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   การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายดังนี้ 1) เพือ่ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุ

ของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออม และผลกระทบรวม ของตัวแปร

สาเหตุที่มีตอการเลนการพนันฟุตบอล 3) เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ 

(Invariance Model) ของการเลนพนันฟุตบอล เมื่อจําแนกกลุมตามประเภทของสถาบันการศึกษา 

คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่

กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2551 เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 982 คน ซึ่งไดมาจากเทคนิคการสุม

แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

จํานวน 8 ฉบับ ไดแก แบบสอบถามพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล แบบสอบถามวัดเจตนาเชิง

พฤติกรรม, แบบสอบถามวัดทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล, แบบสอบถามวัดความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล,แบบสอบถามวัดการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลน

พนันฟุตบอล,แบบสอบถามวัดความเชือ่เกีย่วกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตาม

กลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล, แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง,

แบบสอบถามวัดความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุมในการเลนพนัน

ฟุตบอล มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.949, 0.968, 0.898, 0.763, 0.821, 0.788, 

0.789, 0.758 ตามลําดับ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชิง

เสน (Linear Structural Equation Modeling: SEM) และการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล

ดวยเทคนิคการวิเคราะหโมเดลกลุมพหุ (Multiple-groups SEM) ผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา 

1. โมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่สรางขึ้นตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผนมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (χ2 = 1071.756, df = 375, p < .001; χ2/df = 

2.858; RMSEA = 0.045; SRMR = 0.045; GFI = 0.930; AGFI = 0.910; CN = 366.660) 

2. พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ไดรับผลกระทบรวม (Total effect) สูงสุดจากเจตนาเชิง

พฤติกรรม รองลงมาคือ การคลอยตามกลุมอางอิง เทากับ 0.790 และ 0.289 ตามลําดับ และไดรับ

ผลกระทบทางตรง (Direct effect) จากเจตนาเชิงพฤติกรรมสูงสุด รองลงมาคือการรับรูความสามารถ



ในการควบคุมตนเอง เทากับ 0.790 และ  -0.087 ตามลําดับ นอกจากนีย้ังไดรับผลกระทบทางออม 

(Indirect effect) จากการคลอยตามกลุมอางอิงสูงที่สุด รองลงมาคือการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมตนเอง และทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัวไดสงผลกระทบทางออมมายัง

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล โดยผานเจตนาเชิงพฤติกรรม และมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 

0.289 -0.201 และ 0.165 ตามลําดับ โดยที่ตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุทัง้ 4 ตัวรวมกันอธิบายความ

แปรปรวนของพฤติกรรมการเลนพนนัฟตุบอล ไดรอยละ 46.400 

3. ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่สราง

ข้ึนตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนระหวางกลุมนักศึกษาพบวา โมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนัน

ฟุตบอลที่สรางขึน้ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีโครงสรางของความสัมพันธระหวางตัวแปร

ของกลุมที่ศึกษาเหมือนกัน แตขนาดและทิศทางของคาพารามิเตอรภายในโมเดลยอยแตละโมเดลมี

ความแตกตางกันตามประเภทของ สถาบันการศึกษา คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา 
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The purposes of this research are 1) Inveatigate the concordance of the casual 

model of Football Gambling following the Theory of Planned Behavior of undergraduate 

student in Bangkok  2) Study Direct Effect, Indirect Effect  and Total Effect of Football 

Gambling 3) Examine Invariance of casual model of Football Gambling, classified in 

educational institution, faculty and year of study. The research target groups are 982 

undergraduate students studying in the second semester of 2008 academic year in 

Bangkok, collected by Multi-stage Random Sampling. The research was preceded through 

the questionnaires, which were created according to the Theory of Planned Behavior, 

comprising with 8 subjects; a questionnaire to study Football Gambling Behavior, a 

questionnaire to study Behavioral Intention, a questionnaire to study Attitude toward football 

gambling, a questionnaire to study Beliefs and Beliefs evaluation of football gambling, a 

questionnaire to study Subjective Norm of football gambling, a questionnaire to study 

Normative Belief and Motivation to comply with football gambling, a questionnaire to study 

Perceived behavioral control, a questionnaire to study Control beliefs and Received power 

of control factors in football gambling. Construct Reliability of each questionnaire is 0.949, 

0.968, 0.898, 0.763, 0.821, 0.788, 0.789, and 0.758 respectively. The data were analyzed by 

Linear Structural Equation Modeling: SEM and Multiple-groups SEM. This research shows 

the results as followed.  

1) Causal model of Football Gambling following the Theory of Planned Behavior is 

good fitted with the empirical data (χ2 = 1071.756, df = 375, p < .001; χ2/df = 2.858; 

RMSEA = 0.045; SRMR = 0.045; GFI = 0.930; AGFI = 0.910; CN = 366.660)  

2) The research result on the effect of Cause Latent Variable toward Ultimate Latent 

Variable shows that there is Total effect on football gambling behavior which mostly caused 

by Behavioral Intention. Secondarily is caused by Subjective Norm, Perceived behavioral 



control and Attitude toward football gambling. The Total effect is valued 0.790, 0.289, -0.288 

and 0.165 respectively. These four Cause Latent Variables mutually show Between-Group 

Variance of football gambling behavior as 46.400 percent.  

3) According to the examination result on Invariance of causal Model of football 

gambling created following the Theory of Planned Behavior among undergraduate students, 

cause of model of football gambling created following to Theory of Planned Behavior has the 

same Structural Relationship of variable among target groups. On the other hand, 

Magnitude and Direction of Parameter of each sub-model vary in membership in different 

target groups. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ความสําเร็จของผูทําปริญญานิพนธ ไดรับความกรุณาอยางดีจากอาจารย ดร.เสกสรรค 

ทองคําบรรจง ประธานกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ส.วาสนา 

ประวาลพฤกษ กรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาใหความดูแล เอาใจใส ถายทอด

ความรู วิธีคิด มุมมองทีม่ีตอสิง่ทีเ่รียกวา “ศาสตรของการวิจัย” จนทําใหผูวิจัยมีวิสัยทัศนและเปดโลก

ทัศนทางความคิดใหกวางไกลมากกวาเดิม รวมทั้งความเมตตา และความปรารถนาดีที่ทานอาจารยทั้ง

สองมอบให ส่ิงทั้งปวงเหลานี้ถือเปนส่ิงที่มีคายิ่งสําหรับผูวิจัย   ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง

สูงมา ณ โอกาส นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ละเอียด รักษเผา ผูเปนกรรมการสอบปริญญานิพนธ และ

อาจารยชวลิต รวยอาจิณ กรรมการสอบปริญญานิพนธ ทีไ่ดกรุณาเปนกรรมการสอบเพิ่มเติม เพือ่ให

ความเห็นและเสนอแนะใหปริญญานิพนธนี้ มีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาวัดผลและวิจัยทางการศึกษาทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู ใหความกรุณาทางวิชาการเสมอมา และใหกําลังใจสอบถามความกาวหนาในการ

ทําปริญญานิพนธอยางสม่ําเสมอมาโดยตลอด 

 ขอบคุณคุณอนงคนุช คุณวงศษา และคุณอติราช เกิดทอง ทีค่อยเปนทีป่รึกษาใหคําแนะนํา 

ใหความชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลตลอดการทําปริญญานิพนธ และคุณกรนภา วัชรธํารงกุล 

เพื่อนผูคอยอยูเคียงขางและใหกําลังใจผูวิจัยโดยตลอดมา  

 ขอขอบคุณพี่ๆ  และเพื่อนๆ รุนรหัส 49 สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาทุกทาน ที่ให
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 การพนันตั้งแตอดีตกระทั่งปจจุบันปฏิเสธไมไดวา ส่ิงนี้ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของ

คนในสังคมไทยมาชานาน อาจกลาวไดวาปญหาของการเลนพนันยังคงอยูคูกับคนไทย  

ในประเทศไทยมีการอนุญาตใหเลนการพนันไดอยางถูกตองตามกฎหมาย นั่นคือสลากกิน

แบงที่รัฐบาลเปนเจาของกิจการ อยางไรก็ตามยังคงมีกิจกรรมการพนันประเภทอื่นๆที่ถือวาผิดกฎหมาย 

และยังคงมีการลักลอบเลนพนันกันอยางหลากหลาย และปจจุบันไดมีรูปแบบการพนันแบบใหมเกิดขึ้น

หลายประเภท และการพนันที่ไดรับความนิยมและยังคงแพรระบาดมากที่สุดในหมูนักพนัน คือ การเลน

พนันฟุตบอล โดยผลการสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการพนันที่ไดรับ

ความนิยมมากที่สุดคือ การเลนพนันฟุตบอลโดยคิดเปนรอยละ 73 รองลงมา คือ หวยใตดินคิดเปนรอย

ละ 8.9 (พฤติกรรมของบัณฑิตในกรุงเทพมหานครกับการพนันฟุตบอลโลก.  2549: 1) และจาก

การศึกษาโครงการวิจัยเศรษฐกิจการพนัน (พินิต วงษยี่กุล. 2546: 357 - 361) ซึ่งไดทําการสํารวจ

ขอมูลระดับประเทศ และเปนการสํารวจจํานวนผูเลนพนันฟุตบอลในชวงฤดูกาลปกติ มีจํานวนผูเลน

พนันฟุตบอลประมาณ 1,995,000 ลานคน โดยแบงเปนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 474,000 คน 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 798,000 คน และตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล 723,000 คน และมีวงเงิน

รวมประมาณ 51,085 ลานบาท  และจากผลการสํารวจยังพบวาประชากรที่ชอบพนันฟุตบอลสวนใหญ

อยูในชวงอายุ 15 - 35 ป ซึ่งเปนประชากรวัยเยาวชนและวัยทํางานทั้งนี้ยังพบดวยวาสัดสวนของผูที่

เลนการพนัน จําแนกตามอายุและประเภทของการพนัน พบวา ชวงอายุ 15 - 22 ป มีสัดสวนถึงรอยละ 

46.17 ชวงอายุ 23 - 35 ป มีสัดสวนถึงรอยละ 38.35 (ผูจัดการ. 2545:  ออนไลน) จากขอมูลแสดงให

เห็นวากลุมบุคคลที่นิยมเลนพนันฟุตบอลนั้นเปนกลุมของนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งถือวาเปนขอมูลที่

นาเปนหวงในพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไมพึงประสงคของเยาวชนไทย หากกลุมบุคคลเหลานี้ให

ความสําคัญและยังหลงมัวเมากับการเลนพนันฟุตบอลแลวนั้น นอกจากจะเปนสิ่งที่บั่นทอนอนาคตทาง

การศึกษาของเยาวชนแลว ยังสงผลทําใหเกิดปญหาสังคมและอาชญากรรมตามมาดวย จากการศึกษา

ขอมูลจากเวทีเสวนาของสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 

และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พบวา ในชวงฤดูกาลแขงขัน

ฟุตบอล เยาวชนจํานวนหนึ่งไมมีเงินจายคาหอพัก เพราะนําเงินไปเลนพนันจนหมด เยาวชนเหลานี้มีวิธี

แกปญหาการขาดแคลนเงินดวยวิธีการตาง ๆ เชน ขอเงินพอแม บางรายขโมยเงินจากคนขางหอง สวน

ผูหญิงจะเอาตัวเขาแลก ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจของเอแบคโพลล ที่พบวา ชวงฟุตบอลโลกจะมี
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นักศึกษาเขาสูวงจรการพนันถึง 823,164 คน และในจํานวนนี้อาจนําไปสูปญหาหนี้สิน อาชญากรรม 

การจี้ปลน (พนันบอล...ตองแกที่ความคิด. 2549: 2) นอกจากนี้ยังพบขาวตามสื่อตางๆทั้งจาก 

อินเตอรเน็ต โทรทัศน หนังสือพิมพหรือแมแตวิทยุ เกี่ยวกับผลพวงที่เกิดจากการเลนการพนันฟุตบอล 

ซึ่งเปนปญหาทั้งตอตัวเยาวชนเอง ตอครอบครัว และตอสังคม จากผลการสํารวจและขอมูลจากแหลง

ส่ือตางๆสามารถเปนกระจกที่ชวยสะทอนใหเห็นถึงสถานการณที่นาเปนหวงของเด็กและเยาวชนใน

สังคมไทย 

 จากสภาพปญหาในสังคมที่เกิดขึ้นผนวกกับความคาดหวังของสังคมที่มีตอเยาวชนจึงเปน

แรงบันดาลใจใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของเยาวชน โดยผูวิจัยได

ทําการศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพหานคร และไดนําทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนมาใชในการทํานายและอธิบายพฤติกรรมดังกลาวซึ่งทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปน

ทฤษฎีที่ไดรับความนิยมมากในทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ในการใชทํานายพฤติกรรมของ

บุคคล ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาใชในการทํานายและ

อธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้

มีประสิทธิภาพในการที่จะทํานายและอธิบายพฤติกรรมดังกลาวมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบ

ความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษ เพื่อผลการวิจัยในครั้งนี้จักสามารถ

นําไปเปนแนวทางใหทุกภาคสวนในสังคมชวยปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ

กลุมเด็กและเยาวชนตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนี ้ไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัยไว ดังนี ้

1. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขตกรุงเทพมหานคร กับขอมูลเชิงประจักษ 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรง (Direct effect) ผลกระทบทางออม (Indirect effect) และ

ผลกระทบรวม (Total effect) ของตัวแปรสาเหตุภายใตกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่มีตอการเลน

การพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ (Invariance Model) ของการเลน

พนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจําแนกกลุมตาม

ประเภทของสถาบันการศึกษา คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา  
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้ทําใหทราบวาโมเดลเชิงสาเหตุที่สรางขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนจะมีความสอดคลองกลมกลืนกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงเพียงใด และโมเดลเชิง

สาเหตุสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพียงใด เพื่อนําโมเดลที่ผานการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแลว มาทําการ

แยกวิเคราะหน้ําหนักอิทธิพลและขนาดคาผลกระทบของปจจัยเชิงสาเหตุแตละปจจัยที่มีตอพฤติกรรม

การเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทําการทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุดังกลาววาจะ

มีขนาดน้ําหนักอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลแตกตางกันในระหวางกลุม

ที่มีลักษณะแตกตางกันหรือไม เพื่อเปนการทดสอบความคงเสนคงวา  และเสถียรภาพ   ของ

ความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลเมื่อใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในกลุม

ประชากรที่ลักษณะแตกตางกันในกลุมยอย นอกจากนี้ยังชวยขยายขอบขายของการนําทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนไปใชศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทอื่นๆ และขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ยัง

สามารถนําไปขยายผลในเชิงปฏิบัติไดโดยการนําขอคนพบดังกลาวไปใชเปนแนวทางใหกับสถาบันที่มี

สวนเกี่ยวของทุกฝายทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรง 

ไดใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวนโยบายในการปองกันและแกไขพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล

ของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 ที่กําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จากมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 17 แหง และมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 แหง จํานวนทั้งสิ้น 

72,931 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้น จํานวน 928 คน โดยแบงออกเปน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ จํานวน 3 แหง ประกอบดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งสิ้น จํานวน 432 คน จําแนกเปน

นักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 261 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 171 คน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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เอกชน จํานวน 3 แหง ประกอบดวยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รวมทั้งสิ้นจํานวน 496 คน จําแนกเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 249 คน 

และชั้นปที่ 4 จํานวน 247 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาจากเทคนิคการสุมกลุมตัวอยาง

แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก 

 ตัวแปรสาเหตุ (Cause variables) 
1. ตัวแปรสาเหตุภายนอก (Exogenous variables) ประกอบดวย 

- ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอล (bi) 

- การประเมินผลของการเลนพนันฟุตบอล (ei) 

- ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (NBi) 

- แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (MCi) 

- ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมในการเลนพนันฟุตบอล  (Ci) 

- การรับรูอํานาจของปจจัยควบคุมในการเลนพนันฟุตบอล (Pi) 

2. ตัวแปรแทรกกลาง (Mediator variables) ประกอบดวย 

- ทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล (AB) 

- การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (SN) 

- การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเองตอการเลนพนันฟุตบอล (PBC) 

- เจตนาเชิงพฤติกรรมตอการเลนพนันฟุตบอล (I) 

 
 ตัวแปรผล (Endogenous variable) 

-     พฤติกรรมการเลนพนนัฟุตบอล (B) 

 
  ตัวแปรกํากบั (Moderator variables) 

-     สถาบัน        ไดแก มหาวิทยาลยัเอกชน และ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

-     คณะวชิา      ไดแก คณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ คณะวิชา 

                                     ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

-     ชัน้ปที่ศกึษา ไดแก ชั้นปที ่1 และ ชั้นปที ่4 
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ขอตกลงเบื้องตนของงานวิจัย 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอล

ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่

กําลังศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 จากมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร และไดทําการศึกษางานวิจัยภายใตขอจํากัด ดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไมไดนําตัวแปรภายนอกตางๆ เขา

รวมในการศึกษาในครั้งนี้ดวย อันเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ ไดแก  

 1.1 เหตุผลตามฐานคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งไมไดปฏิเสธวาพฤติกรรมที่

ศึกษา นั้นไดรับอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรภายในทฤษฎี แตทฤษฎีไดระบุ

ไววาตัวแปรภายนอกเหลานั้นตางสงผลตอพฤติกรรมที่ศึกษาในทางออม โดยสงผานตัวแปรใดตัวแปร

หนึ่ง หรือสงผานในทุกตัวแปรในทฤษฎี ภายใตเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเสมอ เชน เงื่อนไขดานชวงเวลาที่

ศึกษา เปนตน โดยลักษณะของการสงผลจะเกิดขึ้นแบบไมคงที่ ไมตอเนื่อง และเปนระยะเวลาสั้นๆ 

ดวยเหตุผลนี้แสดงใหเห็นวา อิทธิพลของตัวแปรภายนอกตางๆ ที่มีตอพฤติกรรม มีลักษณะที่ไมคงเสน

คงวา และเหตุผลนี้จึงเปนเหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหผูวิจัยไมสนใจที่จะศึกษาตัวแปรภายนอกตางๆ 

 1.2 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดยึดหลักความประหยัดในการศึกษาเพื่ออธิบาย

พฤติกรรมตามแนววิทยาศาสตร นั่นคือการพยายามใชตัวแปรจํานวนนอยที่สุดเพื่ออธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรตามใหไดมากที่สุด ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดเลือกใชเฉพาะตัวแปรภายในทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนในการกําหนดใหเปนโมเดลสมมติฐานเพื่อการทดสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

 2. ในการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ ตองการทดสอบความเที่ยงตรงและทดสอบ

ความสามารถในการอธิบายของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ภายใตคุณลักษณะความแตกตางกันของ

กลุมประชากร และนอกจากนี้ผูวิจัยมุงใหความสนใจศึกษาการเลนพนันฟุตบอลในระดับการอธิบาย 

เทานั้น ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้จะไมสามารถพยากรณ การเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

การเลนพนันฟุตบอลได 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เปนการประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 

planned Behavior) ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (A Theory of Reasoned Action)  

SNΣNBiMCi

ΣPiCi

Σbiei

AB

PBC

I B

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั (Conceptual Framework) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้อางอิงจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐาน

ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen. 1991) 

 
สัญลักษณและความหมาย 
 อักษรยอ 

 B       แทน    พฤติกรรมในการเลนพนันฟุตบอล (Behavior) 

   I   แทน  เจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล (Behavioral intention) 

    bi แทน  ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอล (Behavioral beliefs)  

    ei แทน  การประเมินผลของการเลนพนันฟุตบอล (Subjective Evaluation)  
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    AB  แทน  ทัศนคติที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล (Attitude toward the behavior)  

   NBi แทน  ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล  

               (Normative beliefs)  

  MCi    แทน  แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (Motivation  

                to comply)  

    SN  แทน  การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (Subjective Norm)  

    Ci  แทน  ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม (Control beliefs) 

    Pi   แทน  การรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม (Received power of control factors)   

   PBC     แทน  การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเองในการเลนพนันฟุตบอล  

              (Perceived behavioral control) 

      

 จากพื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมมนุษยของทฤษฎีพฤติกรรม

ตามแผน พบวา ทฤษฎีนี้เชื่อวา แรงจูงใจหรือเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) และความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม (PBC) มีผลตอความสําเร็จในการทําพฤติกรรม โดยที่การกระทําพฤติกรรม (B) เปนการทํา

หนาที่รวมกันของเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) และการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ซึ่ง

เปนการพัฒนาข้ึนบนทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลซ่ึงมีพื้นฐานของการใชทัศนคติเพื่อการอธิบาย

พฤติกรรม 

 จากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลไดเสนอตัวแปรทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) และการ

คลอยตามกลุมอางอิง (SN) ในการทํานายพฤติกรรมของบุคคล และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดเสนอ

ตัวแปรเพิ่มเติมจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล โดยเชื่อวานอกจากทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) 

และการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ในการทํานายพฤติกรรมของบุคคลแลว การรับรูความสามารถใน

การควบคุมตนเอง (PBC) ยังสงผลทั้งทางตรงและทางออมในการทํานายพฤติกรรม กลาวคือ  

1. การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง  (PBC) รวมกับทัศนคติที่มีตอ

พฤติกรรม (AB) และการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ทํานายพฤติกรรมทางออมโดยผานเจตนาเชิง

พฤติกรรม (I) 

2. การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) รวมกับเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) 

ทํานายพฤติกรรรมได 

 จากทฤษฎีดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนใน

การศึกษาผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออม และผลกระทบรวมของพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
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โมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal model) หมายถึง แบบจําลองแสดงโครงสราง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายในโมเดลของแตละสมการโครงสราง และความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตไดภายในโมเดลการวัด  

2. ความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ หมายถึง การทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุของ
การเลนพนันฟุตบอลของ 2 กลุมประชากรวาเปนรูปแบบเดียวกันและพารามิเตอรไมแตกตางกัน โดย

หากผลการทดสอบไมปฏิเสธสมมติฐานของการทดสอบความไมแปรเปลี่ยน  แสดงวาโมเดลเชิงสาเหตุ

ของการเลนพนันฟุตบอลมีความไมแปรเปลี่ยนในระหวางประชากรทั้งสองกลุม 

3. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) หมายถึง ทฤษฎีที่แสดง

ถึงโครงสรางหรือหลักการที่ใชในการทํานายพฤติกรรม โดยไอเซน (Ajzen. 1991) ไดพัฒนามาจาก

ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของฟชไบนและไอเซน (Fishbein;& 

Ajzen, 1975) ที่อธิบายพฤติกรรมวา การที่บุคคลจะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใดเกิดจากการใชขอมูลที่

มีอยู ซึ่งประกอบดวยความเชื่อตอผลพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและความเชื่อเกี่ยวกับ

ปจจัยควบคุม ความเชื่อเหลานี้สงผลตอพฤติกรรมโดยผานทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม การคลอยตาม

กลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง และเจตนาเชิงพฤติกรรม 

4. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลที่คํานวณได

จากการวิเคราะหสมการโครงสรางเชิงเสน โดยขนาดอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุแตละตัวจะสงผลตอตัว

แปรผลใน 3 ลักษณะ ไดแก อิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพลทางออม (Indirect effect) และ

อิทธิพลรวม (Total effect)  

5. การพนันฟุตบอล หมายถึง การที่บุคคล 2 ฝาย ในที่นี้คือผูพนันและผูรับพนันหรือ

เจามือ ไดตกลงหรือทําสัญญาวาจะจายเงินหรือทรัพยสินใหแกอีกฝาย โดยขึ้นอยูกับผลของการแขงขัน

ฟุตบอลที่จะเกิดขึ้น โดยเมื่อทราบผลการแขงขันฟุตบอลแลว ผูที่จายเงินหรือทรัพยสินตามสัญญาคือผู

แพพนันฟุตบอล สวนผูที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินคือผูที่ชนะพนันฟุตบอล 

6. การเลนพนันฟุตบอล (B) หมายถึง การที่บุคคลไดตกลงทําสัญญากับอีกฝายหนึ่งใน

การทํานายผลการแขงขันฟุตบอล โดยใชเงินหรือทรัพยสินเปนเดิมพัน ซึ่งจะวัดไดจากองคประกอบยอย

ของการแสดงพฤติกรรม ดังตอไปนี้ 
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 6.1 องคประกอบดานการกระทํา (Action) หรือการแสดงพฤติกรรมในแตละบทบาท

ของการมีสวนรวมในการเลนพนันฟุตบอล ประกอบดวย บทบาทของการเลนพนันฟุตบอลในฐานะของ

ผูเลนพนัน และ/หรือบทบาทของผูเลนพนันฟุตบอลภายใตเงื่อนไขของการเปนผูรับพนันฟุตบอล และ/

หรือบทบาทของการเลนพนันฟุตบอลในเงื่อนไขของการเปนตัวกลางในกระบวนการพนันฟุตบอล เชน 

การเดินโพย เปนตน รวมไปถึงการพิจารณาความถี่ของการเลนพนันฟุตบอล ซึ่งวัดไดจากความถี่ในการ

เลนพนันฟุตบอลภายในหนึ่งสัปดาหของกลุมตัวอยาง 

6.2 เปาหมายของการเลนพนันฟุตบอล (Target) คือ ปรากฏการณซึ่งเปนเงื่อนไข

จําเปนของการเลนพนันฟุตบอลในแตละชวงของการแขงขันฟุตบอลทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ 

รวมไปถึงระดับโลก เชน การแขงขันฟุตบอลของแตละประเทศเพื่อการเก็บคะแนนสะสม (บอลลีก) หรือ

การแขงขันฟุตบอลระดับนานาชาติเพื่อตัดสินแพชนะ (บอลถวย) หรือการแขงขันฟุตบอลในระดับชาติ 

และการแขงขันฟุตบอลในระดับทองถิ่น เปนตน 

6.3 เวลาของการเลนพนันฟุตบอล (Time) หมายถึง ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางจะแสดง

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลโดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญประกอบการวัดองคประกอบดานเวลา

ของการเลนพนันฟุตบอลดวย เชน เมื่อพิจารณาถึงปจจัยดานการเงินที่นักศึกษาไดรับจากผูปกครอง จะ

เกี่ยวของกับชวงเวลาตนเดือน - กลางเดือน - ปลายเดือน เปนตน  

7. เจตนาเชิงพฤติกรรมตอการเลนพนันฟุตบอล (I) หมายถึง ระดับความมุงมั่นหรือความ

ตั้งใจของนักศึกษาวาจะแสดงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลที่ระบุนั้นมากนอยเพียงใด 

8. ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอล (bi) หมายถึง ความเชื่อของนักศึกษา ที่

เชื่อวาเมื่อเลนพนันฟุตบอลแลว จะกอใหเกิดผลตางๆมากนอยเพียงใด 

9. การประเมินผลของการเลนพนันฟุตบอล (ei) หมายถึง การที่นักศึกษาเชื่อมั่นวาผล

จากการเลนพนันฟุตบอลที่นั้น ดีหรือไมดี เปนไปในทางบวกหรือทางลบ 

10. ทัศนคติที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล (AB) หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือความรูสึก

ของนักศึกษาแตละบุคคล ที่มีตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลซึ่งอาจเปนไปในทางบวก ทางลบ หรือ

เปนกลาง 

11.  ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล (NBi) หมายถึง  

ความเชื่อวาบุคคลรอบขางที่มีความสําคัญตอนักศึกษา มีความตองการใหกลุมคนเหลานี้เลนพนัน

ฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

12.  แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (MCi) หมายถึง การที่ 

นักศึกษา รับรูวาตนเองตองการทําตามความประสงคของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความสําคัญตอ

ตนเองนั้นเพียงใด 
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13.  การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (SN) หมายถึง การรับรูของ 

นักศึกษาตอบุคคลที่กลุมคนเหลานี้ใหความสําคัญ โดยเปนการรับรูวากลุมคนที่มีความสําคัญนั้นคิดตอ

ตนเองวาเปนไปในทิศทางใด ควรหรือไมควรที่จะแสดงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

14.  ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมในการเลนพนันฟุตบอล (Ci) หมายถึง ความเชื่อของ 

นักศึกษา เกี่ยวกับการมี/ไมมี/การเกิดขึ้นของปจจัยที่สนับสนุนหรือคัดคานในการเลนพนันฟุตบอล 

15.  การรับรูอํานาจของปจจัยควบคุมในการเลนพนันฟุตบอล (Pi) หมายถึง การที่

นักศึกษารับรูวามีปจจัยใดบางที่จะเปนอุปสรรคขัดขวาง หรือเอื้อตอการทําพฤติกรรม 

16.  การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเองตอการเลนพนันฟุตบอล (PBC) หมายถึง 

การรับรูของนักศึกษา ตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลวาสามารถควบคุมตนเองไดมากนอยเพียงใด 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 จากแนวคิดทฤษฎี หลักการที่ศึกษาคนควา ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

1. โมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่สรางขึ้นตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

2. ตัวแปรสาเหตุตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทุกตัวแปรสงผลกระทบรวม (Total 

effect) ตอการเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. โมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่สรางขึ้นตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนมีความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

4. โมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่สรางขึ้นตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนมีความไมแปรเปล่ียนระหวางกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครที่ศึกษาใน

กลุมของคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมของคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

5. โมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่สรางขึ้นตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนมีความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาใน

ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4  
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บทที่ 2 
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 

Behavior) ของไอเซนมาใชในการทํานายและอธิบายพฤติกรรมดังกลาว 

 และในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้ 

 
  ตอนที่ 1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับสาเหตุของพฤติกรรมและพฤตกิรรมเบี่ยงเบน 
  สวนนี้เปนการนําเสนอถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งตัวแปรที่ผูวิจัย

สนใจศึกษาครั้งนี้คือการเลนการพนันฟุตบอลไดถูกจัดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่งผูวิจัยจึงได

ทําการศึกษาและนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

   1.1 สาเหตุของพฤติกรรม 

   1.2 พฤติกรรมเบี่ยงเบน 

    1.2.1 ปจจัยที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

    1.2.2 ประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

 
 ตอนที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

             สวนนี้เปนการนําเสนอเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการเลนพนันฟุตบอล โดยได

นําเสนอตามลําดับข้ันดังนี้ 

   2.1 ความหมายของการพนันและการพนันฟุตบอล 

       2.2 อิทธิพลและแรงจูงใจในการเขาสูการเลนพนันฟุตบอล 

   2.3 ปจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของการเลนพนันฟุตบอล 

   2.4 ผลกระทบจากการเลนพนัน 

   2.5 แนวทางปองกันและแกปญหาการเลนพนัน 

   2.6 โครงสรางการเลนพนันฟุตบอล 

                  2.7 การตีคาความสูญเสยีจากการเลนพนนัฟุตบอล 
 

 
 

 



12 

 

 ตอนที่ 3 ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบแนวคดิในการวิจัย 
        สวนนี้เปนการนําเสนอทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่ใชเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

     3.1 ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

    3.1.1 ความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

    3.1.2 สาระสําคัญของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

    3.1.3 โครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

    3.1.4 ตัวแปรภายในกรอบทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

    3.1.5 ขอจํากัดของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

     3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

      3.2.1 ลักษณะของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

      3.2.2 โครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

  3.2.3 สาระสําคัญของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  

    3.2.4 ตัวแปรภายในกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

   3.2.5 ขอดีของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

  
 ตอนที่ 4 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล  
  สวนนี้ เปนการนําเสนอแนวคิดที่ เกี่ยวของกับการวิเคราะหโมเดลโครงสรางกลุมพหุ 

(Multigroups: SEM) และหลักการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล (Invariance Model) รวมทั้ง

ข้ันตอนของการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ

คาพารามิเตอรระหวางกลุม 

 
  ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  สวนนี้เปนเปนการนําเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

   5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนพนันฟุตบอล 

  5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

 5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

 5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดสอบความไมแปรเปลี่ยน /การวิเคราะหกลุมพหุ 
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ตอนที่ 1 แนวคิดที่เก่ียวของกับสาเหตุของพฤติกรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
  เปนการนําเสนอถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจ

ศึกษาครั้งนี้คือการเลนการพนันฟุตบอล ไดถูกจัดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่ง ผูวิจัยจึงได

ทําการศึกษาและนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 1.1 สาเหตุของพฤติกรรม 

  มนุษยจําเปนตองอยูรวมกันเปนสังคม สมาชิกในสังคมตางตองมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 

ดังนั้นเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ความสงบสุขในการอยูรวมกันและใหสมาชิกมีความสัมพันธกัน

อยางแนบแนน สังคมทุกสังคมจึงตองมีวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตและมีวิถีปฏิบัติเปนกติการวมกัน 

เรียกวาบรรทัดฐานของสังคม (Social norms) (เสถียร สภาพงศ. 2537: 41) ในความเปนจริงแลวไมวา

จะเปนสังคมที่พัฒนาแลวหรือสังคมที่กําลังพัฒนา สังคมเมืองหรือสังคมชนบท ก็ลวนแลวแตมีคนกลุม

หนึ่งที่ชอบแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝน ตอตาน กาวราว ทาทาย หรือแมกระทั่งทํารายผูอ่ืน ฯลฯ ปะปนและ

แฝงอยู ในทุกสังคม  ปรากฏการณเหลานี้ลวนทําให สังคมเกิดความไม เปนระเบียบ  (Social 

disorganization) หรือที่เรียกวาพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant behavior) 

 ดวยสาเหตุดังกลาวไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนใน

หลายแงมุม เปนตนวา บีเซนส (Biesanz;& Biesanz; อางอิงจาก วัชรา คลายนาทร. 2530: 160) ได

กลาวไววาพฤติกรรมเบ่ียงเบนหมายถึง พฤติกรรมหรือความประพฤติที่ขัดแยงกับบรรทัดฐานของกลุม

หรือของสังคมสวนรวม และการฝาฝนบรรทัดฐานดังกลาวมีเกินขอจํากัด ซึ่งจะตองไดรับการลงโทษ 

และสอดคลองกับจํานง อดิวัฒนสิทธิ์และคณะ (2533: 167) ที่ไดกลาววาพฤติกรรมเบี่ยงเบนคือ

พฤติกรรมที่กลุมหรือสังคมเห็นวาผิดไปจากบรรทัดฐานที่คนทั่วไปยึดถือปฏิบัติ และกอใหเกิดการ

ตอตาน หรือลงโทษผูกระทําผิด พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางประเภทเปนเพียงการกระทําที่ผิดแผกแตกตาง

ไปจากความคาดหวังของคนทั่วไป หรือเปนการปฏิบัติที่คนสวนใหญรูสึกขวางหูขวางตาผิดปกติ วิตถาร 

เลว หรือเปนพฤติกรรมประเภทนอกรีตนอกรอย ปฏิบัติตนแปลกแยกไปจากสังคม และสาเหตุที่สําคัญ

ของการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน ความไมรูไมเขาใจในกฎเกณฑหรือ

ระเบียบของสังคม เกิดจากความเกียจคราน การหลีกเลี่ยง ฝาฝน ตอตาน ดื้อดึง ไมอยากปฏิบัติเอง

เพาะเห็นแกตัว มักงาย เห็นแกความสะดวกสบายหรือบางครั้งเกิดจากการปฏิเสธกฎระเบียบของเดิมที่

มีอยู ไมยอมรับกฎระเบียบเดิม ตองการใหมีการปรับปรุงแกไขใหมในทางที่ตนเห็นวาเหมาะสม (ศิริรัตน 

แอดสกุล. 2543: 15) 

 จากความหมายและสาเหตุตางๆที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาพฤติกรรมเบี่ยงเบน

เปนพฤติกรรมที่บุคคลกระทําใหแตกตางไปจากบุคคลอื่นๆสวนใหญในสังคมและเปนพฤติกรรมที่

เบี่ยงเบนออกจากบรรทัดฐานของสังคมซึ่งสาเหตุก็ลวนเปนการกระทําที่เกิดจากความตองการของ
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มนุษยนั้นเอง ดังจะกลาวถึงรายละเอียดในลําดับตอไปถึงปจจัยที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน

และประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
1.2 พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 ความตองการของมนุษยเมื่อไดรับการตอบสนอง ก็จะทําใหเรามีความสุขแมเพียงชั่วคราว

ก็ตามและเลิกตองการสิ่งนั้น แลวตองการสิ่งอ่ืนๆอีกไมมีที่ส้ินสุด แตเมื่อใดที่เราไมไดทําตามที่เรา

ตองการ ก็จะเกิดความอึดอัด คับของใจและถายิ่งเก็บสะสมไวเร่ือยๆก็อาจสงผลเสียตอจิตใจของตนเอง 

และเริ่มคิดนอกลูนอกทาง หาสิ่งที่สามารถเปนตัวแทนหรือมาชดเชยความรูสึกของตนเอง เมื่อ

ระยะเวลาผานไปพฤติกรรมก็จะเบี่ยงเบนไปตามกระแสของความคิด คือคิดเบี่ยงเบนออกนอก

มาตรฐานของสังคม ซึ่งนักจิตวิทยาไดจําแนกความตองการของมนุษยออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 1) 

ความตองการทางกาย 2) ความตองการความมั่นคง ปลอดภัย 3) ความตองการความรัก 4) ความ

ตองการที่จะประสบความสําเร็จ และ 5) ความตองการการยอมรับจากสังคม 

 ความตองการประเภทแรกเปนเรื่องของปจจัยสี่และส่ิงอํานวยความสะดวกในการ

ดํารงชีวิต ซึ่งถือวาเปนความตองการแรกสุดของมนุษย เมื่อไดรับมากพอแลว มนุษยจะเร่ิมตองการ 4 

ประเภทหลังซึ่งรวมเรียกวาความตองการทางอารมณ ซึ่งความตองการในลักษณะนี้จะกอใหเกิด

พฤติกรรมเบี่ยงเบนได (พิธาน พื้นทอง. 2537: 11) 

 เด็กและเยาวชนถือเปนทรัพยากรบุคคลในสังคมที่มีคา ตองการใหสังคมยอมรับ แตเนื่อง

ดวยปจจัยบางประการที่เด็กและเยาวชนเองไมตองการใหเกิดขึ้นในชีวิตแตก็อาจหลีกเลี่ยงไมได กลุม

คนเหลานี้จึงตองแสดงพฤติกรรมนั้นเพื่อความอยูรอดในการดําเนินชีวิต เมื่อเด็กและเยาวชนมีปญหา

พฤติกรรมเกิดขึ้น ส่ิงสําคัญก็คือการหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหานั้นๆ เพื่อหา

แนวทางแกไขปญหาพฤติกรรมนั้นใหหมดไป ชัญญา อภิปาลกุล (2542: 33) ไดกลาววาปจจัยที่สงผล

ตอพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเปนผลของการปะทะสัมพันธระหวางพันธุกรรม และสภาพแวดลอม หาก

พฤติกรรมที่เปนปญหาอันเนื่องมาจากทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติทางชีวเคมีก็ตาม การปองกันคง

ทําไดโดยใชวิธีทางการแพทย ซึ่งผูวิจัยเห็นวาสาเหตุที่มาจากทางพันธุกรรม นาจะแกไขหรือเยียวยาได

โดยวิธีทางการแพทย การแกไขคงเกินขีดความสามารถของผูวิจัย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไมไดให

ความสําคัญของพฤติกรรมอันเกิดจากสาเหตุนี้ แตผูวิจัยมีความสนใจสาเหตุของพฤติกรรมที่เปน

ปญหาอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอมมากกวา เพราะเชื่อวาเราสามารถจัดการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือจัด

ส่ิงแวดลอมใหมใหเหมาะสมได เพื่อชวยปองกันไมใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนได 
 1.2.1 ปจจัยที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
  นักจิตวิทยา นักการศึกษา ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน

และไดรวบรวมสรุปปจจัยที่สงผลแตละประเภท ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
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  1) ปจจัยเกี่ยวกับตนเอง จากการวิจัยเรื่องบทบาทศาลคดีเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ

ความมั่นคงแหงชาติ พบวาปจจัยจากตัวผูกระทําผิดเองนั้น ไดแก 

   1.1 พันธุกรรม หรือส่ิงที่ไดรับการถายทอดจากพอแม ทําใหเด็กที่เกิดมาเปนโรค

ปญญาออน จิตใจบกพรอง ซึ่งเปนผลรายตอเด็ก เพราะจะทําใหเด็กไมสามารถใชสติปญญาไตรตรอง

ยับยั้งหรือหักหามใจตอตานกับส่ิงยั่วยุตางๆไดส่ิงตางๆเหลานี้อาจมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากโรคภัยไขเจ็บ

ของบิดามารดา ที่ตอเนื่องมาถึงบุตร เชน โรควัณโรค เบาหวาน โรคเลือดบางชนิด เปนตน ซึ่งอาจทําให

เกิดมีจิตใจวิปริตผิดปกติไดเชนกัน 

   1.2 ความพิการหรือโรคภัยไขเจ็บ เด็กที่มีรางกายพิการหรือไมสมประกอบซึ่งอาจ

เปนมาแตกําเนิดหรือประสบเคราะหกรรมขึ้นในภายหลังหรือโรคภัยเบียดเบียน อาการของโรคที่เกิดขึ้น

ยอมทําลายสุขภาพ และจิตใจของเด็กได ในทางจิตวิทยาเด็กพวกนี้จะเกิดความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจ มัก

มองโลกในแงราย และเห็นผูอ่ืนเปนศัตรู 

   1.3 ภาวะแหงจิตใจ เด็กก็เชนเดียวกับผูใหญ ที่อาจมีอารมณและจิตใจแตกตางกัน 

โดยเฉพาะเด็กวัยรุนที่อยูในสภาพเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ หรือที่เรียกวาวัยคะนองนั้น มัก

มีอารมณรุนแรง ฉุนเฉียว โกรธงาย บางคนก็เปนคนเจาทุกข มักมีอารมณขุนมัว เอาใจยาก หงุดหงิด 

ทําเรื่องเล็กเปนเรื่องใหญ และชอบแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในลักษณะนี้เปนภยันตรายตอผูอ่ืนไดในบาง

โอกาส แตทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับความสมบูรณของรางกายและจิตใจ โรคภัยไขเจ็บตลอดจนสิ่งแวดลอมทาง

บาน ทางโรงเรียนที่จะมาเสริมสรางบุคลิกภาพของแตละคนดวย 

   1.4 สติปญญาและการศึกษา  มีผลมากในการขัดเกลาพฤติกรรมและการตัดสินใจ

ที่จะกระทําพฤติกรรมที่ผิด หากเด็กมีสติปญญาเฉลียวและฉลาด ใฝหาความรูยอมสามารถเอาตัวรอด

โดยใชสติปญญาจากการศึกษาหาความรูและมีมุมมองในการแกปญหาไดดีกวาเด็กที่มีสติปญญาอยู

ในระดับตํ่าและไมใฝหาความรูเพราะโลกทัศนในการแกปญหาของเด็กกลุมนี้ยอมถูกสิ่งยั่วยุในสงัคมชกั

จูงไดงาย ผลสุดทายอาจถูกชักจูงใหเห็นผิดเปนชอบ และกลายเปนผูกระทําผิดกฎหมายได 

   1.5 สัญชาตญาณ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองไมมีใครสั่งสอนหรืออบรมให เชน

สัญชาตญาณความอยากรูอยากเห็น ความอยากเผชิญภัย หรือสัญชาตญาณทางกามารมณ เปนตน 

ลวนเปนสิ่งที่อาจจะเปนสาเหตุใหเด็กกระทําผิดไดอยางหนึ่ง (สุชาและสุรางค จันทนเอม. 2527) 

  2) ปจจัยเกีย่วกับครอบครัว บานและครอบครัวนับเปนสถาบันสงัคมที่มีความสาํคัญ

อันดับแรกในการที่จะสรางลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก ถาภายในบานหรือครอบครัวมีความ

ผาสุกทกุคนมคีวามสามัคคีกลมเกลียวกนัเปนอยางด ี บดิามารดามีความหวงใยในตวัลูก โดยเอาใจใส

อุปการะเลี้ยงดู และพยายามอบรมบมนสัิยในทางดงีามใหแกบุตร และทําตัวเปนแบบอยางมีดใีหแก

บุตร ยอมทําใหบตุรเกิดความรักบิดามารดา มีความอบอุนและมีแตความสุขรวมทัง้รับแตส่ิงที่ดีงามเขา
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มาในชวีิต ทาํใหเด็กเจริญเตบิโตดวยดี แตในทางตรงขามครอบครัวที่มีบิดามารดาขาดความสามัคคีกัน 

ขาดความเสยีสละและใหอภัยซึ่งกนัและกัน มกีารทะเลาะวิวาทกนับอยๆ เดก็ก็ยอมรับนิสัยกาวราว

พูดจาหยาบคาย ชอบทะเลาะววิาท หรือชอบดื่มสุรา เลนการพนนัเพราะดูบิดามารดาเปนตวัแบบ 

  3) ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่ทําหนาที่ใหการศึกษาอบรม

เด็กอยางเปนระบบ ทั้งอบรมบมนิสัย และเพาะบมองคความรู เพื่อใหเด็กเปนคนดีมีคุณธรรม มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพและปรับตัวอยูในสังคมไดดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรที่มี

บทบาทสําคัญตอเด็กคือ ครู ซึ่งเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอเด็กมากรองจากบิดามารดา เด็กจะมีครูเปนตัว

แบบที่ดี หากครูประพฤติปฏิบัติตนตอเด็กในทางที่ไมถูกตองอาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหาตอตัวเด็กทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาวได และเด็กอาจปลีกตัว หางเหินจากครู อาจเปนสาเหตุใหเด็กหลบหนา ขาด

โรงเรียนได และอาจชักชวนกันไปกอเร่ืองที่ทําใหเกิดความเสียหาย ชวนกันไปเลนพนัน เลนเกม หรือ

ชวนกันไปเสพยาเสพติดไดเชนเดียวกัน (สุจิตรา วสุวนิช. 2526) 

  4) ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน ปรีชา คัมภีรปกรณ (2532: 2) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของเด็กในเรื่องชุมชน สามารถสรุปความไดดังนี้ 

  4.1 ชุมชนเปนตนแบบพฤติกรรม เพราะเวลาสวนใหญของเด็กอยูในชุมชน หากตัว

แบบไมดพีฤติกรรมของเด็กจะเบี่ยงเบนไปจากปกติ 

  4.2 ชุมชนเปนแหลงสนับสนุนพฤติกรรม เชน การแบงปน การชิงความไดเปรียบ

เพื่อความอยูรอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมจะเปนบรรทัดฐานสนับสนุน 

  4.3 ชุมชนเปนแหลงขัดขวางพฤติกรรมบางอยาง เชน ชุมชนแออัด แมจะพยายาม

สรางเอกลักษณ แสวงหาอิสระ แตสภาพไมเอื้ออํานวย จึงเปนแหลงขัดขวางพฤติกรรม 

  4.4 ชุมชนเปนแหลงปลูกฝงคานิยม ความคิดชุมชน การดําเนินชีวิต วัฒนธรรม

คานิยมใหมีผลตอพฤติกรรม 

5) ปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน ความตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อนวัยเดียวกันของ

เด็กเปนสิ่งสําคัญมาก เด็กตองการการยอมรับจากสังคมเพื่อนอยางจริงจัง เพราะฉะนั้นการที่เด็กอยู

รวมกันเปนกลุม เด็กจึงตองการใหกลุมเพื่อนยอมรับความเห็นความสําคัญของตน และตองการการยก

ยองจากเพื่อน เพราะจะทําใหตนเองเปนคนที่มีคุณคาในสายตาของเพื่อนและเด็กตองการฐานะ

ตําแหนงที่พึงมีในสังคม เด็กทุกคนถือวาการไดรับการยอมรับจากกลุม เปนรางวัลที่มีคาและสําคัญที่สุด 

การเอาอยางเพื่อน จะมีทั้งคุณและโทษ กลาวคือ กลุมเพื่อนของเด็กมีทั้งดีและไมดี เพื่อนกลุมที่ดี เชน 

ชักชวนกันขยันเรียน ใหความรวมมือชวยกันรักษาระเบียบวินัยหองเรียน เปนตน แตตรงกันขามหากเด็ก

เอาอยางเพื่อนที่มีนิสัยความประพฤติไมดี ก็อาจทําใหเด็กเกิดปญหาขึ้นได 
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  จากปจจัยที่กลาวมาทั้งหมด ไมวาจะเปนปจจัยเกี่ยวกับตนเอง ปจจัยเกี่ยวกับ   ครอบครัว   

ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน และปจจัยเกี่ยวกับกลุมเพื่อน ลวนเปนสาเหตุที่สงเสริม

และสนับสนุนใหเด็กมีพฤติกรรมในทางที่ดี หรืออาจมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไดทั้งสิ้น เพราะทุกปจจัยมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไดทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม ซึ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่

เกิดขึ้นสามารถแบงไดหลากหลายประเภท ดังไดนําเสนอประเภทของพฤติกรรมเบ่ียงเบนตามทัศนะ

ของนักวิชาการในลําดับตอไป 
1.2.2 ประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

  บีเซนส (วัชรา คลายนาทร. 2530: 160 – 161; อางอิงจาก Biesanz ;& Biesanz. 

