรง ผู้วิจัยจึงประมวลเอกสาร
และงานวิจัย ที่นักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
กระท าที่ไม่เหมาะสม ดังนี้ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขของมัญชลี เปี่ยมดี (2558) ให้ความหมาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขว่า หมายถึง การที่นักเรียนงดเว้น หรือไม่แสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุขทั้ง 6 ด้าน ที่จะเกิดโทษและผลเสียต่อตนเองและผู้อ่ืน และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงยาเสพติด
ของ สุวลักษณ์ สินทรัพย์ (2543) ให้ความหมายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงยาเสพติดว่า หมายถึง การ
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แสดงออกของนักเรียนในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด ได้แก่ 1) หลีกเลี่ยงโดยการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้
ขายหรือให้ทดลองเสพ และ 2) หลีกเลี่ยงโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่น
กีฬา เล่นดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ พฤติกรรมการต้านทานการเล่นการพนันฟุตบอลของนรินทร์  
ค าโพธิ์ (2550) ให้ความหมายพฤติกรรมการต้านทานการเล่นการพนันฟุตบอลว่า หมายถึง การ
กระท าหรือการปฏิบัติตนที่ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการเล่นพนันฟุตบอล ตลอดจนรู้จักหลบหลีก ไม่คบหา
หรือไม่รวมกลุ่มกับเพ่ือนที่มีพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอล        

ด้านองค์ประกอบของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมที่ไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่พึงประสงค์ พบเอกสารและงานวิจัยดังนี้ งานวิจัยของสุวลักษณ์ สินทรัพย์ (2543) 
เรื่องการเปรียบเทียบผลของการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก การใช้ตัวแบบการ์ตูน การใช้สถานการณ์
จ าลองที่มีต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงยาเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
โรงเรียนบ้านมะค่า องค์ประกอบของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงยาเสพติดคือ 1) การกล่าวค าปฏิเสธที่จะ
ท าตามค าสั่งหรือค าขอร้องที่ไร้เหตุผลของผู้ที่ชักชวนให้เสพยาเสพติด 2) แสดงสิทธิอันพึงได้ของ
ตนเองโดยไม่ละเมิด หรือก้าวก่ายสิทธิของผู้อ่ืน ทั้งนี้ วรรณชนก จันทชุม (2549) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนากลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาส ในจังหวัดกาฬสินธุ์ การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนประกอบด้วย การพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับบุหรี่  ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ 
เจตคติที่ถูกต้อง และการมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่  และสกล วรเจริญศรี (2550) ศึกษา
เรื่องทักษะชีวิตและการสร้างโมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น 
องค์ประกอบของทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นมี 3 องค์ประกอบคือ ด้านสังคม ด้านความคิด และ
ด้านการเผชิญอารมณ์ โดยด้านสังคม ได้แก่ 1) การปฏิเสธและเจรจาต่อรอง 2) การสื่อสาร 3) การ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 4) การให้ความร่วมมือกับผู้ อ่ืน  5) การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ด้าน
ความคิด ได้แก่ 1) การตัดสินใจ 2) การแก้ปัญหา ด้านการเผชิญอารมณ์ ได้แก่ 1) การจัดการ
ความเครียด 2) การเผชิญความโกรธ 3) การควบคุมดูแลตนเอง นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) ได้ก าหนดองค์ประกอบ ทักษะชีวิตที่ส าคัญที่จะสร้างพฤติกรรมชีวิตที่
คาดหวังและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน (1. รู้จักความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง 2. รู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 3. 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้ อ่ืน 4. มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวก 5. รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้ อ่ืน 6. มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้ อ่ืน) องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (1. เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 2. ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่เผชิญอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ 3. แก้ปัญหาใน
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สถานการณ์วิกฤตได้อย่างเป็นระบบ 4. มีเจตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. มองโลกในแง่ดี 
6. มีทักษะในการแสวงหาข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ 7. ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียน
ชีวิตของตนเอง) องค์ประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (1. ประเมินและรู้เท่าทัน
สภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง 2. จัดการความขัดแย้งได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม 3. คลายเครียดด้วย
วิธีการที่สร้างสรรค์ 4. รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้ อ่ืน) องค์ประกอบที่  4 การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืน (1. รู้จักปฏิเสธเพ่ือนในสถานการณ์เสี่ยงและรู้จักเตือนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้อง 2. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
3. ท างานร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตย 4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน 5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้
ฮ่่ืนด้วยการสื่อสารเชิงบวก 6. เคารพกฎกติกาของสังคม 7. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ อ่ืนได้) จิรัชยา บุญ
ปัญญา (2557) ศึกษากลไกการป้องกันตนเองจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า กลไกในการป้องกันตนเองอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนได้ คือการ
ปฏิเสธและปฏิบัติตามค าปฏิเสธอย่างจริงจัง หลีกเลี่ยงไม่พบกลุ่มเพ่ือนที่ดื่ม หลีกเลี่ยงสถานที่ที่ขาย 
ท ากิจกรรมในเวลาว่าง และการควบคุมตนเอง นอกจากนี้ พบงานวิจัยของจิตรฎายิน เอ่ียมอุ้ย (2549) 
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมตนเองไม่ให้เกี่ยวข้องกับอบายมุขของนักเรียนช่วงชั้น
ที่ 4 อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นพฤติกรรมการควบคุมตนเองเพ่ือละเว้นการดื่มสุราของมึนเมา 
การพนันทุกชนิด (เล่นไพ่ ไฮโล พนันบอล เป็นต้น) การคบคนชั่ว การเที่ยวกลางคืน และกิตติเดช 
เกียรติมหาชัย (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมตนเอง
ของเยาวชนชายที่กระท าผิด ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการควบคุมตนเอง
ทางบวก กับความสามารถในการควบคุมตนเองทางลบ จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย สรุปได้
ว่า พบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสิ่งไม่พึงประสงค์ดังนี้ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงยาเสพติด (สุวลักษณ์ สินทรัพย์ , 
2543) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ (เนติลักษมณ์ รุ่งศิริวัฒนกิจ , 2550)และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การดื่มสุร (พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์, 2551) และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข (มัญชลี เปี่ยมดี, 2558) 

พบพฤติกรรมการควบคุมดูแลตนเอง ได้แก่ พฤติกรรมการควบคุมตนเองไม่ให้เกี่ยวข้อง
กับอบายมุข ของจิตรฎายิน เอ่ียมอุ้ย (2549) การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นด้วยการ
ควบคุมดูแลตนเอง ของสกล วรเจริญศรี (2550) ความสามารถในการควบคุมตนเองของเยาวชนชายที่
กระท าผิด ของกิตติเดช เกียรติมหาชัย (2555) 

และพบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสิ่งไม่พึงประสงค์ด้วยการปฏิเสธ ได้แก่ พฤติกรรมหลีกเลี่ยง
ยาเสพติดด้วยการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ขายหรือให้ทดลองเสพของสุวลักษณ์ สินทรัพย์ (2543) 
พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ด้วยการมีทักษะการปฏิเสธเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการ
สูบบุหรี่ของวรรณชนก จันทชุม. (2549) การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น ด้วยการปฏิเสธและ
เจรจาต่อรองของสกล วรเจริญศรี (2550) ทักษะชีวิตที่ส าคัญที่จะสร้างพฤติกรรมชีวิตที่คาดหวังและ
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พัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ด้วยการรู้จักปฏิเสธเพ่ือนในสถานการณ์เสี่ยงและรู้จัก
เตือนเพ่ือนให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้อง ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) และการศึกษากลไกป้องกันตนเองจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการปฏิเสธและปฏิบัติตามค าปฏิเสธอย่างจริงจังของจิรัชยา บุญปัญญา 
(2557)  

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ผู้วิจัยคาดว่าการควบคุมตนเองและการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล น่าจะเป็นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลในการวิจัยครั้งนี้   

ดังนั้น งานวิจัยนี้ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล หมายถึง การแสดงออกของ
นักเรียนเพ่ือที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการพนันบอล หรือละเว้นการพนันบอลได้ โดยนักเรียนมีการ
แสดงออก 2 ด้าน คือ  1) ด้านการควบคุมตนเอง 2) ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล เมื่อมีคนมา
ชักชวน รายละเอียดมีดังนี้ 

 
ด้านการควบคุมตนเอง : ความหมายและวิธีวัด 

การควบคุมตนเอง เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมด้านลบไว้ได้ 
เนื่องจากลักษณะของการควบคุมตนเอง เป็นการเลือกกระท า หรือแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ การก าหนดเป้าหมายในอนาคต การยับยั้งชั่งใจ ความอดทนเมื่อต้องเผชิญกับความ
ยากล าบาก และการรับรู้ถึงผลการกระท าของตน ดังนั้น หากนักเรียนมีกระบวนการควบคุมตนเองที่ดี
แล้ว ย่อมส่งผลให้สามารถควบคุมพฤติกรรมด้านลบได้ส าเร็จ (Thoresen; & Mahoney, 1974) และ
จากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมตนเอง ได้ให้
สาระส าคัญว่า บุคคลทั่วไปจะมีแรงขับอยู่ภายในตนเอง มีลักษณะเป็นจิตไร้ส านึก หากขาดการ
ควบคุมยับยั้ง บุคคลพร้อมที่จะแสดงออกตามความต้องการเสมอ ดังนั้น มนุษย์จึงจ าเป็นต้องได้รับ
การอบรมบ่มนิสัย เพ่ือให้สามารถควบคุมตนเองได้ในระดับทั่วไป และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข แต่การพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีจิตใจสูง จ าเป็นต้องพัฒนามโนธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเพ่ือ
ควบคุมจิตไร้ส านึก บุคคลจึงจะสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีคุณภาพทางจิตใจสูงได้ (จิราภรณ์ ตั้ง
กิตติภาภรณ์ , 2557) ทั้งนี้ วอลเตอร์ ซี เร็คเลสซ์ (Walter C. Reckless, 1943 อ้างอิงใน จรรจา 
สุวรรณทัต, 2533) เชื่อว่า คนเรามีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทางสังคม ใน
การเผชิญสถานการณ์อย่างเดียวกัน บางคนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน แต่บางคนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
จากสามารถที่ควบคุมตนเองได้อย่างดี การควบคุมตนเองจึงมี 2 ลักษณะ คือ การควบคุมจากภายใน 
ซึ่งเป็นพลังภายในจิตใจของแต่ละบุคคล ได้แก่ ความสามารถยับยั้งควบคุมตนเองได้ ความส านึกที่ดี
งาม ความเคารพตนเอง ความอดกลั้นต่อความคับข้องใจ ความสามารถในการต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ า 
ความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งม่ันต่อเป้าหมาย การหาความพึงพอใจอย่างอ่ืนชดเชย การให้เหตุผลใน
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การถ่ายโยงความเครียด เป็นต้น ส่วนการควบคุมจากภายนอก เป็นพลังผลักดันให้เกิดการควบคุม
ตนเองที่มาจากภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยทางสังคมที่ควบคุมตัวบุคคลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความยึดมั่นใน
จารีตประเพณี ความคาดหวังของสังคม ภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสถาบัน ความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โอกาสที่จะได้รับการยอมรับ และความส านึกการเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มที่ตนสังกัด ดังนั้น การควบคุมจากภายนอกจึงเกิดขึ้นจากความยึดมั่นผูกพันที่จะปฏิบัติตามกรอบ
บรรทัดฐานของสังคม 

 ความหมายของการควบคุมตนเอง  นักวิจัยและนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของค าว่า การควบคุมตนเอง (Self Control) อย่างกว้างขวาง ดังนี้ ทางเน่ บอมไอสเตอร์ 
และบูน (Tangney; Baumeister; & Boone, 2004) ให้ความหมายของการควบคุมตนเองว่า เป็น
ความสามารถของบุคคลที่เอาชนะหรือเปลี่ยนแปลงการตอบสนองภายในจิตใจ มีการยับยั้งหรือ
ขัดขวางพฤติกรรมที่โน้มเอียงไปในทางที่ไม่พึงปรารถนา หรือละเว้นที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น  และ
ระงับการแสดงออกจากสิ่งกระตุ้น ทางเน่อธิบายว่า ระดับการควบคุมตนเองของบุคคลที่ไม่สูงหรือต่ า
เกิ น ไป  เป็ น ความพอดี ระห ว่ า งตน เองกับ สิ่ งแ วดล้ อม  (Optimal Fit between Self and 
Environment)  จะส่งผลให้บุคคลมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงที่สุด (Happiest and Healthiest) 
ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมปรารถนา (Social Desirability) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคล 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
การปฏิบัติงานและการบรรลุเป้าหมาย  (Achievement and Task Performance) 2. ด้านการ
ควบคุ มตน เองจากสิ่ ง เร้ า  (Impulse Control) 3. ด้ านการปรับ ตั ว  (Adjustment) 4. ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) 5. ด้านการรับรู้เชิงจริยธรรม (Moral 
Emotion) 6. ลักษณะบุคลิกภาพที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่   ความซื่อสัตย์และความพอใจในสิ่งดี เลิศ  
(Related Personality Features : Conscientiousness and Perfectionism) บ อ ม ไอ ส์ เต อ ร์ 
(Baumeister et al, 1994 อ้ างอิงใน  Tangney et al, 2004) อธิบ ายว่ า  การควบคุมตน เอง
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การควบคุมความคิด (Thought) การควบคุมอารมณ์ (Emotion) การ
ควบคุมสิ่งเร้า (Impulse) และการควบคุมการกระท าของตนเอง (Performance) มิเชล (Mischel. 
1974) กล่าวว่า การควบคุมตนเองเป็นความสามารถที่จะละเว้นการกระท าพฤติกรรมบางอย่าง หรือ
ความสามารถที่จะเริ่มกระท าพฤติกรรมที่ต้องใช้ความอดทนหรือเสียสละ โดยกระท าพฤติกรรมนั้น
อย่างมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม เป็นเวลานานเพียงพอที่จะน าไปสู่ผลที่ต้องการในอนาคต คอร์
เมียร์และคอเมียร์ (Cormier and Cormier, 1998) ได้ให้ความหมายของการควบคุมตนเองว่า 
หมายถึง เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจาก
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยบุคคลนั้นเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย 
กระบวนการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย และควบคุมตัวแปรทั้งภายในและภายนอกบุคคล อันจะมีผลต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ กล่าวได้ว่า การควบคุมตนเองเป็นกระบวนการควบคุมและปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ นอกจากนี้  บราเดอร์
ตัน (Brotherton, 2002) ได้ให้ความหมายการควบคุมตนเองว่า เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ การ
ควบคุมตนต้องมีเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงจะสามารถควบคุมตนให้ท าตาม
แนวทางนั้น ด้วยความมีวินัยในตนเองเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จทั้งปวง ไม่มีความส าเร็จใดเกิดขึ้นได้
โดยปราศจากความมีวินัยในตนเอง   

ส าหรับนักวิชาการไทย เช่น หทัยชนก พันพงค์ (2555) ได้ให้ความหมายการควบคุม
ตนเองว่า หมายถึง การที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสามารถควบคุมการแสดงออกของพฤติกรรมที่ ไม่
พึงประสงค์ด้วยตนเอง มิได้มีผู้ใดบังคับ โดยไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมาในเวลาที่ไม่
สมควร และสามารถที่จะยับยั้งระงับพฤติกรรมได้ด้วยการแสดงพฤติกรรมเชิงบวก  ลักษณะการ
ควบคุมตนเองแบ่งได้ 5 ประการคือ การควบคุมตนเองในการปฏิบัติงาน การควบคุมตนเองด้าน
อารมณ์ การควบคุมตนเองจากสิ่งเร้า การควบคุมตนเองกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการ
ควบคุมด้วยจริยธรรม ทั้งนี้ กิตติเดช เกียรติมหาชัย (2555) ได้แบ่งการควบคุมตนเองเป็น 2 ระดับคือ 
การควบคุมตนเองทางบวก และการควบคุมตนเองทางลบ โดยให้ความหมายการควบคุมตนเอง
ทางบวกว่า หมายถึง การบังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเอง 
เพ่ือเป้าหมายของการสร้างพฤติกรรมใหม่ที่น่าปรารถนา เพ่ิมปริมาณพฤติกรรมนั้น และอนุรักษ์
พฤติกรรมที่มีประโยชน์ โดยการจัดการของตนเองและไม่ต้องพ่ึงการควบคุมบังคับจากผู้ อ่ืน 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดเป้าหมายสุดท้ายของพฤติกรรมที่ต้องการในอนาคตแล้ว
แบ่งเป็นเป้าหมายย่อย ตามล าดับ 2) การสังเกตสาเหตุที่ท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายแล้วสร้างสาเหตุนั้น
ขึ้นมา 3) สร้างสถานการณ์ช่วยกระตุ้นและอนุรักษ์พฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย และ 4) เมื่อท า
พฤติกรรมตามเป้าหมายได้ส าเร็จ ก็ให้รางวัลตนเอง เมื่อยังไม่ส าเร็จก็ยืดเวลาให้ได้อีกเล็กน้อย และให้
ความหมายการควบคุมตนเองทางลบว่า หมายถึง การบังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัด
ระเบียบพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือเป้าหมายของการหลีกเลี่ยงสร้างพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนา หรือ
พฤติกรรมทางด้านลบ ลดปริมาณพฤติกรรมนั้น หรือกระท าพฤติกรรมนั้นให้น้อยลง โดยการจัดการ
ของตนเองและไม่ต้องพ่ึงการควบคุมบังคับจากผู้อ่ืน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1)การก าหนด
เป้าหมายสุดท้ายของพฤติกรรมที่ต้องการในอนาคตแล้วแบ่งเป็นเป้าหมายย่อย ตามล าดับ 2) การ
สังเกตสาเหตุที่ท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายแล้วสร้างสาเหตุนั้นขึ้นมา 3) สร้างสถานการณ์ช่วยกระตุ้น
และอนุรักษ์พฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย และ 4) เมื่อท าพฤติกรรมตามเป้าหมายได้ส าเร็จ ก็ให้รางวัล
ตนเอง เมื่อยังไม่ส าเร็จก็ยืดเวลาให้ได้อีกเล็กน้อย นอกจากนี้ จิตรฏายิน  (2549) ได้ให้ความหมายการ
ควบคุมตนเองว่า หมายถึง การกระท าของบุคคลที่จะบังคับตนเองให้ละเว้นการกระท าบางอย่าง โดย
การก าหนดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางอารมณ์ การกระท า
พฤติกรรมด้วยเหตุผลและความอดทน การจัดสภาพแวดล้อมให้หลีกเลี่ยงการกระท าพฤติกรรม 
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สามารถเผชิญสิ่งยั่วยุ ปัญหาอุปสรรค และสถานการณ์กดดัน แม้อยู่ในภาวะที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในจิตใจ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมายที่ดีตามท่ีมุ่งหวังไว้ 

ส าหรับกระบวนการที่ใช้ในการควบคุมตนเองนั้น ธอเรเซนและมาโฮนี (Thoresen and 
Mahoneg) ได้กล่าวว่า มีกระบวนการส าคัญในการควบคุมตนเอง 2 ประการ คือ 1) การควบคุมสิ่ง
เร้า (Stimulus Control) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมได้อย่างสอดคล้อง
กับสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าที่ตนได้รับ โดยประเมินเงื่อนไขและสภาพการณ์ท่ีควบคุมพฤติกรรมอยู่ ด้วย
วิธีการแยกแยะสิ่งเร้า จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงหรือจัดระบบสภาพการณ์สิ่งเร้าใหม่เพ่ือเอ้ืออ านวยให้
เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ 2) การควบคุมผลกรรมด้วยตนเอง (Self-Presented Control ) หมายถึง 
การให้ผลกรรมตนเองหลังจากที่ได้กระท าพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว ผลกรรมนี้อาจเป็นได้ทั้งการ
เสริมแรงหรือการลงโทษ ทั้งนี้ในการควบคุมพฤติกรรมควรใช้การเสริมแรงมากกว่าการลงโทษ  

จากการศึกษาของสกินเนอร์ (Skinner, 1953 อ้างอิงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2553 
) อธิบายว่า คนเราได้ใช้วิธีการที่คนส่วนใหญ่ได้เคยกระท ามาแล้วในการควบคุมพฤติกรรมของตนใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 1) ใช้การยับยั้งทางร่างกาย (Physical Restraint) เช่น การกัดริมฝีปากตนเอง
เพ่ือกลั้นหัวเราะ การปิดตาเพ่ือไม่ให้มองเห็นสิ่งที่ไม่ต้องการจะเห็น การท าเช่นนี้เป็นผลให้ตนเอง
สามารถหลีกเลี่ยงจากผลที่ตนเองไม่พึงพอใจได้ 2) การเปลี่ยนการเรียนรู้สิ่งเร้าบางอย่าง (Changing 
The Stimulus Conditioning) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การเลือกสถานที่พักผ่อนเพ่ือให้ห่าง
จากสภาพการณ์การท างาน การท าเครื่องหมายลงบนปฏิทินเพ่ือเตือนความทรงจ าเพ่ือที่จะใช้เป็นสิ่ง
เร้าให้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในเวลาต่อมา เป็นผลให้สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงพอใจที่จะเกิดขึ้น 
ดังนั้น การเปลี่ยนสิ่งเร้าจะช่วยให้คนเราแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาได้มากขึ้น 3) การยับยั้งหรือ
การงดเว้นการกระท าบางอย่าง เช่น การงดอาหารกลางวันเพ่ือเตรียมอาหารเย็นในโอกาสพิเศษให้
อร่อยขึ้น หรือ การงดอาหารก่อนการเล่นกีฬา 4) การเปลี่ยนการตอบสนองทางอารมณ์ (Emotional 
Reactions) เช่น การกัดลิ้นตัวเองเพ่ือกลั้นหัวเราะในโอกาสที่ไม่สมควร หรือการพยายามคิดถึงเรื่อง
อ่ืนเพ่ือระงับความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ 5) การใช้เหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม 
(Aversion Events) เช่น การตั้งนาฬิกาปลุก โดยที่เสียงนาฬิกาปลุกจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พอใจ ทั้งนี้
เพ่ือที่จะท าให้สามารถไปท างานให้ตรงเวลา 6) การใช้ยาหรือสารเคมี (Drugs) เพ่ือควบคุมพฤติกรรม 
เช่น การดื่มสุราเพ่ือให้ลืมทุกข์ หรือดื่มกาแฟเพ่ือไม่ให้ง่วงนอน 7) การเสริมแรงและการลงโทษตัวเอง 
(Self-Reinforcement and Self-Punishment) เช่น ถ้าท างานเสร็จตามก าหนดแล้วจึงจะดูรายการ
ทีวีที่ตนชอบ หรือถ้าท างานไม่เสร็จจะไม่ได้ดูทีวี เป็นต้น 8) การหันเหความสนใจไปสู่สิ่งอ่ืน (Doing 
Something else) เช่น การเปลี่ยนหัวข้อสนทนาจากการเมืองเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศ เพ่ือหลีกเลี่ยง
การทะเลาะวิวาทของคู่สนทนา 
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สรุปได้ว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง การที่บุคคลต้องการเอาชนะ หรือเปลี่ยนแปลง
การตอบสนองภายในจิตใจ ด้วยการบังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรม
ของตนเอง เพ่ือสร้างพฤติกรรมใหม่ที่น่าปรารถนา หรือหลีกเลี่ยงการสร้างพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนา 
หรือละเว้นที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ด้วยการควบคุมความคิด (Thought) การควบคุมอารมณ์ 
(Emotion) การควบคุมสิ่งเร้า Iimpulse) และการควบคุมการกระท าของตนเอง (Performance) 
ด้วยการจัดการของตนเองและไม่ต้องพึ่งการควบคุมบังคับจากผู้อ่ืน  

จากการประมวลเอกสารข้างต้น ผู้วิจัยจึงคาดว่า การควบคุมตนเอง น่าจะเป็น
พฤติกรรมย่อยตัวหนึ่งของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนที่ควรน ามาศึกษา  

ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดการควบคุมตนเองของ ทางเน่ บอมไอสเตอร์
และบูน (Tangney. Baumeister & Boone, 2004) ให้เข้ากับบริบทของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอล โดยให้ความหมายการควบคุมตนเองว่า หมายถึง การที่นักเรียนรายงานว่า ตั้งใจที่จะ
เอาชนะ หรือเปลี่ยนแปลงการตอบสนองภายในจิตใจของตน เพ่ือยับยั้งการกระท าที่อาจน าไปสู่การ
พนันบอล โดยมีการก ากับการแสดงออกด้วย 2 วิธี  คือ 1) การควบคุมตนเองด้านอารมณ์ 
(Emotional Control) หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า เมื่อเผชิญกับสภาวะทางจิตใจของตนเองและ
สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมพนันบอล นักเรียนพยายามก าหนดอารมณ์
และความรู้สึกใฝ่ดี เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ 2) การควบคุมตนเองจากสิ่งเร้า (Impulse 
Control)  หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า เมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า เช่น ปริมาณเงินที่ได้รับจากการพนัน
บอล คนใกล้ชิดที่พนันบอล การรับรู้การทายผลการแข่งขันฟุตบอลล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้ 
อาจกระตุ้นให้สนใจที่จะพนันบอล นักเรียนได้แสดงออกถึงความพยายามที่จะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้า
เหล่านั้น เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ส าเร็จ  

การวัดการควบคุมตนเอง  
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดการควบคุมตนเอง พบว่า 

หทัยชนก พันพงค์ (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบวัดการควบคุมตนเองส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 756 คน สร้างแบบวัดการควบคุมตนโดยใช้แนวคิดจากแบบวัดการควบคุมตนเองของ ทางเน่ 
บอมไอสเตอร์และบูน (Tangney. Baumeister & Boone. 2004) ที่อธิบายถึงการควบคุมตนเองว่า 
เป็นความสามารถที่เอาชนะหรือเปลี่ยนการตอบสนองภายในจิตใจให้ดี ยับยั้งพฤติกรรมที่โน้มเอียงที่
ไม่พึงปรารถนา และระงับการแสดงออกจากสิ่งกระตุ้น มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การควบคุมตนเอง
ในการปฏิบัติงาน (เช่น การท าตามแผนงานที่วางไว้อย่างสม่ าเสมอ ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด และสามารถเก็บความรู้สึกที่น่าร าคาญที่ท าให้เสียการปฏิบัติงาน ) 2. การควบคุม
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ตนเองในด้านอารมณ์ เช่น ความกังวลใจ ความทุกข์ใจ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ได้
แม้ว่าภายในจิตใจของตนเองมีความกังวลใจ มีความทุกข์ใจ และต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เลวร้าย ก็
สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ 3. การควบคุมตนเองจากสิ่งกระตุ้น (เช่น การเล่นการพนัน การหนี
เรียน การเสพสิ่งเสพติด การยกพวกตีกัน การเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการเที่ยว
สถานบันเทิง) 4. การควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (การมีปฏิสัมพันธ์กันและสามารถที่จะเข้า
กันได้ดีกับคู่สนทนา สามารถ (เช่น การระงับความโกรธ การระเบิดอารมณ์และความก้าวร้าว) และ 5. 
การควบคุมด้วยจริยธรรม (เช่น การละอายใจต่อการกระท าผิด การเกรงกลัวต่อบาป) ด้านแบบวัดมี
ลักษณะเป็นสถานการณ์มี 3 ตัวเลือก ให้คะแนน 1 ถึง 3 มีจ านวนค าถาม 66 ข้อ ทั้งนี้ กิตติเดช 
เกียรติมหาชัย (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมตนเอง
ของเยาวชนชายที่กระท าผิด กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนชายผู้กระท าผิด ที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน จ านวน 232 คน มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ได้รับการศึกษาเฉลี่ย 7 ปี เก็บข้อมูลจากแบบ
วัดความสามารถในการควบคุมตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย 2 แบบวัด คือ 1) แบบวัด
ความสามารถในการควบคุมตนเองทางบวก จ านวน 12 ข้อ และ 2) แบบวัดความสามารถในการ
ควบคุมตนเองทางลบจ านวน 14 ข้อ  เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จากจริงที่สุดถึงไม่
จริงเลย (คะแนน 6 ถึง 1) ส าหรับแบบวัดความสามารถในการควบคุมตนเองทางบวก เกี่ยวกับการ
บังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือเป้าหมายของการ
สร้างพฤติกรรมใหม่ที่น่าปรารถนา เพิ่มปริมาณพฤติกรรมนั้น และอนุรักษ์พฤติกรรมที่มีประโยชน์ โดย
การจัดการของตนเองและไม่ต้องพ่ึงการควบคุมบังคับจากผู้อ่ืน เมื่อส าเร็จจะให้รางวัลตนเอง หากยัง
ไม่ส าเร็จก็ยืดเวลาให้ได้อีกเล็กน้อย ส าหรับแบบวัดความสามารถในการควบคุมตนเองทางลบ 
เกี่ยวกับการบังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อเป้าหมาย
ของการหลีกเลี่ยงสร้างพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนา หรือพฤติกรรมทางด้านลบ ลดปริมาณพฤติกรรม
ทางลบนั้น หรือท าพฤติกรรมนั้นให้น้อยลง โดยการจัดการของตนเองและไม่ต้องพ่ึงการควบคุมบังคับ
จากผู้อื่น ทั้งสองแบบวัดประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดเป้าหมายสุดท้ายของพฤติกรรมที่
ต้องการในอนาคตแล้วแบ่งเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ตามล าดับ 2) การสังเกตสาเหตุที่ท าให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายแล้วสร้างสาเหตุนั้นขึ้นมา 3) สร้างสถานการณ์ช่วยกระตุ้นและอนุรักพฤติกรรมที่น าไปสู่
เป้าหมาย และ 4) เมื่อท าพฤติกรรมตามเป้าหมายได้ นอกจากนี้ จิตรฎายิน เอ่ียมอุ้ย (2549) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองไม่ให้เกี่ยวข้องกับอบายมุขของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 อ าเภอ
เมืองจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม.4–ม.6) 366 คน ในโรงเรียนมัธยม
สหศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมช่วงชั้นที่ 4 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จ านวน 5 แห่ง เป็น
โรงเรียนรัฐบาล 4 แห่ง เป็นโรงเรียนเอกชน 1 แห่ง เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพ่ือวัดพฤติกรรม
การควบคุมตนเองไม่ให้เกี่ยวข้องกับอบายมุข แบ่งเป็น 2 ด้าน 6 เรื่อง คือ ด้านการกระท าไม่พึง
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ประสงค์ ประกอบด้วย เรื่องการดื่มสุราและของมึนเมา และการเล่นการพนัน ด้านการคบคนชั่ว ด้าน
การกระท าไม่เหมาะสม ประกอบด้วย การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวละเล่น และ การเกียจคร้าน 
จ านวนทั้งหมด 32 ข้อค าถาม ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จากมากที่สุด 
ถึง น้อยที่สุด ให้คะแนน 5 ถึง 1 ตามล าดับ      

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวัดการควบคุมตนเอง ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดของ ทางเน่ บอมไอสเตอร์ และบูน (Tangney; Baumeister; & Boone, 2004) และสร้าง
เพ่ิมเติมตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 
ระดับ ตั้งแต่ "จริงที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบ
ให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า มีการควบคุมตนเองในด้านพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล : ความหมาย และวิธีวัดการปฏิเสธเป็นการ
แสดงออกถึงความสามารถในการจัดการหรือแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต เพ่ือการเรียนรู้และเพ่ือที่จะ
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน (สกล วรเจริญศรี, 2550) กรมสุขภาพจิต (2546) ระบุว่า นักเรียน
สามารถปฏิเสธการชวนของเพ่ือนที่ให้ไปท าในสิ่งที่ไม่อยากท าหรือสิ่งที่ไม่ดี โดยไม่ต้องเสียเพ่ือน การ
ปฏิเสธที่ดีต้องมีความเหมาะสม ปฏิเสธอย่างจริงจังทั้งท่าทางและน ้าเสียง เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่จะ
ปฏิเสธอย่างชัดเจน การปฏิเสธจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับวัยรุ่นในการป้องกันตนเองจากการกระท าที่ไม่
พึงประสงค์ วัยรุ่นที่มีความสามารถในการปฏิเสธ จะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกชวนให้เล่นพนันบอลได้ 
(กรมสุขภาพจิต , 2546) และเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นในการปฏิเสธ ที่ เป็นการน าไปสู่การกระท า
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงสามารถเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล 4 แหล่ง เพ่ือพัฒนาการปฏิเสธการชวน 
(จุฑาวดี กมลพรมงคล, 2555)  คือ 1) การเรียนรู้ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จด้วยตนเอง 2) 
การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์จากผู้อ่ืน 3) การมีใช้ค าพูดชักจูงเพ่ือให้บุคคลเชื่อว่า ตนเอง
สามารถจะประสบความส าเร็จ และ 4) การส่งเสริมสภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ให้มีความพร้อม 
การมีกิจกรรมนันทนาการ หรือเกมส์กระตุ้นการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้เพ่ือการ
ปฏิเสธการชวน 

ความหมายการปฏิเสธ ปฏิเสธ แปลว่า ไม่รับ หรือไม่ยอมรับ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน . 2542) กรมสุขภาพจิต (2546) ให้ความหมาย ทักษะการปฏิเสธว่า หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการปฏิเสธได้อย่างเหมาะสม เมื่อได้รับการชักชวนจากเพ่ือน สามารถ
หาทางออกเมื่อถูกเซ้าซี้หรือสบประมาท โดยไม่เสียสัมพันธภาพ การปฏิเสธเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ทุกคนที่ข้ึนกับบุคลิกภาพ ประสบการณ์และการประเมินถึงผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ การปฏิเสธที่ดีมี 
4 ขั้นตอนดังนี้ (1) ปฏิเสธอย่างจริงจังทั้งท่าทาง ค าพูด และน้ าเสียงเพ่ือแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจน
ที่จะขอปฏิเสธ  การถามความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับ จะเป็นการรักษาน ้า
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ใจของผู้ชวน (2) บอกความรู้สึกของตนเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล เพราะการใช้เหตุผลอย่างเดียวมัก
ถูกโต้แย้งด้วยเหตุผลอ่ืน การอ้างความรู้สึกจะท าให้โต้แย้งได้ยากขึ้น  (3) การขอความเห็นชอบและ
แสดงการขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับ เป็นการรักษาน้ าใจของผู้ชวน  และ (4) เมื่อได้รับการชักชวนซ้ า
หรือสบประมาท ไม่ควรหวั่นไหวกับค าพูดเหล่านั้น เพราะจะท าให้ขาดสมาธิ ควรยืนยันการปฏิเสธ
และหาทางออกโดยเลือกวิธีดังนี้ 4.1) ปฏิเสธซ ้าโดยไม่ต้องใช้ข้ออ้าง พร้อมทั้งบอกลาหาทางเลี่ยงจาก
เหตุการณ์ไป 4.2) การต่อรองโดยการหากิจกกรมอ่ืน ๆ ที่ดีกว่ามาทดแทน และ 4.3) การผัดผ่อนโดย
การขอยืดระยะเวลาออกไป เพ่ือให้ผู้ชวนเปลี่ยนความตั้งใจ 

วรรณชนก จันทชุม (2549) ให้ความหมาย การปฏิเสธเพ่ือป้องกันการสูบบุหรี่ว่า 
หมายถึง การปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน และหาทางออกเมื่อถูกเซ้าซี้หรือสบประมาทในแต่ละสถานการณ์
ของนักเรียน เมื่อถูกผู้อ่ืนได้แก่ เพื่อน รุ่นพ่ี หรือ ญาติพ่ีน้อง ชักชวนให้สูบบุหรี่หรือน าไปสู่สถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ ซึ่งการปฏิเสธนั้น ต้องใช้ค าพูดและท่าทางประกอบ เพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และไม่เสียสัมพันธภาพ ทั้งนี้ สกล วรเจริญศรี (2550) ให้ความหมาย 
การปฏิเสธและการเจรจาต่อรอง ประนีประนอมว่า ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล การโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นสอดคล้องกับความคิดของตน และเสนอทางเลือกที่ท าให้เกิดความพึง
พอใจทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน นอกจากนี้ จุฑาวดี กมลพรมงคล (2555) ให้ความหมาย ทักษะการ
ปฏิเสธว่า หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนประถมศึกษาชาย ในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของนักเรียน  

สรุปได้ว่า การปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน หมายถึง การที่บุคคลปฏิเสธการชวนของบุคคลอ่ืน
ที่อาจน าไปสู่สถานการณ์เสี่ยง ผู้ถูกชวนมีการประเมินถึงผลประโยชน์ เปรียบเทียบกับความเสียหายที่
ตนจะได้รับ เมื่อเห็นว่ามีโทษ  จึงควรปฏิเสธอย่างเหมาะสม สามารถหาทางออกได้โดยไม่เสีย
สัมพันธภาพ หลักการการปฏิเสธคือ 1) ปฏิเสธอย่างจริงจังและแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจน 2) บอก
ความรู้สึกของตนเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล 3) ขอความเห็นชอบและแสดงการขอบคุณเมื่อผู้ชวน
ยอมรับ 4) ไม่หวั่นไหวกับค าพูดเมื่อถูกชวนซ้ าหรือสบประมาท อาจปฏิเสธซ ้าและหาทางเลี่ยงหรือ
ต่อรองด้วยการหากิจกรรมอ่ืนที่ดีกว่ามาทดแทนหรือผัดผ่อน    

ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยให้ความหมายการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลว่า หมายถึง เมื่อ
มีคนชวนนักเรียนพนันบอล นักเรียนแสดงออกด้วยการไม่ยอมรับและไม่ท าตามการชวนนั้น โดยมี
หลักการปฏิเสธการชวนพนันบอล 2 ประการ คือ 1) ปฏิเสธด้วยค าพูดที่ไม่ท าให้ผู้ชวนอับอาย เสีย
หน้า หรือเสียสัมพันธภาพ และแสดงออกว่า ไม่ต้องการมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการพนันบอล แล้ว
หาทางเลี่ยง 2) ไม่หวั่นไหวกับการชวนซ้ า โดยนักเรียนยังคงยืนยันการปฏิเสธการชวนพนันบอลนั้น
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง 
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การวัดการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยไม่พบวิธี
วัดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลโดยตรง จึงศึกษาจากงานวิจัยที่ใกล้เคียง ดังนี้ งานวิจัยของวรรณ
ชนก จันทชุม (2549) ศึกษาเรื่องการพัฒนากลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ท าการวัดทักษะการ
ปฏิเสธเพ่ือป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชั้น ป.5-6 และ 
ม.1-3 จ านวน 188 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อค าถามที่เป็นสถานการณ์จ าลอง 
จ านวน 10 ข้อ ให้นักเรียนเลือกตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามหรือปฏิเสธ ในแต่ละสถานการณ์มีจ านวน 2 
ตัวเลือก ถ้าเลือกตัวเลือกปฏิเสธได้ 1 คะแนน ถ้าเลือกตัวเลือกไม่ปฏิเสธและน าไปสู่การสูบบุหรี่หรือมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ได้ 0 คะแนน นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ที่มีทักษะการปฏิเสธ
สูงกว่านักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า ทั้งนี้ สกล วรเจริญศรี (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทักษะ
ชีวิตและการสร้างโมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น เก็บข้อมูลด้วยแบบวัด
ทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรองจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1-2 1) วัดครั้งที่ 1 ก่อนการอบรม จ านวน 1,196 คน 2) วัดครั้ง
ที่ 2 หลังการอบรม จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 24 คน โดย
พิจารณากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิต (ในข้อ 1) โดยรวมตั้งแต่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ลงมา 
แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 12 คน สร้างแบบวัดทักษะชีวิตของนักเรียน
วัยรุ่น จากเอกสารต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การอภิปรายกลุ่ม 
และแบบสอบถามปัญหาจากนักเรียนวัยรุ่น ผู้บริหาร อาจารย์ และกลุ่มผู้ปกครองเครือข่ายใน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จ านวน 6 ข้อ (แบบวัดทักษะชีวิต รวม 67 ข้อ) เป็นแบบวัดแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ จริงที่สุด ถึงไม่จริงเลย ให้