1978) แบงประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบนไวดังนี้ 1) พฤติกรรมที่เปนเพียงความประพฤติที่ไม

เหมาะสม (Improper) และสังคมในกระบวนการควบคุมทางสังคมแบบไมเปนทางการและไมรุนแรง 

เชน การแตงกายที่ผิดกาลเทศะ การหัวเราะหยอกเยาในพิธีงานศพ เปนตน 2) พฤติกรรมที่เปนปรปกษ

ตอผูอ่ืน (Antisocial behavior) เชน การโจรกรรมทรัพยสิน การทํารายผูอ่ืน การขมขืน เปนตน 3) 

พฤติกรรมที่ทําลายตนเอง (Self destructive) เชน การติดยาเสพติด การทําอัตวินิบาตกรรม การทําราย

รางกายของตนเอง 4) พฤติกรรมที่ละเมิดกฎศีลธรรมของสังคม (Immoral) เชน โสเภณี รักรวมเพศ การ

เลนการพนัน การคอรัปช่ัน เปนตน 5) พฤติกรรมที่ทําลายสังคม (Destructive to the society) เชน การ

กบฏ การกอวินาศกรรม การจลาจล เปนตน และ 6) พฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของรางกาย เชน

สติปญญาต่ํา ความพิการทางรางกาย เปนตน 

  สวนจํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2533) ไดทําการแบงประเภทของพฤติกรรม

เบี่ยงเบนไว 4 ประเภท ดังนี้ 

  1. การกระทําเบี่ยงเบน (deviant acts) สามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบไดแก 

   1.1 อาชญากรรม (Crimes) คือการกระทําผิดกฎหมายอาญา เชน ฆาตัวตาย 

ลักทรัพย ทํารายรางกาย ขมขืน ปลอมแปลงหนังสือ หมิ่นประมาท เปนตน นอกจากนั้นอาชญากรรมยัง

หมายถึงการงดเวนไมกระทําตามกฎหมายอาญาดวย เชน ไมเสียภาษี หรือไมยอมเขารับเกณฑทหาร 

เปนตน ผูฝาฝนจะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายไดกําหนดไวอยางชัดเจน 

   1.2 การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual deviant) เปนพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ 

เชน รักรวมเพศ ซึ่งไดแก Homosexuality และ Lesbianism โสเภณี และการมีเพศสัมพันธระหวางผู

สืบสายโลหิตเดียวกัน (incest) กฎหมายที่ควบคุมการเบี่ยงเบนทางเพศจะแตกตางกันไปในแตละสังคม 

   1.3 การฆาตัวตาย (Suicide) บุคคลที่ฆาตัวตายไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตาม

สวนใหญมักจะมีอาการจิตไมปกติ หรือเปนโรคประสาท หรืออาจเกิดขึ้นกับคนปกติธรรมดา แตไดรับ

ความกระทบกระเทือนทางจิตใจหรือผิดหวังในชีวิตอยางรุนแรง การฆาตัวตามเปนปญหาสังคม ยกเวน
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การฆาตัวตายแบบพลีชีพเพื่อชาติ ซึ่งไดแก การควานทองของทหารญี่ปุนที่กระทําเมื่อแพสงคราม 

จัดเปนการกระทําที่ไดรับการยกยอง 

  2. นิสัยเบี่ยงเบน (deviant habits) เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากอุปนิสัยใจคอของ

บุคคลและความเคยชินที่ไมสามารถขจัดออกไปได เชน การดื่มสุราเปนประจํา การติดยาเสพติด การ

เลนการพนัน เปนตน การกระทําดังกลาวถากระทําเพื่อความสนุกหรือเพื่อสังคม หรือนานๆกระทําครั้ง

โดยไมติดเปนนิสัย เราก็ไมจัดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน แตหากทําเปนนิสัย ก็จะทําใหเปนปญหาสังคม

ได 

  3. การเบี่ยงเบนทางจิต (deviant psychology) ในสังคมปจจุบันผูคนประสบ

ปญหาความพิการทางจิตหรือเปนโรคประสาทมากขึ้น มีความเครียดมากขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหา

สังคมได รวมถึงคนบางคนที่เปนผูใหญแลวแตขาดวุฒิภาวะทางอารมณ เชน ไมกลาตัดสินใจทําอะไร

ดวยตนเอง ตองคอยฟงคําแนะนําหรือการตัดสินใจจากผูอ่ืนเปนประจํา กลัวในสิ่งที่คลายกับนิสัยของ

เด็ก เชน กลัวงู ทั้งๆที่มันอยูในกรง กลัวจิ้งจกตุกแก กลัวหนู กลัวแมลงสาบ เปนตน 

  4. วัฒนธรรมที่เบี่ยงเบนเปนพฤติกรรมที่กลุมคนยึดถือวิถีชีวิตผิดแผกไปจากคน

ทั่วไปในสังคมหรือพวกที่ตอตานวัฒนธรรมของคนสวนใหญ เชน พฤติกรรมของกลุมฮิปป พวกกลุม

ลัทธิศาสนาใหม พวกติดยาเสพติด เปนตน 

 การอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้นไดมีนักวิชาการนักจิตวิทยา หรือแมแตนัก

สังคมวิทยา ไดพยายามศึกษาและสรางเปนแนวคิดทฤษฎีตางๆมากมายมาอธิบายถึงสาเหตุที่เกิดของ

พฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน ทฤษฎีทางชีววิทยา ซึ่งเปนทฤษฎีที่อธิบายวาลักษณะทางชีวภาพของมนุษยมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดแกทฤษฎีจิตวิเคราะห ซึ่งทฤษฎีนี้มีความ

เชื่อวา พฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นเพราะบุคคลไมสามารถควบคุมตนเอง (self control) ได เนื่องจาก

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่บุคคลไดรับนั้นขาดประสิทธิภาพ และทฤษฎีทางสังคมวิทยา ซึ่ง

ประกอบดวยทฤษฎีตางๆ ไดแก ทฤษฎีภาวะแปลกแยก (Alienation Theory) ทฤษฎีไรบรรทัดฐาน 

(Anomie Theory) และทฤษฎีตีตรา (Labeling Theory) 

 จากการศึกษาทฤษฎีตางๆที่ใชอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผูวิจัยพบวาไดมีนัก

สังคมวิทยา ซึ่งไดแก Robert K. Merton (1966) ไดนําทฤษฎีไรบรรทัดฐาน (Anomie Theory) มา

อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดย Morton ไดอธิบายวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนผลของความไมประสาน

สอดคลองกันระหวางตัวแปร 2 ตัว คือระหวางเปาหมายของวัฒนธรรม (Cultural goals) กับวิธีการที่

สังคมกําหนด (Institutionalized means) ดังนั้นเราจะเห็นวาการที่คนเราไมสามารถใชวิธีการที่สังคม

กําหนดหรือเห็นวาเหมาะสมไปสูเปามายทางวัฒนธรรมที่ตองการได บุคคลเหลานั้นก็จะหันไปใชวิธีการ

อ่ืนๆที่สังคมไมยอมรับ นั้นก็คือ การละเมิดบรรทัดฐานของสังคมหรือการเบี่ยงเบนนั่นเอง อาจกลาวโดย



19 

 

สรุปไดวาภาวะไรบรรทัดฐานในความคิดของ Morton เกิดขึ้น เพราะระบบโครงสรางของสังคมที่จํากัด

เปาหมายและวิธีการบรรลุเปาหมายแกสมาชิกในสังคม และ Morton ยังไดนําเสนอรูปแบบการปรับตัว

ของบุคคลไวดังนี้ 1) พวกปฏิบัติตาม (Conformity) พวกนี้เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด สังคมจึงอยูรอด

ไดเปนกลุมคนที่ยอมรับทั้งเปาหมายทางวัฒนธรรม และวิธีการที่สังคมกําหนด เชน อยากเรียนใหเกงได

คะแนนดีๆ ก็ตองตั้งใจเรียน ขยันเรียน หมั่นทบทวนอยูเสมอ อยากรวยก็ตองขยันทํามาหากิน รูจัก

ประหยัด อดออม เปนตน 2) พวกแหวกแนว (Innovation) พวกนี้เปนพวกที่สนใจแตเปาหมายทาง

วัฒนธรรม ไมสนใจวิธีการที่สังคมกําหนด เชนอยากร่ํารวย แตใชวิธีการเลนพนัน คายาเสพติด เปน

โสเภณี คอรรัปช่ัน เปนตน 3) พวกเจาระเบียบ (Ritualism) พวกนี้เปนพวกที่ยอมรับและปฏิบัติตาม

วิธีการที่สังคมกําหนดอยางเครงครัด ไมสนใจกับเปาหมายทางวัฒนธรรม ไดแก พวกเครงครัดในจารีต

ประเพณี พวกสันโดษ พวกนี้เปนพวกที่ไมมีความทะเยอทะยาน พวกขี้กลัว (กลัวผิดกฎหมาย ผิด

ระเบียบ) พวกเจาระเบียบ เปนพวกที่ไมอยากทําอะไรผิดไปจากกฎระเบียบของสังคม ไมสนใจวาผลที่

ออกมาจะเปนอยางไร 4) พวกหนีโลก (Retreatism) พวกนี้ไมสนใจ ไมยอมรับทั้งเปาหมายทาง

วัฒนธรรมและวิธีการที่สังคมกําหนดทั้งสิ้น ไดแก พวกติดยาเสพติด ติดสุราเร้ือรัง คนจรจัด พวก

หมกมุนอยูกับไสยศาสตร เขาเจาเขาทรง เปนตน 5) พวกทาทาย (Rebellion) พวกนี้เปนพวกที่ตอตาน

โครงสรางเดิมของสังคม และเสนออยากใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมใหม เปนพวกทา

ทาย เชน พวกกอจลาจล กบฏ ปฏิวัติ พวกฮิปปไวผมยาว แตตัวสกปรกรุงรัง พวกที่มีเสรีภาพทางเพศ 

เปนตน 

 นอกจากนี้ Morton ยังไดใหความเห็นวา แบบการปรับตัวทั้ง 5 แบบนี้ พวกแรกพวกที่ปฏิบัติ

ตามนั้นจะไมใชพวกพฤติกรรมเบ่ียงเบน เพราะเปนพวกที่ยอมรับและปฏิบัติตามเปาหมายทาง

วัฒนธรรมและวิธีการที่สังคมกําหนดไวทั้งสิ้น สวนพวกอื่นๆนั้นจะเปนพวกที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ทั้งหมด 

 จากการศึกษาพบวาสังคมไทยประสบปญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนไทยที่มี

พฤติกรรมเบี่ยงเบน มีการกระทําผิดทางอาญาและความประพฤติที่ไมเหมาะสมเกิดขึ้นมากมายจาก

อดีตจนกระทั่งปจจุบันปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนก็ยังคงเปนปญหาที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

และยากที่จะขจัดสิ่งเหลานี้ออกจากเยาวชนได จนกระทั่งไดมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมเปนกรณี

พิเศษ ซึ่งในเนื้อความของกฎหมายไดระบุถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและจําตองไดรับการดูและเอาใจ

ใส และหนึ่งในพฤติกรรมที่ระบุไวในกฎหมายคือการเลนการพนันหรือการมั่วสุมในวงพนัน ตาม

กฎกระทรวง พ.ศ. 2515 ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 (สุพจน สุโรจน. 2533: 61) และ

จากสถิติการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมแกวัยของเด็กตอสภาพของนักเรียนนักศึกษา สถิติของกอง

กํากับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กรมตํารวจ 2533 พบวามีจํานวนเด็กและนักเรียนซึ่งมีพฤติกรรมที่
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ไมเหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานครที่เขาไปในสถานที่เลนการพนัน พ.ศ. 2530  มี 18 คน พ.ศ. 2531 มี 

50 คน พ.ศ. 2532 มี 9 คน (กองวิจัยและวางแผน. 2532) ซึ่งจากสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวาการพนัน

ไดเขามามีอิทธิพลตอการกระทําพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมาชานาน 

 จนกระทั่งการพนันประเภทหนึ่งที่ถือวาเฟองฟูมากนับจากป 2533 เปนตนมา เมื่อมีการ

ถายทอดสดฟุตบอลโลกป 1990 ผานดาวเทียม การพนันฟุตบอลก็เขาสูหัวใจคนไทยอยางเหนียวแนน

จนถึงทุกวันนี้ หากจะนับจํานวนคนที่เลนเปนรายคนแลวนั้นมีจํานวนมากนับลานๆคน และในยุค

ปจจุบันถือเปนยุคของการสื่อสารไรพรมแดน  การเลนการพนันฟุตบอลก็มีกระบวนการเลนที่

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา จากเดิมเปนวิธีการแทงโดยโตะรับแทง จะเปดแทงกอนการแขงขันจะเริ่ม

ข้ึน ทําใหคนตองเดินทางไปดวยตนเอง แตในปจจุบันติดตอกันทางโทรศัพทหรือผานอินเตอรเน็ตแลว

ดวยเหตุนี้การเลนพนันฟุตบอลจึงเปนการพนันประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากกลุมคนมากมายไม

เวนแมแตนักเรียนนักศึกษา และจํานวนเงินหมุนเวียนในการเลนพนันฟุตบอลก็มีมากเชนเดียวกัน และ

จากการศึกษาขอมูลวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจนอกกฎหมาย” ของศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยนวลนอย ตรีรัตนและคณะ ไดชี้ใหเห็นถึงขอมูลวงเงินนอกระบบเกี่ยวกับ

การเลนพนันฟุตบอลในประเทศไทย มีประมาณ 122,480 ลานบาท ตอป ซึ่งถือวาเปนจํานวนเงิน

หมุนเวียนที่มหาศาลมาก (นิตยสารการเงิน. 2545: 20) เมื่อมีปจจัยเรื่องการเงินเขามาเกี่ยวของ ก็ทําให

เล็งเห็นถึงปญหาของวิธีการนําเงินเพื่อมาเลนพนัน ซึ่งอาจกลาวไดวาการเลนพนันเปนพฤติกรรมที่

ละเมิดกฎศีลธรรมของสังคม และการกระทําที่ผิดกฎหมาย การเลนพนันฟุตบอลก็เปนเรื่องของความ

ตองการของบุคคลที่นอกเหนือจากความตองการทางดานปจจัยส่ีเปนความตองการทางอารมณ และ

เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยความตั้งใจและเจตนาที่จะกระทําโดยตัวบุคคลเอง   ซึ่งความตองการใน

ลักษณะนี้จะกอใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได 

 จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวาการเลนพนันฟุตบอลจัดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภท

หนึ่งที่ทุกฝายในสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของควรให

ความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมของเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ซึ่งสิ่งสําคัญยิ่งคือการหา

สาเหตุและพยายามทําความเขาใจถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางรวมกันในการแกไขปญหานีใ้ห

หมดไป ถาหากเราปลอยปละละเลยโดยมิไดใหความสนใจหรือตระหนักวาพฤติกรรมนี้คือส่ิงที่เปน

ปญหา และไมใสใจที่จะหาแนวทางในการแกปญหาพฤติกรรมอันไมพึงประสงคนี้ เยาวชนก็อาจจะ

กลายเปนบุคคลที่มีปญหาและยากแกการแกไขซึ่งอาจลุกลามสรางปญหาอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่ง

กอใหเกิดผลกระทบตามมาอยางไมหยุดหยอน ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความเชื่อวาการเลนพนัน

ฟุตบอลจัดเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทหนึ่งที่ควรไดรับการแกไขจากการรวมมือของทุกภาคสวนใน

สังคม 
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ตอนที่ 2 แนวคิดที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการพนันฟุตบอล 

 สวนนี้เปนการนําเสนอเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการเลนพนันฟุตบอล โดยได

นําเสนอตามลําดับข้ันดังนี้ 
 2.1 ความหมายของการพนันและการพนันฟุตบอล 

   สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ (ม.ป.ป.: 167-170) ไดใหความหมายของการพนันไววา การ

พนัน หมายถึง เปนคูกรณีสัญญาเปนผูเขาเลนดวยการเสี่ยงโชคโดยใชฝมือของคูสัญญาเอง ในการที่

จะกอใหเกิดเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอนอันเปนขอแพชนะ หรือการที่คูสัญญามีสวนที่ทําใหเงื่อนไข

ในสัญญาบรรลุผล 

   ทนายภูธร (2530: 58 - 60) ใหความหมายของการพนันไววา เปนสัญญาที่กอใหเกิดการ

ไดหรือเสียซึ่งเงินหรือทรัพยสินโดยคูสัญญาถือเอาเหตุผลแหงการณในอนาคตอันไมแนนอน ซึ่ง

คูสัญญาไมมีสวนไดเสียเปนเรื่องชี้ขาด ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะสําคัญ คือ 

     ลักษณะที่1 ตองมีการไดหรือเสีย ถาไมมีการไดหรือเสีย หรือไดทางเดียว หรือเสีย

ทางเดียว หรือไดเสียกินดวยกันไมถือวาเปนการพนัน 

     ลักษณะที่ 2 ส่ิงที่ไดเสียตองเปนเงินหรือทรัพยสิน ถาไมไดเปนการรับเอาทรัพยสิน

หรือเงินทองถือวาไมไดเปนการพนัน 

     ลักษณะที่ 3 ตองถือเอาเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนเปนเครื่องชี้ขาด 

     ลักษณะที่ 4 คูสัญญาตองไมมีสวนไดเสียในผลที่เสี่ยงภัยนั้น 

     ลักษณะที่ 5 ตองมีผูเลนตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป คือมีผูพนันและผูรับพนัน 

   พินิจ รุงแจง (2538) ไดใหคําจํากัดความของการเลนพนันวา เปนการเลนที่มีความเสี่ยง

เพื่อใหไดเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ ตามที่คูกรณีหรือผูรวมอยูในวงเลนจะตกลงกัน โดยมีผูไดและมีผูเสีย 

   สังศิต พิริยะรังสรรค (2546: 2) ไดใหความหมายของการพนันไววาการพนัน หมายถึง 

อะไรก็ไดที่มีลักษณะเปนธุรกรรมการเงิน (Financial Transaction) ที่เกี่ยวของกับผลลัพธของความ

เสี่ยงหรือความไมแนนอน 

 จากนิยามและแนวคิดขางตน สรุปความหมายของการพนันการพนันฟุตบอลไดดังนี้ 

  การพนัน หมายถึง การที่คูสัญญาซึ่งหมายถึงบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไปเขาเลน โดยให

คํามั่นสัญญาซึ่งกันและกันตอเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ซึ่งยังไมรูผลชัดเจนวาเปนไปในทิศทาง เมื่อ

ผลเกิดขึ้นแลว ฝายหนึ่งตองจายเงินหรือทรัพยสินใหแกอีกฝายหนึ่ง โดยฝายที่เปนผูจายเงินหรือ

ทรัพยสินเรียกวา ผูแพพนัน และฝายที่ไดรับเงินหรือทรัพยสิน เรียกวา ผูชนะพนัน 

   การพนันฟุตบอล หมายถึง การที่บุคคล 2 ฝาย ในที่นี้คือผูพนันฟุตบอลและผูรับพนัน

ฟุตบอลหรือเจามือ ไดตกลงหรือทําสัญญาวาจะจายเงินหรือทรัพยสินใหแกอีกฝาย โดยขึ้นอยูกับผล
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ของการแขงขันฟุตบอลที่จะเกิดข้ึน โดยเมื่อทราบผลการแขงขันฟุตบอลแลว ผูที่จายเงินหรือทรัพยสิน

ตามสัญญาคือผูแพพนันฟุตบอล สวนผูที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินคือผูที่ชนะพนันฟุตบอล 
2.2 อิทธิพลและแรงจูงใจในการเขาสูการเลนพนนัฟุตบอล 

 การเลนพนันฟุตบอลไดแพรหลายขยายตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากกลไกการ

ควบคุมการชี้แนะบังคับจากครอบครัว พอแม ครู อาจารย ศาสนาและเมื่อกฎหมายออนแอลงหรือไร

สมรรถภาพตลอดจนกลไกสงเสริมการพนันมีมากขึ้น อีกทั้งสาเหตุที่มาจากสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอม หรือส่ือตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ตที่นับวาเปน

สาเหตุสําคัญในปจจุบัน (อมร รักษาสัตย. 2540) ทามกลางกระแสสังคมโลกในยุคปจจุบัน ซึ่งถือเปน

ยุคสื่อสารที่ไรพรมแดน มีสวนสําคัญมากในการชวยสงเสริมใหการเลนพนันฟุตบอลเปนไปอยางสะดวก

และแพรหลายมากขึ้น มีการถายทอดสดผานดาวเทียมแทบทุกนัดที่มีการแขงขัน พรอมการรายงาน

ผานอินเตอรเน็ต อาจกลาวไดวา การพนันฟุตบอลในปจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นและสามารถเจาะ

กลุมเปาหมายไดในทุกระดับช้ัน ไมเวนแมแตกลุมนักเรียนนักศึกษา ซึ่งยังคงเปนปญหาสังคมที่ตองการ

การเยียวยาจากทุกฝาย อยางถูกตองและถูกทาง ดังนั้นจึงไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงมูลเหตุ

ของอิทธิพลและแรงจูงใจที่จะสงผลใหนักเรียนนักศึกษาเขาสูการเลนพนันฟุตบอลดังตอไปนี้ 

 พินิจ วงษยี่กุล (2546: 361-362) กลาวถึงแรงจูงใจและเหตุผลในการเลนการพนัน ซึ่ง

เปนปจจัยที่กําหนดอุปสงค หรือความตองการที่สําคัญ โดยจะสะทอนรูปแบบหรือลักษณะของอุปสงคที่

อยูเบื้องหลังการเลนพนันฟุตบอลใหทราบได กรณีที่ผูเลนพนันใหเหตุผลวาเลนพนันฟุตบอลเพราะ

ตองการเสี่ยงโชค ก็จะเปนลักษณะของผูบริโภคที่มีอุปสงคในการบริโภคความเสี่ยง (Risk lover) 

ในขณะที่อีกกรณีหนึ่งถาผูเลนพนันใหเหตุผลวาเลนเพราะเชียรฟุตบอลสนุกขึ้น ลักษณะเชนนี้จะเปน

ลักษณะของผูบริโภคที่มีอุปสงคในการบริโภคสินคาและบริการที่ประกอบกันคือบริโภคความสนุกใน

การเชียรฟุตบอลเปนหลัก และเลนพนันฟุตบอลเพื่อเพิ่มความสนุกในการเชียรนั้น และถาหากผูเลน

พนันใหเหตุผลวาเลนพนันฟุตบอลเพื่อหารายได นั้นหมายถึงผูบริโภคกลุมนี้ไมไดหวังความสนุกสนาน 

แตคาดหวังในรายไดจากการพนัน และถาหากผูเลนพนันใหเหตุผลวาเลนพนันฟุตบอลเพราะเลนตาม

เพื่อน ก็จะเปนลักษณะของผูบริโภคที่มีอุปสงคในการบริโภคตามกระแสของสังคมซึ่งสวนใหญแลว

จุดเริ่มตนของผูเลนพนันมักจะมีเหตุผลมาจากสิ่งแวดลอมโดยเริ่มรูจักการพนันฟุตบอลจากเพื่อนหรือ

คนรูจักเปนหลัก รองลงมาคือรูจากส่ือมวลชนญาติพี่นองหรือคนในครอบครัว อาจกลาวไดวา ทั้งเพื่อน 

คนรูจัก และส่ือมวลชน ลวนเปนสิ่งแวดลอมที่สงอิทธิพลตอพฤติกรรม ใหเร่ิมรูจักการเลนพนันฟุตบอล 

 นอกจากนี้แรงจูงใจที่เปนแรงผลักดันในการเริ่มเลนการพนันฟุตบอล สวนใหญมาจาก

ความชอบกีฬาฟุตบอล รองลงมาคือ อยากลอง เพื่อนชวน อยากเสี่ยงโชค ตองการหารายได สวน

แรงจูงใจหลักที่เปนเหตุผลสําคัญที่สุดของการที่ยังคงเลนพนันอยูอยางตอเนื่อง คือ ความตองการเสี่ยง
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โชค รองลงมาคือ ทําใหเชียรฟุตบอลใหสนุก เลนตามเพื่อนหรือเพื่อเขาสังคม หารายได ฆาเวลา เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียด พบวา การชื่นชอบหลงใหลกีฬาฟุตบอล อาจเปนสาเหตุการเริ่มเลนพนัน

ฟุตบอลได เพราะความชอบดังกลาวจึงอยากจะติดตามรับรูความเปนไปของกีฬาฟุตบอลอยางใกลชิด 

และเขาใจวาการเลนพนันฟุตบอลเปนเครื่องแสดงออกอยางหนึ่งของการเปนผูที่สนใจกีฬาฟุตบอล

อยางแทจริง ยิ่งไดเขาไปสัมผัสและเริ่มเลนพนัน ผูเลนจะรูสึกวาไดรับอารมณที่แตกตางไปจากการชม

ฟุตบอลตามปกติ มีความตองการ และมีใจจดจอในการติดตามฟุตบอลอยางใกลชิดมากขึ้น ซึ่งก็

เนื่องจากธรรมชาติของการเลนพนัน ที่ทําใหผูเลนรูสึกลุนมากขึ้น จนเกิดความรูสึกที่พึงพอใจจากการ

รับรูอารมณดังกลาว ความรูสึกดังกลาวเกิดจากการที่รางกายหลั่งฮอรโมนชื่อวาอีฟรีดีนออกมา ซึ่ง

ฮอรโมนนี้จะหล่ังออกมาเมื่อรางกายมีการใชสมาธิเพื่อทํางานอยางใดอยางหนึ่งอยางจริงจัง เชน ออก

กําลังกาย รวมถึงการพนันดวย ฮอรโมนดังกลาวออกฤทธิ์คลายมอรฟนซึ่งเปนสารเสพติด นอกจากนั้น

หากโชคดีก็ยังไดรับผลประโยชนจากการเลนพนันอีกดวย ความรูสึกดังกลาวนั้นเอง ที่ทําใหผูชื่นชอบ

กีฬาฟุตบอล เมื่อเร่ิมเลนพนันฟุตบอลแลวตัดสินใจเลนพนันฟุตบอลตอไป และเมื่อไดเลนพนันนานเขา 

ความรูสึกที่ไดรับจากการเลนพนันไดกลายเปนสวนหนึ่งในการเลนพนันฟุตบอล ความสนุกที่ไดจากการ

เชียรบอลเพียงอยางเดียวจะกลายเปนความรูสึกที่ไมเพียงพอ เนื่องจากขาดบางอยางไป เห็นไดจาก

กรณีที่ฟุตบอลคูที่มีการถายทอดสด ผูที่ชมฟุตบอลสวนใหญแสดงความเห็นวาการถายทอดการแขงขัน

ฟุตบอลมีอิทธิพลที่ทําใหเขาเลือกที่จะเลนพนันในคูที่มีการถายทอดสด เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมการ

ถายทอดฟุตบอล 

 ดวงนภา เปนมิตร (2549: 154-157) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ของ

นักเรียน นักศึกษา ทําใหทราบวาการเขาสูการเลนพนันฟุตบอล มีปรากฏการณที่เกิดขึ้น 2 ข้ันตอน คือ 

  ข้ันที่ 1 การเลนพนันฟุตบอลในครั้งแรก หมายถึงการที่นักเรียน นักศึกษา ที่ไมเคย

เลนการพนันมากอนเลย ไดเร่ิมเลนการพนันฟุตบอลในครั้งแรก ซึ่งในครั้งแรกอาจจะมีรูปแบบของการ

เลนวิธีการเลนที่แตกตางกันออกไป ซึ่งในครั้งแรกอาจจะเลนพนันในวงเงินที่ไมมากนัก 

จากการศึกษายังพบดวยวาเงื่อนไขของการเขาสูการเลนพนันฟุตบอลของ นักเรียน นักศึกษา 

ในครั้งแรกนั้นเปนการที่บุคคลใหความสําคัญตีความกับส่ิงแวดลอมรอบตัว กอนที่จะตัดสินใจเลนการ

พนันฟุตบอลในครั้งแรก ซึ่งเงื่อนไขสําคัญที่ทําให นักเรียน นักศึกษาเขาสูการเลนพนันฟุตบอล

ประกอบดวยเงื่อนไขทางดานสังคม เงื่อนไขทางดานบุคคล และเงื่อนไขอิทธิพลของสื่อ ดังนี้ 

 เงื่อนไขดานสังคม  ประเด็นหลักสําคัญคือกลุมเพื่อนและครอบครัว กลุมเพื่อนเปนบุคคล

ที่มีความสําคัญในชีวิตของวัยรุนรองจากพอและแมมักมีการกลาวถึงกันเสมอวาเยาวชนจะเปนคนดี

หรือไมดี กลุมเพื่อนจะเปนเงื่อนไขที่มีความหมาย ปญหาเรื่องการคบเพื่อน เปนหัวใจของการนําไปสู

ปญหาตอเนื่องมากมาย กลุมเพื่อนซึ่งอาจหมายถึงกลุมบุคคลที่มีอายุใกลเคียงกัน หรือกลุมบุคคลที่มี
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ความคิด หรือนิสัยใจคอเหมือนกัน ในการเลนการพนันฟุตบอล กลุมเยาวชนจํานวนมากไดรับการ

กระตุน ใหรับรูถึงพฤติกรรมการเลนการพนันและวิธีการเลนพนันฟุตบอลจากกลุมเพื่อน กลุมเพื่อนจึง

เปนกลุมที่สามารถตอบสนองความตองการทางจิตใจของเยาวชนได อิทธิพลของเพื่อนจึงมีสวนในการ

ตัดสินใจใหกลุมนักเรียน นักศึกษา คิดที่จะเลนการพนันฟุตบอลโดยมีตัวแบบก็คือเพื่อนนั่นเอง 

 เงื่อนไขดานบคุคล ประกอบไปดวยบุคลิกภาพที่เปนลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงออก

มาภายนอกหรือพฤติกรรมที่อยูภายในจติใจของแตละบุคคลซึ่งอาจจะประกอบไปดวย 

1. อยากรู อยากเห็น อยากลอง ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยูทุก

คน เพียงแตจะแสดงออกมาเมื่อไหรมากนอยเพียงใดเทานั้น นิสัยดังกลาวเกิดขึ้นในชวงของวัยรุน ซึ่ง

เปนวัยที่พรอมจะยอมรับกับส่ิงใหมตลอดเวลาและพรอมที่จะลองกับเหตุการณตางๆที่จะเกิดขึ้น บาง

คนคิดวาอยากลองดูวาตนเองจะดวงดีแคไหน ผลที่เกิดขึ้นจะดีหรือราย ข้ึนอยูกับดวงและการเสี่ยงโชค 

2. แรงจูงใจดานการเงิน สิ่งที่ไดรับจากการเลนพนัน คือรายไดที่งดงาม ผูที่เลนการ

พนันจะไดรับเงินที่เลนไดในแตละครั้งคอนขางสูง แลวแตจํานวนเงินที่เลนวิธีการเลน การที่นักพนันแต

ละคนมีรายไดคอนขางสูง จะทําใหทุกคนใชจายเงินทองอยางสบายมือ ทั้งคาอาหาร คาเสื้อผา เครื่อง

แตงกายอยางดีราคาแพง และสวนหนึ่งก็จะใชจายในการซื้อของฟุมเฟอย 

3. ความชอบกีฬาฟุตบอล ในการเลนพนันฟุตบอลนั้นผูที่เขามาเลนโดยมากแลว

จะมีความรูและมีความสนใจในกีฬาฟุตบอลมาก ความชอบหรือความสนใจก็เปนสิ่งหนึ่งที่เปนบันได

ไปสูการเลนการพนันฟุตบอล บางคนชอบกีฬาฟุตบอล อยากติดตาม อยากรับรูความเปนไปของกีฬา

ฟุตบอลอยางใกลชิด เมื่อความสนใจในกีฬาหากมีมากจนเกินพอดีจะทําใหพวกเขากลายเปนผูที่มี

พฤติกรรมเบี่ยงเบน การดูฟุตบอลอยางเดียวอาจไมสนุก ไมชวนใหติดตาม การเลนพนันอาจเปนสิ่ง

กระตุนใหเกิดความสนุกมากขึ้น ความชอบเกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายใน ซึ่งหมายถึงแรงขับหรือ

แรงผลักดันที่อยูภายจิตใจ ที่กอใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําที่จะนําไปสูจุดหมายที่ตองการได เมื่อ

ความตองการภายในเกิดขึ้น สงผลใหเกิดแรงขับภายนอก ซึ่งแสดงออกมาคือการเลนการพนันฟุตบอล 

 เงื่อนไขดานอิทธิพลของส่ือ ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญตอการดํารงรักษาสังคมและการ

เปล่ียนแปลงสังคม ส่ือมวลชนสามารถเสนอขาวสารและความคิดเห็น ที่สงเสริมสนับสนุนระบบสถาบัน

กลไกตางๆของสังคม ส่ือมวลชนจึงเปนสถาบันที่มีพลังในการสรางและสะทอนประชามติทําให

ประชามติสนับสนุนสิ่งที่ดีงาม ทําใหผูคนสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ เร่ืองราวตางๆได ผานสื่อมวลชน แต

ทามกลางบรรดากลไกทางสังคมหลายประการ ส่ือมวลชนไดทําหนาที่เปนกลไกสําคัญที่ชวยใหการ

พนันสามารถดํารงอยูได และในการถายทอดขาวสารของสื่อ เชน การถายทอดขาวการจับกุมการเลน

พนันฟุตบอล รวมทั้งโตะพนันที่เปดทั่วประเทศ ขาวการกวาดลางไมไดทําใหการเลนพนันลดลง แตการ

วิเคราะหผลฟุตบอลจากสื่อตางๆที่มีอยูทั่วไป ทั้งหนังสือพิมพกีฬา รายการกีฬาทางโทรทัศน หรือแมแต
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อินเตอรเน็ต เหลานี้จะมีผลตอการตัดสินใจเลนการพนันฟุตบอลและขอมูลเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งของ

ความมั่นใจตอการตัดสินใจเลนการพนันฟุตบอล 

 ข้ันที่ 2 การเลนพนันฟุตบอลในครั้งตอมา หมายถึง ผูที่เคยเลนการพนันฟุตบอลมา

กอน และมีการเลนพนันฟุตบอลซ้ําในครั้งที่สอง ซึ่งการเลนพนันฟุตบอลในครั้งตอมา หมายรวมถึงการ

เลนพนันฟุตบอลในครั้งที่ 2 คร้ังที่ 3 และครั้งตอๆไป ตามความสนใจของผูเลนแตละคน 

แรงจูงใจที่ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหกาวมาเลนการพนันฟุตบอลในครั้งตอๆมา คือ 

ความชอบกีฬาฟุตบอล เมื่อกลุมเยาวชนประสบกับส่ิงที่พวกเขาใหความสนใจ การผลักดันใหพวกเขามี

พฤติกรรมที่ผิดไดงายขึ้น และจะมองวาสิ่งที่กระทําไมใชความผิดที่รายแรง พวกเขาสามารถควบคุม

สถานการณได และเชื่อวาสิ่งเหลานี้ไมใชเร่ืองเสียหายสําหรับสังคม เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ เพื่อน

ชวนเลน ซึ่งกลุมนักเรียน-นักศึกษา เปนกลุมที่ใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อน กลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพลมาก

ตอการตัดสินใจและมีผลตอการเรียนรู ประสบการณตางๆตอมาคือ เงิน ผลพวงจากการเสี่ยงโชคที่เกิด

จากเกมการพนันฟุตบอล  ซึ่งเปนจํานวนเงินที่คอนขางสูง ปริมาณเงินที่ไดจากการเลนพนันฟุตบอล

เปนไปตามราคาที่ทางโตะบอลกําหนดไว และบวกกับวิธีการเลนพนันฟุตบอลที่แตละคนเลือก บางคน

เลนการพนันในบางครั้งแพ บางคนไดเงินพนันจากครั้งแรกนอยก็อาจเกิดอาการอยากลองใหมอีกครั้ง 

แกตัวใหมอีกครั้ง บางคนชนะในการเลนพนันฟุตบอลในครั้งแรก เกิดความรูสึกติดใจ สนุกไปกับเกม

การพนันฟุตบอล 

จากเนื้อหาในประเด็นที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับอิทธิพลและเงื่อนไขของการเขาสูการเลน

พนันฟุตบอลจะเห็นไดวาอิทธิพลของการเขาสูการเลนพนันฟุตบอลมาจาก 2 สาเหตุหลักซึ่งไดแก การ

ตอบสนองความตองการทางดานจิตใจของบุคคล และอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมรอบตัวบุคคลนั้นเอง 

และนอกจากนี้เงื่อนไขหรือแรงจูงใจที่สําคัญตอการเขาสูการเลนพนันฟุตบอลของนักเรียนนักศึกษา 

สามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็น ซึ่งไดแกเงื่อนไขทางดานตัวบุคคลเอง และดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเงื่อนไข

ทางดานตัวบุคคลก็ไดแกความชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเปนทุนเดิม การอยากรูอยากลอง ซึ่งถือวาเปนแรง

ขับหรือแรงผลักดันที่อยูภายในจิตใจ ที่กอใหเกิดพฤติกรรมหรือการกระทําที่สงผลใหเกิดแรงขับ

ภายนอก ซึ่งแสดงออกมาคือการเลนการพนันฟุตบอล สวนเงื่อนไขทางดานสิ่งแวดลอมที่ไดเขามามี

บทบาทมากที่สุดคือเพื่อน ครอบครัว ปจจัยทางดานการเงิน และอิทธิพลของสื่อ เปนตน 
2.3 ปจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของการเลนพนนัฟุตบอล 

  พินิต วงษยี่กุล (2546: 352-355) กลาววา สาเหตุสําคัญที่ทําใหการพนันฟุตบอลมีการ

ขยายตัวอยางมาก คือการพัฒนาเทคโนโลยีขอมูลขาวสารที่ไมไดจํากัดอยูเพียงสื่อมวลชน เชน ส่ิงพิมพ 

วิทยุ หรือโทรทัศน แตไดรวมถึงระบบการสื่อสารตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ วิทยุติดตามตัว รวมทั้ง

อินเตอรเน็ตดวย และการพัฒนาเทคโนโลยีขอมูลขาวสารที่มีสวนสําคัญยิ่งก็คือ ความกาวหนาทาง
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เทคโนโลยีในการผสานเทคโนโลยีดานอวกาศกับเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถถายทอดโทรทัศน

ผานดาวเทียมได เปนแรงผลักดันสําคัญที่กอใหเกิดความนิยมและแพรหลายในการชมและติดตาม

ขาวสารทางโทรทัศน และไดสงแรงหนุนใหเกิดการขยายตัวของความนิยมในการชมฟุตบอลกันมากขึ้น 

แนวโนมความนิยมในการชมฟุตบอลตางประเทศเริ่มเพิ่มสูงตั้งแตการแขงขันฟุตบอลโลกในอิตาลีในป 

พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) มีการถายทอดสดการแขงขันนัดสําคัญหลายๆนัด ถัดจากนั้นอีก 2 ปมีการ

จัดการแขงขัน ฟุตบอลยูโร’ 92 ที่ประเทศสวีเดน มีการถายทอดสดทุกวัน ในปพ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) 

มีการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการถายทอดสดใหชมฟรีกันทุกนัด ถัด

จากปพ.ศ. 2537 การแขงขันฟุตบอลระดับนานาชาติที่สําคัญ เชน ฟุตบอลยูโร หรือฟุตบอลโลก ใน

ประเทศไทยจะมีการถายทอดสดการแขงขันทุกนัดใหชมกันฟรีทุกครั้ง ซึ่งเปนจุดเปล่ียนสําคัญที่ทําให

ความนิยมในการเลนการพนันฟุตบอลเจริญเติบโต สวนการแขงขันฟุตบอลระดับสโมสร ระบบโทรทัศน

แบบแยกรับสมาชิก มีสวนสําคัญอยางมาก เพราะไดมีการถายทอดสดใหชมกันมากกวาที่โทรทัศน

ระบบปกติสามารถใหบริการได 

  นอกเหนือไปจากระบบโทรทัศนทั้งระบบที่รับชมฟรีและระบบสมาชิกแลว ยังรวมถึงสื่อ

วิทยุที่มีการถายทอดสดเชนกัน มีการใหผูส่ือขาวรายงานผลการแขงขันคูที่ไมไดมีการถายทอดผาน

ระบบโทรศัพทขามทวีปมาออกอากาศสดๆ ทางวิทยุอีกดวย 

  จากรูปแบบของระบบขอมูลขาวสารแบบสดๆ (real - time) ที่ไดรับการพัฒนาไปอยาง

รวดเร็ว พัฒนาการของการสื่อสารที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือการวางจําหนายของหนังสือพิมพกีฬา

รายวัน ที่รายงานขาวสารเกี่ยวกับฟุตบอลตางประเทศโดยตรง และการออกวางจําหนายของ

หนังสือพิมพกีฬารายวัน จะวางออกจําหนายในเชาวันรุงขึ้นหลังจากการแขงขันฟุตบอลตางประเทศจบ

ไมถึง 12 ชั่วโมง ซึ่งมีทั้งประเภทหนังสือพิมพแวดวงกีฬารายวันและรายสัปดาหที่มีการวางจําหนาย

ทั่วไป หนังสือกีฬาดังกลาวมีอิทธิพลตอการสงเสริมใหคนไปเลนการพนันมากขึ้น เพราะมีคอลัมนนิสตที่

วิเคราะหวิจารณการแขงขันฟุตบอลโดยเฉพาะ (นิตยสารการเงิน. 2545) สงผลใหผูที่ติดตามขอมูลผาน

ทางหนังสือพิมพฟุตบอลรายวัน ไมรู สึกวาตกขาวและยังสามารถติดตามขาวสารของฟุตบอล

ตางประเทศอยางจริงจังไดมากกวาวิทยุและโทรทัศนอีกดวย เพราะนอกจากการรายงานผลการแขงขัน

ฟุตบอลตางประเทศอยางละเอียดครบทุกคูที่มีการแขงขันแลว หนังสือพิมพยังมีการนําเสนอบทวิจารณ

การแขงขัน อีกทั้งยังมีการนําเสนอการคาดการณผลการแขงขันลวงหนาอีกดวย ระบบขาวสารทางสื่อ

ส่ิงพิมพจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยเสริมกระแสความนิยมใหมีการติดตามฟุตบอลตางประเทศอยาง

จริงจังมากขึ้น 

   จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจสังคมของการดํารงชีวิตของมนุษย 

โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมอุตสาหกรรม ทําใหคนตองหาแนวทางในการพักผอนใหมๆ และการพนัน
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ฟุตบอลก็เปนแนวทางหนึ่งที่หลายคนเลือกทามกลางยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีอยางไรขีดจํากัด ซึ่ง

จากมุมมองของการเลนพนันฟุตบอลมีทั้งดานบวกและดานลบ มุมมองในดานบวกคือ เปนกิจกรรม

ยามวางที่ชวยผอนคลายความเครียดได หากเลนมากเกินไปจนกระทั่งเกิดความหมกมุนแลวนั้น การ

เลนพนันฟุตบอลก็อาจกอใหเกิดผลทางดานลบ จนกลายเปนปญหาสังคม และสงผลกระทบตามมา

มากมาย ดังไดนําเสนอผลกระทบที่เกิดจากการเลนพนันฟุตบอล ดังนี้ 
2.4 ผลกระทบจากการเลนพนันฟุตบอล 

  ฟุตบอลถือเปนกีฬาประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากคนทั่วโลกไมเวนแมแตประเทศ

ไทย ซึ่งในปจจุบันฟุตบอลมิไดเปนแคการกีฬาเพียงอยางเดียวเทานั้น เพื่อเพิ่มความสนุกในการดูการ

ชมฟุตบอลก็มักมีการแอบแฝงของการเลนพนันเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ และหากเลนเพื่อความ

สนุกสนานก็อาจถือเปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนได แตหากเลนมากเกินไปจนถึงขั้นหมกมุนแลวนั้น การ

เลนพนันฟุตบอลก็อาจสงผลกระทบตามมามากมาย ซึ่งศุภศักดิ์ ตระการรัตนกุล (2540) ไดสรุปผล

กระทบที่เปนปญหาจากการเลนพนันฟุตบอลไวได 2 ประเด็นคือ ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและ

ผลกระทบตอตัวบุคคลและสังคม โดยไดกลาวถึงการพนันฟุตบอลวาเปนหนึ่งในธุรกิจผิดกฎหมาย ที่มี

เงินหมุนเวียนมหาศาลจากการเลนของนักพนัน สามารถประมาณจํานวนเงินที่หมุนเวียนในการเลน

พนันฟุตบอลในป พ.ศ. 2537 สูงถึง 48,800 ลานบาท ซึ่งเงินเหลานี้ถือเปนเงินนอกระบบ ที่สามารถ

สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยไดไมมากก็นอย นอกจากนี้การเลนพนันฟุตบอลยังนํามาซึ่งผลกระทบทั้ง

ตอบุคคลและสังคม ในมุมมองหนึ่งอาจมีความเห็นวาบุคคลที่ตองรับผลจากการหลงมัวเมาในการพนัน

นั้น ก็คือตัวผูเลนพนันเอง ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจึงเปนปญหาเฉพาะตัวของผูเลนพนัน และจากปญหา

ที่เกิดเฉพาะตัวผูเลนยังกอใหเกิดปญหาที่สงผลกระทบทางออมตอสังคมตามมาดวย ซึ่งสอดคลองกับ

พินิต วงษยี่กุล (2546: 368-370) ที่กลาวถึงผลกระทบที่เปนปญหาจากการเลนพนันฟุตบอลไวสามารถ

สรุปเปนประเด็นได 2 ประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. ผลกระทบทางดานสังคม ปญหาที่สําคัญที่สุด คือโรคการพนัน (Problem Gambling) 

หรือการเลนพนันมากเกินไป (Excessive Gambling) ซึ่งถูกจัดเปนอาการปวยทางจิต โดยมีลักษณะ

สําคัญคือ (1) ขาดความสามารถและไมเต็มใจที่จะยอมรับความจริง (2) มีความไมมั่นคงทางอารมณ 

(3)ขาดวุฒิภาวะ โรคติดการพนัน นับเปนปญหาทางสังคมที่สําคัญ โดยเฉพาะประเทศที่มีการเปดใหมี

การเลนการพนันถูกกฎหมาย เพราะยิ่งมีการขยายตัวของธุรกิจการพนันมากเทาใด ก็จะยิ่งเปนผลให

ปญหานี้ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆและสงผลกระทบตอสังคมในระดับที่สูงตามมา อาทิ ปญหาหนี้สิน 

ปญหาครอบครัว ปญหาสุขภาพ ปญหาการถูกเลิกจาง ปญหาการลักเล็กขโมยนอย ปญหาการฆาตัว

ตาย และจะขยายเปนปญหาสังคมที่ใหญโต เชน ปญหาคอรัปช่ัน การฉอโกง และพฤติกรรมอื่นๆที่ผิด

กฎหมายตอเนื่องตามมา 
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 2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มีหลายกรณี เชน การที่นักเลนพนันฟุตบอลสวนใหญนิยม

เลนพนันฟุตบอลตางประเทศ ซึ่งเวลาแขงขันจะตรงกับเวลาในประเทศไทยในชวงดึกและผูเลนพนันที่

ยอมอดหลับอดนอนเพื่อเชียรฟุตบอลคูที่ตนเองเลนพนัน ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานในเวลาปกติ

ลดลง สงผลตอการผลิตโดยรวมขององคกรนั้นๆในบางกรณีอาจเกิดการทุจริตขึ้นในองคกร เชน 

พนักงานธนาคาร พนักงานขาย ฯลฯ ซึ่งมีหนี้สินจากการพนัน อาจมีแรงจูงใจในการทําความผิด เชน

การยักยอกเงินในบัญชี เปนตน อีกทั้ง การพนันยังอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภค

ของผูเลน เชน การลดการบริโภคสินคาปกติบางอยางลงเพื่อเก็บเงินไวสําหรับเลนการพนัน ซึ่งยังให

เกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมได 

 นอกจากนี้คมสันต เตือนจันทึกและคณะ (2542) ไดทําการศึกษาการเลนพนันฟุตบอล

ของนักศึกษาชายที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกลาวถึงผลกระทบตอการเรียน จาก

ผลการวิจัยพบวาการเลนพนันฟุตบอลมีผลกระทบตอการเรียน ถึงรอยละ 70.5 โดยนักศึกษาชายที่เลน

พนันฟุตบอล ไปเรียนสายหรือขาดเรียน สาเหตุสวนใหญมาจากการดูและเชียรฟุตบอลดึก คิดเปนรอย

ละ 50 และมีผลตอสุขภาพ คือออนเพลียจากการดูฟุตบอลดึกและนอนนอย คิดเปนรอยละ 52.3 และ

ยังสงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งพบวานักศึกษาชายที่เลนพนันฟุตบอลสวนมากมีคาใชจายไม

เพียงพอ คิดเปนรอยละ 40.9 อีกทั้งยังตรงกับผลการวิจัยของสุรชัย จันทรจรัสและศรัญญา รักสงฆ 

(2545) ที่พบวาผลกระทบที่ไดจากการเลนพนันฟุตบอล ปญหาที่สําคัญที่สุดคือปญหาเรื่องการเงินและ

ยังสรางปญหาตอเนื่องไปยังปญหาอื่นๆ คือ ปญหาความเครียดจากการเสียเงินพนัน เครียดที่จะตอง

หาเงินมาชําระถาเปนหนี้ และเสียสุขภาพจิตที่ตองระแวงการถูกตามทวงหนี้ นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่อง

ความสัมพันธกับเพื่อนเปลี่ยนแปลงไป พูดคุยกันนอยลง หลบหนา ขาดเรียนและอาจตองหยุดเรียนถา

เปนหนี้จํานวนมากๆ 

 จากที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากการเลน

พนันฟุตบอล สามารถสรุปผลกระทบที่เกิดจากการเลนพนันฟุตบอลไดเปน 2 ประเด็นคือ 1) ผลกระทบ

ทางตรง คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแกตัวผูเลนพนันฟุตบอลเองโดยตรง ซึ่งไดแก ผลกระทบดานการเรียน

อาจทําใหการเรียนตกต่ํา ผลกระทบดานสุขภาพซึ่งสงผลทั้งดานสุขภาพจิตจากการเสียเงินพนัน

ฟุตบอลและดานสุขภาพรางกายอันเนื่องมาจากการดูฟุตบอลดึก และผลกระทบดานสัมพันธภาพ

ระหวางเพื่อนอาจเปลี่ยนแปลงไป 2) ผลกระทบทางออม คือผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสังคม ซึ่งไดแก 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ และการกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมหรือปญหาที่ผิดตอกฎหมาย ตามมาได 

 ซึ่งจากขอมูลผลกระทบที่ไดกลาวในขางตน ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหขอเสนอแนะ

ที่เปนแนวนโยบายตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและแกปญหาการเลนพนันของเด็กและเยาวชน 

เนื่องจากไดเล็งเห็นถึงสภาพปญหาของการเลนการพนันที่เขามาคุกคามในสังคม เปนผลใหเด็กและ
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เยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนออกไปจากบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งจะไดนําเสนอแนวทางปองกันและ

แกปญหาการเลนพนันในลําดับตอไป 
2.5 แนวทางปองกันและแกปญหาการเลนพนัน 

   สายสุรี จุติกุล (2531) ไดศึกษาแนวความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลนพนันของ

เด็กและเยาวชน โดยสรุปแนวทางการควบคุมการเลนพนัน ไว 2 แนวทาง ดังนี้ 

  แนวทางแรก คือพยายามลดหรือขจัดไปเทาที่มีชองทาง ปลูกฝงใหเลือกสันทนาการ

อยางอื่นมาทดแทนสิ่งที่เลิกไปได 

 แนวทางที่สอง คือการจัดระเบียบการพนันใหสอดคลองกับการปฏิบัติภายในกรอบ

ของขนบธรรมเนียมประเพณี โดยการออกกฎหมายควบคุมและออกใบอนุญาตใหเลนได และไดอยาง

เพียงพอตอความตองการของประชาชน 

 นอกจากแนวทางในการควบคุมดังกลาวขางตน สายสุรี จุติกุลยังไดเสนอแนะแนวทาง

นโยบายในการปองกันปญหาการเลนการพนัน โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ 

 แนวทางนโยบายระยะสั้น ไดแก 

 1. การทําใหสมาชิกในครอบครัว ไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบทาง

ครอบครัว วาพฤติกรรมการเลนพนัน มีผลกระทบตอการเปนตัวแบบที่ดีใหกับสมาชิกในครอบครัวเปน

ตัวอยางที่ไมดีใหแกเด็กๆ ในการกระทําตามดวย เพื่อลดโอกาสที่เด็กๆและเยาวชน จะมองหรือรับรูวา

การกระทําของผูใหญเปนเรื่องปกติธรรมดา และจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามมา 

 2. สถาบันการศึกษา ควรมีบทบาทในการสงเสริมและสรางสรรคพฤติกรรม

เด็ก และเยาวชน เชน การฝกทักษะ การเสริมสรางพฤติกรรมเด็กอยางมีเหตุผล สงเสริมสันทนาการที่

ตรงกับความตองการของเด็กและเยาวชน 

 3. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเจาพนันงานในการปราบปรามการพนัน

ตางๆในชุมชนทั่วไป เพื่อลดโอกาสที่เด็กและเยาวชน จะเรียนและเห็นวาเปนสิ่งที่ดีไปกับการกระทําของ

ส่ิงที่ผิดกฎหมาย 

 4. ไมอนุญาตใหมีบอนการพนันตอไปอีก หลังจากใบอนุญาตหมดอายุลงแลว 

สวนโรงบิลเลียดหรือสนุกเกอร ใหเปนสถานที่ฝกทักษะในเชิงแขงขันกีฬา ไมใชแหลงเพาะการพนันขัน

ตอ เพื่อใหเด็กและเยาวชนจะไดพัฒนาความถนัดและทักษะไปในทางที่ไมเส่ียงตอการเพาะนิสัยรักการ

เลนพนัน 

 5. ขอความรวมมือจากสื่อมวลชนแขนงตางๆโดยเฉพาะของรัฐบาล ใหเสนอ

ขาวหรือเร่ืองราวที่ไมกระตุนใหเด็กและเยาวชนเกิดความสนใจ อยากรูอยากลองการพนัน เพื่อปองกัน

การเขาใจผิดวา พฤติกรรมการพนันเปนปรากฏการณปกติของสังคมหรือเปนเรื่องเชิดหนาชูตา 
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 แนวทางนโยบายในระยะยาว ไดแก 

 1.ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีรายไดเพียงพอแกการครองชีพ และ

เพียงพอตอการสงบุตรหลานเขาเรียนหนังสือ อยางนอยใหจบการศึกษาภาคบังคับได 

 2. สรางความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมการเลนการพนัน 

ตอหนาที่ความรับผิดชอบทางครอบครัว งานอาชีพ และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 

 3. พัฒนาและยกระดับความรูความสามารถของประชาชน ใหพรอมที่จะใช

ทรัพยากรของตนเอง สนับสนุนการสงเสริมพลังการดําเนินงานของทางราชการ ในดานการปองกันและ

ลดพฤติกรรมการพนันทุกรูปแบบ 

 4. รัฐบาลควรทบทวนนโยบายการหารายไดจากกิจกรรมการพนัน เชนสลากกิน

แบงรัฐบาล สนามมา และบอนการพนันอื่นๆ 

 5. ยกยองและประกาศเกียรติคุณชุมชนที่ปลอดอบายมุข 

ศุภศักดิ์ ตระการรัตนกุล (2540) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการแกไขปญหาการเลนพนัน

ฟุตบอลไว 2 แนวทาง ดังนี้ 

 แนวทางแรก เปดใหมีการเลนพนันฟุตบอลอยางถูกกฎหมาย ซึ่งแนวความคิดนี้เปน

แนวคิดของบุคคลที่เชื่อวา การพนันเปนสิ่งที่ฝงรากลึกอยูในสังคมไทย โดยเฉพาะการเลนพนันฟุตบอล

นั้นยังคงเปนสิ่งที่หามไดยาก ดังนั้น แทนที่รัฐจะปลอยใหเปนธุรกิจผิดกฎหมายที่ทํากําไรมหาศาลกับ

คนกลุมเดียว ก็ใหเปดการเลนพนันฟุตบอลอยางถูกกฎหมายขึ้น โดยหักเงินภาษีจากการเลนพนันเปน

รายไดเขารัฐ แลวนําเงินเหลานั้นไปพัฒนาการกีฬาของประเทศ ซึ่งเปนแนวทางที่คลายกับการพนันใน

ประเทศอังกฤษที่มีมานานแลว อยางไรก็ตาม การเปดโอกาสใหมีการเลนพนันฟุตบอลไดอยางถูก

กฎหมาย อาจไมใชหนทางแกปญหาและเปนประโยชนดังแนวความคิด เพราะพื้นฐานความคิดของคน

ไทยไมเหมือนกับคนในประเทศอังกฤษ คือ คนอังกฤษจะไมหลงใหลการเลนพนันเหมือนกับคนไทย 

สวนใหญที่เลนไปเพื่อความสนุกสนาน เขาไมคิดวาการพนันจะทําใหเขารวย ขณะที่คนไทยเลนเพื่อหวัง

รวยทางลัด นอกจากนี้ การเปดใหมีการเลนพนันฟุตบอลอยางถูกตองตามกฎหมายของรัฐ ก็ใชวาจะทํา

ใหการเลนพนันฟุตบอลที่ถูกกฎหมายมีการหักภาษีเพื่อบํารุงรัฐ แลวจะปราศจากการพนันเถื่อน คนที่

นิยมเลนการพนันฟุตบอลเถื่อนอยางเชนปจจุบัน ยังคงมีอยูตอไป เชนเดียวกับการเลนพนันมาแขง และ

สลากกินแบงรัฐบาล ที่แมจะมีการเลนพนันอยางถูกกฎหมาย แตก็ยังมีการเปดพนันเถื่อนใหเลนกัน

อยางแพรหลาย 

แนวทางที่สอง คือการกวดขันและปราบปรามการเลนพนันฟุตบอลอยางจริงจัง 

โดยขอเท็จจริงประการหนึ่งของการเลนพนันฟุตบอลคือ เปนสิ่งที่จํากัดไดยาก เพราะการเลนพนัน

สามารถตกลงกันดวยวาจา หลังจากนั้นแลวจึงคอยมาชําระเงินกันก็ได ซึ่งเปนการยากที่จะหาหลักฐาน
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มาจับคนเลนพนัน อยางไรก็ตาม การกวดขันก็จะทําใหทราบแหลงของโตะรับเลนพนันฟุตบอลรายใหญ 

ซึ่งอาจเปนหนทางที่นําไปสูการปราบปรามได ถึงแมวาการปราบปรามจะไมสามารถกระทําใหโตะรับ

เลนพนันฟุตบอลหมดสิ้นไป แตถามีการดําเนินการอยางจริงจังแลว ก็สามารถทําใหปญหาบรรเทาลงได 

พินิต วงษยี่กุล (2546: 372-377) กลาวไววา การเปดใหมีการพนันถูกกฎหมายอาจเปน

ทางออกหนึ่งในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการเลนพนัน เชนเดียวกับในหลายๆประเทศ ตัวอยางเชน 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร ฮองกง เวียดนาม พมา และกัมพูชา ฯลฯ ที่

ถือวาการพนันสามารถดําเนินการใหถูกตองได ภายใตการควบคุมดูแลของกฎหมาย โดยจะมีผลดีใน

ภาพรวมหลายดาน เชน 1.รัฐบาลมีรายไดจากภาษีเพิ่มมากขึ้น 2.ชวยประหยัดงบประมาณในการ

ปราบปรามผูกระทําความผิดในเรื่องการพนันและความผิดอื่นๆที่ตอเนื่อง เพราะรัฐสามารถเขาไป

ควบคุมดูแลไดงาย ทําใหเจาหนาที่มีเวลาไปปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่มีความสําคัญกวา เพราะไมตองเสียเวลา

ไปกับการไลจับผูที่เลนการพนัน 3.ชวยลดปญหาการคอรัปชั่น เพราะเมื่อเปนธุรกิจที่ถูกตอง และการ

ดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนดไว ก็ไมจําเปนตองใหสินบนกับพนักงานเจาหนาที่ 4.ปองกันหรือลด

การขนเงินออกไปเลนการพนันนอกประเทศของนักพนันชาวไทย ไมวาจะเปนที่ กัมพูชา พมา มาเกา 

ฮองกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฯลฯ 5.ปองกันการนําเงินที่ไดมาจากการพนันที่ผิดกฎหมาย

ไปสูกระบวนการฟอกเงิน 

อยางไรก็ตาม ถาจะมีการเปดใหมีการเลนพนันที่ถูกกฎหมาย รัฐจําเปนตองเตรียมการ

รองรับปญหาทางสังคมอันเกิดจากการขยายจํานวนเพิ่มข้ึนของผูเลนพนัน โดยเฉพาะกลุมที่เปนโรค

ตดิการพนัน รวมทั้งปญหาอื่นๆทางสังคมที่จะตามมา 

นอกจากนี้ ยังไดนําเสนอ ขอเสนอเชิงนโยบายตอสังคมไทย ใหตระหนักทั้งในภาครัฐ

และเอกชน ในการใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องการพนันอยางจริงจัง และยังตองใหความสนใจโดย

ไมปลอยปละละเลยปญหาเรื่องการพนัน โดยสังคมไทยตองทําความเขาใจประเด็นใหญๆใหชัดเจน 

นั้นคือ ทัศนคติของการเลนพนันในสังคมไทย นโยบายและวัตถุประสงคในการจัดใหมีการเลนพนัน

อยางถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

1. ทัศนคติของการเลนพนันในสังคมไทย สังคมไทยมีทัศนคติที่แทจริงกับการเลน

พนันอยางไร เพราะแมจะถูกกําหนดวาเปนสิ่งที่ผิดทั้งในทางกฎหมายและในทางศีลธรรมจรรยา แต

สังคมก็ไมไดปฏิเสธหรือเห็นตามนั้นทั้งหมด กับปรากฏวา มีการลักลอบเลน การอนุญาตใหเลน การ

ปองปราม ปราบปราม จับกุม ลงโทษ กันอยูเสมอมา นับตั้งแตในอดีต จนทายที่สุด การพนันไดกลาย

มาเปนกิจกรรมปกติกิจกรรมหนึ่งของสังคม ดังที่เห็นอยางเคยชินจนทุกันนี้ หากจะเปดใหมีการพนัน

หรือมีการพนันอยางถูกกฎหมาย ภาครัฐตองมีการศึกษาอยางรอบดานกอน โดยเฉพาะดานสังคม

วัฒนธรรม เนื่องจากสังคมไทยยังยึดถือคติธรรมในศาสนาพุทธที่สอนกันวาการเลนพนันเปนสิ่งที่เปน
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โทษ เงินจากการพนันเปนเงิน “เงินรอน” หรือเงินที่มีนัยเชิงลบ การอนุญาตใหมีการพนันถูกกฎหมาย

จะตองไมทําลายความคิดดังกลาว อีกทั้งภาครัฐตองสนับสนุนใหผูคนรักษาความเชื่อที่ดีงามนี้ใหมาก

ยิ่งขึ้นดวย 

2. รัฐตองมีความชัดเจนวา วัตถุประสงคในการอนุญาตใหมีการพนันถูกกฎหมาย

คืออะไร ความชัดเจนในวัตถุประสงคจะสงผลตอแนวทางในการจัดการอุตสาหกรรมการพนันที่เกิดขึ้น 

นอกจากนั้นรัฐตองพิจารณาอีกวา หากเปดเปนกิจกรรมที่ถูกกฎหมายแลวการพนันที่เปนที่นิยมเลนกัน

อยางกวางขวางอยูแลว เชนการพนันฟุตบอล หรือการเลนหวยใตดิน จะมีแนวทางจูงใจ ใหผูบริหารเปน

เจามือ และผูเลนใหหันมาเลนในระบบที่ถูกตองตามกฎหมายไดยางไร ทั้งจะตองมีการจัดรูปแบบการ

พนันที่สอดคลองกับความตองการของทุกฝาย เนื่องจากการเลนพนันผิดกฎหมายที่ดําเนินการอยูใน

สังคมทุกวันนี้มีการกอตัวขึ้นเปนโครงสรางอยางหนึ่งในสังคมไปแลว การเปลี่ยนแปลงอาจทําไดยาก 

การเปดใหมีการพนันถูกกฎหมายเพียงอยางเดียวอาจไมสามารถแกปญหาการพนันผิดกฎหมายที่มีอยู

ในปจจุบันได และอาจกอใหเกิดผลพวงทางสังคมมากมาย ดังนั้น การตัดสินใจเลือกนโยบายระหวาง 

การปรับปรุงกฎหมายที่ควบคุมมิใหเลนการพนัน กับการยอมรับใหมีการเลนพนันอยางถูกกฎหมาย จึง

จําเปนตองศึกษาแนวคิดอยางรอบดานโดยไมละเลยปจจัยทางดานสังคม 

3. รัฐจําเปนตองพัฒนากฎหมายการพนันใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
เพราะในปจจุบันมีการเลนพนันที่ผิดกฎหมายอยูมากมายที่สามารถดํารงอยูนอกเหนือการบังคับใช

กฎหมาย และเกินความสามารถในการควบคุมจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งสรางผลกระทบเชิงลบตอสังคม

ในระดับสูง 

4. รัฐตองควบคุมปญหาผูเลนที่ติดการพนันอยางจริงจังและเปนระบบ เพราะ

ปญหาดังกลาวเปนที่ยอมรับแลววา มีความรุนแรงและแกไขยากที่สุดในบรรดาปญหาที่เกิดจากการ

พนันทั้งมวล 

5. ทัศนคติที่มองวาการพนันเปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวมในกีฬาฟุตบอล ซึ่ง