คะแนน 5 ถึง 1 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α ) 0.704 นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า แสดงว่ามีทักษะ
การปฏิเสธและเจรจาต่อรองสูงกว่า และจุฑาวดี กมลพรมงคล (2555)  ศึกษาเรื่องผลของการสร้าง
เสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และทักษะการ
ปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนประถมศึกษาชาย กลุ่มตัวอย่าง 60 คน เป็นนักเรียน
ประถมศึกษาชายที่เข้าร่วมโปรแกรม (กลุ่มทดลอง) กับนักเรียนประถมศึกษาชายที่ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรม (กลุ่มควบคุม) กลุ่มละ 30 คน วัดทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักเรียนประถมศึกษาชาย เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดหลักการปฏิเสธของกรม
สุขภาพจิต (2544) ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1) บอกความรู้สึกเป็นข้ออ้าง ประกอบเหตุผล 2) การ
ขอปฏิเสธ เป็นการบอกปฏิเสธอย่างชัดเจนด้วยค าพูด และ 3) การถามความเห็นชอบ เพ่ือรักษาน ้าใจ
ของผู้ชวน และขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับการปฏิเสธ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด มีจ านวน 10 ข้อ 4 
ตัวเลือกเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ ไม่ปฏิเสธการดื่ม ให้คะแนน 0 คะแนน ครอบคลุมหลักการปฏิเสธ 1-2 
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ข้อ ให้คะแนน 1 คะแนน และครอบคลุมหลักการปฏิเสธทั้ง 3ข้อ ให้คะแนน 2 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนน
มากกว่าแสดงว่า เป็นผู้ที่มีทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่า 

ส าหรับงานวิจัยนี้   ผู้วิจัยวัดการปฏิเสธการชวนพนันบอล ด้วยแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดทักษะการปฏิเสธที่ดี ของกรมสุขภาพจิต (2546 )  และตามขอบเขตของ
นิยามปฏิบัติการ จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ "จริงที่สุด" ถึง 
"ไม่จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรง
ข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า มีการปฏิเสธการชวนพนันบอลในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า  
 

แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคล         
ในการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมและปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล  ผู้วิจัยอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
ปัญญาสังคมของแบนดูร่า (Bandura, 1986) มาก าหนดเป็นกรอบในการศึกษา โดยทฤษฎีการเรียนรู้
ท างปัญ ญาสั งคม เชื่ อว่า พฤติ กรรมของมนุษย์ส่ วน ใหญ่  เป็ นการเรียนรู้ จ ากการสั ง เกต  
(Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) จึงเรียกการเรียนรู้จากการ
สังเกตว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ และเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ (Interact) 
กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอยู่เสมอ แบนดูราอธิบายว่า การเรียนรู้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมในสังคม ทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน และทั้งสิ่งแวดล้อม
กับตัวผู้เรียนมีความส าคัญเท่ากัน โดยความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม มี 3 
ประการ ดังนี้ 1) ความส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ของอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม ถือว่าการเรียนรู้เป็นผล
ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน แบน
ดูราถอืว่าทั้งบุคคลที่ต้องการจะเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นสาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งได้อธิบายการ
ปฏิสัมพันธ์ ดังนี้ 
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            P  (Person) 
 
 
(Behavior)  B       E  (Environment) 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม

และปัจจัยด้านบุคคล 
B = พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล 
P = บุคคล (ตัวแปรที่เกิดจากผู้เรียน เช่น ความคาดหวังของผู้เรียน ฯลฯ) 
E = สิ่งแวดล้อม 

 
จากภาพประกอบ 1 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทั้ง 3 มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ไม่อาจ

แยกออกจากกันได้ ปัจจัยทั้ง 3 นี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน แต่ต้องอาศัยเวลาในการที่ปัจจัยหนึ่งมีผลต่อ
การก าหนดปัจจัยอ่ืน การก าหนดซึ่งกันและกัน (reciprocal) ของปัจจัยด้านบุคคล (P) กับพฤติกรรม
ของบุคคล (B) แสดงให้เห็นถึงความคิด ความรู้สึก ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง 
เป้าหมาย ความตั้งใจ ในการก าหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรม ขณะเดียวกันพฤติกรรมของ
บุคคล (B) เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดลักษณะการคิดและการสนองตอบทางอารมณ์ของบุคคลนั้น (P) 
2) แบนดูราได้ให้ความแตกต่างของการเรียนรู้ (Learning) และการกระท า (Performance) โดยถือ
ว่าความแตกต่างนี้ส าคัญมาก เพราะมนุษย์อาจจะเรียนรู้หลายอย่างแต่ไม่กระท า แบนดูราได้สรุปว่า  
พฤติกรรมของมนุษย์ อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 2.1) พฤติกรรมสนองตอบที่เกิดจากการ
เรียนรู้ ผู้ซึ่งแสดงออกหรือกระท าอย่างสม่ าเสมอ 2.2) พฤติกรรมที่เรียนรู้ แต่ไม่เคยแสดงออกหรือไม่
กระท า 2.3) พฤติกรรมที่ไม่เคยแสดงออกทางการกระท า เพราะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลย และ  
3) แบนดูราไม่เชื่อว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะคงตัวตลอดไป ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ และทั้งสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น เด็กที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว จะคาดหวังว่า ผู้อ่ืนจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตน ด้วยความหวังนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็ก
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้ อ่ืน และผลคือว่า เด็กอ่ืนที่แม้ว่าจะไม่ก้าวร้าว ก็จะแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองแบบก้าวร้าวด้วย เป็นเหตุให้เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ยิ่งแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการย้ าความคาดหวังของตน แบนดูราสรุปว่า เด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะสร้าง
บรรยากาศก้าวร้าวรอบตัว จึงท าให้เด็กอ่ืนที่มีพฤติกรรมอ่อนโยนไม่ก้าวร้าวแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ก้าวร้าวไปด้วย เพราะเป็นการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมที่ก้าวร้าว  
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยเชิงเหตุกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล  

สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสาเหตุภายนอกตัวบุคคล ที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลนั้น ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ได้อธิบายสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมของบุคคลว่า เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 
(Environment of Social Factor) และปัจจัยด้ านบุคคล (Personal Factor) บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และประสบการณ์  ร่วมกับ
พฤติกรรมภายใน เช่น การคิด การรับรู้ ความรู้สึก ความเชื่อ และค่านิยม ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ภายนอกออกมา เช่น การเดิน และการนั่ง เป็นต้น (อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2552) 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 2 ด้าน คือ 
สภาพแวดล้อมในครอบครัว 1 ตัวแปร (สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว) สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 1  

ตัวแปร (การสนับสนุนจากครู) และจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
จากเพ่ือน 1 ตัวแปร (อิทธิพลกัลยาณมิตร) ซึ่งได้ประมวลเอกสาร แนวคิดทฤษฎี การวัด และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องที่ส าคัญของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมทั้ง 3 ตัว ดังนี้  

  
อิทธิพลกัลยาณมิตรกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

พระเทพเวที (2534) กล่าวว่า การได้มัคคุเทศก์ดี คือโชควิเศษ เปรียบได้กับการเดินทาง 
คนทั่วไปจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะชักน าเข้าสู่ทางชีวิตก่อนที่เราจะเข้าเดินในมรรค 
คือเข้าสู่ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะน าไปสู่จุดหมายของพระพุทธศาสนาได้นั้น ตามปกติจะต้องมีสื่อที่ชัก
น าเข้ามา ความมีกัลยาณมิตรจึงเป็นตัวน าส าคัญ เพราะว่า เมื่อมีกัลยาณมิตร มีผู้ที่ชี้แนะน าทางที่
ถูกต้องแล้ว จะท าให้บุคคลเริ่มรู้จักมีความเข้าใจหรือเห็นทางที่ถูกต้อง คือ สัมมาทิฏฐิ ซึ่งจะท าให้เดิน
ไปสู่เป้าหมายได้สะดวก ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรก็มองไม่เห็น ไม่รู้แม้กระทั่งว่าทางเดินอยู่ที่ไหน จึงด าเนิน
ชีวิตผิดพลาด เหมือนวนเวียนอยู่ในป่า หลงไปหลงมา บางทีตลอดชีวิตก็ไม่ได้เข้าสู่ทางถูกต้อง 
กัลยาณมิตรนั้นเหมือนกับเป็นผู้ที่รู้ทาง เพราะเคยเดินทางนั้นมาแล้ว หรืออย่างน้อยก็เคยผ่านรู้ว่าทาง
อยู่ตรงไหนและจะไปอย่างไร ท าให้สามารถชี้แนะและชักน าเข้าสู่ทางได้ ส่วนด้านความเสียสละของผู้
เป็นกัลยาณมิตรนั้น เปรียบเหมือนก้อนอิฐ หิน กรวด ทราย แม้กระทั่งนั่งร้านที่อยู่เบื้องหลังศาสนา
สถานอันศักดิ์สิทธิ์อลังการ หรือสิ่งก่อสร้างที่วิจิตรงดงาม บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ก็เช่นกัน หากสิ้นไร้ซึ่งผู้
เสียสละอยู่เบื้องหลัง คอยส่งก าลังใจ เสนอความคิด อุทิศตนเป็นดังอิฐก้อนแรกให้ย่างเหยียบ ไหนเลย
จะข้ึนสู่หอคอยแห่งเกียรติยศได้อย่างทรนง (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2550)  
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ดังนั้น การที่บุคคลจะรู้จักคิด สามารถเริ่มต้นและด าเนินชีวิตไปได้ จ าเป็นต้องได้รับการ
ถ่ายทอด แนะน า ชักจูงในทางที่ดีงาม ที่ถูกต้องจากบุคคลที่แวดล้อม เช่น พ่อแม่ ญาติ ครู เพื่อน เป็น
ต้น เรียกบุคคลกลุ่มนี้โดยรวมว่า กัลยาณมิตร การมีกัลยาณมิตรจึงนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาทางปัญญา ถ้ามีกัลยาณมิตรมากก็ย่อมเป็นรากฐานที่มั่นคงส าหรับการพัฒนาการรู้จักคิดได้มาก 
(วัลนิกา ฉลากบาง, 2548) กัลยาณมิตรจึงมีลักษณะเป็นหลักธรรม อันเป็นทางของการประพฤติ
ปฏิบัติตนของเพ่ือนด้วยการเป็นมิตรที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน ชี้ช่องทาง และเป็น
แบบอย่างให้ผู้อ่ืนด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม (สุวรรณา วชิรปราการสกุล , 2533) ลักษณะที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ กัลยาณมิตรเป็นตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมที่ส าคัญ ในการปลูกฝังความเชื่อ 
ค่านิยม แบบแผนพฤติกรรมระหว่างกันต่อจากครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อเด็กเข้าโรงเรียน เวลาส่วน
ใหญ่อยู่กับเพ่ือน เพ่ือนจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรมต่างๆ (พระมหาศุภชั ย 
แซ่เถียร, 2559)  

 
ความหมายอิทธิพลกัลยาณมิตร 

โดยค าศัพท์ กัลยาณมิตร มาจากค าว่า กัลยาณะและมิตร มีความหมายกัลยาณะว่า งาม 
ดี ส่วนมิตร หมายถึง เพ่ือนผู้มีความเยื่อใยดี ผู้มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ มิตรยังหมายถึงบุคคลที่ช่วยชี้แนะ
แนวทาง ชักจูง ตลอดจนแนะน าสั่งสอน ชักน าผู้อ่ืนให้ด าเนินชีวิตที่ดีงาม ประสบผลดีและมีความสุข 
เจริญก้าวหน้า พัฒนาในธรรม แม้จะเป็นบุคคลเสมอกันหรือเป็นมารดาบิดา ครูอาจารย์ ตลอดทั้ง
พระสงฆ์จนถึงพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นมิตร (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , 2554) ค าว่า มิตร
ยัง สามารถหมายถึง คนที่คบกันด้วยความชอบพอรักใคร่ มาจากศัพท์ว่า เมตตา (พระราชวรมุนี 
ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2541) และมีความหมายว่า เพ่ือนดี เพ่ือนแท้ เพ่ือนผู้หวังดี (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

เพ่ือน หมายถึง ผู้มีวัยใกล้เคียงกัน ชอบพอกัน มีลักษณะเดียวกัน (ภุมเรียง สายะวารา
นนท์, 2540) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนจึงมีความส าคัญในเชิงจิตวิทยา กล่าวคือ กลุ่ม
เพ่ือนเป็นกลุ่มบุคคล ซึ่งแต่ละคนในกลุ่มให้ความส าคัญซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกผูกพันกันและ
ปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าเป็นสมาชิก
กลุ่ม การปฏิบัติตนกับเพ่ือนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี่ เมื่อมีพฤติกรรมที่ดี
ที่พึงปรารถนาต่อกันและกันแล้ว ย่อมเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามที่กลุ่มให้การยอมรับ ท าให้เข้ากันได้ดีและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข (ปฏิมากร ศิริเต
ชะ, 2549)  
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ด้านองค์ประกอบกัลยาณมิตร พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554) อธิบายว่า 
ลักษณะของเพ่ือนที่มีความเป็นกัลยาณมิตรประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) มิตรอุปการะ (เพ่ือนคอย
ช่วยเหลือเกื้อกูล) เช่น เพื่อนช่วยรักษาทรัพย์สินของเพ่ือน เป็นที่พ่ึงพ านักได้ยามมีภัย ช่วยออกทรัพย์
เกินกว่าที่ออกปากเมื่อมีกิจจ าเป็น 2) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ (เพ่ือนไม่ทิ้งเพ่ือน) เช่น บอกความลับแก่
เพ่ือน ปิดความลับของเพ่ือน เมื่อมีภัยอันตรายไม่ละทิ้ง แม้ชีวิตก็สละให้ได้ 3) มิตรแนะประโยชน์ 
(เพ่ือนให้ค าปรึกษาที่ดี) เช่น คอยห้ามปรามหากจะท าความชั่ว แนะน าให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ได้ฟังได้รู้
ในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังได้รู้ บอกทางสุขทางสวรรค์ให้ 4) มิตรมีน้ าใจ (เพ่ือนมีความรักใคร่) เช่น เพ่ือนมี
ทุกข์พลอยไม่สบายใจ เพ่ือนมีสุขพลอยยินดี เขาติเตียนเพ่ือนช่วยยับยั้งแก้ไข เขาสรรเสริญเพ่ือนช่วย
พูดเสริมสนับสนุน เป็นต้น  

และให้ความเห็นว่า คุณสมบัติส าคัญของกัลยาณมิตรนั้น ควรประกอบด้วย 7 ประการ 
ดังนี้ 1) ปิโย แปลว่า น่ารัก หมายถึง เป็นที่สบายใจเมื่อเข้าใกล้ มีอัธยาศัยดีงาม มีความเอ้ือเฟ้ือ ชอบ
ให้ความช่วยเหลือ 2) ครุ แปลว่า น่าเคารพ หมายถึง เป็นผู้ที่อุดมไปด้วยคุณธรรมความดี เป็นที่ชื่นชม 
มั่นใจ อบอุ่นใจ เชื่อมั่นว่า เป็นที่พ่ึงที่ปรึกษาได้ 3) ภาวนีโย แปลว่า น่าเทิดทูน หมายถึง เป็นผู้มีภูมิ
ปัญญาทางโลกและทางธรรม จึงเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา น่ายกย่อง 4) วัตตาจะ แปลว่า ฉลาด
พร่ าสอนให้ได้ผล หมายถึง มีความสามารถพูดโน้มน้าวให้หมู่ญาติหรือคนรอบข้างท าตามในสิ่งที่ดีงาม 
ชี้แจงพร่ าสอนด้วยความกรุณาปรารถนาดีอย่างจริงใจและต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในสิ่ง แวดล้อมที่ง่ายต่อ
การชักจูงไปสู่หนทางอันเป็นอกุศล 5) วจนักขโม แปลว่า อดทนต่อถ้อยค าของหมู่ญาติหรือคนรอบ
ข้าง หมายถึง พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษาซักถามอยู่เสมอ อดทนฟังได้แม้เรื่องการระบายความทุกข  ์ 
ความคับแค้นใจจากสภาพครอบครัว การท างานหรือการด าเนินชีวิต หรือค าก้าวร้าวหยาบคายของคน
ที่ไม่เข้าใจความปรารถนาดี  โดยไม่ตอบโต้กลับด้วยความฉุนเฉียวโกรธเคือง 6) คัมภีรัญจะ กะถัง กัต
ตา แปลว่า สามารถแถลงเรื่องที่ลึกล้ า หมายถึง สามารถน าเรื่องที่ยากมาอธิบายให้เห็นภาพเข้าใจได้
ง่าย และสอนให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปและ 7) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย แปลว่า ไม่ชักน าไป
ในทางเสื่อม ไม่แนะน าเรื่องเหลวไหล หมายถึง ประพฤติตนอยู่ในท านองคลองธรรม ไม่ยอมท าเรื่องที่
เป็นความเสื่อมทั้งในเรื่องการงาน ครอบครัว และอ่ืนๆ 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของอิทธิพลกัลยาณมิตร ดังนี้ กัลยาณมิตร
หมายถึง เพ่ือนที่ดี มีความปรารถนาดีต่อกัน มีไมตรีจิตต่อกัน เป็นบุคคลที่ช่วยชี้แนะแนวทาง 
ตลอดจนแนะน าสั่ งสอน ชักน าให้ เราด าเนินชีวิตที่ดีงาม ให้ประสบผลดีมีความสุขมีความ
เจริญก้าวหน้า แม้จะต่างวัย ต่างฐานะ ต่างอาชีพก็ตาม ผู้ใดมีกัลยาณมิตร มีมิตรแท้ ประดุจมีเพชร
เม็ดงาม มีเพชรน้ าหนึ่งอยู่ในมือ ต้องรักษากัลยาณมิตรผู้นั้นไว้ให้ดี อย่าให้หลุดมือเราไปได้  หากท่าน
ไม่รักษาไว้ มิตรเทียมจะเข้ามาแทนที่ และกัลยาณมิตร หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเพ่ือนที่ดีเพ่ือนที่งาม 
หรือเพ่ือนที่รักใคร่คุ้นเคย เป็นผู้ชี้แนะแนวทางแห่งความเจริญสั่งสอนอบรม เป็นที่ปรึกษามีความเยื่อ
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ใย มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือที่ดีงาม เป็นผู้มีจิตที่หวังดีชักชวนให้ท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล มีคติเป็นสุข 
และป้องกันไม่ให้ท าในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน กัลยาณมิตรนึ้รวมถึงสิ่งแวดล้อมทุก
อย่างที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับความคิดความอ่านความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย (พระจะจู ญาณ
วิชโย (รักษาป่า), 2555) และฉัตรชัย เสนสาย (2554) ให้ความหมายอิทธิพลกัลยาณมิตรต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษที่ 1 ของ สมศ.ว่า ความเป็นกัลยาณมิตร 
หมายถึง การที่นักเรียนรายงานว่ารับรู้คุณสมบัติของผู้ปกครอง ครูและ เพ่ือน ตามคุณสมบัติ 7 
ประการของกัลยาณมิตร ได้แก่ น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ พูดได้เหตุผล อดทนต่อถ้อยค า สอนได้
ลึกซึ้ง และไม่ชักน าในทางเสื่อมเสีย ส่วนพระมหาศุภชัย แซ่เถียร (2559) ให้ความหมายของอิทธิพล
กัลยาณมิตร ต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนว่า หมายถึง การที่ได้รับรู้และเลือก
กระท าพฤติกรรมของนักเรียนตามที่เพ่ือนแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามออกมาให้เห็นโดยทางตรง 
ประกอบด้วยการให้ค าแนะน า การสนับสนุนของเพ่ือน และโดยทางอ้อมด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี 
ส่วนองค์ประกอบความเป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือน ได้แก่น่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ พูดได้เหตุผล 
อดทนต่อถ้อยค า สอนได้ลึกซึ้ง และไม่ชักน าในทางเสื่อมเสีย วัลนิกา ฉลากบาง (2548: 8) ลลิตภัทร 
เจริญรัฐ (2555) และพระมหาศุภชัย แซ่เถียร (2559) ได้น าแนวคิดสองระดับ (ลักษณะของเพ่ือนที่มี
ความเป็นกัลยาณมิตร และคุณสมบัติส าคัญของกัลยาณมิตร) ของพระธรรมปิฏก (2541)  มา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย โดยแบ่งองค์ประกอบอิทธิพลกัลยาณมิตรของนักเรียนออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านการให้ค าแนะน า ชี้แจง ชักจูง สั่งสอนสิ่งที่ดีงามถูกต้อง 2) การสนับสนุนและให้ก าลังใจ การให้
คิดหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ และ3) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการคิดและแก้ปัญหา   

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย จึงสรุปได้ว่าอิทธิพลกัลยาณมิตร หมายถึง 
อิทธิพลของเพ่ือนในการให้ค าแนะน า ตักเตือน ชักจูง และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้า 
ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์และป้องกันไม่ให้ท าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ อิทธิพลกัลยาณมิตร หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้เรื่องราว และ
เลือกที่จะแสดงออกตามเพ่ือนที่ดีจากการได้รับการถ่ายทอดจากเพ่ือน   4 ประการ คือ 1) การได้รับ
ค าแนะน า หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้และเลือกที่จะแสดงออกตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม  จาก
การแนะน า ชักชวน และการสั่งสอนของเพ่ือน 2) การได้รับการสนับสนุน หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้
และเลือกที่จะแสดงออกตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม จากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
และการพูดที่ให้ก าลังใจของเพ่ือน 3) การได้รับแบบอย่างที่ดี หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้และเลือกที่
จะแสดงออกตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม จากการที่นักเรียนได้ยิน หรือได้เห็นการกระท าของเพ่ือน 
แล้วเลียนแบบ 4) การได้รับการป้องกันไม่ให้กระท าในทางเสื่อมเสีย หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้และ
เลือกที่จะแสดงออกตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม จากการที่เพ่ือนตักเตือน ห้ามปรามเมื่อมีแนวโน้ม
ที่นักเรียนจะกระท าไปในทางเสื่อมเสีย 
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การวัดอิทธิพลกัลยาณมิตร จากการประมวลงานวิจัยพบการวัดกัลยาณมิตร ดังนี้ 
ปัทมา เกตุอ่ า (2550) สร้างแบบวัดการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสม โดยน าแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุม
นาวิน และคณะ (2536) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการ
คบเพ่ือนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่คล้อยตามเพ่ือนไปในทางที่เสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน เสพยาเสพ
ติด เป็นแบบวัดที่มีลักษณะเป็นมาตประเมินค่า 6 อันดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย มีข้อ
ค าถามทั้งหมด 10 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อด้วยการหาค่าความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม 
(Item-total Correlation) มีค่าระหว่าง .50 - .69 แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 ฉัตรชัย เสน
สาย (2554) สร้างแบบวัดความเป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือน ตามแนวคิดของ เสกสรร ทองค าบรรจง 
(2545) ที่วัดคุณสมบัติกัลยาณมิตรของครูในงานวิจัยเรื่องการศึกษาโครงสร้างทางจริยธรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตามแนวพุทธศาสนา การสร้างมโนทัศน์พ้ืนฐาน การวัดความเปลี่ยนแปลง
และรูปแบบเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง โดยวัดคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือนจาก
ความน่ารัก น่าเคารพ น่าเจริญใจ พูดได้เหตุผล อดทนต่อถ้อยค า สอนได้ลึกซึ้ง และไม่ชักน าในทาง
เสื่มเสีย มี 42 ข้อค าถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับตั้งแต่มากที่สุด จนถึง น้อยที่สุด ผู้ที่
ตอบได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่า แสดงว่าเพ่ือนของนักเรียนมีคุณสมบัติความเป็น
กัลยาณมิตรมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบสอบถามน้อยกว่า 

พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (2559) สร้างแบบวัดอิทธิพลกัลยาณมิตรในการวัดการรับรู้และ
พฤติกรรมของนักเรียนตามเพ่ือน เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ การบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยน าแบบวัดอิทธิพลกัลยาณมิตรของลลิตภัทร เจริญรัฐ (2555) ฉัตรชัย เสน
สาย (2554) ผจงจิต อินทสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2546) มาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และสร้างข้อค าถามบางข้อขึ้นใหม่ให้ครอบคลุมกับนิยาม
ปฏิบัติการ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การให้ค าแนะน า การสนับสนุนของกัลยาณมิตร และการ
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจ านวน 15 ข้อ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ มากท่ีสุด จนถึง ไม่มี
เลย (4 - 1 คะแนน) ข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน มากที่สุด จนถึง ไม่มีเลย (1-4 คะแนน) 
นักเรียนที่ได้คะแนนแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีอิทธิพลกัลยาณมิตรสูงกว่านักเรียนที่ได้คะแนนแบบวัด
น้อยกว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .21 - .52 ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ 
.81 

ผู้วิจัยวัดอิทธิพลกัลยาณมิตรด้วยแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามขอบเขตของ
นิยามปฏิบัติการ รวมจ านวน 13 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ "จริง
ที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศ
ทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า ได้รับอิทธิพลจากกัลยาณมิตรในด้านพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของอิทธิพลของกัลยาณมิตรกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล  
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัลยาณมิตรในบริบท

ใกล้เคียง ดังนี้  งานวิจัยของเสกสรร  ทองค าบรรจง (2545) ศึกษาโครงสร้างทางจริยธรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตามแนวพุทธศาสนา: การสร้างมโนทัศน์พ้ืนฐาน การวัดความเปลี่ยนแปลง
และ รูปแบบเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง พบผลวิจัยว่า ตัวแปรแฝงด้านปัญญาคือ สัมมาทิฐิ และ 
สัมมาสังกัปปะ ได้รับผลกระทบจากความเป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือนสูงที่สุด  รองลงมาคือการอบรม
เลี้ยงดูของพ่อแม่ และตัวแปรแฝงด้านศีลคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ได้รับ
ผลกระทบจากปัญญาสูงที่สุด รองลงมาคือความเป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูของพ่อ
แม่และความเป็นกัลยาณมิตรของครู ตามล าดับ  และตัวแปรแฝงด้านสมาธิคือ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ และ สัมมาสมาธิ ได้รับผลกระทบจากศีลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ตัวแปรแฝงด้านปัญญา 
ความเป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ และความเป็นกัลยาณมิตรของครู 
ตามล าดับ งานวิจัยของปัทมา เกตุอ่ า (2550) ศึกษาเรื่องลักษณะทางสังคมและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาของเยาวชนในสถานพินิจ พบว่า เยาวชนในสถานพินิจที่มี
การคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมสูง มีพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนามากกว่าเยาวชนใน
สถานพินิจที่มีการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมต่ า และพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออ านาจในตน
และการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาของเยาวชนในสถาน
พินิจในกลุ่มรวม กลุ่มบิดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ด้านในกลุ่มที่มีความเชื่อ
อ านาจในตนสูงหรือต่ าด้วยกัน เยาวชนในสถานพินิจที่มีการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมสูง มีพฤติกรรม
ตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนในสถานพินิจที่มีการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมต่ า และ 
ในกลุ่มที่มีการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมสูงหรือต่ าด้วยกัน เยาวชนในสถานพินิจที่มีความเชื่ออ านาจใน
ตนสูง มีพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาสูงกว่าเยาวชนในสถานพินิจที่มีความเชื่ออ านาจ
ในตนต่ า งานวิจัยของฉัตรชัย เสนสาย (2553) ศึกษาอิทธิพลของกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความ
เชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และปัจจัยทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบผลวิจัยว่า 
กัลยาณมิตรมีอิทธิพลทางอ้อม 3 เส้นทางต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน (beta = 0.91, p< 
.001) ผ่านตัวแปรโยนิโสมนสิการ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และงานวิจัยของพระมหาศุภชัย แซ่เถียร (2559) ศึกษาแบบจ าลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาและผลของโปรแกรมการฝึกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของนักเรียนประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า อิทธิพลครอบครัว อิทธิพล
กัลยาณมิตร มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ เท่ากับ .08 และ .08  
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จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรอิทธิพลของ
กัลยาณมิตรจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน  จึงเลือก
ศึกษาอิทธิพลของกัลยาณมิตรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมของงานวิจัยนี้ 

 
การสนับสนุนจากครูกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

ครู มีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ให้การศึกษาของชาติ เป็นผู้ก าหนด
อนาคตของคนในชาติ ชาติใดก็ตามท่ีได้ครูเป็นผู้มีความรู้ เป็นคนเก่ง เป็นคนเสียสละ ตั้งใจท างานเพ่ือ
ประโยชน์ของนักเรียน ชาตินั้นจะได้พลเมืองที่เก่งและฉลาด มีศักยภาพและมีความสามารถที่จะ
แข่งขันกับทุกประเทศในโลกได้ (รุ่ง แก้วแดง , 2545) เรอเยอร์ (Rueger,Malecki; & Demaray, 
2010 อ้างอิงใน อมราพร สุรการ, 2554) กล่าวว่า การสนับสนุนจากครูมีผลต่อการปรับตัวทางด้าน
อารมณ์  ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถท านายการลดลงของภาวะซึมเศร้า  
มีความสามารถในการปรับตัวในโรงเรียนและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงขึ้น ดังนั้น การได้รับการ
สนับสนุนจากครูจึงแป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม 

 
ความหมายการสนับสนุนจากครู 

นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายค าว่าครู ดังนี้ ครู แปลว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ครู หมายถึง ผู้ควรเคารพ ผู้มี
ความหนัก ที่เป็นหนี้อยู่เหนือศีรษะ หรือเป็นเจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะคนทุกคน (พระเทพวิสุทธิเมธี , 
2527) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของครูว่า หมายถึง บุคคล
วิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ 
ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) และ
ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2540) ได้กล่าวว่า ครูต้องมี
คุณลักษณะที่ดีในด้านเกี่ยวกับการเป็นครูชั้นวิชาชีพ ครูต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่อาชีพครู โดยการ
เขียน การพูด และการค้นคว้าในด้านวิชาการ เป็นสมาชิกที่ ดีของสมาคมวิชาการ ยึดถือ
ขนบธรรมเนียมของครูอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมตัวเองให้งอกงามในวิชาศึกษาศาสตร์อยู่เสมอ แนะน าผู้
ที่ เข้ามาเป็นครูใหม่และนักเรียนฝึกสอนในโรงเรียน นอกจากนี้ ชมพูนุท ร่วมชาติ (2548) ให้
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ 4 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ครูต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน หรือ
วิชาเอกตามสาระการเรียนรู้ ความรู้ด้านวิชาชีพครู ซึ่งควรมีความรู้ในด้านจิตวิทยา ด้านหลักสูตร ด้าน
การศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีและสื่อการสอน ด้านการวัดและประเมินผล
และด้านการวิจัย ส่วนในด้านความรู้ทั่วไปในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น เน้นให้มีความรู้และการเมือง
ท้องถิ่นและชุมชนที่ตนเองสอน เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ท้องถิ่น อาหารหรือ
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โภชนาการ เด็กและครอบครัวและภาษาอังกฤษ 2) ด้านทักษะและเทคนิควิธี ครูควรจะมี
ความสามารถด้านการสอน การสื่อสาร การท าวิจัย การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้สื่อเทคโนโลยี การท าหลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู้การ
รายงานผล การพัฒนาผู้เรียน การจัดท าแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับผู้เรียน การบูรณาการความรู้และการบูรณาการความเป็นไทย 3) ด้านบุคลิกภาพ ต้องมีคุณธรรม 
จริยธรรม เจตคติที่ดีต่อครูมีวิญญาณความเป็นครูใฝ่หา ความรู้ความเป็นผู้น า เฉลียวฉลาด รักและ
ศรัทธาในอาชีพครู มีวิสัยทัศน์มีกระบวนการคิดขั้นสูงใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 4) ด้าน
สัมพันธภาพกับสังคม ครูควรจะเป็นผู้ที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน พัฒนาชุมชน และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จะ
เห็นได้ว่า คุณลักษณะของครูในยุคปฏิรูปการศึกษานี้ จะต้องมีความรู้ในด้านเนื้อหาด้านวิชาการ 
วิชาชีพครูทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีบุคลิกภาพของความเป็นครู เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน จะเห็นได้ว่าบทบาทและคุณลักษณะ
ของครูจะต้องมีความรู้ในด้านเนื้อหา ด้านวิชาการวิชาชีพครู ทักษะการสอน มีบุคลิกของความเป็นครู 
เป็นผู้ที่มีคุณธรรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ท าหน้าที่หลักทางด้านการ
เรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ การกระท าของครูที่แสดงถึงความ
เป็นมิตรที่ดี มีความเชื่อดี มีการปฎิบัติตนที่ดีมีจิตใจดี มีความคิดดี พร้อมจะให้ค าแนะน า หรือชี้แนะ
แนวทางให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้บุคคลที่อยู่ใกล้หรือบุคคลที่เข้าไปหา สามารถพัฒนาตนเอง
ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ด้วยความรัก ความเสียสละความปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ค าว่า การสนับสนุน แปลว่า ส่ งเสริม ช่วยเหลื อ อุปการะ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน , 2542) ธัญญามาศ ค ามาตา (2551) ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคม 
(ประกอบด้วย การสนับสนุนจากครู เพ่ือน และคนรูจักอ่ืนที่คุนเคย) ว่า หมายถึง การที่นักเรียน
อาชีวศึกษามีการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยรูวามีแหลงหรือบุคคลทที่จะใหความชวย
เหลือ หรือคาดวาจะไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน ไดแก ครู เพ่ือน และคนรูจักคุนเคยอ่ืนที่
นอกเหนือจาก พอแม และพ่ีนองในครอบครัว ดานขอมูลขาวสาร วัตถุสิ่งของทั้งที่สามารถจับตองได
และจับตองไมได้ เช่น การไดรับบริการตามที่ตองการ รวมถึงการไดรับการเอาใจใส ไดรับความรัก 
และไดรับก าลังใจ เปนตน จิโนริโอ และฮัสตัน (Brewster; Bowen.2004; as cited in Ginorio; 
Huston, 2001 อ้างอิงใน อมราพร สุรการ, 2555) ให้ความหมายการสนับสนุนจากครูว่า หมายถึง 
การที่ครูรับฟัง ให้ก าลังใจ และยอมรับในตัวนักเรียน ทั้งนี้ อมราพร สุรการ (2555) ให้ความหมายการ
สนับสนุนจากครูว่า หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ถึงการได้รับความช่วยเหลือจากครู แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. การสนับสนุนทางอารมณ์ 
หมายถึง การที่ครูรับฟังความรู้สึกของนักเรียนการแสดงถึงการให้ก าลังใจ เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ 2. 
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การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่ครูให้ค าแนะน า การเสนอแนะ การชี้แนะโดยตรง 
และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 3. การสนับสนุนด้านการประเมิน หมายถึง การที่ครูให้
ข้อมูลสะท้อนกลับต่อการกระท าของนักเรียน การเห็นพ้องรับรองเพ่ือน าไปใช้ในการประเมินตนเอง
กับผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม และ 4. การสนับสนุนด้านเครื่องมือ หมายถึง การช่วยเหลือของครูโดยตรง
ต่อความจ าเป็นของนักเรียนในเรื่องเงิน เวลา แรงงาน และการปรับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ ธนญา ราช
แพทยาคม (2554) ให้ความหมายการสนับสนุนจากครูว่า หมายถึง การที่นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากครู อาจารย์ในโรงเรียนในเรื่องการมีพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน ใน 3 ด้าน คือ  
1) ด้านอารมณ์ เช่น ครูให้ค าชมเชยเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมประหยัดใช้จ่าย การพูดปลอบโยนให้
ก าลังใจในการเก็บออมเงินเพ่ือฝากธนาคาร เป็นต้น 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ความรู้ หรือ
อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ในการประหยัดและเก็บออมเงิน หรือวิธีการน าเงินไปฝากธนาคารโรงเรียน 
เป็นต้น 3) ด้านวัสดุสิ่งของ เช่น ให้กระปุกออมสินเป็นรางวัลต่างๆ สอนวิธีท ากระปุกออมสินอย่างง่าย 
เป็นต้น นอกจากนี้ วันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) ให้ความหมายการสนับสนุนจากครูในการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมว่า หมายถึง ปริมาณการรายงานของนักเรียนว่าครูในโรงเรียน ให้การ
สนับสนุนตนด้านการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ชมเชย เมื่อเห็นนักเรียนใช้อินเทอร์ เน็ตในการค้นคว้าหา
ข้อมูล เพ่ือการศึกษาให้ค าแนะน าให้ข่าวสารเกี่ยวกับ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและถูกวิธี 
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และโทษในการใช้อินเทอร์เน็ตรวมทั้ง จัดหาโปรแกรมและซ็อฟแวร์ที่มีเนื้อหา
สร้างสรรค์แก่นักเรียน เป็นต้น  

 ส าหรับงานวิจัยนี้ การสนับสนุนจากครู หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า ได้รับการ
ส่งเสริมให้ประพฤติดี หรือได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ ด้วยการ
สนับสนุนจากครู 3 ด้าน คือ 1) ด้านอารมณ์ หมายถึง การที่นักเรียนได้รับความห่วงใยเอาใจใส่ และ
การชื่นชมจากครู 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่นักเรียนได้รับข่าวสารความรู้ ค าแนะน า ค าสั่ง
สอน ค าเตือน หรือค าอธิบายที่ชี้ให้เห็นโทษของการพนันบอล 3) ด้านการจัดกิจกรรม หมายถึง การที่
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนในชั้นเรียน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษของการ
พนันบอลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมรณรงค์ละเว้นการ
พนันบอลในโรงเรียน 

 
การวัดการสนับสนุนจากครู  

จากการประมวลแบบสอบถามเพ่ือเป็นแบบวัดในงานวิจัย พบการวัดการสนับสนุนจาก
ครู ดังนี้ ธัญญามาศ ค ามาตา (2551) พัฒนาแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม (การสนับสนุนจาก
ครู เพ่ือน และคนรูจักอ่ืนที่คุนเคย) ของนริศว ปรารมภ (2539) ซึ่งปรับปรุงจาก ดวงเดือน พันธุม
นาวิน งามตา วนินทานนทและคณะ (2536) เปนแบบมาตรประเมินคา 6 ระดับคือ จริงที่สุด จริง ค
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อนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย มีขอค าถามทั้งหมด 15 ขอ พิสัยของคะแนนอยู
ระหวาง 15 – 90 คะแนน นักเรียนอาชีวศึกษาที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย เปนผูที่มีการสนับสนุนทาง
สังคมสูงกว่านักเรียนอาชีวศึกษาที่ไดคะแนนต่ ากวาคาเฉลี่ย โดยคุณภาพเครื่องมือวัด มีค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) ตามวิธีหาสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item – total 
correlation) .399-.740 และมีค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) จากวิธี Cronbach’s 
alpha coefficient .916 ทั้งนี้ อมราพร สุรการ (2555) พัฒนาแบบสอบถามการสนับสนุนจากครู
ตามแนวคิดของมาเลคกี้ ดีมาเรย์และเอลลิอตต์ (Malecki, Demaray; & Elliott, 2000) จ านวน 23 
ข้อ เป็นมาตรวัด 6 ระดับ ตั้งแต่จริงที่สุด ถึงไม่จริงเลย ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็นผู้ที่รับรู้
ถึงการได้รับการสนับสนุนจากครูสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดต่า กว่า โดยคุณภาพเครื่องมือ
วัด มีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ตามวิธีหาสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item 
– total correlation) .265 – .713 มี ค่ าความ เชื่ อมั่ นหรือความเที่ ยง (Reliability) จากวิธี 
Cronbach’s alpha coefficient  0.93 นอกจากนี้  ธนญ า ราชแพทยาคม (255 4) พัฒ นา
แบบสอบถามการสนับสนุนจากครู จากแบบวัดสถานการณ์ในโรงเรียนของฐานันดร์ เปียศิริ (2545) 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรวัด 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 
เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ “จริง ที่สุด” ถึง 
“ไม่จริงเลย” ตามล าดับ หากเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนนในทิศทางกลับกัน นักเรียนที่ได้
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่า เป็นนักเรียนที่มีการสนับสนุนจากครูในการประหยัดและเก็บออมเงิน
มากกว่า นักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยคุณภาพของเครื่อ งมือวัด มีค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ตามวิธีหาสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item – total correlation) 
.16-.61 มีค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) จากวิธี Cronbach’s alpha coefficient .82 
และวันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) พัฒนาแบบสอบถามการสนับสนุนจากครูในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
เหมาะสม จากแบบสอบถามของสุมิตตรา เจิมพันธ์(2545) และดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้า
คะนอง (2547) เป็นประเภทมาตรประเมินรวมค่า แต่ละข้อประกอบด้วย 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” 
ถึง “ไม่จริงเลย จ านวน 10 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นข้อความทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 
1 จากค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ หากเป็นข้อความทางลบ ผู้ตอบจะได้คะแนน 
ในทิศทางกลับกัน โดยคุณภาพของเครื่องมือวัด มีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ตามวิธีหา
สหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item – total correlation) .44-.64 มีค่าความเชื่อมั่นหรือ
ความเที่ยง (Reliability) จากวิธี Cronbach’s alpha coefficient .84 

ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยวัดการสนับสนุนจากครู ด้วยแบบสอบถามที่มีพ้ืนฐานมาจาก  
อมราพร สุรการ (2555) ที่พัฒนาแบบสอบถามการสนับสนุนจากครูตามแนวคิดของมาเลคกี้ ดีมาเรย์
และเอลลิอตต์ (Malecki, Demaray; & Elliott, 2000)  และสร้างขึ้นเองเพ่ิมเติมตามขอบเขตของ
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นิยามปฏิบัติการ รวมจ านวน 11 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ "จริง
ที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศ
ทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า ได้รับการสนับสนุนจากครูในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของการสนับสนุนจากครูกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยของธัญญามาศ ค ามาตา (2551) 
เรื่องปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2550 จ านวน 393 คน  สุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน คือ 
ท าการสุ่มอย่างง่าย 8 โรงเรียน และสุ่มนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวโรงเรียนละ 50 คนพบว่า การ
สนับสนุนทางสังคม (การสนับสนุนจากครู เพ่ือน และคนรูจักอ่ืนที่คุนเคย) และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค อยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยของ ธนญา ราชแพทยาคม (2554) เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุด้าน
ธนาคารในโรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัดและเก็บ
ออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่
ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีธนาคารออมสิน
ในโรงเรียนมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร โดยใช้อัตราการเป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียน เป็นตัวแบ่ง
ชั้นภูมิออกเป็น 2 กลุ่มชั้นภูมิ คือ โรงเรียนที่มีอัตราการเป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียนระดับสูง 
(นักเรียนมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป ) และโรงเรียนที่มีอัตราการเป็น
สมาชิกของธนาคารโรงเรียน ระดับต ่ากว่าร้อยละ 60 จ านวน 4 โรงเรียน สุ่มนักเรียนชั้นภูมิละ 60 คน 
รวมเป็นจ านวนทั้งหมด 120 คน ในแต่ละ โรงเรียน พบว่า จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
มาตรฐาน พบตัวแปรการสนับสนุนจากครู สามารถร่วมท านายพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายกับตัว
แปรอ่ืน ได้ร้อยละ 41.1 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) เท่ากับ -.09 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 งานวิจัยของ 

วันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ทางสังคม และการมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของ
นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิงที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
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3 และ 5 ในโรงเรียนที่เข้าร่วม และไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และ 
ปลอดภัย ประจ าปีการศึกษา 2552 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กทม และ นนทบุรี พบว่า การสนับสนุนจากครูในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 
พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ท านายได้ระหว่างร้อยละ 
37.9 ถึง 51.2 ท านายได้สูงสุดในกลุ่มนักเรียนที่มีจ านวนเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตมาก ตัวท านาย
ส าคัญ คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย การควบคุมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ปกครอง การสนับสนุนจากครูในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนจากครูเป็นผู้มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาหลายด้าน เช่น ความสามารถในการเผชิญปญหา
และฟนฝาอุปสรรคของนักเรียนอาชีวศึกษา พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนั กเรียนหญิง 
เป็นต้น ดังนั้น จึงคาดว่า การสนับสนุนจากครูจะเป็นตัวแปรส าคัญตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน ผู้วิจัยจึงเลือกตัวแปรนี้มาศึกษาในกลุ่มปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมในงานวิจัยครั้งนี้ 

 
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมแห่งแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 
(ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ , 2530) ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้ มาอาศัยอยู่ร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตหรือกฎหมาย การแต่งงานหรือการเลี้ยงดู (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 
2547) เป็นที่ยอมรับกันว่า ครอบครัวสถาบันสังคมที่ส าคัญที่สุด มีความคงทนมากที่สุด กล่าวคือ เป็น
สถาบันทางสังคมกลุ่มแรกที่เราทุกคน จะต้องมีตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโต ครอบครัวจะให้ต าแหน่ง ชื่อ 
นามสกุล ซึ่งเป็นเครื่องบอกสถานภาพและบทบาทในสังคมที่เรามีส่วนร่วม ตลอดจนก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ที่สมาชิกมีต่อกันและต่อสังคม จะเห็นได้ว่าครอบครัวเป็นจุดช่วยยึดโยงชีวิตคนให้มีเสถียรภาพ
ให้มีคุณภาพมากที่สุดภายใต้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และความเอ้ืออาทรด้วยการอยู่ร่วมกัน
เป็นครอบครัว (สุพัตรา สุภาพ, 2541) บทบาทและหน้าที่ต่างๆของครอบครัวล้วนมีอิทธิพลต่อสังคม
และส่งผลกระทบถึงผู้อื่น หรือหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในระบบสังคมโดยรวม (พิมพ์ใจ ไมตรีเปรม, 2543) 
บุคคลเรียนรู้การปรับตัว เกิดบุคลิกภาพและสุขภาพจิตจากครอบครัวของตนเอง (ลักขณา สริวัฒน์ , 
2530) บุคคลมีบุคลิกภาพแบบใดมีความมั่นคงทางด้านจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุณภาพและ
คุณธรรมเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่เล็กจนโต และจากการมีสัมพันธภาพที่ดี
กับคนในครอบครัวเป็นส าคัญ (เกษม ตันติผลาชีวะ, 2544) สอดคล้องกับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน  
(2528) ที่กล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคม ประกอบด้วยสามีภรรยาและลูก ครอบครัว
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ที่อบอุ่นย่อม หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อครอบครัวในทางที่ดี เช่น รู้สึกว่าบ้าน
เป็นสถานที่ที่มีความสุขมากกว่าที่ใดๆ มีความรู้สึกปลอดภัย ครอบครัวมีหน้าที่อบรมถ่ายทอดวิถี
ปฏิบัติของสังคมท่ีท าให้บุตรสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น ครอบครัวจึงมีอิทธิพลในการ
ถ่ายทอด ความคิด เจตคติ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของวัยรุ่นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าครอบครัว
ไทยมีบทบาทส าคัญต่อจิตใจของคนไทยมากกว่าที่จะปรากฏในวัฒนธรรมอ่ืนๆ ฉะนั้นการศึกษา
บทบาทและอิทธิพลของครอบครัวต่อจิตใจของคนไทยจะมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจ
และแนวทางส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพของครอบครัวไทยต่อไปด้วย ธรีรัตน์ เชมนะสิริ (2554) กล่าวว่า 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ซึ่งมีการเติบโตทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ จ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เอาใจใส่ มีเวลาให้แก่กัน ร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน
เป็นครั้งคราว ให้ค าปรึกษาแนะแนวทางแก่เยาวชน บิดามารดามีเวลาอบรมเลี้ยงดู แสดงให้รู้ว่ารัก
และเอาใจใส่ พ่ีน้องร่วมแบ่งปันทุกข์สุขให้ค าปรึกษาและห่วงใยกัน เยาวชนที่ มีความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวดี ไม่จ าเป็นต้องเป็นครอบครัวใหญ่ หรือมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากแต่อยู่ที่คุณภาพ
ของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สมาชิกแต่ละคนมีให้แก่กัน  

 
ความหมายสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว       

กมลา แสงสีทอง (2526) ให้ความหมายของความสัมพันธ์ในครอบครัวว่า หมายความ
ถึง ความสัมพันธ์ตามบทบาทที่คนเรามีต่อสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว ถ้าความสัมพันธ์เป็นการ
ปรองดอง รักใคร่กลมเกลียวในครอบครัว นับว่าเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ดี แต่ถ้าเป็นความขัดแย้ง
หรือมีความรู้สึกที่เป็นอริต่อกัน ถือว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีภายในครอบครัว  

นิตยา คชภักดี (2545) ให้ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัวว่า หมายถึง การ
เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่เพ่ิมความผูกพันเคารพรักและเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่ง
ประเมินได้จากพฤติกรรมการสื่อความหมาย มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ ตัดสินใจ และท ากิจกรรมใน
บรรยากาศที่สงบสุข 

เล็ก สมบัติ (2549) ให้ความหมายของสัมพันธภาพภายในครอบครัวว่า หมายถึง ความ
รัก ความเข้าใจ ความผูกพันฯลฯ ซึ่งเป็นอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ที่สมาชิกในครอบครัวมีให้ต่อกัน 
มีความแน่นแฟ้นของระบบครอบครัวก่อให้เกิดการเกื้อกูล และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
สมาชิก อาจกล่าวได้อีกอย่างว่า เป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุข 

สิริพรรณ มิ่งวานิช (2537) ให้ความหมายของความสัมพันธ์ในครอบครัวว่า เกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน และจะดีมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการค านึงถึง
บทบาทหน้าที่และการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในครอบครัว โดยมีองค์ประกอบดังนี้ คือ 1. การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวร่วมกัน 2. มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์



  47 

ซึ่งกันและกัน 3. มีการยอมรับซึ่งกันและกัน4. ไม่มีความขัดแย้งบาดหมางกัน 5. มีการช่วยเหลือ ดูแล
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 6. มีความสัมพันธ์ รักใคร่ทางความรู้สึก และอารมณ์ท่ีดีต่อกัน   

อมราวดี ณ อุบล (2544) ให้ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัวว่า หมายถึง 
ลักษณะทางพฤติกรรมภายในครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อแม่ และลูกๆ ที่อาศัยอยู่ในครอบครัว
เดียวกัน มีความรัก ความห่วงใย มีการดูแลเอาใจใส่ต่อกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ 1) ครอบครัวที่สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี หมายถึง เด็กได้รับ
ความรักความอบอุ่นจากจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และสมาชิกมีความสัมพันธ์กันดี บุคคลใน
ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น 2) ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไม่ดี หมายถึง เด็กที่อยู่
ในครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อและแม่ที่มีความสัมพันธ์ที่ ไม่ดีต่อกัน เด็กกับผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน เด็กกับสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน และบุคคลใน
ครอบครัวมีการทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันเป็นประจ าอยู่ตลอดเวลา 

จรูญ ทองถาวร (2542) ให้ความหมายของ ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีว่า ครอบครัวที่
ประกอบไปด้วยความรักความเมตตาและหลักคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อกันแต่ลาพัง ความรัก
ความเมตตาและความหวังดีต่อกันภายในครอบครัวอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ ยังต้องมีสิ่ งอ่ืน
ประกอบด้วย สิ่งนั้น คือ ความดีงาม ความถูกต้อง และความเหมาะสม ซึ่งเรียกว่าคุณธรรมในการ
ประพฤติปฏิบัติต่อกัน สัมพันธภาพในครอบครัวย่อมเกิดขึ้นอย่างถาวรไม่ว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม อะไรมาคุกคามก็ไม่อาจท าลายสัมพันธภาพอันนี้ให้แตกสลายลงได้ 

จิราพร ชมพิกุล และคนอ่ืนๆ (2552) ให้ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัว  ว่า
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และเครือญาติ หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่อาศัยรวมอยู่ใน
ครัวเรือนเดียวกัน โดยใช้เวลาในการท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน มีการสนทนาพูดคุย 
ปรึกษาหารือกัน มีการแสดงออกซ่ึงความรัก เอื้ออาทรต่อกันทั้งทางกาย วาจา และใจ และปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นสัมพันธภาพทั้งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ แบ่งได้เป็น 4 
ประเภท 1) ครอบครัวแบบสุดขั้ว หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่  ความ
ผูกพันและความร่วมมือกันมีน้อย การปรับตัวไม่ดี 2) ครอบครัวระดับกลางค่อนไปทางสุดขั้ว หมายถึง 
ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัว มีความผูกพันกันน้อย ความร่วมมือ และการปรับตัวอยู่ในระดับปาน
กลาง 3) ครอบครัวระดับกลางค่อนไปทางสมดุล หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีความ
ผูกพันกันปานกลาง ความร่วมมือ และการปรับตัวอยู่ในระดับดี 4) ครอบครัวแบบสมดุล หมายถึง 
ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัว มีความผูกพันกันมาก มีความร่วมมือและมีการปรับตัวอยู่ในระดับดี 

สมิธ วุฒิสวัสดิ์ (2552) ให้ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัวว่า หมายถึง การ
แสดงพฤติกรรมของสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวของนักเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวไม่ว่า
จะเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ และลูกๆหรือผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่คน
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อ่ืนๆ ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา เพ่ือที่จะท าให้ครอบครัวด าเนินไปได้อย่างมีความสุข มีความ
เข้าใจอันดี ซึ่งประกอบด้วย สัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่ 1) ภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ
ตามบทบาทและหน้าที่ 2) การสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว 3) การแสดงออกถึงความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 4) การให้ความช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 5 ) การ
แก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน 6) การใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมร่วมกัน 7) การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของครอบครัว  

วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง (2553) ให้ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัวว่า การที่
บุคคลรับรู้ว่าในครอบครัว มีการเข้าใจ การสนับสนุน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา หมายถึง ปริมาณการรับรู้ของ
บุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางด้านดีหรือด้านไม่ดีระหว่างบิดามารดา หรือผู้ปกครองสองฝ่ายในด้าน
การเห็นอก เห็นใจ การช่วยเหลือ การสนับสนุนกันทางด้านอารมณ์ และด้านวัตถุสิ่งของ และการ
ขัดแย้งกัน ความห่างเหิน ตลอดจนความไม่เข้าใจกันระหว่างบิดากับมารดา 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง
เยาวชนกับบิดามารดา หมายถึง ปริมาณการรายงานของบุคคลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับบิดา
มารดาในด้านการติดต่อกัน ความเข้าใจกันการช่วยเหลือสนับสนุนกัน รวมทั้งความขัดแย้ง และการที่
บุคคลรู้สึกว่าบิดามารดาไม่เข้าใจตน  

ลักษณะของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพจะประกอบด้วย
ลักษณะ 6 ประการ คือ (นวรัตน์ ศรีรัญเพชร, 2539) 1) การชื่นชมคุณค่าของคนในครอบครัว ความ
พึงพอใจ ชื่นชม และเห็นคุณค่าของกันและกัน ในครอบครัวควรจะได้มีการแสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง 
เมื่อคนในครอบครัวแสดงความรู้สึกแสดงการกระท าว่าพึงพอใจในคนอ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมครอบครัว
เดียวกัน ตระหนักในคุณค่าซึ่งกันและกันแล้วเปรียบเสมือนเป็นพ้ืนฐานของความอบอุ่นและมั่นคงใน
ครอบครัว รวมทั้งยังเป็นการหล่อหลอมสมาชิก ในครอบครัวให้มีเจตคติมองสังคมส่วนรวมในแง่ดีด้วย 
2) การมีเวลาอยู่ร่วมกัน การที่ทุกคนในครอบครัวได้ร่วมท ากิจกรรมหลายอย่างร่วมกันและเป็น
กิจกรรมที่ทุกคนพอใจที่จะท าร่วมกัน มิใช่เพราะการบังคับหรือโดยบังเอิญจะช่วยพัฒนาให้
ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคงยิ่งขึ้น 3) การมีพันธะต่อความสุขและสวัสดิภาพของ
ครอบครัวร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวที่สัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพมักจะมีพันธะดังกล่าวนี้อยู่ใน
ระดับสูง กล่าวคือ คนในครอบครัวรู้สึกเป็นพันธะที่ต้องส่งเสริมให้สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวได้มี
ความสุขและมีสวัสดิภาพที่ดี เป็นการห่วงใยกันและกันอย่างแท้จริง 4) การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
เป็นอย่างดี มีเวลาส าหรับการพูดคุยกันเสมอ โดยจะพูดคุยรับรู้เรื่องราวกันโดยตรง ไม่ปกปิด ไม่เก็บไว้
ในใจ หรือไม่จ าเป็นต้องรับรู้เรื่องราวของบุคคลอ่ืนในครอบครัวโดยอาศัยบุคคลที่ 3 หรือบุคคลนอก
ครอบครัวเป็นสื่อ 5) การมีศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้า คุณลักษณะข้อนี้พบในครอบครัวที่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง บุคคลในครอบครัวมักจะมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น ไปเข้าโบสถ์
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ทุกวันอาทิตย์พร้อมกัน หรือเข้าวัดฟังพระเทศน์ร่วมกัน ในหลายครอบครัวที่พบอาจมีส่วนจัดตั้ง
องค์กรทางศาสนา เช่น สร้างวัด หรือเป็นธุระให้กับศาสนา เป็นต้น การที่คนในครอบครัวมีศรัทธาต่อ
ศาสนานี้ท าให้มีสติ มีความอดทนต่อกัน มีการให้อภัยต่อผู้อ่ืนสูง ระงับความโกรธได้รวดเร็ว และรู้จัก
ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม และ 6) การมีสมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัวได้อย่างดี 
ครอบครัวที่สัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพมักจะมีวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหา หรือกู้สถานการณ์ที่วิกฤตให้
กลับคืนสู่สภาพที่ดีเช่นเดิมได้ ทุกคนในครอบครัวจะร่วมกันต่อสู้กับปัญหา ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
และร่วมกันคลี่คลายปัญหาให้ได้ในที่สุด แต่ถ้าพ่อแม่ไม่รักกัน ความไม่ปรองดองของพ่อแม่ การ
ทะเลาะโต้เถียงกันบ่อยๆจะท าให้เด็กรู้สึกสับสนวุ่นวายและกระวนกระวายใจ จิตใจเต็มไปด้วยความ
ตึงเครียด จึงเริ่มเบื่อบ้าน รู้สึกว่าบ้านไม่น่าอยู่ ไม่อบอุ่น และไม่ปลอดภัย เมื่อเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกัน
เด็กก็มักจะเกิดความเสียใจและไม่สบายใจ ยิ่งได้เห็นความรุนแรง ความไม่เป็นธรรม มีการรังแกทุบตี
กัน ก็ยิ่งท าให้เด็กเสียใจมากขึ้น พ่อแม่บางคนทะเลาะกันแล้วมาระบายอารมณ์ร้ายกับลูก ท าให้เด็ก
คิดว่าพ่อแม่เองแท้ๆยังท าได้คนอ่ืนจะยิ่งโหดร้ายแค่ไหน ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่
ไว้วางใจคนอ่ืน 

ส าหรับงานวิจัยนี้ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า สมาชิก
ในครอบครัวซึ่งประกอบด้วย นักเรียนกับพ่อแม่ หรือนักเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งอาจเป็นญาติผู้ใหญ่ 
ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา เป็นต้น มีการแสดงออกที่ดีต่อนักเรียนด้วยลักษณะหรือพฤติกรรม 2 
ประการ คือ 1) การแสดงออกด้วยความความผูกพัน หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีความ
ห่วงใย ความหวังดี สั่งสอน ตักเตือน ห้ามปราม เพ่ือไม่ให้นักเรียนพนันบอล 2) การที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีการสื่อสารกัน หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวหาเวลาพูดคุยกันในแต่ละวัน นักเรียนมี
โอกาสเล่าเรื่องราวของตนให้สมาชิกในครอบครัวได้รับรู้โดยไม่ปกปิด ไม่เก็บไว้ในใจ หรือมีการ
ปรึกษาหารือกัน    

 
การวัดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว        

จิราพร ชมพิกุล และคนอ่ืนๆ (2552) ศึกษาเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวไทย เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับหัวหน้าครอบครัว หรือผู้แทนในครอบครัว
ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,030 ราย  โดยมีพ้ืนที่ศึกษา
ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ จ านวน 5 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น พิจิตร 
ปราจีนบุรี กระบี่ และกรุงเทพมหานคร วัดสัมพันธภาพในครอบครัวไทยจากความผูกพันทางอารมณ์
ที่สมาชิกมีต่อกัน ความร่วมมือ และการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว ด้วยด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
1) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว 2 ) การแสดงออกซึ่งความรัก 
และความเอ้ืออาทรต่อกันทั้ งทางกาย วาจาและใจของสมาชิกในครอบครัว 3 ) การพูดคุย 
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ปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่างๆของสมาชิกในครอบครัว 4 ) การใช้เวลาในการท า
กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว เก็บข้อมูลด้วยโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กับผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยตรง ตามแบบส ารวจสัมพันธภาพในครอบครัวที่ได้สร้างไว้ มี 41 ข้อค าถาม ให้คะแนน 3 ระดับ 
คือ ไม่ได้ปฏิบัติ บางครั้ง เป็นประจ า  (3 ถึง 1 คะแนน) ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ที่มีสัมพันธภาพที่
ดีในครอบครัวสูงกว่า วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลของ
พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) จ านวน 
1,248 คน วัดสัมพันธภาพในครอบครัว โดยปรับปรุงจากแบบวัดของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคน
อ่ืน ๆ (2536) แบบวัดมีจ านวน 20 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก“จริงที่สุด” ถึง “ไม่
จริงเลย” วิธีการให้คะแนน ผู้ที่ตอบ จริงที่สุดได้ 6 คะแนน จริงได้ 5 คะแนน ค่อนข้างจริง ได้ 4 
คะแนน ค่อนข้างไม่จริงได้ 3 คะแนน ไม่จริงได้ 2 คะแนน ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูง
กว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่รับรู้ว่าบิดาและมารดามีสัมพันธภาพที่ดีสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า ส่วนธรีรัตน์ 
เชมนะสิริ. (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในเยาวชน
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในการวัดความสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายจ านวน 405 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากสถานบันเทิงและ
สถานส่งเสริมสุขภาพเฉพาะทางของกลุ่มเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแบบวัดความสัมพันธ์ในครอบครัวของพวงเพชร บุณยธรรมา (2547) และปัทมาพร 
นพรัตน์ (2551) โดยปรับปรุงข้อค าถามและเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย มี 
10 ข้อค าถาม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับคือ จริงที่สุด จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง และไม่จริงที่สุด 
ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 10 กับ 50 คะแนน ค่าความเชื่อมั่นชนิดสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .952 
เยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงกว่า
ด้านตรงข้าม เช่นเดียวกับ สมิธ วุฒิสวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  โรงเรียนปัญจทรัพย์ จ านวน 281คน 
เป็นนักเรียนหญิง 161 คนและนักเรียนชาย 120 คน วัดสัมพันธภาพในครอบครัวด้วยแบบสอบถามที่
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของเพ็ญนภา กุลนภาดล (2547) วัดองค์ประกอบ 7 ด้าน ด้วย 14 ข้อ
ค าถาม ได้แก่ 1) ภารกิจที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ 2 ) การสื่อสารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 3) การแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 4 ) การให้ความ
ช่วยเหลือ และเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 5) การแก้ปัญหาและความขัดแย้งร่วมกัน 6) การใช้เวลา
ว่างในการทากิจกรรมร่วมกัน 7) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว แบบสอบถามเป็นมาตรวัด
ประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่จริงที่สุดจนถึงไม่จริงเลย ให้คะแนน 6-1 คะแนน ข้อความทางบวก 
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จริงที่สุดให้ 6 คะแนน ไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน นักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่า เป็นผู้มีสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวมากกว่าผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่า 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยวัดสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบวัดของ สมิธ วุฒิสวัสดิ์ (2552) และสร้างเพ่ิมเติมตาม
ขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง 
“ไม่จริงเลย” จ านวน 10 ข้อ ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนน
ในทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า เป็นผู้มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวด้าน
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ตอบได้คะแนนต่ ากว่า 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

อมราวดี ณ อุบล (2544) ได้ศึกษาสุขภาพจิตของนักเรียนวัยรุ่นที่มีลักษณะครอบครัว 
การอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนวัยรุ่นที่ก าลังศึกษา
อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดสมุทรปราการจ านวน 400 คน พบว่า วัยรุ่นที่อยู่ใน
ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวดี มีสุขภาพจิตดีกว่าวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวไม่ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 งานวิจัยของศักดินา บุญเปี่ยม (2548) ศึกษา
เรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตลักษณะของผู้ติดยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน)ในระหว่างกระบวนการบ าบัดตาม
แนวจิตบ าบัดในระบบบังคับแบบผู้ป่วยใน ศึกษาจากผู้ป่วยที่ติดยาบ้าที่เข้ารับการบ าบัดรักษาอยู่ใน
ระยะแรก และระยะหลังของการบ าบัดรักษาตามรูปแบบการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสาย
ใหม่  318 คน พบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวภายใต้องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ของรูปแบบการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ มีความสัมพันธ์ต่อจิตลักษณะของผู้ป่วยที่
ติดยาบ้ามากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง 
(2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage random sampling) จ านวน 1,248 คน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม นักเรียนที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีมากเท่าใด 
จะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากขึ้น และงานวิจัยของธรีรัตน์ เชมนะสิริ(2554) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชาย กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 405 คน พบว่า  เยาวชนชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวน้อย และมีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนต่ า มี
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายใน
ลักษณะอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า สัมพันธภาพ
ที่ดีในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา กล่าวคือ ผู้ที่มีสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวมากมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวน้อย 
ดังนั้น ผู้วิจัยคาดว่า สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะเป็นตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอล ผู้วิจัยจึงสนใจน าตัวแปรนี้มาศึกษาในกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมในงานวิจัยนี้ 

 
ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านบุคคลกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล     

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ได้อธิบายว่า ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factor) 
เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของการเกิดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาตัวแปรที่
เป็นปัจจัยด้านบุคคล 3 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล การคิดแบบรู้
คุณค่าแท-้คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 
เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล    

เจตคติ เป็นลักษณะหนึ่งของคุณลักษณะด้านความรู้สึก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม  
จึงมีผู้นิยมศึกษากันมากและให้ความหมาย  

 
ความหมายเจตคติ 

ค าว่า เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude รากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า Aptus 
แปลว่า โน้มเอียง เหมาะสม (วรรณดี แสงประทีปทอง, 2544) เจตคติ มีความหมายถึง ท่าทีหรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) อัลพอร์ท (Allport, 
1985) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า เป็นสภาวะความพร้อมทางจิตใจซึ่งเกิดจากประสบการณ์ 
สภาวะความพร้อมนี้ เป็นแรงที่ก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาระหว่างบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถเกิดขึ้นได้จากวิธีการต่อไปนี้ 1) เกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมในสังคม 2) สร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง 3) ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
เดิมมีทั้งทางบวกและลบ และจะส่งผลถึงเจตคติต่อสิ่งใหม่ที่คล้ายคลึงกัน 4) เลียนแบบบุคคลที่ตนเอง
ให้ความส าคัญ และรับเอาเจตคตินั้นมาเป็นของตน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2551) ได้ให้ความหมาย
ของเจตคติว่า เป็นคุณลักษณะทางจิตของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ ที่เป็นความโน้ม
เอียงทางความรู้สึกของบุคคล การลงความเห็น การประเมินสิ่งต่างๆ ทั้งบุคคล สิ่งของหรือ
สถานการณ์อย่างมีทิศทางที่ดีหรือไม่ดี และตอบสนองต่อสิ่งเร้าเหล่านั้นด้วยความรู้สึกอาจเป็นบวก 
เช่น พึงพอใจ เห็นด้วย ชอบและสนับสนุน หรือเป็นลบ เช่น ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบและไม่
สนับสนุน หรือเป็นกลางคือ ไม่มีความรู้สึกใด ๆ บุคคลจะแสดงความรู้สึกออกมาเป็นพฤติกรรม 2 
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ลักษณะ คือ พฤติกรรมที่สังเกตได้ เรียกว่า พฤติกรรมภายนอก เช่น มีการแสดงท่าทาง หน้าตาบ่ง
บอกความพึงพอใจ และพฤติกรรมที่สังเกตไม่ได้เรียกว่า พฤติกรรมภายใน เช่น ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่
แสดงออก นอกจากนี้ นรินทร์ ค าโพธิ์ (2550) ได้ให้ความหมายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมต้านทานการ
พนันบอลว่า หมายถึง ความรู้สึกเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับประโยชน์และโทษ ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
ของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการต้านทานการพนันบอล ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเล่นการพนัน 
และพฤติกรรมการคบเพ่ือนที่เหมาะสม รวมทั้งความพร้อมที่นักเรียนจะกระท าพฤติกรรมนั้นๆให้
สอดคล้องกับความรู้สึกของตน และมัญชลี เปี่ยมดี (2558) ได้ให้ความหมายเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงอบายมุขว่า หมายถึง ความรู้สึกเชิงประเมินค่าว่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขเป็นสิ่งที่ดี
หรือไม่ดี มีประโยชน์หรือโทษเพียงใด รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
อบายมุขหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข 

แมคไกวร์ (McGuire, W. J., 1985) ได้แบ่งเจตคติเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้เกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเชื่อของบุคคลต่อสิ่งเหล่านั้นว่า ดีหรือเลว มีประโยชน์หรือโทษมากน้อย
เพียงใด เนื่องจากความรู้ เชิงประเมินค่า เป็นต้น  ก าเนิดของเจตคติของบุคคล ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติที่ส าคัญคือ การปรับองค์ประกอบความรู้เชิงประมาณค่าให้ตรงกับความจริงของ
บุคคลนั้น 2) ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในลักษณะที่ชอบ
หรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับคุณและ
โทษของสิ่งนั้น 3) ความพร้อมที่จะปฏิบัติ (Behavior Intention Component) หมายถึง ความโน้ม
เอียงหรือความพร้อมที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเมื่อบุคคลมีความรู้เชิงประเมินค่าและมีความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบสิ่งนั้นอย่างสอดคล้องกัน โดยองค์ประกอบ 3 ด้านนี้ ถ้าด้านใดด้านหนึ่งเปลี่ยนแปลง เจต
คติของบุคคลนั้นจะเปลี่ยนแปลงด้วย (Shaver. 1977 อ้างอิงใน งามตา วนินทานนท์, 2535) เจตคติ
ยังมีลักษณะที่ส าคัญอีก 2 ประการคือ 1) มีทิศทาง หมายถึง มีทิศทางไปในทางบวกหรือลบ ดีหรือเลว 
ชอบหรือไม่ชอบ และ 2) มีความเข้มหรือความรุนแรง เช่น อาจมีเจตคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดรุนแรงมาก
และอีกสิ่งหนึ่งเบาบาง ขึ้นอยู่กับความส าคัญของสิ่งนั้นหรือความพัวพันของบุคคลต่อเรื่อ งนั้น 
(McGuire, W. J., 1985) ดังนั้น  จากการประมวลเอกสารงานวิจัย จึ งสรุปได้ว่า เจตคติ เป็น
คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นความโน้มเอียงทางความรู้สึก 
ความคิดเห็น การประเมินบุคคล สิ่งของหรือสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีทิศทาง เช่น ดีหรือไม่ดี โดยมี
ความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมเข้าหาเมื่อรู้สึกชอบเรียกว่า เจตคติทางบวกหรือเจตคติที่ดี หรือพร้อม
ที่จะแสดงพฤติกรรมถอยหนีเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ชอบเรียกว่า เจตคติทางลบหรือเจตคติไม่ดี 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้เชิงประเมินค่า ความรู้สึก และความพร้อมที่จะปฏิบัติ  
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ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเจตคติทางบวกที่มีต่อพฤติกรรม คือ เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล หมายถึง การที่นักเรียนมีความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ มองเห็นว่า 
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือมีโทษต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งน าไปสู่ความพร้อมที่นักเรียนจะกระท า หรือให้ความช่วยเหลือ หรือ
สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านั้น ให้สอดคล้องกับความรู้สึกของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ 1) ความรู้สึกเชิงประเมินค่าในประโยชน์หรือโทษของการมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 2) 
ความชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล และ 3) ความพร้อมที่
จะกระท าพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

 
การวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล      

การวัดเจตคติ เป็นการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก 
ดังที่ ไพศาล หวังพานิช (2530) ได้อธิบายว่า เนื่องจากเจตคติเป็นคุณลักษณะภายในที่มีการ
แปรเปลี่ยนได้ง่าย การวัดเจตคติจึงมีหลักส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1) การยอมรับในข้อตกลงเบื้องต้นใน
การวัดเจตคติว่า เจตคติของบุคคลมีลักษณะคงที่หรือคงเส้นคงวาอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ได้ผันแปร
ตลอดเวลา ซึ่งจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งคงที่ ท าให้สามารถวัดได้ เจตคติของบุคคลไม่
สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได้โดยตรง จึงเป็นการวัดทางอ้อม โดยวัดจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออก
หรือประพฤติอย่างสม่ าเสมอ เจตคติจะแสดงออกอย่างมีทิศทางและปริมาณความเข้มของความรู้สึก
นึกคิด เช่น ให้การสนับสนุนหรือคัดค้าน เป็นต้น 2) การวัดเจตคติประกอบด้วย ตัวบุคคลที่ถูกวัด สิ่ง
เร้าและการตอบสนอง 3) สิ่งเร้าที่นิยมใช้ คือ ข้อความวัดเจตคติซึ่งเป็นสิ่งเร้าทางภาษาที่ใช้อธิบายถึง 
คุณค่าคุณลักษณะของสิ่งนั้น เพ่ือให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็นระดับความรู้สึก เช่น มาก ปานกลาง 
น้อย เป็นต้น 4) การวัดเจตคติของบุคคลเป็นการถามคุณค่าและลักษณะในแต่ละด้านของเรื่องนั้ น 
แล้วน าผลที่เป็นส่วนประกอบหรือรายละเอียดปลีกย่อยมาผสมผสานสรุปรวมเป็นเจตคติของบุคคลนั้น 
จึงจ าเป็นที่การวัดควรครอบคลุมทุกลักษณะ เพ่ือให้สามารถสรุปได้ตรงความจริงมากที่สุด 5 ) การ
ค านึงถึงความเที่ยงตรง โดยผลที่วัดได้มีความตรงกับสภาพความเป็นจริงของบุคคลทั้งในแง่ทิศทาง 
ระดับและช่วงของเจตคติการศึกษาเจตคติสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ วัด
ร่องรอย วัดทางอ้อม วัดทางสรีระ และใช้มาตรวัด ที่นิยมที่สุดคือ ใช้มาตรวัดประเมินค่า (Rating 
Scale) ข้อดีคือ เป็นแบบวัดที่ใช้วัดความรู้สึก อารมณ์ ความคิดเห็นของบุคคล และคุณลักษณะแฝง 
ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่เชื่อว่ามีลักษณะนั้นในตัวบุคคล เป็นตัวที่ก่อให้เกิดความ
แตกต่างกัน และส่งผลให้เกิดความแตกต่างในลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาตรวัดนี้สามารถใช้กับคน
จ านวนมากในเวลาเดียวกัน จึงสิ้นเปลืองงบประมาณน้อยกว่าวิธีอ่ืน ผู้ตอบสามารถตอบได้โดยอิสระ 
มาตรวัดที่มีความชัดเจนเชิงทฤษฎี  สามารถน าคะแนนไปเปรียบเทียบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มได้ แต่มี
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ข้อจ ากัดคือ ใช้เวลาสร้างเครื่องมือมากกว่าวิธีอ่ืน (วรรณดี แสงประทีปทอง. 2544) วิธีการสร้างมาตร
วัดที่นิยมใช้มีหลายแบบ เช่น 1) วิธีการของเธอร์สโตน ที่ เรียกว่า Equal Appearing Intervals 
(Thurstone, 1970) โดยเธอร์สโตนได้ใช้วัดเจตคติของบุคคลด้วยกฎแห่งการเปรียบเทียบเพ่ือ
ตัดสินใจ (Law of Comparative Judgment) คือ ให้ผู้ตอบตัดสินข้อความที่แสดงถึงเจตคติต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งว่า เห็นด้วย (Accepted) หรือไม่เห็นด้วย (Rejected) ในข้อความเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด 
ให้กลุ่มผู้ตัดสินพิจารณาว่า ข้อความแต่ละข้อความที่เสนอมานั้นควรอยู่ต าแหน่งใดเมื่อแบ่งความ
คิดเห็นทั้งหมดตั้งแต่ “เห็นด้วยมากที่สุด” จนถึง “ไม่เห็นด้วยมากที่สุด” ออกเป็น 11 กลุ่มเท่ากัน 
เมื่อกลุ่มผู้ตัดสินพิจารณาตัดสินหมดทุกข้อความแล้ว น าแต่ละค่าหาสเกล (Scale Value) จะได้
ต าแหน่งมัธยฐานของแต่ละสเกลเพ่ือวัดเจตคติต่อไป  2) วิธีการของลิเคิร์ท ที่เรียกว่า Summated 
Rating Scale หรือ Likert’s Method สร้างขึ้นโดยลิเคิร์ท(Likert. 1932) เป็นมาตรวัดเจตคติโดย
การน าข้อความที่ใช้วัดเจตคติไปให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นว่า มีความรู้สึกต่อข้อความเหล่านั้น
อย่างไร ตั้งแต่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนด
คะแนนเป็น 5 4 3 2 หรือ 1 ตามล าดับ เมื่อเป็นข้อความทางบวก (Positive Statement) และเป็น 
1 2 3 4 หรือ 5 ตามล าดับ เมื่อข้อความในทางลบ (Negative Statement) จากนั้นน าข้อความ
ทั้งหมดไปวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Analysis) โดยเลือกข้อความที่สามารถจ าแนก
กลุ่มที่มีเจตคติที่ดีและเจตคติที่ไม่ดีออกจากกันได้ เพ่ือน าไปใช้วัดเจตคติต่อไป  3) วิธีการของออสกู๊ด 
ที่เรียกว่า Semantic Differential (Osgood, 1952) ใช้มาตรวัดนี้เพ่ือวัดความหมายของมโนทัศน์ 
(Concept) ในรูปความหมายของค าคุณศัพท์ (Adjectives) โดยให้บุคคลท าเครื่องหมายแสดงความ
คิดเห็นลงบนสเกลซึ่งอยู่ระหว่างค าคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกันเป็นคู่ เช่น ดีกับไม่ดี ชอบกับไม่
ชอบ เป็นต้น ผู้ตอบพิจารณาว่า มโนทัศน์ที่ตนเห็นมีความหมายสอดคล้องกับคุณศัพท์ในแต่ละสเกล
อย่างไร มากน้อยพียงไร แล้วกรอกความเห็นลงในสเกล 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงและพฤติกรรมที่ใกล้เคียง พบว่า เนติลักษมณ์ รุ่งศิริวัฒนกิจ (2550) วัดเจตคติต่อการสูบ
บุหรี่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ด้วยแบบวัดเจตคติต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียน 
มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ เป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็ น
ด้วยอย่างยิ่ง ให้คะแนน 5 ถึง 1 ตามล าดับ นักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่า นักเรียนมี
เจตคติต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .80 นรินทร์ ค าโพธิ์ (2550) วัดเจตคติต่อพฤติกรรมต้านทานการเล่นพนัน
ฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ โดย
วัดความรู้สึกเชิงประเมินค่า อารมณ์และความพร้อมที่นักเรียนจะกระท าพฤติกรรมต้านทานการพนัน
บอล มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ เป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย ให้
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คะแนน 6 ถึง 1 ตามล าดับ นักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่า นักเรียนมีเจตคติต่อ
พฤติกรรมต้านทานการเล่นพนันฟุตบอลสูงกว่านักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย  และมัญชลี เปี่ยม
ดี (2558) วัดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
ตามนิยามปฏิบัติการ โดยวัดเจตคติ 3 องค์ประกอบมีข้อค าถาม จ านวน 10 ข้อเป็นมาตรวัดประเมิน
ค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย ให้คะแนน 6 ถึง 1 ตามล าดับ นักเรียนที่ได้คะแนนสูง
คือนักเรียนที่มีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขมากกว่านักเรียนที่ได้คะแนนต ่า 

ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยวัดเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้วยแบบสอบถาม
ตามแนวคิดของ แมคไกวร์ (McGuire, W. J., 1985) และสร้างเพ่ิมเติมตามขอบเขตของนิยาม
ปฏิบัติการ จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ "จริงที่สุด" ถึง "ไม่
จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ผู้
ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ในด้านพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล    

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยง 
พบงานวิจัยของเนติลักษมณ์ รุ่งศิริวัฒนกิจ (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เจตคติต่อการสูบบุหรี่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.422)  
มีความหมายว่า เมื่อนักเรียนมีเจตคติต่อการสูบบุหรี่อยู่ในระดับที่ถูกต้อง จะท า ให้มีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่มากขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยของนรินทร์ ค าโพธิ์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยทาง
สังคม ลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนันฟุตบอลในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ตัวแปรทัศนคติต่อพฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนันฟุตบอล มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนันฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ถูกคัดเลือกเข้าท านายเป็นล าดับที่ 1 และสามารถท านายพฤติกรรมต้านทานการเล่นการพนันฟุตบอล
ได้ล าดับที่ 1 ในทุกกลุ่มย่อย และงานวิจัยของมัญชลี เปี่ยมดี (2558) ศึกษาเรื่องลักษณะทางสังคม
และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขเป็นตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข สามารถร่วมท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขร่ วมกับตัวแปรอ่ืน 
(ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การอบรมเลี้ยงดูตามแนวพุทธ อิทธิพลจากสื่อ  และวิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม ) ได้ร้อยละ 49 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) เท่ากับ .31 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
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ดังนั้น จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ผู้วิจัยคาดว่าเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอล จะเป็นตัวท านายส าคัญของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ผู้วิจัยจึงสนใจ
น าตัวแปรเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลมาศึกษาเป็นตัวแปรสาเหตุในกลุ่มปัจจัยด้าน
บุคคลในการวิจัยครั้งนี้ 
 

การคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล   
การคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม เป็นการคิดที่มีความส าคัญและมีประโยชน์มากใน

การด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคล เป็นวิธีการคิดแบบหนึ่งในโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรม
เพ่ือการคิดอย่างเข้าถึงความจริง คิดอย่างมีล าดับเป็นขั้นตอน ไม่สับสน มีเหตุผล และมีเป้าหมาย  

การคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม เป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องกับปัญญาด้านการรับรู้
อารมณ์ หรือรับประสบการณ์จากภายนอกได้อย่างถูกต้องในการเข้าหาหรือครอบครองสิ่งทั้งหลาย 
ด้วยการประมวลความคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เพ่ือสกัดหรือบรรเทาความอยาก ไม่ให้กิเลส
เข้าครอบง าจิตใจ ซึ่งอาจชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (พระเทพวิสุทธิเมธี, 2527) 

 
ความหมายการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม       

คุณค่า หมายถึง สิ่งที่มีประโยชน์ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2542) คุณค่า
แท้ จึงหมายถึง สิ่งที่มีประโยชน์จริง และคุณค่าเทียม หมายถึง  สิ่งที่มีประโยชน์ไม่จริง  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต, 2556) อธิบายการคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่า
เทียมว่า เป็นวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เป็นขั้นฝึกหัดขัดเกลากิเลสที่เข้ามาครอบง าจิตใจ แล้ว
ชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การคิดแบบรู้คุณค่าแท้นี้ ต้องมุ่งให้เข้าใจด้วยปัญญาเป็นเครื่องตี
ค่าหรือวัดราคา ที่พ้นจากความเป็นทาสของวัตถุ โดยสามารถพิจารณาได้ว่า ในการที่จะรับสิ่งใด ควร
เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ สามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาการด ารงชีวิต หรือเพ่ือประโยชน์สุขของตนและ
ผู้อ่ืน จึงกล่าวได้ว่า สิ่งนั้นมีคุณค่าแท้ ในทางตรงกันข้าม การที่บุคคล เข้าหาหรือครอบครองสิ่ง
ทั้งหลายที่คิดว่ามีประโยชน์ ด้วยการนิยมส่วนที่มนุษย์พอกเสริมให้สิ่งนั้นมีราคา เสริมความพึงพอใจที่
เกินความพอดีต่อการด ารงชีวิต สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นคุณค่าเทียม 

ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2550) อธิบายว่า การคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม 
เป็นการพิจารณาสิ่งทั้งหลายว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการด ารงชีวิต เป็นการสนองปัญญา หรือมี
เป้าหมายอ่ืนที่ไม่จ าเป็นเสริมมาด้วยซึ่งเป็นการสนองตัณหา และมัญชลี เปี่ยมดี (2558: 34) ให้
ความหมายของวิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมว่า หมายถึง การที่นักเรียนรู้จักคิดเพ่ือการก าจัด
ความอยากหรือเพ่ือไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบง าจิตใจแล้วชักจูงให้เกิดพฤติกรรม  เช่น การคิดถึง
คุณสมบัติและประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือมากกว่าความหรูหรา หรือเพราะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยม 
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หรือการรับประทานอาหารเพ่ือหล่อเลี้ยงร่างกาย ไม่ใช่เพ่ือความเน้นความอร่อย และความสวยงาม 
รถยนต์เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกให้ไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เครื่องวัดฐานะ แสดงความมั่ง
มี เป็นต้น 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ การคิดแบบรู้คุณค่าแท้ -
คุณค่าเทียม หมายถึง การที่นักเรียนรู้จักคิดพิจารณาจากการชมการแข่งขันฟุตบอลว่า นักเรียนมีการ
รับรู้และเลือกรับประโยชน์ที่เป็นจริง หรือคุณค่าที่แท้จริงจากการชมกีฬาฟุตบอล ที่ไม่มีประโยชน์อ่ืน
แอบแฝง พอกเสริมหรือเติมแต่ง จนเปลี่ยนแปลงความมุ่งหมายของกีฬาฟุตบอล เช่น การได้รับความ
สนุกสนาน การรับรู้ความส าคัญของการเล่นเป็นทีม การเคารพในกติกาการแข่งขัน  หรือรู้จักเลือกรับ
แบบอย่างที่ดีจากนักฟุตบอล เช่น  การมีความอดทน การมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดย
นักเรียนไม่เลือกรับสิ่งที่เป็นโทษ สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่จริงหรือคุณค่าเทียมจากการชมการแข่งขัน
ฟุตบอล เช่น  การชวนเพ่ือนเล่นพนันบอลในขณะที่ชมการแข่งขันฟุตบอล การน าเงินออมไปเล่นพนัน
บอลในช่วงบอลโลก เพราะคิดว่าจะเป็นที่มาของรายได้เสริม เป็นต้น 

 
การวัดการคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม       

จากการประมวลเอกสาร พบว่า งานวิจัยของมัญชลี เปี่ยมดี (2558) วัดการคิดแบบรู้
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 385 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 357 คน  
รวมจ านวน 742 คน  ด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยปรับจากแบบวัดของ อาภา จันทรสกุล 
และ จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (ม.ป.ป.: 1) จ านวน 10 ข้อ ให้สอดคล้องกับบริบทที่จะท าการศึกษา ใน
ลักษณะมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า
คือ นักเรียนที่มีการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียมสูงกว่านักเรียนที่ได้คะแนนต ่า ทั้งนี้ ผจงจิต อินท
สุวรรณ และคณะ (2550) วัดตัวแปรเหตุผลในการคิดแบบโยนิโสนมสิการ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1,100 คน ด้วยแบบทดสอบที่มี 4 ตัวเลือก และมีค าตอบที่ถูก
ที่สุดเพียงค าตอบเดียว แต่ละข้อบรรยายถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการบริโภคตามเนื้อหา 
4 เรื่อง เป็นเหตุผลที่ใช้ในการคิดเพ่ือตัดสินใจประยุกต์ตามแนวการคิดตามหลักพุทธธรรมหรือโยนิโส
มนสิการ 7 วิธี คือ สืบสาวเหตุปัจจัย แยกแยะส่วนประกอบ แก้ปัญหา เห็นคุณโทษและทางออก  
รู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม เร้าคุณธรรม และวิภัชชวาท มีทั้งหมด 25 ข้อค าถาม ให้ 1 คะแนนส าหรับ
ค าตอบถูก และให้ 0 เมื่อไม่ถูก ดังนั้นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงจึงมีการให้เหตุผลตามหลักพุทธมากกว่า 
และวัลนิภา ฉลากบาง (2548) วัดความสามารถในการรู้จักคิดแบบโยนิโสมนสิการ ที่เป็นวิธีคิด 5 วิธี
จากทั้งหมด 10 วิธีคือ วิธีคิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษทางออก  จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
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นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวม 96 คน โดยการใช้แบบทดสอบที่ประกอบด้วย ข้อความที่เป็นปัญหา ข้อ
โต้แย้ง สถานการณ์หรือข้อมูลที่ผู้ท าแบบทดสอบจะต้องคิดหาค าตอบตามข้ันตอนของกระบวนการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ จ านวน 4 ข้อความ ประกอบด้วย 24 ข้อค าถาม มีค าตอบเป็นแบบปรนัยชนิด 5 
ตัวเลือก ค าถามแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว ถ้าตอบถูกจะได้ข้อละ 1 คะแนน แต่ถ้า
ตอบผิดจะไม่ได้คะแนน การตัดสินว่า ผู้ท าแบบทดสอบมีความสามารถในการรู้จักคิดแบบโยนิโส
มนสิการในระดับใด ใช้การพิจารณาจากคะแนนรวมของข้อที่ตอบถูก  และพระมหาศุภชัย แซ่เถียร 
(2559) วัดการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการที่เป็นวิธีคิด 5 วิธี (แบบสาวสาเหตุปัจจัย แบบวิธีแก้ปัญหา 
แบบแยกแยะองค์ประกอบ แบบคุณโทษทางและออก และ แบบคุณค่าแท้และเทียม ) จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 จ านวน 564 คน โดยปรับปรุงแบบวัดมาจากแบบวัดการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการของฉัตรชัย เสนสาย (2554) และแบบทดสอบของผจงจิต อินทสุวรรณ และ
คณะ (2547) เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ก ถึง ง ) ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน นักเรียนที่ได้คะแนนแบบทดสอบมากกว่าแสดงว่าได้รับการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับคะแนนแบบทดสอบน้อยกว่า 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวัดการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม ด้วยแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ รวมจ านวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ "จริงที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วน
ข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า ได้รับการคิดแบบรู้
คุณค่าแท-้คุณค่าเทียมในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ

พนันบอล 
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียมที่เป็นตัวแปรเดี่ยวยังมีน้อย ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษา ในกลุ่มของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ โดยมีการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียมเป็น
องค์ประกอบตัวหนึ่ง ผู้วิจัย จึงน ามาศึกษา พบงานวิจัยดังนี้ งานวิจัยของมัญชลี เปี่ยมดี (2558) ศึกษา
เรื่องลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาทั่วไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (385 คน) และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (357 คน) รวมจ านวน 742 คน ผลวิจัยพบว่า ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงอบายมุข ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข รองลงมาคือ ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน การอบรมเลี้ยงดูตามแนวพุทธ อิทธิพลจากสื่อ และวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม 
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ตามล าดับ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขได้ร้อยละ 49 โดยวิธีคิดแบบคุณค่าแท้
คุณค่าเทียม มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เท่ากับ .12 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
งานวิจัยของฉัตรชัย เสนสาย (2554) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชื่อใน
กุศลกรรมบถ 10 และปัจจัยทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2553) นับถือศาสนาพุทธ พบว่า การคิดแบบโยนิโสมนสิการมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (beta=
0.61, p<.001) และงานวิจัยของพระมหาศุภชัย แซ่เถียร (2559) ศึกษาเรื่องแบบจ าลองเชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและผลของโปรแกรมการฝึกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาเท่ากับ .15 อิทธิพลครอบครัวส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
และการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการด้วยค่าอิทธิพลเท่ากับ .53 และ .56 ตามล าดับ อิทธิพลครอบครัว 
อิทธิพลกัลยาณมิตร มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ เท่ากับ .08 และ .08 และจากผลของโปรแกรมการฝึกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมฝึกทักษะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ ร่วมกับได้รับโปรแกรมการส่งเสริม
อิทธิพลจากครอบครัวผ่านคู่มือส าหรับผู้ปกครอง (กลุ่มทดลอง A) นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมฝึกทักษะ
การคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ มีพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญารายด้านทั้งสาม (บริโภคอาหาร 
บริโภคสิ่งของเครื่องใช้ บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ) และมีการคิดโยนิโสมนสิการรายด้านทั้งสี่ (คิดถูก
วิธี คิดถูกทาง คิดมีเหตุผล คิดเร้าความดีและคิดมีเป้าหมาย) สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมฝึก
ทักษะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ (กลุ่มควบคุม C) ส่วนนักเรียนที่ได้รับโปรแกรมฝึกทักษะการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการ ร่วมกับได้รับโปรแกรมการส่งเสริมอิทธิพลจากครอบครัวผ่านคู่มือส าหรับ
ผู้ปกครอง (กลุ่มทดลอง A) มีพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญารายด้านทั้งสาม การคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการรายด้านทั้งสี่ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับเฉพาะโปรแกรมฝึกทักษะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
เพียงด้านเดียว (กลุ่มทดลอง B) ผลการวิจัยทั้งสองระยะ และบันทึกพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
ของผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ยืนยันสอดคล้องกันว่า อิทธิพลครอบครัว การคิดตามหลักโยนิโส
มนสิการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียน  

ดังนั้น จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ผู้วิจัยคาดว่า การคิดแบบรู้คุณค่าแท้ -
คุณค่าเทียมจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล จึงสนใจน าตัวแปรการคิด
แบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียมมาศึกษา เป็นตัวแปรสาเหตุในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคลในงานวิจัยนี้ 
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การรู้เท่าทันสื่อกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล    
สื่อยุคปัจจุบันมีความเกี่ยวพันกับบุคคลทุกกลุ่มทุกอายุ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตประจ าวันที่แต่ละบุคคลไม่สามารถปิดกั้นได้ ทั้งสื่อโทรทัศน์และวิทยุซึ่งเป็นสื่อดั้งเดิม หรือสื่อร่วม
สมัย เช่น อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่าจะไม่มีเจตนาที่จะรับสื่อบางประเภท แต่สื่อได้เข้า
มาหาบุคคลเองเสมอ (Art Silverblatt, 2014 อ้างอิงใน นุดี หนูไพโรจน์, ออนไลน์) 

สื่อมวลชน มีความหมายถึง สื่อกลางที่น าความรู้ไปสู่มวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์ และอ่ืนๆ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2542) ค าว่า มวลชน 
หมายถึง กลุ่มคน ฝูงชน และสาธารณชน (Blumer, 1939) ค าว่าสื่อมวลชน จึงหมายถึง พาหนะหรือ
เครื่องมือทั้งหลายที่มนุษย์ประดิษฐ์และคิดค้นขึ้นมาเพ่ือนาไปใช้ประโยชน์ ในการนาข่าวสารหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ส่งสารไปสู่ยังมวลชน หรือประชาชนโดยทั่วๆ ไป ซึ่งอาจเป็นกลุ่มผู้ชม ผู้ดู ผู้ฟังและ
ผู้อ่านในกระบวนการสื่อสารมวลชน มีลักษณะเป็นประชากรที่มีจ านวนมากมาย และต่างกระจัด
กระจายกันอยู่ ประเภทของสื่อมวลชน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร) วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น สื่อสังคม (Social Media) ได้แก่ เฟซบุ๊ค 
ทวิทเตอร์ ไลน์ เป็นต้น และนิยมเรียกสื่อมวลชนว่า สื่อ (กาญจนา แก้วเทพ, 2545) 

เป็นที่ยอมรับว่าสื่อมีความส าคัญเพราะ 1) สื่อเป็นตัวบอกเราว่า ก าลังเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ในโลกใบนี้ 2) สื่อเป็นศูนย์กลางของชีวิตมนุษย์ กล่าวคือ ในชีวิตประจ าวัน ทุกคนต่างได้รับสารจากสื่อ
ในหลายรูปแบบ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ 3) สื่อมีอิทธิพลซึ่งอาจส่งผลดีหรือผลร้าย หรือทั้งสองอย่าง
ในเวลาเดียวกัน 4) สื่อกลายเป็นความจ าเป็นในบ้าน 5) สื่อมักท าก าไรได้มาก จึงเป็นข้อพิจารณว่า ผู้
ส่งสารจ านวนมากไม่ได้ส่งสารเพ่ือเอาใจประชาชนที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร แต่ส่งสารเพื่อผลประโยชน์
และก าไร ในด้านเกี่ยวกับผู้รับสื่อ  ชาร์ลส์ แอทคิน (Charles Atkin, 1973 อ้างอิงใน วาลี ขันธุวาร, 
2557) กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมากและบ่อย และน าเนื้อหาที่ได้รับไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับบุคคลทั้งหลาย ย่อมมีหูตากว้างไกล เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์และมีความรู้ความเข้าใจ
ในสภาพแวดล้อมมากกว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อยและไม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคคลอ่ืน ซึ่งจะท าให้ความคิดไม่หลากหลาย ไม่เกิดการวิเคราะห์ ไม่พัฒนาสติปัญญา และการรู้เท่า
ทันสื่อจะมีน้อย ซึ่งอาจเสียประโยชน์ สื่อจึงมีความเกี่ยวข้องการรับรู้ พัฒนาการของเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่เยาว์วัย เป็นการเรียนรู้และสร้างเสริมรูปแบบการใช้ชีวิต เด็กจะมีความคุ้นเคย ปฏิบัติจนเคยชิน 
และกลายเป็นวิถีชีวิตเมื่อเติบโตขึ้น ซึ่งน ามาสู่การเกิดพฤติกรรมส าคัญหลายด้าน  

มีการถกเถียงอย่างต่อเนื่องว่า สื่อเป็นต้นเหตุของปัญหาและความเสี่ยงในเด็กและ
เยาวชนจริงหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่า ในขณะที่สื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดี สื่ออาจแฝงแนวคิด
บางอย่างที่อาจส่งผลต่อการคิดและตัดสินใจของเด็กในทางลบได้เช่นกัน ปัจจัยร่วมที่ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีความเสี่ยงต่อเนื้อหาทางลบ (พรรณพิมล วิปุลากร , 2554) ได้แก่ 1) การสื่อสารไร้พรมแดน 
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กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่
ต้องใช้การกลั่นกรอง ซึ่งอาจเกินความสามารถของเด็กและเยาวชนที่จะปกป้องตนเองจากข้อมูลที่ไม่
เหมาะกับวัย 2) สถานการณ์ทางสังคมและครอบครัว ท าให้เด็กและเยาวชนต้องใช้ชีวิตตามล าพัง ไม่มี
ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ค าแนะน าส่วนมากมาจากเพ่ือนวัยเดียวกันที่มีประสบการณ์ใกล้เคียง
กับตัวเด็กเอง 3) เด็กกลุ่มหนึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เข้าสู่ชีวิตการท างานตั้งแต่อายุยัง
น้อย โดยขาดโอกาสการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตทางสังคม การตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน และ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาว 4) ด้วยพัฒนาการตามวัย เด็กวัยรุ่นต้องการการได้รับการยอมรับ
โดยเฉพาะจากเพ่ือนวัยเดียวกัน ท าให้กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพล รวมทั้งกระแสหลักในสังคมที่สื่อน าเสนอ 
ท าให้เด็กต้องการเป็นตามแบบอย่างที่ปรากฏ และมีความต้องการแสดงพฤติกรรมแบบผู้ใหญ่  5) 
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีพ้ืนที่ที่ไม่ปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น เด็กจ าเป็นต้องสร้างทักษะการปกป้อง
ตนเอง การตัดสินใจที่จะดูแลตนเองให้เท่าทันกับความเสี่ยงที่เพ่ิมมากขึ้น และ 6) พ้ืนที่การเรียนรู้ตาม
วัยที่ตอบสนองความต้องการตามวัยยังไม่เท่าเทียมกันในเด็กแต่ละกลุ่ม เด็กบางส่วนไม่มีโอกาสเรียนรู้
ตามวัยของตนเอง หรืออาจได้รับประสบการณ์ที่เลวร้ายที่ท าให้เด็กเลือกรับพฤติกรรมที่เสี่ยงมาเป็น
ทางออกในการใช้ชีวิต 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องอ่านสื่อให้ออกเทียบเท่ากับการรู้หนังสือ โดยมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสื่อ ที่เรียกว่า รู้เท่าทันสื่อ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า สื่อไม่ดีหรือมีเจตนาซ่อนเร้น  
(Art Silverblatt, 2016 อ้างอิงใน นุดี หนูไพโรจน์, ออนไลน์) แต่เพ่ือความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงมี
นักวิชาการและนักวิจัยให้ความหมายการรู้เท่าทันสื่อไว้อย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

 
ความหมายการรู้เท่าทันสื่อ  

การรู้เท่าทันสื่อ ในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า Media Literacy บ้าง ใช้ค าว่า Media 
Education หรือ Media Study (การศึกษาสื่อ) บ้าง ซึ่งขึ้นกับบริบทที่ใช้ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2547) 
ในอดีตสื่อส่วนใหญ่จ ากัดอยู่ในสิ่งพิมพ์ แต่ปัจจุบันสื่อมีหลายช่องทางมากขึ้น (เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต) ความหมายของสื่อจึงต้องขยายขอบเขตกว้างขึ้น
ตามไปด้วย คณะกรรมการเทเลมีเดียแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Telemedia 
Council) ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อว่า คือ ความสามารถที่จะเลือก ความสามารถที่จะเข้าใจ
ในบริบทของเนื้อหาสาระ รูปแบบและแนวทางในการน าเสนอ ผลกระทบ อุตสาหกรรมสื่อและการ
ผลิตสื่อ ตลอดจนความสามารถในการตั้งค าถาม การประเมินคุณค่า การสร้างสรรค์ การผลิต และ
ความสามารถในการตอบสนองต่อสื่อต่างๆอย่างรอบคอบ การรู้ทันสื่อจึงเป็นเรื่องของการรับสื่ออย่าง
มีสติและตอบสนองด้วยปัญญาและเหตุผล  
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ผู้ เข้ าประชุมที่  Annenberg School for Communication (Megee, 1997) และ 
The Canadian Ministry of Education ได้ ร่ วมกั น ให้ ค วามหมายการรู้ เท่ าทั น สื่ อ ว่ า  เป็ น
ความสามารถที่จะเข้าใจ วิเคราะห์ ตั้งค าถาม ประเมินว่าสื่อท างานอย่างไร สื่อมีการสร้างความหมาย
อย่างไร สื่อได้รับการจัดการอย่างไร สื่อเป็นศูนย์กลางและสร้างความจริงได้อย่างไร สื่อส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตเราอย่างไร และการรู้เท่าทันสื่ออาจรวมถึงความสามารถที่จะสร้างสรรค์และผลิตสื่อได้ด้วย 
(พรทิพย์ เย็นจะบก, 2547) 

อังศินันท์ อินทรก าแหง (2557) ให้ความหมาย ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy 
skill) ว่าหมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของบุคคลมีทักษะในการคิดท าความเข้าใจ
วิเคราะห์วิพากษ์เนื้อหาสารหรือสิ่งที่สื่อน าเสนอ และสามารถตีความเนื้อหานัยยะที่แฝงอยู่ในสื่อและ
ประเมินตัดสินคุณค่าในสิ่งที่สื่อน าเสนอได้ และการรู้เท่าทันสื่อ จึงมีความหมายถึง การมีความรู้ความ
เข้าใจในภาษาของสื่อหรือสิ่งที่สื่อต้องการน าเสนอ เพ่ือสามารถใช้เหตุผลหรือวิจารณญาณในการ
โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจากข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งได้ประโยชน์จากสื่อ
อย่างเต็มที่ กล่าวได้ว่า การรู้เท่าทันสื่อ ช่วยให้ผู้รับสื่อสามารถควบคุมสื่อได้ ด้วยการวิเคราะห์ตาม
หลักเหตุผลและประเมินค่าด้วยตนเองโดยไม่ถูกสื่อควบคุม (Art Silverblatt, 1995 อ้างอิงใน นุดี  

หนูไพโรจน์, ออนไลน์) Art Silverblatt (1995 อ้างอิงใน วาลี ขันธุวาร, 2552) ได้ขยาย
แนวคิดและให้นิยามของการรู้เท่าทันสื่อว่า เป็นความสามารถของพลเมืองในการเข้าถึง วิเคราะห์ 
และผลิตข้อมูลข่าวสาร โดยระบุว่าผู้รับสารต้องประกอบด้วย 1) ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อต่อ
บุคคลและสังคม 2) มีความเข้าใจในกระบวนการของสื่อสารมวลชน 3) มีการพัฒนากลยุทธ์ในการ
วิเคราะห์และอภิปรายหรือถกเถียงเก่ียวกับเนื้อหาสื่อ 4) ตระหนักว่าเนื้อหาสื่อท าให้มองเห็น ทัศนคติ 
ค่านิยม พฤติกรรมแบบแผนความคิด และวัฒนธรรม และ 5) มีการเสริมสร้างให้เกิดการเพ่ิมพูน
ความสุข ความเข้าใจและความพึงพอใจในเนื้อหาสื่อ ต่อมา นัทธ์หทัย อุบล (2552) ได้ขยาย
องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่ซิลเวอร์แบลทท์ให้ไว้ 5 ประการ โดยขยายเพ่ิมอีก 2 ประการ คือ 
ความเข้าใจในข้อบังคับทางจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อ และความสามารถในการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

พอตเตอร์ (1998; อ้างอิงใน วาลี ขันธุวาร, 2552) ให้ค าจ ากัดความของการรู้เท่าทันสื่อ
ว่า หัวใจของการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่การสืบหาความจริงแท้ หรือจุดมุ่งหมายของเนื้อหาเท่านั้น แต่เป็น
การตระหนักถึงกระบวนการตีความ และการกระตือรือร้นในการค้นหารูปแบบการตีความภายใน
เนื้อหาสารนั้นๆ บุคคลมีความรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับหนึ่งมากน้อยต่างกัน ส่วนการเพ่ิมความรู้เท่าทัน
สื่อต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการคือ ข่าวสารและทักษะ โดยข่าวสารต้องมีการจัดระเบียบ
อย่างดีเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและเป็นข่าวสารเกี่ยวกับสังคม เช่น บทบาทของ
บุคคลต่างๆในสังคม ด้านทักษะแบ่งเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐาน และทักษะขั้นสูง โดยทักษะขั้นพ้ืนฐานเป็น
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ทักษะพ้ืนๆที่ใช้เป็นปกตินิสัยเพ่ือควบคุมการเปิดรับสื่อ สามารถเข้าใจเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามที่สื่อน าเสนอ ส่วนทักษะขั้นสูงเป็นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและหาความตรงข้าม การประเมิน 
การสังเคราะห์และการเล็งเห็นคุณค่า แม้ว่าบุคคลจะมีความรู้ความเข้าใจสื่อได้ไม่เท่ากันหมดในทุก
สถานการณ์และทุกเวลา แต่เมื่อบรรลุระดับของวุฒิภาวะที่สูงขึ้น ทั้งด้านปัญญา อารมณ์หรือศีลธรรม 
จะท าให้บุคคลสามารถรับรู้เนื้อหาของสื่อได้มากข้ึน วุฒิภาวะจะช่วยยกศักยภาพให้สูงขึ้น และการเร่ง
พัฒนาทักษะและความรู้อย่างจริงจังจะท าให้สามารถใช้ศักยภาพนี้ได้ 

จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อว่า หมายถึง การที่ผู้รับสื่อมี
ทักษะการคิดวิจารณญาณโดยความเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินสื่อและสิ่งที่ได้รับจากสื่อ โดยไม่
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อ ตระหนักผลกระทบของสื่อที่มีต่อบุคคลและสังคม และรู้จักเลือกรับและ
ใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

เอ้ือจิต  วิ โรจน์ ไตรรัตน์  (2540) การรู้ เท่ าทันสื่ อ  คือ ความรู้  ความเข้าใจและ
ความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ธรรมชาติของสื่อมวลชน เทคนิคที่สื่อมวลชนใช้ในการ
ถ่ายทอดความเป็นจริง เรื่องราวต่างๆ และความหมายของเนื้อความที่สื่อน าเสนอ 

นัทธ์หทัย อุบล (2552) ให้ความหมายการรู้เท่าทันสื่อว่า หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระจากข้อมูลข่าวสาร สามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระ และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย 3 ด้านคือ 1) มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อ หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจเนื้อหาสาระ เข้าใจความหมายของข้อมูลข่าวขสาร เข้าใจ
เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงที่มาของภาพและข้อความข่าว 2) มีความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ 
หมายถึง สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิดเห็น การชี้น า เข้าใจวัตถุประสงค์หรือเจตนาในการ
น าเสนอภาพข่าวและภาษาที่ใช้  3) มีความสามารถในการน าเนื้อหาจากสื่อมาใช้ประโยชน์ 

มีนักวิชาการให้ความหมายค าที่เกี่ยวกับการรับสื่อ ในความหมายที่ใกล้เคียงกับการรู้ทัน
สื่อ เช่น จุฑาพัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2547) ให้ความหมายของการรับชมรายการโทรทัศน์ที่มี
ประโยชน์ หมายถึง การเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทางการศึกษา ข่าว สารคดี รายการข่าวสาร IT 
วิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดกีฬา รายการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห์ข่าวสารการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการเกษตร ภาพยนตร์หรือละครที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย รายการเพ่ือ
การศึกษา รายการเกี่ยวกับการใช้ภาษา หรือเพ่ิมพูนไหวพริบและสติปัญญา รายการเกี่ยวกับสุขภาพ 
รายการเกี่ยวกับอาหาร รายการสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวประวัติบุคคล ส่วนรายการอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวใน
ลักษณะข้างต้น ได้แก่ รายการเพลง การ์ตูน ละคร ภาพยนตร์อ่ืน ๆ ที่มิใช่อิงประวัติศาสตร์ รายการ
เกมโชว์ หรือรายการวาไรตี้ต่างๆ นั้น ไม่จัดอยู่ในรายการที่มีประโยชน์ เพราะส่วนมากให้เฉพาะความ
เพลิดเพลิน ถึงแม้บางครั้งจะมีเนื้อหาสาระสอดแทรกก็ตาม และบางครั้งใช้ภาษาไม่สุภาพ ซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะน าเสนอรูปแบบใด 
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จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ส าหรับงานวิจัยนี้ การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การที่
นักเรียนซึ่งเป็นผู้รับข่าวสาร รับเนื้อหาสาระจากผู้ส่งข่าวสารโดยผ่านสื่อมวลชนหลากหลายประเภท 
เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือโทรทัศน์ เป็นต้น เพ่ือให้การรับข่าวสารเกิดประโยชน์สูงสุด การ
รู้เท่าทันสื่อของนักเรียนจึงประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้และเข้าใจข่าวสารที่สื่อ
น าเสนอ หมายถึง เมื่อนักเรียนได้รับข่าวสารจากสื่อมวลชน นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของ
เนื้อหาสาระเหล่านั้นว่า สามารถเชื่อมโยงหรือน าไปสู่การพนันบอลได้ นักเรียนมีการกระท าที่แสดงให้
เห็นว่า นักเรียนคล้อยตามสิ่งที่สื่อน าเสนอ หรือปฏิเสธเนื้อหาสาระเหล่านั้นเพ่ือการหลีกเลี่ยงพนัน
บอล 2) การกลั่นกรองและเลือกรับประโยชน์จากข่าวสารที่สื่อน าเสนอ หมายถึง การที่นักเรียนเลือก
รับและใช้เนื้อหาสาระจากสื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือการมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงพนันบอล 

 
การวัดการรู้เท่าทันสื่อ          

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดการรู้เท่าทันสื่อพบว่า อังศินันท์ 
อินทรก าแหง (2557) ศึกษาเรื่องการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรส าหรับเด็กและเยาวชนสตรีไทย อายุ 15-21 ปี กลุ่มตัวอย่าง รวม 2,000 คน เป็นนักเรียน
วัยรุ่นที่มีอายุ 15-21 ปี มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยพิจารณาจากครู เช่น การมีคู่รัก ชอบเที่ยวกลางคืน การ
ดื่มสุรา การใช้ยาเสพติด เกเรขาดเรียนบ่อย ไม่ได้ อาศัยอยู่กับครอบครัว เป็นต้น  เป็นแบบวัดการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมี 5 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 
(Cronbach’s Alpha) = 0.89 มีค าถาม 5 ข้อๆ ละ5 คะแนน คะแนนเต็ม 25 คะแนน เกณฑ์การให้
คะแนนคือ ผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า 15คะแนน หรือ <60% ของคะแนนเต็ม อยู่ในระดับไม่ดีพอ เป็นผู้
ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อโดยแทบจะไม่ต้องคิดวิเคราะห์หรือตรวจสอบก่อน  ผู้ที่ได้ 
15–19.99 คะแนนหรือ ≥ 60 % - < 80% ของคะแนนเต็ม อยู่ในระดับพอใช้ได้ เป็นผู้ยอมรับและ
เชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่ออยู่บ้าง โดยมีการวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลก่อนในบางเรื่อง  ผู้ที่ได้ 
20-25 คะแนนหรือ ≥ 80% ของคะแนนเต็มอยู่ในระดับดีมาก เป็นผู้ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่
เผยแพร่ผ่านสื่อเฉพาะที่ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนว่าถูกต้องจริงและเป็น
แบบอย่างที่ดีได ้

จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) วัดองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อ 3 ด้าน คือ ด้านการ
คิดวิจารณญาณ ด้านการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และด้านการเลือกรับใช้สื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ จากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาตรีชั้นปี 1 ที่
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จ านวน 60 คน ประกอบด้วยกลุ่ม 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีระดับการ
รับรู้ความสามารถของตนในการใช้สื่อสูง จ านวน 30 คน และกลุ่มที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของ
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ตนในการใช้สื่อต่ า จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ ใช้เป็นแบบสอบถาม  โดยในการวัดด้านการคิด
วิจารณญาณ จะวัดจากแบบทดสอบปรนัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยค าถามปลายปิดมี 4 ตัวเลือก
ให้เลือกตอบ โดยในแต่ละตัวเลือกจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนตามค าตอบว่า ผู้ตอบมีการรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการคิดวิจารณญาณอยู่ในระดับใด อาทิ ถ้าผู้ตอบเลือกตอบในข้อที่อยู่ในระดับการประเมินจะได้ 
4 คะแนน เลือกตอบในข้อที่อยู่ในระดับการวิเคราะห์จะได้ 3คะแนน เลือกตอบในข้อที่อยู่ในระดับ
การเข้าใจ จะได้ 2 คะแนน และเลือกตอบในข้อที่อยู่ในระดับการรู้จะได้ 1 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนน
มากกว่า แสดงว่ามีการรู้เท่าทันสื่อในด้านการคิดวิจารณญาณสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนน้อยกว่า ใน
การวัดการรู้เท่าทันสื่อด้านการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นเอง เป็นชนิด
มาตราวัดแบบลิเคอร์ท 4 อันดับ มีข้อความทั้งทางบวกและทางลบ โดยให้ผู้ตอบประเมินตนเองว่ามี
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นตามที่ระบุไว้ในแต่ละข้อในระดับใด เกณฑ์การให้คะแนน 4-1 คะแนน คือ 
ตอบจริงที่สุด ให้ 4 คะแนน จนถึงไม่จริงเลย ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบจะให้คะแนนใน
ลักษณะตรงกันข้าม ผู้ตอบที่ได้คะแนนมากกว่า แสดงว่ามีการรู้เท่าทันสื่อในด้านการตระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนน้อยกว่า และในการวัดด้านการเลือกรับและใช้สื่อมวลชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามมาตราวัดแบบลิเคอร์ท 4 อันดับ เป็นข้อความทั้ง
ทางบวกและทางลบ เกณฑ์การให้คะแนน 4-1 คะแนน คือ ตอบจริงที่สุด ให้ 4 คะแนน จนถึงไม่จริง
เลย ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม ผู้ตอบที่ได้คะแนนมากกว่า 
แสดงว่ามีการรู้เท่าทันสื่อในด้านการเลือกรับและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนน
น้อยกว่า และนัทธ์หทัย อุบล (2552) ได้สร้างแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์โดยอาศัยแนวคิด
จากงานวิจัยของอดุลย์ เพียรรุ่งโรจน์ (2543) ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อหนังสือพิมพ์ 
ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อหนังสือพิมพ์ และความสามารถในการน าเนื้อหาจากสื่อหนังสือพิมพ์
ไปใช้ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 จ านวน 538 คน แบบวัดเป็นแบบสอบถาม 3 ด้านด้านละ10 ข้อ รวม 30 ข้อ 
เลือกหนึ่งค าตอบจาก 4 ตัวเลือก มีระบบการให้คะแนน 2 ค่า คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าไม่ตอบ
หรือตอบผิดให้ 0 คะแนน ค่าคะแนนเป็น 1 และ 0 เนื้อหามาจากข่าวหนังสือพิมพ์รายวันด้านบันเทิง
จ านวน 10 ข่าว  

ผู้วิจัยวัดการรู้เท่าทันสื่อ ด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อ
ของอังศินันท์ อินทรก าแหง (2557) และจินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) และสร้างเพ่ิมเติมตาม
ขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ จ านวน 9 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนน
ในทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า มีการรู้เท่าทันสื่อในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของการรู้เท่าทันสื่อกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล   
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย พบว่าการวิจัยตัวแปรสาเหตุการรู้เท่าทันสื่อที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆของเยาวชนมีไม่มากนัก แต่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับสื่อ  
พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ออยู่บ้าง เช่น  งานวิจัยของอังศินันท์ อินทรก าแหง 
(2557) ศึกษาเรื่องการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส าหรับ
วัยรุ่นไทย อายุ 15-21 ปี ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การมีคู่รัก ชอบเที่ยวกลางคืน การดื่มสุรา การใช้ยา
เสพติด เกเรขาดเรียนบ่อย ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว เป็นต้น การศึกษานี้เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนา
คุณลักษณะความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่น ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อสื่อ (media-literacy) 
ว่าอยู่ในระดับใดใน 3 ระดับ ซึ่งแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกัน มีดังนี้ คือ 1) ระดับพื้นฐาน จะส่งเสริม
ให้มีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สื่อน าเสนอเพ่ือป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 2) ระดับปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมให้มีการรู้เท่าทันสื่อระดับพ้ืนฐานและ
สามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 3) ระดับวิจารณญาณ ส่งเสริมให้มีการรู้เท่าทันสื่อระดับปฏิสัมพันธ์และสามารถในการ
ประเมินข้อความสื่อเพ่ือชี้แนะแนวทางให้กับชุมชนหรือสังคม เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่นเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งนี้ เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาระดับ อุดมศึกษาในประเทศไทย ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรู้เท่าทันสื่อในระดับที่ยังไม่รู้เท่าทันสื่อหรือถูกครอบง าโดยสื่อ นักศึกษามีการ
รู้เท่าทันสื่อด้านการตีความเรื่องแนวบันเทิงคดี และโฆษณาในระดับที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง
ความหมายตรง และความหมายแฝง ส่วนวิไลพร จิตต์จุฬานนท์ (2543) ได้ศึกษาการเปิดรับทัศนคติ 
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากเว็บไซต์การศึกษา ของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย(SchoolNET) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จ านวน 398 คน ผลวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อเว็บไซต์การศึกษาของนักเรียนมี
ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์การศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (ค่าอาร์เท่ากับ.464) และนัทธ์หทัย อุบล (2552) ศึกษาเรื่องแบบแผนความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 จ านวน 538 คน ผลวิจัยพบว่า ในการจ าแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 
และ5 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ความสามารถในการวิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ) กับการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ (ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อ
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หนังสือพิมพ์ ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อหนั งสือพิมพ์ และความสามารถในการน าสื่อ
หนังสือพิมพ์มาใช้ประโยชน์) มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และ
พบผลวิจัยส าคัญของ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) ที่ศึกษาเรื่องผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการ
รู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อโดยท าการพัฒนา
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาการรับรู้ค่านิยมเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจสามารถถ่ายโอนเนื้อหาที่ได้รับจากสื่อไปสู่พฤติกรรม โดยการเลือกรับและใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ 
ซึ่งมี 3 ด้านคือ (1) ด้านการคิดที่จะใช้ความรู้และพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ (2) พัฒนาด้าน
ความรู้สึกหรือจิตใจ โดยใช้แนวคิดการสร้างความตระหนักและแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของ
แมคไกวร์ และ (3) พัฒนาด้านพฤติกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรมโดยใช้แนวคิดควบคุมตนเอง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาตรีชั้นปี 1 ที่อาสาสมัครเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม จ านวน 60 คน ประกอบด้วยกลุ่ม 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีระดับการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการใช้สื่อสูง จ านวน 30 คน และกลุ่มที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้สื่อต่ า 
จ านวน 30 คน ผลวิจัยพบว่า 1) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครั้งของการวัดกับรูปแบบการฝึกอบรมต่อการ
รู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาในด้านการคิดวิจารณญาณ ด้านการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และด้าน
การเลือกรับและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 2) นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทั น
สื่อมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึก และรูปแบบที่ดีที่สุดในการ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา คือการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการ
คิด ความรู้สึกหรือจิตใจและพฤติกรรมร่วมกับการฝึกท าโครงการ 3) นักศึ กษากลุ่มที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนในการใช้สื่อสูงมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อด้านการคิดวิจารณญาณ ด้านการ
ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และ ด้านการเลือกรับและใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก
นักศึกษากลุ่มท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้สื่อต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงคาดว่า การรู้เท่าทันสื่อ
น่าจะเป็นตัวแปรส าคัญ ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน 
ผู้วิจัยจึงสนใจน าตัวแปรการรู้เท่าทันสื่อมาศึกษาในกลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิตในงานวิจัยนี้  

 
ตอนที่ 3 ลักษณะชีวสังคมกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ลักษณะชีวสังคมเป็นตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเพ่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จากการประมวลเอกสารงานวิจัยพบว่า ลักษณะชีวสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ เพศ การอยู่อาศัย และระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง 
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เพศกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล       
เพศ เป็นสิ่งแรก เป็นตัวแปรเบื้องต้น และเป็นลักษณะธรรมชาติ ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่อง

แบ่ งแยกความแตกต่างระหว่างกันของมนุษย์  เด็กชายและเด็กหญิ งได้รับการปฏิบัติด้ วย
ความหวัง และการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และสังคมต่างกันแม้ในเรื่องเล็กน้อย เช่น สีของเครื่องแต่ง
กาย ของเล่น เป็นต้น เพศ จึงถูกใช้ในการก าหนดกฏเกณฑ์ หรือมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตนที่
ต่างกันส าหรับชายและหญิง ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง บุคลิกภาพ และอารมณ์ท่ีก าหนด
ไว้ส าหรับชายหรือหญิงเท่านั้นกล่าวได้ว่า การแสดงออกหรือพฤติกรรมของการเป็นชายและหญิงถูก
ก าหนดด้วยสามปัจจัย คือ (1) ปัจจัยด้านชีวภาพ (Biological Factors) เช่น โครงสร้างการท างาน 
และการท างานของอวัยวะของร่างกาย (2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Factors) 
เช่น การเลี้ยงดูของพ่อแม่ การปฏิบัติต่อบุตรชายหญิงที่แตกต่างกัน ตลอดจนความคาดหวังของสังคม 
หรือด้านการคบเพ่ือน ธรรมชาติของเพศหญิงมีการคบหาสมาคมกับเพ่ือนในกลุ่มเล็ก และมักเป็น
เพ่ือนที่ใกล้ชิดสนิทสนม ส่วนเพศชายมีการคบหาสมาคมกับเพ่ือนในวงกว้าง ความเป็นไปได้ที่จะเข้า
กลุ่มที่มีความเสี่ยงและมีการแข่งขันสูงจึงมีมากกว่า หากเข้ารวมกลุ่มเพ่ือนที่กระท าผิด และซึมซับการ
กระท าผิด โอกาสที่จะกระท าผิดจึงสูงตามไปด้วย และ (3) ปัจจัยด้านจิตใจ (ดุลยา จิตตะยโศธร , 
2551) เช่น เพศชายมีความอดทนต่อความกดดันน้อยกว่าเพศหญิง เช่น ความกดดันด้านการเงิน การ
ถูกข่มเหงรังแก โดยเพศชายมักตอบโต้แรงกดดันนั้นอย่างรวดเร็ว อาจไม่ได้ยั้งคิด ลักษณะเช่นนี้ จึงท า
ให้เพศชายมีโอกาสที่จะกระท าผิดได้ง่าย ต่างจากเพศหญิงที่มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดีกว่า อาจ
ไม่ได้โต้ตอบทันทีทันใด แต่จะคิดอย่างรอบคอบ แล้วหาทางออกด้วยวิธีอ่ืน หรือใช้วิธีต าหนิตนเอง 
หรือใช้วิธีการเก็บกดเรื่องเหล่านั้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่จะตามมา 
ดังนั้น โอกาสที่เพศหญิงจะกระท าผิดจึงมีน้อยกว่าเพศชาย  

งานวิจัยที่ระบุถึงความแตกต่างของระดับพฤติกรรมระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เช่น 
งานวิจัยจินตนา การสมบัติ (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเล่นการพนันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จ านวน 895 คน มีพฤติกรรมเล่นการ
พนันคิดเป็นร้อยละ 37.99 เป็นนักเรียนชายเล่นการพนันคิดเป็นร้อยละ 27.93 เป็นนักเรียนหญิงเล่น
การพนันคิดเป็นร้อยละ 10.06 ส่วนงานวิจัยของกิตติศักดิ์ ทองอุทุม (2547) พบว่า นักเรียนที่มีเพศ
ต่างกันมีเจตคติต่อสิ่งเสพย์ติดแตกต่างกัน ทั้งนี้ปยารี พิริยะอุดมพร (2543) ศึกษาและเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการป้องกันการเสพติดยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน 
มีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันการเสพติดยาบ้าแตกต่างกัน นอกจากนี้งานวิจัยของ พิมพ์
หทัย สังสุทธิ (2556) ศึกษาเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงกับการกระท าผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ พบผลว่า เพศชายมีการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์มากกว่าเพศหญิง เนื่องจาก เพศหญิงมีการ
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ควบคุมทางสังคม และการควบคุมตนเองได้ดีกว่าเพศชายในลักษณะเดียวกัน (Alarid. Burton; 
Cullen, 2000 อ้างอิงใน พิมพ์หทัย สังสุทธิ: 2556) งานวิจัยของธนญา ราชแพทยาคม (2554) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุด้านธนาคารในโรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุ้มกันทางจิต ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักเรียนเพศหญิง มีพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายมากกว่านักเรียนเพศชาย เมื่อพิจารณาจาก
ตัวแปรการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมเงินในโรงเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และงานวิจัยของสรรเสริญ ปิ่นทอง (2553) ศึกษาเรื่องทัศนะของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 6 ต่อปัญหาการปราบปรามการพนันทายผล
ฟุตบอลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ พบว่า การเล่นพนันบอลเป็นที่นิยมของแม่บ้านต ารวจที่พักอาศัยใน
อาคารของข้าราชการต ารวจ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและสังคม  

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย สรุปได้ว่าพฤติกรรมหลายด้านของชายและหญิงมี
ความแตกต่างกัน โดยพบว่า เพศชายมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพนันมากกว่าเพศหญิง แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นการพนันบอลมีทั้งชายและหญิง เพศจึงน่าจะเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรม และน่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลที่ต่างกัน ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยคาด
ว่า ตัวแปรเพศ สามารถน ามาเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม เพ่ือการวิเคราะห์กลุ่มย่อยได้ 

 
การอยู่อาศัยกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

การอยู่อาศัย หมายถึง ในชีวิตประจ าวันนักเรียนมีการอยู่อาศัยอยู่กับใคร ซึ่งเป็นตัวแปร
ส าคัญที่แสดงถึงความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกันในครอบครัว (ระวิวรรณ กันวี, 2547) การที่
นักเรียนมีโอกาสพูดคุย มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอบอุ่นกันภายในครอบครัว นักเรียนที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ย่อมจะมีความ
ใกล้ชิด และเรียนรู้พฤติกรรม ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ มากกว่านักเรียนที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออาศัยอยู่กับผู้อ่ืน หรืออยู่คนเดียว นักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ อาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาทั้งด้านสุขภาพจิตหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา เช่น การพนัน การติดยาเสพติด หรือความ
ก้าวร้าว เป็นต้น และนักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่ มักมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาสูงกว่า (ปัทมา เกตุอ่ า, 
2550 ) เช่น งานวิจัยของ ระวิวรรณ กันวี (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยสภาพแวดล้อมและด้านจิต
ลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการมี เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่นหญิ งในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่า วัยรุ่นที่ได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศแบบปล่อยปละละเลยมาก และ
อาศัยอยู่ที่หอพักกับเพ่ือน หรืออยู่คนเดียว มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อเพศสัมพันธ์มากกว่าวัยรุ่นที่ได้รับการ
อบรมสั่งสอนเรื่องเพศแบบปล่อยปละละเลยมาก แต่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ และผลการวิจัยของแบทสัน
และเวนทีส (Batson; Ventis, 1982 อ้างอิงใน งามตา วนินทานนท์, 2536) รายงานว่า ถ้าบุตรไม่ได้
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อยู่กับพ่อแม่แล้ว อิทธิพลทางศาสนาของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรจะน้อยลง กนกวรรณ ศรีทุมมา (2546) 
พบว่า เยาวชนที่กระท าผิดส่วนใหญ่มีพ่อแม่เลิกร้างกัน ดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ 
และคณะ (2536) พบว่านักเรียนในครอบครัวปกติ มีลักษณะทางจิต 4 ประการสูง (สุขภาพจิต ความ
เชื่ออ านาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคตและเหตุผลเชิงจริยธรรม) และมีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อย มี
พฤติกรรมการคบเพ่ือนเหมาะสมมากกว่าครอบครัวแตกแยกและครอบครัวเครียด ในงานวิจัยนี้ ได้
แบ่งการอยู่อาศัยเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 2) ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 

จาการประมวลเอกสารและงานวิจัย สรุปได้ว่า เยาวชนหรือนักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่ และ
ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ มีพฤติกรรมหลายด้านที่แตกต่างกัน โดยพบว่า เยาวชนหรือนักเรียนที่อยู่กับพ่อ
แม่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากกว่าเยาวชนหรือนักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ดังนั้น การอยู่อาศัย จึง
น่าจะเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม และน่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ที่ต่างกัน ผู้วิจัยคาดว่า ตัวแปรการอยู่อาศัยของนักเรียน สามารถน ามาเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม เพ่ือการ
วิเคราะห์กลุ่มย่อยได้ 

 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล   

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง หมายถึง วุฒิทางการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง โดย
แบง่เป็น ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีอิทธิพล
ต่อการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนอย่างมาก เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ในการด าเนินชีวิต ความเชื่อ ค่านิยมที่ดีงาม หากผู้ปกครองเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใด 
ย่อมสามารถถ่ายทอดหรือสั่งสอนให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี ในด้านตรงข้ามพ่อ
แม่ที่มีการดูแลอบรมสั่งสอนแนะแนวทางที่ถูกต้องน้อย อาจส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เช่น งานวิจัยของกนกวรรณ ศรีทุมมา (2546) พบว่า เยาวชนที่กระท าผิดส่วนใหญ่มี
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่าหรืออยู่ในระดับประถมศึกษา งานวิจัยของจิตรลดา ไมตรีจิตต์ 
(2549) ได้ท าการศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร พบว่า นิสัยรักการอ่านของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน และที่มี
ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกัน มีนิสัยการอ่านที่แตกต่างกัน โดยมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับปาน
กลางถึงสูง  

จากการประมวลเอกสารงานวิจัย ยังพบว่า นักเรียนที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่ า
กว่าปริญญาตรีและตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลายด้านที่ไม่แตกต่างกัน เช่น  
งานวิจัยของ รวิ วิสาขศาสตร์ (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักเรียนที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรีและตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มี
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พฤติกรรมการรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และพฤติกรรมการช่วยเหลืองานของโรงเรียน ไม่
แตกต่างกัน งานวิจัยของสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรม
รักการอ่าน ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนที่
การศึกษาของพ่อแม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป มีพฤติกรรมรักการอ่านไม่แตกต่างกัน 
ผู้วิจัยเห็นว่า พ่อแม่เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย ธรรมชาติของพ่อแม่ทุกคน ย่อมรัก
ลูก ปรารถนาให้ลูกเป็นคนดีและประสบความส าเร็จ มีหลายสิ่งที่พ่อแม่เรียนสูงหรือไม่สูงสามารถท า
ได้  เช่น เอาใจใส่การเรียนของลูก สอนการแก้ปัญหาพ้ืนฐานด้วยตนเอง  สอนการคิดเลขที่เป็นทักษะ
เบื้องต้นอย่างง่าย ซึ่งล้วนส่งผลต่อพัฒนาการตั้งแต่เยาว์วัย สามารถสะท้อนหรือพยากรณ์ได้ถึง
ความส าเร็จในทางคณิตศาสตร์ หรือความสามารถด้านอ่ืน ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์อีกด้วย  
(ศิริยุพา รุ่งเริงสุข, 2558)  

จากการประมวลเอกสารงานวิจัย สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่ต่างกัน มี
ความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกระท าผิดและพฤติกรรมที่พึงปรารถนาที่ต่างกัน ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ 
จึงคาดว่า ตัวแปรระดับการศึกษาของผู้ปกครอง น่าจะเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม และ
น่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลที่ต่างกัน ผู้วิจัยคาดว่า ตัวแปรระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองของนักเรียน สามารถน ามาเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม เพ่ือการวิเคราะห์กลุ่มย่อยได้  
 

ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามปฏิบัติการและสมมติฐานการวิจัย    
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura, 

1986) มาก าหนดเป็นกรอบในการศึกษาและการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้อธิบายว่า
พฤติกรรมของบุคคล เกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัวแบบ เนื่องจากบุคคล
มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอยู่เสมอ  การเรียนรู้จึงเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางสังคมกับบุคคล โดยทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมและบุคคล ต่างมีอิทธิพลต่อกัน
และกัน และมีความส าคัญเท่ากัน ดังนั้น จึงแบ่งสาเหตุการเกิดพฤติกรรมได้เป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมทางสังคมและปัจจัยด้านบุคคล จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า กลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเล่น
พนันบอล ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว กลุ่ม
ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยง
การเล่นพนันบอล การคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อ  

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ ยังได้ศึกษาลักษณะทางชีวสังคมที่ส าคัญบางประการของเยาวชน 
เพ่ือเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มย่อย ได้แก่ เพศ การอยู่อาศัย ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส าคัญ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย
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พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านการควบคุมตนเอง และ
ด้านการปฏิเสธชวนให้พนันบอล ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ทางสังคม 

• อิทธิพลกัลยาณมิตร 

• การสนับสนุนจากครู  

• สัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว 

ปัจจัยด้านบุคคล 

• เจตคติที่ดีต่อการหลีก 
เลี่ยงการพนันบอล  

• การคิดแบบรู้คุณค่าแท้ 
คุณค่าเทียม  

• การรู้เท่าทันสื่อ 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยง 
การพนันบอล 

 
1. ด้านการควบคุมตนเอง 

 
2. ด้านการปฏิเสธการชวน  

ให้เล่นการพนันบอล     

ลักษณะชีวสังคม 

เพศ   การอยู่อาศัย   ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย  
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นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล  หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนเพ่ือที่จะไม่

เกี่ยวข้องกับการพนันบอล หรือละเว้นการพนันบอลได้ โดยนักเรียนมีการแสดงออก 2 ด้าน คือ   
1) ด้านการควบคุมตนเอง 2) ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล เมื่อมีคนมาชักชวน 

1. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้านการควบคุมตนเอง หมายถึง การที่นักเรียน
รายงานว่า ตั้งใจที่จะเอาชนะ หรือเปลี่ยนแปลงการตอบสนองภายในจิตใจของตน เพ่ือยับยั้งการ
กระท าที่อาจน าไปสู่การพนันบอล โดยมีการก ากับการแสดงออกด้วย 2 วิธี คือ 1) การควบคุมตนเอง
ด้านอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า เมื่อเผชิญกับสภาวะทางจิตใจของ
ตนเองและสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมพนันบอล นักเรียนพยายามก าหนด
อารมณ์และความรู้สึกใฝ่ดี เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ 2) การควบคุมตนเองจากสิ่งเร้า 
(Impulse Control)  หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า เมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า เช่น ปริมาณเงินจ านวนมาก
ที่อาจได้รับจากการพนันบอล คนใกล้ชิดที่พนันบอล การรับรู้การทายผลการแข่งขันฟุตบอลล่วงหน้า 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้ อาจกระตุ้นให้สนใจที่จะพนันบอล นักเรียนได้แสดงออกถึงความพยายามที่
จะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าเหล่านั้น เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ส าเร็จ 

ผู้วิจัยวัดการควบคุมตนเอง ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ 
ทางเน่ บอมไอสเตอร์ และบูน (Tangney; Baumeister; & Boone. 2004) และสร้างเพ่ิมเติมตาม
ขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ 
"จริงที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนใน
ทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า มีการควบคุมตนเองในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

2. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล หมายถึง 
เมื่อมีคนชวนนักเรียนพนันบอล นักเรียนแสดงออกด้วยการไม่ยอมรับและไม่ท าตามการชวนนั้น โดยมี
หลักการปฏิเสธการชวนพนันบอล 2 ประการ คือ 1) ปฏิเสธด้วยค าพูดที่ไม่ท าให้ผู้ชวนอับอาย เสีย
หน้า หรือเสียสัมพันธภาพ และแสดงออกว่า ไม่ต้องการมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการพนันบอล แล้ว
หาทางเลี่ยง 2) ไม่หวั่นไหวกับการชวนซ้ าๆ โดยนักเรียนยังคงยืนยันการปฏิเสธการชวนพนันบอลนั้น
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง 

ผู้วิจัยวัดการปฏิเสธการชวนพนันบอล ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดทักษะการปฏิเสธที่ดี ของกรมสุขภาพจิต (2546 )  และสร้างเพ่ิมเติมตามขอบเขตของนิยาม
ปฏิบัติการ จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ "จริงที่สุด" ถึง "ไม่
จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ผู้
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ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า มีการปฏิเสธการชวนพนันบอลในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

อิทธิพลกัลยาณมิตร หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้เรื่องราว และเลือกที่จะแสดงออกตาม
เพ่ือนที่ดีจากการได้รับการถ่ายทอดจากเพ่ือน  4 ประการ คือ 1) การได้รับค าแนะน า หมายถึง การที่
นักเรียนรับรู้และเลือกที่จะแสดงออกตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม  จากการแนะน า ชักชวน และ
การสั่งสอนของเพื่อน 2) การได้รับการสนับสนุน หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้และเลือกที่จะแสดงออก
ตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม จากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และการพูดที่ให้ก าลังใจ
จากเพ่ือน 3) การได้รับแบบอย่างที่ดี หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้และเลือกท่ีจะแสดงออกตามเพ่ือนที่
มีพฤติกรรมที่ดีงาม จากการที่นักเรียนได้ยิน หรือได้เห็นการกระท าของเพ่ือน แล้วเลียนแบบ 4) การ
ได้รับการป้องกันไม่ให้กระท าในทางเสื่อมเสีย หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้และเลือกที่จะแสดงออก
ตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม จากการที่เพ่ือนตักเตือน ห้ามปรามเมื่อมีแนวโน้มที่นักเรียนจะกระท า
ไปในทางเสื่อมเสีย 

ผู้วิจัยวัดอิทธิพลกัลยาณมิตร ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้ างขึ้นเองตามขอบเขต
ของนิยามปฏิบัติการ จ านวน 13 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ "จริง
ที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศ
ทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า ได้รับอิทธิพลจากกัลยาณมิตรในด้านพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

การสนับสนุนจากครู หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า ได้รับการส่งเสริมให้ประพฤติดี 
หรือได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ ด้วยการสนับสนุนจากครู 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านอารมณ์ หมายถึง การที่นักเรียนได้รับความห่วงใยเอาใจใส่ และการชื่นชมจากครู 2) ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่นักเรียนได้รับข่าวสารความรู้ ค าแนะน า ค าสั่งสอน ค าเตือนหรือ
ค าอธิบายที่ชี้ให้เห็นโทษของการพนันบอล 3) ด้านการจัดกิจกรรม หมายถึง การที่ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนในชั้นเรียน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษของการพนันบอล
ช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมรณรงค์ละเว้นการพนันบอลใน
โรงเรียน เป็นต้น 

ผู้วิจัยวัดการสนับสนุนจากครู ด้วยแบบสอบถามท่ีมีพ้ืนฐานมาจาก อมราพร สุรการ 
(2555) ที่พัฒนาแบบสอบถามการสนับสนุนจากครูตามแนวคิดของมาเลคกี้ ดีมาเรย์และเอลลิอตต์ 
(Malecki, Demaray; & Elliott, 2000)  และสร้างขึ้นเองเพ่ิมเติมตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ 
จ านวน 11 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ "จริงที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" 
ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้
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คะแนนสูงกว่า แสดงว่า ได้รับการสนับสนุนจากครูในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่
ได้คะแนนต่ ากว่า 

สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า สมาชิกในครอบครัวซึ่ง
ประกอบด้วย นักเรียนกับพ่อแม่ หรือนักเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งอาจเป็นญาติผู้ใหญ่ ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย 
ลุงป้า น้าอา เป็นต้น มีการแสดงออกที่ดีต่อนักเรียนด้วยลักษณะหรือพฤติกรรม 2 ประการ คือ 1) 
การแสดงออกด้วยความความผูกพัน หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีความห่วงใย ความหวังดี สั่ง
สอน ตักเตือน ห้ามปราม เพ่ือไม่ให้นักเรียนพนันบอล 2) การที่สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารกัน 
หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวหาเวลาพูดคุยกันในแต่ละวัน นักเรียนมีโอกาสเล่าเรื่องราวของตน
ให้สมาชิกในครอบครัวได้รับรู้โดยไม่ปกปิด ไม่เก็บไว้ในใจ หรือมีการปรึกษาหารือกัน 

ผู้วิจัยวัดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบวัดของ 
สมิธ วุฒิสวัสดิ์ (2552) และสร้างเพ่ิมเติมตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวน 10 ข้อ ข้อความทางบวกให้
คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดง
ว่า เป็นผู้มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ตอบได้
คะแนนต่ ากว่า 

เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล หมายถึง การที่นักเรียนมีความรู้สึก 
ความคิด ความเชื่อ มองเห็นว่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือมีโทษต่อ
ตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งน าไปสู่ความพร้อมที่นักเรียนจะ
กระท า หรือให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนพฤติกรรมเหล่านั้น ให้สอดคล้องกับความรู้สึกของ
นักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้สึกเชิงประเมินค่าในประโยชน์หรือโทษของ
การมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 2) ความชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจในพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอล และ 3) ความพร้อมที่จะกระท าพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

ผู้วิจัยวัดเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้วยแบบสอบถามตามแนวคิด
ของ แมคไกวร์ (McGuire, W. J., 1985) และสร้างเพ่ิมเติมตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ จ านวน 
15 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ "จริงที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" ข้อความ
ทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนในทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนน
สูงกว่า แสดงว่า มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
สูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม หมายถึง การที่นักเรียนรู้จักคิดพิจารณาจากการ
ชมการแข่งขันฟุตบอลว่า นักเรียนมีการรับรู้และเลือกรับประโยชน์ที่เป็นจริง หรือคุณค่าที่แท้จริงจาก
การชมกีฬาฟุตบอล ที่ปราศจากประโยชน์อ่ืนแอบแฝง พอกเสริมหรือเติมแต่ง จนเปลี่ยนแปลงความ
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มุ่งหมายของการชมกีฬาฟุตบอล เช่น การได้รับความสนุกสนาน การรับรู้ความส าคัญของการเล่นเป็น
ทีม การเคารพในกติกาการแข่งขัน  หรือรู้จักเลือกรับแบบอย่างที่ดีจากนักฟุตบอล เช่น  การมีความ
อดทน การมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น โดยนักเรียนไม่เลือกรับสิ่งที่เป็นโทษ สิ่งที่
เป็นประโยชน์ไม่จริงหรือคุณค่าเทียมจากการชมการแข่งขันฟุตบอล เช่น  การชวนเพื่อนเล่นพนันบอล
ในขณะที่ชมการแข่งขันฟุตบอล การน าเงินออมไปเล่นพนันบอลในช่วงบอลโลก เพราะคิดว่าจะเป็น
ที่มาของรายได้เสริม เป็นต้น 

ผู้วิจัยวัดการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
ตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ รวมจ านวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ 
ตั้งแต่ "จริงที่สุด" ถึง "ไม่จริงเลย" ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนในทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า ได้รับการคิดแบบรู้คุณค่าแท้ -คุณค่า
เทียมในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การที่นักเรียนซึ่งเป็นผู้รับข่าวสาร รับเนื้อหาสาระจากผู้ส่ง
ข่าวสารโดยผ่านสื่อมวลชนหลากหลายประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือโทรทัศน์ เป็นต้น 
เพ่ือให้การรับข่าวสารเกิดประโยชน์สูงสุด การรู้ เท่าทันสื่อของนักเรียนจึงประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้และเข้าใจข่าวสารที่สื่อน าเสนอ หมายถึง เมื่อนักเรียนได้รับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระเหล่านั้นว่า สามารถเชื่อมโยงหรือน าไปสู่
การพนันบอลได้ นักเรียนมีการกระท าที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนคล้อยตามสิ่งที่สื่อน าเสนอ หรือ
ปฏิเสธเนื้อหาสาระเหล่านั้นเพ่ือการหลีกเลี่ยงพนันบอล 2) การกลั่นกรองและเลือกรับประโยชน์จาก
ข่าวสารที่สื่อน าเสนอ หมายถึง การที่นักเรียนเลือกรับและใช้เนื้อหาสาระจากสื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือการมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงพนันบอล 

ผู้วิจัยวัดการรู้เท่าทันสื่อ ด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบสอบถามการรู้เท่าทัน
สื่อของอังศินันท์ อินทรก าแหง (2557) และจินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) และสร้างเพ่ิมเติมตาม
ขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ จ านวน 9 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6 ถึง 1 ส่วนข้อความทางลบให้คะแนน
ในทิศทางตรงข้าม ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า มีการรู้เท่าทันสื่อในด้านพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและ

รายด้านต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อย คือ 
1.1 นักเรียนเพศหญิง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านสูง

กว่านักเรียนเพศชาย     
1.2 นักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวม

และรายด้านสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 
1.3 นักเรียนที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะมี

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่านักเรียนที่มีผู้ปกครองมีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมกับด้านบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านของนักเรียน ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มี
ลักษณะชีวสังคมต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อยคือ 

2.1 นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยง
การพนันสูง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้านมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่มี
ลักษณะอ่ืน     

2.2 นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตรสูง และมีการรู้เท่าทันสื่อสูง จะมีพฤติกรรม 
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้านมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะอ่ืน 

2.3 นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากครูสูง และมีการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
สูง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้านมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะอ่ืน 

3. ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล สามารถท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้าน
การปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ของนักเรียน ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกันได้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational – Comparative 

Study) เก็บข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ด้วยแบบสอบถาม ที่ให้กลุ่มตัวอย่างรายงานตนเอง (Self Report) บทนี้ เป็นการก าหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยพบว่า มีงานวิจัยจ านวนน้อยที่ศึกษาจากนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดประชากรที่ ใช้ในการศึกษา (Target 
Population) เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 3,009 คน โรงเรียนรวม 9 แห่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการ
กระจายโรงเรียนในสังกัดอย่างทั่ วถึงตามเขตเมืองที่ เป็นศูนย์กลางชุมชน (ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร, 2560) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจชี่และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) ก าหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
คิดเป็นจ านวนตัวอย่างขั้นต่ า 341 คน และเพ่ือป้องกันการได้รับแบบสอบถามตอบกลับที่ไม่สมบูรณ์
จึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 ได้เป็นนักเรียน 375 คน คิดเป็นสัดส่วนตัวอย่างต่อประชากร
ประมาณ 1:8 หรือ 12.5% ผู้วิจัยจึงวางแผนเก็บตัวอย่างรวม 375 คนจากโรงเรียน 9 แห่ง โดยแบ่ง
ตามสัดส่วนให้ใกล้เคียงสัดส่วนของนักเรียนที่มีในแต่ละโรงเรียนต่อนักเรียนทั้งหมด (Cluster  
Sampling) 

ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนส าหรับทดลองใช้แบบสอบถาม (tryout)  
ด้วยการจับฉลาก 2 แห่ง มีเป้าหมายกลุ่มตัวอย่าง 70 คน (ได้จริง 102 คน) และได้แสดงความ
ประสงค์ว่าหลังจาก tryout แล้วจะขอให้ทางโรงเรียนจัดนักเรียนใหม่โดยไม่ซ้ าคนให้มาตอบ
แบบสอบถามหลังการปรับปรุงแล้ว ได้รับทราบเหตุผลว่า เนื่องจากนัก เรียนใช้วิธีเดินเรียนและ
หมุนเวียนคละกัน การจัดนักเรียนใหม่โดยไม่ให้ซ้ าคนในเวลาที่ต้องการท าได้ยาก ผู้วิจัยจึงใช้โรงเรียน
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ที่เหลือ 7 แห่งเป็นสนามวิจัยเพ่ือเก็บตัวอย่างจริงด้วยแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแล้ว ในจ านวน
คงเดิม 375 คน ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ านวน 391 ชุด ซึ่งสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของ
กลุ่มตัวอย่างต่อประชากรที่เก็บได้จริงมีค่าใกล้เคียงกับแผนที่ก าหนดไว้   

 
ตาราง 1 แผนและการเก็บตัวอย่างจริง (Sampling : Plan and Actual) แสดงจ านวนประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร 2560 จ าแนกรายโรงเรียน 
9 แห่ง 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 

ประชากร 

(คน)* 

ตัวอย่าง

(แผน) % 

ตัวอย่าง

(เก็บจริง)  % 

1 วิชูทิศ 290 36 12.41 43 19.65 

2 มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 290 36 12.41 57 14.82 

3 มัธยมประชานิเวศน์ 627 78 12.44 103 16.42 

4 มัธยมบ้านบางกะปิ 411 51 12.41 59 14.35 

5 แก่นทองอุปถัมภ์ 93 12 12.90 0 0 

6 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 403 50 12.40 53 13.15 

7 มัธยมวัดสุทธาราม 283 35 12.36 36 12.72 

8 มัธยมปุรณาวาส 319 40 12.53 40 12.53 

9 นาหลวง 293 37 12.62 0 0 

 รวม 3009 375 12.46 391 12.99 

 

ที่มา : ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย เป็นล าดับดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับตัว

แปรที่ใช้ในงานวิจัยนี้  
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2. ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษาให้ชัดเจนจากการประมวลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. สร้างแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการของแต่ละตัวแปร ให้ครอบคลุมเนื้อหาและ 
จุดประสงค์ท่ีต้องการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นก่อนเสนอ

ผู้เชี่ยวชาญ 
4. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านที่เป็น

อิสระจากกัน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) เป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาความสอดคล้องกับนิยามเชิง
ทฤษฎี นิยามเชิงปฎิบัติการ และความครอบคลุมของเนื้อหาในสิ่งที่ต้องการวัดในแต่ละตัวแปร 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลการพิจารณา กรอกแบบฟอร์มและให้ค าแนะน า ด้วยคะแนน 3 ระดับคือ 1 = 
เห็นด้วย   0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่เห็นด้วย ผู้วิจัยน าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) สูตรที่ใช้ในการค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในแต่ละข้อค าถาม คือ 

IOC = ∑𝑅/𝑛 
R = ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง 
n = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ค่า IOC มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อค าถามที่ดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 เกณฑ์ที่ใช้ได้คือ 0.5 ขึ้นไป ข้อ
ค าถามที่มี IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานันท์. 2557: 148) ส าหรับงานวิจัยนี้ 
เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคือ 0.6 หรือมากกว่า ผลพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า ข้อค าถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง -.2 ถึง 1 จึงคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง .6 ถึง 1 
น ามาปรับปรุงข้อค าถามให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 

5. แบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผู้วิจัยน าไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แบบสอบถามจากการทดลองใช้ 
ซ่ึงสามารถน ามาพัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัยต่อได้ 102 ชุด  

6. หลังจากน าแบบสอบถามไปทดลองใช้แล้ว ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบ
คุณภาพ ด้วยการหาค่าอ านาจจ าแนก วิเคราะห์ความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total 
Correlation) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์สูงไปใช้ใน
การวิจัย เกณฑ์ที่ใช้ได้คือค่ามากกว่า .2 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ; อังคณา สายยศ, 2538) หากต่ ากว่า .2 
แต่มีเนื้อหาสอดคล้องและท าให้โครงสร้างนิยามปฏิบัติการสมบูรณ์ ผู้วิจัยจะพิจารณาคัดเลือกไว้และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อความนั้น ในการหาค่าความเชื่อมั่นที่เป็นการวัดความสอดคล้องภายใน (Measure 
of Internal Consistency) ด้ วยค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค  (Cronbach's Alpha 
Coefficient) ใช้เกณฑ์พิจารณาค่าความเชื่อมั่น .6 ขึ้นไป (อรพินท์ ชูชม , 2545) ทั้งนี้ผลการ
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ตรวจสอบพบว่า แบบสอบถามในงานวิจัยนี้ ได้ค่า Cronbach's Alpha ระหว่าง .689 -.871 ซึ่งมีค่า
ใกล้ 1 และเป็นบวก และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .205 -.708 แสดงถึงความสอดคล้องของ
ค าตอบทีม่ีทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในตาราง 2  

7. น าผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากการทดลองใช้ (Assessment of 
Research Tools) มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และจัดพิมพ์เพ่ือน าไปใช้จริง 

 
ตาราง 2 คุณภาพเครื่องมือวัดในการวิจัย 
 

แบบสอบถาม 
จ านวน 

ข้อ 

Tryout n=102 คน ลงสนามจริง n=391 คน 

Item-Total 
Correlation 

Reliability 
Item-Total 
Correlation 

Reliability 

1 พฤติกรรมหลีกเลีย่งการพนันบอล 17 .090-.687 .780 .232-.702 .871 
2 อิทธิพลกัลยาณมติร 13 .169-.609 .763 .253-.639 .800 
3 การสนับสนุนจากคร ู 11 .150-.613 .789 .294-.708 .803 
4 สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 10 .230-.591 .727 .233-.655 .731 
5 เจตคติที่ดตี่อการหลีกเลีย่งฯ 15 .099-.670 .737 .248-.672 .863 
6 การคิดแบบรู้คณุค่าแท้-เทียม 7 .019-.481 .424 .441-.587 .761 
7 การรู้เท่าทันสื่อ 9 .197-.541 .613 .205-.549 .689 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เป็นชุดแบบสอบถามพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลและปัจจัย
ที่เก่ียวข้อง มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 8 ตอน  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลกัลยาณมิตร  
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนจากครู   
ตอนที่ 5 แบบสอบถามสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการคิดแบบรู้คุณค่าแท-้คุณค่าเทียม 
ตอนที่ 8 แบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคม 
ผู้ วิจั ยสนใจศึกษาความแตกต่ างลั กษณ ะชี วสั งคมบางประการของนั ก เรียน 

แบบสอบถามมีลักษณะให้เลือกตอบค าถาม ได้แก่ เพศ การอยู่อาศัย และระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง ตัวอย่างดังนี้ 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคม 

ค าชี้แจง จงเติมค าหรือท าเครื่องหมาย  ✓  ลงใน (.....) ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ ชาย (.....)  หญิง (.....) 
2. ปัจจุบันท่านพักอยู่กับใคร 

1. อยู่กับพ่อแม่ หรืออยู่กับญาติ (.....)   
2. ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หรืออยู่กับญาติ (.....) 

3. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี (.....)  
 2. ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี (.....) 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง

ตามนิยามปฏิบัติการ ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการ
ปฏิเสธการชวนให้พนันบอล มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” จ านวนข้อค าถามที่สร้างขึ้น 30 ข้อ เมื่อน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 คน สามารถคัดเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 17 ข้อ และเมื่อลง
สนามจริงพบว่า แบบสอบถามพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .232 ถึง .702 ค่าความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .871 

1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้านการควบคุมตนเอง หมายถึง การที่
นักเรียนรายงานว่า ตั้งใจที่จะเอาชนะ หรือเปลี่ยนแปลงการตอบสนองภายในจิตใจของตน เพื่อยับยั้ง
การกระท าที่อาจน าไปสู่การพนันบอล โดยมีการก ากับการแสดงออกด้วย 2 วิธี คือ 1) การควบคุม
ตนเองด้านอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า เมื่อเผชิญกับสภาวะทาง
จิตใจของตนเองและสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมพนันบอล นักเรียน
พยายามก าหนดอารมณ์และความรู้สึกใฝ่ดี เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ 2) การควบคุมตนเอง
จากสิ่งเร้า (Impulse Control)  หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้ว่า เมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า เช่น ปริมาณเงิน
ที่ได้รับจากการพนันบอล คนใกล้ชิดที่พนันบอล การรับรู้การทายผลการแข่งขันฟุตบอลล่วงหน้า เป็น
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ต้น ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้ อาจกระตุ้นให้สนใจที่จะพนันบอล นักเรียนได้แสดงออกถึงความพยายามที่จะไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าเหล่านั้น เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ส าเร็จ 

สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ ทางเน่ บอมไอสเตอร์ 
และบูน (Tangney; Baumeister; & Boone. 2004) และสร้างเพ่ิมเติมตามขอบเขตของนิยาม
ปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวน 10
ข้อค าถาม และเมื่อลงสนามจริงพบว่า แบบสอบถามการควบคุมตนเองมีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .222 ถึง .629 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ .803 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผู้ตอบได้คะแนนตรงข้าม ผู้ตอบที่ได้
คะแนนรวมมากกว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองสูง
กว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า 
ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้านการควบคุมตนเอง 
(0)  ฉันไม่พนันบอล ทั้งๆที่มีโอกาสได้เงินมากกว่าเสียเงิน (ข้อความทางบวก) 
………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

2) ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล หมายถึง เมื่อมีคนชวนนักเรียนพนันบอล 
นักเรียนแสดงออกด้วยการไม่ยอมรับและไม่ท าตามการชวนนั้น โดยมีหลักการปฏิเสธการชวนพนัน
บอล 2 ประการ คือ 1) ปฏิเสธด้วยค าพูดที่ไม่ท าให้ผู้ชวนอับอาย เสียหน้า หรือเสียสัมพันธภาพ และ
แสดงออกว่า ไม่ต้องการมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการพนันบอล แล้วหาทางเลี่ยง 2) ไม่หวั่นไหวกับ
การชวนซ้ าๆ โดยนักเรียนยังคงยืนยันการปฏิเสธการชวนพนันบอลนั้นอย่างไม่เปลี่ยนแปลง 

สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดทักษะการปฏิเสธที่ดีของ
กรมสุขภาพจิต (2546 ข)  และสร้างเพ่ิมเติมตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวน 7 ข้อค าถาม เมื่อลงสนามจริงพบว่า 
แบบสอบถามการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมอยู่ระหว่าง .282 ถึง .695 ค่าความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .804  

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผู้ตอบได้คะแนนตรงข้าม ผู้ตอบที่ได้
คะแนนรวมมากกว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้
พนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า                 
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ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้านการปฏิเสธการชวนพนันบอล 
(0) ฉันปฏิเสธการชวนเล่นพนันบอลของเพื่อน แม้จะเป็นเพื่อนรักกัน (ข้อความทางบวก) 
……………… …………………… …………………… ………………….. ………………….. ………………….. 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
(00) ฉันไม่กล้าปฏิเสธ เมื่อเพื่อนชวนฉันพนันบอล (ข้อความทางลบ) 
……………… …………………… …………………… ………………….. ………………….. ………………….. 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลกัลยาณมิตร 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการที่นักเรียนรับรู้เรื่องราว และเลือกที่จะแสดงออกตาม

เพ่ือนที่ดีจากการได้รับการถ่ายทอดจากเพ่ือน  4 ประการ คือ 1) การได้รับค าแนะน า หมายถึง การที่
นักเรียนรับรู้และเลือกที่จะแสดงออกตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม  จากการแนะน า ชักชวน และ
การสั่งสอนของเพื่อน 2) การได้รับการสนับสนุน หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้และเลือกที่จะแสดงออก
ตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม จากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และการพูดที่ให้ก าลังใจ
ของเพ่ือน 3) การได้รับแบบอย่างที่ดี หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้และเลือกที่จะแสดงออกตามเพ่ือนที่
มีพฤติกรรมที่ดีงาม จากการที่นักเรียนได้ยิน หรือได้เห็นการกระท าของเพ่ือน แล้วเลียนแบบ 4) การ
ได้รับการป้องกันไม่ให้กระท าในทางเสื่อมเสีย หมายถึง การที่นักเรียนรับรู้และเลือกที่จะแสดงออก
ตามเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม จากการที่เพ่ือนตักเตือน ห้ามปรามเมื่อมีแนวโน้มที่นักเรียนจะกระท า
ไปในทางเสื่อมเสีย  

สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 
ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามที่สร้างขึ้น 15 ข้อ เมื่อน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 คน สามารถคัดเลือกไว้ใช้
จริงจ านวน 13 ข้อ และเมื่อลงสนามจริงพบว่า แบบสอบถามอิทธิพลกัลยาณมิตรมีค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .253 ถึง .639 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .800 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผู้ตอบได้คะแนนตรงข้าม ผู้ตอบที่ได้
คะแนนรวมมากกว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่มีอิทธพลกัลยาณมิตรสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า 
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ตัวอย่างแบบสอบถามอิทธิพลกัลยาณมิตร 
(0) ฉันท าตามที่เพื่อนแนะน า ให้รู้จักเลือกคบคนที่ไม่พนันบอล (ข้อความทางบวก)  
………………… ………………… ………………… ………………… ……………… …………………  
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย  
(00) ฉันเห็นเพื่อนสนใจการพนันบอล ฉันก็สนใจบ้าง (ข้อความทางลบ)  
………………… ………………… ………………… ……………………. ……………… …………………  
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย  