ทําใหมีผูเขามาเลนการพนันฟุตบอลมากขึ้นเรื่อยๆการแกไขปญหาดังกลาวจะตองปรับแกที่นโยบาย

และการจัดการดานการกีฬาของประเทศไทยโดยเสนอทางเลือกอื่นใหแกผูที่สนใจ เชน เรงพัฒนากีฬา

ฟุตบอลภายในประเทศใหสามารถเขาไปมีสวนรวมโดยตรงมากขึ้น หรือพัฒนาระบบการแขงขัน

ฟุตบอลอาชีพใหมีมาตรฐานสากล และเนนที่ความสนุกสนานของเกมกีฬา แทนที่จะเปนเกมการพนัน

มากขึ้น 

  ดวงนภา เปนมิตร (2549: 165-166) ไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเชนกนัในการแกไข

ปญหาการเลนพนันฟุตบอลที่เกิดขึ้นในสงัคมไทย โดยมีประเด็นของนโยบายดังนี ้
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1. ตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของบุคคลในสังคม ใหเปนวิธีการเรียนรูโดยยึด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของบุคคล รวมทั้งตองมี

การปฏิรูปสถาบันครอบครัว คือการใหเวลาแกสมาชิกในครอบครัวและการทํากิจกรรมรวมกัน การวา

กลาวตักเตือนในสิ่งผิดดวยเหตุผล สถาบันการศึกษาความอบรมใหเยาวชนไดเห็นถึงโทษของการพนัน 

และบุคลากรทางการศึกษาควรเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชน นอกจากนี้ตองมีการปฏิรูปส่ือ ใหอยูใน

ขอบเขตที่พอเหมาะ ไมยั่วยุหรือปูทางเพื่อนําไปสูการเลนพนันฟุตบอล รัฐบาลควรกําหนดมาตรการใน

การควบคุมส่ือมวลชน เชนหนังสือพิมพบางฉบับที่เปนหนังสือกีฬาฟุตบอลบางเลมแสดงราคาตอรอง

ใหเห็นอยูภายในเลม ควรเสนอในขอบเขตที่เหมาะสม 

2. สังคมโรงเรียน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาควรตระหนักถึงโทษของการเลนการ

พนันไมเฉพาะแตการพนันฟุตบอลเทานั้น ควรสอนใหเยาวชนไดเห็นถึงโทษภัยของการพนันและ

อบายมุขทุกชนิด สถาบันทางการศึกษาควรเนนใหมีการสอนที่เพิ่มหลักศีลธรรมควบคูไปกับหลัก

วิชาการมากขึ้น 

3. ในปจจุบันนี้ ปญหาที่มีขอถกเถียงอยูเปนระยะ คือการเปดบอนเสรี รัฐบาลควร

ทําประชาพิจารณเร่ืองนี้ใหละเอียดและหาขอสรุปอยางถูกตอง รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย เฉพาะ

กลุมผูปกครอง และกลุมนักเรียนนักศึกษา ซึ่งกลุมเยาวชนจะเปนกลุมเปาหมายที่เขาไปสูการเลนการ

พนัน ความเปนไปไดในอนาคตหากมีการเปดบอนถูกกฎหมายควรมีมาตรการปองกันใหรัดกุม เพราะ

รัฐบาลคงมีมาตรการกําหนดอายุของผูเขาไปเลนการพนัน และเยาวชนที่อายุไมถึงตามกําหนดอาจหา

วิธีการเลนการพนันที่ผิดกฎหมายอีก ฉะนั้นรัฐบาลควรหาแนวทางแกปญหา หรือหาทางรับมือกับ

ปญหาที่จะเกิดขึ้น 

4. การกําหนดพระราชบัญญัติการพนันควรมีการกําหนดบทบัญญัติใหมให

ทันสมัยมากขึ้นกวาเดิม เชน การกําหนดบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด เปนบทลงโทษคอนขาง

เล็กนอยเพื่อหลาบจําเทานั้น ควรแกไขพระราชบัญญัติใหทันสมัยและมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น

กวาเดิมเพื่อใหการพนันลดลง 

5. มาตรการแกปญหาเฉพาะหนาควรปรับแกใหม เชนในชวงเวลาที่มีการแขงขัน
ฟุตบอล นัดสําคัญ เชนฟุตบอลโลก จะมีการกวาดลาง ตรวจเขมอยางหนัก ในความเปนจริงการพนัน

ฟุตบอลมีอยูเกือบทุกวัน มาตรการเขมงวดไมไดใชทุกชวง ตรงจุดนี้เปนจุดเริ่มตนของการระบาดได 

เพราะเจาหนาที่จะตรวจเขมเปนชวงๆเทานั้น ชวงที่ไมเขมงวดก็ไมสนใจมากนัก สงผลใหการพนันใน

ปจจุบันจึงยังมีอยูมากมาย 

จากขอเสนอแนะแนวทางในการปองกันและแกปญหาการเลนพนันจากทัศนะของ

นักวิชาการตางๆแลว พบวาแนวทางที่จะสามารถปองกันและแกปญหาการเลนพนันตองมาจากการ
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รวมมือกันของทุกคนในสังคม ทั้งจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการรณรงค ปองกัน และปรามปราม

ปญหาการเลนพนัน โดยมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่ชัดเจน มีบทลงโทษสําหรับผูที่ฝาฝน

อยางจริงจัง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการขัดเกลาพฤติกรรมของเยาวชน

เกี่ยวกับการเลนการพนันและควรสอนใหเยาวชนไดเล็งเห็นถึงโทษภัยของการพนันและอบายมุขทุก

ชนิด นอกจากนี้ควรเนนการสอนที่เพิ่มหลักศีลธรรมควบคูไปกับหลักวิชาการมากขึ้น 

และดวยสาเหตุดังกลาวนี้ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีบทบาทในการขัด

เกลาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเลนการพนันของเยาวชน จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ผนวกกับความ

คาดหวังของสังคม ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลโดยการนําทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนมาใชในศึกษาเพื่อระบุสาเหตุของแตละปจจัยจากแตละแหลงวามีผลตอพฤติกรรม

การเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษามากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให

ผูเกี่ยวของทุกฝายนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการวางแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจาก

การเลนพนันฟุตบอลไดอยางตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ 
 2.6 โครงสรางการเลนพนนัฟุตบอล 
   การขยายตัวของความนิยมเลนพนันฟุตบอลทําใหปญหาการพนันฟุตบอลซึ่งสังคมไทย

กําหนดใหเปนสิ่งที่ ผิดกฎหมายทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จากการพนันกันเพียงเพื่อความ

สนุกสนาน กลายเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของเศรษฐศาสตร 

ซึ่งพินิต วงษยี่กุล ไดกลาวถึงโครงสรางของการเลนพนันฟุตบอล โดยยึดตามกรอบวิธีการทาง

เศรษฐศาสตร ซึ่งวาดวยเรื่องของ อุปทาน (Supply) และอุปสงค (Demand) โดยสรุปสาระสําคัญ ได

ดังนี้ 

  1. อุปทาน (Supply) ของการพนันฟุตบอล เปนบริการอยางหนึ่งที่สราง

อรรถประโยชน (utility) ใหกับผูบริโภคในรูปของความพึงพอใจทางอารมณ ความรูสึก ความเสี่ยง ความ

ตื่นเตน ความสนุกสนาน และความบันเทิง ส่ิงที่ผูบริโภคไดรับจากการพนันจึงเปนอารมณความรูสึก 

ลักษณะเดียวกับที่ไดรับจากการบริการในรูปแบบอ่ืนๆ เจามือพนันหรือที่เรียกกันในวงการวา “โตะ

บอล” เปนผูใหบริการ โดยเปดอัตราตอรองสําหรับการเลนพนันทายผลฟุตบอลหรือ “ราคาบอล” รวมทั้ง

จัดหาหรืออํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของใหแกผูที่ตองการเลนพนัน 

1.1 จํานวนรอบของการเลนการพนันฟุตบอล การพนันฟุตบอลในประเทศไทย

สวนใหญ เปนการเลนพนันทายผลการแขงขันฟุตบอลตางประเทศ โดยเฉพาะฟุตบอลของประเทศใน

ทวีปยุโรป ซึ่งมีการแขงทั้งในระดับสโมสรและระดับชาติ การแขงขันในระดับสโมสรจะมีการจัดการ

แขงขันทุกป บางรายการมีการแขงขันทุกๆ 2 ป หรือ 4 ป ทั้งนี้การพนันฟุตบอลจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมี

การแขงขันฟุตบอล จึงอาจกลาวไดวาจํานวนรอบของการแขงขันฟุตบอลคือปจจัยหลักที่จะกําหนด
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ปริมาณการเลนพนันฟุตบอล รวมปจจัยดานผูใหบริการและผูบริโภค (Supply and Demand) ผูเลน

พนันฟุตบอลโดยทั่วไปจะเลนพนันฟุตบอลในระดับสโมสรเปนหลัก เนื่องจากมีการแขงขันเปนประจํา

ทุกป และมีความสม่ําเสมอในการแขงขัน มีกําหนดการของการแขงขันที่แนนอน หากพิจารณาโดยรวม

แลว สามารถเลนพนันไดทุกวัน แตหากพิจารณาเฉพาะการแขงขันที่นิยมจริงๆ จะมีการแขงขันมากใน

วันเสารและอาทิตย รองลงมาคือ วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี 

ปจจุบัน การเลนพนันฟุตบอล มีการเปดใหพนันในแทบทุกลีก (league) ที่มีการ

แขงขันในวันนั้นๆ ทั้งอังกฤษ อิตาลี เยอรมัน ฝร่ังเศส สเปน สก็อตแลนด เนเธอรแลนด และบราซิล 

อัตราการตอรองในการพนันมีใหเลนกันทุกวัน แตสวนใหญคนมักจะมาเลนกันในวันเสารและอาทิตย 

ซึ่งเปนวันที่มีการแขงขันฟุตบอลอังกฤษ อิตาลี และเยอรมัน ที่มีผูนิยมเลนกันมาก ความนิยมในการชม

การแขงขันฟุตบอลเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการกําหนดจํานวนผูเลนพนัน ทั้งนี้เนื่องจากผูเลนจํานวน

หนึ่งใหเหตุผลในการเริ่มเลนพนันและยังเลนพนันอยูจนถึงทุกวันนี้วามาจากความชอบกีฬาฟุตบอลเปน

หลัก นอกจากนี้ปจจัยของความนิยมในการลนพนันฟุตบอล ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆอีกหลายปจจัย เชน 

จํานวนรอบของการแขงขัน ความสม่ําเสมอในการแขงขัน ความทัดเทียมของทีมที่แขงขัน และความ

โปรงใสของการจัดการแขงขัน 

1.2 ผูใหบริการพนันฟุตบอล ผูใหบริการ หรือที่เรียกกันในวงพนันวา “เจามือ” 

สามารถแบงลักษณะการใหบริการได 2 ประเภท คือ “เจามือ หรือ โตะบอล” และ “นายหนา หรือ ปว

บอล” “เจามือ” หรือ “โตะบอล” เปนผูใหบริการรับพนันฟุตบอล มีการแบงระดับของการรับพนันเปน

ชั้นๆ โดยโตะบอลจะรอรับรายการแทงพนันทั้งจากผูเลนโดยตรงและจากเจานายนายหนาหรือปวบอลที่

คอยรับรายการพนันมาจากผูเลนอีกตอหนึ่ง มีการแบงระดับตามวงเงินแทงพนัน เจามือรายใหญอาจมี

วงเงินพนันสูงสุดไดประมาณ 40-50 ลานบาท โดยมีการเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย เพื่อหมุนเวียนและ

ถายเทเงินพนัน และเพื่อจับคูจํานวนเงินที่เลนพนันในแตละทีมที่แขงขัน ทั้งนี้โตะบอลรายใหญจะมีการ

ถายเทเงินพนันไปยังประเทศเพื่อนบานที่มีการพนันในรูปแบบเดียวกัน ไดแก มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฮองกง และสิงคโปร ซึ่งมีราคาบอลใกลเคียงกัน การตอแตมหรือตอลูกในระดับเดียวกัน และการ

เปลี่ยนแปลงของราคาก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน นอกเหนือจากนี้แลวบางสวนอาจจะเชื่อมโยงกับ

ธุรกิจรับพนันฟุตบอลในประเทศอังกฤษโดยตรง “นายหนา” หรือ “ปวบอล” เปนผูที่คอยสงรายการแทง

พนันใหแกโตะบอลอีกตอหนึ่ง โดยปวบอลจะเปนฝายรับแทงพนันมาจากผูเลนโดยตรง หรืออาจรับ

ตอมาจากปวรายอื่นๆก็ได บางครั้งทั้งโตะบอลและปวบอล อาจเปนคนๆเดียวกัน ทั้งนี้เพราะปวบอล

อาจสามารถรับพนันไวเองไดทั้งหมดโดยไมตองสงตอ โตะบอลบางโตะก็อาจมีความจําเปนตองถายเท

เงินพนันไปใหกับโตะบอลรายอื่น เพื่อลดความเสี่ยงของตน จึงเปนการยากที่จะแบงแยกสถานภาพของ
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โตะบอลและปวบอลใหชัดเจนได เจามือการพนันฟุตบอลอีกประเภทหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมเลนกัน นั่นคือ 

การรับพนันของเจามือหรือโตะบอลรายยอย ซึ่งสวนใหญมักตั้งอยูตามแหลงชุมชนหรือหอพักนักศึกษา 

 2. อุปสงค (Demand) ของการพนันฟุตบอล นอกจากการศึกษาดานเจามือหรือผู

ใหบริการ หรือดานอุปทานของการพนันฟุตบอลแลว อีกดานหนึ่งที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน

คือ อุปสงคหรือความตองการของผูเลนพนันฟุตบอลนั่นเอง 

2.1 จํานวนผูเลนและปริมาณการพนันฟุตบอล เนื่องจากในปจจุบันการพนัน

ฟุตบอล เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะทราบขนาดของวงเงินที่เกี่ยวของกับการพนัน

ฟุตบอลที่แทจริงได นวลนอย ตรีรัตน (2539) ไดทําการการศึกษามูลคาเงินแทงพนันฟุตบอล ซึ่งได

ประมาณการมูลคาเงินแทงพนันฟุตบอลในชวงป 2535 – 2538 ไดประมาณการจํานวนผูเลนพนัน

ฟุตบอล ซึ่งเปนการเลนพนันฟุตบอลในชวงฤดูการแขงขันปกติ มูลคาเงินแทงพนันฟุตบอล วงเงินที่มี

การโอนหรือหมุนเวียน และมูลคาเพิ่มของการประกอบการ ดังนี้การประมาณการจํานวนผูเลนพนัน

ฟุตบอลรวมทั้งหมด 115,700 คน โดยแบงเปน เขตกรุงเทพและปริมณฑล 74,800 คน และเขตภูมิภาค 

40,900 คน สวนการประมาณการมูลคาของเงินแทงพนันฟุตบอลมีมากถึง122,480 ลานบาท โดย

มูลคาของเงินแทงพนันฟุตบอลในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 89,760 ลานบาท เขตภูมิภาค

ประมาณ 32,270 ลานบาท มีเงินหมุนเวียน ประมาณ 61,240 ลานบาท และมูลคาเพิ่มประมาณ 

12,248 – 15,922 ลานบาท ซึ่งถือวามูลคาเงินแทงพนันฟุตบอลอยูในระดับที่สูงมาก จากการศึกษาของ

ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประมาณการจํานวนผูเลนพนันฟุตบอลและมูลคาเงินหมุนเวียนของการแทงพนัน

ในตลาด ป พ.ศ. 2539 ไวดังนี้ การประมาณการจํานวนผูเลนการพนันฟุตบอล โดยรวมมีมากถึง 

61,000 คน โดยแยกเปนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 34,000 คน และเขตภูมิภาคประมาณ 

27,000 คน และการประมาณมูลคาเงินหมุนเวียนมีประมาณ 48,000 ลานบาท ตอมาในป 2541 

การศึกษาของศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประมาณการมูลคาเงินหมุนเวียนของการแทงพนันในชวงฟุตบอล

โลกครั้งที่ 16 ที่ประเทศฝรั่งเศส (France’98) ในป พ.ศ. 2541 ประมาณการมูลคาเงินหมุนเวียนของ

การแทงพนันฟุตบอลในชวงฟุตบอลชิงแชมประหวางชาติยุโรป ป ค.ศ. 2000 (ยูโร 2000) ไว (พินิต วงษ

ยี่กุล. 2546: 357 อางอิงจาก ผูจัดการรายวัน, 27 มิถุนายน 2543: 9) โดยประมาณการมูลคาเงิน

หมุนเวียน 20,000 ลานบาท การศึกษาของสํานักวิจัยเอแบคโพลล ทําการสํารวจจากจํานวนนักเรียน

และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 26 แหงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในป 2542 และทําการ

ประมาณถึงกลุมตัวอยางที่จะเลนพนันฟุตบอลและเงินแทงพนันในชวงฟุตบอลชิงแชมประหวางชาติ

ยุโรป ป ค.ศ. 2000 (ยูโร 2000) (พินิต วงษยี่กุล. 2546: 357 อางอิงจาก กรุงเทพธุรกิจ, 10 มิถุนายน 

2543: 3) ประมาณการจํานวนผูเลน 366,233 คน และประมาณการมูลคาเงินแทงพนัน 987.16 ลาน

บาท 
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   จากการศึกษา โครงการวิจัยเศรษฐกิจการพนันโดยพินิต วงษยี่กุล (2546: 357-361) ได

ทําการสํารวจขอมูลระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง และเปนการสํารวจจํานวนผูเลนพนันฟุตบอลในชวง

ฤดูกาลปกติ มีจํานวนผูเลนพนันฟุตบอลประมาณ 1,995,000 ลานคน โดยแบงเปนกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 474,000 คน ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 798,000 คน และตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล 

723,000 คน และมีวงเงินรวมประมาณ 51,085 ลานบาท โดยรอยละของประชาชนที่เลนการพนัน

จําแนกตามเพศซึ่งไดแกเพศชายเลนการพนันฟุตบอลมากถึงรอยละ 96.78 และเพศหญิงเลนการพนัน

ฟุตบอลรอยละ 3.22 และเมื่อจําแนกตามอายุจะพบวาประชากรที่เลนการพนันฟุตบอลในชวงอายุ 

15 - 22 ปมีรอยละ 46.17 ชวงอายุ 23 – 35 ปมีรอยละ 38.35 ชวงอายุ 36 – 50 ปมีรอยละ 13.40 ชวง

อายุ51 – 60 ปมีรอยละ1.91 และชวงอายุที่มากกวา 60 ปข้ึนไปมีรอยละ 0.17จากการสํารวจประชากร

ที่เลนการพนันฟุตบอล เมื่อจําแนกตามชวงจํานวนเงินที่เลนในแตละครั้งเปนรายพื้นที่พบวา จํานวนเงิน

ของประชากรทั้งประเทศที่เลนพนันฟุตบอลที่เลนใชในแตละครั้งและเลนนอยกวา 100 บาท คิดเปนรอย

ละ 9.86 เลน 100 – 499 บาท คิดเปนรอยละ43.02 เลน 500 – 999 บาท คิดเปนรอยละ 23.51 เลน

1,000 – 4,999 บาท คิดเปนรอยละ 21.23 และเลนตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.38 

   จากการสํารวจประชากรที่เลนการพนันฟุตบอล จําแนกตามชวงจํานวนเงินที่เลน

รวมทั้งป เปนรายพื้นที่พบวาจํานวนเงินของประชากรทั้งประเทศที่เลนพนันฟุตบอลที่เลนใชในแตละครัง้

และเลนนอยกวา1,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.20 เลนในวงเงิน 1,000 – 2,999 บาท คิดเปนรอยละ 

20.82 เลนในวงเงิน 3,000 – 5,999 บาท คิดเปนรอยละ 12.24 เลนในวงเงิน 6,000 – 9,999 บาท คิด

เปนรอยละ 5.48 เลนในวงเงิน 10,000 – 19,999 บาท คิดเปนรอยละ 16.94 เลนในวงเงิน 20,000 – 

49,999 บาท คิดเปนรอยละ 4.78 เลนในวงเงิน 50,000 – 99,999 บาท คิดเปนรอยละ 10.10 เลนใน

วงเงิน 100,000 – 299,999 บาท คิดเปนรอยละ 2.73 เลนในวงเงิน 300,000 – 999,999 บาท คิดเปน

รอยละ 3.04 และเลนในวงเงิน 1,000,000 บาทขึ้นไปคิดเปนรอยละ 0.67 

    จากการสํารวจประชากรที่เลนการพนันฟุตบอลเมื่อจําแนกตามอาชีพพบวา ประชากร

ที่ยังไมไดทํางานนิยมเลนพนันฟุตบอลคิดเปนรอยละ13.12 แมบานหรือชวยทํางานในครอบครัวคิดเปน

รอยละ 1.11 นักเรียน นักศึกษาคิดเปนรอยละ 24.88 เกษตรกรคิดเปนรอยละ 8.42 รับจางทั่วไปคิดเปน

รอยละ 6.66 ลูกจางเอกชนคิดเปนรอยละ 19.96 ลูกจางชั่วคราวคิดเปนรอยละ 3.56 ขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 5.11 ประกอบอาชีพสวนตัวคิดเปนรอยละ 15.63 เจาของสถาน

ประกอบการ/ธุรกิจคิดเปนรอยละ 0.85 และผูประกอบอาชีพอ่ืนๆคิดเปนรอยละ 0.70 ในปพ.ศ. 2549 

หนังสือพิมพผูจัดการรายวันไดแสดงขอมูลที่ไดจากการสํารวจประชากรที่เลนการพนันฟุตบอลจําแนก

ตามระดับการศึกษาพบวาประชากรที่มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา นิยมเลน

การพนันฟุตบอลคิดเปนรอยละ16.95 ระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ38.44 ระดับอาชีวศึกษา คิด
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เปนรอยละ25.70 ระดับ อุดมศึกษา คิดเปนรอยละ18.91 จากการศึกษาของศูนยเฝาระวังและเตือนภัย

ทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) รวมกับศูนยศึกษาการพัฒนา

แบบยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยรายงานการเฝาระวังและเตือนภัยทาง

สังคมเรื่อง “ผลกระทบจากการแขงขันฟุตบอลโลกกับสังคมไทย” โดยศึกษาจาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ 

จากจํานวนผูใหขอมูล 29,869 ราย (พนันบอลธุรกิจขามชาติ. 2549: 16) นายสังคม คุณคณากรสกุล 

นักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดใหขอมูลวา ศูนยศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืน

ไดทําการประเมินสถานการณการเลนพนันฟุตบอลโลกโดยอิงกับประชากร พบวา จะมีผูเลนทายพนัน

ฟุตบอลโลกสูงถึง 3,651,938 ราย เปนชาย 2,899,326 ราย หญิง 752,613 ราย หรือคิดเปนพันละ 24 

ราย สําหรับเงินหมุนเลนพนันบอล คาดวาตอคูมีเงินหมุนเวียนประมาณ 741 ลานบาท ผานมือเพศชาย 

660 ลานบาท ผานมือเพศหญิง 81 ลานบาท และคาดวาเมื่อส้ินสุดฤดูกาลแขงขันฟุตบอลโลก จะมีเงิน

หมุนเวียนในการเลนการพนันสูงถึง 47,453,597,598 ลานบาท 

   นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาประชากรที่เลนการพนันจําแนกตามอาชีพพบวาประชากร

ที่มีประกอบอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษานิยมเลนการพนันฟุตบอลคิดเปนรอยละ 49.06 ประกอบอาชีพ

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 18.74 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปคิดเปนรอยละ 13.69 

ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 9.99 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทคิดเปนรอย

ละ 8.52 

   โดยวงเงินที่หมุนเวียนจริงสําหรับการเลนทายพนันฟุตบอล มาจากเงินสวนตัว จาก

ผูปกครอง และเงินกูยืมตามลําดับ และแหลงพนันฟุตบอลที่นักพนันชอบแทง คือเพื่อน รอยละ 45.60 

รองลงมา โตะบอล เจามือ รอยละ 35.10 ญาติพี่นอง รอยละ 10.13 และอินเตอรเน็ต รอยละ 2.79 

ตามลําดับ โดยนักพนันจะติดตามผลการแขงขันผานทาง โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ส่ือพิมพดานกีฬา 

อินเตอรเน็ต การพูดคุยกับเพื่อน และเคเบิ้ลทีวีตามลําดับ ทั้งนี้ เมื่อมีเร่ืองของการได – เสียเงินพนัน เขา

มาเกี่ยวของ ผูเลนพนันฟุตบอลยอมเกิดสภาวะความเครียดทางจิตใจในระดับที่มากนอยแตกตางกัน 

และจากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางยอมรับวาเกิดความเครียดจากการเลนพนันฟุตบอลรอยละ 

58.18 โดยเมื่อทําการแบงประเภทของความเครียดแลว พบวา ผูที่เลนพนันแลวมีสภาวะความเครียด

มาก มีอยูรอยละ 23.87 เครียดปานกลาง รอยละ 30.31 ขณะที่รอยละ 45.82 ระบุวาไมเครียดเลย ซึ่ง

สาเหตุที่ยังไมเครียดมากนั้นเพราะเปนชวงตนฤดูกาล ยังมีเงินจาย หลังจากนี้เชื่อวา จะมีการทวงหนี้

และหนีหนี้กันมากขึ้น วิธีการทวงหนี้ของโตะบอลขั้นแรกคือ การสั่งสอนเบาะๆ ตอมาก็ทําใหหลาบจํา 

อาจเปนการทํารายรางกาย และมาตรการสุดทายคือมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อไมใหคนอื่นๆทําตามเปน

เยี่ยงอยาง 
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  จากสถิติที่ไดจากการสํารวจแสดงใหเห็นวาในชวงปพ.ศ. 2535 - 2538 มีผูเลนการพนัน

ฟุตบอลโดยประมาณ 115,700 คน มีจํานวนเงินหมุนเวียนในการเลนพนันฟุตบอลประมาณ 122,480 

ลานบาท ในชวงปพ.ศ. 2539 พบวา มีผูเลนการพนันฟุตบอลโดยประมาณ 61,000 คน มีจํานวนเงิน

หมุนเวียนในการเลนพนันฟุตบอลประมาณ 48,000 ลานบาท ในชวงปพ.ศ. 2541 พบวา มีจํานวนเงิน

หมุนเวียนในการเลนพนันฟุตบอลประมาณ 20,000 ลานบาท และในชวงปพ.ศ. 2542 พบวามีผูเลน

การพนันฟุตบอลโดยประมาณ 366,233 คน มีจํานวนเงินหมุนเวียนในการเลนพนันฟุตบอลประมาณ 

98,716 ลานบาท จากขอมูลการเลนพนันฟุตบอลและสถิติจากการสํารวจอาจกลาวไดวา ที่ในชวงป

พ.ศ. 2535 - 2538 มีจํานวนผูเลนการพนันฟุตบอลและมีจํานวนเงินหมุนเวียนในการเลนมากปพ.ศ. 

2539 และ ปพ.ศ. 2541 เนื่องจากในชวงในชวงปพ.ศ. 2535-2538 ถือวาเปนยุคทองของกีฬาฟุตบอล

เพราะเริ่มมีการถายทอดฟุตบอลยุโรปสงผลใหการเลนการพนันฟุตบอลเฟองฟูตามไปดวย และในชวงป

พ.ศ. 2542 มีจํานวนผูเลนการพนันฟุตบอลและมีจํานวนเงินหมุนเวียนในการเลนมากขึ้นกวาทุกๆปที่

ผาน เนื่องจากกีฬาฟุตบอลยังคงไดรับความนิยมมากประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีและ

ความเจริญของสื่อ สงผลใหมีชองทางในการติดตามขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ฉับไว และในอนาคต

การเลนพนันฟุตบอลในประเทศไทยก็มีแนวโนมที่จะมากข้ึนเรื่อยๆตามความทันสมัยของเทคโนโลยี

ดวย  

  นอกจากนี้ในการสํารวจผูเลนการพนันฟุตบอลในชวงฤดูกาลของฟุตบอลมีจํานวนผูเลน

การพนันฟุตบอลประมาณ 19 ลานกวาคน และมีวงเงินหมุนเวียนมากถึงประมาณ หาหมื่นกวาลาน

บาท โดยเพศชายใหความสนใจในการเลนพนันฟุตบอลมากกวาเพศหญิง โดยเพศชายนิยมเลนพนัน

ฟุตบอลมากถึงประมาณรอยละ 96.78 นอกจากนี้ยังสรุปไดวาประชากรในชวงอายุ 15-22 ป นิยมเลน

การพนันฟุตบอลมากที่สุดคิดเปนรอยละ 46.17และจากการสํารวจประชากรที่เลนการพนันฟุตบอล 

เมื่อจําแนกตามชวงจํานวนเงินที่เลนในแตละครั้งเปนรายพื้นที่สรุปไดวา จํานวนเงินที่นิยมเลนอยูในชวง

ประมาณ 100 – 499 บาท คิดเปนรอยละ 43.02 และ จําแนกตามชวงจํานวนเงินที่เลนรวมทั้งป สรุปได

วาจํานวนวงเงินที่นิยมเลนในแตละครั้งเลนคือเลนนอยกวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.20 ซึ่งจาก

ขอมูลแสดงใหเห็นวาวงเลนที่ใชในแตละครั้งและรวมทั้งปนั้นอยูในวงเงินที่ไมมากอาจเนื่องมาจากผูเลน

แทงหลายคู และในแตละวันแตละสัปดาหก็มีการแขงขันฟุตบอลหลายคู และจากขอมูลยังพบวา

นักเรียนนักศึกษานิยมเลนการพนันฟุตบอลสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 24.88 และจากระดับการศึกษา

พบวานักเรียนในระดับมัธยมศึกษานิยมเลนการพนันฟุตบอลมากกวา นักเรียนที่อยูในระดับ

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา และมากกวานักเรียนในระดับอาชีวศึกษา และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

โดยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานิยมเลนการพนันฟุตบอลคิดเปนรอยละ 38.44 
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  จากขอมูลเบื้องตนผูวิจัยมีความเห็นวาการเลนพนันฟุตบอลจัดเปนพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคและยังคงเปนปญหาที่ยากตอการแกไข ซึ่งจากอดีตจนกระทั่งปจจุบันยังพบวาการเลนพนัน

ฟุตบอลยังคงเปนพฤติกรรมที่ติดอันดับของการไดรับความนิยม และมีแนวโนมของจํานวนนักเรียน

นักศึกษาในการที่จะเลนพนันฟุตบอลนั้นสูงขึ้นเรื่อย  ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาพฤติกรรมของนักเรียน

นักศึกษาที่มีแนวโนมเบี่ยงเบนไปในทางที่เสื่อมโทรมลง  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการ

เลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และเลือกที่จะศึกษานักศึกษาที่เรียนในชั้นปที่ 1 

และชั้นปที่ 4 เนื่องจากเหตุผลที่วานักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 มีความแตกตางกันอยางชัดเจน

ทางดานอายุ วุฒิภาวะทางปญญา วุฒิภาวะทางอารมณ และประสบการณโดยศึกษาความไม

แปรเปลี่ยนของรูปแบบเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่สรางขึ้นตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผนระหวางกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.2 แหลงขอมูลของผูเลนการพนันฟุตบอล ในการเลนพนันฟุตบอล ส่ิงที่ขาดไมได

คือแหลงขอมูลสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ ที่จะเลือกวาจะเลนพนันคูไหน แหลงขอมูลที่สําคัญ

ที่สุดคือหนังสือพิมพกีฬารายวัน เพราะนอกจากจะมีการนําเสนอขอมูลสถิติสําหรับชวยในการตัดสินใจ

แลว หนังสือพิมพกีฬายังมีการนําเสนออัตราราคาตอรองฟุตบอล ซึ่งนอกเหนือจากนี้ผูเลนพนันจะทราบ

อัตราตอรองไดจากเพื่อนหรือใชการสอบถามจากปวบอลทางโทรศัพท สวนแหลงขอมูลที่ใชในการ

ตัดสินใจอันดับรองลงมาคือ บทวิเคราะหวิจารณการแขงขันของบรรดาคอลัมนนิสตหรือผูเชี่ยวชาญ ฟง

การตัดสินใจจากเพื่อนหรือคนรูจัก 

 2.3 ขนาดของการเลนพนันฟุตบอล ขนาดของการเลนพนันฟุตบอลสามารถวัดได

จาก ความถี่ของการเลนพนัน และปริมาณเงินที่เลนพนันในแตละคู ซึ่งการเปดพนันฟุตบอลสามารถ

เปดพนันไดแทบทุกวันเทาที่จะมีการแขงขันฟุตบอล อาทิเชน ฟุตบอลลีกจาก 3 ประเทศที่นิยมเลนพนัน 

ไดแก อังกฤษ เยอรมัน และอิตาลี ทั้ง 3 ประเทศนี้ใน 1 สัปดาห มีนัดแขงขันฟุตบอลรวมกัน ไมต่ํากวา 

28 นัด โดยมีการแขงขันในวันเสารและวันอาทิตยซึ่งเปนวันหยุดสุดสัปดาหมากที่สุดประมาณรอยละ 

80 – 90 ของจํานวนการแขงขันทั้งหมดในแตละสัปดาห สวนในวันธรรมดามีการแขงขันนอยกวาเพียง 1 

– 2 นัด ในแตละวันสําหรับกรณีฟุตบอลลีกแตหากเปนการแขงขันฟุตบอลสโมสรระหวางประเทศ เชน

ยูฟาแชมเปยนลีก และยูฟาคัพ จะแขงขันกันในวันอังคาร – พฤหัสบดี เทานั้น 

   โดยทั่วไปผูเลนพนันฟุตบอลสวนใหญมักเลือกเลนพนันทายผลฟุตบอลเพียงบาง

นัดหรือประมาณรอยละ 50 – 80 ของจํานวนการแขงขันทั้งหมดเทานั้น ขณะที่ผูเลนแทบทุกนัดที่

แขงขันมีสัดสวนที่นอยลงมา มีไมมากนักที่จะเลนเพียงนัดเดียว และเมื่อผูเลนมีประสบการณในการเลน

พนันฟุตบอลยาวนานขึ้น แนวโนมที่จะเลนพนันฟุตบอลมากคูข้ึนก็มีมากไปดวย เชนกัน 
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 2.4 รายไดและการชําระเงิน ผูเลนพนันบอลจํานวนมาก เลนพนันดวยรายไดประจํา 

รูปแบบการเลนสวนใหญเปนระบบเครดิต นั่นคือการชําระเงินจะมีข้ึนภายหลังจากที่ทราบผลการ

แขงขันที่ไดพนันไวแลว การชําระเงิน กระทําโดยการโอนผานสถาบันการเงินและชําระดวยเงินสด ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับยอดหนี้รวมของการพนันที่ตองชําระ และเมื่อพิจารณาในวงเงินพนันที่เลนในแตละคร้ัง สวน

ใหญเลนพนันในวงเงินระหวาง 100 – 4,999 บาท ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือรูปแบบการตกลงเลน

พนันและชําระเงินระหวางผูเลนกลับเจามือนั้น ลวนมีพื้นฐานอยูบนความเชื่อใจ และความสัมพันธกัน

ระวาง 2 ฝาย รูปแบบเชนนี้ สงผลใหการตกลงเลนการพนันของบุคคลเกิดขึ้นไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 

เพราะไมจําเปนตองหาเงินสดมาวางมัดไวลวงหนา อีกทางหนึ่ง ก็สามารถเปนกลไกปองกันการผิด

สัญญาระหวางทั้งสองฝายไดในระดับหนึ่งดวย 
  2.7 การตีคาความสูญเสยีจากการเลนพนันฟุตบอล 

  มงคล พัชรดํารงกุล และสุมาลา ศิริโชติ (2544: 6 - 8) ไดศึกษารูปแบบและวิธีการเลน

พนันฟุตบอลในประเทศไทย เพื่อตีคาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในรูปตัวเงินจากการเลนพนันฟุตบอลของ

นักเรียน นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และหาผลตอบแทนและผลเสียที่รัฐไดรับหากมีการอนุญาต

ใหเลนพนันฟุตบอลไดโดยถูกกฎหมาย จากการศึกษาสรุปไดวาความสูญเสียที่เกิดที่ใชไปเพื่อจัดหา

ขอมูลและติดตอส่ือสารประมาณ 10,623.76 บาท/ป/คน โดยมูลคาของเงินออมที่ใชไปประมาณ 

5,596.33 – 6,186.44 บาท/ป/คน และพบวาคาเสียโอกาสในการศึกษาเลาเรียนของกลุมตัวอยาง 

นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษารัฐบาลระดับตํ่ากวาและสูงกวาปริญญาตรีอยูระหวาง 278.65 

– 1,021.71 บาท/ป/คน และกลุมตัวอยางนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาเอกชนระดับเดียวกัน 

2,300.63 บาท/ป/คน มีมูลคาความสูญเสียอันเกิดจากการไมสามารถชําระหนี้พนันฟุตบอลไดจนทําให

เกิดปญหาทางอาชญากรรม 1,827.75 บาท/ป/คน ดังนั้นมูลคาความสูญเสียที่เกิดจากการเลนพนัน

ฟุตบอลของกลุมตัวอยางนักเรียน นักศึกษาประมาณ 18,326.49 – 20,938.58 บาท/ป/คน สวนรายได

ที่รัฐไดรับจากการอนุญาตใหเลนพนันฟุตบอลโดยถูกกฎหมายประมาณ 6,995.42 – 7,733.05 บาท/ป 

จากผูเลนพนัน 1 คน  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตีคาความสูญเสียที่เกิดจากการ

เลนพนันฟุตบอล พบวามูลคาของเงินออม คาเสียโอกาสในการศึกษาเลาเรียนของนักเรียน – นักศึกษา

ที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนอยูในระดับที่สูงกวานักเรียน – นักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษาของ

รัฐบาลและมีมูลคาความสูญเสียอันเกิดจากการไมสามารถชําระหนี้พนันฟุตบอลไดจนทําใหเกิดปญหา

ทางอาชญากรรมตามมาในระดับสูงกวารัฐบาล ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

ความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่สรางขึ้นตามกรอบทฤษฎี
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พฤติกรรมตามแผนระหวางกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและเอกชน 

 

ตอนที่ 3 ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สวนนี้เปนการนําเสนอทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล ซึ่งเปนทฤษฎีตนแบบของทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนที่นํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยไดนําเสนอทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล

และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนตามลําดับ ดังนี้ 
3.1 ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory Reasoned Action) 

ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลเปนทฤษฎีที่สรางขึ้นโดยฟชไบนและไอเซน ซึ่งไดเร่ิม

ศึกษาทฤษฎีนี้เมื่อ ป ค.ศ. 1967 และนําเสนออยางเต็มรูปแบบเมื่อป ค.ศ. 1980 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

   3.1.1 ความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

   ทฤษฎีนี้มีความเชื่อพื้นฐานวา “มนุษยเปนผูที่มีเหตุผล ใชขอมูลที่ตนมีอยาง

เปนระบบ พฤติกรรมที่มนุษยปฏิบัติมิไดเกิดมาจากจิตไรสํานึกหรือการทําตามอําเภอใจ แตมนุษยจะ

พิจารณาผลจากการกระทําของตนเอง กอนตัดสินใจที่จะลงมือกระทํา หรือไมกระทําพฤติกรรมใด 

พฤติกรรมหนึ่ง” ซึ่งจุดหมายทายสุดของทฤษฎีนี้เพื่อ ทําความเขาใจและอธิบายพฤติกรรมของแตละ

บุคคลนั่นเอง (Ajzen; & Fishbein. 1980: 5) 

    3.1.2 สาระสําคัญของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

    ทฤษฎีนี้เชื่อวาการกระทําของมนุษยโดยสวนใหญ จะขึ้นอยูกับความตั้งใจที่

จะทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง หรือที่เรียกวา เจตนาเชิงพฤติกรรรม (Behavioral Intention or I) ซึ่ง

การที่มนุษยจะกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ข้ึนอยูกับเจตนาหรือเจตนาเชิงพฤติกรรมใหเปน

ตัวกําหนดเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรม โดยที่เจตนาเชิงพฤติกรรม ยังขึ้นอยูกับตัวกําหนด

อีก 2 ตัว คือ ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) และอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ดังมี

รายละเอียดตอไปนี้ 

    1) ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) คือการประเมินผลที่เกิดจากการ

กระทําของบุคคล วาเปนไปในทางบวกหรือลบ ดีหรือไมดี ซึ่งเรียกวา ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม 

(Attitude toward the behavior or AB) 

 ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม ยังขึ้นอยูกับความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม 

(Behavioral beliefs or bi) ซึ่งเมื่อบุคคลมีความเชื่อ เมื่อการกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง แลวผล

ที่เกิดจากการกระทําเปนไปในทางบวก บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมและจะกระทํา

พฤติกรรมดังกลาว ในทางตรงกันขามหากผลที่เกิดจากการกระทําเปนไปในทางลบ บุคคลนั้นก็จะมี
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ทัศนคติที่ไมดีตอพฤติกรรมและจะไมกระทําพฤติกรรมดังกลาว ตัวอยางเชน ครอบครัวที่ 1 ซื้อวีดีโอเกม 

เพราะเชื่อวาสิ่งนี้ ชวยใหลูกมีความสุข และครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกัน ไดใชเวลาพักผอนรวมกัน 

ซึ่งถือวาเปนความเชื่อในทางบวก เพราะเชื่อวาทําลงไปแลวเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชน ก็จะซื้อและใช

เวลาในการดูวีดีโอเกมในครั้งตอๆไป ครอบครัวที่ 2 ไมซื้อวีดีโอเกม เพราะเชื่อวาสิ่งนี้ เปนสิ่งที่บั่นทอน

สุขภาพของลูก ทําใหลูกขาดความรับผิดชอบ อาจไมสนใจครอบครัว ซึ่งถือวาเปนความเชื่อในทางลบ 

เพราะเชื่อวาทําลงไปแลวสงผลกระทบที่ไมดีตอลูกและครอบครัว เปนเรื่องไรสาระ ก็จะไมซื้อและใช

เวลาในการดูวีดีโอเกมอีกในครั้งตอไป 

   นอกจากทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม จะขึ้นอยูกับความเชื่อเกี่ยวกับผลของ

พฤติกรรม(behavioral beliefs or bi) แลว ยังขึ้นอยูกับการประเมินผลของพฤติกรรม (Subjective 

Evaluation or ei) ดวย ซึ่งเมื่อบุคคลไดประเมินการกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง แลวผลที่เกิด

จากการกระทําเปนไปในทางบวกหรือประเมินแลววาดี บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมและจะ

กระทําพฤติกรรมดังกลาว ในทางตรงกันขามหากผลที่เกิดจากการกระทําเปนไปในทางลบหรือประเมิน

แลววาไมดี บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอพฤติกรรมและจะไมกระทําพฤติกรรมดังกลาว โดยที่

ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมจะแตกตางกันออกไปตามแตละบุคคล (Ajzen; & Fishbein. 1980: 7) จาก

ความสัมพันธดังกลาว สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

                                

n

i i
i 1

AB b e
=

=∑  

 

เมื่อ      AB     แทน   ทัศนคติทีม่ีตอพฤติกรรม 

                              ib    แทน   ความเชื่อเกีย่วกับผลของพฤติกรรม 

                      ie    แทน   การประเมินผลของพฤตกิรรม 

                               n    แทน   จาํนวนความเชื่อเกีย่วกบัพฤติกรรม 

 2) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) เปนการกระทําของบุคคลในการ

คลอยตามบุคคลใกลชิดที่มีความสําคัญตอบุคคลนั้น ซึ่งบุคคลที่ใกลชิดจะมีอิทธิพลและมีความสําคัญ

ตอการที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรม หากสังคมหรือคนรอบขางตองการใหบุคคลกระทํา

พฤติกรรมนั้น บุคคลก็จะมีทัศนคติที่จะกระทําพฤติกรรมดังกลาว และอิทธิพลดังกลาว เรียกวา การ

คลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm or SN) 

   การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm or SN) ข้ึนอยูกับความ

เชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิง (Normative beliefs or NBi) เปนความเชื่อวาบุคคลรอบขางที่มี

ความสําคัญ มีความตองการใหบุคคลกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง มากนอยเพียงใด เชน ถา

บุคคลตองการซื้อวีดีโอเกม และถาบุคคลที่ใกลชิด (พอ แม ครู และเพื่อนๆ) บอกวาสิ่งนี้เปนสิ่งที่ดีและมี
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ประโยชน ก็จะสงผลใหบุคคลตัดสินใจซื้อวีดีโอเกมในที่สุด ซึ่งนอกจากอิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับ

กลุมอางอิงแลว ยังขึ้นอยูกับแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (Motivation to comply or MCi) จาก

ความสัมพันธดังกลาว สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
n

i i
i 1

SN NB MC
=

=∑  

                                   เมื่อ              SN  แทน      การคลอยตามกลุมอางอิง 

                          iNB  แทน   ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง             

         iMC  แทน   แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางองิ    

             n   แทน   จํานวนกลุมอางอิง 

  3) น้ําหนักความสําคัญของทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (W1) และการคลอย

ตามกลุมอางอิง (W2) ซึ่งเปนน้ําหนักของพฤติกรรมที่ไดจากการคํานวณสมการถดถอยพหุคูณ เมื่อ

พิจารณาจากกรณีตัวอยางที่บุคคลสองคน ตางมีทัศนคติที่ดีตอการเลนพนันฟุตบอล และรับรูวากลุม

อางอิงหรือบุคคลใกลชิดที่มีความสําคัญตอบุคคลนั้น ไมเห็นดวย และไมตองการใหบุคคลนั้นเลนการ

พนันฟุตบอล และเพื่อตอบคําถามในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจตนาเชิงพฤติกรรม ภายใตความขัดแยงของทั้ง

สองฝาย เราจําเปนตองทราบถึงน้ําหนักความสัมพันธที่สําคัญของทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมและการ

คลอยตามกลุมอางอิง ซึ่งเปนตัวกําหนดเจตนาเชิงพฤติกรรมในการเลนพนันฟุตบอลดังกลาว ในบาง

กรณีพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด อาจถูกกําหนดโดยทัศนคติมากกวาการคลอยตามกลุมอางอิง หรือ

อาจไดรับอิทธิพลจากการคลอยตามกลุมอางอิงมากกวาทัศนคติ หรืออาจไดรับอิทธิพลจากปจจัยทั้ง

สองไลเลี่ยกัน ความสําคัญทั้งสองอาจแตกตางกันจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึ่ง 

  4) จากขอ 1) – 3) สามารถเขียนเปนสมการทํานายเจตนาเชงิพฤติกรรมและ

การประมาณคาพฤติกรรมไว ดังนี ้
 

( ) ( )1 2B ~ I AB w SN w= +  

       

      เมื่อ      B    แทน  พฤติกรรม 

                            I    แทน  เจตนาเชงิพฤติกรรม 

                        AB  แทน  ทัศนคติทีม่ีตอพฤติกรรม 

                          SN   แทน  การคลอยตามกลุมอางอิง 

                          1w   แทน  คาน้ําหนักความสําคัญของ  AB ที่มีตอ I 

                          2w   แทน  คาน้ําหนักความสําคัญของ  SN ที่มีตอ I 
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  5) ตัวแปรภายนอก (External Variables) เชนตัวแปรบุคลิกภาพ ตัวแปรทาง

ชีวสังคม ตัวแปรดานประชากร และทัศนคติตอการประกอบพฤติกรรม เปาหมายอื่นที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมนั้นๆ ไอเซนและฟชไบน (Ajzen; & Fishbein.  1980: 8-9, 82-84) เชื่อวาตัวแปรภายนอกจะ

ไมมีอิทธิพลทางตรงไปยังเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรม และตัวแปรภายนอกดังกลาวจะมีอิทธิพล

ตอเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมในทางออมเทานั้น โดยจะมีอิทธิพลผานตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับ

พฤติกรรมและการประเมินผลของพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนะของกลุมอางอิงตอการกระทํา

พฤติกรรมนั้น  และแรงจูงใจของบุคคลที่จะคลอยตามกลุมอางอิง  หรือมีอิทธิพลตอน้ําหนัก

ความสัมพันธ (w1, w2) ทางใดทางหนึ่งหรือทั้งหมด ซึ่งผลกระทบทางออมนี้จะสงผลตอเจตนาเชิง

พฤติกรรมของบุคคลตอเมื่อผลการวัดทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางออม ผลการวัดการ

คลอยตามกลุมอางอิงทั้งทางตรงและทางออมและน้ําหนักความสัมพันธของทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม

และการคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธกันอยางนัยสําคัญตอการทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรม  

และจะสงผลตอพฤติกรรมก็ตอเมื่อคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางเจตนาเชิงพฤติกรรมและ

พฤติกรรมมีคาสูง 

  6) การกําหนดพฤติกรรมที่ศึกษา จําเปนตองกําหนด โดยตองคํานึงถึงสิ่ง

ตางๆประกอบดังนี้ (1) การกระทํา (Action) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เชน การ

สูบบุหรี่ และเปนกลุมของพฤติกรรม เชน การออกกําลังกายซึ่งอาจประกอบดวยการกระทําหลายอยาง 

คือ การวิ่ง การเลนฮอกกี้ การเลนฟุตบอล หรือเลนเทนนิส (2) เปาหมาย (Target) หมายถึง เปาหมาย

ของการกระทํา เชน การเลนกีฬาอาจกําหนดเปาหมายใหเปนการเลนกีฬาฟุตบอล (3) เวลา (Time) 

หมายถึง เวลาที่เราจะศึกษาพฤติกรรม เชน การเลนกีฬาฟุตบอลหลังเลิกเรียน (4) บริบท (Context) 

หมายถึง สถานการณของพฤติกรรมที่เราสนใจศึกษา เชน การเลนกีฬาฟุตบอลหลังเลิกเรียนที่สนาม

โรงเรียน (ธีระพร อุวรรณโณ. 2535: 146) 

   การกําหนดพฤติกรรมที่จะศึกษานี้สามารถกําหนดใหมีความจําเพาะไดตามที่เราสนใจ

ศึกษา เมื่อกําหนดพฤติกรรมแลว ในการวัดทัศนคติตอพฤติกรรมก็ตองวัดใหสอดคลองกับพฤติกรรม

ดวย 
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3.1.3 โครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

จากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวขางตน ไอเซนและฟชไบน 

(Ajzen; & Fishbein. 1980: 8) ไดเขียนเปนโครงสรางพื้นฐานแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ดัง

ภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 โครงสรางพืน้ฐานแสดงความสัมพนัธของตัวแปรตางๆในทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

 

3.1.4 ตัวแปรภายในกรอบทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

  ในการที่จะเขาใจถึงพฤติกรรมได ตองทําความเขาใจ ในสิ่งตางๆเหลานี ้

   1) พฤติกรรม (Behavior) เปนการที่บุคคลแสดงออกมาตามการรับรูและ

ความรูสึก ซึ่งพฤติกรรมเปนสิ่งที่ซับซอน และการที่เราเขาใจถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได เราจําเปนอยางยิ่ง

ที่ตองเขาใจถึงสิ่งเหลานี้กอน 

1.1 พฤติกรรมและผล (Behavior versus Outcomes) ในการศึกษา

พฤติกรรมที่สนใจนั้น ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะศึกษาพฤติกรรม หรือผล เพราะทั้งสองสิ่งนี้มีความ

แตกตางกัน เนื่องจากผล อาจเกิดจากปจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรม และพฤติกรรมหลายๆ

พฤติกรรมที่แตกตางกัน อาจนําไปสูผลเดียวกัน อาทิ การประสบความสําเร็จในการแขงขันกรีฑา ซึ่ง

อาจมาจากพฤติกรรมตางๆ เชน ความขยันในการฝกซอม การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การ

ความเช่ือเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม 

(Behavioral beliefs)  และ 

การประเมินผลของพฤติกรรม 

(Evaluation of the Outcomes) 

ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม 

 (Evaluation of the 

ความเช่ือเกี่ยวกับกลุมอางอิง 

(Normative beliefs)   

และแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอิง 

 (Motivation to Comply) 

การคลอยตามกลุมอิง 

(Subjective Norm) 

คาน้ําหนักความสัมพันธเชิงสัมพัทธของ

ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม 

และการคลอยตามกลุมอางอิง 

(Relative Importance of Attitudinal 

and Normative Consideration) 

เจตนาเชิงพฤติกรรม 

(Behavioral intention) 

พฤติกรรม 

(Behavior) 
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พักผอนที่เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย เปนตน นอกจากนี้ผล ที่อาจเกิดจากปจจัยอื่นๆ 

อีก เชน ประสิทธิภาพของรองเทาที่สวมใส เปนตน 

1.2 การกระทําเดี่ยวและประเภทพฤติกรรม (Single Action Versus 

Behavioral Categories) ในบางครั้งเราอาจมองขามความแตกตางระหวางพฤติกรรมเฉพาะไป และ

เราไมสามารถสังเกตพฤติกรรมไดโดยตรง เนื่องจาก พฤติกรรมหนึ่งๆ จะประกอบดวยการกระทําเฉพาะ

หลากหลายการกระทํา เชน หากจะทําการสังเกต “การเรียนหนังสือ” เราสามารถสังเกตไดเพียง

พฤติกรรมเฉพาะเทานั้น คือ ความตั้งใจขณะเรียน ฟงและจดบันทึก การอานหนังสือ ซึ่งเราถือวาการ

กระทําเฉพาะเหลานี้เปนการเรียนหนังสือ 

    1.2.1 การกระทําเดี่ยว (Single Action) การกระทําเดี่ยวเปนพฤติกรรม

เฉพาะที่บุคคลกระทํา การที่จะวัดการกระทําเดี่ยวนั้น ตองอาศัยการนิยามใหครอบคลุมและชัดเจน

เพียงพอที่จะสังเกตได วาการกระทํานั้นถูกตองหรือไม ซึ่งการกระทําบางอยางอาจเปนการกระทําที่

สังเกตไดยาก ดังนั้น การนิยามจึงมีความสําคัญมากที่ตองกระทําใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่

ตรงกันในการสังเกตของผูสังเกต โดยประเมินจากดัชนีความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต 

    1.2.2 ประเภทพฤติกรรม (Behavioral Categories) การรวมการกระทํา

พฤติกรรมเดี่ยวหลายๆพฤติกรรมเขาดวยกันเรียกวา “กลุมของการกระทํา” เราไมสามารถสังเกต

ประเภทพฤติกรรมไดโดยตรงตองอนุมานจากการกระทําเดี่ยว ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองกําหนดการ

กระทําเดี่ยวที่สัมพันธกับประเภทพฤติกรรมนั้นๆใหมากที่สุด การกระทําเดี่ยวตองสามารถสังเกตได

โดยตรงและมีความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต และทําการสังเกตการณกระทําแตละการกระทําแลวนํามา

ใหคะแนน คะแนนรวมที่ไดเปนดัชนีในการวัดปริมาณของประเภทพฤติกรรม เชน ประเภทพฤติกรรม

ควบคุมอาหาร เกิดจากพฤติกรรมยอยๆ เชน รับประทานยาลดความอวน รับประทานอาหารวันละ 2 

มื้อ ดังแสดงตัวอยางไวใน ตาราง 1 
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ตาราง 1 การคํานวณดัชนีการควบคุมอาหาร 

 

น้ําหนกั การกระทําเดีย่ว 
คนที่ 1 คนที่ 2 

การกระทํา คะแนน การกระทํา คะแนน 

-1 รับประทานของขบเคี้ยวกอนถึงเวลาอาหาร +1 -1 -1 +1 

-1 รับประทานไอศกรีม +1 -1 -1 +1 

+1 ดื่มกาแฟไมใสน้ําตาล -1 -1 +1 +1 

+1 ดื่มเครื่องดื่มทีม่ีแคลอรี่ต่ํา -1 -1 +1 -1 

+1 รับประทนอาหารวนัละ 2 มือ้ +1 +1 -1 -1 

-1 รับประทานอาหารจําพวกแปง +1 -1 -1 +1 

-1 รับประทานผลไมและของหวานหลงัอาหารค่ํา +1 -1 -1 +1 

-1 ดื่มเบียร +1 -1 +1 -1 

+1 รับประทานยาลดความอวน -1 -1 -1 -1 

-1 รับประทานขนมปง -1 +1 -1 +1 

 ดัชนีการควบคุมอาหาร  -6  +2 

 ที่มา:  Ajzen; & Fishbein. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social 

Behavior. p. 33. 