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนจากครู  

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการที่นักเรียนรับรู้ว่า ได้รับการส่งเสริมให้ประพฤติดี หรือ
ได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ ด้วยการสนับสนุนจากครู 3 ด้าน คือ 
1) ด้านอารมณ์ หมายถึง การที่นักเรียนได้รับความห่วงใยเอาใจใส่ และการชื่นชมจากครู 2) ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่นักเรียนได้รับข่าวสารความรู้ ค าแนะน า ค าสั่งสอน ค าเตือน หรือ
ค าอธิบายที่ชี้ให้เห็นโทษของการพนันบอล 3) ด้านการจัดกิจกรรม หมายถึง การที่ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนในชั้นเรียน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษของการพนันบอล
ช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมรณรงค์ละเว้นการพนันบอลใน
โรงเรียน 

สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 
ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามที่สร้างขึ้น 30 ข้อ เมื่อน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 คน สามารถคัดเลือกไว้ใช้
จริงจ านวน 11 ข้อ เมื่อลงสนามจริงพบว่า แบบสอบถามการสนับสนุนจากครูมีค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .294 ถึง .708 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าเท่ากับ .803 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผู้ตอบได้คะแนนตรงข้าม นักเรียนที่ได้
คะแนนรวมมากกว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากครูสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการสนับสนุนจากครู 
(0) ฉันได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโทษของการพนันบอลจากครู (ข้อความทางบวก) 
………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
(00) ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียน ไม่เตือนนักเรียน เรื่องให้หลีกเลี่ยงการพนันบอล (ข้อความทางลบ) 
………………… ………………… ………………… ……………………. ……………… ………………… 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการที่นักเรียนรับรู้ว่า สมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบด้วย 
นักเรียนกับพ่อแม่ หรือนักเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งอาจเป็นญาติผู้ใหญ่ ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา 
เป็นต้น มีการแสดงออกที่ดีต่อนักเรียนด้วยลักษณะหรือพฤติกรรม 2 ประการ คือ 1) การแสดงออก
ด้วยความความผูกพัน หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีความห่วงใย ความหวังดี สั่งสอน ตักเตือน 
ห้ามปราม เพ่ือไม่ให้นักเรียนพนันบอล 2) การที่สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารกัน หมายถึง การที่
สมาชิกในครอบครัวหาเวลาพูดคุยกันในแต่ละวัน นักเรียนมีโอกาสเล่าเรื่องราวของตนให้สมาชิกใน
ครอบครวัได้รับรู้โดยไม่ปกปิด ไม่เก็บไว้ในใจ หรือมีการปรึกษาหารือกัน 

สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาจากแบบวัดของ สมิธ วุฒิสวัสดิ์ (2552) 
และสร้างเพ่ิมเติมตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามท่ีสร้างขึ้น 10 ข้อ เมื่อน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
กลุ่มนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 คน สามารถคัดเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 10 
ข้อ เมื่อลงสนามจริงพบว่า แบบสอบถามสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวมีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .233 ถึง .655 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ .731 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผู้ตอบได้คะแนนตรงข้าม นักเรียนที่ได้
คะแนนรวมมากกว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า
ตัวอย่างแบบสอบถามสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
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(0) สมาชิกในครอบครัว เตือนฉันไม่ให้เล่นพนันบอล (ข้อความทางบวก) 
………………… …………………. …………………. …………………. ……………… ………………… 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
(00) ถ้าฉันพนันบอล ฉันจะปกปิดไม่ให้สมาชิกในครอบครัวรู้ (ข้อความทางลบ) 
…………………… …………………… ………………….. ………………… ……………… ………………… 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

ตอนที ่6 แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล  
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการที่นักเรียนมีความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ มองเห็นว่า 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือมีโทษต่อตนเอง ท าให้เกิดความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งน าไปสู่ความพร้อมที่นักเรียนจะกระท า หรือให้ความช่วยเหลือ หรือ
สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านั้น ให้สอดคล้องกับความรู้สึกของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คือ 1) ความรู้สึกเชิงประเมินค่าในประโยชน์หรือโทษของการมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 2) 
ความชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล และ 3) ความพร้อมที่
จะกระท าพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 
ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามที่สร้างขึ้น 15 ข้อ เมื่อน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 คน สามารถคัดเลือกไว้ใช้
จริงจ านวน 15 ข้อ เมื่อลงสนามจริงพบว่า แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลมีค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .248 ถึง .672 ค่าความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .863 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผู้ตอบได้คะแนนตรงข้าม นักเรียนที่ได้
คะแนนรวมมากกว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนน
น้อยกว่า 
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ตัวอย่างแบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
(0) ฉันคิดว่า นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพนันบอลจะเสียการเรียน (ข้อความทางบวก) 
…………………. ………………….. ………………….. ………………….. ………………… ………………… 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
(00)ฉันไม่พร้อมที่จะอธิบายโทษของการพนันบอลให้เพื่อนหรือคนรอบข้างเข้าใจ (ข้อความทาง
ลบ) 
………………… ………………… ………………….. ………………… ……………… …………………. 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม  

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการที่นักเรียนรู้จักคิดพิจารณาว่า สิ่งใดมีประโยชน์จริงหรือสิ่ง
ใดเป็นคุณค่าแท้จากการชมการแข่งขันฟุตบอล โดยนักเรียนเลือกรับประโยชน์จากกีฬาฟุตบอล หรือ
เลือกรับแบบอย่างที่ดีจากนักฟุตบอล และไม่เลือกรับสิ่งที่เป็นโทษ หรือสิ่งที่เป็นคุณค่าเทียมจากการ
ชมการแข่งขันฟุตบอล เช่น การน าเงินออมไปเล่นพนันบอล การชวนเพ่ือนเล่นพนันบอลขณะที่ชม
การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น 

สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 
ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามที่สร้างขึ้น 10 ข้อ เมื่อน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 คน สามารถคัดเลือกไว้ใช้
จริงจ านวน 7 ข้อ เมื่อลงสนามจริงพบว่า แบบสอบถามการคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมมีค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .441 ถึง .587 ค่าความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .761 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผู้ตอบได้คะแนนตรงข้าม นักเรียนที่ได้
คะแนนรวมมากกว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่มีการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียมสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย
กว่า                 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
(0) ฉันดูการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความสนุกสนาน ไม่ใช่เพื่อพนันบอล (ข้อความทางบวก) 
………………… ………………… ………………… ………………… …………… ………………… 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
(00) ฉันน าเงินที่เก็บออมไว้ไปพนันบอล ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลนัดส าคัญ (ข้อความทาง
ลบ) 
………………… ………………… ………………… ……………………. …………… ………………… 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

ตอนที่ 8 แบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อ  
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการที่นักเรียนซึ่งเป็นผู้รับข่าวสาร รับเนื้อหาสาระจากผู้ส่ง

ข่าวสารโดยผ่านสื่อมวลชนหลากหลายประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือโทรทัศน์ เป็นต้น 
เพ่ือให้การรับข่าวสารเกิดประโยชน์สูงสุด การรู้ เท่าทันสื่อของนักเรียนจึงประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้และเข้าใจข่าวสารที่สื่อน าเสนอ หมายถึง เมื่อนักเรียนได้รับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระเหล่านั้นว่า สามารถเชื่อมโยงหรือน าไปสู่
การพนันบอลได้ นักเรียนมีการกระท าที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนคล้อยตามสิ่งที่สื่อน าเสนอ หรือ
ปฏิเสธเนื้อหาสาระเหล่านั้นเพ่ือการหลีกเลี่ยงพนันบอล 2) การกลั่นกรองและเลือกรับประโยชน์จาก
ข่าวสารที่สื่อน าเสนอ หมายถึง การที่นักเรียนเลือกรับและใช้เนื้อหาสาระจากสื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือการมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงพนันบอล 

สามารถวัดได้จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 
ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามที่สร้างขึ้น 12 ข้อ เมื่อน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 คน สามารถคัดเลือกไว้ใช้
จริงจ านวน 9 ข้อ และเมื่อลงสนามจริงพบว่า แบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อมีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .205 ถึง .549 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ .689 

เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อเป็นค าถามทางบวก ผู้ตอบได้คะแนน 6 ถึง 1 จากค าตอบ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดับ เมื่อเป็นค าถามทางลบผู้ตอบได้คะแนนตรงข้าม นักเรียนที่ได้
คะแนนรวมมากกว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่มีการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า     
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ตัวอย่างแบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อ 
(0) เมื่อฉันพบเว็บไซต์ที่ทายผลบอล และชวนให้คลิกค าว่า “เล่นเลย” ฉันรู้ว่าเป็นจุดเชื่อมโยง
สู่การพนันบอลได้ (ข้อความทางบวก) 
………………….. ………………… ………………….. …………………. ………………. …………………. 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 
(00) ฉันเชื่อการทายผลแพ้ชนะของการแข่งขันฟุตบอลของสื่อ อย่างไม่สงสัย ((ข้อความทาง
ลบ) 
………………….. ………………… …………………. …………………. ……………… ………………….. 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

   
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยนี้ ได้รับการรับรองการท าวิจัยในมนุษย์ด้วยเลขที่การรับรอง SWUEC/E-087/2560  
15 พฤษภาคม 2560 ถึง 15 พฤษภาคม 2561 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า ไม่มีการล่วง
ละเมิดสิทธิสวัสดิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ให้ข้อมูล หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้
ท าหนังสือขออนุญาตโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจะต้องมีข้อชี้แจงที่
ระบุไว้ในชุดแบบสอบถามอย่างชัดเจนว่า ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์ในการให้ข้อมูลโดยสมัครใจ และข้อมูลนั้น
จะถูกเก็บเป็นความลับ การน าข้อมูลไปอภิปรายผลหรือเผยแพร่จะกระท าเป็นภาพรวมในรูปผลงาน
การวิจัยเท่านั้น 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                               

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณแบบสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ ใช้
ข้อมูลปฐมภูมิโดยเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบสอบถาม มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยขอใบรับรองและได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับหนังสือเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์จากในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

3. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารและผู้
ประสานงานของแต่ละโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่ห้องเรียน ขอนัดวันและเวลาตามที่
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โรงเรียนจัดให้ ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 30-40 นาที (1 คาบเรียน มี 50 นาที)  และขอ
ความอนุเคราะห์จัดกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อตอบแบบสอบถาม 

4. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ เมื่อกลุ่มตัวอย่างน ามาส่ง 
5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
6. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับจากภาคสนามมาจัดกระท าข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิต ิ
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจากภาคสนามมาก าหนดรหัส บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
ด้านบุคคล และวิเคราะห์ค่า t (t-test for Independent Samples) เพ่ือทดสอบสมติฐานข้อที่ 1.1  
1.2 และ 1.3 

2. วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance) เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ เมื่อพบคู่ปฏิสัมพันธ์ ก าหนดเกณฑ์ความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 

3. วิเคราะห์ค่าอ านาจการพยากรณ์ด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational-Comparative 

Study)วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้านรวมและรายด้านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และศึกษาปฏิสัมพันธ์ อ านาจ
การท านายของกลุ่มตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล ที่ มีต่อพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวมและรายด้านของนักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน   

ผู้วิจัยน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูล 5 ข้อ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 3 ข้อ ดังนี้    

1. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวม
และรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของนักเรียนที่มี
ลักษณะชีวสังคมต่างกัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 1.1  1.2  และ1.3 

2. ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้
พนันบอล) ของนักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลแตกต่างกัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 2.1   

3. ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้
พนันบอล) ของนักเรียนที่ได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตร และมีการรู้เท่าทันสื่อแตกต่างกัน  เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานข้อ 2.2   

4. ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้
พนันบอล) ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากครู และมีการคิดแบบรู้คุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม
แตกต่างกัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 2.3 

5. ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ของ
นักเรียนทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้าน
บุคคลเป็นตัวท านาย เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 3 
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ผลวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรโดยใช้สถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของตัวแปรที่ศึกษา แสดงในตาราง 3 - 4  

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 391 คน จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแสดงในตาราง 3 ดังนี้ 
 
ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

 
ผลวิเคราะห์จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีจ านวน 391 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.6 เป็นเพศชาย จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 เมื่อจ าแนกตามการอยู่อาศัย พบว่า นักเรียน
ที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 94.9 นักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า 
การศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 71 คน คิดเปน็ร้อยละ 18.2 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

เพศ  
       ชาย 150 38.4 
       หญิง 241 61.6 

การอยู่อาศัย  
       อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 94.9 
       ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 5.1 

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  
       ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 81.8 
       ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  71 18.2 

รวม 391 100 
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สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 391 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่กับพ่อแม่หรือญาติมากกว่าที่
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และการศึกษาของผู้ปกครองอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ 
 

สถิติข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรในงานวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู สัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว กลุ่มปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่  เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล การคิดแบบรู้
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม การรู้เท่าทันสื่อ และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
แบ่งเป็นพฤติกรรมย่อย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนัน
บอล สถิติข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรในงานวิจัย แสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4 ค่าสถิติข้อมูลพื้นฐานของตัวแปรในงานวิจัย  
 

ตัวแปร 
จ านวนข้อ 

แบบสอบถา
ม 

พิสั
ย 

min 
ma
x 

�̅� SD 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 17 73 29 102 84.09 13.45 
1. ด้านการควบคุมตนเอง 10  49 11 60 48.12 9.03 
2. ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนัน

บอล 
7  28 14 42 35.97 5.68 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม       

    อิทธิพลกัลยาณมิตร 13 51 27 78 56.06 8.17 

    การสนับสนุนจากครู 11 107 11 118 47.16 10.93 
    สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 10 45 15 60 49.39 7.08 
ปัจจัยด้านบุคคล       

    เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
บอล 

15 59 31 90 75.06 10.56 

    การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 7 40 14 54 40.96 6.41 
    การรู้เท่าทันสื่อ 9 29 13 42 36.82 7.17 

หมายเหตุ: คะแนนของข้อค าถามมี 6 ระดับ มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 6  
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 จากตาราง 4 พบว่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.45 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลรายด้านพบว่า การควบคุมตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.03 
และการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.68   

 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
56.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.17 การสนับสนุนจากครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.16 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 10.93 สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 7.08 และปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 75.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.56 การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 40.96    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  6.41 การรู้เท่าทันสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.82 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.17  
 

ตอนที ่2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ผลวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานจากปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล   
1. ผลวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวม

และรายด้าน ของนักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน ตามสมมติฐานข้อที่ 1.1 1.2 และ 1.3 ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1.1 คือ นักเรียนเพศหญิง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้ง

ด้านรวมและรายด้านสูงกว่านักเรียนเพศชาย  
สมมติฐานข้อที่ 1.2 คือ นักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง

การพนันบอล ทั้งด้านรวมและรายด้าน สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 
และสมมติฐานข้อที่ 1.3 คือ นักเรียนที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่า

ปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่านักเรียนที่
การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี ดังแสดงในตาราง 5 – 6 
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ของนักเรียนที่มีลักษณะ 
ชีวสังคมต่างกัน 
 

ลักษณะชีวสังคม 
จ านวน 

(รวม 391 คน) 
�̅� SD t 

กลุ่มเพศ 
       ชาย 150 79.71 14.38 

5.043* 
       หญิง  241 86.81 12.08 

กลุ่มการพักอาศัย 
      อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 84.46 13.18 

2.400* 
       ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ   20 77.11 16.45 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง 
       ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 83.52 13.57 

1.749 
       ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 71 86.6 12.63 

      
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ผลวิเคราะห์ตาราง 5 พบว่า นักเรียนเพศหญิงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล

ด้านรวมมากกว่านักเรียนเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นักเรียนที่พักอยู่กับพ่อแม่
หรือญาติเป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่
หรือญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่พบความแตกต่างพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านรวมของนักเรียนที่การศึกษาของผู้ปกครองทีแ่ตกต่างกัน 
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ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง  และด้านการ
ปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ของนักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 
 

ลักษณะชีวสังคม 

พฤติกรรมด้านการควบคุม

ตนเอง 

พฤติกรรมด้านการปฏิเสธ

การชวนให้พนันบอล 

�̅� SD t �̅� SD t 

กลุ่มเพศ       

   ชาย 45.63 9.37 
4.410* 

34.08 6.28 
5.074* 

   หญิง 49.67 8.45 37.14 4.92 

กลุ่มการอยู่อาศัย       

   อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 48.31 8.91 
1.718 

36.16 5.51 
2.280* 

   ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 44.75 10.52 32.35 7.36 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง       

   ต่ ากว่าปริญญาตรี 47.79 9.11 
1.521 

35.73 5.73 
1.723 

   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 49.59 8.54 37.01 5.31 

 
    * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลวิเคราะห์จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนเพศหญิงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการควบคุมตนเองมากกว่านักเรียนเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ไม่พบ
ความแตกต่างพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือ
ญาติและที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และไม่พบความแตกต่างพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้าน
การควบคุมตนเองของนักเรียนที่การศึกษาของผู้ปกครองแตกต่างกัน 
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล พบว่า 
นักเรียนเพศหญิงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล
มากกว่านักเรียนเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 นักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติเป็นผู้มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่หรือญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ไม่พบความแตกต่างพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของนักเรียนที่การศึกษาของผู้ปกครองแตกต่างกัน 

2. ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) ของ
คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้านของนักเรียน ที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลแตกต่างกัน  ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 
กลุ่ม และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อ 2.1 ดังแสดง
ในตาราง 7 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของ
คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง 
และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ตามตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
และเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล จ าแนกตามกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ที่แบ่งตามลักษณะชีว
สังคม 6 กลุ่ม  
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ตาราง 7 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและ
รายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเองและด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ของนักเรียนที่
ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว (ก) และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล (ข) ในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 
 

ลักษณะชีวสังคม 

n 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเล่นพนนับอล 

ด้านรวม 
ด้านการควบคุม

ตนเอง 

ด้านการปฏิเสธการ

ชวน 

ให้พนันบอล 

F 

(ก x ข) 

% 

ท านาย 

F 

(ก x ข) 

% 

ท านาย 

F 

(ก x ข) 

% 

ท านาย 

กลุ่มรวม 391 5.728** 33.2 4.513* 23.8 4.354** 34.8 

กลุ่มเพศ        

   เพศชาย 150 < 1 26.3 < 1 16.7 < 1 32.4 

   เพศหญิง 241 9.232** 35.1 9.955** 27.2 2.808 31.6 

กลุ่มการพักอาศยั        

   อยู่กับพ่อแม่หรือญาต ิ 371 4.482** 31.1 3.148 22.1 4.154** 32.6 

   ไม่ได้อยู่กับพ่อแมห่รือญาต ิ  20 < 1 62.9 1.541 51.1 < 1 61.7 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง        

   ต่ ากว่าปริญญาตร ี 320 4.552** 34.8 2.831 25.9 4.824** 34.6 

   เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตร ี  71 2.096 26.5 3.242 17.1 < 1 35.1 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
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จากตาราง 7 พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และการมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการ
เล่นพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่มจาก 6 กลุ่ม คือ 
กลุ่มเพศหญิง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ
กลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี มีนัยส าคัญทางสถิติที่  .01 เมื่อท าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยแบบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดังแสดงในตาราง 8 - 11 พบผลว่า 

 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ตาม
ระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน ในกลุ่ม
รวม 
 

สัมพันธภาพที่

ดี 

ในครอบครัว 

เจตคติที่ดี 

ต่อการหลีกเลี่ยงการ

พนัน 

จ านวน 

(คน) 
รหัส ค่าเฉลี่ย 12 21 11 

สูง สูง 156 22 91.50 4.53 8.1 18.47* 

ต่ า สูง 61 12 86.97  3.57 13.94* 

สูง ต่ า 57 21 83.40   10.37 

ต่ า ต่ า 117 11 73.03    

 รวม 391      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
กลุ่มรวม (1) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการ

หลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูงพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้าน
รวมมากกว่านักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่น
พนันบอลต่ าพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน (2) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อ
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การหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมมากกว่า
นักเรียนที่มีเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลต่ า  
 
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ตาม
ระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน ในกลุ่ม
เพศหญิง 
 

สัมพันธภาพที่

ดี 

ในครอบครัว 

เจตคติที่ดี 

ต่อการหลีกเลี่ยงการ

พนัน 

จ านวน 

(คน) 
รหัส 

ค่าเฉลี่

ย 
12 21 11 

สูง สูง 107 22 92.5 3.88 6.5 18.7* 

ต่ า สูง 47 12 88.62  2.62 14.82* 

สูง ต่ า 36 21 86.0   12.2 

ต่ า ต่ า 51 11 73.8    

 รวม 241      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
1) กลุ่มเพศหญิง จากตาราง 9 (1.1) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมี

เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลด้านรวมมากกว่านักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า และมีเจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลต่ า พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน (1.2) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
ต่ า ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านรวมมากกว่านักเรียนที่มีเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลต่ า 
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ตาม
ระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน ในกลุ่ม
ที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 
 

สัมพันธภาพที่

ดี 

ในครอบครัว 

เจตคติที่ดี 

ต่อการหลีกเลี่ยงการ

พนัน 

จ านวน 

(คน) 
รหัส ค่าเฉลี่ย 12 21 11 

สูง สูง 151 22 91.40 4.4 7.94 17.62* 

ต่ า สูง 59 12 87.00  3.54 13.22* 

สูง ต่ า 54 21 83.46   9.68 

ต่ า ต่ า 107 11 73.78    

 รวม 371      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
2) กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ จากตาราง 10 (2.1) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีใน

ครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมมากกว่านักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า 
และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลต่ าพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน  (2.2) นักเรียนที่มี
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง จะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมมากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่น
พนันบอลต่ า  
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ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ตาม
ระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ของนักเรียน  
ในกลุ่มการศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี 
 

สัมพันธภาพที่

ดี 

ในครอบครัว 

เจตคติที่ดี 

ต่อการหลีกเลี่ยงการ

พนัน 

จ านวน 

(คน) 
รหัส 

ค่าเฉลี่

ย 
12 21 11 

สูง สูง 118 22 91.63 5.27 8.49 19.36* 

ต่ า สูง 55 12 86.36  3.22 14.09* 

สูง ต่ า 50 21 83.14   10.87 

ต่ า ต่ า 97 11 72.27    

 รวม 320      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
3) กลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี จากตาราง 11 (3.1) นักเรียนที่ได้รับ

สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง พร้อมกันทั้ง 2 
ด้าน จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมมากกว่านักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวต่ า และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลต่ า พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน (3.2) 
นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง 
จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยง
การพนันบอลต่ า  

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลรายด้าน 2 ด้าน 
(ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) พบว่า แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร รายละเอียดดังนี้  
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คะแนนของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มรวม และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม 
คือ กลุ่มเพศหญิง พบผลว่า 
  
ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุม
ตนเอง ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของ
นักเรียน ในกลุ่มรวม 
 

สัมพันธภาพที่

ดี 

ในครอบครัว 

เจตคติที่ดี 

ต่อการหลีกเลี่ยงการ

พนัน 

จ านวน 

(คน) 
รหัส ค่าเฉลี่ย 12 21 11 

สูง สูง 156 22 52.28 2.48 4.32 10.50* 

ต่ า สูง 61 12 49.80  1.84 8.02* 

สูง ต่ า 57 21 47.96   6.18 

ต่ า ต่ า 117 11 41.78    

 รวม 391      

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

กลุ่มรวม จากตาราง 12 (1) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่
ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการควบคุมตนเอง มากกว่านักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า และมีเจตคติที่ดี
ต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลต่ า พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน (2) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวต่ า ถ้ามีเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลด้านรวม มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลต่ า  
 



  106 

 

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุม
ตนเอง ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของ
นักเรียน ในกลุ่มเพศหญิง 
 

สัมพันธภาพที่

ดี 

ในครอบครัว 

เจตคติที่ดี 

ต่อการหลีกเลี่ยงการ

พนัน 

จ านวน 

(คน) 
รหัส 

ค่าเฉลี่

ย 
12 21 11 

สูง สูง 107 22 52.94 1.88 3.19 11.47* 

ต่ า สูง 47 12 51.06  1.32 9.59* 

สูง ต่ า 36 21 49.75   8.27* 

ต่ า ต่ า 51 11 41.47    

 รวม 241      

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

กลุ่มเพศหญิง จากตาราง 13 (1.1) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมี
เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลด้านการควบคุมตนเองมากกว่านักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า และมี
เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลต่ า พร้อมกันทั้ ง 2 ด้าน  (1.2) นักเรียนที่ ได้รับ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า ถ้ามีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง จะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลต่ า (1.3) นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลต่ า ถ้าได้รับ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง
สูงกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลต่ า และได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
ต่ า 
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คะแนนของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล 
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการ
เล่นพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่
กับพ่อแม่หรือญาติ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และกลุ่มที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี มนีัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบผลว่า 
 
ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลของนักเรียน ในกลุ่มรวม 
 

สัมพันธภาพที่

ดี 

ในครอบครัว 

เจตคติที่ดี 

ต่อการหลีกเลี่ยงการ

พนัน 

จ านวน 

(คน) 
รหัส ค่าเฉลี่ย 12 21 11 

สูง สูง 156 22 39.23 2.07 3.79 7.98* 

ต่ า สูง 61 12 37.16  1.72 5.91 

สูง ต่ า 57 21 35.44   4.19 

ต่ า ต่ า 117 11 31.25    

 รวม 391      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
กลุ่มรวม จากตาราง 14 นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อ

การหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูงพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล มากกว่านักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า และมี
เจตคติที่ดตี่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลต่ าพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน  



  108 

ในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม (กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองมี
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี) พบผลว่า 

 
ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลของนักเรียน ในกลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่ 
 

สัมพันธภาพที่

ดี 

ในครอบครัว 

เจตคติที่ดี 

ต่อการหลีกเลี่ยงการ

พนัน 

จ านวน 

(คน) 
รหัส 

ค่าเฉลี่

ย 
12 21 11 

สูง สูง 151 22 39.17 2.00 3.30 7.25* 

ต่ า สูง 59 12 37.25  1.30 5.25 

สูง ต่ า 54 21 35.61   3.95 

ต่ า ต่ า 107 11 31.60    

 รวม 371      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
1) กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ  จากตาราง 15 นักเรียนที่ ได้รับสัมพันธภาพที่ดี ใน

ครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูงพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล มากกว่านักเรียนที่ได้รับ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลต่ าพร้อมกันทั้ง 2 
ด้าน  
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ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล ตามระดับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลของนักเรียน ในกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี 
 

สัมพันธภาพที่

ดี 

ในครอบครัว 

เจตคติที่ดี 

ต่อการหลีกเลี่ยงการ

พนัน 

จ านวน 

(คน) 
รหัส ค่าเฉลี่ย 12 21 11 

สูง สูง 118 22 39.11 2.04 3.63 8.12* 

ต่ า สูง 55 12 37.07  1.59 6.08* 

สูง ต่ า 50 21 35.48   4.49 

ต่ า ต่ า 97 11 30.99    

 รวม 320      

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
2) กลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองมีระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จากตาราง 16 (1.1) 

นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง 
พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนัน
บอล มากกว่านักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการ
เล่นพนันบอลต่ า พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน (1.2) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่ า ถ้ามีเจต
คติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอลสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการ
ปฏิเสธการชวนให้พนันบอล มากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลต่ า และยัง
พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง 
และด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล) แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว (Main Effect) ดังนี้  
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(1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว 
คือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 .01 และ .05 ในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบ ในกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี และเจตคติที่
ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ.05 ในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม  

(2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง แปรปรวนไปตามตัวแปร
เดี่ยวทีละตัว คือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .05 ใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ไม่พบ ในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มที่การศึกษาของ
ผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี  และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 .01 และ.05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม 

(3) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล แปรปรวนไป
ตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 
และ.05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบ ในกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่า
ปริญญาตรี และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และ.05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม 

ดังแสดงในตารางที่ 17 ถึง 19 
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ตาราง 17 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียน แปรปรวนตามตัว
แปรอิสระสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว(ก) เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล(ข) ที่ส่งผลเดี่ยวที
ละตัว   
 

 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

แสดงค่าเอฟ 
% 

ท านา

ย 

สัมพันธภาพที่ดี  

ในครอบครัว 

(ก) 

เจตคติที่ดีต่อ

การหลีกเลี่ยงฯ 

(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 391 37.387*** 81.651*** 5.728* 33.2 

กลุ่มเพศ      

  เพศชาย 150 8.668** 15.630*** <1 26.3 

  เพศหญิง 241 34.479*** 60.588*** 9.232** 35.1 

กลุ่มการอยู่อาศัย      

  อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 31.882*** 71.927*** 4.482* 31.1 

  ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 4.971* 8.180* <1 62.9 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง      

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 37.679*** 73.806*** 4.552* 34.8 

  เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 71 1.101 9.906** 2.095 26.5 
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ตาราง 18 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน 
แปรปรวนตามตัวแปรอิสระสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว(ก) เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล
(ข) ที่ส่งผลเดี่ยวทีละตัว   
 

 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

แสดงค่าเอฟ 
% 

ท านา

ย 

สัมพันธภาพที่ดี  

ในครอบครัว 

(ก) 

เจตคติที่ดีต่อ

การหลีกเลี่ยงฯ 

(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 391 24.525*** 49.772*** 4.513* 23.8 

กลุ่มเพศ      

  เพศชาย 150 5.730* 7.762** <1 16.7 

  เพศหญิง 241 25.091*** 39.748*** 9.955** 27.2 

กลุ่มการอยู่อาศัย      

  อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 20.741*** 44.442*** 3.148 22.0 

  ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 2.842 4.149 1.541 51.1 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง      

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 26.058*** 46.776*** 2.831 25.9 

  เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 71 <1 5.625* 3.242 17.1 



  113 

ตาราง 19 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของ
นักเรียน แปรปรวนตามตัวแปรอิสระสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว(ก) เจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการ
พนันบอล(ข) ที่ส่งผลเดี่ยวทีละตัว   
 

 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

แสดงค่าเอฟ 
% 

ท านา

ย 

สัมพันธภาพที่ดี  

ในครอบครัว 

(ก) 

เจตคติที่ดีต่อ

การหลีกเลี่ยงฯ 

(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 391 37.797*** 90.975*** 4.354* 34.8 

กลุ่มเพศ      

  เพศชาย 150 9.451** 23.396*** <1 32.4 

  เพศหญิง 241 26.692*** 55.398*** 2.808 31.6 

กลุ่มการอยู่อาศัย      

  อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 33.009*** 79.785*** 4.154** 32.6 

  ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 4.761* 9.010** <1 61.7 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง      

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 34.489*** 76.296*** 4.824** 34.6 

  เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 71 2.420 13.403*** <1 35.1 
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3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ

พนันบอลด้านรวมและรายด้านของนักเรียน ที่ได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ
แตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffe’ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 2.2 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ของคะแนน
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเองและด้าน
การปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ตามตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ
จ าแนกตามกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ที่แบ่งตามลักษณะชีวสังคม 6 กลุ่ม  

พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน ไม่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวพร้อมกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม แต่
พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน แปรปรวนไปตามตัว
แปรเดี่ยวทีละตัว คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม  

โดยพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุม
ตนเอง และด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล) แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว ดังนี้  

(1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละ
ตัว คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ .05 
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม  

(2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง แปรปรวนไปตามตัว
แปรเดี่ยวทีละตัว คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 และ .01 ในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ยกเว้น กลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ) และและการรู้เท่าทันสื่อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ยกเว้น กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
กับพ่อแม่หรือญาติ   

(3) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล 
แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
และ.01 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม และการรู้เท่าทันสื่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 .01 และ.05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม  

ดังแสดงในตารางที่ 20 ถึง 22 
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ตาราง 20 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียน แปรปรวนตามตัว
แปรอิสระอิทธิพลกัลยาณมิตร (ก) การรู้เท่าทันสื่อ (ข) ทีส่่งผลเดี่ยวทีละตัว  
 

 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

แสดงค่าเอฟ 
% 

ท านา

ย 

อิทธิพล

กัลยาณมิตร 

(ก) 

การรู้เท่าทัน

ส่ือ 

(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 391 66.922*** 34.90*** <1 28.2 

กลุ่มเพศ      

   เพศชาย 150 23.717*** 29.39*** <1 34.9 

   เพศหญิง 241 34.556*** 11.41** <1 22.3 

กลุ่มการพักอาศัย      

   อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 59.382*** 28.54*** <1 26.0 

   ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 5.038* 6.067* <1 59.2 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง      

   ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 53.228*** 25.11*** <1 25.7 

   เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 71 11.373** 11.073** 3.141 41.9 
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ตาราง 21 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน 
แปรปรวนตามตัวแปรอิสระอิทธิพลกัลยาณมิตร (ก) การรู้เท่าทันสื่อ (ข) ทีส่่งผลเดี่ยวทีละตัว  
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

แสดงค่าเอฟ 

% 

ท านาย 

อิทธิพล

กัลยาณมิตร 

(ก) 

การรู้เท่าทัน

ส่ือ 

(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 391 42.512*** 28.238*** <1 21.5 

กลุ่มเพศ      

  เพศชาย 150 14.090*** 24.882** <1 28.1 

  เพศหญิง 241 21.693*** 9.314* <1 16.4 

กลุ่มการพักอาศัย      

  อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 37.846*** 24.743*** <1 20.2 

  ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 3.302 1.637 1.088 41.9 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง      

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 34.469*** 20.223** <1 19.6 

  เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 71 6.218** 9.210* 3.640 33.5 

 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 22 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของ
นักเรียน แปรปรวนตามตัวแปรอิสระอิทธิพลกัลยาณมิตร (ก) การรู้เท่าทันสื่อ (ข) ทีส่่งผลเดี่ยวทีละตัว  
   

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

แสดงค่าเอฟ 

% 

ท านาย 

อิทธิพล

กัลยาณมิตร 

(ก) 

การรู้เท่าทัน

ส่ือ 

(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 391 71.997*** 26.301*** <1 27.2 

กลุ่มเพศ      

  เพศชาย 150 26.600*** 20.237*** <1 32.2 

  เพศหญิง 241 37.326*** 8.097** <1 22.0 

กลุ่มการพักอาศัย      

  อยู่กับพ่อแม่หรือ    ญาติ 371 64.226*** 19.152*** <1 24.6 

  ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 4.875** 14.632** <1 69.2 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง      

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 56.544*** 19.376*** <1 24.9 

  เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 71 73.199** 6.882* <1 38.4 

 
 *** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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4. ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลและรายด้านของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากครู และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้ -คุณค่า
เทียมแตกต่างกัน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffe’ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 2.3 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ของคะแนน
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง และ
ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ตามตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ การสนับสนุนจากครู และการคิด
แบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม จ าแนกตามกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ที่แบ่งตามลักษณะชีวสั งคม 6 กลุ่ม 
พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน ไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวพร้อมกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนนี้ แต่พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน แปรปรวน
ไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ การสนับสนุนจากครู และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม 

โดยพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุม
ตนเอง และด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล) แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว (Main 
Effect) ดังนี้  

(1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละ
ตัว คือ การสนับสนุนจากครู และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และ .01 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบ ในกลุ่มท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ  

(2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง แปรปรวนไปตามตัว
แปรเดี่ยวทีละตัว คือ การสนับสนุนจากครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01 ในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบ ในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-
คุณค่าเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ไม่พบ 
ในกลุ่มท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มทีก่ารศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 

(3) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล 
แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ การสนับสนุนจากครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
.01 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบ ในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และการ
คิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อยท้ัง 6 กลุ่ม ดังแสดงในตาราง 23 ถึง 25 
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ตาราง 23 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียน แปรปรวนตามตัว
แปรอิสระการสนับสนุนจากครู (ก) การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม (ข) ทีส่่งผลเดี่ยวทีละตัว 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

แสดงค่าเอฟ 

% 

ท านาย 

การสนับสนุน

จากครู 

(ก) 

การคิดแบบรู้

คุณค่าแท้-คุณค่า

เทียม (ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 391 26.517*** 33.476*** <1 17.9 

กลุ่มเพศ      

  เพศชาย 150 20.495*** 14.257*** 1.185 26.1 

  เพศหญิง 241 9.081** 11.256** <1 11.2 

กลุ่มการพักอาศัย      

  อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 22.067*** 27.766*** <1 16.4 

  ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 1.964 5.318 <1 42.4 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง      

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 16.939*** 32.653*** <1 17.8 

  เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 71 11.743** 1.484 <1 22.4 

 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 24 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน
แปรปรวนตามตัวแปรอิสระการสนับสนุนจากครู (ก) การคิดแบบรู้คุณค่าแท-้คุณค่าเทียม (ข) ทีส่่งผล
เดี่ยวทีละตัว 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

แสดงค่าเอฟ 

% 

ท านาย 

การสนับสนุน

จากครู 

(ก) 

การคิดแบบรู้

คุณค่าแท้-คุณค่า

เทียม (ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 391 22.478*** 18.057*** <1 13.0 

กลุ่มเพศ      

  เพศชาย 150 15.460*** 6.718* <1 18.2 

  เพศหญิง 241 8.671** 6.137* <1 8.5 

กลุ่มการพักอาศัย      

  อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 19.430*** 14.042*** <1 11.8 

  ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 1.652 3.727 <1 36.4 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง      

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 14.014*** 18.806*** <1 12.8 

  เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 71 10.698** <1 <1 17.6 

 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 25 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของ
นักเรียน แปรปรวนตามตัวแปรอิสระการสนับสนุนจากครู (ก) การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม (ข) 
ทีส่่งผลเดี่ยวทีละตัว 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

แสดงค่าเอฟ 

% 

ท านาย 

การสนับสนุน

จากครู 

(ก) 

การคิดแบบรู้

คุณค่าแท้-

คุณค่าเทียม (ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 391 19.934*** 46.123*** <1 18.9 

กลุ่มเพศ      

  เพศชาย 150 18.273*** 21.795*** 1.095 28.8 

  เพศหญิง 241 5.083* 15.222*** <1 10.6 

กลุ่มการพักอาศัย      

  อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 371 15.534*** 41.241*** <1 17.5 

  ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 20 1.292 4.543* <1 35.5 

กลุ่มการศึกษาของผู้ปกครอง      

  ต่ ากว่าปริญญาตรี 320 13.251*** 41.869*** <1 18.8 

  เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 71 7.483** 4.062* 1.165 22.5 

 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมด้านรวมและรายด้าน 2 
ด้าน(ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล) ต่อตัวแปรอิสระ เพื่อตอบ
สมมติฐานข้อท่ี 2.1  2.2  และ 2.3 ดังนี้ 

1) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการพนันบอลในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มที่พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มที่ผู้ปกครองมีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านการควบคุมตนเอง พบในกลุ่มรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบในกลุ่มย่อย 1 
กลุ่ม คือ กลุ่มเพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้าน
การปฎิเสธการชวนให้พนันบอล พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่พักอาศัยอยู่กับพ่อ
แม่หรือญาติ และกลุ่มที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (สมมติฐานข้อที่ 2.1) และพบ (1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม แปรปรวนไป
ตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 
และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบในกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่า
ปริญญาตรี และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 
และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม (2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุม
ตนเอง แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ไม่พบในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือ
ญาติ และกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยง
การพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 
กลุ่ม และ (3) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล  แปรปรวนไป
ตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 
และ.05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบในกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่า
ปริญญาตรี และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ 
.01 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม 

2) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อในพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล) แต่พบ (1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม แปรปรวนไปตามตัวแปร
เดี่ยวทีละตัว คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 
และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม (2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุม
ตนเอง แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบในกลุ่มที่ไม่ได้
อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และ (3) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล 
แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 .01 และ.05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม (สมมติฐานข้อที่ 2.2)  

3) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครู และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่า
เทียมในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง 
และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) แต่พบ (1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ 
การสนับสนุนจากครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 
กลุ่ม ไม่พบในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ไม่พบในกลุ่มที่ไม่ได้
อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี (2) พฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว คือ 
การสนับสนุนจากครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 
กลุ่ม ไม่พบในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม (สมมติฐานข้อที่ 2.3) 
  

5. ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise) เพื่อท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเองและ
ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) โดยใช้ตัวแปรอิสระในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
และด้านบุคคลเป็นตัวท านาย เพื่อตอบสมมติฐานข้อท่ี 3  