 

 จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวาคะแนนรวมที่ไดนี้เปนดัชนีของประเภทพฤติกรรม ซึ่งพบวา

คนที่ 2 จะมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารมากกวาคนที่ 1   

 1.3 ความจําเพาะของพฤติกรรม (Behavioral Element) การวัดพฤติกรรมตาม

ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล ไมวาจะเปนการวัดการกระทําเดี่ยวหรือประเภทของพฤติกรรมจะมีความ

เที่ยงตรงมากนอยเพียงใด จะขึ้นอยูกับความจําเพาะของพฤติกรรม และความจําเพาะพฤติกรรมก็

ข้ึนอยูกับ การกระทํา (Action) เปาหมาย (Target) บริบท (Context) และเวลา (Time) ถาความจําเพาะ

ของพฤติกรรมมีมากการวัดพฤติกรรมก็จะแมนตรงมากขึ้น เชน การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีในสมัยหนา (Ajzen; & Fishbein.  1980: 261) การกระทํา (Action) คือ การลงคะแนน

เสียง เปาหมาย (Target)   คือ การเลือกตั้งประธานาธิบดี เวลา (Time) คือ การเลือกตั้งสมัยหนา 

บางครั้งเราอาจสนใจการกระทําหนึ่งในเปาหมายหนึ่ง แตเราอาจสนใจบริบทและเวลาไมมากนัก ดังนั้น 

เราตองพิจารณาในทุกๆบริบท และสังเกตตลอดเวลาที่พฤติกรรมอาจจะเกิดขึ้น 
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1.4 การวัดหลายทางเลือก (Multiple Choice and Magnitude) ในการสังเกตหรือ

วัดพฤติกรรมอาจทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

 1.4.1 วิธีที่ทําใหบุคคลมีทางเลือก 2 ทาง คือ การกระทําพฤติกรรมหรือไม

กระทําพฤติกรรม เชน เขาขับรถไปทํางานหรือไม 

 1.4.2 วิธีที่ใหบุคคลมีทางเลือกมากกวา 2 ทางที่เขาสามารถเลือกได เชน เขา

เดินทางไปทํางานดวยยานพาหนะใด 

  _______รถยนตสวนตัว   _______โดยสารรถของผูอ่ืน 

  _______รถประจําทาง   _______รถแทก็ซี่ 

  _______รถจักรยานยนต  _______รถจักรยาน 

  _______เดิน 

ทางเลือกเหลานี้อาจมองวา เปนกลุมของการกระทําเดี่ยวที่จะกระทําหรือไมกระทํา 

 1.4.3 วิธีวัดหรือสังเกตปริมาณของการกระทําที่เกิดขึ้น เชน สนใจวาเขาบริจาค

เงินหรือไม และบริจาคเงินเปนเทาไร ซึ่งมีจํานวนเงินหลายจํานวนใหเลือก หรือจะดูวาเขาซื้อเปปซี่

หรือไม และซื้อมากขนาดไหน 

                      การบริจาคเงนิ     การซื้อเปปซ่ี 

 _______ไมบริจาค                _______51 - 100 $   _______ ไมซื้อ 

 _______1 -10 $                   _______101 - 1000 $  _______ นอยกวา 1 ลิตร 

 _______11 - 25 $                _______มากกวา 1000 $  _______ 1 - 2 ลิตร 

       _______ 26 - 50 $        _______ 2.1 - 4 ลิตร                        _______ มากกวา 4 ลิตร 

  1.4.4 วิธีสังเกตพฤติกรรมที่ซ้ําๆกัน (Repeated Observation) มี 2 วิธี ดังนี้ 

  วิธีที ่ 1 ความถี่สมบูรณ (Absolute Frequency) คือ การวัดจํานวนครั้งที่

บคุคลกระทําพฤติกรรม เชน ในเดือนมนีาคม เขาโดยสารรถประจําทางไปทาํงานกีว่ัน 

                               ตวัอยางการวัดความถี่สมบูรณ 

ในเดือนมีนาคม เขาโดยสารรถประจําทางไปทํางานกี่วัน 

_______ไมไดโดยสารเลย       _______1 - 5 วัน 

             _______6 - 10 วัน         _______11 - 15 วัน 

             _______16 - 20 วัน        _______21 - 25 วัน 

  วิธีที ่ 2 ความถี่สัมพทัธ (Relative Frequency) คือ การวัดจํานวนสัดสวน

หรือเปอรเซ็นตของจํานวนครั้งที่บุคคลปฏิบัติพฤติกรรม เชน เขาจะซื้อเบียร Carlsberg กี่คร้ังเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัการซื้อเบียร 6 คร้ัง 
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ตัวอยางการวดัความถี่สัมพทัธ 

เขาจะซื้อเบียร Carlsberg กีค่ร้ังเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเบียร 6 คร้ัง 

   _______ไมเคย           _______1 ใน 6 คร้ัง 

   _______2 ใน 6 คร้ัง           _______3 ใน 6 คร้ัง 

   _______4 ใน 6 คร้ัง           _______5 ใน 6 คร้ัง 

   _______6 ใน 6 คร้ัง 

 ดังนั้นถาเราตองการทราบจํานวนหรือปริมาณพฤติกรรม เราควรใชการวัดปริมาณของ

พฤติกรรม (Measure of Manitude) แตถาตองการทราบวากระทําพฤติกรรมบอยเพียงใด ตองวัดดวย

ความถี่สมบูรณ (Absolute Frequency) และเมื่อตองการทราบสัดสวนของจํานวนครั้งที่กระทํา

พฤติกรรม ตองวัดดวยความถี่สัมพัทธ (Relative Frequency) 

1.5 การรายงานดวยตนเอง (Self-Report of Behavior) 

 พฤติกรรมบางพฤติกรรมไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ดังนั้นจึงตองมีการ

รายงานดวยตนเอง ซึ่งการรายงานดวยตนเอง เปนวิธีการที่ประหยัดเวลาและคาใชจายมากกวาการ

สังเกตโดยตรง เชน เราไมสามารถสังเกตไดวาเขาลงคะแนนเสียงใหกับบุคคลใดในการเลือกตั้งครั้งนี้ 

ดังนั้นเราจึงตองใชการรายงานของคนที่ไปลงคะแนน และวิธีการรายงานดวยตนเอง จําเปนตองบงชี้

กลุมของพฤติกรรมที่สัมพันธกับพฤติกรรมนั้นๆ แลวใหเขาตอบวากระทําพฤติกรรมนั้นหรือไมดังใน

ตาราง 1 

2) เจตนา (Intention) ฟชไบนและไอเซน ไดกลาวถึงเจตนาไววา เจตนาเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมแตมิไดหมายความวาการวัดเจตนาเพียงพอที่จะทํานายพฤติกรรมเสมอไป แต

ข้ึนอยูกับองคประกอบอื่นที่มีอิทธิพลตอความหนักแนนในการสังเกตความสัมพันธระหวางเจตนาและ

พฤติกรรม และถาการวัดมีลักษณะเปนนามธรรม หรือมีลักษณะทั่วไปในการวัดเจตนามากเทาใด ก็จะ

ยิ่งมีความสัมพันธกับพฤติกรรมต่ํามากเทานั้น (Ajzen; & Fishbein.  1980: 41) 

2.1 ความสอดคลองระหวางเจตนาและพฤติกรรม ในการใชเจตนาทํานาย

พฤติกรรมนั้น ถาตองการใหมีความเที่ยงตรงมากขึ้นจําเปนตองวัดเจตนาและพฤติกรรมใหสอดคลอง

กันในความจําเพาะทั้ง 4 คือ การกระทํา (Action) เปาหมาย (Target) บริบท (Context) และเวลา 

(Time) 

 2.1.1 ความสอดคลองกับการกระทําเดี่ยว (Correspondence for 

Single Action Criteria) เจตนาของบุคคลที่มีตอการกระทําเดี่ยวอาจวัดไดโดยถามเขาวามีเจตนาที่จะ
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กระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมนั้น หรือวัดความนาจะเปนของบุคคลวาจะกระทําพฤติกรรมนั้น ซึ่ง

เรียกวา การวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) เชน 

 

 

 

 

 

หรือใชคําถามที่ใหตอบเปนการประเมินคารูปแบบรอยละ เชน โอกาสที่ฉันจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในสมัยหนาประมาณ_____% 

      2.1.2 ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่มีหลายทางเลือก 

(Correspondence for Multiple Choice Criteria) การวัดเจตนาตอพฤติกรรมที่มีหลายทางเลือกเปน

การวัดจํานวนทางเลือกของพฤติกรรมที่บุคคลกระทํา ซึ่งอาจจะเปนพฤติกรรมที่ตางกัน หรือเปน

พฤติกรรมเดียวกันแตปริมาณตางกัน เชน จํานวนเงินที่บริจาคในกรณีของการกระทําเดี่ยว คาดวา

เจตนาจะทํานายการเลือกตั้งได ถามีความสอดคลองกันระหวางการวัด 2 คร้ัง การวัดเจตนาตอ

พฤติกรรมที่มีหลายทางเลือกนี้มีวิธีวัด 2 วิธี คือ 

     2.1.2.1 คําถามปลายเปดโดยมีตัวเลือกให เชน ในการเลือกตัง้

ประธานาธิบดีในป 1976 

_______   ฉันเจตนาจะออกเสียงให เจอรลัด ฟอรด 

_______   ฉันเจตนาจะออกเสียงให จิมมี่ คารเตอร 

_______   ฉันเจตนาจะออกเสียงใหผูสมัครอื่น 

_______   ฉันเจตนาจะไมไปออกเสียงเลอืกตั้ง 

     2.1.2.2 คําถามปลายเปดเมื่อตองการวัดเจตนา เมื่อตองการทราบ

ปริมาณหรือความถี ่

   2.1.3 ระดับการวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม เปนการวัดความความนาจะเปน

เชิงอัตนัยของเจตนาที่จะเลือกกระทําพฤติกรรมแตละพฤติกรรมและยังสามารถใชทํานายทางเลือก

ตางๆ ไดอีก เชน ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีป 1976 

    โอกาสที่ฉันจะเลือก เจอรัลด ฟอรด   30% 

    โอกาสที่ฉันจะเลือก จิมมี่ คารเตอร  40% 

    โอกาสที่ฉันจะเลือก ผูสมัครอื่น      5% 

    โอกาสที่ฉันจะไมไปออกเสียง   25% 

เปนไปไมได 

ฉันเจตนาจะไปลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้สมยัหนา 

เปนไปได 
มากที่สุด มาก นอย นอย มาก มากที่สุด ไมใชทั้ง 

2 อยาง 
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   2.1.4 ความสอดคลองกับประเภทพฤติกรรม การวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม

ใหสอดคลองกับประเภทพฤติกรรมนั้น จะตองวัดเจตนาที่มีตอการกระทําเดี่ยวโดยการวัดเจตนาและ

การกระทําเดี่ยวนั้นๆ จะตองมีความสอดคลองกันในความจําเพาะทั้ง 4 คือการกระทํา   (Action) 

เปาหมาย (Target) สถานการณหรือสิ่งแวดลอม (Context) และเวลา (Time) เราสามารถ

คํานวณหาดัชนีของเจตนาเชิงพฤติกรรมไดเชนเดียวกับการวัดประเภทพฤติกรรม 

   2.2 ความคงอยูของเจตนา การวัดเจตนาไมใชเปนตัวทํานายพฤติกรรมที่ดี

เสมอไปเพราะวา  เจตนาสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลา และการวัดเจตนากอนที่จะสังเกตพฤติกรรม

อาจจะตางจากเจตนาขณะที่พฤติกรรมนั้นถูกสังเกต นั่นคือ ยิ่งระยะเวลาในการวัดเจตนาและ

พฤติกรรมหางกันมากเทาใด การทํานายพฤติกรรมจากเจตนาก็จะมีใหมๆ เพิ่มข้ึน ทําใหเจตนา

เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อใหการทํานายพฤติกรรมจากเจตนามีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองวัดเจตนาให

ใกลเคียงกับการวัดพฤติกรรมมากที่สุด 

   ในการทํานายพฤติกรรมจากเจตนาโดยทิ้งชวงเวลานั้น โดยปกติมักจะไมนิยมใชการ

วัดเปนรายบุคคล แตจะวัดแนวโนมของพฤติกรรมในกลุมของคนกลุมใหญของประชากรเพราะวา

เจตนาโดยรวมของคนกลุ มใหญจะมีความคงอยู นานกวาเจตนาเปนรายบุคคล ในการทํานาย

พฤติกรรมจากเจตนาโดยทิ้งชวงเวลานานนั้นตองพยายามแยกเหตุการณเฉพาะ ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง

อาจจะเปลี่ยนเจตนาของบุคคลไป โดยเพิ่มเขาไปในการวัดเจตนา เชน ผูผลิตรถยนตคาดวาราคาน้ํามัน

จะเพิ่มข้ึนก็เพิ่มเหตุการณนี้เขาไปในการวัดดังนั้น ในการวัดเจตนาตั้งแตแรกจึงควรถามวา “ถาราคา

น้ํามันเพิ่มข้ึน 20% หรือมากกวานั้น เขาจะซื้อรถยนตหรือไม” การวัดเจตนาอยางมีเงื่อนไขนี้ จะทําให

การทํานายพฤติกรรมมีความแมนยํามากขึ้น 

  นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเจตนาและพฤติกรรม 

ไดแก ประสบการณตรง การเคยเห็นคนอื่นกระทําพฤติกรรมนั้น การมีทักษะในการทําพฤติกรรม 

ดังนั้น การวัดเจตนาหลังจากเกิดเหตุการณแทรกซอนขึ้น หรือนําเหตุการณนั้นมาพิจารณาดวยจะ

เพิ่มความหนักแนนของความสัมพันธระหวางเจตนากับพฤติกรรมมากขึ้น  (Ajzen; & Fishbein. 

1980: 50 - 56, 63 - 73) 

  3) ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) คือ การที่บุคคลประเมินผลในทางบวก

หรือทางลบที่มีตอการกระทําพฤติกรรม หรือหมายถึง การตัดสินของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมวา

เปนสิ่งที่ดีหรือเลว ซึ่งเขาสนับสนุนหรือตอตานการกระทํานั้น ซึ่งเรียกวา ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม 

(Ajzen; & Fishbein.  1980: 56) และไดเสนอการวัดทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม 2 วิธีคือการวัดทัศนคติ

ทางตรงตอพฤติกรรมและการวัดทัศนคติทางออมตอพฤติกรรมไอเซนและฟชไบน (Ajzen; & Fishbein. 

1980: 54 - 55) ไดอธิบายการวัดทัศนคติไวดังนี้ 
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เห็นดวย คัดคาน 
+3 +2 +1 -1 -2 -3 0 

 

    3.1 การวัดทัศนคติทางตรงตอพฤติกรรม เปนการประเมินความรูสึก

โดยทั่วไปของบุคคลที่มีในทางที่เห็นดวยหรือคัดคานตอการกระทําพฤติกรรมนั้น ซึ่งเปนแบบวัดทัศนคติ

ทางตรงที่ไดมาตรฐานมีหลายแบบวัด แตแบบวัดที่ใชกันมากและมีความสัมพันธกับแบบวัดทัศนคติ

ทางออม คือ แบบวัดมาตราจําแนกความหมายของออสกูดและคณะที่เสนอไวในป 1957 

  ตัวอยางเชน ใหผูตอบประเมิน “การออกเสียงเลือกตั้งของฉันในสมัยหนา” จากมาตรา

วัดตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คะแนนรวมที่ไดจากแบบวัดนี้ ถือเปนคะแนนทัศนคติที่ไดจากการวัดทางตรง หรืออีกวิธี

หนึ่งโดยใหผูตอบแสดงทัศนคติของเขาออกมาโดยตรง เชน 

 

 

 

 

  3.2 การวัดทัศนคติทางออมตอพฤติกรรม ข้ึนอยูกับความความเชื่อเกี่ยวกับ

ผลของพฤติกรรม และการประเมินผลของพฤติกรรม โดยการรวมผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับผล

คูณของพฤติกรรมและการประเมินผลของพฤติกรรม เปนการวัดทัศนคติทางออมตอพฤติกรรม 

  จากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล ทัศนคติเปนองคประกอบของความเชื่อหากบุคคล

มีความเชื ่อวาการกระทําพฤติกรรมจะนําไปสูผลทางบวกเขาก็จะมีทัศนคติที ่ดีตอพฤติกรรมนั้น 

ขณะที่บุคคลเชื่อวา การกระทํานั้นจะนําไปสูผลทางลบเขาจะมีทัศนคติที่ไมดีตอพฤติกรรมนั้น เชน 

เชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรมนาย ก. เชื่อวาการซื้อรถยนตจะทําใหเขาไดรับความสะดวกสบายใน

การเดินทางและไมเสียเวลาคอยรถประจําทาง นาย ก. ก็จะมีทัศนคติที่ดีตอการซื้อรถยนต แตถา

นาย ก. มีความเชื่อวา การซื้อรถยนตเปนการสิ้นเปลือง และกอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดมาก

ขึ้นเขาก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอการซื้อรถยนต ความเชื่อที่เปนรากฐานของทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมนี้

ดี เลว 
+3 +2 +1 -1 -2 -3 0 

โง ฉลาด 
+3 +2 +1 -1 -2 -3 0 

 พอใจ ไมพอใจ 
+3 +2 +1 -1 -2 -3 0 
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เรียกวา ความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม (Behavioral Belief) (Ajzen; & Fishbein.  1980: 7) 

ประสบการณในชีวิตของบุคคลจะนําไปสูความเชื่อตอเปาหมายตางๆ กัน ซึ่งฟชไบนและไอเซน ไดแบง

ความเชื่อออกเปน 3 ชนิด คือ 1. ความเชื่อเชิงบรรยาย (Descriptive Belief)เปนความเชื่อที่ไดจาก

การมีประสบการณตรงจากการสังเกต 2. ความเชื่อที่เกิดจากการอนุมาน (Inferential Belief) เชน นาย 

ก. สูงกวานาย ข. และนาย ข. สูงกวานาย ค. บุคคลจะเชื่อวา นาย ก. สูงกวา นาย ค. โดยใชหลัก

ตรรกศาสตร 3. ความเชื่อที่ไดจากขอมูล (Informational Belief) เปนความเชื่อที่สรางขึ้นจากการ

ยอมรับในขาวสารจากแหลงภายนอก เชน หนังสือ วารสาร การบรรยาย หรือการเลาตอๆ กันมา เชน 

ศาสดาของศาสนาพุทธ คือพระพุทธเจา 

 ตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล  ความเชื่อ  หมายถึง  ความนาจะเปนโดยอัตโนมัติของบุคคลที่

เห็นวาเปาหมายมีความสัมพันธกับลักษณะเฉพาะอยาง เชน 

- คณะวิทยาศาสตร (เปาหมาย) 

- ทําใหไดทํางานที่ดี (ลักษณะเฉพาะอยาง) 

  นอกจากนี้ ฟชไบนและไอเซน (Ajzen; & Fishbein.  1980: 63) กลาววา ถึงแมบุคคลมี

ความเชื่อตางๆ มากมายกอเปนความเขาใจและกระบวนการของขาวสาร เสนอวา มนุษยแตละคน

สามารถที่ใสใจกับขาวสารเพียง 5-9 ขอความในขณะหนึ่งๆ ความเชื่อเหลานี้ถือเปนความเชื่อเดนชัด 

(Salient Belief) ซึ่งถือเปนตัวกําหนดเจตคติของบุคคลตอพฤติกรรม ความเชื่อเดนชัดสามารถ

เปล่ียนแปลงได อาจหนักแนนมากขึ้นหรือหนักแนนนอยลงหรืออาจไดรับความเชื่ออ่ืนเขามาแทนที่ 

  การหาความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับเปาหมายจะพิจารณาเฉพาะขอมูลของความเชื่อเดนชัด

ที่มีความถี่สูงๆ (Modal Salient Beliefs) ซึ่งมีข้ันตอนการพิจารณาเพื่อเลือกขอความเชื่อเดนชัดดังนี้ 

(Ajzen; & Fishbein.  1980: 70) 

  ข้ันที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาของความเชื่อที่แตกตางกันเปนรายบุคคล 

  ข้ันที่ 2 จัดกลุมความเชื่อคลายกันเขาดวยกัน ถาความเชื่อใดที่คลายกันแตเปนของ

ผูตอบคนเดียวกันก็แยกความเชื่อออกจากกันไมจัดเขากลุม 

   ข้ันที่ 3 คัดเลือกขอความเชื่อเดนชัด ซึ่งอาจจะใชวิธีตางๆ ดังตอไปนี้ 

    -  เลือกความเชื่อที่มีความถี่สูงสุด 10 - 12 ความเชื่อ หรือ 

    -  เลือกความเชื่อทั้งหมดที่กลุมตัวอยางกลาวถึงอยางนอย 10 - 12% 

   -  เลือกความเชื่อที่มีความถี่สูงสุดจนถึงความเชื่อที่มีความถี่ไดประมาณ 75% 

ของความถี่ทั้งหมดของทุกๆ ขอความเชื่อ ดังนั้น ความเชื่อที่ไดนํามาสรางแบบวัด จะมีพื้นฐานมาจาก

กลุมของความเชื่อเดนชัด 
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  ไอเซนและฟชไบน (Ajzen; & Fishbein.  1980: 65) กลาววา ความเชื่อเดนชัดของ

บุคคลเกี่ยวกับผลของการกระทําพฤติกรรมจะเปนสิ่งกําหนดทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น

ถาจะทําความเขาใจทัศนคติ ตองเขาใจความเชื่อเดนชัดกอน โดยใชวิธีการดังนี้ 

  ข้ันที่ 1 ตองทราบถึงการประเมินผลของพฤติกรรมซึ่งหมายถึงการประเมินลักษณะ

ที่มาสัมพันธกับเปาหมายนั้นๆ วาดีหรือเลว โดยใชมาตรวัดขั้วคู 7 ชวง เชน 

 

 

 

 

ตาราง 2 การศึกษาทัศนคตขิองผูหญิงในการใชยาเม็ดคุมกําเนิด 
 

ลําดับ การใชยาเม็ดคุมกําเนิด 
การประเมนิผล

พฤติกรรม 

ความเชื่อเกี่ยวกับ

ผลของพฤติกรรม 
รวม 

1 ทําใหน้าํหนักข้ึน -2 +3 -6 

2 สะดวก +1 +3 +3 

3 สามารถกําหนดขนาดของครอบครัวได +2 +2 +4 

4 ทําใหฉันรูสึกผดิ -1 +2 -2 

5 ทําใหประจําเดือนมาปกติ +3 +1 +3 

 รวม   +2 
 

 จากตาราง 2 จะพบวาผูหญิงคนนี้มีทัศนคติที่ดีตอการใชยาเม็ดคุมกําเนิด และจะเห็นได

วา ทัศนคติมีความสัมพันธกับความเชื่อซ่ึงฟชไบนและไอเซนไดกลาวไววา ทัศนคติที่มีตอเปาหมายมี

ความสันพันธกับความเชื่อเกี่ยวกับเปาหมาย ดังนี้ 

 1. บุคคลมีความเชื่อ (bi) มากมายกับเปาหมายหนึ่งๆ โดยที่ เปาหมายนั้นอาจมี

ความสัมพันธกับลักษณะตางๆ เชน เปาหมายอื่น คุณลักษณะอื่นหรือเปาหมายอื่น เปนตน 

 2. ลักษณะที่มาสัมพันธกับเปาหมายนี้ มักจะมีการประเมิน (ei) ควบคูอยูดวยซึ่ง

อาจเรียกไดวาเปนทัศนคติตอลักษณะนั้นๆ 

 3. อาศัยการเรียนรูจากการวางเงื่อนไขบุคคลจะเรียกการเรียนรูในการเชื่อม

ความสัมพันธระหวางความเชื่อที่สัมพันธระหวางการประเมิน (ei) กับเปาหมายของทัศนคติ 

 4. ความเชื่อที่สัมพันธกับเปาหมายโดยมีการประเมินอยูดวย จะรวมตัวกัน (∑biei) 

การมีน้าํหนกัเพิ่ม 

เปนไปได เปนไปไมได 
มากที่สุด มาก นอย นอย มาก มากที่สุด ไมใชทั้ง  

2 อยาง 
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 5. ในโอกาสขางหนา เปาหมายของทัศนคติจะกระตุนใหบุคคลแสดงความเชื่อ

โดยรวมที่สัมพันธกับเปาหมาย โดยมีการประเมินอยูดวย หรือเปนการแสดงทัศนคติโดยสวนรวมนั่นเอง 

จากทฤษฎีทัศนคตินี้ ทําใหมีการพัฒนาสมการเกี่ยวกับการวัดทัศนคติข้ึน คือ 
n

i i
i 1

AB b e
=

= ∑  

  AB          แทน      ทัศนคตทิี่มีตอพฤติกรรม 

                bi          แทน      ความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม i 

                     ei           แทน      การประเมินผลของพฤติกรรม i 

                     n           แทน      จํานวนความเชื่อเกีย่วกบัพฤติกรรม 

  เนื่องจากทัศนคติมีความสัมพันธทางตรงกับการทํานายและทําความเขาใจพฤติกรรม

ของบุคคลและความเชื่อเดนชัดกําหนดทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม ดังนั้นในการวัดความเชื่อเดนชัดและ

ทัศนคติควรใหมีความสอดคลองกันในความจําเพาะทั้ง 4 คือ การกระทํา (Action) เปาหมาย (Target) 

สถานการณหรือส่ิงแวดลอม (Context) และเวลา (Time) 

  4) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ฟชไบนและไอเซน (Ajzen; & 

Fishbein. 1980: 57, 73-76) กลาววา อิทธิพลทางสังคมเปนการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความ

กดดันทางสังคมที่มีตอเขาในการที่จะใหกระทําหรือไมใหกระทํา 

    การคลอยตามกลุมอางอิง หมายถึง การรับรูของบุคคลวาผูที่มีความสําคัญตอเขา  คิด

วาเขาควรหรือไมควรทําพฤติกรรมนั้น 

   ฟชไบนและไอเซน เสนอการวัดการคลอยตามกลุมอางอิงไว 2 วิธี คือ การวัดการคลอย

ตามกลุมอางอิงทางตรงและการวัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางออม 

   4.1 การวัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรง เปนการระบุความเชื่อของ

บุคคลที่มีความคิดเห็นของบุคคลสวนมากที่มีความสําคัญตอเขา วาเขาควรหรือไมควรทําพฤติกรรมนั้น 

เชน 

 

 

 

 

 

   4.2 การวัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางออม ไดจากผลรวมของผลคูณ

ระหวางความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงจะเห็นไดวาตัวกําหนด

การคลอยตามกลุมอางอิง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง 

ปานกลาง 

บุคคลสวนมากที่มีความสาํคัญตอฉันคิดวา 
ฉันควรใชยาเม็ด

คุมกําเนิด 
มากที่สุด นอย มากที่สุด นอย ไมใชทั้ง  

2 อยาง 

ปานกลาง 

ฉันไมควรใชยา

เม็ดคุมกําเนิด 
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ตองการ   ไมตองการ 
+3 +2 +1 -1 -2 -3 0 

 

โดยทัว่ไปทานตองการทาํตามคําสอนของศาสนามากนอย

บุคคลจะพิจารณาวากลุมอางอิงมีความสําคัญตอเขา คิดวาเขาควรหรือไมควรกระทําพฤติกรรมนั้น 

และเขาจะใชขอมูลนี้ในการที่จะคลอยตามกลุมอางอิงหรือไม เชน สามีของฉันคิดวาฉันควรจะทําแทง 

(เปนความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง) ซึ่งเปนความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนและเกี่ยวกับคําแนะนําในการ

กระทําของบุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงนี้เปนตัวกําหนดการคลอยตามกลุมอางอิงตัวหนึ่ง 

  การวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงของบุคคลสามารถวัดได ตัวอยาง เชน  ความเชื่อ

เกี่ยวกับกลุมอางอิงของผูหญิงเกี่ยวกับศาสนาอาจวัดโดย 

 

 

 

 
 

  การรูถึงความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับกลุมอางอิงไมเพียงพอที่จะทํานายหรือเขาใจการคลอย

ตามกลุมอางอิงของบุคคลเราตองประเมินแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (Motivation to Comply) ซึ่ง

หาไดจากมาตรวัดแบบ Unipolar Scale (Ajzen; & Fishbein. 1980: 75) 
 

 

 

 
 

   

  ตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลการคลอยตามกลุมอางอิง ทํานายจากดัชนีผลรวมของ

ผลคูณของความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง ซึ่งในการวัดจะตองมี

ความสอดคลองกันในความจําเพาะทั้ง 4 คือ การกระทํา (Action) เปาหมาย (Target) สถานการณหรือ

ส่ิงแวดลอม (Context) และเวลา (Time) และทฤษฎีนี้เชื่อวากลุมอางอิงที่มีความสําคัญมีอิทธิพลตอ

การคลอยตามกลุมอางอิงมากกวา กลุมอางอิงที่ไมมีความสําคัญ 

  การหากลุมอางอิงเดนชัด (กลุมอางอิงที่มีความสําคัญ) โดยการใหกลุมตัวอยางเขียนถึง

กลุมอางอิงที่สําคัญโดยถาม 3 คําถามใหตอบแบบอิสระ คือ 

 1. บุคคลหรือกลุมคนใด ที่สนับสนุนการกระทําพฤติกรรม  A 

  2. บคุคลหรือกลุมคนใด ที่คัดคานการกระทําพฤติกรรม  A 

  3. บุคคลอื่นที่เขามาในใจคุณ เมื่อคุณคิดจะทําพฤติกรรม  A 

ฉันไมควรทาํแทง 

ศาสนาของฉนัสอนวา 

ฉันควรทาํแทง 
มากที่สุด มาก นอย นอย มาก มากที่สุด ไมใชทั้ง 

2 อยาง 
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  แลวเลือกกลุมอางอิงเดนชัดที่มีความถี่สูงๆ แลวจึงวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและ

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในแตละกลุมอางอิงเดนชัด ดังตัวอยางขางตนจึงจะไดการคลอย

ตามกลุมอางอิงดังตอไปนี้ 

 
n

i i
i 1

SN NB MC
=

= ∑  

SN แทน การคลอยตามกลุมอางอิง 

NB iแทน ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง 

MCi แทน แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางองิ 

n คือ จํานวนกลุมอางอิง 

  ฟชไบนและไอเซน (Ajzen; & Fishbein. 1980: 58-59) ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญเชิง

สัมพัทธของทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิง (W1 , W2) ไววา โดยสวนมากแลวมักจะพบวา 

บุคคลจะมีทัศนคติทางบวกตอพฤติกรรมถาบุคคลที่มีความสําคัญตอเขาคิดวาเขาควรจะทําพฤติกรรม

นั้น และมีทัศนคติทางลบถาบุคคลที่มีความสําคัญตอเขาคิดวาเขาไมควรทําพฤติกรรมนั้น  แตบางครั้ง

องคประกอบทั้งสองก็ไมไปดวยกัน เชนบุคคลอาจมีทัศนคติทางบวกตอการกระทําพฤติกรรม แตเชื่อวา

บุคคลที่มีความสําคัญตอเขาคิดวาเขาไมควรกระทําพฤติกรรมนั้น ดังนั้นเจตนาเชิงพฤติกรรมของบุคคล

นั้นจะขึ้นกับความสําคัญเชิงสัมพัทธขององคประกอบทั้งสองของแตละบุคคล  (องคประกอบทัศนคติ

และองคประกอบเกี่ยวกับกลุมอางอิง) องคประกอบทั้งสองจะมีน้ําหนักที่บงบอกถึงความสําคัญเชิง

สัมพันธที่เปนตัวกําหนดเจตนาเชิงพฤติกรรม น้ําหนักความสําคัญเชิงสัมพัทธนี้  อาจเปลี่ยนจาก

พฤติกรรมหนึ่งไปอีกพฤติกรรมหนึ่ง และจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง น้ําหนักขององคประกอบนี้

รวมกันทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรม 

  การผันแปรตัวใดตัวหนึ่งในความจําเพาะทั้ง 4 ของพฤติกรรม การกระทํา (Action) 

เปาหมาย (Target) บริบท (Context) และเวลา (Time) อาจจะมีอิทธิพลตอความสําคัญเชิงสัมพัทธของ

องคประกอบทัศนคติและกลุมอางอิง เชน พบวาทัศนคติมีความสําคัญในพฤติกรรมการแขงขันมากกวา

พฤติกรรมการรวมมือ ในขณะที่กลุมอางอิงมีความสําคัญในพฤติกรรมการรวมมือมากกวาการแขงขัน 

  5) ปจจัยภายนอก (External Variables) ฟชไบนและไอเซน (Ajzen; & 

Fishbein. 1980: 79-91) กลาววาทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลตางจากทฤษฎีอื่นตรงที่ไม

พยายามที่จะอธิบายพฤติกรรมโดยการอางอิงปจจัยภายนอก ซึ่งไดแก 

   5.1 ปจจัยชีวสังคม (Demographic Variables) เชน อายุ เพศ อาชีพ 

สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ศาสนา การศึกษา 

   5.2 ทัศนคติที่มีตอเปาหมาย ทัศนคติตอบุคคลและทัศนคติตอสถาบัน 
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   5.3 ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Traits) เชน ลักษณะเก็บตัว ลักษณะ

เปดเผยตัวเอง มีอาการทางประสาท ลักษณะมีอํานาจและมีลักษณะเดน 

  ทฤษฎีนี้ไมปฏิเสธวาปจจัยภายนอกบางครั้งมีความสัมพันธกับพฤติกรรม แตคิดวามี

ผลกระทบตอพฤติกรรมทางออม นั่นคือ ปจจัยภายนอกจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมถาหากวามี

ความสัมพันธกับปจจัยใดปจจัยหนึ่งในทฤษฎี กลาวคือ ถาปจจัยภายนอก มีอิทธิพลตอความเชื่อ

เกี่ยวกับผลของพฤติกรรม การประเมินผลของพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ความเชื่อเกี่ยวกับ

กลุมอางอิงหรือแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง ซึ่งจะมีผลกระทบตอเจตนาเชิงพฤติกรรมของบุคคล

และทําใหมีผลกระทบตอพฤติกรรม  ถาทัศนคติหรือการคลอยตามกลุมอางอิงทํานายเจตนาเชิง

พฤติกรรมได และเจตนาเชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธกันสูง ถึงแมบางครั้งจะพบวาปจจัยภายนอกมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมในเวลาหนึ่ง แตจะสัมพันธกันไปไมนาน ดังนั้นฟชไบนและไอเซนจึงกลาววา  

ไมมีความจําเปนที่จะหาความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกและพฤติกรรม เพราะวามีผลที่ไมคงเสน

คงวาตอความเชื่อที่เปนรากฐานของพฤติกรรม 

 3.1.5 ขอจํากัดของทฤษฎีการกระทาํดวยเหตุผล (ธีระพร อุวรรณโณ. 2535:  2) 

 1) อาจมีพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่ทฤษฎีอธิบายไมได เชน การระบายอารมณ

ทันทีทันใด หรือ พฤติกรรมในการทํางานที่คนมีทักษะอยูแลว เชน การขับรถ การเปดหนาหนังสือ 

 2) อาจมีบางคนที่ทฤษฎีอธิบายไมได เชน คนที่มีการตัดสินใจโดยกระบวนการที่

แตกตางไปจากแนวทฤษฎีนี้ หรือคนที่แสดงพฤติกรรมโดยไมไดคิดไตรตรองเลย 

 3) การวัดการคลอยตามกลุมอางอิงอาจจะยังเปนวิธีที่ไมดีที่สุดองคประกอบอยาง

อ่ืนที่มีความสําคัญอีกแตปจจุบันยังไมมีหลักฐานเพียงพอ 

 ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล เปนทฤษฎีที่สามารถใชในการทํานายพฤติกรรมของ

บุคคลได แตอาจมีพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่ทฤษฎีนี้ไมสามารถอธิบายไดอยางสมบูรณ อาจเนื่องดวย

มีขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมสามารถทําตามความตองการได โดยทั่วไปแลว ถาบุคคล

มีความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งมาก ก็จะใชความพยายามในการกระทําพฤติกรรม

นั้นมากขึ้น แตในความเปนจริงแลว ยังมีพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของ

เจตนาอยางสมบูรณ จากขอจํากัดดังกลาว ไอเซน จึงไดมีการศึกษาและปรับทฤษฎีใหมเพื่อใหทฤษฎีที่

ถูกพัฒนานี้สามารถอธิบายและทํานายพฤติกรรมไดครอบคลุมและแมนยํามากยิ่งขึ้น และเรียกทฤษฎีนี้

วา “ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน” ซึ่งเปนทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีตนกําเนิดหรือทฤษฎีการ

กระทําดวยเหตุผลนั้นเอง และดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มาใชใน

การอธิบายและทํานายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะไดนําเสนอ

รายละเอียดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ในลําดับตอไป 



60 

 

3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned Behavior) 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) เปนทฤษฎีที่ไอเซนพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทํา

ดวยเหตุผล (TRA) ของฟชไบนและไอเซน ซึ่งถือวาเปนทฤษฎีตนกําเนิด และเปนทฤษฎีที่ใชทํานาย

พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคลได โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของทฤษฎีนี้

คือ ใชทํานายและทําความเขาใจพฤติกรรมที่อยูภายใตการควบคุมของบุคคล ซึ่งจะไดนําเสนอ

รายละเอียดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนตามลําดับตอไปนี้ 

3.2.1 ลักษณะของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

  เนื่องจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลมีขอจํากัดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม

สามารถทําตามความตองการไดอยางสมบูรณ เจตนาที่จะกระทําพฤติกรรมเปนสาเหตุประการหนึ่งของ

การกระทําพฤติกรรม โดยทั่วไปแลว ถาบุคคลมีความตั้งใจมากเพียงใด ก็จะพยายามมากขึ้นเพียงนั้น 

แตในความเปนจริง การที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดไมไดข้ึนอยูกับเจตนาที่จะกระทํา

พฤติกรรมอยางเดียว ยังมีปจจัยอ่ืนๆมากมายที่เปนอุปสรรคเขามาเกี่ยวของ ซึ่งถาบุคคลสามารถ

ควบคุมอุปสรรคได โอกาสที่จะกระทําพฤติกรรมจริงจะเกิดขึ้นได ดังนั้นความสําเร็จในการกระทําจะ

ข้ึนอยูกับเจตนาเชิงพฤติกรรมและการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ดวยเหตุนี้ 

ไอเซน (Ajzen) ไดปรับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลตามขอคนพบดังกลาวเพื่อใหสามารถอธิบายและ

ทํานายพฤติกรรมที่อาจไมไดอยูภายใตการควบคุมของบุคคลอยางเต็มที่ และเรียกทฤษฎีนี้วาทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน (A Theory planned of Behavior) ซึ่งตัวแปรภายในกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผนคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม(I) และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) มีผลตอความสําเร็จ

ในการกระทําพฤติกรรม (B) ทฤษฎีนี้จึงเปนการบูรณาการของการรับรูความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม (PBC)ในฐานะที่เปนตัวกําหนดเจตนาที่จะทําพฤติกรรมเชนเดียวกับการกําหนดพฤติกรรม 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) นี้ แตกตางจากทฤษฎีตนกําเนิดคือทฤษฎีการ

กระทําดวยเหตุผล (TAR) และมีความเหมาะสมสําหรับการอธิบาย และทํานายพฤติกรรมที่ไมสามารถ

ทําตามความตองการไดโดยสมบูรณมากกวา โดยทําการเพิ่มตัวแปรการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control : PBC) ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก ความเชื่อเกี่ยวกับ

ปจจัยควบคุม (Control beliefs : Ci) กับการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม (Received power of 

control factors : Pi) เพิ่มเขาไปในทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล ดังภาพประกอบ 3 

 

3.2.2 โครงสรางพืน้ฐานของทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน แสดงความสัมพันธของตวั

แปรตางๆ ในทฤษฎี ดงัภาพประกอบ 3  
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ภาพประกอบ 3 โครงสรางพืน้ฐานแสดงความสัมพนัธของตัวแปรตางๆในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 

ที่มา:  Ajzen. (1991).  The Theory of Planed Behavior. In Organizational Behavior and 

Human Decision Process.  p. 182. 

 

3.2.3 สาระสําคัญของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีสาระสําคัญโดยพิจารณาตามโครงสรางพื้นฐาน

สามารถอธิบายไดวาพฤติกรรม (B) เปนการทําหนาที่รวมกันของเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) และการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดเสนอตัวแปรการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ในฐานะที่เปนตัวแปรอธิบายพฤติกรรมไดทั้งทางตรง

และทางออม และไอเซนไดอธิบายทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปน 2 ภาค ดังนี้ 

ภาคแรก ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) และ

การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) มีอิทธิพลตอเจตนาที่จะกระทําพฤติกรรม (I) 

โดยมีกฎเกณฑวา ถาหากบุคคลมีทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB), การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) 

เปนไปในเชิงบวก จะสงผลใหบุคคลนั้นมีการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ของตน 

เปนไปในทางบวกดวย และบุคคลก็ควรมีเจตนาหนักแนนที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นๆ (I) และเชื่อวาการ

ความเช่ือเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม 

(Behavioral beliefs: bi) 

การประเมินผลพฤติกรรม 

(Subjective Evaluation: ei) 

ทัศนคติตอพฤติกรรม  

(Attitude toward the behavior: AB) 

การคลอยตามกลุมอางอิง 

(Subjective Norm: SN) 

การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

(Perceived behavioral control: PBC) 

เจตนาเชิงพฤติกรรม  

(Behavioral intention: I) 
พฤติกรรม  

(Behavior: B) 

ความเช่ือเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิง 

(Normative beliefs: NBi) 

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง 

(Motivation to comply: MCi) 

ความเช่ือเกี่ยวกับปจจัยควบคุม  

(Control beliefs: Ci) 

การรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม 

(Received power of control factors: Pi) 
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รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) มีความหมายในแงจูงใจสําหรับเจตนา (I) คือ บุคคล

ที่มีความเชื่อวาตนมีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะกระทําพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดนั้นยอมมีเจตนา

ที่หนักแนนที่จะกระทําพฤติกรรม แตถาบุคคลมีความเชื่อวาตนไมมีความสามารถหรือไมมีโอกาสที่จะ

กระทําพฤติกรรมนั้นๆ ก็ยอมไมมีเจตนาที่หนักแนนที่จะกระทําพฤติกรรม ถึงแมวาบุคคลจะมีทัศนคติที่

มีตอพฤติกรรม (AB), การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) เปนไปในเชิงบวกก็ตาม 

ภาคที่สอง เจตนาที่จะทําพฤติกรรม(I) และการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (PBC) รวมกันทํานายพฤติกรรม โดยการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ไมตอง

ผานเจตนา (I) ถาบุคคลมีการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ที่ตรงกับความเปนจริง 

การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) จะชวยเพิ่มความแมนยําในการทํานายพฤติกรรม

ไดมากขึ้น  แตหากบุคคลมีการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง  (PBC) ที่ ไมสะทอน

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอยางแทจริง เชน ในกรณีที่มีขอมูลขาวสารเพียงเล็กนอย

เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น  หรือมีตัวแปรใหมเขามาในสถานการณ กรณีดังกลาวการวัดการรับรู

ความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) อาจมีความแมนยําในการทํานายพฤติกรรมไดนอย 

3.2.4 ตัวแปรภายในกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

เนื่องจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล

ดังนั้นตัวแปรภายในทฤษฎีจึงมีลักษณะของตัวแปรและการวัดที่เหมือนกันทุกประการแตจะเพิ่มตัวแปร

เกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) เขามา 

3.2.4.1 การรับ รู ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  (Perceived 

Behavioral Control หรือ PBC) หมายถึง การรับรูของบุคคลวาเปนการยากหรืองายที่จะทําพฤติกรรม

นั้นๆใหสําเร็จลุลวงได เปนการสะทอนจากประสบการณในอดีต และคาดคะเนปจจัยสงเสริมและปจจัย

ขัดขวางหรืออุปสรรค (Ajzen. 1991: 132) ซึ่งไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับจํานวนของการควบคุมภายใต

สถานการณที่เกิดขึ้นจริง แตจะพิจารณาจากความเปนไปไดจากผลของการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมที่มีตอการบรรลุถึงเปาหมายพฤติกรรม ซึ่ง PBC จะแปรผันไปตามสถานการณ และ

การกระทํา 

การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ในทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผนมีความหมายในแงแรงจูงใจสําหรับเจตนา ซึ่งปจจัยดังกลาวทําใหทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไม

ซอนทับกับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ทําหนาที่

เปนตัวอธิบายและทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) นอกเหนือจากทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) และ 

การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ตามแนวทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล ในขณะที่การรับรูความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) จะเนนทั้งปจจัยภายใน เชน ความสามารถ ขอมูล ทักษะ และปจจัย
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ภายนอก เชน เวลา เงิน การขึ้นอยูกับผูอ่ืน ซึ่งการรับรูความสามารถของตนนี้ จะเกี่ยวของกับการรับรูวา 

ตนสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นไดตามการคาดคะเนภายใตสถานการณหนึ่งๆ หรือไม หรือทําไดใน

ระดับใด 

ตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนการรับรูความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม (PBC) จะสงผลตอความสําเร็จในการกระทําพฤติกรรมได โดยผานเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) 

เนื่องจากสมมติฐานที่วาการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) มีความหมายในแง

แรงจูงใจสําหรับเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) บุคคลที่เชื่อวา พวกเขาไมมีทรัพยากรและโอกาส เขาก็จะไมมี

เจตนาที่เขมแข็งเพียงพอตอการกระทํานั้น แมวาเขาจะมีทัศนคติทางบวก และกลุมอางอิงจะเห็นดวย

กับการกระทํานั้นก็ตาม (Ajzen; & Madden.  1986: 457-458) ในทางตรงขาม ทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผนไดเสนอวาสําหรับบางกรณีมีทางเปนไปไดที่การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

(PBC) จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมโดยตรง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเหตุผลอยางนอย 2 ประการ คือ 

1. หากทําใหเจตนาคงที่ การที่บุคคลจะมีความพยายามมาก หรือนอยในการ

กระทําพฤติกรรมเปาหมาย เชน ถาคน 2 คนมีความตั้งใจ หรือเจตนาที่หนักแนนเทากันในการทํา

พฤติกรรม บุคคลที่มีความเชื่อมั่นวา เขาสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมไดมีความเปนไปไดที่จะ

พยายามทําพฤติกรรมดังกลาว มากกวาบุคคลที่ขาดความเชื่อมั่นวาเขาสามารถควบคุมการกระทํา

พฤติกรรมได (Ajzen.  1991: 184) 

2. จากความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีที่วา ความสําเร็จของการกระทําสวนหนึ่ง

ข้ึนอยูกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Action Control) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะ

ประเมินความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจากการรับรูของบุคคลนั้น ดังนั้น การรับรูความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) จึงถือเปนตัวแทนของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งการที่

การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) จะสะทอนความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมอยางแทจริง ข้ึนอยูกับการรับรูที่ตรงตามความเปนจริงนั่นเอง แตในบางครั้งพบวาการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) อาจไมสะทอนความสามารถในการควบคุมอยางแทจริง 

ถาบุคคลมีขอมูลหรือขาวสารนอยเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือทรัพยากรที่มีอยูเปลี่ยนแปลงไป หรือมีตัวแปร

ใหมที่ไมคุนเคยเพิ่มเขามาในสถานการณภายใตเงื่อนไขดังกลาว การวัดการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม (PBC) อาจเพิ่มความแมนยําในการทํานายพฤติกรรมไดนอย (Ajzen. 1991: 185) 

ใน ค.ศ.1986 ไอเซนและมัทเดน (Ajzen; & Madden.  1986) ไดเสนอรูปแบบ

ของทฤษฎีและการทดสอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนขึ้นเปนครั้งแรก โดยเสนอวิธีการวัดการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ไว 2 วิธี คือ 
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1. การวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางตรง เปนการ

สะทอนถึงความรูสึกของบุคคลที่มีตอการรับรูความยากงายในการทํากิจกรรม โดยการถามใหกลุม

ตัวอยางตอบถึงความรูสึกเกี่ยวกับความสามารถที่เขาจะควบคุมการกระทําพฤติกรรมนั้น บนมาตร 7 

ชวงที่มีคําตอบ 2 ข้ัว ตัวอยางเชน การศึกษาพฤติกรรมหรือการมาเรียนในวิชาหนึ่ง 

 

 

 

 

 

2. การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางออม ไอเซนและมัทเดน 

(Ajzen; & Madden.  1986) ไดศึกษาการวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางออม 

โดยทําการวิจัยนํารองชวงแรกใหกลุมตัวอยางตอบปจจัยสงเสริม หรือปจจัยขัดขวางการกระทํา

พฤติกรรม และชวงหลังถามวาแตละปจจัยเกิดขึ้นบอยเพียงใด บนมาตร 7 ชวง ที่มีขอความ 2 ข้ัว   การ

คิดคะแนนทําโดยนําคําตอบที่กลุมตัวอยางสวนใหญระบุปจจัยตรงกันมารวมกัน แตงานวิจัยที่ใหขอมูล

เกี่ยวกับการวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ทางออมมากที่สุดคือ งานวิจัย

ของไอเซนและไดเวอร โดยเสนอวาการวัดทางออมไดจากผลรวมของผลคูณระหวาง ความเชื่อเกี่ยวกับ

ปจจัยควบคุม (Ci) และการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม (Pi) 

สําหรับการหาความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม ใชวิธีเดียวกับการหาความเชื่อ

เดนชัดของทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) และการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) จากงานวิจัยของไอเซน

เทาที่ผานมาพบ ไดนิยามและการสรางมาตรวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

ทางออมนั้นมีความสับสนในการแปลความหมาย ซึ่งปญหาดังกลาว ธีระพร อุวรรณโณ (2535) ไดเสนอ

การปรับมาตรวัดใหมีความชัดเจนและสมเหตุสมผลมากขึ้น และนํามาสรางเปนมาตรวัดความเชื่อ

เกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุมไดดังตัวอยาง 

 
 

 

 

 
 

 

ทานสามารถควบคุมไดวาจะสามารถมาหรือไมมาเรียนในชั้นเรียนทุกครั้งมากนอยเพยีงใด 

ปานกลาง 
ควบคุมไมได 

มากที่สุด นอย มากที่สุด นอย ไมใชทั้ง 

2 อยาง 

ปานกลาง 
ควบคุมได 

Ci :      โอกาสที่ฉันจะเดินทางไปไมทันภายในชวงเวลาทีก่ําหนดสําหรบัการลงคะแนนเสียง

ปานกลาง 
    มนีอย 

มากที่สุด นอย มากที่สุด นอย ไมใชทั้ง 

2 อยาง 

ปานกลาง 
มีมาก 
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ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับความ

เชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุมไอเซน (Ajzen.  1991: 1997) ไดเขียน

เปนสมการไดดังนี้ 

=
= ∑

n

i i
i 1

PBC C P
 

 PBC    แทน     การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

                        Ci     แทน     ความเชื่อเกีย่วกับปจจัยควบคุม 

                        Pi      แทน     การรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม 

                        n      แทน     จํานวนปจจัย 

  

3.2.4.2 ความสัมพนัธเชงิสหสัมพนัธของทัศนคติทีม่ีตอพฤติกรรม, การคลอย

ตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (β1,  β2,  β3) 

เจตนาของบุคคลจะขึ้นอยูกับความสัมพันธเชิงสัมพัทธขององคประกอบทั้ง 3 

องคประกอบของแตละบุคคล โดยที่องคประกอบทั้ง 3 จะมีน้ําหนักที่บงบอกถึงความสัมพันธเชิง

สัมพัทธที่เปนตัวกําหนดเจตนา (ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมอีกทอดหนึ่ง) น้ําหนักความสัมพันธเชิง

สัมพัทธอาจเปลี่ยนแปลงไดจากพฤติกรรมหนึ่งไปอีกพฤติกรรมหนึ่ง และจากสถานการณหนึ่งไปสูอีก

สถานการณหนึ่ง ในบางพฤติกรรมพบวาทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) มีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรม 

(I) มากกวาการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) และ การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) 

บางพฤติกรรมพบวา ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

(PBC) มีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) มากกวาการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) หรือ ทัศนคติที่มีตอ

พฤติกรรม (AB) การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

(PBC) มีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) พอๆ กัน 

ประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใหเห็นถึงความพอเพียงของตัวแปรตางๆ ที่ใชใน

การทํานาย และทําความเขาใจพฤติกรรม ซึ่งในประเด็นนี้ ไอเซนไดเสนอไววาการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม (PBC) เปนเพียงตัวแปรหนึ่งที่เขามาเพิ่มในทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และนาจะมี

Pi :      สําหรบัฉันการเดินทางไปไมทนัเปนปจจัยสงเสรมิหรือขัดขวางการลงคะแนนเสียง

ปานกลาง 
    ขัดขวาง 

มากที่สุด นอย มากที่สุด นอย ไมใชทั้ง 

2 อยาง 

ปานกลาง 
สงเสริม 
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ตัวแปรอื่นที่นาจะยอมรับไดวามีสวนชวยในการทํานายพฤติกรรม นอกเหนือจากตัวแปรหลักในทฤษฎี 

(Ajzen.  1991: 189) 

3.2.5 ขอดีของทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน 

เนื่องจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการกระทําดวย

เหตุผล ความแข็งแกรงของทฤษฎีจึงอยูที่กระบวนการพัฒนาเครื่องมือและการวิเคราะหขอมูลเชนกัน 

ดังนี้ 

 3.2.5.1 กระบวนการพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการสรางแบบสอบถามความเชื่อ

เดนชัด เกี่ยวกับการกระทําพฤติกรรมเฉพาะโดยใชแบบตอบอิสระ ใหกลุมตัวอยางเขียนความเชื่อ

เกี่ยวกับผลของพฤติกรรม (Behavioral Control) ความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลอางอิง (Normative beliefs) 

และความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมและขัดขวางการทําพฤติกรรม (Control Beliefs) กลุมความเชื่อ

เหลานี้เรียกวากลุมความเชื่อเดนชัด สําหรับใชในการสรางแบบวัดตัวแปรในโครงสรางของทฤษฎีตอไป 

โดยที่แตละความเชื่อจะมีรูปแบบการสรางขอคําถามเฉพาะ โดยการวัดควรสอดคลองกันทั้งในเรื่องการ

กระทํา เปาหมายของการกระทํา บริบท และเวลา  ในทั้ง 11 ตัวแปร คือ ความเชื่อเกี่ยวกับผลของ

พฤติกรรม (bi) การประเมินผลของพฤติกรรม (ei) ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงที่มีตอ

พฤติกรรม (NBi) แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (MCi)  ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมพฤติกรรม 

(Ci) การรับรูอํานาจปจจัยควบคุมพฤติกรรม (Pi) ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) การคลอยตามกลุม

อางอิง (SN) การรับรูความสามารถในการควบคุม (PBC) เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) และพฤติกรรม (B) 

สําหรับการวัดการรับรูความสามารถในการควบคุม (PBC) ทางตรง ซึ่งไอเซนไดอธิบายและยกตัวอยาง

ไวไดอยางชัดเจน 

 3.2.5.2 การวิเคราะหขอมูลมีการเสนอแนะสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแตละ

สวนไวอยางชัดเจน เชน ในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) และ 

พฤติกรรม (B) ใหใชสถิติสหสัมพันธแบบพอยทไบซีเรียลในกรณีที่พฤติกรรมเปนตัวแปรระดับจัดอันดับ

ที่แปลงมา เปนตน สวนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอื่นๆ เชน ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) 

ทางตรงกับทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) ทางออม การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ทางตรง กับการ

คลอยตามกลุมอางอิง (SN) ทางออม การรับรูความสามารถในการควบคุม (PBC) ทางตรงกับ การรับรู

ความสามารถในการควบคุม (PBC) ทางออม ใหใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสันและในการทํานาย

เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) โดยตรง โดย ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) 

และ การรับรูความสามารถในการควบคุม (PBC) ใหใชสถิติถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มทีละขั้นเปนตน 

 3.2.5.3 ขอดีอีกประการหนึ่งของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน คือ เหมาะสําหรับ

อธิบายและทํานายพฤติกรรมที่ไมสามารถทําตามความตองการไดโดยสมบูรณ มากกวาพฤติกรรมที่ทํา
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ตามความตองการหรือความตั้งใจไดสมบูรณ ลักษณะของพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลที่ผูวิจัย

คัดเลือกมาศึกษาในครั้งนี้ มีลักษณะที่อยูระหวางพฤติกรรมที่ไมสามารถทําตามความตองการไดโดย

สมบูรณ กับพฤติกรรมที่สามารถทําตามความตองการหรือความตั้งใจไดคอนขางสมบูรณ และจากการ

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ยังไมพบวามีผูใดศึกษาโดยใชแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผนมาอธิบายและทํานายพฤติกรรมนี้ 

 

ตอนที่ 4 แนวคิดที่เก่ียวของกับการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล  
 ในสวนนี้เปนการนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหโมเดลโครงสรางกลุมพหุ (Multi 

groups) และหลักการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล (Invariance) รวมทั้งขั้นตอนของการ

วิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรระหวาง

กลุม โดยผูวิจัยไดนําเสนอดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพห ุ
  โมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ (Multiple group structure equation model) เปน

โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนหรือโมเดลลิสเรล (Linear structural relationship or LISREL 

model) ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับประชากรหลายกลุม (วรรณี แกมเกตุ; นงลักษณ วิรัชชัย; และ

สมหวัง พิริยานุวัฒน. 2540. 23; อางอิงจาก Bollen. 1989;  Joreskog ;& Sorbom. 1989 ) ในการ

วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมลิสเรลมาชวยในการวิเคราะหซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลที่ประกอบดวยกลุม

ตัวอยางหลายกลุมพรอมกันได โดยอาจเปนกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเปนการ

แบงกลุมตามตัวแปรจัดประเภท เชน ตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา คณะวิชา ฯลฯ หรือกลุมประชากรที่มี

วัฒนธรรมตางกัน การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุจึงสามารถใชไดกับงานวิจัยที่มีลักษณะ

เปนการแบงกลุมทุกประเภท โดยมีเงื่อนไขวาหนวยตัวอยางทุกหนวยตองเปนสมาชิกของกลุมใดเพียง

กลุมเดียวเทานั้น ไมสามารถเปนสมาชิกรวมกับกลุมอื่นได (Mutually exclusive) 

 โดยจุดมุงหมายที่สําคัญในการวิเคราะหกลุมพหุ คือ การตรวจสอบวาโมเดลลิสเรลซึ่ง

เปนกรอบความคิด (Conceptual framework) ที่นักวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎีนั้น สอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษของแตละกลุมหรือไมอยางไร ถามีความสอดคลองกลมกลืนกัน ก็จะสามารถนําโมเดลลิสเรลที่

ตรวจสอบแลวมาอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร และนําขอคนพบไปใชประโยชนไดตอไป 

(นงลักษณ วิรัชชัย.  2542: 238 - 239) และจุดเดนของการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ 

สามารถแยกกลาวไดเปน 2 กรณี 
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 จุดเดนกรณีแรก เปนจุดเดนของการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุที่

เหนือกวาการวิเคราะหทางสถิติแบบเดิม อันเปนจุดเดนของการวิเคราะหโมเดลลิสเรลโดยทั่วไป ซึ่ง

จุดเดนที่สําคัญมี 3 ประการ ดังนี้ 

 ประการแรก มีการนําความคลาดเคลื่อนในการวัด (measurement error) มา

วิเคราะหรวมในการวัด (measurement model) และใชหลักการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(confirmatory factor analysis) ในการประมาณคาตัวแปรแฝง ตามโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิง

เสนระหวางตัวแปรสังเกตไดกับตัวแปรแฝง  

 ประการที่สอง มีการผอนคลายขอตกลงเบื้องตน เชน ยอมใหความคลาดเคลื่อนมี

ความสัมพันธกันได เปนตน ทําใหขอมูลตามสภาพความเปนจริงสอดคลองกับขอตกลงเบื้องตนของ

สถิติวิเคราะห และผลการวิเคราะหมีความถูกตองมากขึ้น  

 ประการที่สาม มีกระบวนการตรวจสอบความตรงของโมเดลหรือความสอดคลอง

ระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษที่ชัดเจนและผลการวิเคราะหขอมูลใหคาประมาณพารามิเตอร 

รวมทั้งมีการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาพารามิเตอรทุกคาดวย (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542; อางอิง

จาก Bollen. 1989;  Joreskog;&Sorbom. 1989) 

จุดเดนกรณีที่สอง  เปนจุดเดนของการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ ที่

เหนือกวาการวิเคราะหโมเดลลิสเรลแบบเดิมสําหรับกลุมประชากรหนึ่งกลุม (single group) ซึ่งมี

จุดเดนสําคัญ 2 ประการดังนี้ 

 ประการแรก  มีการประมาณคาพารามิเตอรในโมเดลแตละกลุมประชากร 

คาพารามิเตอรนี้ เปนคาที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดล ทั้งที่เปนตัวแปรสังเกตไดและเปน

ตัวแปรแฝง ซึ่งจะเปนประโยชนในการอธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร และเปนประโยชน

ในการพัฒนาตัวบงชี้  

 ประการที่สอง มีการทดสอบความไมแปรเปลี่ยน (Invariance) ของคาพารามิเตอร

ในโมเดลระหวางกลุมประชากรตางๆกันได การทดสอบดังกลาวเปนการทดสอบวาคาพารามิเตอรที่ได

ในแตละกลุมประชากรที่แตกตางกัน มีความคงที่ทุกกลุมประชากรหรือไม ผลการทดสอบจะเปนเครื่อง

ยืนยันวา โมเดลลิสเรลแตละกลุมประชากรเปนโมเดลรูปแบบเดียวกันและมีคาพารามิเตอรเทากัน

หรือไม (วรรณี แกมเกตุ; นงลักษณ วิรัชชัย; และสมหวัง พิริยานุวัฒน. 2540. 23; อางอิงจาก Bollen. 