ข้อมูลส่วนนี้วิเคราะห์เพ่ือค้นหาตัวท านายส าคัญและปริมาณการท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและด้านย่อย 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเองและด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล) ด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ
ขั้นตอน (Stepwise) ด้วยตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม 1) กลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม มี 3 ตัว
แปร ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และ 2) กลุ่ม
ปัจจัยด้านบุคคล มี 3 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล การคิดแบบรู้คุณค่า
แท้-คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อ รวม 6 ตัวแปรอิสระ และวิเคราะห์ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
ตามลักษณะชีวสังคม 6 ตัวแปร ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง การอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ การไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่หรือญาติ การศึกษาของผู้ปกครองที่ต่ ากว่าปริญญาตรี และการศึกษาของผู้ปกครองที่เท่ากับ
ปริญญาตรีและสูงกว่า เพ่ือตอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
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สังคมและด้านบุคคล สามารถท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน 2 
ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ของนักเรียน ทั้งกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อยที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกันได ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05”  

ในการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ข้อควรค านึงเป็นเบื้องต้นคือ ตัวแปรอิสระที่
น ามาศึกษาควรมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระอาจมีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่
สัมพันธ์กันเลยก็ได้ แต่โอกาสที่ตัวแปรอิสระไม่สัมพันธ์กันเลยคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ตัวแปรอิสระแต่
ละตัวควรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเหมาะสม ไม่สัมพันธ์กันในระดับสูง โดยความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระไม่ควรสูงกว่า .08 เนื่องจากหากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างกัน
มากเกินไป ถือเป็นความซับซ้อน สิ้นเปลือง ส่งผลให้ประสิทธิภาพรวมในการท านายตัวแปรตามลด
น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาที่เรียกว่า ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (multicollinearity) (สุชาดา 
บวรกิติวงศ์. 2548) เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบชุดตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ใน
การศึกษานี้ ด้วยวิธีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่มีค่าไม่เกิน 0.8 (ตาราง 29 ภาคผนวก ก) 

5.1 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) เพื่อท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนด้านรวม ตามลักษณะชีวสังคมในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย เมื่อ
ใช้ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู 
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล การคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อเป็นตัวท านาย 
ดังแสดงในตารางที่ 26 
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จากตาราง 26 พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงพนันบอล 
และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ร้อยละ 52.3 โดยตัว
แปรที่เข้าท านายอันดับแรก คือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .377) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .263) และการรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .204) ตามล าดับ  

ในกลุ่มย่อย ตามลักษณะชีวสังคม 6 กลุ่ม พบผลดังนี้ กลุ่มเพศชาย ตัวแปรส าคัญที่
ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ได้แก่ อิทธิพล
กัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ร้อยละ 
52.2 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .466) รองลงมาคือ การ
รู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .363)   

กลุ่มเพศหญิง ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล อิทธิพล
กัลยาณมิตร สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และการสนับสนุนจากครู  สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ร้อยละ 51.3 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ เจตคติที่ดีต่อ
การหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .388) รองลงมาคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .331) 
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว (ค่าเบต้า .164) และการสนับสนุนจากครู (ค่าเบต้า -.105)  ตามล าดับ  

กลุ่มที่พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการ
พนันบอล และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ร้อยละ 
50.3 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .362) รองลงมาคือ เจตคติ
ที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล (ค่าเบต้า .270) และการรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .198) ตามล าดับ  

กลุ่มที่ไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร และการคิดแบบรู้คุณค่า
แท้คุณค่าเทียม สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ร้อยละ 71.4 โดยตัวแปรที่
เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .530) รองลงมาคือ การคิดแบบรู้คุณค่าแท้
คุณค่าเทียม (ค่าเบต้า .401)   

กลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี  ตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร 
เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล การรู้เท่าทันสื่อ และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ร้อยละ 52.7 โดยตัวแปรที่เข้าท านาย
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อันดับแรกคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .332) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่น
พนันบอล  

(ค่าเบต้า .251) การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .203) และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว (ค่า
เบต้า .108) ตามล าดับ  

กลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี ตัวแปรส าคัญที่
ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อิทธิพล
กัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ร้อยละ 
53.5 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .521) รองลงมาคือ การ
รู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .259)  

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านรวมของนักเรียนสามารถสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมเข้าสู่สมการ 
3 ตัว ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  ส่วนตัวแปร
ปัจจัยด้านบุคคลเข้าสู่สมการ 3 ตัว ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล การคิดแบบรู้
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อ ในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบว่า ตัวแปรที่ถูก
คัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรกสูงสุดคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม
จาก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มที่พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ กลุ่มที่ไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 
กลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี  

5.2 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) เพื่อท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน ตามลักษณะชีวสังคมในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย เม่ือใช้ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร 
การสนับสนุนจากครู สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เจต
คติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงพนันบอล การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อ เป็นตัว
ท านาย ดังแสดงในตาราง 27 
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จากตาราง 27 พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
ด้านการควบคุมตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การรู้เท่าทัน
สื่อ และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงพนันบอล สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการควบคุมตนเอง ได้ร้อยละ 39.2 โดยตัวแปรที่ เข้าท านายอันดับแรก  คือ อิทธิพล
กัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .361) รองลงมาคือ การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .213)  และเจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .159) ตามล าดับ 

ในกลุ่มย่อย ตามลักษณะชีวสังคม 6 กลุ่ม พบผลดังนี้ กลุ่มเพศชาย ตัวแปรส าคัญที่
ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ได้แก่ ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลด้านการควบคุมตนเอง ได้ร้อยละ 40.8 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพล
กัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .382) รองลงมาคือ การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .352)  

กลุ่มเพศหญิง ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุม
ตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล 
อิทธิพลกัลยาณมิตร และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลด้านการควบคุมตนเอง ได้ร้อยละ 38.7 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ เจตคติที่ดีต่อ
การหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .316) รองลงมาคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .262) 
และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว (ค่าเบต้า .141) ตามล าดับ  

กลุ่มที่พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการควบคุมตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การ
รู้เท่าทันสื่อ และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง ได้ร้อยละ 37.8 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพล
กัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .341) รองลงมาคือ การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .213) และเจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการพนันบอล (ค่าเบต้า .171) ตามล าดับ 

กลุ่มที่ไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลด้านการควบคุมตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ตัว คือ อิทธิพล
กัลยาณมิตร สามารถท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง ได้ร้อยละ 52.3 
(ค่าเบต้า .723)  

กลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี  ตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 
อิทธิพลกัลยาณมิตร การรู้เท่าทันสื่อ และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง ได้ร้อยละ 39.3 โดยตัวแปรที่
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เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .354) รองลงมาคือ การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า 
.210) และเจตคติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .184) ตามล าดับ  

กลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี ตัวแปรส าคัญที่
ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการควบคุมตนเอง ได้ร้อยละ 38.4 โดยตัวแปรที่ เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพล
กัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .387) รองลงมาคือ การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .278) 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรที่เข้าสมการท านายเป็นตัวแปร
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและปัจจัยด้านบุคคล โดยตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเข้าสู่สมการ 2 ตัว ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  ส่วนตัวแปร
ปัจจัยด้านบุคคลเข้าสู่สมการ 2 ตัว ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล และการรู้เท่า
ทันสื่อ เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบว่า ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็น
อันดับแรกสูงสุดคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่มจาก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
เพศชาย กลุ่มที่พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ กลุ่มที่ไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ กลุ่มที่ระดับการศึกษา
ของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญา
ตรี  

5.3 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) เพื่อท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของนักเรียน ตามลักษณะชีวสังคมใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย เมื่อใช้ตัวแปรในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การ
สนับสนุนจากครู สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และตัวแปรในปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เจตคติที่ดี
ต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล การคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อเป็นตัว
ท านาย ดังแสดงในตาราง 28 
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จากตาราง 28 พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 

ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ได้ร้อยละ 52.5 โดยตัวแปรที่
เข้าท านายอันดับแรก คือ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .372) รองลงมาคือ 
อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .320)  และการรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .144) ตามล าดับ 

ในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม 6 กลุ่ม พบผลดังนี้ กลุ่มเพศชาย ตัวแปรส าคัญที่
ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล อิทธิพลกัลยาณมิตร และ
การรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้
พนันบอล ได้ร้อยละ 56.2 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่น
พนันบอล (ค่าเบต้า .348) รองลงมาคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .340) และการรู้เท่าทันสื่อ (ค่า
เบต้า .194) ตามล าดับ  

กลุ่มเพศหญิง ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่น
พนันบอล อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ได้ร้อยละ 47.4 
โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .386) 
รองลงมาคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .336) การสนับสนุนจากครู (ค่าเบต้า .-.161) และ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว (ค่าเบต้า .150) ตามล าดับ  

กลุ่มที่พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อ
การหลีกเลี่ยงการพนันบอล อิทธิพลกัลยาณมิตร การรู้ เท่าทันสื่อ การสนับสนุนจากครู และ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธ
การชวนให้พนันบอล ได้ร้อยละ 51.2 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ เจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการพนันบอล (ค่าเบต้า .354) รองลงมาคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .332) การรู้เท่า
ทันสื่อ (ค่าเบต้า .121) การสนับสนุนจากครู (ค่าเบต้า -1.00) และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว (ค่า
เบต้า .094) ตามล าดับ 
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กลุ่มที่ไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัว คือ การรู้เท่า
ทันสื่อ และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สามารถท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการ 
ควบคุมตนเด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ได้ร้อยละ 77.7 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก
คือ การรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .638) รองลงมาคือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว (ค่าเบต้า .461)  

กลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี  ตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทัน
สื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล 
ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ได้ร้อยละ 51.4 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ เจตคติท่ีดี
ต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .388) รองลงมาคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .298) 
และการรู้เท่าทันสื่อ (ค่าเบต้า .194) ตามล าดับ  

กลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี  ตัวแปรส าคัญที่
ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ได้ร้อย
ละ 58.8 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรกคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร (ค่าเบต้า .508) รองลงมาคือ เจต
คติท่ีดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล (ค่าเบต้า .303) 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของนักเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรที่เข้าสมการ 
ท านายเป็นตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล  โดยตัวแปรปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมเข้าสู่สมการ 3 ตัว ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู และ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ส่วนตัวแปรปัจจัยด้านบุคคลเข้าสู่สมการ 2 ตัว ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการเล่นพนันบอล และการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบว่า 
ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรกสูงสุด คือ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการเล่นพนัน
บอล พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่มจาก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มที่พักอยู่
กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี  
 
 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

หลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 
เป็นการวิจัยประเภทสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational Comparative Study) เพ่ือศึกษา
ว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านบุคคล และลักษณะชีวสังคม มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาในครั้งนี้
มากน้อยเพียงใด และเพราะเหตุใด โดยบทนี้ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลตามสมมติฐาน และข้อเสนอแนะการวิจัย  
รายละเอียดมีดังนี้ 
 
จุดมุ่งหมายการวิจัย                                                                                                        

1) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวมและรายด้านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน  

2) เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล ที่มีต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่ท่ีมีลักษณะชีวสังคมต่างกัน 

3) เพ่ือค้นหาปัจจัยท านาย และอ านาจการท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ด้วย
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่ มีลักษณะชีวสังคม
ต่างกัน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวมและ
รายด้านต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อย คือ                                                                                                                

1.1 นักเรียนเพศหญิงจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวมและรายด้านสูง
กว่านักเรียนเพศชาย 

1.2 นักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวม
และรายด้านสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 
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1.3 นักเรียนที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะมี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งด้านรวมและรายด้านสูงกว่านักเรียนที่การศึกษาของผู้ปกครอง
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านของนักเรียน ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มี
ลักษณะชีวสังคมต่างกัน โดยมีสมมติฐานย่อยคือ 

2.1 นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยง
การพนันบอลสูง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านมากกว่านักเรียนที่มี
ลักษณะอ่ืน 

2.2 นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตรสูง และมีการรู้เท่าทันสื่อสูง จะมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะอ่ืน 

2.3 นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากครูสูง และมีการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
สูง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะอ่ืน 

3. ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน ของนักเรียนทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยที่มี
ลักษณะชีวสังคมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
วิธีด าเนินการวิจัย   

1) ได้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) ของนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 391 คน                                                                     
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วย
ตนเองในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 โดยติดต่อและได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง (เป็นกลุ่ม Tryout 2 แห่ง เป็นกลุ่มงานวิจัยจริง 7 แห่ง) ใน
การเตรียมห้องเรียนและนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามวันเวลานัดหมาย ผู้วิจั ยแจกแบบสอบถาม
และอธิบายวิธีการและความเข้าใจที่ถูกต้องในการกรอกแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ 
จ านวน 1 ฉบับนี้  ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 1 ตอน 
และแบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมและตัวแปรอิสระจ านวน 8 ตอน ได้แก่  แบบสอบถามพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอล  (วัดจาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวน
ให้พนันบอล) แบบสอบถามอิทธิพลกัลยาณมิตร แบบสอบถามการสนับสนุนจากครู แบบสอบถาม
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว แบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงพนันบอล แบบสอบถามการคิด
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แบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และแบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อ รวม 85 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นแบบแอลฟ่า ระหว่าง .689 ถึง .871   

3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย (1) สถิติพ้ืนฐานใช้พรรณนาข้อมูลเบื้องต้น 

ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ค่าที (t-
test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.1 1.2 และ 1.3  (2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบปฏิสัมพันธ์ จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี
ของ Scheffe’ เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2.1  2.2 และ 2.3  (3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบมาตรฐานและแบบเป็นขั้นตอน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3  

   
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน 

จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอล ที่ปรากฏในบทที่ 2 ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานการวิจัยได้ 3 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน และสรุปผลตามสมมติฐานแต่ละข้อ ดังนี้ 

 
สรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที่ 1  

สมมติฐานข้อที่ 1 ระบุว่า “นักเรียนที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านต่างกัน” ผู้วิจัยได้แบ่งสมมติฐานออกเป็น 3 ข้อย่อยตามลักษณะชีว
สังคมที่แตกต่างกัน การสรุปสมมติฐานข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์ความแตกต่ างของพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน โดยจ าแนกตามลักษณะชีวสังคมของนักเรียน ได้แก่ 
เพศ  การอยู่อาศัยและการศึกษาของผู้ปกครอง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ระบุว่า “นักเรียนเพศหญิง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ทั้งด้านรวมและรายด้านมากกว่านักเรียนชาย” พบว่า นักเรียนเพศหญิงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม และรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฎิ
เสธการชวนให้พนันบอล มากกว่านักเรียนเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ผลข้อนี้สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1.1  
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ระบุว่า “นักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง

การพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ” พบว่า นักเรียน
ที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม และด้านการปฏิเสธการชวน
ให้พนันบอล มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และไม่พบความแตกต่างในด้านการควบคุมตนเอง ของนักเรียนที่พักอยู่กับพ่อแม่หรือญาติ กับ
นักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 
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ผลข้อนี้สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1.2 บางส่วน  
สมมติฐานข้อที่ 1.3 ระบุว่า “นักเรียนที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่า

ปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านมากกว่านักเรียนที่
การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี” ไม่พบความแตกต่างในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านรวม ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลของนักเรียนที่การศึกษา
ของผู้ปกครองต่างกัน ผลข้อนี้ไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1.3  

 
จึงสรุปได้ว่า ผลวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 1 บางส่วน  

ผลวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลด้านรวม และด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล เป็นพฤติกรรมที่น่าปรารถนา  ซึ่ง
งานวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการจิตสังคมของอิริคสัน (Erik Erikson’s Psychosocial 
Developmnt Theory) ที่อธิบายว่า สังคมที่ล้อมรอบบุคคลมีบทบาทส าคัญต่อพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพในรูปของการปรับตัว บุคคลพยายามปรับตัวให้เป็นไปตามการเรียกร้องของสังคม 
โดยเฉพาะสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู่ และจากผลวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ทราบว่า  

1.1) นักเรียนเพศหญิง จะเป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ด้าน
การควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลมากกว่านักเรียนชาย อย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก เพศ เป็นปัจจัยแรก เป็นตัวแปรเบื้องต้น และ
เป็นลักษณะธรรมชาติ ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างกันของมนุษย์ เด็กชายและ
เด็กหญิงได้รับการปฏิบัติ ความหวัง และการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และสังคมต่างกัน แม้ในเรื่อง
เล็กน้อย เช่น สีของเครื่องแต่งกาย ของเล่น เป็นต้น เพศ จึงถูกใช้ในการก าหนดกฏเกณฑ์ หรือ
มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตนที่ต่างกันส าหรับชายและหญิง ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง 
บุคลิกภาพ และอารมณ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับชายหรือหญิงเท่านั้น กล่าวได้ว่า การแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของการเป็นชายและหญิงถูกก าหนดด้วยสามปัจจัย คือ ปัจจัยด้านชีวภาพ (Biological 
Factors) เช่น  โครงสร้างการท างานของและการท างานของอวัยวะ ในร่างกาย ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม (Environmental Factors) เช่น การเลี้ยงดูของพ่อแม่ การปฏิบัติต่อบุตรชายหญิงที่
แตกต่างกัน ตลอดจนความคาดหวังของสังคม เป็นต้น และปัจจัยด้านจิตใจ (Agrist, 1969 อ้างอิงใน 
ดุลยา จิตตะยโศธร, 2551) บรอยดิ และแอ็กนิว (Broidy and Agnew, 1977 อ้างอิงใน พิมพ์หทัย 
สังสุทธิ, 2551) ให้เหตุผลว่า เพศชายและหญิงมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก เพศชายมีความอดทนต่อ
ความกดดันน้อยกว่าเพศหญิง เช่น ความกดดันด้านการเงิน การถูกข่มเหงรังแก โดยเพศชายมักตอบ
โต้แรงกดดันนั้นอย่างรวดเร็ว อาจไม่ได้ยั้งคิด ลักษณะเช่นนี้ จึงท าให้เพศชายมีโอกาสที่จะกระท าผิด
ได้ง่าย ต่างจากเพศหญิงที่มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดีกว่า อาจไม่ได้โต้ตอบทันทีทันใด แต่จะคิด
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อย่างรอบคอบ แล้วหาทางออกด้วยวิธีอ่ืน หรือใช้วิธีต าหนิตนเอง หรือใช้วิธีการเก็บกดเรื่องเหล่านั้น 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ดังนั้น โอกาสที่เพศหญิงจะกระท าผิดจึงมีน้อยกว่า
เพศชาย ในด้านการคบเพ่ือน เพศหญิงมีการคบหาสมาคมกับเพ่ือนในกลุ่มเล็ก และมักเป็นเพ่ือนที่
ใกล้ชิดสนิทสนม ส่วนเพศชายมีการคบหาสมาคมกับเพ่ือนในวงกว้าง ความเป็นไปได้ที่จะเข้ากลุ่มที่ มี
ความเสี่ยงและมีการแข่งขันสูงจึงมีมากกว่า หากเข้ารวมกลุ่มเพ่ือนที่กระท าผิดและซึมซับการกระท า
ผิด โอกาสที่จะกระท าผิดจึงสูงตามไปด้วย เห็นได้ว่า พฤติกรรมหลายด้านของชายและหญิง มีความ
แตกต่างกัน และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนชายและหญิงมีความแตกต่างเช่นกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พิมพ์หทัย สังสุทธิ (2556) ศึกษาเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และหญิงกับการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ พบว่า เพศชายมีการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์มากกว่าเพศ
หญิง เนื่องจาก เพศหญิงมีการควบคุมทางสังคม และการควบคุมตนเองได้ดีกว่าเพศชายในลักษณะ
เดียวกัน (Alarid; Burton and Cullen, 2000 อ้างอิงใน พิมพ์หทัย สังสุทธิ , 2556) งานวิจัยของ
ธนญา ราชแพทยาคม (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุด้านธนาคารในโรงเรียน ครอบครัวและการมี
ภูมิคุ้มกันทางจิต ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนเพศหญิง มีพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายมากกว่า
นักเรียนเพศชาย เมื่อพิจารณาจากตัวแปรการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บ
ออมเงินในโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 งานวิจัยของจินตนา การสมบัติ (2547) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเล่นการพนันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 จ านวน 895 คน มีพฤติกรรมเล่นการพนันคิดเป็นร้อยละ 37.99 เป็นนักเรียนชายเล่นการพนัน
คิดเป็นร้อยละ 27.93 เป็นนักเรียนหญิงเล่นการพนันคิดเป็นร้อยละ 10.06 และงานวิจัยของปยารี 
พิริยะอุดมพร (2543) ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันการเสพติดยาบ้าของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันการเสพติด
ยาบ้าแตกต่างกัน ดังนั้น จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนเพศหญิงมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนา
มากกว่านักเรียนเพศชาย เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้  

1.2) นักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ จะเป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านรวม และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน (ไม่พบในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านการควบคุมตนเอง) เนื่องจาก การอยู่อาศัยของนักเรียน เป็นตัวแปรส าคัญที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับครอบครัว (ระวิวรรณ กันวี, 2547) การที่นักเรียนมีโอกาสพูดคุย ท า
กิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ จะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอบอุ่น นักเรียน
ที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ย่อมจะมีการเรียนรู้พฤติกรรม ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ มากกว่านักเรียน
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ที่อาศัยอยู่กับผู้ อ่ืนหรืออยู่คนเดียว นักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้าน
สุขภาพจิตหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา เช่น การพนัน การติดยาเสพติด หรือความก้าวร้าว เป็น
ต้ น  นั ก เ รี ย น ที่ อ ยู่ กั บ พ่ อ แ ม่  จึ ง มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ พึ ง ป ร า ร ถ น า สู ง ก ว่ า  
(ปัทมา เกตุอ่ า, 2550 ) เช่น งานวิจัยของ ระวิวรรณ กันวี (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยสภาพแวดล้อม
และด้านจิตลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่นหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่า วัยรุ่นที่ได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศแบบปล่อยปละละเลยมาก และ
อาศัยอยู่หอพักกับเพ่ือน หรืออยู่คนเดียว มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อเพศสัมพันธ์มากกว่าวัยรุ่นที่ได้รับการ
อบรมสั่งสอนเรื่องเพศแบบไม่ปล่อยปละละเลย สอดคล้องกับงานวิจัยของแบทสันและเวนทีส 
(Batson; Ventis, 1982 อ้างอิงใน งามตา วนินทานนท์, 2536) รายงานว่า ถ้าบุตรไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
แล้ว อิทธิพลทางศาสนาของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรจะน้อยลง กนกวรรณ ศรีทุมมา (2546) พบว่า เยาวชน
ที่กระท าผิดส่วนใหญ่มีพ่อแม่เลิกร้างกัน ดวงเดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคณะ 
(2536) พบว่านักเรียนในครอบครัวปกติที่พักอยู่ด้วยกัน มีลักษณะทางจิต 4 ประการสูง (สุขภาพจิต 
ความเชื่ออ านาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคตและเหตุผลเชิงจริยธรรม) มีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อย และมี
พฤติกรรมการคบเพ่ือนเหมาะสมมากกว่าครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวเครียด ดังนั้น จาก
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้  

1.3) นักเรียนที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะเป็นผู้มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้
พนันบอล ไม่แตกต่างจากนักเรียนที่การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิ วิสาขศาสตร์ (2560) ศึกษา
เรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียน ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนที่ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ต่ ากว่าปริญญาตรีและตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีพฤติกรรมการรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และ
พฤติกรรมการช่วยเหลืองานของโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน งานวิจัยของสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช (2558) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมรักการอ่าน ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนที่การศึกษาของพ่อแม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้น
ไป มีพฤติกรรมรักการอ่านไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยเห็นว่า พ่อแม่เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็กทุก
ช่วงวัย ธรรมชาติของพ่อแม่ทุกคน ย่อมรักลูก ปรารถนาให้ลูกเป็นคนดีและประสบความส าเร็จ มี
หลายสิ่งที่พ่อแม่เรียนสูงหรือไม่สูงสามารถท าได้  เช่น เอาใจใส่การเรียนของลูก สอนการแก้ปัญหา
พ้ืนฐานด้วยตนเอง  สอนการคิดเลขที่เป็นทักษะเบื้องต้นอย่างง่าย ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการตั้งแต่เยาว์วัย 
สามารถสะท้อนหรือพยากรณ์อนาคตได้ถึงความส าเร็จในทางคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านอ่ืน 
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ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์อีกด้วย (ศิริยุพา รุ่งเริงสุข, 2558) ดังนั้น นักเรียนที่มีผู้ปกครองต่ า
กว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาไม่แตกต่างจากนักเรียนที่ มีผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่า
ปริญญาตรี เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ 
   
สรุปและอภิปรายผลสมมติฐานข้อที่ 2 

สมมติฐานข้อที่ 2 ระบุว่า “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้าน
บุคคล มีผลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน ของนักเรียนทั้งกลุ่มรวม
และกลุ่มที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน”  ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งสมมติฐานออกเป็น 3 ข้อย่อย ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ระบุว่า “นักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลสูง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลในด้านรวมและรายด้าน
มากกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะอ่ืน” 

การสรุปสมมติฐานข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของตัว
แปรอิสระ 2 ตัว คือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล โดย
ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุม
ตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ดังแสดงในภาพประกอบ 3 

พบว่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่มใน 6 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี 
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง ขณะเดียวกันมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยง
การพนันบอลสูง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะอ่ืน ผลส่วนนี้
เป็นไปตามความคาดหมายบางส่วน  

เมื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านการควบคุมตนเองและด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล พบว่า ตัวแปรตามแปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 สรุปได้
สาระส าคัญดังนี้  

1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง พบว่า  นักเรียน
ที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลสูงพร้อมกันทั้ง 2 
ด้าน จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง มากกว่านักเรียนที่มีลักษณะอ่ืน 
พบในกลุ่มรวมและกลุ่มเพศหญิง ผลในส่วนนี้เป็นไปตามความคาดหมายบางส่วน  
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2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล 
พบว่า นักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลสูง
พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล 
มากกว่านักเรียนที่มีลักษณะอ่ืน พบในกลุ่มรวม กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มที่การศึกษาของ
ผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี ผลในส่วนนี้เป็นไปตามความคาดหมายบางส่วน  

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ผลแสดงปฏิสัมพันธ์แบบสองทางท่ีสนับสนุนสมมติฐานข้อ 2.1 
 
จึงสรุปได้ว่า ผลวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 2.1 บางส่วนผลวิเคราะห์ข้อมูลท า

ให้ทราบว่า นักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสูง และมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันสูง 
เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลมากท้ังด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง 
และด้านการปฏิ เสธการชวนให้พนันบอล ) แสดงให้ เห็นว่า ผู้ที่ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมสูง (เช่น สัมพันธภาพที่ดี ในครอบครัว ) และมีปัจจัยด้านบุคคลสูง  
(เช่น เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ) เป็นผู้มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากที่สุด 
เนื่องจาก สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เป็นลักษณะของครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิก คือ พ่อแม่
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หรือผู้ปกครองและลูก ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน มีความรัก ความห่วงใย มีการเอาใจใส่ต่อกัน ลูกได้รับความ
อบอุ่นจากพ่อแม่หรือผุ้ปกครอง และสมาชิกมีความสัมพันธ์ต่อกัน (อมาราวดี ณ อุบล, 2544) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดี เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยความรัก ความเมตตา 
ความดีงาม ความถูกต้องและหลักคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อกัน (จรูญ ทองถาวร, 2542) 
ดังนั้น สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจึงส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวสามารถจัดการกับวิกฤตการณ์หรือ
ปัญหาทั้งหลายได้อย่างลุล่วง (นวรัตน์ ศรีรัญเพชร, 2539) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอมา
ราวดี ณ อุบล (2544) ศึกษาเรื่องสุขภาพจิตของนักเรียนวัยรุ่นที่มีลักษณะครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู
และสัมพันธภาพในครอบครัวต่างกัน พบว่า วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวทีมีสัมพันธภาพดี มีสุขภาพจิต
ดีกว่าวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ไม่ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ
ศักดินา บุญเปี่ยม (2548) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตลักษณะของผู้ติดยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) 
ในระหว่างกระบวนการบ าบัดตามแนวจิตบ าบัดในระบบบังคับแบบผู้ป่วยใน พบว่า ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวภายใต้องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของครอบครัวของรูปแบบการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ มีความสัมพันธ์ต่อจิตลักษณะของผู้ป่วยที่ติดยาบ้ามากที่สุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิง
เหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสม นักเรียนที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีมากเท่าใด จะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมมากขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของธรีรัตน์ เชมนะสิริ(2554) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชาย พบว่า เยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวน้อย และมีลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนต่ า มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเยาวชน
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในลักษณะอื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านเจตคติที่ดีต่อการ
หลีกเลี่ยงการพนันบอล เป็นความโน้มเอียงของบุคคลในการประเมินค่าและความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุ 
สิ่งของ หรือเหตุการณ์ว่า ดีหรือเลว มีประโยชน์หรือโทษ ตลอดจนความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจ
หรือไม่พอใจ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับคุณและโทษของสิ่งนั้น 
และพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม (McGuire, W.J. 1985 อ้างอิงใน งามตา วนินทานนท์, 2535) สภาวะ
ความพร้อมนี้ เป็นสภาวะความพร้อมทางจิตใจ ที่เป็นแรงก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาระหว่างบุคคลที่
มีต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (Allport, 1985 อ้างอิงใน นวลศิริ เปาโรหิต, 2545) 
ผลการวิจัยส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร์ ค าโพธิ์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางสังคม 
ลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการต้านทานการเล่นฟุตบอลในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนัน
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ฟุตบอล มีพฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนันฟุตบอล นอกจากนี้ งานวิจัยของเนติลักษมณ์ รุ่งศิ
ริวัฒนกิจ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เจตคติต่อการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบ
บุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .422) และงานวิจัยที่มี เจตคติเป็นตัวแปรที่มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับตัวแปรอิสระอ่ืนที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ 
ได้แก่ งานวิจัยของปัทมา เกตุอ่ า (2550) ศึกษาลักษณะทางสังคม-จิตใจ ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมตาม
หลักศีลธรรมของพุทธศาสนาของเยาวชนในสถานพินิจ พบว่า พฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธ
ศาสนา แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางพุทธจากบิดา
มารดา และเจตคติต่อพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนา งานวิจัยของนิภาวรรณ หมีทอง 
(2551) ศึกษาตัวแปรการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและตัวแปรด้านบุคลิกภาพ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสูบ
บุหรี่ของนักศึกษาอาชีวะศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมสูบบุหรี่ แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือเจตคติที่ดีต่อการสูบบุหรี่ และการได้รับตัวแบบด้าน
การสูบบุหรี่ของบิดามารดาและเพ่ือน และงานวิจัยของปาจรีย์ ทรงเสรีย์ (2559) ศึกษาปัจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
และบรรยากาศที่ดีในโรงเรียน 

นอกจากนี้  ยังพบผลที่น่าสนใจ  คือ พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ 
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล  กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลทั้งด้านรวมและด้านย่อย 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวน
ให้พนันบอล) โดยพบผลในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งในกลุ่มรวม มีค่าท านายโอกาสการเกิดความแปรปรวน
ในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมร้อยละ 33.2 ค่าท านายโอกาสการเกิดความแปรปรวน
ในด้านการควบคุมตนเองร้อยละ 23.8 และค่าท านายโอกาสการเกิดความแปรปรวนในด้านการ
ปฏิเสธการชวนให้พนันบอลร้อยละ 34.8 ผลส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนในกลุ่มรวม หากมีปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมสูง และด้านบุคคลสูง จะเป็นผู้มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากกว่าผู้ที่มี
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม และด้านบุคคลในลักษณะอ่ืนและยังพบว่า คะแนนพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฎิเสธการ
ชวนให้พนันบอล) แปรปรวนไปตามตัวแปรเดี่ยวทีละตัว (Main Effect) ดังนี้  

1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม (1) นักเรียนที่ได้รับสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่
พบว่าส่งผลในกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี (2) นักเรียนที่มีเจตคติที่ดี
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ต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลเป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม พบในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม (ดังแสดงในตาราง 17 บทที่ 4)  

2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง (1) นักเรียนที่ได้รับ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนอง พบใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ไม่พบว่าส่งผลในกลุ่มที่ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ  และกลุ่มที่
การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี (2) นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลเป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง พบในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อยทั้ง 6 กลุ่ม  (ดังแสดงในตาราง 18 บทที่ 4) 

3) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฎิเสธการชวนให้พนันบอล นักเรียนที่
ได้รับสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวน
ให้พนันบอลพบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบว่าส่งผลในกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครอง
เท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี (2) นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลเป็นผู้มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง 
6 กลุ่ม (ดังแสดงในตาราง 19 บทที่ 4)    

จากผลวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน (ด้าน
การควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ส่วนหนึ่งถูกก าหนดโดยปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล (สัมพันธภาพในครอบครัว และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยง
การพนันบอล) ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social 
Cognitive Learning Theory) ของแบนดู รา (Bandura, 1986) ที่ อธิบายสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมของบุคคลว่า เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ สาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางสังคม และ
ตัวบุคคล  

สมมติฐานข้อที่ 2.2 ระบุว่า “นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตรสูง และมีการรับรู้เท่า
ทันสื่อสูง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลในด้านรวมและรายด้านมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่มี
ลักษณะอ่ืน” 

การสรุปสมมติฐานข้อนี้มาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของตัวแปร
อิสระ 2 ตัวได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตรและการรู้เท่าทันสื่อ ไปตามตัวแปรตามคือ พฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเองและด้านการปฏิเสธการชวนให้
พนันบอล) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว  คือ อิทธิพลกัลยาณมิตรและการรู้เท่าทันสื่อ 
กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้านทั้ง 2 ด้าน ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่พบว่า คะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระที
ละตัว ดังนี้ 
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1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ไม่พบปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง แต่
พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01และ .05  ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตร เป็นผู้มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย 2) นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อ เป็น
ผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย (ดังแสดงในตาราง 20 บทที่ 4) 

2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง ไม่พบปฏิสัมพันธ์
แบบสองทาง แต่พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละ
ตัว ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตร เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล พบในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบว่าส่งผลในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 2) นักเรียนที่มีการรู้เท่า
ทันสื่อ เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
5 กลุ่ม ไม่พบว่าส่งผลในกลุ่มท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ (ดังแสดงในตาราง 21 บทที่ 4) 

3) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง แต่พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลแปรปรวนไปตามตัวแปร
อิสระทีละตัว ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตร เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย 2) นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อ เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอล พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย (ดังแสดงในตาราง 22 บทที่ 4) 

 
จึงสรุปได้ว่า ผลวิเคราะห์ข้อมูลไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 2.2  

ผลวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่า ตัวแปรอิสระด้านใดด้านหนึ่งจาก 2 ด้านที่น ามาศึกษา 
(อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ ) มีความเพียงพอในการส่งผลต่อความแปรปรวนของ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการ
ปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ดังนี้ 

1) นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตร เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  เนื่องจากอิทธิพลกัลยาณมิตร มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการทางปัญญา ผู้ที่มีกัลยาณมิตรมากย่อมเป็นรากฐานที่มั่นคง
ส าหรับการพัฒนาการรู้จักคิดได้มาก (วัลนิกา ฉลากบาง, 2548) กัลยาณมิตรมีลักษณะเป็นหลักธรรม 
อันเป็นทางของการประพฤติปฏิบัติตนของเพ่ือนด้วยการเป็นมิตรที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่
จะสั่งสอน ชี้ช่องทาง และเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม (สุวรรณา วชิรปราการสกุล, 
2533) ลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ กัลยาณมิตรเป็นตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมที่ส าคัญ ใน
การปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนพฤติกรรมระหว่างกันต่อจากครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อเด็กเข้า
โรงเรียน เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน และเลือกที่จะกระท าตามเพ่ือน เพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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และการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม (พระมหาศุภชัย แซ่เถียร, 2559) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิชัย มณีรักษ์ (2547) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมเบญจ
ธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่มีการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมมาก เป็นผู้มี
พฤติกรรมเบญจธรรมมากกว่าผู้ที่มีการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสมน้อย งานวิจัยของ วรทัศน์ วัฒนชีวโน
ปกรณ์ (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาที่มีแบบอย่างที่ดีจากเพ่ือนมาก มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
ใฝ่รู้ใฝ่ดี มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการ มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
และมีพฤติกรรมสนับสนุนเพื่อนให้ใฝ่รู้ใฝ่ดี มากกว่านักศึกษาท่ีมีแบบอย่างที่ดีจากเพ่ือนน้อย 

2) นักเรียนที่มีการรู้เท่าทันสื่อ เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม
และรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อ เป็นความรู้ ความ
เข้าใจ และ เป็นความสามารถของบุคคลที่มีทักษะในการคิด ท าความเข้าใจ วิเคราะห์วิพากษ์เนื้อหา
สาร หรือสิ่งที่สื่อน าเสนอ สามารถตีความเนื้อหานัยยะที่แฝงอยู่ในสื่อ และสามารถประเมินตัดสิน
คุณค่าในสิ่งที่สื่อน าเสนอได้ (อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2557) การรู้เท่าทันสื่อ ช่วยให้ผู้รับสื่อสามารถ
ควบคุมสื่อได้ ด้วยการวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลและประเมินค่าด้วยตนเอง โดยไม่ถูกสื่อควบคุม  (Art 
Silverblatt, 1995  อ้างอิงใน นุดี หนูไพโรจน์, ออนไลน์) แม้ว่าบุคคลจะมีความรู้ความเข้าใจสื่อได้ไม่
เท่ากันหมดในทุกสถานการณ์และทุกเวลา แต่เมื่อบรรลุระดับของวุฒิภาวะที่สูงขึ้น ทั้งด้านปัญญา 
อารมณ์หรือศีลธรรม จะท าให้บุคคลสามารถรับรู้เนื้อหาของสื่อได้มากข้ึน วุฒิภาวะจะช่วยยกศักยภาพ
ให้สูงขึ้น และการเร่งพัฒนาทักษะและความรู้อย่างจริงจังจะท าให้สามารถใช้ศักยภาพนี้ได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอังศินันท์ อินทรก าแหง (2557) ศึกษาเรื่องการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส าหรับวัยรุ่นไทย อายุ 15-21 ปี ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การมีคู่รัก 
ชอบเที่ยวกลางคืน การดื่มสุรา การใช้ยาเสพติด เกเรขาดเรียนบ่อย ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว เป็น
ต้น พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนวัยรุ่นเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการรู้เท่าทันสื่อ งานวิจัยของนัทธ์หทัย อุบล (2552) ศึกษาเรื่องแบบแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ความสามารถในการวิเคราะห์
ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ) กับการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ (ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อหนังสือพิมพ์ ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อหนังสือพิมพ์ และความสามารถใน
การน าสื่อหนังสือพิมพ์มาใช้ประโยชน์) มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกค่าตัวแปร จากผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและราย
ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ส่วนหนึ่งถูกก าหนดโดยปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล ซึ่งงานวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม 
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(Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ที่อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
ของบุคคลว่า เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ สาเหตุสภาพแวดล้อมทางสังคม และสาเหตุจากตัว
บุคคล ดังนั้น ส่วนที่ไม่พบปฏิสัมพันธ์ แสดงว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม
และรายด้าน ไม่เพียงแต่ต้องได้รับอิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อเท่านั้น แต่อาจต้องมีปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคลอื่นด้วย  

สมมติฐานข้อที่ 2.3 ระบุว่า “นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากครูสูง และมีการคิด
แบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียมสูง จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลในด้านรวมและรายด้าน
มากกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะอ่ืน” 

การสรุปสมมติฐานข้อนี้ มาจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ของตัวแปร
อิสระ 2 ตัว ได้แก่ การสนับสนุนจากครู และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม ไปตามตัวแปรตาม
คือ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเองและด้าน
การปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) 

ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว  คือ การสนับสนุนจากครูและการคิดแบบ
รู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการ
ควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ) ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และพบว่า คะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้ 

1) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ไม่พบปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง 
พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว  ดังนี้ 1) 
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากครู เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และ.01 พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ไม่พบในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 2) 
นักเรียนที่การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ.05 พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ไม่พบในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่
กับพ่อแม่ และกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี) (ดังแสดงตามตาราง 23 
บทที่ 4) 

2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง ไม่พบปฏิสัมพันธ์
แบบสองทาง พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว 
ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากครู เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล พบในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ.01ไม่พบในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
หรือญาติ 2) นักเรียนที่มีการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียมสูง เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอล พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ.05 ไม่พบใน
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กลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 
(ดังแสดงตามตาราง 24 บทที่ 4) 

3) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง แต่พบว่า คะแนนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลแปรปรวนไปตามตัวแปร
อิสระทีละตัว ดังนี้ 1) นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากครู เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 .01 และ.05 ไม่พบในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ 2) นักเรียนที่มีการคิดแบบรู้
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล 
พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ.05 (ดังแสดงตามตาราง 
25 บทที่ 4) 

 
จึงสรุปได้ว่า ผลวิเคราะห์ข้อมูลไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 2.3  

ผลวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่า ตัวแปรอิสระด้านใดด้านหนึ่งจาก 2 ด้านที่น ามาศึกษา 
(การสนับสนุนจากครู และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม) มีความเพียงพอที่จะส่งผลต่อความ
แปรปรวนของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง
และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ดังนี้ 

1) นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากครู เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลด้านรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ .05  เนื่องจากครู เป็นผู้
มีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ให้การศึกษาของชาติ เป็นผู้ก าหนดอนาคตของคนในชาติ 
ชาติใดก็ตามที่ได้ครูเป็นผู้มีความรู้ เป็นคนเก่ง เป็นคนเสียสละ ตั้งใจท างาน เพื่อประโยชน์ของนักเรียน 
ชาตินั้นจะได้พลเมืองที่เก่งและฉลาด มีศักยภาพและมีความสามารถที่จะแข่งขันกับทุกประเทศในโลก
ได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2545) เรอเยอร์ (Rueger,Malecki;  Demaray, 2010 อ้างในอมราพร สุรการ, 
2554) กล่าวว่า การสนับสนุนจากครูมีผลต่อการปรับตัวทางด้านอารมณ์ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และสามารถท านายการลดลงของภาวะซึมเศร้า มีความสามารถในการปรับตัวในโรงเรียนและ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ครูได้แสดงถึงความเป็นมิตรที่ดี มีความเชื่อดี มี
การปฎิบัติตนที่ดีมีจิตใจดี มีความคิดดี พร้อมจะให้ค าแนะน า หรือชี้แนะแนวทางให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุน ให้บุคคลที่อยู่ใกล้หรือบุคคลที่เข้าไปหา สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง ด้วย
ความรัก ความเสียสละความปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทน (ชมพูนุท ร่วมชาติ , 2548) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของธัญญามาศ ค ามาตา (2551) ศึกษาเรื่องปจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวของกับความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคของนักเรียนอาชีวศึกษาใน
กรุงเทพมหานครพบว่า การสนับสนุนทางสังคม (การสนับสนุนจากครู เพ่ือน และคนรูจักอ่ืนที่คุนเคย) 
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และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความสามารถในการเผชิญปญหา
และฟนฝาอุปสรรค อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของธนญา ราชแพทยาคม 
(2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุด้านธนาคารในโรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนจากครู มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมประหยัด
การใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) นักเรียนที่มีการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็นผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลด้านรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 .01 และ .05  เนื่องจาก 
การคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม เป็นการคิดที่มีความส าคัญและมีประโยชน์มากในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของบุคคล เป็นวิธีการคิดแบบหนึ่งในโยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมเพ่ือการคิด
อย่างเข้าถึงความจริง คิดอย่างมีล าดับเป็นขั้นตอน ไม่สับสน มีเหตุผล และมีเป้าหมาย การคิดแบบรู้
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม เป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ หรือรับประสบการณ์จากภายนอกได้
อย่างถูกต้องในการเข้าหาหรือครอบครองสิ่งทั้งหลาย ด้วยการประมวลความคิดเปรียบเทียบการรับรู้
คุณค่าจริง-คุณค่าไม่จริง เพื่อสกัดหรือบรรเทาความอยาก ไม่ให้กิเลสเข้าครอบง าจิตใจ ซึ่งอาจชักจูงให้
เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (พระเทพวิสุทธิเมธี , 2527) พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต , 
2556) อธิบายการคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมว่า เป็นวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เป็นขั้น
ฝึกหัดขัดเกลากิเลสที่เข้ามาครอบง าจิตใจ แล้วชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การคิดแบบรู้
คุณค่าแท้นี้ ต้องมุ่งให้เข้าใจด้วยปัญญาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคา ที่พ้นจากความเป็นทาสของวัตถุ 
โดยสามารถพิจารณาได้ว่า ในการที่จะรับสิ่งใด ควรเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ สามารถน ามาใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาการด ารงชีวิต หรือเพ่ือประโยชน์สุขของตนและผู้อ่ืน จึงกล่าวได้ว่า สิ่งนั้นมีคุณค่าแท้ ในทาง
ตรงกันข้าม การที่บุคคลเข้าหาหรือครอบครองสิ่งทั้งหลายที่คิดว่ามีประโยชน์ ด้วยการนิยมส่วนที่
มนุษย์พอกเสริมให้สิ่งนั้นมีราคา เสริมความพึงพอใจที่เกินความพอดีต่อการด ารงชีวิต สิ่งนั้นเรียกว่า
เป็นคุณค่าเทียม สอดคล้องกับงานวิจัยของมัญชลี เปี่ยมดี (2558) ศึกษาเรื่องลักษณะทางสังคมและ
ลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงอบายมุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของพระมหาสุรศักดิ์ มุ่งซ้อน
กลาง (2557) ศึกษาเรื่องการศึกษาผลการเรียนรู้และการคิดแบบคุณโทษและทางออกเรื่องหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (มี 10 
แบบคือ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบรู้เท่าทัน คิดแบบ
แก้ปัญหา วิธีคิดแบบหลักการปฏิบัติ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่า
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เทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน วิธีคิดแบบแยกแยะออกให้
เห็นแต่ละด้าน) หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยนี้ 
แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และ
ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ส่วนหนึ่งถูกก าหนดโดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
ปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) 
ของแบนดูรา (Bandura, 1986) ที่อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่า เกิดจากสาเหตุ
หลัก 2 ประการคือ สาเหตุสภาพแวดล้อมทางสังคม และสาเหตุจากตัวบุคคล ดังนั้น ส่วนที่ไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ แสดงว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมและรายด้าน ไม่เพียงแต่
ต้องได้รับการสนับสนุนจากครู และการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียมเท่านั้น แต่อาจต้องมีปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคลอื่นด้วย  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อที่ 3 

สมมติฐานข้อที่ 3 ระบุว่า “ ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ 
อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และด้านบุคคล ได้แก่ เจตคติ
ที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการ
ควบคุมตนเองและด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05” 

ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
และรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล) ของนักเรียน
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคลเป็น
ตัวท านาย พบสาระส าคัญดังนี้ 

กลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร 
เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมได้ร้อยละ 52 เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบว่า 
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ มีค่าการท านายสูงสุดได้ร้อยละ 71 รองลงมา คือ กลุ่มที่การศึกษา
ของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี  กลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี กลุ่ม
เพศชาย กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ ซึ่งมีค่าการท านายได้ร้อยละ 53.5, 52.7, 
52.2, 51.3 และ 50.3 ตามล าดับ และพบว่า อิทธิพลกัลยาณมิตรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลด้านรวมมากท่ีสุด ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ดังแสดงในภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ผลการท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวมของนักเรียนในกลุ่มรวมและ

กลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล (แบบ Stepwise) 
 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้าน
รวมสามารถสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรที่เข้าสมการท านายเป็นตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและ ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล โดยตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เข้าสู่
สมการมี 3 ตัว ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร  สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และการสนับสนุนจากครู 
ส่วนตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคลที่เข้าสู่สมการมี 3 ตัว ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงพนันบอล 
การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวะ
สั งคม พบว่า ตั วแปรที่ ถูกคัด เลือกเข้ าสู่ สมการเป็น อันดับแรกสู งสุดมี  1 ตัวคือ อิทธิพล
กัลยาณมิตร พบในกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ กลุ่มที่ไม่ได้อยู่
กับพ่อแม่หรือญาติ กลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มที่จะศึกษาของ
ผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 
 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง 
กลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล สามารถร่วมกัน

ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญและเรียงล าดับความส าคัญในการ
ท านาย ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การรู้เท่าทันสื่อ และเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง ได้ร้อยละ 39.2 เมื่อ



  152 

พิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ มีค่าอ านาจการ
ท านายสูงสุดได้ร้อยละ 52.3 โดยตัวแปรส าคัญและเรียงล าดับความส าคัญในการท านาย คือ อิทธิพล
กัลยาณมิตร ค่าอ านาจการท านายรองลงมา คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่า
ปริญญาตรี กลุ่มเพศหญิง กลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี  และกลุ่มที่อยู่
กับพ่อแม่หรือญาติ ซึ่งมีค่าอ านาจการท านายที่ร้อยละ 40.8, 39.3, 38.7, 38.4 และ 37.8 ตามล าดับ 
และพบว่า อิทธิพลกัลยาณมิตรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง
มากที่สุด ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ดังแสดงในภาพประกอบ 5 

 

 
ภาพประกอบ 5 ผลการท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเองของนักเรียน
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล (แบบ 

Stepwise)  
 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านการควบคุมตนเอง สามารถสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรที่เข้าสมการท านายเป็นตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมและ  ตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล โดยตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เข้าสู่สมการมี 2 ตัว ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร และสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว ส่วนตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคลที่เข้าสู่สมการมี 2 ตัว ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยง
พนันบอล และการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวะสังคม พบว่า ตัวแปรที่ถูก
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คัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรกสูงสุดมี 1 ตัวคือ อิทธิพลกัลยาณมิตร พบในกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ กลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ กลุ่มที่การศึกษา
ของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มที่จะศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือสูงกว่าปริญญาตรี 

นอกจากนี้ยังพบผลส าคัญคือ ตัวแปรที่ไม่เข้าท านายในกลุ่มรวม แต่เข้าสู่สมการท านาย
ในกลุ่มย่อยมี 1 ตัวแปร คือ การสนับสนุนจากครู พบในกลุ่มเพศหญิง จึงสรุปได้ว่า แม้ว่าตัวแปรที่เข้า
สู่มการท านายในกลุ่มรวม ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรปัจจัยด้านบุคคล (การรู้เท่าทันสื่อ และเจตคติที่ดีต่อ
การหลีกเลี่ยงการพนันบอล) แต่มีตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมเข้าสู่สมการท านายใน
กลุ่มรวมด้วย (อิทธิพลกัลยาณมิตร) 

 
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล 

กลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญ ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยง
การพนันบอล อิทธิพลกัลยาณมิตร และการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ได้ร้อยละ 52.5 เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตาม
ลักษณะชีวสังคม พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ มีค่าการท านายสูงสุดได้ร้อยละ 77.7 โดย
ตัวแปรส าคัญที่สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล คือ การรู้เท่าทันสื่อ และ
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ค่าการท านายรองลงมา คือ กลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองเท่ากับหรือ
สูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มเพศชาย กลุ่มที่การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่
หรือญาติ และกลุ่มเพศหญิง ซึ่ งมีค่าการท านายที่ ร้อยละ 58.8, 56.2, 51.4, 51.2 และ 47.4 
ตามล าดับ และพบว่า เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการ
พนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอลมากที่สุด ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่ มย่อยดังแสดงใน
ภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 ผลการท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล
ของนักเรียนในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้าน

บุคคล (แบบ Stepwise)  
 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ในพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล สามารถสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรที่เข้าสมการท านายเป็นตัวแปรใน
กลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล โดยตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เข้าสู่สมการมี 3 ตัว ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู และสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว ส่วนตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคลที่เข้าสู่สมการมี 2 ตัว ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยง
พนันบอล และการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวะสังคม พบว่า ตัวแปรที่ถูก
คัดเลือกเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรกสูงสุดมี 1 ตัวคือ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล พบใน
กลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ และกลุ่มที่การศึกษา
ของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรี  

นอกจากนี้ยังพบผลที่ส าคัญคือ ตัวแปรที่ไม่เข้าท านายในกลุ่มรวม แต่เข้าสู่สมการ
ท านายในกลุ่มย่อยมี 2 ตัวแปร คือ การสนับสนุนจากครู และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  พบใน
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มที่อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ (การสนับสนุนจากครู และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ) 
และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือญาติ (สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว)  จึงสรุปได้ว่า แม้ว่าตัวแปรที่เข้า
สู่มการท านายในกลุ่มรวม ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรปัจจัยด้านบุคคล (เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนัน
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บอล และการรู้เท่าทันสื่อ) แต่มีตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมเข้าสู่สมการท านายในกลุ่ม
รวมด้วย (อิทธิพลกัลยาณมิตร) 
    
 จึงสรุปได้ว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สนับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 3 บางส่วน 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนัน
บอลทั้งด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการปฏิเสธการชวนให้พนัน
บอล) ของนักเรียนในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคมที่ต่างกัน โดยใช้ตัวแปรในกลุ่มปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม (อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู และสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว) และตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล (เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล การคิด
แบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และ การรู้เท่าทันสื่อ) พบว่า ตัวแปรทั้ง 2 กลุ่มปัจจัยสามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ตามลักษณะชีวสังคมท่ีต่างกัน โดยที่ตัวแปร                           

1) อิทธิพลกัลยาณมิตร พบว่าสอดคล้องกับ งานวิจัยของอังศินันท์ อินทรก าแหง 
(2556) ศึกษาเรื่องการเตรียมพร้อมสู่การท างานอาสาและพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของ
การจัดการสุขภาวะตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับการท างานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัย พบผลว่า การ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน มีอิทธิพลทางตรงต่อทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในระดับสูง ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.15 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   งานวิจัยของปัทมา เกตุอ่ า (2550) ศึกษา
เรื่องการศึกษาลักษณะทางสังคม – จิตใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาของ
เยาวชนในสถานพินิจ พบผลว่า ตัวแปรการคบเพ่ือนอย่างเหมาะสม เป็นตัวแปรอันดับแรกที่ท านาย
พฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาของเยาวชนในสถานพินิจ ร่วมกับอีก 3 ตัวแปร (เจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนา การถ่ายทอดทางพุทธจากบิดามารดา และความเชื่อ
อ านาจภายในตน) สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมของพุทธศาสนาของเยาวชนใน
สถานพินิจ ได้ร้อยละ 59 (Beta เท่ากับ .39) นอกจากนี้ งานวิจัยของแสงอรุณ ธรรมเจริญ และลินดา 
สุวรรณดี (2547: 62) ศึกษาตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมจริยธรรมของวัยรุ่น ในเขตที่มีแหล่งยั่ว
ยุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 พบผลว่า ตัวแปรการมีเพ่ือนที่มีลักษณะดี
มาก เมื่อตัวแปรนี้เข้าท างานร่วมกับสถานการณ์อีก 4 ด้านรวมเป็น 5 ด้าน สามารถท านายพฤติกรรม
พัฒนาตนเองของนักเรียนในโรงเรียนแหล่งยั่วยุมาก ได้สูงสุดร้อยละ 34.8 และงานวิจัยของพระมหา
ศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต) (2559) ศึกษาเรื่องแบบจ าลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
และผลของโปรแกรมการฝึกคิด ตามหลักโยนิโสมนสิการของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบผลว่า อิทธิพลกัลยาณมิตรเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
โดยรวมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญามากเป็นอันดับสอง รองจากอิทธิพลครอบครัว มีค่า
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สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .12 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อิทธิพลกัลยาณมิตรมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นอันดับสอง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .51และมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ  มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ. 08                                                                    

2) การสนับสนุนจากครู พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนญา ราชแพทยาคม 
(2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุด้านธนาคารในโรงเรียน ครอบครัว และการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบผลว่า การสนับสนุนจากครู เมื่อร่วมกับตัวแปรอ่ืน สามารถท านายพฤติกรรม
ประหยัดการใช้จ่าย ได้ร้อยละ 41.1 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) เท่ากับ -.09 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของวันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุด้าน
สถานการณ์ทางสังคมและการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย พบผลว่า การสนับสนุนจากครูใน
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม เมื่อร่วมกับตัวแปรอ่ืน สามารถท านายพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ได้ร้อยละ 42.4 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) 
เท่ากับ .14 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลลักษณ์ 
ทองค าบรรจง (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบผลว่า สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นตัวแปรใน
กลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านครอบครัว ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมมากที่สุด ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .07 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และงานวิจัยของพระมหาศุภชัย 
แซ่เถียร (อชิโต) (2559) ศึกษาเรื่องแบบจ าลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและผล
ของโปรแกรมการฝึกคิด ตามหลักโยนิโสมนสิการของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบผลว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลโดยรวมต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญามากที่สุด คือ อิทธิพลครอบครัว  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ.61 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา คือ 
อิทธิพลครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .53 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และตัวแปร
อิทธิพลครอบครัว มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .08 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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 4) เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล  พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เนติลักษมณ์  รุ่งศิริวัฒนกิจ (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบผลว่า เจตคติต่อการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .422) มีความหมายว่า เมื่อนักเรียนมี
เจตคติต่อการสูบบุหรี่อยู่ในระดับที่ถูกต้อง จะท าให้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่มากข้ึน งานวิจัย
ของนรินทร์ ค าโพธิ์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางสังคม ลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ต้านทานการเล่นพนันฟุตบอลในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบผลว่า ตั วแปรทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนันฟุตบอล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการต้านทานการเล่นพนัน
ฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยถูกคัดเลือกเข้าท านายเป็นล าดับที่ 1 และสามารถ
ท านายพฤติกรรมต้านทานการเล่นการพนันฟุตบอลได้ในล าดับที่ 1 ในทุกกลุ่มย่อย และงานวิจัย
ของมัญชลี เปี่ยมดี (2558) ศึกษาเรื่องลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงอบายมุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขเป็นตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข เมื่อร่วมกับตัว
แปรอ่ืน สามารถท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุขร่วม ได้ร้อยละ 49 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta) เท่ากับ .31 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5) การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของมัญชลี 
เปี่ยมดี (2558) ศึกษาเรื่องลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
อบายมุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผลว่า วิธีคิดแบบคุณค่า
แท้-คุณค่าเทียม เมื่อร่วมกับตัวแปรอ่ืน สามารถท านายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอบายมุข ได้ร้อยละ 49 มี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เท่ากับ .12 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6) การรู้เท่าทันสื่อ พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 
ศึกษาเรื่องปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วย
ปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบผลว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เมื่อร่วมกับ
ตัวแปรอ่ืน สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาด้านรวม ได้ร้อยละ 62 มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) เท่ากับ .167 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ
สุมาลี สวยสอาด (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร พบผลว่า การรับรู้ข่าวสารด้าน
เพศจากสื่อมวลชน เมื่อร่วมกับตัวแปรอ่ืน สามารถท านายความพร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนได้ร้อยละ 70.7 เป็นตัวท านายอันดับแรก ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จากการสรุปและอภิปรายผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีหลักที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล คือ ทฤษฎีการ
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เรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986 
อ้างอิงใน อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2556) ที่ได้อธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลว่า เกิด
จากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ สาเหตุสภาพแวดล้อมทางสังคม และสาเหตุจากตัวบุคคล ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านบุคคล โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ได้แก่ อิทธิพลกัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และตัวแปร
ในกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล การคิดแบบรู้คุณค่าแท้ -
คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งสองกลุ่มปัจจัยนี้ สามารถร่วมกันท านายและมีปฏิสัมพันธ์กัน 
ส่งผลต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลทั้งด้านรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง และ
ด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณชีวสังคมที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ การอยู่อาศัย และระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้และพัฒนาการวิจัย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1. โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่ดี

ของเยาวชน อาทิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สามารถน าผลการวิจัยนี้ มาสร้างเป็นแบบจ าลองเพ่ือ
ส่งเสริมปัจจัยที่ท าให้นักเรียนใฝ่ดี มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ เนื่องจากพบว่า ปัจจัยที่ท า
ให้นักเรียนใฝ่ดีมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้นั้น ตัวแปรท านาย 6 ตัวแปร  (อิทธิพล
กัลยาณมิตร การสนับสนุนจากครู สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เจตคติที่ดีต่อการเรียนเรื่องการพนัน
บอล การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการรู้เท่าทันสื่อ) สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการพนันบอลได้เกิน 50% 

2. ผลวิจัยพบว่า แบบสอบถามชุดนี้มีคุณภาพยอมรับได้ จึงสามารถน ามาเป็นเครื่องมือ
ในการวัด ตรวจสอบ หรือประเมินสถานะความสามารถในการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนได้ 
ว่ามีมากน้อยเพียงใด เพ่ือที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่น าแบบสอบถามไปใช้จะ
ทราบแนวโน้ม ล่วงหน้า สามารถเตรียมการตลอดจนแก้ไขกับพฤติกรรมทางลบของนักเรียนได้ทัน 

3. ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลแปรปรวนไปตามปัจจัยด้าน
ความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวกับเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล ดังนั้น สมาคมครู
ผู้ปกครองของโรงเรียน หรือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับครอบครัว เช่น มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว องค์กร
เพ่ือการพัฒนาครอบครัวและสังคม ควรมีนโยบายจัดและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ ดีแก่สมาชิกใน
ครอบครัวเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและเพ่ิมพูนภูมิคุ้มกันที่ส าคัญส าหรับเยาวชนและสถาบันครอบครัวอย่าง
ยั่งยืน เช่นการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  ที่ส่งเสริมและสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว  
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เป็นต้น  ส าหรับเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงพนันบอล เนื่องจากเป็นตัวแปรปัจจัยด้านบุคคลที่สามารถ
พัฒนาได้ ครูและผู้ปกครองจึงควรร่วมมือกันอบรมและสั่งสอน ให้นักเรียนรับรู้คุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอลที่เข้มแข็ง 
  

ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและอาชีพที่แตกต่างกันออกไป เช่น ศึกษา

กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มวัยท างานที่มีอายุ 20 ถึง 45 ปี เพ่ือที่จะสามารถ
ทราบถึงลักษณะและระดับของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลในทุกกลุ่มประชากร  ตลอดจนการ
พบตัวแปรใหม่ที่ส่งผล หรือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้
อย่างครบถ้วน 

 2. ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลที่เป็นตัวท านายส าคัญในงานวิจัยนี้คือ เจตคติที่ดีต่อ
การหลีกเลี่ยงการพนันบอลและการรู้เท่าทันสื่อ ซ่ึงเป็นตัวแปรทางจิตและสามารถพัฒนาได้ ดังนั้น จึง
ควรท าการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนารูปแบบส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล
ควบคู่ไปกับการรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือน าผลการวิจัยมาสร้างทักษะที่ดีในการหลีกเลี่ยงการพนันบอลของ
นักเรียนต่อไป 

3. ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ท าการศึกษาในงานวิจัยนี้  สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลได้ร้อยละ 52.3 ท าให้ทราบว่า มีตัวแปรอื่นที่ยังไม่ได้น ามาศึกษาอยู่
ราวร้อยละ 47.7 ดังนั้น จึงสามารถต่อยอดการศึกษาค้นหาตัวแปรส าคัญในล าดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความ
ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น  

4. ควรต่อยอดศึกษาในแนวคิดที่เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หรือวิเคราะห์เส้นทาง
อิทธิพล (Path Analysis) เพ่ือที่จะทราบว่า ตัวแปรใดมีอิทธิพลทางตรง หรือมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียน  
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ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงค่าสถิติ 
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ตาราง 29 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของตัวแปร 
 

 

                    ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ตัวแปรตาม 
1. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านรวม 
2. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการควบคุมตนเอง 
3. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลด้านการปฏิเสธการชวนให้พนันบอล 
 

ตัวแปรอิสระ 
4. อิทธิพลกัลยาณมิตร 
5. การสนับสนุนจากครู 
6. สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
7. เจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
8. การคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
9. การรู้เท่าทันสื่อ 
 
 

 
 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1         
2 .948** 1        
3 .862** .655** 1       
4 .656** .574** .641** 1      
5 .350** .320** .320** .541** 1     
6 .487** .415** .493** .543** .407** 1    
7 .630** .519** .666** .671** .425** .572** 1   
8 .407** .324** .449** .465** .268** .491** .515** 1  
9 .538** .481** .509** .498** .278** .381** .555** .386** 1 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู่เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
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รายช่ือผู่เชี่ยวชาญ 

 
1. ผู์ช์วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ผู์ช์วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผู์ช์วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย์อุษา ศรีจินดารัตน์   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลที่ได้รับจะน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น  
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วเลือกค าตอบ โดยท าเครื่องหมาย  √  
ลงในช่อง (....)  ของแต่ละข้อค าถาม ข้อละเพียงค าตอบเดียว ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับนักเรียนมากที่สุด 
 2. แบบสอบถามนี้ นักเรียนสามารถเลือกตอบได้อย่างอิสระ แต่ละข้อไม่มีค าตอบถูกหรือผิด 
ดีหรือไม่ดี ค าตอบที่นักเรียนตอบมานี้ถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยเป็นรายบุคคล และเป็นการ
น าเสนอในภาพรวมเท่านั้น  

3. ขอให้นักเรียนตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อ 
4. แบบสอบถามทั้งหมดมี 8 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  จ านวน   3  ข้อ 
ตอนที่ 2. แบบสอบถาม การใช้ชีวิตของฉัน  จ านวน  17 ข้อ 
ตอนที่ 3. แบบสอบถาม ฉันกับเพื่อน  จ านวน  13 ข้อ 
ตอนที่ 4. แบบสอบถาม ฉันกับครู   จ านวน  11 ข้อ 
ตอนที่ 5. แบบสอบถาม ฉันกับครอบครัว   จ านวน  10 ข้อ 
ตอนที่ 6. แบบสอบถาม มุมมองของฉัน  จ านวน  15 ข้อ 
ตอนที่ 7. แบบสอบถาม การรู้คิด   จ านวน    7 ข้อ 
ตอนที่ 8. แบบสอบถาม ฉันกับสื่อ   จ านวน    9 ข้อ 

 
      
     ผู้วิจัย   นางภรณี วิรเศรณี  

หลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา  การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อให้ละเอียด แล้วตอบตามความเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับนักเรียน
มากที่สุด เพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่อง (....)   
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป 
ก. เพศ     1. ชาย   (......) 

2. หญิง  (……) 
 
ข. ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่กับ  1. อยู่กับพ่อแม่ หรือ อยู่กับญาติ (......) 
     2. อยู่คนเดียว หรือ อยู่กับผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ญาติ (......) 
 
ค. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่ใกล้ชิด 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี (......) 
     2. ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าปริญญาตรี (......) 
ตอนที ่2 แบบสอบถาม การใช้ชีวิตของฉัน 

1. ฉันไม่พนันบอล แม้รู้ว่าทีมที่ชอบมีโอกาสชนะ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ฉันไม่พนันบอล ทั้งๆที่มีโอกาสได้เงินมากกว่าเสียเงิน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ฉันไม่พนันบอล เพราะฉันไม่เห็นแก่ความสนุกสนานเพียงเล็กน้อยจากการพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันละอายใจ ที่น าเงินของพ่อแม่ที่ให้ไปโรงเรียนไปเล่นพนันบอล ฉันจึงไม่พนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันไม่พนันบอล เพราะฉันกลัวเสียเงิน จนเหลือเงินไม่พอใช้ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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6. ฉันโกรธสมาชิกในครอบครัวที่สร้างความเดือดร้อนจากการพนันบอล ฉันจึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการ
พนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ฉันเห็นเพื่อนได้เงินจากการพนันบอล ฉันอยากได้บ้าง แต่ข่มใจไม่ท าตาม เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ฉันไม่พูดคุยกับคนที่โอ้อวดว่า ได้เงินจากพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ฉันไม่ดูการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอล พร้อมคนที่เล่นพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ฉันไม่สนใจเรียนรู้วิธีพนันบอล เพราะฉันแน่ใจว่า ไม่มีประโยชน์ต่อฉัน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. ฉันปฏิเสธการชวนพนันบอลของเพ่ือน แม้จะเป็นเพ่ือนรักกัน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. หากฉันปฏิเสธเพ่ือนที่ชวนพนันบอล แล้วเพ่ือนไม่ให้เข้ากลุ่ม ฉันยอมรับสภาพดีกว่าถูก
โรงเรียนลงโทษ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
13. ฉันปฏิเสธการชวนพนันบอลของเพ่ือน ด้วยค าพูดที่ไม่ท าให้เพ่ือนอับอาย 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
14. ถ้าเพ่ือนชวนให้ไปด้วยกัน เพื่อพนันบอล ฉันขอไม่ไปพร้อมเหตุผลที่ไม่ท าให้เพ่ือนโกรธ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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15. ถ้ามีคนมาชวนฉันพนันบอล โดยบอกว่า จะได้เงินคราวละมากๆ ฉันขอบคุณแล้วเดินออกห่าง 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
16. แม้เพ่ือนจะชวนพนันบอลหลายครั้งก็ตาม ฉันขอยืนยันปฏิเสธการชวนนั้นอย่างไม่
เปลี่ยนแปลง  
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
17. ฉันไม่กล้าปฏิเสธ เมื่อเพ่ือนชวนฉันพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถาม ฉันกับเพื่อน 

1. ฉันท าตามที่เพ่ือนแนะน า ให้รู้จักเลือกคบคนที่ไม่พนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ฉันท ากิจกรรมต่อต้านการพนันบอลในโรงเรียน ตามที่เพ่ือนชวน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. เพ่ือนไม่สอนวิธีเล่นพนันบอลแก่ฉัน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับโทษของการพนันบอลจากเพ่ือน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. เพ่ือนน าเรื่องราวของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการพนันบอล มาเล่าให้ฟังเพ่ือเป็นอุทาหรณ์ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. เพ่ือนบอกว่า ไม่จ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงการพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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7. ฉันเห็นเพื่อนสนใจการพนันบอล ฉันก็สนใจบ้าง 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. เมื่อมีคนมาชวนเพื่อนเล่นพนันบอล เพ่ือนปฎิเสธ และฉันก็ปฏิเสธตาม 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
      

9. เวลาดูการถ่ายทอดฟุตบอลกับเพื่อน แม้ฉันกับเพ่ือนชอบคนละฝั่ง เพื่อนไม่ชวนฉันพนันบอล 
และฉันก็ไม่ชวนเพื่อนพนันบอลเช่นกัน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ฉันเชื่อเพ่ือนที่เตือนว่า คนที่เล่นพนันบอล มักเสียการเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. ฉันเชื่อเพ่ือนที่บอกว่า ไม่ควรเล่นพนันบอล เพราะคนที่เล่นส่วนใหญ่มักเสียเงินจนเป็นหนี้ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
12. เพ่ือนบอกและฉันก็เห็นด้วยว่า คนที่เล่นพนันบอล มักไม่ได้รับความเชื่อถือจากคนอ่ืน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
13. เพ่ือนเตือนและฉันก็ระลึกเสมอว่า หากเล่นพนันบอลในโรงเรียน จะถูกหักคะแนนความ
ประพฤติ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

ตอนที่ 4 แบบสอบถาม ฉันกับครู 

1. ครูเอาใจใส่ฉันและเพ่ือนนักเรียนเรื่องพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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2. ฉันได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโทษของการพนันบอลจากครู 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ครูย้ าเตือนว่า นักเรียนไม่ควรเกี่ยวข้องกับคนที่เล่นพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ครูชี้ให้เห็นว่า นักเรียนที่ติดตามการทายผลการแข่งขันฟุตบอล จะเสียการเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ครูเตือนว่า หากนักเรียนเล่นพนันบอลในโรงเรียน จะเกิดโทษกับนักเรียนและสังคม ต้องได้รับ
การลงโทษจากโรงเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียน ไม่ได้สนใจว่า นักเรียนจะเล่นการพนันบอลหรือไม่ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ครูชมฉันและเพ่ือนนักเรียน เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการพนันบอลในโรงเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. ครูส่งเสริมให้ฉันและเพ่ือนในชั้นเรียน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษของ
การพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันคิด หาวิธีป้องกันการเล่นพนันบอลในโรงเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ครูช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมต่อต้านการพนันบอลในโรงเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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11. ครูส่วนใหญ่ในโรงเรียน ไม่เตือนนักเรียน เรื่องให้หลีกเลี่ยงการพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

ตอนที่ 5 แบบสอบถาม ฉันกับครอบครัว 

1. สมาชิกในครอบครัว มีความห่วงใยฉัน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. สมาชิกในครอบครัว เตือนฉันไม่ให้พนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. สมาชิกในครอบครัวสอนฉันว่า การพนันบอลเป็นสิ่งไม่ดี 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันไม่พนันบอล เพราะเป็นห่วงว่า สมาชิกในครอบครัวจะเสียใจ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันไม่พนันบอล เพราะสมาชิกในครอบครัวคาดโทษไว้ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. สมาชิกในครอบครัว ฟังฉันเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนอย่างตั้งใจ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ถ้ามีคนชวนฉันพนันบอล ฉันจะเล่าให้สมาชิกในครอบครัวรับรู้ด้วย 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
8. สมาชิกในครอบครัวของฉัน เมื่อดูการแข่งขันฟุตบอลด้วยกัน มักชวนกันพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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9. สมาชิกในครอบครัวของฉัน ต่างคนต่างอยู่ ขาดการปรึกษาหารือกัน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ถ้าฉันพนันบอล ฉันจะปกปิดไม่ให้สมาชิกในครอบครัวรู้ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

ตอนที่ 6 แบบสอบถาม มุมมองของฉัน  

1. ฉันเชื่อว่า ฉันไม่มีโชคด้านพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

2. ฉันคิดว่า ฉันไม่มีโอกาสได้เงินจากพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ฉันแน่ใจว่า การพนันบอลเป็นสิ่งที่ไม่ดี 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันคิดว่า นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพนันบอลจะเสียการเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันคิดว่า การติดตามการทายผลบอล เป็นสิ่งที่เสียเวลา 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. ฉันแน่ใจว่า ผู้เล่นพนันบอลจะเสียเงินมากกว่าได้เงิน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ฉันเชื่อว่า คนที่เป็นหนี้จากการพนันบอล จะมีความทุกข์ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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8. ฉันไม่ชอบการพนันบอลเลย 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ฉันภูมิใจในตนเอง ที่ฉันไม่พนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
10. ฉันแน่ใจว่า ฉันสามารถหารายได้พิเศษจากอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
11. ฉันยินดีชักชวนคนรอบข้าง ให้ละเว้นการพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 
 

12. ฉันพร้อมที่จะเดินออกจากกลุ่มคน ที่เล่นพนันบอลกัน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
13. ฉันตั้งใจไม่ยุ่งเก่ียวกับคนที่ติดพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
14. ฉันตั้งใจร่วมรณรงค์ต่อต้านการพนันบอลในโรงเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
15. ฉันไม่พร้อมที่จะอธิบายโทษของการพนันบอล ให้เพ่ือนหรือคนรอบข้างเข้าใจ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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ตอนที่ 7 แบบสอบถาม การรู้คิด 

1. ฉันดูการแข่งขันฟุตบอลเพ่ือความสนุกสนาน ไม่ใช่เพ่ือพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. ฉันดูการแข่งขันฟุตบอล เพ่ือที่จะมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ฉันเรียนรู้ว่านักฟุตบอลต้องเคารพกติกาในสนามนักเรียนก็ต้องท าตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ฉันและเพ่ือนท ากิจกรรมกลุ่มในโรงเรียนได้ส าเร็จ จากการเรียนรู้วิธีการเล่นอย่างเป็นทีมของ
นักฟุตบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. นักกีฬาฟุตบอลต้องเล่นในสนาม จนกว่าจะหมดเวลาแข่งขัน เป็นตัวอย่างที่สอนให้ฉัน
พากเพียรเรียนหนังสือ จนกว่าจะหมดเวลาเรียน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
6. ฉันน าเงินที่เก็บออมไว้ไปพนันบอล ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลนัดส าคัญ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ฉันดูฟุตบอล เพ่ือชวนเพื่อนเล่นพนันบอลกับฉัน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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ตอนที่ 8 แบบสอบถาม ฉันกับสื่อ 

1. เมื่อฉันพบเว็บไซต์ที่ทายผลบอล และชวนให้คลิกค าว่า “เล่นเลย” ฉันรู้ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงสู่การ
พนันบอลได้ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
2. เมื่อฉันอ่านหนังสือพิมพ์กีฬา และพบการเสนออัตราต่อรองของการแข่งขันฟุตบอล ฉันรู้ทันทีว่า 
เป็นข้อมูลเพ่ือการพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
3. ฉันไม่คล้อยตามสื่อทุกชนิด ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพนันบอลได้ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
4. ข้อความที่ส่งมาทางสื่อออนไลน์ว่า 
“ ต้องการ การทายผลบอลที่แม่นย าก่อนแข่ง ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ให้โทรศัพท์มายังหมายเลข .... ” 
ฉันรู้ว่าเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับพนันบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
5. ฉันรู้ว่า สื่อที่ดีจะไม่สร้างบรรยากาศเร้าใจผู้ชม ด้วยการเน้นทายผลแพ้ชนะของการแข่งขัน
ฟุตบอล 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

6. ฉันลบข้อความที่มีคนส่งมาบอกวิธีพนันบอล หรือข้อความที่เก่ียวข้องกับการพนันบอล โดยไม่
รีรอ 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
7. ฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันบอล เพราะสื่อชี้ให้รู้ว่า คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันบอล มักได้รับความ
เดือดร้อน  
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
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8. ฉันตั้งใจไม่พนันบอลในช่วงแข่งบอลโลก เพราะสื่อเตือนว่า นักเรียนจ านวนมากได้รับการชักจูง
ให้เริ่มพนันบอลในช่วงนั้น 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
9. ฉันเลือกใช้ข้อมูลประกอบการดูการแข่งขันฟุตบอล จากหนังสือพิมพ์หรือเวปไซต์ ที่บอกอัตรา
ต่อรองของคู่แข่งขัน 
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

 
ขอขอบคุณนักเรียนที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 
ตารางแสดงค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  194 

ตาราง 30 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอล จ านวน 30 ข้อ 
 

ข์อที่ ค์าอ านาจจ าแนกรายข์อ (r) 
1 .550 
2 .578 
3 .634 
4 .530 
5 .610 
6 .263 
7 .570 
8 .375 
9 .346 
10 .651 
11 .702 
12 .529 
13 .479 
14 .608 
15 .564 
16 .602 
17 .232 

 
ค์าความเชื่อมั่นเท์ากับ .871 
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ตาราง 31 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามอิทธิพลกัลยาณมิตร จ านวน 13 ข้อ 
 

ข์อที่ ค์าอ านาจจ าแนกรายข์อ (r) 
1 .496 
2 .518 
3 .370 
4 .253 
5 .286 
6 .257 
7 .318 
8 .529 
9 .454 
10 .609 
11 .639 
12 .528 
13 .523 

 
ค์าความเชื่อมั่นเท์ากับ .800 
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ตาราง 32 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามการสนับสนุนจากครู จ านวน 11 ข้อ 
 

ข์อที่ ค์าอ านาจจ าแนกรายข์อ (r) 
1 .345 
2 .655 
3 .617 
4 .453 
5 .294 
6 .586 
7 .658 
8 .708 
9 .683 
10 .389 
11 .393 

 
ค์าความเชื่อมั่นเท์ากับ .803 

 

ตาราง 33 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จ านวน 10 ข้อ 
 

ข์อที่ ค์าอ านาจจ าแนกรายข์อ (r) 
1 .455 
2 .547 
3 .655 
4 .615 
5 .233 
6 .477 
7 .348 
8 .264 
9 .377 
10 .274 

ค์าความเชื่อมั่นเท์ากับ .731 
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ตาราง 34 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเจตคติที่ดีต่อการหลีกเลี่ยงพนันบอล จ านวน 15 ข้อ 
 

ข์อที่ ค์าอ านาจจ าแนกรายข์อ (r) 
1 .365 
2 .459 
3 .606 
4 .636 
5 .465 
6 .672 
7 .438 
8 .665 
9 .672 
10 .547 
11 .601 
12 .627 
13 .629 
14 .464 
15 .248 

 

ค์าความเชื่อมั่นเท์ากับ .863 
 

ตาราง 35 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามการคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม จ านวน 7 ข้อ 
 

ข์อที่ ค์าอ านาจจ าแนกรายข์อ (r) 
1 .562 
2 .517 
3 .587 
4 .466 
5 .450 
6 .441 
7 .459 

ค์าความเชื่อมั่นเท์ากับ .761 
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ตาราง 36 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 9 ข้อ 
 

ข์อที่ ค์าอ านาจจ าแนกรายข์อ (r) 
1 .344 
2 .295 
3 .455 
4 .496 
5 .452 
6 .412 
7 .529 
8 .404 
9 .205 

 
ค์าความเชื่อมั่นเท์ากับ .689 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ภรณี วิรเศรณี 
วัน เดือน ปี เกิด 15 ตุลาคม 2500 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   

สาขาการตลาด วิชาโทการเงิน  
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 251 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

ผลงานตีพิมพ์ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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