1989;  Joreskog;& Sorbom. 1989 ) 

 สังกัปเร่ืองความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอร เปนสังกัปสําคัญสําหรับการวิเคราะห

โมเดลลิสเรลเมื่อมีประชากรตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป Bollen (1989) ไดแบงลักษณะความไมแปรเปลี่ยนใน
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 3) ( ) ( ) ( ) ( )
Φx

1 2 1 2
Λ x xH    :Λ =Λ ,Φ =Φ  

 4) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Φθδx

1 2 1 2 1 2
Λ x x δ δH   :Λ =Λ ,Φ =Φ ,Θ =Θ  

  การทดสอบสมมติฐานที่ 1) คือการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล การ

ทดสอบสมมติฐานที่ 2) คือการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรในเมทริกซสัมประสิทธิ์

การถดถอยของตัวแปรภายนอกแฝงบนตัวแปรสังเกตได ( )xΛ ซึ่งเปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยน

ของคาพารามิเตอรในระดับทีมีความเขมงวดนอยที่สุด การทดสอบสมมติฐานที่ 3) คือการทดสอบ

ความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรตามสมมติฐานที่ 2) และเพิ่มความเทากันของคาพารามิเตอรใน

เมทริกซความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรภายนอกแฝง ( )Φ  ซึ่งเปนการทดสอบ

ความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรในระดับที่มีความเขมงวดเพิ่มมากขึ้นและการทดสอบ

สมมติฐานสุดทาย คือ การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรตามสมมติฐานที่ 3) และเพิ่ม

ความเทากันของคาพารามิเตอร ในเมทริกซความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมระหวางความ

คลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตได  ( )δΘ  ซึ่ ง เปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ

คาพารามิเตอรในระดับที่มีความเขมงวดมากที่สุด ดังนั้นการที่จะสรุปวาคาพารามิเตอรในโมเดล

ระหวางกลุมประชากรแปรเปลี่ยนหรือไม ข้ึนอยูกับระดับความเขมงวดของสมมติฐานที่นักวิจัยกําหนด 

  วิธีการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ

คาพารามิเตอรระหวางกลุม ประกอบดวยวิธีการหลัก 2 ข้ันตอน (วรรณี แกมเกตุ; นงลักษณ วิรัชชัย; 

และสมหวัง พิริยานุวัฒน. 2540. 23; อางอิงจาก Bollen. 1989;  Joreskog;&Sorbom. 1989 ) คือ 

  ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหเพื่อประมาณคาพารามิเตอรในแตละกลุมประชากร และ

การคํานวณดัชนีชี้วัดความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พรอมทั้งแสดงคาดัชนีดัดแปร

โมเดล (model modification indices) เพื่อการปรับปรุงโมเดลใหไดโมเดลที่มีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษของทุกกลุมประชากร ในตอนนี้เปนการวิเคราะหโดยไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับความเทากัน

ของคาพารามิเตอร  

  ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหเพื่อประมาณคาพารามิเตอรในแตละกลุมประชากรและ

การคํานวณคาดัชนีความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ในตอนนี้เปนการวิเคราะหโดย

ผูวิจัยกําหนดใหคาพารามิเตอรของโมเดลในทุกกลุมประชากรมีคาเทากัน สําหรับการวิเคราะหใน

ข้ันตอนที่ 2 นี้อาจทําการวิเคราะหหลายครั้ง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนสมมติฐานที่ตองการทดสอบ 

 ในการประยุกตใชการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสามารถทดสอบไดทั้ง

โมเดลลิสเรลเต็มรูป และโมเดลลิสเรลที่เปนโมเดลยอย ไดแก โมเดลยอยที่มีเฉพาะโมเดลการวัด ซึ่งเปน

โมเดลที่แสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง (Latent variables) และตัวแปรที่

สังเกตได (Observed variable) และโมเดลยอยที่มีเฉพาะโมเดลสมการโครงสรางซึ่งเปนโมเดลที่แสดง
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ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง ทั้งนี้สมมติฐานหรือเมทริกซพารามิเตอรที่ตองการ

ทดสอบนั้น ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระที่ตองการทดสอบซึ่งนักวิจัยตองตัดสินใจวา

พารามิเตอรใด หรือเมทริกซพารามิเตอรใดควรจะตองนํามาทดสอบความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม 

ในการทดสอบนักวิจัยอาจกําหนดรูปแบบของโมเดลสองโมเดลเหมือนกัน และสนใจที่ความไม

แปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอร ภายใตรูปแบบของโมเดลที่กําหนด การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนนี้มี

ลักษณะเปนเชิงชั้น (hierarchy) และสะสม กลาวคือ เปนการทดสอบตามลําดับข้ันของสมมติฐานที่

นักวิจัยตองการทดสอบ และการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนในสมมติฐานขั้นสุดทายจะตองทดสอบ

ความไมแปรเปลี่ยนในสมมติฐานที่ทดสอบกอนหนานี้สะสมดวย สมมติฐานที่ทดสอบไมมีกฎเกณฑ

ตายตัววาจะตองทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของเมทริกซพารามิเตอรใด และมีลําดับกอนหลังอยางไร 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสนใจของนักวิจัยเอง สมมติฐานใดที่มีความสําคัญก็ควรไดรับการทดสอบกอน

(วรรณี แกมเกตุ; นงลักษณ วิรัชชัย; และสมหวัง พิริยานุวัฒน. 2540. 24; อางอิงจาก Bollen. 1989;  

Joreskog; & Sorbom. 1989 )   

 การทดสอบดังกลาว ใชหลักการทดสอบฟงกชั่นความกลมกลืนของแตละกลุมดังนั้น  

เมทริกซความแปรปรวนรวมของแตละกลุมตัวอยาง ( )gS จึงเปนเปาหมายของการวิเคราะหเพื่อทดสอบ

สมมติฐาน ซึ่งเปนการทดสอบความสอดคลองระหวางเมทริกซความแปรปรวนรวมของแตละกลุม นั่น

คือ ( )δ gθ∑  กับ
gS หากทั้งสองเมทริกซมีความใกลเคียงกันมากก็แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกัน

และแสดงคาฟงกชั่นความกลมกลืนทั่วไปของทุกกลุมในรูปสมการดังนี้ 

                                                     ( )( )
G

g
g g g g

g=1

N
F = F S , θ

N
⎛ ⎞

∑⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  

                                            เมื่อ       F = ฟงกชั่นความกลมกลืนทั่วไป 

                                                    N = 1 2 gN +N +...+N  

                                                   
gN = ขนาดของกลุมตัวอยางในกลุมที่ g เมื่อ g = 1, 2, 3… G      

   
                             ( )( )g g g gF S , θ∑ = ฟงกชั่นความกลมกลืนของกลุมที่ g 

สมการขางตน แสดงวากลุมที่ใหญที่สุด จะไดรับน้ําหนัก ( )gN /N ในการทําฟงกชั่น F มี

คานอยที่สุด ความแตกตางที่สําคัญ ระหวางการประมาณคาเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล

กับการประมาณคาของโมเดลเพียงหนึ่งกลุมคือ การรวมพารามิเตอรที่กําหนดเงื่อนไขไมแปรเปลี่ยน

ระหวางกลุมและฟงกชั่นความกลมกลืนรวมที่นอยที่สุดไปพรอมๆกันในสองกลุมหรือมากกวา สวนการ

ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษนั้น มีความคลายคลึงกับการวิเคราะหกับ

กลุมตัวอยางหนึ่งกลุม โดยมีสมมติฐานศูนยคือ เงื่อนไขบังคับของพารามิเตอรในโมเดลของทุกกลุม
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ถูกตอง มีองศาอิสระ (df) เทากับ ( )( )( )1 G p+q p+q+1 -t
2

เมื่อ t คือจํานวนพารามิเตอรอิสระที่ถูก

ประมาณคาในทุกกลุม 

  การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ใชหลักการของความ

สอดคลองสอดแทรก (nested goodness-of-fit) (วรรณี แกมเกตุ; นงลักษณ วิรัชชัย; และสมหวัง  

พิริยานุวัฒน. 2540. 28; อางอิงจาก Bollen. 1989;  Joreskog;&Sorbom. 1989 ) ซึ่งมีลักษณะ

เชนเดียวกับโมเดลสอดแทรก (nested model) นั่นคือ สมมติฐานสําหรับการทดสอบความไม

แปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของโมเดลในแตละขั้นสอดแทรก (nested) อยูภายใตสมมติฐานที่

ปรากฏกอน เชน xHΛ Φ  สอดแทรกอยูใน xHΛ เปนตน การทดสอบสมมติฐานทําแยกเปน 2 ข้ันตอน โดย

ข้ันตอนแรก เปนการทดสอบสมมติฐาน xHΛ  สวนขั้นตอนที่สองเปนการทดสอบสมมติฐาน xHΛ Φ  

หลักการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ เปนการทดสอบนัยสําคัญของ

ความแตกตางของคาดัชนีชี้วัดความสอดคลองของโมเดลหรือผลตางของคาไค-สแควร (delta chi-

square: Δχ2) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวามีความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของโมเดล

ระหวางกลุมประชากร 

   โมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ (Multi - groups Structural Equation Modeling) มี

ประโยชนมากในการนําไปประยุกตใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ หรือทดสอบความไม

แปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรระหวางกลุมประชากรที่มีลักษณะตางกันเปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจากใน

สภาพปรากฏการณการวิจัยทางสังคมศาสตร กลุมประชากรที่นํามาใชในการศึกษาวิจัย มักจะมีความ

แตกตางกันในหลายคุณลักษณะ เชน เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สถานภาพทางเศรษฐกิจ องคกร 

พื้นที่ ภาคภูมิศาสตร เปนตน และในสถานการณที่ผูวิจัยตองการทราบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล

เชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลใน 3 ประเด็น ไดแก 

 ประเด็นที่ 1 คาพารามิเตอรในโมเดลลิสเรลสําหรับกลุมประชากรที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยที่อยูในการกํากับดูแลของรัฐบาลมีคาพารามิเตอรแตกตางจากคาพารามิเตอรในโมเดลลิ

สเรลสําหรับประชากรในกลุมที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือไม  

 ประเด็นที่ 2 คาพารามิเตอรในโมเดลลิสเรลสําหรับกลุมประชากรที่ศึกษาในกลุม

คณะวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคาพารามิเตอรแตกตางจากคาพารามิเตอรใน

โมเดลลิสเรลสําหรับประชากรในกลุมที่ศึกษาในกลุมคณะวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หรือไม  

 ประเด็นที่ 3 คาพารามิเตอรในโมเดลลิสเรลสําหรับกลุมประชากรที่ศึกษาในชั้นปที่ 

1 มีคาพารามิเตอรแตกตางจากคาพารามิเตอรในโมเดลลิสเรลสําหรับประชากรในกลุมที่ศึกษาในชั้นป

ที่ 4 หรือไม  
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 ดวยเหตุนี้การวิเคราะหลิสเรลโดยใชโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุหรือการทดสอบ

ความไมแปรเปลี่ยน จึงมีประโยชนอยางยิ่งในการศึกษางานวิจัยนี้ 

 

ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
สวนนี้เปนการนําเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

 5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนพนันฟุตบอล 
งานวิจัยตางประเทศ 
ออสเตอรและแนป (Oster;&Knapp. 1998: 4) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการเลนพนัน

ทางการกีฬาของ นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบระดับและความถี่ของการเลนพนัน

ระหวางนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายซึ่งทําการเก็บขอมูลกับนักศึกษาจํานวน 544 คน จาก

มหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดการเลนพนัน และจากการศึกษาพบวา นักศึกษาชายเลนพนัน

มากถึง 97 เปอรเซ็นต และนักศึกษาหญิงจะเลนพนันในทุกรูปแบบ แตสําหรับการพนันที่เกี่ยวกับกีฬา 

นักศึกษาชายมีการเลนพนันมากถึง 50 เปอรเซ็นต นักศึกษาหญิง 23 เปอรเซ็นต ในอีกสวนหนึ่ง คือ

นักศึกษาชาย 37 เปอรเซ็นต นักศึกษาหญิง 16 เปอรเซ็นต ระบุวาเลนพนันอาทิตยละ 1 คร้ังหรือ

มากกวา 
งานวิจัยในประเทศ 
ฐิติมา มุทริกเวช (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการรับชมการถายทอดสดฟุตบอล

ตางประเทศของวัยรุน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชม แรงจูงใจ ทัศนคติและการรับรู

ประโยชนจากการรับชมการถายทอดสดฟุตบอลตางประเทศของวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา และคนวัยทํางาน จํานวนทั้งสิ้น 400 คน จากผลการวิจัยพบวา กลุม

ตัวอยางมีการเลนพนันฟุตบอลตามรายการแขงขันจากมากไปหานอย ดังนี้ พรีเมียชิพ, อังกฤษ, 

ฟุตบอลโลก, กัลปโซซีร่ีส เอ อิตาลี ตามลําดับ และมีการเลนพนันฟุตบอลเฉลี่ยละครั้ง 500 บาท และ

ผลการสํารวจยังพบวา เพศชายนิยมเลนพนันฟุตบอลมากกวาเพศหญิง โดยเพศชายเลนมากถึงรอยละ 

88.4 และเพศหญิงเลนคิดเปนรอยละ 11.6 นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางถึงรอยละ 55.9 มีการเลน

พนันตลอดทั้งป ขณะที่อีกรอยละ 44.1 นอยมเลนพนันฟุตบอลเฉพาะที่มีการแขงขัดในนัดสําคัญ และ

สาเหตุของการเลนพนันฟุตบอล สวนใหญรอยละ 60.2 เลนพนันเพราะความชอบสวนตัว อีกรอยละ 

23.9 ระบุวา เลนพนันเพราะกฎหมายไมสามารถเอาผิดได ในขณะที่อีกรอยละ 11.5 เลนเพราะ

เจาหนาที่ตํารวจยังไมจริงจังพอหรือมีกลุมอิทธิพลอยูเบื้องหลังและหลักฐานไมเพียงพอที่จะสามารถ

เอาผิดได 

องอาจ ชัยเพชรโยธิน (2541: 118) ไดทําการศึกษาเรื่องการบังคับใชกฎหมายการ

พนัน: ศึกษากรณีการพนันผลการแขงขันฟุตบอล เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ เปนการสํารวจขอมูลที่
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ปกปด จึงไมสามารถเปดเผยถึงที่มาของแหลงขอมูลได จากผลการวิจัยพบวา การสืบสวนการเลนพนัน

ฟุตบอลของเจาหนาที่ตํารวจเปนไปไดยากเนื่องจากการเลนพนันฟุตบอลไดมีพัฒนาการการเลนที่หา

หลักฐานไดยาก โดยมีเจามือจํานวนหนึ่งรับแทงพนันฟุตบอลทางโทรศัพท และเจามือพนันจะจัด

ตัวแทนขึ้นหาลูกคาเขาพนันทางโทรศัพทในระบบความเชื่อ กลาวคือจะมีการตกลงพนันกันกอนแลวทํา

การจายเงินพนันกันในภายหลัง อีกทั้งยังมีการเลนพนันผานทางระบบอินเตอรเน็ต ทําใหเกิดชองวางใน

การบังคับใชกฎหมาย ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่เกิดจากตัวบทกฎหมายและองคกรที่บังคับใชกฎหมาย 

สมหวัง บุญศิริโรจน (2545: 36 - 37) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลน

พนันฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรเลนพนันฟุตบอลของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม

ทั้งสิ้น 432 คน โดยแยกเปนนักเรียนชาย 202 คน และนักเรียนหญิง 230 คน จากผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนชายมีการชมการแขงขันฟุตบอลมากกวานักเรียนหญิง และเมื่อพิจารณาผลจากการตอบ

แบบสอบถาม เปนรายดาน และจําแนกตามเพศพบวา ดานที่ 1 ที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นตอการเลน

พนันฟุตบอล ผลการวิจัยที่ไดนักเรียนทั้งสองกลุมมีความเห็นวา การพนันฟุตบอลเปนสิ่งที่ไมดี ไมควร

เขาไปยุงเกี่ยว ดานที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลนและไมเลนพนันฟุตบอล ผลการวิจัยที่ได 

นักเรียนทั้งสองกลุม มีความเห็นวา กลุมคนที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลมากที่สุดคือกลุมเพื่อน

และคนใกลชิด ดานที่ 3 เกี่ยวของกับสถานที่ที่เอ้ือตอการเลนพนันฟุตบอล ผลการวิจัยที่ได นักเรียนทั้ง

สองกลุม มีความเห็นวา สถานบันเทิง และรานอินเตอรเน็ต เปนแหลงที่เอ้ืออํานวยตอการเลนพนัน

ฟุตบอล ดานที่ 4 เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน ผลการวิจัยที่ได นักเรียนทั้งสองกลุม มีความเห็นวา 

ส่ือมีสวนสงเสริมใหเกิดการเลนพนันฟุตบอล และดานที่ 5 เปนดานที่ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ปองกันการเลนพนันฟุตบอลและแนวทางแกไข ผลการวิจัยที่ได นักเรียนทั้งสองกลุม มีความเห็นวา 

กฎหมายที่มีอยูยังไมสามารถปองกันการเลนพนันฟุตบอลได 

วรรัต สินวัต.  (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลโดยใช

ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาปริมาณการแสดงพฤติกรรม

พนันฟุตบอล การอธิบายและทํานายความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมพนันฟุตบอล และพฤติกรรมพนัน

ฟุตบอลดวยตัวแปรจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นิสิตชาย

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 362 คน จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ผล

การศึกษาสนับสนุนทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล กลาวคือ เจตคติตอการประกอบพฤติกรรมการเลน

พนันฟุตบอลกับการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการประกอบพฤติกรรมพนันฟุตบอล สามารถ

ทํานายความตั้งใจที่จะประกอบพฤติกรรมการพนันฟุตบอลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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โดยทํานายไดรอยละ 25 และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมตอการพนันฟุตบอลมีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมพนันฟุตบอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นิสิตที่มีพฤติกรรมพนันฟุตบอล

ระดับสูงมีความเชื่อเกี่ยวกับผลการกระทํามากวานิสิตที่มีพฤติกรรมพนันฟุตบอลระดับตํ่า โดยกลุมที่มี

พฤติกรรมระดับสูงเชื่อวา การเลนพนันฟุตบอลทําใหดูฟุตบอลสนุกขึ้น มีความรูเกี่ยวกับตัวนักฟุตบอล

มากขึ้น มีรายได มีเพื่อนมากขึ้น ทําใหมีหนี้สิน และเปนบอเกิดแหงอาชญากรรม สวนกลุมอางอิงที่มี

อิทธิพลตอนิสิตที่มีพฤติกรรมพนันฟุตบอลระดับสูง ไดแก กลุมเพื่อน เจาของโตะบอล รุนพี่รุนนอง และ

ส่ือตางๆ 
 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล 

งานวิจัยตางประเทศ 
โพลมาแซล และแจคคารด (Pomazal;&Jaccard. 1976: 317 - 326) ไดศึกษาความ

เชื่อทัศนคติและความตั้งใจที่มีตอการบริจาคโลหิตของกลุมตัวอยางชายและหญิง มหาวิทยาลัยอิลิ

นอยส (Iilinois) จํานวน 270 คน อายุเฉลี่ย 19-27 ป เคยมีประสบการณบริจาคโลหิตรอยละ 61 และ

แบบสอบถามความเชื่อเดนชัดสรางขึ้นจากความเชื่อทั้งหมด 10 ความเชื่อและกลุมอางอิงเดนชัด

ทั้งหมด 6 กลุม ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบทางจริยธรรมรวมกับสอง

องคประกอบหลักในการทํานายความตั้งใจในการบริจาคโลหิต และความสัมพันธของตัวแปรตางๆตาม

ทฤษฎีกรกระทําดวยเหตุผล ส่ิงที่นาสนใจในการทําวิจัยครั้งนี้คือการทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรมดวย

ระบบความสามารถ หมายถึง กลุมตัวอยางที่สามารถและไมสามารถบริจาคโลหิตไดในขณะนั้น (อาจ

เปนเพราะความเจ็บปวย พึ่งจะบริจาคโลหิตไปเมื่อเร็วๆ นี้ หรือเลือดใชไมได) และการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณของทัศนคติตอพฤติกรรมและการคลอยตามกลุมอางอิงตอเจตนาในกลุมตัวอยางที่

สามารถบริจาคโลหิตได 202 คน R=.64, P<.01 และกลุมตัวอยางที่ไมสามารถบริจาคโลหิตได 68 คน 

R = .38,  P<.01 กลาวไดวาความสัมพันธระหวางเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมอาจไดรับอิทธิพล

จากระดับความสามารถ นอกจากนี้การแสดงพฤติกรรมยังอาจขึ้นอยูกับบุคคลอ่ืนหรือเหตุการณอ่ืนๆ 

เชน      การไววางใจบุคคล หรือ เหตุการณซึ่งทําใหเกิดการทํานายพฤติกรรมดวยเจตนาเชิงพฤติกรรมที่

มีความสัมพันธสูงขึ้น 

  ไอเซนและฟชไบน (Ajzen; & Fishbein.  1980: 174 - 195) ไดนําทฤษฎีการกระทําดวย

เหตุผล ไปทดสอบกับสถานการณเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1976 โดยทํานายและ

ทําความเขาใจกับการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และศึกษา

ผลกระทบของปจจัยภายนอก โดยในการศึกษาครั้งนี้สนใจเฉพาะผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนตัวเก็ง 2 คน 

คือ คารเตอรและฟอรด ในขั้นตนหาความเชื่อเดนชัดที่จะลงคะแนนเสียงใหคารเตอรและฟอรดแลว

นํามาสรางแบบสอบถามเพื่อวัดเจตนา ทัศนคติ และการคลอยตามกลุมอางอิงที่จะลงคะแนนเสียงให
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คารเตอรและฟอรด นอกจากนั้นยังวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรม การประเมินผลของ

พฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง หลังจาก

การเลือกตั้ง 1 สัปดาหก็ติดตามสอบถามวา กลุมตัวอยางลงคะแนนเสียงใหใคร ผลการหาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยตางๆ ตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลมีคาสูง และในการศึกษาผลของปจจัยภายนอก 

ปรากฏวาปจจัยภายนอกตางๆ เชน ผูสมัครรับเลือกตั้ง ชื่อเสียงของพรรคการเมือง ความเปนเสรีภาพ-

อนุรักษนิยม ลักษณะทางชีวสังคมอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกตั้ง ก็จะมีอิทธิพลตอเจตนาใน

การออกเสียงเลือกตั้งในระดับที่ใกลเคียงกัน และเมื่อรวมปจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธสูง กับความ

แตกตางของทัศนคติและความแตกตางของการคลอยตามกลุมอางอิงในการทํานายเจตนาตอการออก

เสียงเลือกตั้ง การประเมินผลของพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวทัศนคติของกลุมอางอิงหรือแรงจูงใจที่จะ

คลอยตามกลุมอางอิง แสดงใหเห็นวาปจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมจะมีผลกระทบ

อยางเปนระบบตอโครงสรางความคิดที่เปนองคประกอบพื้นฐานของทัศนคติ และการคลอยตามกลุม

อางอิงและถาปจจัยภายนอกนั้นไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมก็ยอมจะไมมีผลตอองคประกอบ 

ทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงดวยเชนกัน (Ajzen; & Fishbein.  1980: 181) 

  สปอรเบอร ฟชไบน และไอเซน (Sperber; Fishbein;& Ajzen. 1980: 114 - 129) ได

ศึกษาการทํานายและทําความเขาใจเจตนาในการเลือกประกอบอาชีพของผูหญิง โดยกลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษาเปนนักเรียนไฮสกูลเกรด 11 และ 12 จํานวน 111 คน เปนผูหญิงผิวขาว 96 คน เปนผูหญิง

ผิวดํา 13 คน และอ่ืนๆ 2 คน วิธีการศึกษา ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางอานเรื่องราวสั้นๆของเมรี่และเจน ซึ่ง

เร่ืองของเมรี่เปนเรื่องราวของหญิงที่เปนแมบาน สวนเรื่องของเจนเปนเรื่องราวของหญิงที่ประกอบอาชพี 

โดยผูวิจัยใหกลุมตัวอยางอานเรื่องราวทั้ง 2 เร่ืองแลวตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัยพบวา มีความ

แตกตางของเจตนา (Differential Intention) กลาวคือ เจตนาที่จะมีอนาคตคลายเจนกับเจตนาที่จะมี

อนาคตคลายเมรี่ สามารถทํานายเจตนาที่จะเลือกกระทําทางเลือกทั้ง 2 แบบ ไดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ และคาสหสัมพันธระหวางเจตนาที่จะเลือกกระทําทางเลือกทั้ง 2 แบบกับเจตนาที่จะมีอนาคต

คลายเจน (r = .87) มีคาสหสัมพันธสูงกวาคาสหสัมพันธระหวางเจตนาที่จะเลือกกระทําทางเลือกทั้ง 2 

แบบกับเจตนาที่จะมีอนาคตคลายเมรี่ (r = .79) จากขอคนพบนี้ แสดงวาการทํานายดวยความแตกตาง

ระหวางเจตนาตอทางเลือกที่จะกระทําทางเลือกทั้ง 2 แบบนั้น สามารถทํานายไดดีกวาเจตนาตอ

ทางเลือกในแตละอยาง และความแตกตางของเจตคติและความแตกตางของการคลอยตามกลุมอางอิง 

สมารถรวมกันทํานายความแตกตางของเจตนาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R = .86) โดยที่ความ

แตกตางของเจตคติทํานายความแตกตางของเจตนาไดสูงกวาความแตกตางของการคลอยตามกลุม

อางอิง โดยมีคาน้ําหนัก W1 = .67 และ W2 = .29 ตามลําดับ ดังแมกอารเดิล (Ajzen; & Fishbein.  

1980: 223-240; Citing, McArdle. 1972) ไดทําการวิจัยทางจิตวิทยาโดยทําการทดสอบกลุมตัวอยาง



78 

 

คือคนไขชายซึ่งลวนเปนผูที่ติดสุราแลวเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจํานวน 160 คน ซึ่งแตละคน

ทราบขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการชวยเหลือผูติดสุราของ A.T.U. (Alcoholic Treatment Unit) เมื่อตอบ

แบบสอบถามแลวก็เสนอใหเซ็นชื่อในขั้นตนวาจะเขาหรือไมเขา A.T.U. ซึ่งปรากฏวาครึ่งหนึ่งของกลุม

ตัวอยางยินดีที่จะเขา A.T.U. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆ และจากการวิเคราะห

ขอมูลพบวา องคประกอบของผลตางของทัศนคติตอการเซ็นชื่อเขา A.T.U. ยอมจะมีอิทธิพลตอเจตนา

และพฤติกรรมการเซ็นชื่อเขา A.T.U. ดวยเชนกัน หลังจากทําการทดสอบครั้งแรกแลว ก็ทําการสื่อสาร

เพื่อชักจูงโดยสรางความเชื่อพื้นฐานที่เปนองคประกอบของทัศนคติเปรียบเทียบผลใน 4 กลุม ดังนี้ 1) 

กลุมที่ฟงคําชักชวนแบบปกติที่ชอบใชกัน เรียกวา Health Belief Model 2) กลุมที่ฟงคําชักชวนทางลบ

3) กลุมที่ฟงคําชักชวนทางบวก 4) กลุมควบคุมไมไดฟงคําชักชวนอะไรเลย ในแตละกลุมจะมีจํานวน

คนไข 40 คนเปนคนที่ยินดีเขา A.T.U. 20 คน ไมยินดีเขา A.T.U. 20 คน โดยฟงเทปการชักชวนของ

ผูอํานวยการ A.T.U. ซึ่งมีเนื้อหาแตกตางกันดังนี้ 1) คําชักชวนแบบปกติ เนนถึงผลเสียของการดื่มสุรา

ตอไป 10 ขอ แตละขอโยงกับการดื่มสุราตอไป เชน ทําใหสุขภาพเสื่อม ความสัมพันธกับครอบครัวและ

นายจางเสื่อมลง และอยูในโรงพยาบาลจะไดรับความสนใจจากเจาหนาที่ตางๆ นอย ไดรับความ

ชวยเหลือนอย และบอกคนไขวาเขาสามารถเอาชนะการดื่มสุราไดดวยการเขา A.T.U.สุดทายก็ชักชวน

ใหเซ็นชื่อเขา A.T.U. 2) คําชักชวนทางลบ เนนการไมยอมเซ็นชื่อเขา A.T.U. วาจะมีผลเสียตามมา    

10 ขอ เชนเดียวกันและบอกคนไขวาเขาจะทํารายตนเองถาไมเซ็นชื่อเขา A.T.U. สุดทายก็ชักชวนให

เซ็นชื่อเขา A.T.U. 3) คําชักชวนทางบวก เนนการเซ็นชื่อเขา A.T.U. แลวชี้ใหเห็นวาจะมีผลดีตามมา 10 

ขอเชนเดียวกับบอกคนไขวาเขาจะชวยตนเองไดถาเซ็นชื่อเขา A.T.U. และสุดทายก็ชักชวนเซ็นชื่อเขา 

A.T.U. เชนเดียวกัน ผลการสื่อสารชักจูงสามารถทําใหผูที่เซ็นชื่อเขา A.T.U. ในขั้นตนเซ็นชื่อเขา A.T.U.  

จริงๆรอยละ 82 และผูที่ไมเซ็นชื่อเขา A.T.U.ในขั้นตนเปลี่ยนพฤติกรรมเซ็นชื่อเขา A.T.U. ภายหลังฟง

คําชักชวน รอยละ 13.7 และปรากฏวากลุมที่ฟงคําชักชวนทางลบเปลี่ยนพฤติกรรมมากที่สุดเปนจํานวน 

รอยละ 30 กลุมที่ฟงการชักชวนทางบวกเปลี่ยนพฤติกรรมไปรอยละ 20 กลุมที่ฟงคําชักชวนแบบปกติที่

ชอบใชกัน (Health Belief Model) เปลี่ยนไปเพียงรอยละ 5 และในทางตรงขามพบวา คนไขในกลุมนี้

เคยจะเขา A.T.U. แตเดิมเปลี่ยนพฤติกรรมไปไมเซ็นชื่อเขาถึง A.T.U. ถึงรอยละ 50 ผลการวิจัยครั้งนี้

สนับสนุนทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลที่สามารถนําไปใชเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ เจตนาและ

พฤติกรรมได 
งานวิจัยในประเทศ 

  ขนิษฐา ชัยโชติกุลชัย (2539: 98) ไดศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับพฤติกรรมการลงโทษ

นักเรียนของครูระดับมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น 370 คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ความตั้งใจในการลงโทษนักเรียน 
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(I) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน (B) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .001 โดยมีคา

สหสัมพันธเทากับ .4225 เจตคติตอการลงโทษนักเรียน (AB) มีความสัมพันธกับความตั้งใจในการ

ลงโทษนักเรียน (I) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .5804 การคลอย

ตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการลงโทษ (SN) มีความสัมพันธกับความตั้งใจในการลงโทษนักเรียน (I) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .6199 เจตคติตอการลงโทษนักเรียน (AB) 

และการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน (SN) มีความสัมพันธพหุคูณกับความตั้งใจใน

การลงโทษนักเรียน (I) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .5489 

เจตคติทางออมตอการลงโทษนักเรียนมีความสัมพันธกับเจตคติทางตรง (AB) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .3408 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการลงโทษ

ทางออมมีความสัมพันธกับการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรง (SN) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .4760 

  จรรยา กลาวสุนทร (2540: 94) ไดศึกษาตัวแปรและพฤติกรรมการเลนการพนันของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบวา เจตนาเชิงพฤติกรรมในการ

เลนการพนัน (I) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลนพนัน (B) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .3902 เจตคติตอการเลนพนัน (AB) มีความสัมพันธกับเจตนาในการเลน

พนัน (I) อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .4219 มีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยมาตรฐาน เทากับ .2803 การคลอยตามกลุมอางอิงตอการเลนพนัน (SN) มีความสัมพันธกับ

เจตนาในการเลนพนันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .5133 มีคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ .4184 เจตคติตอการเลนพนันและการคลอยตามกลุมอางอิงใน

การเลนพนันมีความสัมพันธพหุคูณกับเจตนาในการเลนพนันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

โดยมีคาสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .5770 เจตคติตอการเลนพนันทางออมมีความสัมพันธกับเจตคติตอ

การเลนพนันทางตรง (AB) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .2987 

และการคลอยตามกลุมอางอิงตอการเลนพนันทางออม( )∑ i iNBMC  มีความสัมพันธกับการคลอยตาม

กลุมอางอิงตอการเลนพนันทางตรง (SN) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธ

เทากับ .6226 

  บุญเริ่ม สุพัฒฑา (2541: 56 - 57) ไดศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับการประพฤติผิดศีล ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 316 คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการประพฤติผิดศีล 5 (AB) 

และการคลอยตามกลุมอางอิงในการประพฤติผิดศีล 5 (SN) มีอิทธิพลรวมกันตอเจตนาประพฤติผิดศีล 5 

(I) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (R=.7008) เจตคติตอการประพฤติผิดศีล 5 (AB) มี



80 

 

ความสัมพันธกับเจตนาประพฤติผิดศีล 5 (I) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.5326) และมี

ความสัมพันธเชิงสัมพัทธ เทากับ .4944 และพบวากลุมอางอิงในการประพฤติผิดศีล 5 (SN) มี

ความสัมพันธกับเจตนาประพฤติผิดศีล 5 (I) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     (r=.6267) และมี

ความสําคัญเชิงสัมพันธเทากับ .3405 

  กุญชร เจือตี๋ (2541: 44) ไดศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาเสพติดของ

เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้

เปนเด็กและเยาวชนจากสถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงปราณี  สถานฝกและอบรมเด็กและ

เยาวชนชายรุนใหญบานกรุณา สถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชนชายรุนเล็กบานมุทิตา สถานฝกและ

อบรมเด็กและเยาวชนชายบานอุเบกขา และสถานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ รวมกลุมตัวอยาง

ทั้งสิ้น 475 คน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการใชยาเสพติดและการคลอยตามกลุมอางอิงใน

การใชยาเสพติดมีความสัมพันธพหุคูณกับความตั้งใจในการใชยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .5349 เจตคติตอการใชยาเสพติดมีความสัมพันธกับ

ความตั้งใจในการใชยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .3854 

และมีความสําคัญเชิงสัมพัทธเทากับ .2872 และการคลอยตามกลุมอางอิงในการใชยาเสพติดมี

ความสัมพันธกับความตั้งใจในการใชยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคา

สหสัมพันธเทากับ .4573 และมีความสําคัญเชิงสัมพัทธเทากับ .3838 

  บุญสง วงคคํา (2542: 69) ไดศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับเจตนาในการเรียนสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาในกลุมสถาบันราชภัฏอีสานเหนือ พบวา เจตคติตอการเรียนโปรแกรม

วิชาการศึกษาปฐมวัย (AB) และการคลอยตามกลุมอางอิงในการเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(SN) มีความสัมพันธแบบพหุคูณกับเจตนาในกาเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (I) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธพหุคูณเทากับ .433 เจตคติในการเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษา

ปฐมวัย (AB) มีความสัมพันธกับเจตนาในการเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (I) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .398 และมีความสัมพันธเชิงสัมพัทธเทากับ .354 การ

คลอยตามกลุมอางอิงในการเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (SN) มีความสัมพันธกับเจตนาใน

กาเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (I) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธ

เทากับ .264 และมีความสัมพันธเชิงสัมพัทธเทากับ .176 ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนโปรแกรมวิชา

การศึกษาปฐมวัย (bi) และการประเมินผลในการเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (ei) มีความสัมพันธ

กับเจตคติในการเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (AB) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

คาสหสัมพันธเทากับ .412 และ .303 ตามลําดับ ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงในการเรียนโปรแกรม

วิชาการศึกษาปฐมวัย (NBi) และแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในการเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษา
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ปฐมวัย (MCi) มีความสัมพันธกับการคลอยตามกลุมอางอิงในการเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(SN) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ .361 และ .574 ตามลําดับ 

  ปรีชา เจริญกิจขจร (2547: 80–81) ไดศึกษาเจตนาหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยงของ

ผูบริหารโรงเรียน ที่เปนผูอํานวยการของโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออก 

พบวา เจตคติทางตรงตอการหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยง (AB) และการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรง

ตอการหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยง (SN) รวมกันทํานายเจตนาหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยงของ

ผูบริหารโรงเรียนโดยรวม (I) ไดรอยละ 23.60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 เจตคติทางตรงตอ

การหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยง (AB) มีอิทธิพลทางบวกตอเจตนาหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยง (I) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เทากับ .353 การคลอยตาม

กลุมอางอิงทางตรงตอการหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยง (SN) มีอิทธิพลทางบวกตอเจตนาหลีกเลี่ยง

ผลประโยชนขัดแยง (I) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธการถดถอยมาตรฐาน

เทากับ .199 การคลอยตามกลุมอางอิงทางออมตอการหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยงมีความสัมพันธ

ทางบวกกับการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงตอการหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยง (SN) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.223) สวนเจตคติทางออมตอการหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยงมี

ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติทางตรงตอการหลีกเลี่ยงผลประโยชนขัดแยง (AB) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.270) 
5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

งานวิจัยตางประเทศ 
  ไอเซนและมัทเดน (Aizen; & Madden.  1986: 453 - 474) ศึกษาพฤติกรรมการมาเรียน

ในวิชาหนึ่ง และศึกษาเปาหมายพฤติกรรมในการไดเกรดเอ โดยทําการวิเคราะหผลช้ีใหเห็นอํานาจการ

ทํานายของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ประเด็นแรกที่นาสนใจคือ

พฤติกรรมการมาเรียนในวิชาหนึ่งถือเปนพฤติกรรม     ที่ประสบปญหาในการควบคุมนอย ดังนั้นการ

รับรูความยากหรืองายที่มีผลตอการมาเรียนควรมีผลตอเจตนาและเมื่อถึงเวลาทําจริง การรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) ควรเพิ่มความสามารถในการทํานายพฤติกรรมไดนอย 

ประเด็นที่ 2 คือ พฤติกรรมในการไดเกรดเอถือไดวาเปนผลที่นักศึกษามีขอจํากัดในการควบคุม ดังนั้น

การรับรูความสามารถในการควบคุม นาจะสงผลตอการทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรม ถา

บุคคลมีการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ตรงกับความจริง ผลการศึกษาในการวัดทั้ง 2 

คร้ังพบวาทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) และการรับรูความสามารถใน

การควบคุม (PBC) ที่วัดทั้งทางตรงและทางออม ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) กับ เจตนาเชิง

พฤติกรรม (I) และการรับรูความสามารถในการควบคุม (PBC) กับ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) แตละคูมี
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ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตัวแปรการรับรูความสามารถในการควบคุม (PBC) กับ 

พฤติกรรม (B) พบวาไมมีนัยสําคัญในการวัดครั้งที่ 1 แตมีนัยสําคัญในการวัดครั้งที่ 2 และในการวัดทั้ง

สองครั้งพบวาทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) และการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) รวมกันทํานาย

เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเพิ่มตัวแปรการรับรูความสามารถในการ

ควบคุม (PBC) ก็จะเพิ่มอํานาจในการทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ไดอยางมีนัยสําคัญ เจตนาเชิง

พฤติกรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญในการวัดทั้งสองครั้ง แตการวัดครั้งแรกพบวา

การรับรูความสามารถในการควบคุม (PBC) ไมสามารถชวยในการทํานายพฤติกรรมไดเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญ ซึ่งแตกตางจากการวัดครั้งที่ 2 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการวัดในครั้งที่ 2 เปนการวัดเมื่อใกลกับ

การสอบไลทําใหนักศึกษามีการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ตรงกับความเปนจริง 

มากกวาการวัดในครั้งแรก การวัดเจตนาซึ่งทิ้งชวงเวลาหางจากการวัดพฤติกรรมนอยเพียงไร ทําให

เจตนามีโอกาสทํานายพฤติกรรมไดแมนยํามากยิ่งขึ้นและผลที่ไดเปนไปตามที่ผูวิจัยคาดคะเนไว 

  ไอเซน และไดรเวอร (Ajzen; & Driver.  1992: 207-224) ประยุกตทฤษฎีเพื่อทําความ

เขาใจและทํานายพฤติกรรมนันทนาการอีกครั้ง โดยมีรูปแบบการวิจัยที่คลายกับป 1991 แตมีประเด็นที่

แตกตางบางอยางไดแก 1) เพิ่มการวัดความเกี่ยวของ (Involvement) และอารมณชั่วขณะ (Moods) 2) 

วัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางตรง การวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหภายในกลุม

และระหวางกลุม ผลปรากฏวา การวิเคราะหภายในกลุม: อารมณชั่วขณะมีความสัมพันธกับเจตคติ

เกี่ยวกับความรูสึก คอนขางสูง แตไมมีความสัมพันธกับเจตคติเกี่ยวกับผลไดผลเสียแตอยางใด สวน

ความเกี่ยวของมีความสัมพันธอยางสูงกับตัวแปรในทฤษฎี แตเมื่อวิเคราะหสัมประสิทธิถดถอยกลับไม

ชวยในการทํานาย สําหรับการทํานายเจตนาพบวาทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (AB) และการคลอยตาม

กลุมอางอิง (SN) สามารถทํานาย (I) ไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และเมื่อเพิ่มตัวแปรการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) จะเพิ่มอํานาจในการทํานายได แตทําให การคลอยตาม

กลุมอางอิง (SN) ไมสามารถทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ไดอยางมีนัยสําคัญ และการทํานายพฤติกรรม

พบวาการรับรูความสามารถในการควบคุม (PBC) และเจตนาเชิงพฤติกรรม (I)  สามารถทํานายพฤติกรรม

ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิเคราะหระหวางกลุม: เจตนาเชิงพฤติกรรมสามารถทํานาย

พฤติกรรมไดทุกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แตเมื่อเพิ่มตัวแปรการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม (PBC) พบวาไมสามารถชวยทํานายกิจกรรมการวิ่งและการขี่จักรยานไดอยางมี

นัยสําคัญ  แตชวยทํานายการปนเขา การเลนเรือ และการเลนบนชายหาดได  ซึ่งอาจเปนเพราะวาใน

การทํานายพฤติกรรมดังกลาวกลุมตัวอยางมักพบปญหาและอุปสรรค หรือขาดแคลนทรัพยากรที่

จําเปนในการทํากิจกรรมดังกลาว กรณีเชนนี้การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC) จะ

สามารถชวยในการทํานายพฤติกรรมไดอยางมีนัยสําคัญ 
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  โบลเดอโร (Boldero. 1995: 440) ไดศึกษาพฤติกรรมการนํากระดาษหนังสือพิมพ

กลับมาใชใหม โดยใชกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 254 คน ผลการศึกษาพบวา มีทัศนคติตอพฤติกรรม

เพียงตัวแปรเดียวเทานั้นที่สามารถอธิบายเจตนาที่จะนํากระดาษหนังสือพิมพกลับมาใชใหม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถในการความ

คุมพฤติกรรมไมพบความสัมพันธกับเจตนา 
 งานวิจัยในประเทศ 
  อารีวรรณ รุงทวีวณิช (2541: 90–91) ไดศึกษาพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตทดลองโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร โดย

ทําการศึกษากับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยูในเขตพื้นที่ทดลอง

โครงการรีไซเคิล จํานวน 402 คน ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา เจตนาในการรีไซเคิลขยะมูลฝอย (I) 

รวมกับการรับรูความสามารถในการควบคุมการรีไซเคิลขยะมูลฝอย (PBC) สามารถอธิบายพฤติกรรม

การรีไซเคิลขยะมูลฝอย (B) ไดรอยละ 63.38 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) โดยมีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยมาตรฐานของเจตนาในการรีไซเคิลขยะมูลฝอย (I) เทากับ .7308 (p<.001) และการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยทางตรง (PBC) เทากับ .0769 (p>.05) 

เจตคติทางตรงตอพฤติกรรม การรีไซเคิลขยะมูลฝอย (AB) การคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงในการรี

ไซเคิลขยะมูลฝอย (SN) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอย

ทางตรง (PBC) รวมกันอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการรีไซเคิลขยะมูลฝอย (I) ไดรอยละ 70.58 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p < .001) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของการรับรูความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยทางตรง (PBC) เทากับ .7628 (p<.001) เจตนาทางตรงตอ

พฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอย (I) เทากับ .0678 (p<.05) และการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงใน

การรีไซเคิลขยะมูลฝอย (PBC) เทากับ .0693 (p>.05) เจตคติตอพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยที่วัด

โดยทางตรง (AB) กับเจตคติตอพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยที่วัดโดยทางออมมีความสัมพันธ

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.7473, p<.001) การคลอยตามกลุมอางอิงในการรีไซเคิลขยะมูล

ฝอยที่วัดโดยทางตรง (SN)  กับการคลอยตามกลุมอางอิงในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยที่วัดโดยทางออมมี

ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.8562, p<.001) การรับรูความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยที่วัดโดยทางตรง (PBC) กับการรับรูความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยที่วัดโดยทางออมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(r=.8006, p<.001) 

  หทัยรัตน  ร้ิมประพันณี (2543: 76–77) ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีในจังหวัดสระบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบวา เจตนาที่จะกระทํา
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พฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมปองกัน

โรคมะเร็งปากมดลูก (PBC) สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก (B) ได

ถูกตองรอยละ 12.92 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เจตนาตอพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปาก

มดลูก (I) การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมปองกัน

โรคมะเร็งปากมดลูก (PBC) สามารถรวมกันทํานายเจตนาที่จะกระทําพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปาก

มดลูก (I) ไดถูกตองรอยละ 24.34 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่ทํานายเจตนาที่

จะกระทําพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่สําคัญที่สุด คือ การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) 

รองลงมาคือการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก (PBC) และ

เจตคติตอพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก (AB) ซึ่งเจตคติตอพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก 

(AB) มีความสัมพันธกับความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก (bi) และการประเมินผล

พฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก (ei) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ .2182 การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) มีความสัมพันธกับความเชื่อเกี่ยวกับกลุม

อางอิง (NBi) และแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (MCi) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .3743 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมปองกัน

โรคมะเร็งปากมดลูก (PBC) มีความสัมพันธกับความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม (Ci) และการรับรูอิทธิพล

ของปจจัยที่เปนอุปสรรคตอพฤติกรรมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก (Pi) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .2640 

  ศิริวรรณ โพธิ์วัน (2546: 85-86) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางเจตนาในการกระทํา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคกลาง จํานวน 315 คน  ซึ่งผลการวิจัย

พบวา เจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา (I) และการรับรูความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง (PBC) รวมกันอธิบายพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพื่อการเลนกีฬา (B) ไดรอยละ 21.10 มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยมีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยมาตรฐานของเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา (I) เทากับ -.013 (p>.05) และการ

รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง (PBC) เทากับ 

.464 (p<.05) เจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา (I) สามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพื่อการเลนกีฬา (B) ไดรอยละ 15.70 มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) เจตคติตอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง (AB) การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหารเพื่อการ

เลนกีฬาทางตรง (SN) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลน
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กีฬาทางตรง (PBC) รวมกันอธิบายเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา (I) ไดรอยละ 14.40 มี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง (PBC) เทากับ .333 (p<.05) เจตคติตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง (AB) เทากับ .056 (p>.05) และการคลอยตาม

กลุมอางอิงในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง (SN) เทากับ .064 (p>.05) เจตคติตอ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง (AB) มีความสัมพันธกับเจตคติตอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.173) การคลอยตามกลุม

อางอิงในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง (SN) มีความสัมพันธกับการคลอยตามกลุมอางอิง

ในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.305) การรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง (PBC) มี

ความสัมพันธกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา

ทางออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.511) 

  รัญธิดา สุกิจปาณีนิจ (2547: 62 – 63) ไดศึกษาพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่อง

แตงกายของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิต

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 จํานวน 360 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมประหยัด

ในการซื้อเครื่องแตงกายวัดทางตรง (I) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมประหยัดใน

การซื้อเครื่องแตงกายวัดทางตรง (PBC) รวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมประหยัดในการ

ซื้อเครื่องแตงกายไดรอยละ 12 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001โดยพบวา ตัวแปรสําคัญคือ 

ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (I) มีอิทธิพลทางบวกสูงสุดตอพฤติกรรม

ประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (β=.26) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมาคือการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (PBC) (β=.13) มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทัศนคติตอพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางตรง (AB) การคลอย

ตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางตรง (SN) และการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางตรง (PBC) สามารถ

รวมกันอธิบายความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (I) ไดรอยละ 34 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการ

ซื้อเครื่องแตงกายวัดทางตรง(PBC) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุด ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน

เทากับ .43 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การคลอยตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดใน

การซื้อเครื่องแตงกายวัดทางตรง (SN) เปนตัวแปรที่มีอํานาจการทํานายรองลงมา โดยมีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยมาตรฐานเทากับ .17 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และทัศนคติตอการทําพฤติกรรม
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ประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายวัดทางตรง (AB) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเทากับ .16 มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัศนคติตอพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางตรง (AB) กับ

ทัศนคติตอพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางออมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.34) การคลอยตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดในการ

ซื้อเครื่องแตงกายทางตรง (SN) กับการคลอยตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อ

เครื่องแตงกายทางออมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.37) การ

รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางตรง (PBC) กับการ

รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางออมมีความสัมพันธ

กันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.29) 
 5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดสอบความไมแปรเปลี่ยน/การวิเคราะหกลุมพหุ 

งานวิจัยตางประเทศ 
มารช และโรช (Marsh; & Roche.  1996:  461) ไดทําการศึกษาโครงสรางอัตมโน

ทัศนทางศิลปะ โดยใชการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 341 คน เปนนักเรียนชั้นยอดที่เรียนทางศิลปะ จํานวน 131 คน และ

นักเรียนที่ไมไดเรียนทางศิลปะจํานวน 131 คน ผลการศึกษา พบวา โครงสรางอัตมโนทัศนทางศิลปะมี

ความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบ แตมีความแปรเปลี่ยนในบางคาของคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

แฮวง และ ไมเคิล (Huang; & Michael.  2000:  772) ไดทําการวิเคราะหยืนยัน

องคประกอบของคะแนนอัตมโนทัศนฉบับภาษาจีน และทดสอบความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุมโดยใช

เกณฑในการแบงกลุม 2 ชนิด คือ เพศและอายุ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนที่

ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยไตหวัน จํานวน 877 คน ผลการศึกษาพบวา 

มีความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรตางๆที่ใชในการศึกษา ซึ่งไดแก คาน้ําหนักองคประกอบ คา

ความแปรปรวน ความแปรปรวนรวม และคาความคลาดเคลื่อนในการวัด ระหวางกลุมทั้งกลุมอายุและ

กลุมเพศ 
งานวิจัยในประเทศ 
ศุภลักษณ สินธนา (2545: บทคัดยอ).  ไดทําการศึกษาการคิดอภิมานโดยใช

แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน โดยใชการวิเคราะหกลุมพหุโดยงานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ

ศึกษาและทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองการวัดของการคิดอภิมานระหวางกลุมนักเรียนที่

ใชภาษาที่หนึ่งตางกันและระหวางกลุมนักเรียนจากโรงเรียนตางสังกัด เพื่อตรวจสอบแบบแผน

ความสัมพันธของการคิดอภิมานกับตัวแปรทางจิตวิทยาบางตัว และเพื่อสรางแบบจําลองโครงสราง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการคิดอภิมานและทดสอบความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุมของ
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แบบจําลองที่สรางขึ้นนั้น สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ของจังหวัดยะลา จํานวน 534 คน จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา จํานวน 

191 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 197 คน และสังกัดสํานักงานเทศบาล

นครยะลา จํานวน 146 คน เปนนักเรียนที่ใชภาษาไทยภาษาที่หนึ่งจํานวน 339 คน และนักเรียนที่ใช

ภาษาอื่นๆเปนภาษาที่หนึ่ง จํานวน 195 คน และจากผลการวิจัยสรุปไดวา 1) แบบจําลองการวัดของ

การคิดอภิมาน ที่เปนแบบจําลองการวิเคราะหยืนยันองคประกอบอันดับที่สอง มีความเหมาะสมกับ

ขอมูลเชิงประจักษ และมีความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม ทั้งกลุมนักเรียนที่ใชภาษาที่หนึ่งตางกัน และ

กลุมนักเรียนที่มาจากโรงเรียนตางสังกัด 2) การคิดอภิมานมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหา ความถนัดทางการเรียน ความเชื่อในสมรรถภาพตนเอง 

เปาหมายในการเรียนแบบมุงเรียนรู และเปาหมายในการเรียนแบบมุงตน แตไมมีความสัมพันธกับ

เปาหมายในการเรียนแบบเปลี่ยนงานและความวิตกกังวลในการสอบ 3) แบบจําลองโครงสราง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการคิดอภิมานที่มีความเชื่อมั่นในสมรรถภาพตนและเปาหมายในการเรียน

แบบมุงเรียนรูเปนตัวแปรสาเหตุนั้น มีความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุมนักเรียนที่ใชภาษาที่หนึ่งตางกัน 

แตมีความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรระหวางกลุมนักเรียนที่มาจากโรงเรียนตางสังกัด 

ปวลัย วรสูต (2547:  66 - 67). ไดทําการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล

บุคลิกภาพหาองคประกอบที่สําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญ

ศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการทดสอบแบบไมมีเงื่อนไขกําหนดใหคาพารามิเตอรตางๆระหวาง

กลุมมีคาเทากัน ผลการทดสอบ พบวา การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลบุคลิกภาพระหวาง

กลุมนักเรียนชายและกลุมนักเรียนหญิง และระหวางกลุมนักเรียนทีเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร 

แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝร่ังเศส แผนการเรียนอังกฤษ – ไทย - สังคม ใหผล

การทดสอบไมแตกตางกัน กลาวคือ รูปแบบโมเดลบุคลิกภาพระหวางกลุมนักเรียนชายและกลุม

นักเรียนหญิง และรูปแบบโมเดลบุคลิกภาพระหวางกลุมนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนตางกัน มีความไม

แปรเปลี่ยนทุกกลุม ซึ่งเปนการยืนยันวา นักเรียนไมวาเพศใดหรือแผนการเรียนใดลวนมีลักษณะ

บุคลกิภาพที่ประกอบดวยองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 5 ดาน ตามทฤษฎีบุคลิกภาพหาองคประกอบที่

สําคัญจริง และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบโดยรวมแลวจะเห็นวา การทดสอบใหผลยืนยันตามทฤษฎี

บุคลิกภาพหาองคประกอบที่สําคัญของดิกแมน นั่นคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนใน

สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร มีองคประกอบบุคลิกภาพที่สําคัญ 5 ดานเหมือนกัน 

ประกอบดวย องคประกอบดานการแสดงตัว องคประกอบดานความสุภาพออนโยน องคประกอบดาน

ความซื่อตรงตอหนาที่ องคประกอบดานความมั่นคงทางอารมณ และองคประกอบดานสติปญญา 
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อนุ เจริญวงศระยับ (2549: บทคัดยอ). ไดทําการศึกษาการแสดงหลักฐานความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบประเมินการสอนโดยผูเรียนของมารชดวยการประยุกตใชวิธีการ

วิเคราะหกลุมพหุ โดยงานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบ

ประเมินการสอน Students’ Evaluation of Educational Quality (SEEQ) ฉบับภาษาไทย ในโมเดล

องคประกอบอันดับหนึ่ง 9 องคประกอบ และโมเดลองคประกอบอันดับสองจํานวน 2 โมเดล ไดแก 

โมเดล 4 องคประกอบ และโมเดล 2 องคประกอบ โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและ

การศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของแบบประเมินโดยประยุกตใชการวิเคราะหกลุมพหุ ซึ่งกลุมตัวอยางที่

ใชในการวิจัยนี้แบงเปน 2 ระดับ ไดแก (1) กลุมตัวอยางระดับช้ันเรียนจํานวน 343 ชั้นเรียนจาก

มหาวิทยาลัย 2 แหง(รอยละ 58.60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรอยละ 41.40 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) และจาก 2 สาขาวิชา (รอยละ 57.43 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรอย

ละ 42.57 มนุษยศาสตรสังคมศาสตร) (2) กลุมตัวอยางระดับผูเรียนจํานวน 6,432 คน จาก

มหาวิทยาลัย 2 แหง และจาก 2 สาขาวิชา และจากผลการวิจัยสรุปไดวา 1) โมเดลองคประกอบอันดัง

หนึ่งของแบบประเมินการสอนของมารช (SEEQ) ฉบับภาษาไทย มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษในระดับดี 2) คาสัมประสิทธิ์องคประกอบอันดับหนึ่งทุกคามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สัมประสิทธิ์องคประกอบอันดับหนึ่งคะแนนมาตรฐานอยูระหวาง .63 ถึง .97 คา R2 อยูระหวาง .40 ถึง 

.94 คา Construct Reliability อยูระหวาง .94 ถึง .98 และคา Variance Extracted อยูระหวาง .56 ถึง 

.91 ขนาดความสัมพันธระหวางองคประกอบปริมาณงาน/ความยากกับองคประกอบอื่นๆอยูระหวาง 

.31 ถึง .40 แตความสัมพันธระหวางองคประกอบอื่นๆอยูระหวาง .90 ถึง .98 และพบวารูปแบบ

องคประกอบไมแปรเปลี่ยนระหวางผู เ รียนตางมหาวิทยาลัยและตางประเภทสาขาวิชาแต

คาพารามิเตอรมีความไมแปรเปลี่ยนระหวางผูเรียนตางมหาวิทยาลัยและตางประเภทสาขาวิชา 3) 

โมเดลองคประกอบอันดับสอง โมเดล 2 องคประกอบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี 

แตโมเดลองคประกอบอันดับสอง โมเดล 4 องคประกอบพบวาผลการประมาณคามีคาที่ไมเหมาะสม 

ดังนั้นการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางจึงแสดงหลักฐานเฉพาะโมเดล 2 องคประกอบ

เทานั้น 4) คาสัมประสิทธิ์องคประกอบอันดับสอง โมเดล 2 องคประกอบทุกคามีนัยสําคัญทางสิติที่

ระดับ .05 และมีขนาดสัมประสิทธิ์องคประกอบอันดังสองคะแนนมาตรฐานขององคประกอบ

กระบวนการอยูระหวาง .42 ถึง 1.0 คา R2 อยูระหวาง .18 ถึง .99 คา Construct Reliability เทากับ 

.98 และคา Variance Extracted เทากับ .87 ขนาดความสัมพันธระหวางองคประกอบกระบวนการ

และผลลัพธเทากับ .97 และพบวารูปแบบขององคประกอบไมแปรเปลี่ยนระหวางผู เรียนตาง

มหาวิทยาลัยและตางประเภทสาขาวิชา แตคาสัมประสิทธิ์องคประกอบอันดับสองมีความแปรเปลี่ยน

ระหวางผูเรียนตางมหาวิทยาลัยและตางประเภทสาขาวิชา 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้  

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 ที่

กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร จากมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ จํานวน 17 แหง ประกอบดวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัยราชัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนตน และ มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 13 

แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เซนตจอหน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  มหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย รวมทั้งสิ้นจํานวน 

72,931 คน  
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 กลุมตัวอยาง 
  ในการออกแบบการสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะไดแยกประเด็นการ

นําเสนอออกเปน 3 สวน ไดแก ขนาดของกลุมตัวอยางและวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง เทคนิค

วิธีการสุมตัวอยาง และข้ันตอนการสุมตัวอยาง ซึ่งมีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้  

 
 ขนาดของกลุมตัวอยางและวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้น จํานวน 928 คนแลวทําการคํานวณแบบเปนสัดสวน ไดจํานวนนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งสิ้น 

จํานวน 432 คน จําแนกเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 261 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 171 คน และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รวมทั้งสิ้นจํานวน 496 คน จําแนกเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 

249 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 247 คน  ซึ่งไดมาจากวิธีการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช

สูตรของเจเกอร (อุทุมพร จามรมาน. 2537: 41; อางอิงจาก Jager. 1980)  

   โดยกําหนดใหระดับความเชื่อมั่น (Level of Confidence) ของการสุมตัวอยางเทากับ 

99.9% หรือ α = 0.001 ซึ่งจะทําใหไดคาที (t - statistic) เทากับ 3.291 และกําหนดใหขนาดของความ

คลาดเคลื่อนเปน 5% (e = 0.05) สวนคาสัดสวน P นั้น ผูวิจัยใหมีคาเทากับ 0.5 เนื่องจากเปนคาที่ทํา

ใหเกิดความแปรปรวนไดสูงสุดในกลุมตัวอยาง (P*Q = 0.25) รายละเอียดของจํานวนกลุมตัวอยางที่

ใชในการวิจัย แสดงไดดังตาราง 3 
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ตาราง 3 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามสถาบันการศึกษา คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา 
 

สถาบนัการศกึษา ชั้นป 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั 

รวม 
คณะวิชา 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยั 

ในกํากับของรฐั 

ชั้นปที ่1 125 136 261 

ชั้นปที ่4 81 90 171 

รวม 206 226 432 

มหาวิทยาลยั

เอกชน 

ชั้นปที ่1 113 136 249 

ชั้นปที ่4 133 114 247 

รวม 246 250 496 

รวมทัง้สิ้น (คน) 928 

 
เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

   จากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage Random Sampling) โดยมีประเภทของสถาบัน คณะวิชา เปนหนวยการสุม ซึ่งในแตละ

ข้ันตอนผูวิจัยไดเลือกใชเทคนิคการสุมตัวอยางหลายๆ วิธีการผสมผสานกัน ไดแก เทคนิคการสุม

ตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เทคนิคการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) เทคนิคการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) เปนตน 

 
 ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 
   จากกลุมประชากรทั้งที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 17 แหง มหาวิทยาลัย

เอกชน จํานวน 13 แหง พบวาจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในชั้นปที่ 1 และปที่ 4 มีจํานวนรวม 

72,931 คน ผูวิจัยดําเนินการวางแผนการสุมตัวอยางเปนลําดับข้ัน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชประเภทของ

สถาบันการศึกษาเปนชั้นของการสุม และมีมหาวิทยาลัยเปนหนวยของการสุม โดยทําการสุม

มหาวิทยาลัยมารอยละ 10 ของจํานวนมหาวิทยาลัยในแตละสถาบันการศึกษา ไดมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ จํานวน 3 แหง และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 3 แหง ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแปร

ดังกลาวมาจากผลการวิจัยพื้นฐานที่พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของ
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นักศึกษา คือ ปจจัยทางดานการเงิน จากการศึกษายังพบวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนมีเงิน

หมุนเวียนในการใชจายมากกวามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (มงคล พัชรดํารงกุล; และสุมาลา ศิริ

โชติ. 2544)  

ข้ันตอนที่ 2 ทําการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยกําหนดให

มหาวิทยาลัยเปนหนวยการสุม และดําเนินการสุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัย

เอกชนมาอยางละ 3 แหง (มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; มหาวิทยาลัย

เอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) 

ข้ันตอนที่ 3 ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชประเภทของ

คณะวิชาเปนชั้นของการสุม และมีสาขาตางๆเปนหนวยของการสุม โดยดําเนินการสุมสาขาตางๆจาก

คณะวิชาดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ภายในสาขาหนึ่งๆที่สุมได จะได

นักศึกษาชั้นปที่ 1 และปที่ 4 ที่เรียนในคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลจนไดกลุมตัวอยางจํานวน 928 คน 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นตามแนวการสรางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จํานวน 8 ฉบับ จําแนกเปนแบบสอบถามวัด

ทางตรง จํานวน 5 ฉบับ (B, I, AB, SN, PBC) และวัดทางออม จํานวน 3 ฉบับ (Σbiei, ΣNBiMCi, 

ΣCiPi) ดังแสดงรายละเอียดตอไปนี้ 

‐  แบบสอบถามวัดความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม

ในการเลนพนันฟุตบอล (ΣCiPi) จํานวน 8 ขอ  

- แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมการเลนพนันฟุตบอล (PBC) 

จํานวน 8 ขอ 

- แบบสอบถามวัดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตาม

กลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) จํานวน 6 ขอ 

- แบบสอบถามวัดการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (SN) จํานวน 6 ขอ 

- แบบสอบถามวัดความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

(Σbiei) จํานวน 7 ขอ 

- แบบสอบถามวัดทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) จํานวน 8 ขอ 

- แบบสอบถามวัดเจตนาเชิงพฤติกรรมตอการเลนพนันฟุตบอล (I) จํานวน 7 ขอ 
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- แบบสอบถามพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) จํานวน 6 ขอ 

 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามพฤติกรรมในการเลนพนันฟุตบอล ตามแนวทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนมีข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 หาความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอล ความเชื่อเดนชัด

เกี่ยวกับกลุมอางอิง และความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของการเลนพนัน

ฟุตบอล โดยใชแบบสอบถามปลายเปด ใหนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร นักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 200 คน 

 ตัวอยางขอคําถามปลายเปดของแบบสอบถามปลายเปดเพื่อหาความเชื่อเดนชัด ตอ

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

  1) จากประสบการณของทานทั้งทางตรงและทางออมที่ทานประสบจากเพื่อน 

บุคคลใกลชิด หรือผูที่ทานรูจักที่มีประสบการณในการเลนพนันฟุตบอล ทานคิดวา… 
 

“การเลนพนันฟุตบอลจะทาํใหเกิด “ผลดี” และ “ผลเสีย” ตอตัวผูเลนอยางไรบาง” 

 

ผลดี  ผลเสีย 

1)   1)  

2)   2)  

 

  2) จากประสบการณของทานทั้งทางตรงและทางออมที่ทานประสบจากเพื่อน 

บุคคลใกลชิด หรือผูที่ทานรูจักที่มีประสบการณในการเลนพนันฟุตบอล ทานคิดวา… 

 

“ในการเลนพนันฟุตบอลของบุคคลเหลานัน้ มีใครบางทีใ่หการ สนับสนุน/เห็นดวย 

และมีใครบางที่ ไมสนับสนนุ/ คัดคาน การเลนพนันฟุตบอลของเขาเหลานั้น” 

(ตอบเฉพาะบคุคล/กลุมบุคคลที่คนเหลานั้นใหความสาํคัญ) 
 
 

ผูสนับสนนุ/เหน็ดวย  ผูไมเห็นดวย/คัดคาน 

1)   1)  

2)   2)  
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  3) จากประสบการณของทานทั้งทางตรงและทางออมที่ทานประสบจากเพื่อน 

บุคคลใกลชิด หรือผูที่ทานรูจักที่มีประสบการณในการเลนพนันฟุตบอล เมื่อบุคคลหรือกลุมบุคคล

เหลานั้นตองการเลนพนันฟุตบอล ทานคิดวา… 

 

“ มีปจจัยใดบางที่เปน  ปจจัยสงเสริม/สนบัสนุน/เปนสิ่งจูงใจ ใหบุคคลเหลานั้นเลนพนนัฟุตบอล  

และส่ิงใดบางที่เปน ปจจัยขัดขวาง/เปนอุปสรรค ไมใหบุคคลเหลานัน้เลนพนันฟุตบอล” 

(ปจจัยสงเสรมิหรือปจจัยขดัขวาง อาจจะเปนสิง่ของ บุคคล เหตุการณ หรืออ่ืนๆ ก็ได) 

 

ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนนัฟตุบอล  ปจจัยที่ขัดขวางการเลนพนนัฟุตบอล 

1)   1)  

2)   2)  

 

ข้ันตอนที่ 2 พิจารณาคัดเลือกขอความที่จะนําไปสรางแบบสอบถาม 

2.1 คัดเลือกความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอลที่มีความถี่สูงที่สุดจนถึง

ความเชื่อที่รวมความถี่ไดรอยละ 75 ของความถี่ทั้งหมด (Ajzen; & Fishbein. 1980: 70 - 77) แลว

นําขอความเชื่อนี้ไปสรางแบบสอบถาม 

2.2 เลือกบุคคลและกลุมบุคคลอางอิงที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลที่ไดรับการ

อางถึงมากที่สุด โดยพิจารณาขอความที่มีผูเลือกเกินกวารอยละ 20 ของผูตอบทั้งหมด ถือเปนกลุม

อางอิงเดนชัด (Ajzen; & Fishbein. 1980: 73) มาใชสรางแบบสอบถาม 

2.3 เลือกขอความปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลนพนันฟุตบอลทั้งปจจัยสงเสริม และ

ปจจัยขัดขวางที่มีความถี่สูงสุดจนถึงความเชื่อที่รวมความถี่ไดรอยละ 70 ของความถี่ทั้งหมด (Ajzen; 

& Fishbein. 1980: 70-77) แลวนําขอความเชื่อนี้ไปสรางแบบสอบถาม 

2.4 นําคําคุณศัพทที่มีตอการเลนพนันฟุตบอลไปหาคําคุณศัพทที่มีความหมายตรง

ขาม เพื่อนําไปสรางมาตราจําแนกความหมาย ตามแบบของออสกูดและคณะ (Osgood, et al. 1975: 

170) 

2.5 นําขอความและคําที่ไดขางตน จากขอ 1, 2, 3 และ 4 มาสรางเปนแบบสอบถาม 

แลวนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานเปนผูพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถาม

กับปรากฏการณที่ตองการวัด ความถูกตองเหมาะสม ตลอดจนการใชภาษาในการเขียนขอคําถาม

และคัดเลือกขอคําถามที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60 ข้ึนไป ไดขอคําถามที่ผานการ

คัดเลือกดังนี้ แบบสอบถามดานความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม จํานวน 8 ขอ และการรับรูอํานาจของ
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ปจจัยควบคุมในการเลนพนันฟุตบอล จํานวน 8 ขอ ดานการรับรูความสามารถในการควบคุมการเลน

พนันฟุตบอล จํานวน 8 ขอ ดานความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิง จํานวน 6 ขอ และแรงจูงใจ

ที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล จํานวน 6 ขอ ดานการคลอยตามกลุมอางอิงในการ

เลนพนันฟุตบอล จํานวน 6 ขอ ดานความเชื่อ จํานวน 7 ขอ และการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลน

พนันฟุตบอล จํานวน 7 ขอ ดานทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล จํานวน 8 ขอ ดานเจตนาเชิง

พฤติกรรมตอการเลนพนันฟุตบอล จํานวน 7 ขอ ดานพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลจํานวน 6 ขอ 

2.6 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการพิจารณาความสอดคลองแลวดังกลาว นํามา

ปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสม 

2.7 นําแบบสอบถามที่ปรับแกในขั้นตนไปทดลองครั้งที่ 1 (Try out) เก็บขอมูลกับ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยูในเขตกรุงเทพมหานครที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 

150 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item - Total Correlation) โดยใชสูตรสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson - Product  Moment Correlation) และคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึน

ไป พรอมทั้งพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความครอบคลุมคุณลักษณะที่ตองการวัด และ

พิจารณาคาความเชื่อมั่นที่เพิ่มข้ึนเมื่อตัดขอคําถามนั้นออก ซึ่งในการทดลองใชคร้ังที่ 1 (Try out) นี้ 

ผูวิจัยไมไดตัดขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.20 ออก เนื่องจากขอคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น

ไดมาจากการหาความเชื่อเดนชัดตามแบบแผนทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผูวิจัยจึงไดพิจารณาปรับขอ

คําถามใหมีความชัดเจนขึ้น จากนั้นนําไปทดลองในขั้นตอนตอไป 

2.8 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชเครื่องมือคร้ังที่ 2 มาหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach α 

- Coefficients) ซึ่งคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแสดงไดดังภาคผนวก ค. และ

สรุปไดดังตาราง 4 
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ตาราง 4 คุณภาพของแบบสอบถามการเลนพนันฟุตบอล  

 

แบบสอบถาม 
จํานวน 

(ขอ) 

คาอํานาจจาํแนก 

(r) 

คาความเชื่อมัน่ 

(α) 

คาน้ําหนัก

องคประกอบ (CFA) 

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 6 0.816 - 0.870 0.949 0.803 - 0.978 

เจตนาเชิงพฤติกรรม 7 0.803 - 0.941 0.968 0.892 - 0.940 

ทัศนคติ เกี่ยวกับการเลนพนัน

ฟุตบอล 
8 0.616 - 0.830 0.898 0.630 - 0.953 

ความเชื่อและการประเมินความ

เชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 
7 0.423 - 0.594 0.763 0.535 - 0.854 

การคลอยตามกลุมอางอิงในการ

เลนพนันฟุตบอล 
6 0.457 - 0.671 0.821 0.553 - 0.953 

ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของ

กลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะ

คลอยตามกลุมอางอิงในการเลน

พนันฟุตบอล 

6 0.445 - 0.629 0.788 0.657 - 0.806 

การรับ รูความสามารถในการ

ควบคุมตนเอง 
8 0.377 - 0.637 0.789 0.469 - 0.944 

ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม

และการรับรู อํานาจของปจจัย

ควบคุมในการเลนพนันฟุตบอล 

8 0.210 - 0.675 0.758 0.186 - 0.869 

 

2.9 แกไขปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง และนํา

แบบสอบถามที่เก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบทั้งหมด ซึ่งขั้นตอนของการสราง

แบบสอบถามตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แสดงไดดังภาพประกอบ 5 
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ไมเหมาะสม 

ผานเกณฑ 

ไมผานเกณฑ 

เหมาะสม 

ไมผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ลําดับข้ันตอนการสรางแบบสอบถามตามแนวทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อสรางแบบสํารวจครั้งที ่1 

วิพากษและปรับแกขอคําถาม 

คัดเลือกความเชื่อเดนชัด กลุมอางอิงเดนชัดและปจจัยเดนชัดตามเกณฑที่กําหนด เพื่อใชสรางขอคําถาม 

เก็บขอมูลเชิงสํารวจครั้งที่ 1 เพื่อคนหาความเชื่อเดนชัด กลุมอางอิงเดนชัดและปจจัย

ตรวจสอบคุณภาพและความถูกตองเบื้องตน โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน (IOC) 

พิจารณาความถูกตอง

เหมาะสมแตละขอ

จัดทําแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out1) เพื่อหาคุณภาพของขอคําถาม 

คัดเลือกขอคําถามที่มีคา

อํานาจจําแนก ≥ 0.2

ปรับปรุงขอคําถาม 

ปรับปรุงขอคําถาม ตัดทิ้ง 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out2) เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
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ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
  แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอลของ นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สรางขึ้นตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มีจํานวน

ทั้งสิ้น 8 ฉบับ ตัวอยางแบบสอบถาม มีดังนี้ 
 

  ตัวอยาง แบบสอบถามฉบับที่ 1: แบบสอบถามวัดความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและ

การรับรูอํานาจของปจจัยควบคุมในการเลนพนันฟุตบอล (ΣCiPi)  

  ตัวอยาง แบบสอบถามฉบับที่ 2: แบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถในการควบคุม

การเลนพนันฟุตบอล (PBC)  
 

คําชี้แจง: ใหนกัศึกษาใสเครือ่งหมาย ลงในชองวางทีต่รงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด 
 

 

  ตัวอยาง แบบสอบถามฉบับที่ 3: แบบสอบถามความเชือ่เกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิง

และแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนนัฟุตบอล (ΣNBiMCi)  
 

คําชี้แจง: ใหนกัศึกษาใสเครือ่งหมาย ลงในชองวางทีต่รงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด 
 

1. โอกาสที่ฉัน “ไดเงิน” จากการเลนพนันฟุตบอล ...(Ci) 

ไมมีเลย 1 2 3 4 5 6 7 มีมาก 
 

 

2. สําหรับฉัน... “การไดเงนิ” จากการเลนพนนัฟุตบอลเปนการสงเสริมใหฉันเลนพนันฟุตบอลมากนอย

เพียงใด …(Pi) 

ไมสงเสริม 1 2 3 4 5 6 7 สงเสริม 
 

 

3. เมื่อมีความจําเปนตองใชเงิน แตเงินที่มอียูไมพอใช ฉันจึงตองการหาเงนิเพิ่มดวยการเลนพนันฟุตบอล 

...(PBC) 

ไมจริง 1 2 3 4 5 6 7 จริง 
 

1. ฉันเชื่อวา “กลุมเพื่อนทีเ่ลนพนันฟุตบอล ตองการใหฉันรวมเลนพนันฟุตบอลดวย” …(NBi) 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

2. ในความรูสึกของฉัน...ฉันตองการ “ทําตาม” ความประสงคของเพื่อนที่เลนพนนัฟตุบอล ตองการใหทํา

มากนอยเพียงใด …(iMCi) 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ  
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  ตัวอยาง แบบสอบถามฉบับที่ 4: แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนัน

ฟุตบอล (SN)   
 

คําชี้แจง: ใหนกัศึกษาใสเครือ่งหมาย ลงในชองวางทีต่รงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด 
  

1. กลุมเพื่อนที่เลนพนันฟุตบอล สวนมากคิดวา...ฉันควรหรือไมควร เลนพนันฟุตบอล 
 

ไมควร 1 2 3 4 5 6 7 ควร 
 

2. กลุมของผูที่อยูในขบวนการเลนพนันฟุตบอล เชน โตะบอล เด็กเดินโพย สวนมากคิดวา...ฉันควร

หรือไมควรเลนพนันฟุตบอล 

ไมควร 1 2 3 4 5 6 7 ควร 

 

  ตัวอยาง แบบสอบถามฉบับที่ 5: แบบสอบถามความเชือ่และการประเมินความเชื่อ

เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei)  
 

คําชี้แจง:  ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด 

 

  ตัวอยาง แบบสอบถามฉบับที่ 6: แบบสอบถามทัศนคตเิกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB)  

คําชี้แจง:  ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด 
  

การที่ฉันเลนพนันฟุตบอล เปนสิ่งที่... 

สูญเสียเงนิ 1 2 3 4 5 6 7 ไดเงิน 

  

นาเบื่อ 1 2 3 4 5 6 7 สนุก 

  
  

  

1. ฉันเชื่อวา “การเลนพนันฟุตบอล” เปนอีกหนึ่งหนทางในการหาเงนิ ...(bi) 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

2. สําหรับฉันแลว... “เงิน” ที่ไดมาจากการเลนพนันฟุตบอล เปนสิง่ทีสํ่าคัญเพียงใด …(ei) 

ไมสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 สําคัญ 
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  ตัวอยาง แบบสอบถามฉบับที่ 7: แบบสอบถามเจตนาเชิงพฤติกรรมตอการเลนพนนั

ฟุตบอล (I)  
 

คําชี้แจง:  ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด 
 

ขอคําถาม 

ระดับความตั้งใจเลนพนันฟุตบอล 

ไมเลน นอยที่สุด <--------- ปานกลาง ---------> มากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. ถามีการจัดการแขงขันฟฟาเวิลดคัพ (ฟุตบอล

โลก) ขึ้น ในสัปดาหขางหนา ทานตั้งใจที่จะเลนพนัน

ฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

        

2. ถามีการจัดการแขงขันฟุตบอลซึ่งเปนนัดที่ทาน

สนใจ ทานตั้งใจที่จะเลนพนันฟุตบอลมากนอย

เพียงใด 

        

3. ถามีการจัดการแขงขันฟุตบอลซึ่งเปนนัดที่ทาน

สนใจ และมีการถายทอดในชวงตนเดือน (วันที่1-10) 

ทานตั้งใจที่จะเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

        

 
  ตัวอยาง แบบสอบถามฉบับที่ 8: แบบสอบถามพฤติกรรมการเลนพนนัฟุตบอล (B)  
 

คําชี้แจง:  ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับพฤตกิรรมของนักศกึษามากที่สุด 
 

เปาหมาย ชวงเวลา 

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

นอยมาก 
นานๆ

ครั้ง 
บางครั้ง 

คอนขาง 

บอย 
บอยครั้ง 

ทุก

ครั้ง 

ในชวงการจัดการแขงขันฟุตบอลยูโรที่ผานมา  

ทานเลนพนันฟุตบอลในชวงเวลาในบาง? 
0-10 % 20-30 % 40-50 % 60-70 % 80-90 % 100% 

 ฟุตบอลยูโร 

ตนเดือน (วันที่1-10)       

กลางเดือน (วันที่11-20)       

ปลายเดือน (วันที่21-31)       
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 เกณฑการใหคะแนนและเกณฑการแปลความหมายคะแนน 
  แบบสอบถามฉบับที่ 1:  เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามวัดความเชื่อเกี่ยวกับ

ปจจัยควบคุมและการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุมในการเลนพนันฟุตบอล (ΣCiPi)  
 

คําคุณศัพท 2 ข้ัว ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

ไมมีเลย – มีมาก 1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

ไมสงเสริม – สงเสริม   1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

ไมเกิดขึ้น – เกดิขึ้น   1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

ไมจําเปน – จาํเปน 1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

ขัดขวาง – ไมขัดขวาง   1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

 

  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการ

รับรูอํานาจของปจจัยควบคุมในการเลนพนันฟุตบอล (ΣCiPi)  

 

คะแนนเฉลีย่รายขอ การแปลความหมาย 

42.16 – 49.00 
มีความเชื่อการควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเลน

พนันฟุตบอลในระดับมากที่สุด 

35.30 – 42.15 
มีความเชื่อการควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเลน

พนันฟุตบอลในระดับมาก 

28.44 – 35.29 
มีความเชื่อการควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเลน

พนันฟุตบอลในระดับคอนขางมาก 

21.58 – 28.43 
มีความเชื่อการควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเลน

พนันฟุตบอลในระดับปานกลาง 

14.72 – 21.57 
มีความเชื่อการควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเลน

พนันฟุตบอลในระดับคอนขางนอย 

7.86 – 14.71 
มีความเชื่อการควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเลน

พนันฟุตบอลในระดับนอย 

1.00 – 7.85 
มีความเชื่อการควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเลน

พนันฟุตบอลในระดับนอยที่สุด 
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  แบบสอบถามฉบับที่ 2: เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถ

ในการควบคุมการเลนพนันฟุตบอล (PBC)  

 

คําคุณศัพท 2 ข้ัว ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

ไมจริง – จริง 1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

ควบคุมได – ควบคุมไมได   1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

ไมตองการ – ตองการ   1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

 
   เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของการรับรูความสามารถในการควบคุม

การเลนพนันฟุตบอล (PBC) 

 

คะแนนเฉลีย่รายขอ การแปลความหมาย 

6.50 – 7.00 
สามารถควบคุมตนเองในการเลนพนันฟุตบอลในระดับนอยที่สุดหรือ

ควบคุมไมไดเลย 

5.50 – 6.49 สามารถควบคุมตนเองในการเลนพนันฟุตบอลในระดับนอย 

4.50 – 5.49 สามารถควบคุมตนเองในการเลนพนันฟุตบอลในระดับคอนขางนอย 

3.50 – 4.49 สามารถควบคุมตนเองในการเลนพนันฟุตบอลในระดับปานกลาง 

2.50 – 3.49 สามารถควบคุมตนเองในการเลนพนันฟุตบอลในระดับคอนขางมาก 

1.50 – 2.49 สามารถควบคุมตนเองในการเลนพนันฟุตบอลในระดับมาก 

1.00 – 1.49 สามารถควบคุมในการเลนพนันฟุตบอลในระดับมากที่สุด 

 

  แบบสอบถามฉบับที่ 3: เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติ

ของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi)  

 

คําคุณศัพท 2 ข้ัว ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

ไมเชื่อ – เชื่อ 1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

ไมตองการ – ตองการ   1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 
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   เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุม

อางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) 
 

คะแนนเฉลีย่รายขอ การแปลความหมาย 

42.16 – 49.00 มีความเชื่อและมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในระดับสูงมาก 

35.30 – 42.15 มีความเชื่อและมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในระดับสูง 

28.44 – 35.29 มีความเชื่อและมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในระดับคอนขางสูง 

21.58 – 28.43 มีความเชื่อและมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในระดับปานกลาง 

14.72 – 21.57 มีความเชื่อและมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในระดับคอนขางต่ํา 

7.86 – 14.71 มีความเชื่อและมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในระดับตํ่า 

1.00 – 7.85 
มีความเชื่อและมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในระดับต่ํามากหรือ

แทบไมมีเลย 
 

  แบบสอบถามฉบับที่ 4: เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางองิ

ในการเลนพนนัฟุตบอล (SN)   
 

คําคุณศัพท 2 ข้ัว ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

ไมควร – ควร 1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 
 

   เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลน

พนันฟุตบอล (SN)   
 

คะแนนเฉลีย่รายขอ การแปลความหมาย 

6.50 – 7.00 มีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับสูงมาก 

5.50 – 6.49 มีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับสูง 

4.50 – 5.49 มีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับคอนขางสูง 

3.50 – 4.49 มีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับปานกลาง 

2.50 – 3.49 มีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับคอนขางต่ํา 

1.50 – 2.49 มีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่า 

1.00 – 1.49 
มีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่ามากหรือ

แทบไมมีเลย 
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  แบบสอบถามฉบับที่ 5: เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามความเชื่อและการประเมิน

ความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei)  

 

คําคุณศัพท 2 ข้ัว ขอความทางบวก ขอความทางลบ 

ไมเชื่อ – เชื่อ 1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

ไมสําคัญ – สําคัญ 1 - 7 คะแนน 7 - 1 คะแนน 

 

  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อและการประเมินความเชื่อ

เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei)  

 

คะแนนเฉลีย่รายขอ การแปลความหมาย 

42.16 – 49.00 
มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอลและการประเมินผลการเลน

พนันฟุตบอลอยูในระดับสูงมาก 

35.30 – 42.15 
มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอลและการประเมินผลการเลน

พนันฟุตบอลอยูในระดับสูง 

28.44 – 35.29 
มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอลและการประเมินผลการเลน

พนันฟุตบอลอยูในระดับคอนขางสูง 

21.58 – 28.43 
มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอลและการประเมินผลการเลน

พนันฟุตบอลอยูในระดับปานกลาง 

14.72 – 21.57 
มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอลและการประเมินผลการเลน

พนันฟุตบอลอยูในระดับคอนขางต่ํา 

7.86 – 14.71 
มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอลและการประเมินผลการเลน

พนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่า 

1.00 – 7.85 
มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอลและการประเมินผลการเลน

พนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่ามากหรือแทบไมมีเลย 
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  แบบสอบถามฉบับที่ 6: เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการเลน

พนนัฟุตบอล (AB)  

 

คําคุณศัพท 2 ข้ัว เกณฑการใหคะแนน 

สูญเสียเงนิ – ไดเงิน 1 - 7 คะแนน 

                     นาเบื่อ – สนกุ   1 - 7 คะแนน 

                    ไรสาระ – มีสาระ 1 - 7 คะแนน 

                        หดหู – ตื่นเตน   1 - 7 คะแนน 

                      กดดัน – ผอนคลาย 1 - 7 คะแนน 

                     ยากจน – รํ่ารวย   1 - 7 คะแนน 

                   เปนทกุข – เปนสุข 1 - 7 คะแนน 

                          ไมดี – ดี   1 - 7 คะแนน 

 

  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนนัฟุตบอล (AB)  

 

คะแนนเฉลีย่รายขอ การแปลความหมาย 

6.50 – 7.00 มีทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับสูงมาก 

5.50 – 6.49 มีทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับสูง 

4.50 – 5.49 มีทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับคอนขางสูง 

3.50 – 4.49 มีทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับปานกลาง 

2.50 – 3.49 มีทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับคอนขางต่ํา 

1.50 – 2.49 มีทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่า 

1.00 – 1.49 มีทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่ามากหรือแทบไมมีเลย 
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  แบบสอบถามฉบับที่ 7: เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามเจตนาเชงิพฤติกรรมตอ

การเลนพนันฟุตบอล (I)  

 

เจตนา/ความตั้งใจเลนพนนัฟุตบอล เกณฑการใหคะแนน 

เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลสูงมาก 7 คะแนน 

เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลสูง 6 คะแนน 

เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลคอนขางสงู 5 คะแนน 

เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลปานกลาง 4 คะแนน 

เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลคอนขางต่าํ 3 คะแนน 

เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลต่ํา 2 คะแนน 

เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลต่ําที่สุด   1 คะแนน 

เจตนา/ตั้งใจไมเลนพนนัฟุตบอลเลย 0 คะแนน 

 

  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของเจตนาเชิงพฤติกรรมตอการเลนพนัน

ฟุตบอล (I)  

 

คะแนนเฉลีย่รายขอ การแปลความหมาย 

6.02 – 7.00 เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับสูงมาก 

5.04 – 6.01 เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับสูง 

4.06 – 5.03 เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับคอนขางสูง 

3.08 – 4.05 เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับปานกลาง 

2.10 – 3.07 เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับคอนขางต่ํา 

1.12 – 2.09 เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่า 

0.14 – 1.11 เจตนา/ตั้งใจเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่ามากหรือแทบไมมีเลย 

0.00  เจตนา/ตั้งใจไมเลนพนันฟุตบอลเลย 
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 แบบสอบถามฉบับที่ 8: เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามพฤตกิรรมการเลนพนนั

ฟุตบอล (B)  

 

พฤติกรรมการเลนพนนัฟุตบอล เกณฑการใหคะแนน 

เลนพนนัฟุตบอลทุกครั้ง 5 คะแนน 

เลนพนนัฟุตบอลบอยครั้ง 4 คะแนน 

เลนพนนัฟุตบอลคอนขางบอย 3 คะแนน 

เลนพนนัฟุตบอลเปนบางครั้ง 2 คะแนน 

เลนพนนัฟุตบอลนานๆครั้ง 1 คะแนน 

ไมเคยเลนพนนัฟุตบอลเลยหรือเลนนอยมาก 0 คะแนน 

 

  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) 

 

คะแนนเฉลีย่รายขอ การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00 เลนพนนัฟุตบอลทุกครั้ง 

3.50 – 4.49 เลนพนนัฟุตบอลบอยครั้ง 

2.50 – 3.49 เลนพนนัฟุตบอลคอนขางบอย 

1.50 – 2.49 เลนพนนัฟุตบอลเปนบางครั้ง 

0.51 – 1.49 เลนพนนัฟุตบอลนานๆครั้ง 

0.00 – 0.50 ไมเคยเลนพนนัฟุตบอลเลยหรือเลนนอยมาก 

 

หมายเหต ุเกณฑการแปลความหมายคะแนนดัดแปลงมาจากชูศรี วงศรัตนะ (2549: 74 - 75) 
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วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ติดตอขอหนังสือ จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ

รวมมือในการเก็บขอมูลกับทางสถาบันที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 

2. จัดเตรียมจํานวนแบบสอบถามที่ไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพแลว ใหมีจํานวน

มากกวากลุมตัวอยางประมาณรอยละ 20 เพื่อใชในการคัดเลือกแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางตอบไม

สมบูรณ หรือมีรองรอยของความไมตั้งใจตอบ 

3. จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไว ไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง โดยทําการ

ชี้แจงใหกับกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลดวยตนเอง เพื่อใหไดผลในการตอบตรง

กับความเปนจริงมากที่สุด 

4. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่รวบรวมไดทุกฉบับ โดยคัดแยกฉบับที่มี

การตอบสมบูรณไว หลังจากคัดเลือกแลวไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณจํานวน 928 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 82.343 ของกลุมตัวอยางที่เก็บจริงจํานวน 1,127 ฉบับ 

5. นําแบบวัดฉบับสมบูรณ มาทําการตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด และนํา

คะแนนมาจัดระบบขอมูล เพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป 

 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 

(Error of Estimate) 

2. วิเคราะหความสอดคลองระหวางโมเดลสมมติฐานตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ

โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสมการโครงสรางเชิงเสน (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อ

วิเคราะหโมเดลตามสมมติฐานที่กําหนดและคาสถิติสําคัญที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษไดแก 

   2.1 ดัชนีความกลมกลืนสัมบูรณ (Absolute Fit Index)  

    2.1.1 คาไค-สแควร (Chi-Square:χ2) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบความกลมกลืน

ของโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษในการทดสอบโมเดลตองการใหคาสถิติไค-สแควร ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>.05) เพราะตองการยืนยันวาโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษไมแตกตาง

กัน ถาไค-สแควรมีคาสูงมาก และมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวาฟงกชันความกลมกลืนมีคาแตกตาง
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จากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ โมเดลตามสมมติฐานยังไมกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษซึ่งผูวิจัยตองดําเนินการปรับขอมูลตอไปจนเมื่อใดคาไค-สแควรต่ําและไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติจึงแสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ    

     2.1.2 คาดัชนีอัตราสวนไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square Ratio) ซึ่ง

เปนอัตราสวน ระหวางคาไค-สแควรกับองศาอิสระ (ไค-สแควรหารดวยองศาอิสระ) ในกรณีที่คาดัชนี

อัตราสวนไค-สแควรสัมพัทธนอยกวา 2 แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ (เสรี ชัดแชม.  2548: 108; อางอิงจาก Mueller.  1996) 

     2.1.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) จะมีคาอยู

ระหวาง 0    และคา 1 คาดัชนี GFI ที่เขาใกล 1 แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนี GFI ควรมีคาสูงกวา 0.90 (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอื่นๆ.  2549: 

214) 

     2.1.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก (Adjusted Goodness of Fit 

Index: AGFI) เมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปร

และขนาดของกลุมตัวอยางจะไดคาดัชนี AGFI ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับคาดัชนี GFI โดยจะมีคาอยู

ระหวาง 0 และคา 1 คาดัชนี AGFI ที่เขาใกล 1 แสดงวาโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ โดยคาดัชนี AGFI ควรมีคาสูงกวา 0.90 (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอื่นๆ.  

2549: 214) 

     2.1. 5  ดั ชนี ร ากมาตรฐานของค า เ ฉลี่ ย กํ า ลั ง สอ งของส วนที่ เ หลื อ 

(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) แสดงขนาดของสวนที่เหลือโดยเฉลี่ยจาก

การเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ คาดัชนี SRMR 

ควรมีคาต่ํากวา 0.05 (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอื่นๆ.  2549: 213) 

     2.1.6 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean 

Squared Error of Approximation: RMSEA) เปนคาสถิติจากขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับคาไค-สแควร

วาโมเดลลิสเรลตามสมมติฐานมีความเที่ยงตรงไมสอดคลองกับความเปนจริงและเมื่อเพิ่มพารามิเตอร

อิสระแลวคาสถิติมีคาลดลง เนื่องจากคาสถิติตัวนี้ข้ึนอยูกับประชากรและชั้นองศาอิสระ คาดัชนี 

RMSEA จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยถาคาดัชนี RMSEA ต่ํากวา 0.05 แสดงวาโมเดลตาม

สมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี (Good Fit) ถาอยูระหวาง 0.05 - 0.08 

แสดงวาพอใชไดและถาอยูระหวาง 0.08 - 0.10 แสดงวาไมคอยดี (Mediocre) และถามากกวา 0.10 

แสดงวาไมดีเลย (Poor Fit) (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ; และคนอื่นๆ.  2549: 208) 
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  2.2 ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)  

    เปนดัชนีที่ใชเปรียบเทียบโมเดลพื้นฐาน (Baseline) กับโมเดลตามทฤษฎีหรือ

โมเดลตามสมมติฐาน ซึ่งโมเดลพื้นฐานจะถูกเรียกวา “Null” หรือ “Independence” เปนโมเดลที่ไมมี

ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดคือ ไมมีเสนทางเชื่อมโยงระหวางตัวแปรหรือโมเดลที่เมทริกซ

ความแปรปรวนรวมมีคาเปนศูนย โดยดัชนีที่อยูในประเภทนี้ไดแก CFI (Comparative Fit Index) เปน

ดัชนีที่มาปรับแกปญหาของ RFI เพื่อใหดัชนีมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ดัชนีนี้จึงเปนดัชนีที่มาจากฐาน

ของคาไค-สแควรแบบ Noncentrality ดวยเชนกันและเปนดัชนีที่ไมไดรับผลกระทบจากขนาดของกลุม

ตัวอยาง โดยควรมีคาไมต่ํากวา 0.90 (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์.  2543: 31; อางอิงจาก Bentler.  1990) 

    

 จากขอ คาสถิติในขั้นตนสามารถสรุปคาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของ

โมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษไดดังตาราง 4 

 

ตาราง 5 สถิติที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษและ

เกณฑที่ใชพิจารณา 
 

ดัชน ี

วัดความกลมกลืน 
สถิติที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล เกณฑการพิจารณา 

ดัชนีวัดความ

กลมกลนืสัมบูรณ - คาไค-สแควร ไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

 - คาดัชนีอัตราสวนไค-สแควรสัมพัทธ < 2.00 

 - คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) > 0.90 

 - คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก (AGFI) > 0.90 

 - ดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของ

สวนที่เหลือ (SRMR) < 0.05 

 - ดั ชนี ค ว ามคลาด เคลื่ อ น ในกา รประมาณ

คาพารามิเตอร (RMSEA) < 0.05 

ดัชนีวัดความกลมกลนื 

เชิงเปรียบเทียบ - CFI (Comparative Fit Index)  0.90 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดใชสถิติรวมทั้งหมด 3 สวน ในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งสถิติที่ใช

ประกอบดวย สถิติที่ใชในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 1. สถิติที่ใชในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

    การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้  ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุ ม

ตัวอยาง โดยใชสูตรการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของการสุม แบบสัดสวนของเจเกอร (อุทุมพร 

จามรมาน 2537: 41; อางอิงจาก Jaeger.  1980) (Stratified Random Sampling) โดยกําหนด

ระดับความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 (α) เทากับ .001  
 

       
( ) ( )

( ) ( ) ( )[ ]
−

+ − −

2

2

t / e P 1 P
n =

1 1/N t / e P 1 P 1
 

 

  เมื่อ  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

    N แทน จํานวนประชากรทั้งหมด 

    e แทน คาความคลาดเคลื่อน 

     t แทน คาสถิติที ที่ระดับความเชื่อมั่นที่  99.99 % 

    P แทน สัดสวนในประชากร 

 

  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

   2.1 วิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  (Face Validity) โดยใชวิธีหาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 179) 

N
R

IOC ∑=  

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   2.2   วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัด โดยใชวิธีการหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนน

รายขอกับคะแนนรวมของขออ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด  (Corrected Item - total Correlation) โดยใชสูตร

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 

165-166) 

 

( )( )
( ) ( )

XY 2 22 2

N XY- X Y
r =

N X - X N Y - Y⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 

 

  เมื่อ  XYr  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

    N  แทน จํานวนคนในกลุม 

    X  แทน  คะแนนของขอคําถาม 

    Y  แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืนๆ ที่เหลือทุกขอ 

 

  2.3  วิเคราะหหาคาความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม  โดยการวัดความสอดคลอง

ภายใน (Internal Consistency) ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค 

(Cronbach α) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 220) 

 

      ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

2
t

2
i

S
S

1
1K

Kα  

 

   เมื่อ  α   แทน คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด 

     K   แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 

     2
iS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนขอที่ i  

     2
tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

     ∑   แทน ผลรวมทั้งหมด 

  

 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

   3.1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาสัมประสิทธิ์

การกระจาย (C.V.) 
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   3.1 วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของโมเดลสมมติฐานกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษโดยใชสถิติวิเคราะหสมการโครงสรางเชิงเสน (Structural Equation Modeling: SEM) 

    3.1.1 คาสถิติไค – สแควร (Chi-square statistic: χ2)  

(นงลักษณ  วิรัชชัย.  2542: 56) 

  

( ) ( )⎡ ⎤χ = θ⎣ ⎦∑2 n-1 F s,   ;  ( )( )= + −
1

d k k 1 t
2

 

 

   เมื่อ  n    แทน    ขนาดของกลุมตัวอยาง                             

     d    แทน    องศาอิสระ 

     k    แทน    จํานวนตัวแปรสังเกตได 

       ( )⎡ ⎤θ⎣ ⎦∑F s,     แทน    คาต่ําสุดของฟงกชั่นความกลมกลืนของโมเดลจาก 

                                                        พารามิเตอร  θ  

 

    3.1.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน GFI (Goodness – of – Fit Index) (Jöreskog; 

& Sörbom.  1993: 123) 

        

 

 

        

เมื่อ ( )⎡ ⎤
⎣ ⎦∑F s, 0   แทน      คา F ของโมเดลทีไ่มมีพารามิเตอรในโมเดล 

              $( )⎡ ⎤θ⎣ ⎦∑F s,  แทน     คาต่ําสุดของฟงกชั่นความกลมกลืนของโมเดล 

                              จากพารามิเตอร  θ  

 

    3.1.3 ดัชนีคารากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการแปรปรวน RMSEA 

(Root Mean Square Error of Approximation) (Jöreskog; & Sörbom.  1993: 124) 

    

 

        

$( )
( )

⎡ ⎤θ⎣ ⎦= −
⎡ ⎤
⎣ ⎦

∑
∑

F s,
GFI 1

F s, 0

ε =
$0F

d
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    3.1.4 ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษที่เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน SRMR 

(Standard Root Mean squared Residual) 

 

                          3.1.5 ดัชนี CFI (Comparative Fit Index) (Jöreskog; & Sörbom.  1993: 125) 

        

 

 

    3.1.6 ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) (Jöreskog; & Sörbom.  

1993: 123) 

( )
+

= − −
k(k 1)

AGFI 1 1 GFI
2d

 

 

   เม่ือ  k  แทน จํานวนตัวแปรที่สังเกตได 

     GFI แทน ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

     d  แทน องศาอิสระ 

 

3.1.7 ดัชนีวัดความพอเพียงของกลุมตัวอยาง (Critical N: CN) (Jöreskog; & 

Sörbom.  1993: 126) 

−αχ
= +

2
1CN 1
F

 

 

3.1.8 ดัชนีความเชื่อม่ันของตัวแปรแฝง (Construct Reliability/Composite 

Reliability) (Hair and others. 1995: 642) 

 

Construct reliability = ( ( )
( )

2

2

j

std. loading

std. loading + ε

∑
∑ ∑

 

 

    เม่ือ  std.loading  แทน คาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน 

                  Σεj  แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวัดของแตละตัวแปรสังเกตได 

 

 

= −
i

T
CFI 1

T
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    3.1.9 ดัชนีคาความแปรปรวนที่สกัดได (Variance Extracted) (Hair and Others. 

1995: 642) 

 

   Variance Extracted = 
2

2
j

std. loading

std. loading + ε
∑

∑ ∑
 

 

    เม่ือ  std.loading  แทน คาน้ําหนักองคประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน 

                   Σεj     แทน คาความคลาดเคลื่อนในการวัดของแตละตัวแปรสังเกตได 

 

3.2 การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการวิจัยคร้ังนี้ กําหนดเปน

การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเต็มรูป (Fully Invariance Model) ซ่ึงกําหนดใหรูปแบบและ

สถานะของเมทริกซโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร รวมถึงคาพารามิเตอรที่ตองประมาณคาทุก

ตัวภายในเมทริกซของทั้ง 8 เมทริกซมีความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม (นงลักษณ วิรัชชัย.  2542: 240 

- 243 ) ซ่ึงมีรายละเอียดของการตั้งสมมติฐานการทดสอบ ดังนี้ 

 
H01: Model Form (group1:group2) 

H02: Λ=IN 

H03: Λ =IN, Θ=IN 

H04: Λ =IN, Θ=IN, β=IN 

H05: Λ =IN, Θ=IN, β=IN, Γ=IN 

H06: Λ =IN, Θ=IN, β=IN, Γ=IN, Φ=IN 

H07: Λ =IN, Θ=IN, β=IN, Γ=IN, Φ=IN, Ψ=IN 
 

  การวิเคราะหเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองการวัด แบงเปน 4 ข้ันตอน

ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 การวิเคราะหเพื่อคํานวณคาพารามิเตอร และตรวจสอบความสอดคลองกับ

โมเดลเชิงสาเหตุของแตละกลุม โดยทําการวิเคราะหแยกทีละกลุม หรืออาจกลาวไดวาเปนการ

วิเคราะหเพื่อหาแบบจําลองของพื้นฐานของแตละกลุม 

 ข้ันที่ 2 การวิเคราะหเพื่อคํานวณคาพารามิเตอร และตรวจสอบความสอดคลองกับ

โมเดลเชิงสาเหตุแตละกลุม ทําการวิเคราะหพรอมกันทุกกลุม หรืออาจกลาวไดวาเปนการวิเคราะหเพื่อ
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หาความสอดคลองของรูปแบบ (Model form) ของโมเดล จากหลายๆกลุมที่ทําการวิเคราะห โดยไมมี

การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทากันของคาพารามิเตอร 

 ข้ันที่ 3 การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐานยอยตางๆที่ผูวิจัย

กําหนดไว โดยทําการวิเคราะหพรอมกันทุกกลุม และมีการกําหนดความเทากันของคาพารามิเตอรตาม

สมมติฐานการวิจัยดวย ในข้ันนี้จะทําการวิเคราะหหลายครั้ง ซ่ึงจํานวนครั้งที่ทําการวิเคราะหจะข้ึนอยู

กับสมมติฐานที่ตองการทดสอบ 

 ข้ันที่ 4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความแตกตางของแตละโมเดลเชิงสาเหตุตาม

สมมติฐาน โดยการหาผลตางของ 2χ และ df ในข้ันนี้ถือวาเปนการวิเคราะหสรุปผลจากการทดลอบ

ความไมแปรเปลี่ยน ซ่ึงมีสูตรดังนี้ 
 

                                                    2
min

ˆχ  = (N-1)F                                    ……………(1) 
     

         เม่ือ         N    แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

minF̂ แทน คาตํ่าสุดของฟงกช่ันความสอดคลองกลมกลืนเชิงประจักษ 
 

                                            
( ) ( )-1

-1

ˆ ˆs-σ s-σWGFI = 1-
s W s

                           ……………(2) 

 

                                         
( ) ( ) ( )p+q p+q+1

AGFI = 1- 1-GFI
2d

               ……………(3)   
  

        เม่ือ   d    แทน คาองศาอิสระในโมเดล 
 

                          
( )

2
t t

1

x dfRMSEA = -
df N-1

                             ……………(4) 
 

                      เม่ือ 2
tx    แทน คาไค-สแควรในโมเดลที่ถูกทดสอบ 

   tdf  แทน คาองศาอิสระในโมเดลที่ถูกทดสอบ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การเตรียมขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 

1.1 การตรวจสอบการขาดหายของขอมูล 

1.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงทั้งฉบับ 

1.3 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 

ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 

2.1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสรางกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

2.2 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ (Invariance Model) 

ของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจําแนกกลุม

ตามประเภทของสถาบันการศึกษา คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา  

 กอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอเสนอสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการ

รายงานผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

K หมายถงึ จํานวนขอคําถาม 

X  
หมายถงึ คาเฉลี่ย (Means) 

SD หมายถงึ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

C.V. หมายถงึ สัมประสิทธิก์ารกระจาย 

δi หมายถงึ ความคลาดเคลื่อนของการวดัตัวแปรสังเกตไดภายนอก (Delta) 

εi หมายถงึ ความคลาดเคลื่อนของการวดัตัวแปรสังเกตไดภายใน  (Epsilon) 

λi
 หมายถึง น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Factor Loading) 

βi หมายถงึ คาน้ําหนักอทิธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่มีตอตัวแปรแฝงภายใน (Beta) 

γi  หมายถงึ คาน้ําหนักอทิธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่มีตอตัวแปรแฝงภายใน (Gamma) 

ρc หมายถงึ คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability) 

ρv หมายถงึ คาความแปรปรวนที่สกัดได (Variance Extracted) 
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TE หมายถงึ ผลกระทบรวม (Total Effect) 

IE หมายถงึ ผลกระทบทางออม (Indirect Effect) 

DE หมายถงึ ผลกระทบทางตรง (Direct Effect) 

χ 2  หมายถงึ ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทคาสถิติไค-สแควร 

df หมายถงึ องศาอิสระ (Degree of freedom) 

R2 หมายถงึ สัมประสิทธิ์การทํานาย/ความสามารถของตัวบงชี้ที่ใชอธิบายความแปรปรวน

ของตัวแปรแฝง (Coefficient of Determination) 

SMC หมายถงึ คาสัดสวนของความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตไดที่อธิบายไดดวยความ

แปรปรวนของตัวแปรแฝง (Square Multiple Correlation) 

GFI หมายถงึ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of – fit Index) 

AGFI หมายถงึ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว  

(Adjusted Goodness-of – fit Index) 

RMSEA หมายถงึ ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (Root Mean Squared Error of 

Approximation) 

SRMR หมายถงึ ดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Squared Residual) 

CN หมายถงึ ดัชนีระบุขนาดกลุมตัวอยาง (Critical N) 

B หมายถงึ พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

I หมายถงึ เจตนาเชิงพฤติกรรมตอการเลนพนันฟุตบอล 

AB หมายถงึ ทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

SN หมายถงึ การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล 

PBC หมายถงึ การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง 

Σbiei หมายถงึ ความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

ΣNBiMCi หมายถงึ ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิง และแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงในการเลนพนันฟุตบอล 

ΣCiPi หมายถงึ ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุมตนเอง 

SNS หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูสนับสนุน  

SND หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูคัดคาน  

PBCS หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล  

PBCD หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดของปจจัยขัดขวางการพนันฟุตบอล  
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ΣBEP หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการ

เลนพนันฟุตบอล  

ΣBEN หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการ

เลนพนันฟุตบอล  

ΣNBMCS หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและแรงจูงใจ

ที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุนใหเลนการพนันฟุตบอล  

ΣNBMCD หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่

จะคลอยตามกลุมผูคัดคานการเลนพนันฟุตบอล  

ΣCPS หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยสงเสริมหรือ

สนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล  

ΣCPD หมายถงึ ตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางการเลน

พนันฟุตบอล  

GU. หมายถงึ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

PU. หมายถงึ มหาวิทยาลัยเอกชน 

SS หมายถงึ คณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

SC หมายถงึ คณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

Y1 หมายถงึ ชั้นปที่1 

Y4 หมายถงึ ชั้นปที่4 
 

ตอนที่ 1 การเตรียมขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 

 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เปนไปเพื่อการเตรียมความพรอมของขอมูลใหมีความเหมาะสม

สําหรับการวิเคราะห โดยผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบการขาดหายของขอมูล ตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรสังเกตได และผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป เพื่อใหทราบลักษณะธรรมชาติของขอมูลใน

เบื้องตน และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอไป ดังนี้ 

 

1.1 ผลการตรวจสอบขอมูลขาดหาย 

ผลการวิเคราะหการขาดหายไปของขอมูล พบวา การขาดหายไปของขอมูลมีลักษณะ

เปนแบบสุม เนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามลืมตอบคําถามในบางขอ ทําใหขอมูลสวนนั้นขาดหายไป 

แตเมื่อพิจารณาภาพรวมของแบบสอบถามฉบับนั้นมีความสมบูรณของการตอบมากกวา 90% ผูวิจัย

จึงคงขอมูลของแบบสอบถามฉบับนั้นไวแลวใชวิธีประมาณคาขอมูลที่ขาดหายใสแทน (Replacement 
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of missing data) โดยนําคาเฉลี่ยของตัวแปรนั้น ๆ มาเปนคะแนนในการประมาณคา ซึ่งเปนการ

แกปญหาที่ไมทําใหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม ขอมูลที่ขาด

หายที่พบจํานวน 45 ฉบับ คิดเปนรอยละ 4.849 ของจํานวนแบบสอบถาม 928 ฉบับ 
  
 1.2 ผลการวิเคราะหคาสถติิพื้นฐานของตัวแปรแฝงทั้งฉบับ 
 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงทั้งฉบับ  มีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบวา ใน

ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นหรือมีความเชื่อตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลในระดับใด โดยผล

การวิเคราะหแสดงดังตาราง 6 

 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงทั้งฉบับ 

 
ตัวแปรแฝง K X  SD C.V. การแปลความหมาย 

B 6 0.373 0.858 2.300 ไมเคยเลนพนันฟุตบอลเลยหรือเลนนอยมาก 

I 7 0.845 1.606 1.901 
มีเจตนาเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับต่ํามากหรือแทบ

ไมมีเลย 

AB 8 2.484 1.417 0.571 
มีทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลอยู ในระดับ

คอนขางต่ํา 

SN 6 2.179 1.036 0.476 
มีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล

อยูในระดับต่ํา 

PBC 8 4.025 0.586 0.146 
สามารถควบคุมตนเองในการเลนพนันฟุตบอลอยูใน

ระดับปานกลาง 

Σbiei 7 23.953 6.633 0.277 

มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนันฟุตบอลและ

การประเมินผลการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับปาน

กลาง 

ΣNBiMCi 6 25.249 4.974 0.197 
มีความเชื่อและมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง

อยูในระดับปานกลาง 

ΣCiPi 8 17.862 6.357 0.356 

มีความเชื่อการควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัย

ที่สงเสริม/ขัดขวางการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับ

คอนขางนอย 

 

 จากตาราง 6 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญไมเคยเลนพนันฟุตบอลเลยหรือ

เลนนอยมาก ( X B= 0.373 ) มีเจตนาเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่ามากหรือแทบไมมีเลย ( X I = 



121 
 

 
 

0.845) มีทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับคอนขางต่ํา ( X AB= 2.484) มีความเชื่อการ

ควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัยที่สงเสริม/ขัดขวางการเลนพนันฟุตบอลในระดับคอนขางนอย  

( X ΣCiPi = 17.862) มีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอลอยูในระดับตํ่า ( X SN = 2.179) 

มีความสามารถควบคุมตนเองในการเลนพนันฟุตบอล (PBC) มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลนพนัน

ฟุตบอลและการประเมินผลการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) และมีความเชื่อและมีแรงจูงใจที่จะคลอยตาม

กลุมอางอิงในระดับปานกลาง ( X ΣNBiMCi = 4.025, 23.953 และ 25.249 ตามลําดับ) 
 
  1.3  การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 

 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในโมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุของการเลนพนันฟุตบอล เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา เพื่อยืนยันวาตัว
แปรที่ศึกษามีองคประกอบรวมกัน พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมี
นัยสําคัญที่ระดับ.01 มีคาอยูระหวาง 0.185 ถึง 0.947 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
สังเกตไดทั้งในทิศทางบวกและทิศทางลบ  
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่อยูภายในองคประกอบตัว

แปรแฝงเดียวกัน พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรแฝงดานพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอล (B1 - B6) มีคาอยูระหวาง 0.763 ถึง 0.947 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร

สังเกตไดในทิศทางบวกทุกตัวแปร 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรแฝงดานเจตนาเชิงพฤติกรรม (I1 – I7) มีคาอยู

ระหวาง 0.827 ถึง 0.944 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในทิศทางบวกทุกตัว

แปร  

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรแฝงดานทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

(AB1 – AB8) มีคาอยูระหวาง 0.478 ถึง 0.775 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต

ไดในทิศทางบวกทุกตัวแปร 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรแฝงดานการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลน

พนันฟุตบอล (SNS, SND) มีคาเทากับ 0.255 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได

ในทิศทางบวก 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรแฝงดานการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (PBCS, PBCD) มีคาเทากับ -0.588 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดใน

ทิศทางลบ 
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 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรแฝงดานความเชื่อและการประเมินความเชื่อ

เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP,ΣBEN) มีคาเทากับ -0.283 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรสังเกตไดในทิศทางลบ 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรแฝงดานความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุม

อางอิง และแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงในการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBMCS,ΣNBMCD) มีคา

เทากับ -0.413  และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในทิศทางลบ  

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตัวแปรแฝงดานความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการ

รับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (ΣCPS,ΣCPD) มีคาเทากับ -0.289 และมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในทิศทางลบ ซึ่งความสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แสดงดังตาราง 

7 
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 ตาราง 7 เมทริกซของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในการทํานายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (n = 928 คน) 

 
ΣCiPi ΣNBiMCi Σbiei PBC SN AB I B 

 
ΣCPS ΣCPD ΣNBMCS ΣNBMCD ΣBEP ΣBEN PBCS PBCD SNS SND AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 AB8 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

ΣCPS 1.000 
                              

ΣCPD -0.289 1.000 
                             

ΣNBMCS -0.598 0.310 1.000 
                            

ΣNBMCD 0.380 -0.227 -0.413 1.000 
                           

ΣBEP -0.638 0.328 0.620 -0.367 1.000 
                          

ΣBEN 0.310 -0.276 -0.284 0.304 -0.283 1.000 
                         

PBCS 0.443 -0.264 -0.444 0.406 -0.406 0.333 1.000 
                        

PBCD -0.594 0.443 0.598 -0.530 0.596 -0.464 -0.588 1.000 
                       

SNS -0.429 0.196 0.400 -0.280 0.314 -0.242 -0.259 0.338 1.000 
                      

SND -0.266 0.253 0.363 -0.397 0.288 -0.285 -0.318 0.411 0.255 1.000 
                     

AB1 -0.457 0.263 0.427 -0.361 0.516 -0.386 -0.333 0.496 0.324 0.319 1.000 
                    

AB2 -0.567 0.255 0.468 -0.362 0.585 -0.301 -0.351 0.483 0.339 0.237 0.508 1.000 
                   

AB3 -0.516 0.270 0.449 -0.339 0.558 -0.300 -0.362 0.506 0.295 0.287 0.522 0.668 1.000 
                  

AB4 -0.550 0.253 0.425 -0.302 0.552 -0.258 -0.291 0.460 0.308 0.185 0.505 0.747 0.619 1.000 
                 

AB5 -0.378 0.255 0.362 -0.370 0.404 -0.376 -0.290 0.454 0.242 0.325 0.580 0.483 0.553 0.498 1.000 
                

AB6 -0.468 0.284 0.393 -0.335 0.494 -0.348 -0.315 0.480 0.285 0.290 0.689 0.524 0.597 0.551 0.595 1.000 
               

AB7 -0.490 0.281 0.418 -0.358 0.494 -0.378 -0.300 0.486 0.319 0.336 0.659 0.601 0.621 0.641 0.713 0.775 1.000 
              

AB8 -0.456 0.313 0.489 -0.362 0.533 -0.358 -0.365 0.527 0.289 0.367 0.630 0.478 0.545 0.483 0.567 0.646 0.680 1.000 
             

I1 -0.517 0.304 0.570 -0.397 0.549 -0.329 -0.360 0.600 0.367 0.287 0.473 0.475 0.480 0.446 0.393 0.400 0.447 0.540 1.000 
            

I2 -0.513 0.310 0.552 -0.401 0.548 -0.324 -0.355 0.605 0.363 0.290 0.497 0.482 0.497 0.474 0.403 0.426 0.475 0.525 0.908 1.000 
           

I3 -0.500 0.313 0.558 -0.399 0.522 -0.330 -0.364 0.589 0.375 0.312 0.485 0.495 0.493 0.474 0.408 0.416 0.462 0.548 0.839 0.864 1.000 
          

I4 -0.515 0.318 0.557 -0.384 0.558 -0.333 -0.374 0.612 0.374 0.292 0.484 0.487 0.491 0.473 0.418 0.421 0.462 0.518 0.833 0.855 0.851 1.000 
         

I5 -0.505 0.307 0.551 -0.396 0.559 -0.309 -0.372 0.605 0.376 0.317 0.483 0.474 0.465 0.446 0.404 0.407 0.451 0.521 0.834 0.850 0.859 0.880 1.000 
        

I6 -0.503 0.321 0.561 -0.395 0.554 -0.314 -0.367 0.609 0.376 0.328 0.506 0.454 0.468 0.446 0.420 0.417 0.458 0.549 0.838 0.863 0.877 0.885 0.934 1.000 
       

I7 -0.496 0.310 0.552 -0.384 0.555 -0.299 -0.355 0.600 0.366 0.296 0.507 0.448 0.454 0.449 0.398 0.419 0.445 0.546 0.827 0.846 0.863 0.872 0.911 0.944 1.000 
      

B1 -0.464 0.289 0.500 -0.386 0.517 -0.319 -0.340 0.548 0.348 0.272 0.495 0.446 0.422 0.428 0.393 0.396 0.443 0.498 0.708 0.766 0.700 0.706 0.751 0.726 0.706 1.000 
     

B2 -0.460 0.286 0.489 -0.421 0.519 -0.315 -0.361 0.574 0.342 0.305 0.460 0.436 0.442 0.408 0.406 0.387 0.453 0.491 0.718 0.772 0.701 0.718 0.741 0.737 0.714 0.899 1.000 
    

B3 -0.437 0.281 0.474 -0.402 0.498 -0.307 -0.312 0.534 0.338 0.279 0.457 0.422 0.403 0.405 0.404 0.372 0.444 0.492 0.717 0.761 0.695 0.707 0.733 0.725 0.716 0.909 0.903 1.000 
   

B4 -0.467 0.306 0.517 -0.369 0.507 -0.302 -0.331 0.567 0.349 0.313 0.478 0.454 0.435 0.450 0.403 0.372 0.431 0.476 0.736 0.759 0.787 0.730 0.790 0.776 0.767 0.826 0.818 0.785 1.000 
  

B5 -0.463 0.316 0.512 -0.391 0.521 -0.291 -0.339 0.574 0.348 0.304 0.440 0.448 0.443 0.439 0.389 0.367 0.419 0.477 0.734 0.755 0.783 0.736 0.763 0.783 0.768 0.763 0.835 0.769 0.922 1.000 
 

B6 -0.453 0.305 0.505 -0.382 0.527 -0.287 -0.333 0.564 0.329 0.318 0.468 0.441 0.445 0.434 0.392 0.378 0.423 0.487 0.723 0.743 0.764 0.719 0.766 0.774 0.777 0.783 0.822 0.802 0.931 0.947 1.000 

หมายเหตุ ทุกคามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2.1.2 ผลการตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลสมการโครงสราง 

 การทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษกอนและ

หลังการปรับโมเดล เปนไปเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลที่สรางขึ้นจากทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผน โดยสามารถพิจารณาผลดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนที่สําคัญ ดังตาราง 8 

 

ตาราง 8 คาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมตฐิานกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม 

 

 จากตาราง 8 ผลดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน กอนปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 5015.995 และมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.000 แสดงใหเห็นวาโมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตเนื่องจาก

คาสถิติไค-สแควร มีความแปรผันตามขนาดของกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญหรือมีมาก 

ยิ่งทําใหคาสถิติไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรพิจารณาอัตราสวนระหวาง

คาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ (Degree of freedom: df) รวมดวย และจากผลการวิเคราะห 

พบวา อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 11.858 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

กําหนด (χ2 / df  < 3) เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนรวมดวยพบวาคาดัชนีตางๆยังไมผานเกณฑ

ตามที่กําหนด คือ คาดัชนีกอนปรับโมเดล คา RMSEA มีคาเทากับ 0.108 คา SRMR มีคาเทากับ 

0.102 คา GFI มีคาเทากับ 0.741 คา AGFI มีคาเทากับ 0.697 และคา CN มีคาเทากับ 104.461 ดวย

เหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการปรับโมเดลใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ปรากฏผลดังนี้ 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

Chi-square (χ2 )  5015.995  1071.756  

Degree of freedom (df)  423  375  

χ2 / df < 3 11.858 ไมผานเกณฑ 2.858 ผานเกณฑ 

p-value of χ2  > 0.05 0.000 ไมผานเกณฑ 0.000 ไมผานเกณฑ 

RMSEA  ≤ 0.05 0.108 ไมผานเกณฑ 0.045 ผานเกณฑ 

SRMR ≤ 0.05 0.102 ไมผานเกณฑ 0.045 ผานเกณฑ 

GFI >0.90 0.741 ไมผานเกณฑ 0.931 ผานเกณฑ 

AGFI >0.90 0.697 ไมผานเกณฑ 0.908 ผานเกณฑ 

CN ≥ 200 104.461 ไมผานเกณฑ 366.664 ผานเกณฑ 
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 ผลดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

หลังการปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 1071.756 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 

0.000 อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 2.858 คา RMSEA มีคา

เทากับ 0.045 คา SRMR มีคาเทากับ 0.045 คา GFI มีคาเทากับ 0.931 คา AGFI มีคาเทากับ 0.908 

และคา CN มีคาเทากับ 366.664 ซึ่งคาดัชนีสวนใหญอยูในเกณฑที่กําหนด ยกเวนคาสถิติไค-สแควร ที่

ยังมีนัยสําคัญทางสถิติ และโมเดลทายสุดที่ทําการปรับแลวแสดงได ดังภาพประกอบ 8 



ภาพประกอบ 8 โโมเดลเชิงสาเหตุขอองการเลนพนันฟุต

 

 

บอลของนักศึกษาาระดับปริญญาตรี  ตามทฤษฎีพฤติกรรรมตามแผน (หลงั

12

งปรับโมเดล) 
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 2.1.3 ผลการประเมินความสอดคลองของโมเดลการวัดในสมการโครงสราง 

 เมื่อโมเดลสมการโครงสรางมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแลว เพื่อให

ไดสารสนเทศในการอธิบายผลการวิจัยเพิ่มข้ึน ผูวิจัยจึงไดพิจารณาความมีนัยสําคัญของน้ําหนัก

องคประกอบ คาความแปรปรวนที่สกัดได และความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง เพื่อประเมินความสามารถ

ของตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรตามทฤษฎีที่ศึกษา ซึ่งผลการประเมินโมเดลการวัด แสดงไดดัง

ตาราง 9 
 

ตาราง 9 การประเมินความสอดคลองของโมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสรางของพฤตกิรรมการ

เลนพนนัฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 

ตัวแปรแฝง 
ตัวแปร

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

 λ t - value ε, (δ)  SMC 

B 

B1         0.815a  0.336 0.664 

B2 0.854** 55.398 0.270 0.730 

B3 0.821** 56.792 0.326 0.674 

B4 0.962** 43.590 0.075 0.925 

B5 0.958** 38.600 0.083 0.917 

B6 0.965** 39.076 0.068 0.932 

คุณภาพตัวแปรแฝง (B)                                  (ρc) = 0.961   (ρv) = 0.807 

I 

I1         0.895a  0.200 0.800 

I2 0.920** 63.136 0.154 0.846 

I3 0.929** 46.787 0.137 0.863 

I4 0.927** 46.371 0.140 0.860 

I5 0.930** 46.617 0.135 0.865 

I6 0.945** 48.870 0.107 0.893 

I7 0.932** 46.998 0.131 0.869 

คุณภาพตัวแปรแฝง(I)                                    (ρc)= 0.977  (ρv) = 0.857 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ตัวแปร 
ตัวแปร

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ t - value  ε,(δ)  (SMC) 

AB 

AB1         0.791a  0.375 0.625 

AB2 0.683** 21.274 0.534 0.466 

AB3 0.750** 22.392 0.437 0.563 

AB4 0.683** 21.326 0.533 0.467 

AB5 0.724** 22.893 0.476 0.524 

AB6 0.795** 28.023 0.368 0.632 

AB7 0.815** 26.099 0.335 0.665 

AB8 0.783** 25.120 0.387 0.613 

คุณภาพตัวแปรแฝง (AB)                               (ρc)= 0.913  (ρv) = 0.569 

SN 
SNS         0.518a  0.731 0.269 

SND 0.499** 11.160 0.751 0.249 

คุณภาพตัวแปรแฝง(SN)                                 (ρc)= 0.411  (ρv) = 0.259 

PBC 
PBCS         0.637a  0.594 0.406 

PBCD -0.921** 20.402 0.152 0.848 

คุณภาพตัวแปรแฝง(PBC)                              (ρc)= 0.765   (ρv) = 0.627 

Σbiei 
ΣBEP 0.774** 25.916 (0.401) 0.599 

ΣBEN -0.546** 16.462 (0.702) 0.298 

คุณภาพตัวแปรแฝง (Σbiei)                               (ρc)= 0.612  (ρv) = 0.449 

ΣNBiMCi 
ΣNBMCS 0.720** 22.584 (0.481) 0.519 

ΣNBMCD -0.604** 18.531 (0.635) 0.365 

คุณภาพตัวแปรแฝง (ΣNBiMCi)                        (ρc)= 0.611   (ρv) = 0.442 

ΣCiPi 
ΣCPS 0.718** 23.794 (0.485) 0.515 

ΣCPD -0.478** 14.626 (0.772) 0.228 

คุณภาพตัวแปรแฝง (ΣCiPi)                              (ρc)= 0.532   (ρv) = 0.372 
 

หมายเหตุ: a คือคาอางอิง , ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 9 ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

ประกอบดวยตัวแปรผล 1 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ตัวแปรแทรกกลาง 4 ตัวแปร 

คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) การคลอยตามกลุมอางอิง 

(SN) และการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  และตัวแปรสาเหตุภายนอก 3 ตัวแปร 

คือความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติ

ของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) 

ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (ΣCiPi) ซึ่งผลการ

ประเมินโมเดลการวัดของตัวแปรแฝงตางๆ มีดังนี้ 

 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 0.961 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.807 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.815 - 0.965 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดอยูระหวาง 0.068 – 0.326 

 ตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 7 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 0.977 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.857 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.895 - 0.945 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดอยูระหวาง 0.107 – 0.200 

 ตัวแปรแฝงทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 8 

ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 0.913 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.569 โดย

คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.683 - 0.815 และมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดอยูระหวาง 0.335 – 0.534

 ตัวแปรแฝงการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 0.411 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.259 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูสนับสนุน (SNS) และ

การคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูคัดคานหรือไมเห็นดวย (SND) มีคาเทากับ 0.518 และ 0.499 

ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูคัดคานหรือไม

เห็นดวย (SND) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูสนับสนุน 

(SNS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่น

ของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  ประกอบดวยตัวแปร

สังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 0.765 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 
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0.627 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนให

เลนพนันฟุตบอล (PBCS) และปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) มีคาเทากับ 0.637 และ 

-0.921ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของปจจัยสงเสริม

หรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวาตัวแปรสังเกต

ไดของปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความ

คลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) 

ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 0.612 และมีคาความ

แปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.449 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความ

เชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) และความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN)  มีคาเทากับ 0.774 และ -0.546 

ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN) มีคาน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานนอยกวาความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) 

ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 0.611 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.442 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและ

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุนใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS) และความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูคัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล 

(ΣNBMCD) มีคาเทากับ 0.720 และ -0.604 ตามลําดับ โดยตัวแปรสังเกตไดความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูคัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล 

Σ(NBMCD) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดนอยกวาความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุนใหเลนการพนันฟุตบอล 

(ΣNBMCS)  ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความ

เชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 
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 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (ΣCiPi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 0.532 และ

มีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.372 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPS) และ

ความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคาเทากับ 0.718 

และ -0.478 ตามลําดับ โดยตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมให

เลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดนอยกวาตัวแปร

สังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล 

(ΣCPS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่น

ของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 โดยสรุป พบวา ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่มี

ความเชื่อมั่นสูงสุด คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือ พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) 

ทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ความ

เชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุม

อางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) ความเชื่อ

เกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (ΣCiPi) และการคลอยตามกลุม

อางอิง (SN) ตามลําดับ  

  

  2.1.4 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) ภายในสมการโครงสราง 

 เมื่อประเมินความสามารถของตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรแฝงแลว ในสวนตอไปเปน

การอธิบายและเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแปรแฝงในสมการโครงสรางพฤติกรรมการ

เลนพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผลปรากฏดังตาราง 10 
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รเลนพนัน
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ตามแผนนั้น สงผลทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการสรุปผลอิทธิพลของตัวแปรเชิง

สาเหตุที่มีผลกระทบตอตัวแปรผลในสมการโครงสราง ผูวิจัยจึงไดทําการเปรียบเทียบขนาดของ

ผลกระทบจากตัวแปรภายนอกที่เปนสาเหตุไปยังตัวแปรภายในที่เปนผล โดยแยกเปรียบเทียบขนาด

ของผลกระทบออกเปน 3 สวน ไดแก ผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออม พรอม

ทั้งเสนอผลคาสัมประสิทธิ์กําหนด (Coefficient of determination: R2) ในสมการโครงสราง ดัง

รายละเอียดในตาราง 11 

 

ตาราง11 ผลกระทบทางตรง (Direct effect: DE) ผลกระทบทางออม (Indirect effect: IE) และ 

ผลกระทบรวม (Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุไปยงัตัวแปรผล 

 

ประเภท 

ของตัวแปร 

ตัวแปรแทรกกลาง/ตัวแปรแฝงภายใน ตัวแปรผล 

PBC SN AB I B 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ตัว
แป
รแ
ฝง
ภา
ยน
อก

 

ΣCiPi 0.924 - 0.924 
      

- -.235 -.235 - -.266 -.266 

ΣNBiMCi    
0.990 - 0.990 

   
- 0.362 0.362 - 0.286 0.286 

Σbiei       
0.848 - 0.848 - 0.176 0.176 - 0.139 0.139 

ตัว
แป
รแ
ทร
กก
ลา
ง PBC 

         
-.254 - -.254 -.087 -.201 -.288 

SN 
         

0.366 - 0.366 - 0.289 0.289 

AB 
         

0.208 - 0.208 - 0.165 0.165 

I 
            

0.790 - 0.790 

R2 0.855 0.980 0.718 0.577 0.464 

 

หมายเหตุ คาน้ําหนักอิทธิพลทุกคามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 11 สามารถอธิบายสมการโครงสราง ไดดังนี้ 

 เมื่อตัวแปรแฝงดานพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) เปนตัวแปรตาม พบวา ตัวแปร

แฝงภายในที่สงผลกระทบรวม (Total effect: TE) ตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลมากที่สุดคือ 

เจตนาเชิงพฤติกรรม (βI = 0.790) รองลงมาคือ การคลอยตามกลุมอางอิง (βSN = 0.289) สวนตัวแปร

แฝงภายนอกที่สงผลกระทบรวมตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลมากที่สุดคือ ความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (γΣNBiMCi 

= 0.286) รองลงมาคือความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง 
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(γΣCiPi = -0.266) ซึ่งสงอิทธิพลในทางลบตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล และความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) สงผลกระทบรวมตอพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอลนอยที่สุด ดวยขนาดอิทธิพล เทากับ 0.139  

     ตัวแปรแฝงภายในที่สงผลกระทบทางออม (Indirect effect: IE) ตอพฤติกรรมการเลน

พนันฟุตบอลมากที่สุดคือ การคลอยตามกลุมอางอิง (βSN = 0.289) การรับรูความสามารถในการ

ควบคุมตนเอง (βPBC = -0.201) และทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (βAB = 0.165) ซึ่งตัวแปร

แฝงภายในทั้ง 3 ตัวไดสงผลกระทบทางออมมายังพฤติกรรม โดยผานตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม 

(I) นอกจากนี้ตัวแปรภายนอกที่สงผลกระทบทางออม ตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลมากที่สุดคือ 

ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการเลนพนัน

ฟุตบอล (γΣNBiMCi = 0.286) โดยสงผานตัวแปรแฝงการคลอยตามกลุมอางอิง(SN) และเจตนาเชิง

พฤติกรรม (I) ตามลําดับ รองลงมาคือความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถใน

การควบคุมตนเอง (γΣCiPi = -0.266) สงอิทธิพลในทางลบตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล โดย

สงผานตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) และเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) 

ตามลําดับ สวนความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (γΣbiei = 0.139) ได

สงผานตัวแปรแฝงทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) และเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ตามลําดับ 

 นอกจากสงผลกระทบในทางออมแลว ยังมีตัวแปรแฝงในสมการโครงสรางที่สงผลกระทบ

ทางตรง (Direct effect: DE) มายังพฤติกรรม (B) คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) และการรับรู

ความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ซึ่งสงผลกระทบในทางตรงดวยขนาดอิทธิพล เทากับ 0.790 

และ -0.087 ตามลําดับ โดยมีสัดสวนของความแปรปรวนในตัวแปรแฝงดานพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอล (B) ถูกอธิบายไดดวยตัวแปรอิสระในสมการโครงสรางประมาณรอยละ 46.400  

 เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงดานเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) เปนตัวแปรตามในสมการโครงสราง

ที่ 2 นั้น พบวา ตัวแปรแฝงภายในที่สงผลกระทบรวม (Total effect: TE) ตอเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) 

มากที่สุดคือ การคลอยตามกลุมอางอิง (βSN = 0.366) รองลงมาคือ การรับรูความสามารถในการ

ควบคุมตนเอง (PBC) โดยสงผลกระทบรวมในทางลบตอเจตนาเชิงพฤติกรรมดวยขนาดอิทธิพล 

เทากับ -0.254 และทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) สงผลกระทบรวมตอเจตนาเชิง

พฤติกรรมดวยขนาดอิทธิพล เทากับ 0.208 สวนตัวแปรแฝงภายนอกที่สงผลกระทบรวม ตอเจตนาเชิง

พฤติกรรม (I) มากที่สุดคือ ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (γΣNBiMCi = 0.362) รองลงมาคือ ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม

และการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (ΣCiPi) สงผลกระทบรวมในทางลบตอเจตนาเชิง

พฤติกรรมดวยขนาดอิทธิพล เทากับ -0.235 และความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลน
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พนันฟุตบอล (Σbiei) สงผลกระทบรวมตอเจตนาเชิงพฤติกรรมนอยที่สุดดวยขนาดอิทธิพล เทากับ 

0.176 

 สําหรับกลุมตัวแปรแฝงภายนอกนั้นสงผลกระทบทางออม (Indirect effect: IE) ตอเจตนา

เชิงพฤติกรรม (I) ในทุกตัวแปรโดยความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอย

ตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล สงผลกระทบทางออมดวยขนาดอิทธิพลสูงที่สุด (γΣNBiMCi 

= 0.362) โดยสงผลกระทบทางออมผานตัวแปรแฝงการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) รองลงมาคือ 

ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (ΣCiPi) สงผลกระทบ

ทางออมผานตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ดวยขนาดอิทธิพล -0.235 

และความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) สงผลกระทบทางออม

ผานตัวแปรแฝงทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ดวยขนาดอิทธิพล -0.176  

 นอกจากนี้ตัวแปรแฝงภายในยังสงผลกระทบทางตรง (Direct effect: DE) ตอเจตนาเชิง

พฤติกรรม (I) ในทุกตัวแปร โดยการคลอยตามกลุมอางอิงสงผลกระทบทางตรงดวยขนาดอิทธิพลสูง

ที่สุด (βSN = 0.366) รองลงมาคือ การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) สงผลกระทบทาง

ลบตอเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ดวยขนาดอิทธิพล -0.254 และทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

สงผลกระทบทางตรงดวยขนาดอิทธิพลนอยที่สุด (βAB = 0.208) โดยมีสัดสวนของความแปรปรวนใน

ตัวแปรแฝงดานเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ถูกอธิบายไดดวยตัวแปรอิสระในสมการโครงสรางประมาณ

รอยละ 57.700 

 โดยตัวแปรแฝงดานทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก

ตัวแปรแฝงภายนอกดานความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) 

เพียงตัวเดียว ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.848 โดยมีสัดสวนของความแปรปรวนในตัวแปรแฝงดาน

ทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ถูกอธิบายไดดวยตัวแปรอิสระในสมการโครงสราง

ประมาณรอยละ 71.800 

 สวนตัวแปรแฝงดานการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝง

ภายนอกดานความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง

เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) เพียงตัวเดียว ดวยขนาดอิทธิพล เทากับ 0.990 โดยมี

สัดสวนของความแปรปรวนในตัวแปรแฝงดานการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ถูกอธิบายไดดวยตัว

แปรอิสระในสมการโครงสรางประมาณรอยละ 98.000 

 และตัวแปรแฝงดานการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ไดรับอิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกดานความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมตนเอง (ΣCiPi) เพียงตัวเดียวเทานั้น ดวยขนาดอิทธิพล เทากับ 0.924 โดยมีสัดสวนของความ
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แปรปรวนในตัวแปรแฝงดานการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ถูกอธิบายไดดวยตัว

แปรอิสระในสมการโครงสรางประมาณรอยละ 85.500 

 
 2.2 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ (Invariance Model) 
ของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อ
จําแนกกลุมตามประเภทของสถาบันการศึกษา คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา  
 การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อกลุมประชากรยอยมีลักษณะแตกตางกันตาม

ประเภทของสถาบันการศึกษา (ในสังกัดรัฐบาลและเอกชน) คณะวิชา (คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) และชั้นปที่ศึกษา (ชั้นปที่1 และชั้นปที่4) โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อการตรวจสอบวาคาพารามิเตอรภายในโมเดลมีการแปรผันขามกลุมหรือไม โดย

การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุในการวิจัยครั้งนี้จะกําหนดเปนการทดสอบความ

ไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเต็มรูป (Fully Invariance Model) ซึ่งกําหนดใหรูปแบบและสถานะของ      

เมทริกซโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร รวมถึงคาพารามิเตอรที่ตองประมาณคาทุกตัวภายใน

เมทริกซของทั้ง 8 เมทริกซมีความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม เพื่อยืนยันเสถียรภาพของโครงสราง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรภายในทฤษฎีการกระทําตามแผนและประสิทธิภาพในการอธิบาย

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะแตกตางกันไดอยางเทาเทยีม

กัน ซึ่งการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบชุดของสมมติฐาน

ที่มีลักษณะซอนกันเปนระดับลดหลั่น โดยเร่ิมจากการทดสอบสมมติฐานของความไมแปรเปลี่ยนที่มี

ความเขมงวดนอยที่สุด ซึ่งไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับ ไปจนถึงสมมติฐานของความไมแปรเปลี่ยนที่

มีลักษณะเขมงวดมากที่สุด ดังนี้ 
           H01: Model Form (group1:group2)  

    H02: Λ=IN   

    H03: Λ =IN, Θ=IN  

    H04: Λ =IN, Θ=IN, β=IN  

    H05: Λ =IN, Θ=IN, β=IN, Γ=IN 

    H06: Λ =IN, Θ=IN, β=IN, Γ=IN, Φ=IN 

    H07: Λ =IN, Θ=IN, β=IN, Γ=IN, Φ=IN, Ψ=IN  
 และในกรณีที่ผลการวิเคราะหพบวาโมเดลมีความแปรเปลี่ยนระหวางกลุม ผูวิจัยจะ

ดําเนินการวิเคราะหแยกโมเดลยอยเพื่อการอธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลในแตละกลุมตอไป 

โดยผลการทดสอบแสดงดัง ตาราง 12 – 14 
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ตาราง  12 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลตาม

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจําแนกกลุมตามประเภทของ

สถาบันการศึกษา  

 

สมมติฐานเพื่อการทดสอบ 

ความไมแปรเปล่ียนของโมเดล 
χ2 df p-value CFI 

RMSEA 

(SRMR) 
GFI 

ผลการ

พิจารณา 

H01: FormGU:PU (Initial Model) 5,863.972 848 .001 0.962 0.113 -- ปฏิเสธ H0 

H01: FormGU:PU (Final Model) 1,537.741 746 .001 0.993 0.047 -- ไมปฏิเสธ H0 

Individu

al 

Groups 

H01: Form (GU) 769.074 373 .001 -- (0.044) 0.906 ไมปฏิเสธ H0 

H01: Form (PU) 768.667 373 .001 -- (0.048) 0.904 ไมปฏิเสธ H0 

H02: LX=IN (GU:PU) 
โมเดลประสบปญหาภาวะไมเปนบวกแนนอน 

(Covariance Matrix is not positive definite.) 
ปฏิเสธ H0 

 

หมายเหตุ  GU = มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ, PU = มหาวิทยาลัยเอกชน 
 

 จากตาราง 12 การวิเคราะหความไมแปรเปล่ียนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนัน

ฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถแยกอธิบายผลการ

วิเคราะหได ดังนี้ 

 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบและสถานะของเมทริกซ (Model Form) 

สําหรับโมเดลเริ่มตน (Initial Model) ที่มีความเขมงวดนอยที่สุดเมื่อจําแนกกลุมตามประเภทของ

สถาบันการศึกษา พบวา โมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุเร่ิมตนซึ่งไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับเพิ่มเติมมี

ความแปรเปลี่ยนระหวางกลุมตัวอยางที่ศกึษาในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน 

โดยที่โมเดลสมมติฐานดังกลาวยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (χ2 =  5,863.927; df = 848; p-

value < .001; CFI = 0.962; RMSEA = 0.113) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพิจารณาปรับโมเดลตั้งตนทั้งสอง

โมเดลอยางเทาเทียมกันเพิ่มเติม จนไดโมเดลสุดทายของการทดสอบ (Final Model) ที่แสดงใหเห็นวา

มีสถานะและรูปแบบของเมทริกซเทาเทียมกันและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (χ2 =  1,53741; df 

= 764; p-value < .001; CFI = 0.993; RMSEA = 0.047) โดยที่คาไค-สแควรของการทดสอบความไม

แปรเปลี่ยนของโมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุในภาพรวม เปนผลมาจากคาไค-สแควรของโมเดล

สมมติฐานในกลุมนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประมาณรอยละ 50.013 และเปน

ผลมาจากคาไค-สแควรของโมเดลของกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ประมาณรอยละ 49.987  ซึ่ง
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ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเมื่อผูวิจัยแยกพิจารณาแยกโมเดลยอยเพื่อตรวจสอบความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแลว พบวา ดัชนี GFI และ SRMR บงชี้วาทั้งสองโมเดลสมมติฐานตาง

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี (GFIGU.= 0.906, SRMRGU. = 0.044; GFIPU. = 0.904, 

SRMRPU. = 0.048) สรุปไดวา สถานะและรูปแบบของเมทริกซของโมเดลสมมติฐานทั้งสองโมเดลไม

แปรเปล่ียน แสดงวาโครงสรางของความสัมพันธระหวางตัวแปรภายในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

สามารถอธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลไดเหมือนกันทั้งสองกลุม แตขนาดคาน้ําหนัก

องคประกอบและขนาดอิทธิพลตางๆ ภายในโมเดลอาจจะมีความแตกตางกันในการอธิบายพฤติกรรม

การเลนพนันฟุตบอล ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบสมมติฐานขอตอไปเพื่อทดสอบวาคาน้ําหนัก

องคประกอบทุกคาของตัวแปรสัง เกตไดภายนอกมีความแปรเปลี่ยนระหวางกลุมหรือไม 

(คาพารามิเตอรในเมทริกซ LX มีความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม) ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา โมเดลไม

สามารถวิเคราะหได ดังนั้นกระบวนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลจึงจบลงที่การทดสอบ

สมมติฐานขอ 2 สรุปไดวา แมรูปแบบและสถานะของเมทริกซของทั้งสองโมเดลจะมีความไม

แปรเปล่ียน แตขนาดคาของน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดภายนอกมีความไมเทาเทียมกัน 

จึงจําเปนตองแยกวิเคราะหโมเดลออกเปนสองโมเดลจําแนกตามการเปนสมาชิกกลุมของนักศึกษาที่

ศึกษาในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ในลําดับตอไป  
 

ตาราง  13 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลตาม

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจําแนกกลุมคณะวิชา  
 

สมมติฐานเพื่อการทดสอบ 

ความไมแปรเปล่ียนของโมเดล 
χ2 df p-value CFI 

RMSEA 

(SRMR) 
GFI 

ผลการ

พิจารณา 

H01: FormSC:SS (Initial Model ) 5,549.713 849 .001 0.961 0.109 -- ปฏิเสธ H0 

H01: FormSC:SS (Final Model) 1,610.087 730 .001 0.992 0.049 -- ไมปฏิเสธ H0 

Individu

al 

Groups 

H01: Form (SS) 754.434 365 .001 -- (0.038) 0.900 ไมปฏิเสธ H0 

H01: Form (SC) 855.653 365 .001 -- (0.046) 0.907 ไมปฏิเสธ H0 

H02: LX=IN (SC:SS) 
โมเดลประสบปญหาภาวะไมเปนบวกแนนอน 

(Covariance Matrix is not positive definite.) 
ปฏิเสธ H0 

 

หมายเหตุ  SS = คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,  SC = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 จากตาราง 13 เมื่อจําแนกกลุมตามคณะวิชา พบวา โมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุเร่ิมตนซึ่ง

ไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับเพิ่มเติมมีความแปรเปลี่ยนระหวางกลุมตัวอยางนักศึกษาที่ศึกษาในคณะ

วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่โมเดลสมมติฐาน

ดังกลาวยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (χ2 =  5,549.713; df = 849; p-value < .001; CFI = 

0.961; RMSEA = 0.109) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพิจารณาปรับโมเดลตั้งตนทั้งสองโมเดลอยางเทาเทียมกัน

เพิ่มเติม จนไดโมเดลสุดทายของการทดสอบ (Final Model) ที่แสดงใหเห็นวามีสถานะและรูปแบบของ

เมทริกซเทาเทียมกันและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (χ2 =  1,610.087; df = 730; p-value < 

.001; CFI = 0.992; RMSEA = 0.049) โดยที่คาไค-สแควรของการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ

โมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุในภาพรวม เปนผลมาจากคาไค-สแควรของโมเดลสมมติฐานในกลุม

นักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประมาณรอยละ 46.875 และเปนผลมา

จากคาไค-สแควรของโมเดลของกลุมนักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประมาณรอยละ 53.143  ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเมื่อผูวิจัยแยกพิจารณาแยกโมเดลยอยเพื่อ

ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแลว พบวา ดัชนี GFI และ SRMR บงชี้วาทั้ง

สองโมเดลสมมติฐานตางสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี (GFISS = 0.907, SRMRSS = 

0.046; GFISC = 0.900, SRMRSC = 0.038) สรุปไดวา สถานะและรูปแบบของเมทริกซของโมเดล

สมมติฐานทั้งสองโมเดลไมแปรเปล่ียน แสดงวาโครงสรางของความสัมพันธระหวางตัวแปรภายใน

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน สามารถอธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลไดเหมือนกันทั้งสองกลุม แต

ขนาดคาน้ําหนักองคประกอบและขนาดอิทธิพลตางๆ ภายในโมเดลอาจจะมีความแตกตางกันในการ

อธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบสมมติฐานขอตอไปเพื่อ

ทดสอบวาคาน้ําหนักองคประกอบทุกคาของตัวแปรสังเกตไดภายนอกมีความแปรเปลี่ยนระหวางกลุม

หรือไม (คาพารามิเตอรในเมทริกซ LX มีความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม) ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา 

โมเดลไมสามารถวิเคราะหได ดังนั้นกระบวนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลจึงจบลงที่การ

ทดสอบสมมติฐานขอ 2 สรุปไดวา แมรูปแบบและสถานะของเมทริกซของทั้งสองโมเดลจะมีความไม

แปรเปล่ียน แตขนาดคาของน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดภายนอกมีความไมเทาเทียมกัน 

จึงจําเปนตองแยกวิเคราะหโมเดลออกเปนสองโมเดลจําแนกตามการเปนสมาชิกกลุมของนักศึกษาที่

ศึกษาในคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในลําดับ

ตอไป 
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ตาราง 14 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจําแนกกลุมชั้นปที่ศึกษา 

 

สมมติฐานเพื่อการทดสอบ 

ความไมแปรเปล่ียนของโมเดล 
χ2 df p-value CFI 

RMSEA 

(SRMR) 
GFI 

ผลการ

พิจารณา 

H01: FormY1:Y4 (Initial Model) 5,498.072 846 .001 0.964 0.109 -- ปฏิเสธ H0 

H01: FormY1:Y4 (Final Model) 1,226.513 668 .001 0.995 0.041 -- ไมปฏิเสธ H0 

Individual 

Groups 

H01: Form (Y1) 451.442 334 .001 -- (0.046) 0.943 ไมปฏิเสธ H0 

H01: Form (Y4) 775.071 334 .001 -- (0.042) 0.904 ไมปฏิเสธ H0 

H02: LX=IN (Y1:Y4) 
โมเดลประสบปญหาภาวะไมเปนบวกแนนอน 

(Covariance Matrix is not positive definite.) 
ปฏิเสธ H0 

 

หมายเหตุ  Y1 = ชั้นปที่ 1, Y4 = ชั้นปที่ 4 
 

 จากตาราง 14 เมื่อจําแนกกลุมตามชั้นปที่ศึกษา พบวา โมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุ

เร่ิมตนซึ่งไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับเพิ่มเติมมีความแปรเปลี่ยนระหวางกลุมตัวอยางนักศึกษาชั้นปที ่

1 และชั้นปที่ 4 โดยที่โมเดลสมมติฐานดังกลาวยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (χ2 = 

5,498.072; df = 846; p-value < .001; CFI = 0.964; RMSEA = 0.109) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพิจารณา

ปรับโมเดลตั้งตนทั้งสองโมเดลอยางเทาเทียมกันเพิ่มเติม จนไดโมเดลสุดทายของการทดสอบ (Final 

Model) ที่แสดงใหเห็นวามีสถานะและรูปแบบของเมทริกซเทาเทียมกันและสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ (χ2 = 1,226.513; df = 668; p-value < .001; CFI = 0.995; RMSEA = 0.041) โดยที่คาไค-

สแควรของการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสมมติฐานเชิงสาเหตุในภาพรวม เปนผลมาจาก

คาไค-สแควรของโมเดลสมมติฐานในกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประมาณรอยละ 36.807 และเปนผลมา

จากคาไค-สแควรของโมเดลของกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 ประมาณรอยละ 63.193  ซึ่งผลการวิเคราะห

แสดงใหเห็นวาเมื่อผูวิจัยแยกพิจารณาแยกโมเดลยอยเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษแลว พบวา ดัชนี GFI และ SRMR บงชี้วาทั้งสองโมเดลสมมติฐานตางสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี (GFIyear1 = 0.943, SRMRyear1 = 0.046; GFIyear4 = 0.904, SRMRyesr4 = 

0.042) สรุปไดวา สถานะและรูปแบบของเมทริกซของโมเดลสมมติฐานทั้งสองโมเดลไมแปรเปลี่ยน 

แสดงวาโครงสรางของความสัมพันธระหวางตัวแปรภายในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน สามารถอธิบาย

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลไดเหมือนกันทั้งสองกลุม แตขนาดคาน้ําหนักองคประกอบและขนาด
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อิทธิพลตางๆ ภายในโมเดลอาจจะมีความแตกตางกันในการอธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการทดสอบสมมติฐานขอตอไปเพื่อทดสอบวาคาน้ําหนักองคประกอบทุกคาของ

ตัวแปรสังเกตไดภายนอกมีความแปรเปลี่ยนระหวางกลุมหรือไม (คาพารามิเตอรในเมทริกซ LX มี

ความไมแปรเปล่ียนระหวางกลุม) ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา โมเดลไมสามารถวิเคราะหได ดังนั้น

กระบวนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลจึงจบลงที่การทดสอบสมมติฐานขอ 2 สรุปไดวา แม

รูปแบบและสถานะของเมทริกซของทั้งสองโมเดลจะมีความไมแปรเปลี่ยน แตขนาดคาของน้ําหนัก

องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดภายนอกมีความไมเทาเทียมกัน จึงจําเปนตองแยกวิเคราะหโมเดล

ออกเปนสองโมเดลจําแนกตามการเปนสมาชิกกลุมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 ในลําดับตอไป  

 

 ผลการทดสอบนําเสนอแยกตามกลุมลักษณะของประชากร ดังนี้ 

ตาราง 15 คาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษของนักศึกษาใน

สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

คาดัชนี เกณฑ 

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

กอนการปรับ หลังการปรับ กอนการปรับ หลังการปรับ 

คาสถิติ ผล คาสถิติ ผล คาสถิติ ผล คาสถิติ ผล 

Chi-square (χ2 ) 
 

2797.605   585.579   1598.066   439.442  

df 
 

423.000   356.000   411.000   347.000  

χ2 / df < 3 6.614 ไมผาน 1.645 ผานเกณฑ 3.888 ไมผาน 1.266 ผานเกณฑ 

p-value of χ2  > 0.05 0.000 ไมผาน 0.000 ไมผาน 0.000 ไมผาน 0.001 ไมผาน 

RMSEA ≤ 0.05 0.106 ไมผาน 0.036 ผานเกณฑ 0.082 ไมผาน 0.025 ผานเกณฑ 

SRMR ≤ 0.05 0.184 ไมผาน 0.039 ผานเกณฑ 0.107 ไมผาน 0.034 ผานเกณฑ 

GFI >0.90 0.695 ไมผาน 0.929 ผานเกณฑ 0.807 ไมผาน 0.938 ผานเกณฑ 

AGFI >0.90 0.642 ไมผาน 0.901 ผานเกณฑ 0.767 ไมผาน 0.912 ผานเกณฑ 

CN ≥ 200 71.112 ไมผาน 346.608 ผานเกณฑ 133.764 ไมผาน 385.989 ผานเกณฑ 

 

 จากตาราง 15 แสดงคาดัชนีที่ใชวัดความสอดคลองระหวางโมเดลที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิง

ประจักษ ซึ่งไดมาจากวิเคราะหโมเดลโครงสรางพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ตามแนวทางทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน โดยทําการพิจารณาแยกโมเดลเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบออกเปนสองโมเดล 

ไดแก โมเดลของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผลการ



144 
 

 
 

ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษกอนและหลังการปรับโมเดล 

พบวา 

 โมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัย

เอกชน กอนปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 2797.605 และมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.000 แสดงใหเห็นวาโมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตเนื่องจากคาสถิติไค-

สแควร มีความแปรผันตามขนาดของกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญหรือมีมาก ยิ่งทําให

คาสถิติไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรพิจารณาอัตราสวนระหวางคาสถิติ

ไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ (Degree of freedom: df) รวมดวย และจากผลการวิเคราะห พบวา 

อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 6.614 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

(χ2 / df  < 3) เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนรวมดวยพบวาคาดัชนีตางๆยังไมผานเกณฑตามที่

กําหนด คือ คาดัชนีกอนปรับโมเดล คา RMSEA มีคาเทากับ 0.106 คา SRMR มีคาเทากับ 0.184 คา 

GFI มีคาเทากับ 0.695 คา AGFI มีคาเทากับ 0.642 และคา CN มีคาเทากับ 71.112 ดวยเหตุนี้ผูวิจัย

จึงไดทําการปรับโมเดลใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ปรากฏผลดังนี้ 

 ผลดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน หลังการปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคา

เทากับ 585.579 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศา

อิสระมีคาเทากับ 1.645 คา RMSEA มีคาเทากับ 0.036 คา SRMR มีคาเทากับ 0.039 คา GFI มีคา

เทากับ 0.929 คา AGFI มีคาเทากับ 0.901 และคา CN มีคาเทากับ 346.608 ซึ่งคาดัชนีสวนใหญอยูใน

เกณฑที่กําหนด ยกเวนคาสถิติไค-สแควร ที่ยังมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 โมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ กอนปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 1598.066 และมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ 0.000 แสดงใหเห็นวาโมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตเนื่องจากคาสถิติไค-

สแควร มีความแปรผันตามขนาดของกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญหรือมีมาก ยิ่งทําให

คาสถิติไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรพิจารณาอัตราสวนระหวางคาสถิติ

ไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ (Degree of freedom: df) รวมดวย และจากผลการวิเคราะห พบวา 

อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 3.888 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

(χ2 / df  < 3) เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนรวมดวยพบวาคาดัชนีตางๆยังไมผานเกณฑตามที่

กําหนด คือ คาดัชนีกอนปรับโมเดล คา RMSEA มีคาเทากับ 0.082 คา SRMR มีคาเทากับ 0.107 คา 

GFI มีคาเทากับ 0.807 คา AGFI มีคาเทากับ 0.767 และคา CN มีคาเทากับ 133.764 ดวยเหตุนี้ผูวิจัย

จึงไดทําการปรับโมเดลใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ปรากฏผลดังนี้ 



145 
 

 
 

 ผลดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หลังการปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-

square) มีคาเทากับ 439.442 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับ

จํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 1.266 คา RMSEA มีคาเทากับ 0.025 คา SRMR มีคาเทากับ 0.034 คา 

GFI มีคาเทากับ 0.938 คา AGFI มีคาเทากับ 0.912 และคา CN มีคาเทากับ 385.989 ซึ่งคาดัชนีสวน

ใหญอยูในเกณฑที่กําหนด ยกเวนคาสถิติไค-สแควร ที่ยังมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 เมื่อเปรียบเทียบดัชนีวัดความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษทั้งสองโมเดล

แลวพบวา โมเดลโครงสรางพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ

นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษสูง

กวาโมเดลของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน ในสวนตอไปเปนภาพประกอบโมเดลเชิงสาเหตุ

การเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม

แนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (หลังปรับโมเดล) ตามลําดับดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพปรระกอบ 9 โมเดลเชงิงสาเหตุการเลนพนนนัฟุตบอลของนัก

 

 
ศกึษาที่เรียนในมห

หมายเ

หาวทิยาลัยเอกชน 

เหตุ คาสถิติตางๆในโมเด

 ตามทฤษฎีพฤติก

ดลมีนัยสําคัญทางสถิติที่

รรมตามแผน (หลัง

14

 
ทีร่ะดับ .01 ทุกคา 

งัปรับโมเดล) 

46 
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ภาพประกอบ 100 โมเดลเชิงสาเหตตุกุารเลนพนันฟุตบบอลของนักศึกษาที

 

 ที่เรียนมหาวทิยาลยัยในกํากบัของรัฐ ต

หมายเหต ุ

ตามทฤษฎพีฤติกรร

 คาสถิติตางๆในโมเดลมี

รมตามแผน (หลังป

มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดั

14

ปรับโมเดล) 

ดับ .01 ทุกคา 

47 

 

 
147 



148 
 

 
 

 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสอดคลองของโมเดลการวัดในสมการ
โครงสรางระหวางนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

 เมื่อโมเดลสมการโครงสรางของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแลว เพื่อใหไดสารสนเทศในการ

อธิบายผลการวิจัยเพิ่มข้ึน ผูวิจัยจึงไดพิจารณาความมีนัยสําคัญของน้ําหนักองคประกอบ คาความ

แปรปรวนที่สกัดได และความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถของ

ตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรตามทฤษฎีที่ศึกษาระหวางโมเดลการวัดในสมการโครงสรางของ

นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งผลการเปรียบเทียบ แสดง

ไดดังนี้ 
 

ตาราง 16 การประเมินความสอดคลองของโมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสรางของพฤติกรรมการ

เลนพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนระหวางนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน

และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

ตัวแปร 

แฝง 

ตัวแปร 

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ ε, (δ) SMC 

PU. GU. PU. GU. PU. GU. 

B 

B1 0.826a 0.863a 0.317 0.255 0.683 0.745 

B2 0.871** 0.877** 0.242 0.230 0.758 0.770 

B3 0.795** 0.876** 0.369 0.233 0.631 0.767 

B4 0.990** 0.901** 0.019 0.189 0.981 0.811 

B5 0.950** 0.941** 0.097 0.115 0.903 0.885 

B6 0.962** 0.918** 0.075 0.157 0.925 0.843 

คุณภาพตัวแปรแฝง (B) 
ρc (PU.) = 0.963 ρv(PU.) =0.813 

ρc (GU.) =0.961  ρv(GU.) =0.804 

I 

I1 0.874 a 0.917 a 0.236 0.159 0.764 0.841 

I2 0.906** 0.920** 0.178 0.154 0.822 0.846 

I3 0.908** 0.950** 0.175 0.098 0.825 0.902 

I4 0.942** 0.919** 0.113 0.156 0.887 0.844 

I5 0.926** 0.948** 0.142 0.102 0.858 0.898 

I6 0.939** 0.958** 0.118 0.082 0.882 0.918 

I7 0.964** 0.936** 0.139 0.124 0.861 0.876 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ตัวแปร 

แฝง 

ตัวแปร 

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ ε, (δ) SMC 

PU. GU. PU. PU. GU. PU. 

คุณภาพตัวแปรแฝง (I) 
ρc (PU.) = 0.974 ρv(PU.) =0.843 

ρc (GU.) =0.980 ρv(GU.) = 0.875 

AB 

AB1 0.830 a 0.766 a 0.312 0.414 0.688 0.586 

AB2 0.849** 0.686** 0.279 0.529 0.721 0.471 

AB3 0.805** 0.818** 0.352 0.331 0.648 0.669 

AB4 0.811** 0.666** 0.342 0.556 0.658 0.444 

AB5 0.730** 0.633** 0.468 0.599 0.532 0.401 

AB6 0.768** 0.718** 0.410 0.484 0.590 0.516 

AB7 0.813** 0.752** 0.338 0.434 0.662 0.566 

AB8 0.791** 0.781** 0.375 0.390 0.625 0.610 

คุณภาพตัวแปรแฝง (AB) 
ρc (PU.) = 0.934 ρv(PU.) =0.641 

ρc (GU.) =0.901 ρv(GU.) = 0.533 

SN 
SNS 0.518 a 0.553 a 0.731 0.694 0.269 0.306 

SND 0.462** 0.550** 0.787 0.698 0.213 0.302 

คุณภาพตัวแปรแฝง (SN) 
ρc (PU.) = 0.388 ρv(PU.) =0.241 

ρc (GU.) =0.466 ρv(GU.) = 0.304 

PBC 
PBCS 0.624 a 0.641 a 0.610 0.589 0.390 0.411 

PBCD -0.946** -0.924** 0.106 0.146 0.894 0.854 

คุณภาพตัวแปรแฝง (PBC) 
ρc (PU.) = 0.775 ρv(PU.) =0.642 

ρc (GU.) =0.769 ρv(GU.) = 0.632 

Σbiei 
ΣBEP 0.813** 0.828** (0.339) (0.315) 0.661 0.685 

ΣBEN -0.466** -0.461** (0.783) (0.788) 0.217 0.212 

คุณภาพตัวแปรแฝง (Σbiei) 
ρc (PU.)  = 0.593 ρv(PU.) =0.439 

ρc (GU.) =0.601 ρv(GU.) = 0.449 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ตัวแปร 

แฝง 

ตัวแปร 

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ ε, (δ) SMC 

PU. GU. PU. PU. GU. PU. 

ΣNBiMCi 
ΣNBMCS 0.821** 0.770** (0.325) (0.407) 0.675 0.593 

ΣNBMCD -0.597** -0.537** (0.644) (0.712) 0.356 0.288 

คุณภาพตัวแปรแฝง 

(ΣNBiMCi) 

ρc (PU.) = 0.675 ρv(PU.) =0.515 

ρc (GU.) =0.604 ρv(GU.) = 0.441 

ΣCiPi 
ΣCPS 0.775** 0.718** (0.400) (0.485) 0.600 0.515 

ΣCPD -0.431** -0.387** (0.814) (0.850) 0.186 0.150 

คุณภาพตัวแปรแฝง (ΣCiPi) 
ρc (PU.) = 0.545 ρv(PU.) =0.393 

ρc (GU.) =0.478 ρv(GU.) = 0.333 

 

หมายเหตุ: a คือคาอางอิง , ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 16 ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกอบดวยตัวแปรผล 1 ตัวแปร คือ 

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ตัวแปรแทรกกลาง 4 ตัวแปร คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ทัศนคติ

เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) และการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมตนเอง (PBC)  และตัวแปรสาเหตุภายนอก 3 ตัวแปร คือความเชื่อและการประเมินความเชื่อ

เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะ

คลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและ

การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (ΣCiPi) ซึ่งผลการประเมินความสอดคลองสามารถแยก

ตามประเภทของสถาบัน ดังนี้ 

 
 มหาวิทยาลัยเอกชน 
 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.963 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.813 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.795 - 0.990 และมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 7 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 0.974 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.843 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.874 - 0.942 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตได 

อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 8 

ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.934 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.641 

โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.730 - 0.849 และ

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.388 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.241 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูสนับสนุน 

(SNS) และการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูคัดคานหรือไมเห็นดวย (SND) มีคาเทากับ 0.518 และ 

0.462ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูคัดคาน

หรือไมเห็นดวย (SND) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของกลุม

ผูสนับสนุน (SNS)  ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคา

ความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  ประกอบดวยตัวแปร

สังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.775 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดได

เทากับ 0.642 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของปจจัยสงเสริมหรือ

สนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) และปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) มีคาเทากับ 

0.624  และ - 0.946 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของ

ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวา

ตัวแปรสังเกตไดของปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคา

ความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) 

ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.593 และมีคาความ
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แปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.439 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความ

เชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) และความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN)  มีคาเทากับ 0.813 และ -0.466 

ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN) มีคาน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานนอยกวาความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) 

ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.675 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.515 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและ

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุนใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS) และความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูคัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล 

(ΣNBMCD) มีคาเทากับ 0.821 และ -0.597 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา 

โดยตัวแปรสังเกตไดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผู

คัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCD) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกต

ไดนอยกวาความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุน

ใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS)  ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัด

สูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (ΣCiPi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.545 

และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.393 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปร

สังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล 

(ΣCPS) และความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคา

เทากับ 0.775และ -0.431 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตได

ของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจ
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ของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความ

คลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 โดยสรุป พบวา ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีความเชื่อมั่นสูงสุด คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือ 

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) สวนตัวแปรแฝงที่มีความเชื่อมั่นต่ําสุดคือ การคลอยตามกลุม

อางอิง (SN)  

 
  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.961 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.804 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.863 - 0.914 และมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 7 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.980 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.875 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.917 - 0.958 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตได 

อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 8 

ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.901 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.533 

โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.633 - 0.818 และ

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.466 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.304 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูสนับสนุน 

(SNS) และการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูคัดคานหรือไมเห็นดวย (SND) มีคาเทากับ 0.553 และ 

0.550 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูคัดคาน

หรือไมเห็นดวย (SND) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของกลุม



154 
 

 
 

ผูสนับสนุน (SNS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคา

ความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  ประกอบดวยตัวแปร

สังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.769 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดได

เทากับ 0.632 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของปจจัยสงเสริมหรือ

สนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) และปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) มีคาเทากับ 

0.641 และ -0.924 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของ

ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวา

ตัวแปรสังเกตไดของปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคา

ความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) 

ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.601 และมีคาความ

แปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.449 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความ

เชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) และความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN)  มีคาเทากับ 0.828 และ -0.461 

ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN) มีคาน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานนอยกวาความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) 

ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตไดต่าํกวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.604 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.441 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและ

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุนใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS) และความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูคัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล 

(ΣNBMCD) มีคาเทากับ 0.770 และ -0.537 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา 

โดยตัวแปรสังเกตไดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผู

คัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCD) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกต

ไดนอยกวาความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุน
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ใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS)  ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัด

สูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (ΣCiPi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.478 

และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.333 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปร

สังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล 

(ΣCPS) และความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคา

เทากับ 0.718 และ -0.387 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตได

ของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจ

ของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความ

คลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 โดยสรุป พบวา ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่มี

ความเชื่อมั่นสูงสุด คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือ พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) และ

ตัวแปรแฝงที่มีความเชื่อมั่นต่ําที่สุดคือ การคลอยตามกลุมอางอิง (SN)  

 
 การเปรยีบเทียบคาสมัประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) ภายในสมการโครงสราง
ระหวางนักศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนและมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ 
 เมื่อประเมินความสามารถของตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรแฝงของทั้งสองโมเดลแลว 

ในสวนตอไปเปนการอธิบายและเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแปรแฝงในสมการโครงสราง

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผลปรากฏดังตาราง 17 
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แปรแฝงที่มีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ของนักศึกษาทั้งสองกลุมมากที่สุดคือ การคลอยตาม

กลุมอางอิง (SN) (βเอกชน = 0.357, βรัฐฯ= 0.506) เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทางระหวางกลุม

แลวพบวา อิทธิพลทางตรงของการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ที่มีตอเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ในกลุม

นักศึกษาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สูงกวามหาวิทยาลัยเอกชน สวนอิทธิพลทางตรง

ของการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) (βเอกชน = -0.282, βรัฐฯ= -0.158) ที่มีตอเจตนา

เชิงพฤติกรรม (I) ในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน สูงกวามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ

อิทธิพลทางตรงของทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) (βเอกชน = 0.166, βรัฐฯ = 0.282) ที่มีตอ

เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ในกลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐสูงกวามหาวิทยาลัย

เอกชน โดยมีสัดสวนของความแปรปรวนในตัวแปรแฝงดานเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ถูกอธิบายไดดวย

ตัวแปรเชิงสาเหตุในสมการโครงสรางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ประมาณรอยละ 52.000 และ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 59.100 

 โดยตามโครงสรางทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบวาตัวแปรแฝงดานทัศนคติเกี่ยวกับ

การเลนพนันฟุตบอล (AB) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกดานความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) เพียงตัวเดียว เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์

เสนทางระหวางกลุมแลวพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางสูงกวานักศึกษา

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  (γเอกชน = 0.818,  γรัฐฯ= 0.809) สวนตัวแปรแฝงดานการคลอยตามกลุม

อางอิง (SN) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกดานความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุม

อางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) เพียงตัวเดียว 

เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทางระหวางกลุมแลวพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน มีคา

สัมประสิทธิ์เสนทางสูงกวานักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (γเอกชน = 0.950, γรัฐฯ= 0.862) และ

ตัวแปรแฝงดานการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปร

แฝงภายนอกดานความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง 

(ΣCiPi) เพียงตัวเดียวเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทางระหวางกลุมแลวพบวานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางสูงกวานักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (γเอกชน = 

0.933, γรัฐฯ= 0.908) 
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ตาราง 18 คาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษของนักศึกษาที่

ศึกษาในคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

 จากตาราง 18 แสดงคาดัชนีที่ใชวัดความสอดคลองระหวางโมเดลที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิง

ประจักษ ซึ่งไดมาจากวิเคราะหโมเดลโครงสรางพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ตามแนวทางทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน โดยทําการพิจารณาแยกโมเดลเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบออกเปนสองโมเดล 

ไดแก โมเดลของนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมของ

คณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสราง

กับขอมูลเชิงประจักษกอนและหลังการปรับโมเดล พบวา 

 โมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอนปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 

2093.346 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 แสดงใหเห็นวาโมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

แตเนื่องจากคาสถิติไค-สแควร มีความแปรผันตามขนาดของกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญ

หรือมีมาก ยิ่งทําใหคาสถิติไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรพิจารณา

อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ (Degree of freedom: df) รวมดวย และจาก

ผลการวิเคราะห พบวา อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 4.949 ซึ่ง

คาดัชนี เกณฑ 

คณะวิชา 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวิชา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กอนการปรับ หลังการปรับ กอนการปรับ หลังการปรับ 

คาสถิติ ผล คาสถิติ ผล คาสถิติ ผล คาสถิติ ผล 

Chi-square (χ2 ) 
 

2093.346   499.223   3183.594   597.785  

df 
 

423.000   345.000   423.000   345.000  

χ2 / df < 3 4.949 ไมผาน 1.447 ผานเกณฑ 7.526 ไมผาน 1.733 ผานเกณฑ 

p-value of χ2  > 0.05 0.000 ไมผาน 0.000 ไมผาน 0.000 ไมผาน 0.000 ไมผาน 

RMSEA ≤ 0.05 0.102 ไมผาน 0.030 ผานเกณฑ 0.118 ไมผาน 0.037 ผานเกณฑ 

SRMR ≤ 0.05 0.088 ไมผาน 0.032 ผานเกณฑ 0.117 ไมผาน 0.039 ผานเกณฑ 

GFI >0.90 0.741 ไมผาน 0.931 ผานเกณฑ 0.697 ไมผาน 0.931 ผานเกณฑ 

AGFI >0.90 0.697 ไมผาน 0.901 ผานเกณฑ 0.644 ไมผาน 0.901 ผานเกณฑ 

CN ≥ 200 98.853 ไมผาน 341.027 ผานเกณฑ 80.227 ไมผาน 352.415 ผานเกณฑ 
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สูงกวาเกณฑที่กําหนด (χ2 / df  < 3) เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนรวมดวยพบวาคาดัชนีตางๆ

ยังไมผานเกณฑตามที่กําหนด คือ คาดัชนีกอนปรับโมเดล คา RMSEA มีคาเทากับ 0.102 คา SRMR มี

คาเทากับ 0.088 คา GFI มีคาเทากับ 0.741 คา AGFI มีคาเทากับ 0.697 และคา CN มีคาเทากับ 

98.853 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการปรับโมเดลใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

ปรากฏผลดังนี้ 

 ผลดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ของนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลังการปรับโมเดล คาสถิติ

ไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 499.223 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 อัตราสวนระหวาง

คาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 1.447 คา RMSEA มีคาเทากับ 0.030 คา SRMR มี

คาเทากับ 0.032 คา GFI มีคาเทากับ 0.931 คา AGFI มีคาเทากับ 0.901 และคา CN มีคาเทากับ 

341.027 ซึ่งคาดัชนีสวนใหญอยูในเกณฑที่กําหนด ยกเวนคาสถิติไค-สแควร ที่ยังมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 โมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กอนปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 3183.594 

และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 แสดงใหเห็นวาโมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตเนื่องจาก

คาสถิติไค-สแควร มีความแปรผันตามขนาดของกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญหรือมีมาก 

ยิ่งทําใหคาสถิติไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรพิจารณาอัตราสวนระหวาง

คาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ (Degree of freedom: df) รวมดวย และจากผลการวิเคราะห 

พบวา อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 7.526 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

กําหนด (χ2 / df  < 3) เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืนรวมดวยพบวาคาดัชนีตางๆยังไมผานเกณฑ

ตามที่กําหนด คือ คาดัชนีกอนปรับโมเดล คา RMSEA มีคาเทากับ 0.118 คา SRMR มีคาเทากับ 

0.117 คา GFI มีคาเทากับ 0.697 คา AGFI มีคาเทากับ 0.644 และคา CN มีคาเทากับ 80.227 ดวย

เหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการปรับโมเดลใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ปรากฏผลดังนี้ 

 ผลดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ของนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลังการปรับโมเดล คาสถิติไค-

สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 597.785 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 อัตราสวนระหวางคาสถิติ

ไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 1.733 คา RMSEA มีคาเทากับ 0.037 คา SRMR มีคา

เทากับ 0.039 คา GFI มีคาเทากับ 0.931 คา AGFI มีคาเทากับ 0.901 และคา CN มีคาเทากับ 

352.415 ซึ่งคาดัชนีสวนใหญอยูในเกณฑที่กําหนด ยกเวนคาสถิติไค-สแควร ที่ยังมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 เมื่อเปรียบเทียบดัชนีวัดความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษทั้งสองโมเดล

แลวพบวา โมเดลโครงสรางพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ
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นักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษสูงกวาโมเดลของนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใน

สวนตอไปเปนภาพประกอบโมเดลเชิงสาเหตุการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาทั้งสองกลุมคณะวิชา 

ตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (หลังปรับโมเดล) ตามลําดับดังนี้ 

 
 



ภาพประกอบ 11 

 

 โมเดลเชิงสาเหตุการรเลนพนันฟุตบอลของงนักศึกษาที่เรียนในก

 

 

กลุมสาขาวิชาดานมนุ

หมายเ

นุษยศาสตรและสังคม

เหตุ คาสถิติตางๆในโมเด

มศาสตรตามทฤษฎพี

ดลมีนัยสําคัญทางสถิติที่

พฤติกรรมตามแผน (ห

16

ระดับ .01 ทุกคา 

หลังปรับโมเดล) 

62 
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ภาพประกอบ

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

บ 12 โมเดลเชิงสาเหตุการเลนพนันฟุตบออลของนักศึกษาที่เรีย

 

 

นในกลุมสาขาวิชาดาานวิทยาศาสตรและเ

หมา

ทคโนโลยี ตามทฤษฎี

ายเหตุ คาสถิติตางๆในโม

ฎพีฤติกรรมตามแผน 

มเดลมีนัยสําคัญทางสถิ

16

 (หลังปรับโมเดล) 

ติที่ระดับ .01 ทุกคา 

63 
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 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสอดคลองของโมเดลการวัดในสมการ
โครงสรางระหวางนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 เมื่อโมเดลสมการโครงสรางของนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

แลว เพื่อใหไดสารสนเทศในการอธิบายผลการวิจัยเพิ่มข้ึน ผูวิจัยจึงไดพิจารณาความมีนัยสําคัญของ

น้ําหนักองคประกอบ คาความแปรปรวนที่สกัดได และความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง เพื่อเปรียบเทียบผล

การประเมินความสามารถของตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรตามทฤษฎีที่ศึกษาระหวางโมเดลการวัด

ในสมการโครงสรางของนักศึกษาทั้งสองคณะวิชา ซึ่งผลการเปรียบเทียบ แสดงไดดังตาราง 19 
 

ตาราง 19 การประเมินความสอดคลองของโมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสรางของพฤติกรรมการ

เลนพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนระหวางนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดาน 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ตัวแปร 

แฝง 

ตัวแปร 

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ ε, (δ) SMC 

SS SC SS SS SC SS 

B 

B1 0.912a 0.818 a 0.168 0.331 0.832 0.669 

B2 0.943** 0.856** 0.111 0.267 0.889 0.733 

B3 0.883** 0.804** 0.221 0.353 0.779 0.647 

B4 0.960** 0.966** 0.079 0.066 0.921 0.934 

B5 0.941** 0.960** 0.115 0.078 0.885 0.922 

B6 0.947** 0.963** 0.103 0.072 0.897 0.964 

คุณภาพตัวแปรแฝง (B) 
ρc (SS) = 0.975 ρv(SS) =0.867 

ρc (SC) = 0.961 ρv(SC) =0.805   

I 

I1 0.851 a 0.909 a 0.277 0.174 0.723 0.826 

I2 0.921** 0.922** 0.151 0.150 0.849 0.850 

I3 0.908** 0.940** 0.176 0.116 0.824 0.884 

I4 0.951** 0.897** 0.096 0.196 0.904 0.804 

I5 0.942** 0.918** 0.113 0.157 0.887 0.843 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ตัวแปร 

แฝง 

ตัวแปร 

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ ε, (δ) SMC 

SS SC SS SC SS SC 

 

I6 0.970** 0.918** 0.060 0.158 0.940 0.842 

I7 0.945** 0.909** 0.106 0.173 0.894 0.827 

คุณภาพตัวแปรแฝง (I) 
ρc (SS) = 0.977 ρv(SS) = 0.860 

ρc (SC) = 0.973 ρv(SC) = 0.839 

AB 

AB1 0.833 a 0.792 a 0.306 0.374 0.694 0.626 

AB2 0.774** 0.750** 0.401 0.438 0.599 0.562 

AB3 0.818** 0.792** 0.331 0.373 0.669 0.627 

AB4 0.799** 0.735** 0.361 0.460 0.639 0.540 

AB5 0.699** 0.661** 0.088 0.564 0.489 0.436 

AB6 0.789** 0.723** 0.378 0.478 0.622 0.522 

AB7 0.782** 0.778** 0.388 0.394 0.612 0.606 

AB8 0.854** 0.795** 0.271 0.368 0.729 0.632 

คุณภาพตัวแปรแฝง (AB) 
ρc (SS) = 0.941 ρv(SS) = 0.667 

ρc (SC) = 0.913 ρv(SC) = 0.569 

SN 
SNS 0.532 a 0.526 a 0.717 0.724 0.283 0.276 

SND 0.522** 0.531** 0.728 0.718 0.272 0.282 

คุณภาพตัวแปรแฝง (SN) 
ρc (SS) = 0.435 ρv(SS) = 0.278 

ρc (SC) = 0.437 ρv(SC) = 0.279 

PBC 
PBCS 0.579 a 0.686 a 0.665 0.529 0.335 0.471 

PBCD -0.939** -0.889** 0.119 0.209 0.881 0.791 

คุณภาพตัวแปรแฝง (PBC) 
ρc (SS) = 0.746 ρv(SS) = 0.608 

ρc (SC) = 0.771 ρv(SC) = 0.631 

Σbiei 
ΣBEP 0.808** 0.794** (0.347) (0.370) 0.653 0.630 

ΣBEN -0.466** -0.554** (0.783) (0.693) 0.217 0.307 

คุณภาพตัวแปรแฝง (Σbiei) 
ρc (SS)  = 0.590 ρv(SS) = 0.435 

ρc (SC) = 0.631 ρv(SC) = 0.469 
 



166 
 

 
 

ตาราง 19 (ตอ) 
 

ตัวแปร 

แฝง 

ตัวแปร 

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ ε, (δ) SMC 

SS SC SS SS SC SS 

ΣNBiMCi 
ΣNBMCS 0.836** 0.744** (0.300) (0.446) 0.700 0.554 

ΣNBMCD -0.619** -0.602** (0.617) (0.637) 0.383 0.363 

คุณภาพตัวแปรแฝง 

(ΣNBiMCi) 

ρc (SS) = 0.698 ρv(SS) = 0.541 

ρc (SC) = 0.626 ρv(SC) = 0.458 

ΣCiPi 
ΣCPS 0.747** 0.769** (0.442) (0.409) 0.558 0.591 

ΣCPD -0.474** -0.456** (0.775) (0.792) 0.225 0.208 

คุณภาพตัวแปรแฝง (ΣCiPi) 
ρc (SS) = 0.550 ρv(SS) = 0.391 

ρc (SC)  = 0.555 ρv(SC)  = 0.400 

 

หมายเหตุ: a คือคาอางอิง,  ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 19 ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ

นักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประกอบดวยตัวแปรผล 1 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ตัวแปรแทรก

กลาง 4 ตัวแปร คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) การคลอยตาม

กลุมอางอิง (SN) และการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  และตัวแปรสาเหตุภายนอก 

3 ตัวแปร คือความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) ความเชื่อ

เกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

(ΣNBiMCi) ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (ΣCiPi) 

ซึ่งผลการประเมินความสอดคลองสามารถแยกตามประเภทของคณะวิชา ดังนี้ 

 
 คณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.975 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.867 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.883 - 0.960 และมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 7 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.977 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.860 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.851 - 0.970 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตได 

อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 8 

ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.941 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.667 

โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.699 - 0.854 และ

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.435 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.278 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูสนับสนุน 

(SNS) และการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูคัดคานหรือไมเห็นดวย (SND) มีคาเทากับ 0.532 และ 

0.522ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูคัดคาน

หรือไมเห็นดวย (SND) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของกลุม

ผูสนับสนุน (SNS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคา

ความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  ประกอบดวยตัวแปร

สังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.746 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดได

เทากับ 0.608 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของปจจัยสงเสริมหรือ

สนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) และปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) มีคาเทากับ 

0.579  และ - 0.939 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของ

ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวา

ตัวแปรสังเกตไดของปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคา

ความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) 

ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.590 และมีคาความ
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แปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.435 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความ

เชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) และความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN)  มีคาเทากับ 0.808 และ -0.466 

ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN) มีคาน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานนอยกวาความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) 

ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.698 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.541 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและ

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุนใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS) และความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูคัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล 

(ΣNBMCD) มีคาเทากับ 0.836 และ -0.619 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา 

โดยตัวแปรสังเกตไดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผู

คัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCD) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกต

ไดนอยกวาความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุน

ใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS)  ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัด

สูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (ΣCiPi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.550 

และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.391 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปร

สังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล 

(ΣCPS) และความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคา

เทากับ 0.747และ -0.474 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตได

ของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจ
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ของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความ

คลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 โดยสรุป พบวา ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ

นักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีความเชื่อมั่นสูงสุด คือ เจตนา

เชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือ พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) สวนตัวแปรแฝงที่มีความเชื่อมั่น

ต่ําสุดคือ การคลอยตามกลุมอางอิง (SN)  

 
 คณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.961 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.805 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.804 - 0.966 และมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 7 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.973 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.839 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.897 - 0.940 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตได 

อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 8 

ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.913 และมีคาความแปรปรวนที่สกดัไดเทากับ 0.569 

โดยคาน้าํหนกัองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตัง้แต 0.661 - 0.795 และ

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกนั 

 ตัวแปรแฝงการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.437 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.279 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูสนับสนุน 

(SNS) และการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูคัดคานหรือไมเห็นดวย (SND) มีคาเทากับ 0.526 และ 

0.531 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูสนับสนุน 

(SNS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูคัดคานหรือไมเห็นดวย 
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(SND) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่น

ของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  ประกอบดวยตัวแปร

สังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.771 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดได

เทากับ 0.631 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของปจจัยสงเสริมหรือ

สนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) และปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) มีคาเทากับ 

0.686 และ -0.889 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของ

ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวา

ตัวแปรสังเกตไดของปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคา

ความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) 

ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.631 และมีคาความ

แปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.469 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความ

เชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) และความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN)  มีคาเทากับ 0.794 และ -0.554 

ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN) มีคาน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานนอยกวาความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) 

ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตไดต่าํกวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.626 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.458 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและ

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุนใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS) และความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูคัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล 

(ΣNBMCD) มีคาเทากับ 0.744 และ -0.602 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา 

โดยตัวแปรสังเกตไดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผู

คัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCD) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกต

ไดนอยกวาความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุน
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ใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS)  ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัด

สูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (ΣCiPi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.555 

และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.400 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปร

สังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล 

(ΣCPS) และความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคา

เทากับ 0.769 และ -0.456 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตได

ของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจ

ของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความ

คลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 โดยสรุป พบวา ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่มี

ความเชื่อมั่นสูงสุด คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือ พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) และ

ตัวแปรแฝงที่มีความเชื่อมั่นต่ําสุดคือ การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ตามลําดับ  
  
 

 การเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) ภายในสมการโครงสราง
ระหวางนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 เมื่อประเมินความสามารถของตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรแฝงของทั้งสองโมเดลแลว 

ในสวนตอไปเปนการอธิบายและเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแปรแฝงในสมการโครงสราง

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนระหวางนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชา

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลปรากฏดังตาราง 20 
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 สมการโครงสรางที่ 2 : ที่มีตัวแปรแฝงดานเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) เปนตัวแปรตาม พบวา 

ตัวแปรแฝงดานเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ในนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายในสามตัว

ดวยขนาดอิทธิพลตางๆกัน โดยตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ในกลุมนักศึกษาที่

เรียนในคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มากที่สุด คือ การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) 

(βสังคม = 0.399) รองลงมาคือ การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) (βสังคม= -0.358) 

และทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) (βสังคม= 0.142) ตามลําดับ สวนตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพล

ตอเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ในกลุมนักศึกษาที่เรียนในคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาก

ที่สุด คือ การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) (βวิทย = -0.318) รองลงมาคือ การคลอย

ตามกลุมอางอิง (SN) (βวิทย = 0.309) และทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) (βวิทย = 0.210) 

ตามลําดับ โดยมีสัดสวนของความแปรปรวนในตัวแปรแฝงดานเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ถูกอธิบายได

ดวยตัวแปรเชิงสาเหตุในสมการโครงสรางของนักศึกษาในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประมาณรอยละ 50.700 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประมาณรอยละ 57.600 

 เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทางระหวางกลุมแลวพบวา อิทธิพลทางตรงของการ

คลอยตามกลุมอางอิง (SN) การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ที่มีตอเจตนาเชิง

พฤติกรรม (I) ในกลุมนักศึกษาที่เรียนในคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูงกวาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตอิทธิพลทางตรงของทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ที่มีตอ

เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ในกลุมนักศึกษาที่เรียนในคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงกวา

กลุมนักศึกษาที่เรียนในคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 โดยตามโครงสรางทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบวาตัวแปรแฝงดานทัศนคติเกี่ยวกับ

การเลนพนันฟุตบอล (AB) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกดานความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) เพียงตัวเดียว เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์

เสนทางระหวางกลุมแลวพบวา นักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคา

สัมประสิทธิ์เสนทางสูงกวานักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (γสังคม 
= 0.789, γวิทย = 0.849) สวนตัวแปรแฝงดานการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก

ตัวแปรแฝงภายนอกดานความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) เพียงตัวเดียว เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทาง

ระหวางกลุมแลวพบวานักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคา

สัมประสิทธิ์เสนทางสูงกวานักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (γสังคม 
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= 0.793, γวิทย  = 0.989) และตัวแปรแฝงดานการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ไดรับ

อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกดานความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรู

ความสามารถในการควบคุมตนเอง (ΣCiPi) เพียงตัวเดียวเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์

เสนทางระหวางกลุมแลวพบวานักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคา

สัมประสิทธิ์เสนทางสูงกวานักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (γสังคม 
= 0.878, γวิทย  = 0.926) 

 

ตาราง 21 คาสถิติความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษของนักศึกษาชั้นปที่

1และชั้นปที่ 4 

 

 จากตาราง 21 แสดงคาดัชนีที่ใชวัดความสอดคลองระหวางโมเดลที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิง

ประจักษ ซึ่งไดมาจากวิเคราะหโมเดลโครงสรางพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ตามแนวทางทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน โดยทําการพิจารณาแยกโมเดลเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบออกเปนสองโมเดล 

ไดแก โมเดลของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการ

โครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษกอนและหลังการปรับโมเดล พบวา 

 โมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 กอนปรับโมเดล 

คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 2765.790 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 แสดงใหเห็นวา

โมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตเนื่องจากคาสถิติไค-สแควร มีความแปรผันตามขนาด

คาดัชนี เกณฑ 

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 4 

กอนการปรับ หลังการปรับ กอนการปรับ หลังการปรับ 

คาสถิติ ผล คาสถิติ ผล คาสถิติ ผล คาสถิติ ผล 

Chi-square (χ2 ) 
 

2765.790 
 

489.577 
 

2774.973 
 

545.840 
 

df 
 

423.000 
 

337.000 
 

423.000 
 

343.000 
 

χ2 / df < 3 6.539 ไมผาน 1.453 ผานเกณฑ 6.560 ไมผาน 1.591 ผานเกณฑ 

p-value of χ2  > 0.05 0.000 ไมผาน 0.000 ไมผาน 0.000 ไมผาน 0.000 ไมผาน 

RMSEA ≤ 0.05 0.108 ไมผาน 0.031 ผานเกณฑ 0.116 ไมผาน 0.033 ผานเกณฑ 

SRMR ≤ 0.05 0.115 ไมผาน 0.031 ผานเกณฑ 0.095 ไมผาน 0.039 ผานเกณฑ 

GFI >0.90 0.726 ไมผาน 0.937 ผานเกณฑ 0.700 ไมผาน 0.932 ผานเกณฑ 

AGFI >0.90 0.679 ไมผาน 0.908 ผานเกณฑ 0.648 ไมผาน 0.901 ผานเกณฑ 

CN ≥ 200 95.278 ไมผาน 379.699 ผานเกณฑ 81.576 ไมผาน 338.656 ผานเกณฑ 
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ของกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญหรือมีมาก ยิ่งทําใหคาสถิติไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมี

นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรพิจารณาอัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ 

(Degree of freedom: df) รวมดวย และจากผลการวิเคราะห พบวา อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-

สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 6.539 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด (χ2 / df  < 3) เมื่อพิจารณา

ดัชนีวัดความกลมกลืนรวมดวยพบวาคาดัชนีตางๆยังไมผานเกณฑตามที่กําหนด คือ คาดัชนีกอนปรับ

โมเดล คา RMSEA มีคาเทากับ 0.108 คา SRMR มีคาเทากับ 0.115 คา GFI มีคาเทากับ 0.726 คา 

AGFI มีคาเทากับ 0.679 และคา CN มีคาเทากับ 95.278 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการปรับโมเดลใหมี

ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ปรากฏผลดังนี้ 

 ผลดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลังการปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 489.577 และ

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 1.453 

คา RMSEA มีคาเทากับ 0.031 คา SRMR มีคาเทากับ 0.031 คา GFI มีคาเทากับ 0.937 คา AGFI มี

คาเทากับ 0.908 และคา CN มีคาเทากับ 379.699 ซึ่งคาดัชนีสวนใหญอยูในเกณฑที่กําหนด ยกเวน

คาสถิติไค-สแควร ที่ยังมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 โมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาชั้นปที่ 4 กอนปรับโมเดล 

คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 2774.973 และมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 แสดงใหเห็นวา

โมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตเนื่องจากคาสถิติไค-สแควร มีความแปรผันตามขนาด

ของกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญหรือมีมาก ยิ่งทําใหคาสถิติไค-สแควรมีแนวโนมที่จะมี

นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรพิจารณาอัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ 

(Degree of freedom: df) รวมดวย และจากผลการวิเคราะห พบวา อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-

สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 6.560 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด (χ2 / df  < 3) เมื่อพิจารณา

ดัชนีวัดความกลมกลืนรวมดวยพบวาคาดัชนีตางๆยังไมผานเกณฑตามที่กําหนด คือ คาดัชนีกอนปรับ

โมเดล คา RMSEA มีคาเทากับ 0.116 คา SRMR มีคาเทากับ 0.095 คา GFI มีคาเทากับ 0.700 คา 

AGFI มีคาเทากับ 0.648 และคา CN มีคาเทากับ 81.576 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดทําการปรับโมเดลใหมี

ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ปรากฏผลดังนี้ 

 ผลดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลังการปรับโมเดล คาสถิติไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 545.840 และ

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคาเทากับ 1.591 

คา RMSEA มีคาเทากับ 0.033 คา SRMR มีคาเทากับ 0.039 คา GFI มีคาเทากับ 0.92 คา AGFI มีคา
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เทากับ 0.901 และคา CN มีคาเทากับ 338.656 ซึ่งคาดัชนีสวนใหญอยูในเกณฑที่กําหนด ยกเวน

คาสถิติไค-สแควร ที่ยังมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 เมื่อเปรียบเทียบดัชนีวัดความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษทั้งสองโมเดล

แลวพบวา โมเดลโครงสรางพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษสูงกวาโมเดลของนักศึกษาชั้นปที่ 4 

ในสวนตอไปเปนภาพประกอบโมเดลเชิงสาเหตุการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 4 ตาม

แนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (หลังปรับโมเดล) ตามลําดับดังนี้ 



ภาพปรระกอบ 13 โมเดลเชชิงิสาเหตุการเลนพพนันฟุตบอลของนัก

 

 กศึกษาชั้นปที่ 1 ตามทฤษฎีพฤตกิรร

หมายเหตุ คาสถิติต

รมตามแผน (หลงัป

ตางๆในโมเดลมีนัยสําคญั

ปรับโมเดล) 

ญทางสถิติที่ระดับ .01 ทกุ

17

กคา 

 78 

 

178 



ภาพประกอบ 14 โมเดลเชิงสาาเหตุการเลนพนันฟฟุตบอลของนักศึกษ

 

 ษาชั้นปที่ 4 ตามทฤษฎีพฤตกิรรมตา

หมายเหตุ คาสถิติต

ามแผน (หลงัปรับโม

ตางๆในโมเดลมีนัยสําคญั

มเดล) 

ญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุ

17

กคา 

79 
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 การเปรยีบเทียบผลการประเมินความสอดคลองของโมเดลการวัดในสมการโครงสราง
ระหวางนักศกึษาชัน้ปที่ 1 และชั้นปที่ 4 
 เมื่อโมเดลสมการโครงสรางของนักศึกษาชั้นปที่ 1และปที่ 4 มีความสอดคลองกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษแลว เพื่อใหไดสารสนเทศในการอธิบายผลการวิจัยเพิ่มข้ึน ผูวิจัยจึงไดพิจารณา

ความมีนัยสําคัญของน้ําหนักองคประกอบ คาความแปรปรวนที่สกัดได และความเชื่อมั่นของตัวแปร

แฝง เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถของตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรตามทฤษฎีที่

ศึกษาระหวางโมเดลการวัดในสมการโครงสรางของนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 ซึ่งผลการ

เปรียบเทียบ แสดงไดดังตาราง 22 
 

ตาราง 22 การประเมินความสอดคลองของโมเดลการวดัในโมเดลสมการโครงสรางของพฤติกรรมการ

เลนพนนัฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนระหวางนกัศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4 
 

ตัวแปร 

แฝง 

ตัวแปร 

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ ε, (δ) SMC 

Y1 Y4 Y1 Y4 Y1 Y4 

B 

B1 0.805a 0.845 a 0.278 0.286 0.722 0.714 

B2 0.859** 0.898** 0.263 0.193 0.737 0.807 

B3 0.868** 0.839** 0.246 0.295 0.754 0.705 

B4 0.958** 0.907** 0.082 0.177 0.918 0.823 

B5 0.953** 0.897** 0.127 0.195 0.873 0.805 

B6 0.954** 0.912** 0.091 0.168 0.909 0.832 

คุณภาพตัวแปรแฝง (B) 
ρc (Y1) = 0.964 ρv(Y1) =0.818 

ρc (Y4) = 0.955 ρv(Y4) = 0.781 

I 

I1 0.867a 0.897 a 0.248 0.195 0.752 0.805 

I2 0.927** 0.892** 0.140 0.204 0.86 0.796 

I3 0.909** 0.927** 0.173 0.142 0.827 0.858 

I4 0.906** 0.943** 0.179 0.110 0.821 0.890 

I5 0.922** 0.958** 0.150 0.082 0.850 0.918 

I6 0.933** 0.967** 0.130 0.065 0.870 0.935 

I7 0.913** 0.956** 0.166 0.085 0.834 0.915 

คุณภาพตัวแปรแฝง (I) 
ρc (Y1) = 0.972 ρv(Y1) = 0.813 

ρc (Y4) = 0.980 ρv(Y4)  = 0.874 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ตัวแปร 

แฝง 

ตัวแปร 

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ ε, (δ) SMC 

Y1 Y4 Y1 Y4 Y1 Y4 

AB 

AB1 0.708a 0.846 a 0.498 0.284 0.502 0.716 

AB2 0.736** 0.714** 0.458 0.491 0.542 0.509 

AB3 0.791** 0.766** 0.375 0.414 0.625 0.586 

AB4 0.720** 0.738** 0.481 0.455 0.519 0.545 

AB5 0.712** 0.729** 0.493 0.468 0.507 0.532 

AB6 0.779** 0.745** 0.393 0.445 0.607 0.555 

AB7 0.805** 0.798** 0.352 0.362 0.648 0.638 

AB8 0.861** 0.796** 0.258 0.367 0.742 0.633 

คุณภาพตัวแปรแฝง (AB) 
ρc (Y1) = 0.919 ρv(Y1) = 0.586 

ρc (Y4)  = 0.920 ρv(Y4)  = 0.589 

SN 
SNS 0.485a 0.527 a 0.765 0.723 0.235 0.277 

SND 0.650** 0.379** 0.577 0.857 0.423 0.143 

คุณภาพตัวแปรแฝง (SN) 
ρc (Y1) =0.490 ρv(Y1) = 0.329 

ρc (Y4)  =0.342 ρv(Y4)  = 0.211 

PBC 
PBCS 0.709a 0.560 a 0.497 0.686 0.503 0.314 

PBCD -0.927** -0.936** 0.140 0.125 0.860 0.875 

คุณภาพตัวแปรแฝง (PBC) 
ρc (Y1) = 0.808 ρv(Y1) = 0.681 

ρc (Y4) = 0.734 ρv(Y4)  = 0.595 

Σbiei 
ΣBEP 0.802** 0.778** (0.356) (0.395) 0.644 0.605 

ΣBEN -0.613** -0.470** (0.624) (0.779) 0.376 0.221 

คุณภาพตัวแปรแฝง (Σbiei) 
ρc (Y1) = 0.671 ρv(Y1) = 0.510 

ρc (Y4) = 0.570 ρv(Y4)  = 0.413 

ΣNBiMCi 
ΣNBMCS 0.758** 0.758** (0.426) (0.426) 0.574 0.574 

ΣNBMCD -0.627** -0.538** (0.607) (0.711) 0.393 0.289 

คุณภาพตัวแปรแฝง 

(ΣNBiMCi) 

ρc (Y1) = 0.650 ρv(Y1) = 0.484 

ρc (Y4) = 0.596 ρv(Y4)  = 0.432 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ตัวแปร 

แฝง 

ตัวแปร 

สังเกตได 

คุณภาพตัวแปรสังเกตได 

λ ε, (δ) SMC 

Y1 Y4 Y1 Y4 Y1 Y4 

ΣCiPi 
ΣCPS 0.792** 0.713** (0.373) (0.491) 0.627 0.509 

ΣCPD -0.464** -0.508** (0.785) (0.742) 0.215 0.258 

คุณภาพตัวแปรแฝง (ΣCiPi) 
ρc (Y1) = 0.577 ρv(Y1) = 0.421 

ρc (Y4) = 0.547 ρv(Y4)  = 0.383 

 

หมายเหตุ: a คือคาอางอิง , ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 22 ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1และชั้นปที่4 ประกอบดวยตัวแปรผล 1 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

(B) ตัวแปรแทรกกลาง 4 ตัวแปร คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

(AB) การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) และการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  และตัว

แปรสาเหตุภายนอก 3 ตัวแปร คือความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

(Σbiei) ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการ

เลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมตนเอง (ΣCiPi) ซึ่งสามารถประเมินความสอดคลองของโมเดลแยกตามชั้นป ไดดังนี้ 

 
 นักศึกษาชั้นปที่ 1 
 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.964 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.818 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.805 - 0.958 และมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 7 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.972 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.831 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.867- 0.933 และมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตได 

อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 8 

ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.919 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.586 

โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.708 - 0.861 และ

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.490 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.329 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูสนับสนุน 

(SNS) และการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูคัดคานหรือไมเห็นดวย (SND) มีคาเทากับ 0.485 และ 

0.650ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูสนับสนุน 

(SNS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูคัดคานหรือไมเห็นดวย 

(SND) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่น

ของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  ประกอบดวยตัวแปร

สังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.808 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดได

เทากับ 0.681 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของปจจัยสงเสริมหรือ

สนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) และปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) มีคาเทากับ 

0.709  และ - 0.927 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของ

ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวา

ตัวแปรสังเกตไดของปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคา

ความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) 

ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.671 และมีคาความ

แปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.510 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความ

เชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) และความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN)  มีคาเทากับ 0.802 และ -0.613 

ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN) มีคาน้ําหนักองคประกอบ
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มาตรฐานนอยกวาความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) 

ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.650 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.484 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและ

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุนใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS) และความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูคัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล 

(ΣNBMCD) มีคาเทากับ 0.758 และ -0.627 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา 

โดยตัวแปรสังเกตไดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผู

คัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCD) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกต

ไดนอยกวาความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุน

ใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS)  ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัด

สูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (ΣCiPi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.577 

และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.421 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปร

สังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล 

(ΣCPS) และความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคา

เทากับ 0.792และ -0.464 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตได

ของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจ

ของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความ

คลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 โดยสรุป พบวา ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีความเชื่อมั่นสูงสุด คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือ พฤติกรรมการเลน

พนันฟุตบอล (B) และตัวแปรแฝงที่มีความเชื่อมั่นต่ําสุด คือ การคลอยตามกลุมอางอิง (SN)  
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 นักศึกษาชั้นปที่ 4  
 ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 6 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.955 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.781 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.845 - 0.912 และมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 7 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.980 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.874 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.892 - 0.967 และมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตได 

อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 8 

ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.920 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.589 

โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีคาตั้งแต 0.714 - 0.846 และ

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตได อยูในระดับสูงต่ําใกลเคียงกัน 

 ตัวแปรแฝงการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มี

ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.342 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.211 โดยคา

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูสนับสนุน 

(SNS) และการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมผูคัดคานหรือไมเห็นดวย (SND) มีคาเทากับ 0.527 และ 

0.379 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูคัดคาน

หรือไมเห็นดวย (SND) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของกลุม

ผูสนับสนุน (SNS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคา

ความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC)  ประกอบดวยตัวแปร

สังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.734 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดได

เทากับ 0.595 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของปจจัยสงเสริมหรือ

สนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) และปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) มีคาเทากับ 

0.560 และ -0.936 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของ

ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (PBCS) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานนอยกวา
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ตัวแปรสังเกตไดของปจจัยที่ขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (PBCD) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคา

ความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) 

ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.570 และมีคาความ

แปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.413 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความ

เชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) และความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN)  มีคาเทากับ 0.778 และ -0.470 

ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEN) มีคาน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานนอยกวาความเชื่อและการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับผลดีของการเลนพนันฟุตบอล (ΣBEP) 

ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัว

แปรสังเกตไดต่าํกวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม

อางอิงเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.596 และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.432 โดยคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและ

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุนใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS) และความเชื่อเกี่ยวกับ

ทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูคัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล 

(ΣNBMCD) มีคาเทากับ 0.758 และ -0.538 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา 

โดยตัวแปรสังเกตไดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูคัดคานและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผู

คัดคานไมใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCD) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกต

ไดนอยกวาความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมผูสนับสนุนและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมผูสนับสนุน

ใหเลนการพนันฟุตบอล (ΣNBMCS)  ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความคลาดเคลื่อนจากการวัด

สูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 ตัวแปรแฝงความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม และการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (ΣCiPi)  ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร มีความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงเทากับ 0.547 

และมีคาความแปรปรวนที่สกัดไดเทากับ 0.383 โดยคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวแปร

สังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล 

(ΣCPS) และความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคา
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เทากับ 0.713 และ -0.508 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองคา โดยตัวแปรสังเกตได

ของความเชื่อและการรับรูอํานาจของปจจัยขัดขวางไมใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPD) มีคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดนอยกวาตัวแปรสังเกตไดของความเชื่อและการรับรูอํานาจ

ของปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุนใหเลนพนันฟุตบอล (ΣCPS) ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีคาความ

คลาดเคลื่อนจากการวัดสูงกวาและมีคาความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดต่ํากวา 

 โดยสรุป พบวา ตัวแปรแฝงภายในสมการโครงสรางตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่มี

ความเชื่อมั่นสูงสุด คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือ พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล (B) และ

ตัวแปรแฝงภายที่มีความเชื่อมั่นต่ําสุด คือ การคลอยตามกลุมอางอิง (SN)  

 
 การเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) ภายในสมการโครงสราง
ระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ ปที่ 4 
 เมื่อประเมินความสามารถของตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรแฝงของทั้งสองโมเดลแลว 

ในสวนตอไปเปนการอธิบายและเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทางของตัวแปรแฝงในสมการโครงสราง

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนระหวางนักศึกษาชั้นปที่1 และ ปที่4 ผล

ปรากฏดังตาราง 23 
 

ตาราง 23 การเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) ภายในสมการโครงสรางระหวาง

กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 4  
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สวนอิทธิพลทางตรงของการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) (βป1 = -0.165,  βป4 = -

0.303) ที่มีตอเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ในกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สูงกวาชั้นปที่ 1 และอิทธิพลทางตรง

ของทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB) (βป1 = 0.175, βป4 = 0.248) ที่มีตอเจตนาเชิง

พฤติกรรม (I) ในกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สูงกวาชั้นปที่ 1เชนเดียวกัน 

 โดยตามโครงสรางทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบวาตัวแปรแฝงดานทัศนคติเกี่ยวกับ

การเลนพนันฟุตบอล (AB) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกดานความเชื่อและการ

ประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (Σbiei) เพียงตัวเดียว เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์

เสนทางระหวางกลุมแลวพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 4 มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางสูงกวาชั้นปที่ 1 (γป1 = 

0.820, γป4 = 0.863) สวนตัวแปรแฝงดานการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากตัว

แปรแฝงภายนอกดานความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางองิ

เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (ΣNBiMCi) เพียงตัวเดียว เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทาง

ระหวางกลุมแลวพบวานักศึกษาชั้นปที่ 4 มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางสูงกวาชั้นปที่ 1 (γป1 = 0.949, γป4 = 

0.954) และตัวแปรแฝงดานการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ไดรับอิทธิพลทางตรง

จากตัวแปรแฝงภายนอกดานความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (ΣCiPi) เพียงตัวเดียวเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์เสนทางระหวางกลุมแลวพบวา

นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางสูงกวาชั้นปที่ 4 (γป1 = 0.933, γป4 = 0.908) โดยมีสัดสวน

ของความแปรปรวนในตัวแปรแฝงดานเจตคติตอพฤติกรรม (I) ถูกอธิบายไดดวยตัวแปรเชิงสาเหตุใน

สมการโครงสรางของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประมาณรอยละ 49.600 นักศึกษาชั้นปที่ 4 ประมาณรอยละ 

63.100 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐานและวิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ

โมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางออม และผลกระทบรวม ของตัว

แปรสาเหตุภายใตกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่มีตอการเลนการพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อทดสอบความไมแปรเปล่ียนของโมเดลเชิงสาเหตุ 

(Invariance Model) ของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เมื่อจําแนกกลุมตามประเภทของสถาบันการศึกษา คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา  

  นักศึกษาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย

เอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2551 โดยแบงออกเปน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จํานวน 3 แหง จํานวน 432  คน 

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 3 แหง จํานวน  496 คน เปนนักศึกษาในกลุมคณะวิชา

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 452  คน และกลุมของคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน 476  คน จําแนกเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 510 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 418 

คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 982 คนซึ่งไดมาจากเทคนิคการสุมนักศึกษาแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Random Sampling) 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งสิ้น 8 ฉบับ สรางขึ้นจากขอความเชื่อเดนชัดตามทฤษฎีพฤติกรรม

ตามแผน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 1) แบบวัดพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอล 2) แบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม 3) แบบวัดทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล 4) แบบวัดความ

เชื่อและแบบประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 5) แบบวัดการคลอยตามกลุมอางอิง 6) 

แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแบบวัดแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง

เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 7) แบบวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง 8) แบบวัดความ

เชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและแบบวัดการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุมการเลนพนันฟุตบอล ซึ่งมีคา

ความเชื่อมั่นแตละฉบับเทากับ 0.949 0.968 0.898 0.730 0.821 0.788 0.789 และ 0.758 ตามลําดับ 

  การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้ง 8 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ

นักศึกษานักศึกษาจํานวน 1,127 ฉบับ จากนั้นพิจารณาความสมบูรณและความตั้งใจในการตอบ

แบบสอบถามแลวคัดเลือกแบบสอบถามไวจํานวน 928 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82.343 ของแบบสอบถาม
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ทั้งหมด และดําเนินการตรวจสอบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรตางๆที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

โดยการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมดวยเทคนิคการวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสรางเชิงเสน (Linear Structural Equation Modeling: SEM) นอกจากนี้ผูวิจัยไดทดสอบ

ทฤษฎี และทดสอบความสามารถในการอธิบาย ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ภายใตคุณลักษณะ

ความแตกตางกันของกลุมประชากร ตามชั้นป (ชั้นปที่ 1: ชั้นปที่ 4) คณะวิชา (กลุมคณะวิชาดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: กลุมของคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) และ

สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเอกชน: มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) โดยการทดสอบความไม

แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ ดวยเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ (Multigroup 

SEM) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีตัวแปรสาเหตุ ทั้งหมด 4 

ตัว ไดแก เจตนาเชิงพฤติกรรม (I), ทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล (AB), การคลอยตามกลุมอางอิง 

(SN) และการรับรูอํานาจในการควบคุมตนเอง (PBC) และตัวแปรผล คือ พฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอล (B) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโครงสรางตามแนวทางทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน ที่ใชอธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล พบวา โมเดลตั้งตนยังไมสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ และภายหลังจากการดําเนินการปรับรูปแบบความสัมพันธแลวพบวา โมเดลตาม

ทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาสถิติและคาดัชนีตางๆ สวนใหญมีคาที่ผานเกณฑ

ที่กําหนดไว ดังนี้ χ2 = 1071.756, df = 375, p < 0.001, χ2/df = 2.858, RMSEA = 0.045, SRMR = 

0.045, GFI = 0.931, AGFI = 0.908, CN = 366.664  

 2. ผลการศึกษาผลกระทบทางตรง (Direct effect) ผลกระทบทางออม (Indirect effect) 

และผลกระทบรวม (Total effect)  

 พบวา ตัวแปรเชิงสาเหตุในสมการโครงสรางทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ไดรอยละ 46.400 โดยปจจัยที่มีผลกระทบ

รวมพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลมากที่สุดคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือ การคลอยตาม

กลุมอางอิง (SN) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.790 และ 0.289 ตามลําดับ และปจจัยที่มี

ผลกระทบทางตรงตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลมากที่สุดคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือ
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การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.790 และ -

0.087 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยที่มีผลกระทบทางออมตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล

มากที่สุดคือ การคลอยตามกลุมอางอิง (SN) รองลงมาคือการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง

(PBC)  และทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล (AB) ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัวไดสงผลกระทบทางออมมายัง

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล โดยผานเจตนาเชิงพฤติกรรม และมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 

0.289 -0.201 และ 0.165 ตามลําดับ 

 3. ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ (Invariance Model) ของการ

เลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจําแนกกลุมตาม

ประเภทของสถาบันการศึกษา คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา พบวา โมเดลเชิงสาเหตุมีสถานะและรูปแบบ

ที่ไมแปรเปลี่ยนไปตามการเปนสมาชิกกลุมที่ตางกัน (สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเอกชน และ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) (คณะวิชา: มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) (ชั้นป: ชั้นปที่ 1 และ ชั้นปที่ 4) แสดงวาโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่สรางขึ้น

ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีจํานวนของตัวแปรและจํานวนเสนทางเหมือนกันระหวางกลุมที่

ศึกษาและสามารถใชอธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลไดเหมือนกัน แตเมื่อผูวิจัยทําการทดสอบ

ความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอรของโมเดลเชิงสาเหตุระหวางกลุม พบวา คาพารามิเตอรภายใน

โมเดลเชิงสาเหตุมีความแปรเปลี่ยนไปตามความแตกตางระหวางกลุมที่ศึกษา ไดแก ประเภทของ

สถาบันการศึกษา คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา สรุปไดวาโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลที่

สรางขึ้นตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีโครงสรางของความสัมพันธระหวางตัวแปรเหมือนกันทั้ง 

3 กลุมที่ศึกษา แตขนาดและทิศทางของคาพารามิเตอรภายในโมเดลยอยแตละโมเดลมีความแตกตาง

กันตามการเปนสมาชิกกลุมที่ตางกัน 

 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล ไดแยกสวนพิจารณาออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 มุงเนนความสําคัญของการทดสอบทฤษฎี และทดสอบความสามารถในการ

อธิบายของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในภาพรวม เพื่อทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 และ 2 

ประเด็นที่ 2 มุงเนนความสําคัญของการทดสอบทฤษฎี และทดสอบความสามารถในการ

อธิบายของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ภายใตคุณลักษณะความแตกตางกันของกลุมประชากร เพื่อ

ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 3, 4 และ 5 
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 ประเด็นที่ 1 การทดสอบทฤษฎีและทดสอบความสามารถในการอธิบายของทฤษฎีพฤติกรรม

ตามแผนในภาพรวม 

 การศึกษารูปแบบโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรเชิงสาเหตุตางๆที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งผูวิจัยไดใชทฤษฎีนี้เปนกรอบ

แนวคิดเชิงสมมติฐานในการอธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล และทดสอบความไมแปรเปลี่ยน

ของโมเดลเชิงสาเหตุ (Invariance Model) ของการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เมื่อจําแนกกลุมตามประเภทของสถาบันการศึกษา คณะวิชา และชั้นปที่ศึกษา จากผลการวิเคราะห

รูปแบบโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรเชิงสาเหตุตางๆที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอล ตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธดังกลาวยังไม

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ

โดยการยอมใหความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันได ซึ่งสงผลใหขอมูลตามสภาพความเปนจริงนั้น

สอดคลองกับขอตกลงเบื้องตนของสถิติวิเคราะห และผลการวิเคราะหมีความถูกตองมากขึ้น (นง

ลักษณ วิรัชชัย, 2542; อางอิงจาก Bollen, 1989;  Joreskog ;& Sorbom, 1989) ประกอบกับการ

พิจารณาเกณฑคาสถิติและคาดัชนีตางๆ คือ คาสถิติไค-สแควร จํานวนองศาอิสระ (Degree of 

freedom: df) คา RMSEA คา SRMR คา GFI คา AGFI และคา CN (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542) 

ภายหลังจากการปรับโมเดล สงผลใหโมเดลที่ทําการปรับแลวที่มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

ในทุกกลุมประชากร ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 นอกจากนี้ผลการวิจัย พบวา ตัวแปรเชิงสาเหตุ

หลักตามกรอบทฤษฎีทั้ง 4 ตัว ไดแก เจตนาเชิงพฤติกรรม ทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล การคลอย

ตามกลุมอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง  รวมกันอธิบายความแปรปรวนของ

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม ได

รอยละ 46.400 และเมื่อจําแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา คือมหาวิทยาลัยเอกชนและ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อธิบายไดรอยละ 41.800 และ 54.800 ตามลําดับ จําแนกตามคณะวิชาที่

ศึกษา คือคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อธิบายไดรอยละ 40.300 และ 47.800 ตามลําดับ จําแนกตามชั้นปที่ศึกษา คือชั้นปที่ 1และชั้นปที่ 4 

อธิบายไดรอยละ 40.500 และ 57.700 ตามลําดับ ซึ่งตัวแปรเชิงสาเหตุตามทฤษฎีสามารถอธิบาย

พฤติกรรมในทุกกลุมประชากรไดใกลเคียงกัน หรืออาจกลาวไดวาทฤษฎีนี้ยังคงมีความคงเสนคงวาใน

การอธิบายพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลภายใตความแตกตางระหวางคุณลักษณะของกลุมประชากร 

 และจากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลไดรับอิทธิพลทางตรงจาก

เจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง ไดรับอิทธิพลทางออมจากการ
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คลอยตามกลุมอางอิง ทัศนคติตอพฤติกรรม และการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง โดยผาน

เจตนาเชิงพฤติกรรม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรู

ความสามารถในการควบคุมตนเอง สามารถอธิบายเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความตั้งใจที่จะเลนพนัน

ฟุตบอลไดรอยละ 57.700 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 โดยทั้ง 3 ตัวแปรสงผลกระทบทางตรงตอเจตนาเชิงพฤติกรรมดวยขนาดอิทธิพลตางๆกัน 

โดยการคลอยตามกลุมอางอิง สงผลกระทบทางตรงตอเจตนาเชิงพฤติกรรมสูงที่สุด (β = 0.366) 

รองลงมาคือการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (β = -0.254) และทัศนคติตอการเลนพนัน

ฟุตบอล (β = 0.208) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของฟชไบนและไอเซน (1980) ที่วา 

ทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงเปนตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรมได โดย

พฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจถูกกําหนดโดยทัศนคติที่มีตอการประกอบพฤติกรรมมากกวาการคลอย

ตามกลุมอางอิง แตบางพฤติกรรมอาจไดรับการคลอยตามกลุมอางอิงมากกวาทัศนคติที่มีตอการ

ประกอบพฤติกรรม แตบางพฤติกรรมอาจไดรับอิทธิพลจากปจจัยทั้งสองไลเลี่ยกัน และจากทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนของไอเซน (1991) เชื่อวานอกจากทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางอิงแลวยังเชื่อ

วาการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเองมี ความหมายในแงจูงใจสําหรับเจตนาดวย กลาวคือ 

บุคคลที่มีความเชื่อวาตนมีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะกระทําพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดนั้นยอมมี

เจตนาที่หนักแนนที่จะกระทําพฤติกรรม แตถาบุคคลมีความเชื่อวาตนไมมีความสามารถหรือไมมี

โอกาสที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นๆ ก็ยอมไมมีเจตนาที่หนักแนนที่จะกระทําพฤติกรรม เมื่อพิจารณาตาม

ผลการวิจัยแลวอาจกลาวไดวา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่อยูในชวงอายุ 18 - 25 ป ซึ่งอยูในชวงของ

วัยรุนตอนปลาย ซึ่งเด็กในชวงวัยนี้จะมีพัฒนาที่โดดเดนดานหนึ่งคือพัฒนาการทางสังคม และกลุม

เพื่อนกลายเปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและเขามามีอิทธิพลตอเด็กในชวงวัยนี้อยางมากและมี
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มากกวาอิทธิพลของครอบครัว(ศรีเรือน แกวกังวาล. 2540:  337) ดังเห็นไดจากผลของความเชื่อเดนชัด

ที่ไดทําการสํารวจวากลุมบุคคลที่สนับสนุน/เห็นดวยหรือกลุมบุคคลที่คัดคาน/ไมเห็นดวย ตอการเลน

พนันฟุตบอล พบวากลุมเพื่อนกลายเปนกลุมบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเลนหรือไมเลนพนัน

ฟุตบอลของกลุมตัวอยาง (ภาคผนวก ข.) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของดวงนภา เปนมิตร (2549) ที่กลาว

ไววาเงื่อนไขของการเขาสูการเลนพนันฟุตบอลของ นักเรียน นักศึกษา ในครั้งแรกนั้นเปนการที่บุคคลให

ความสําคัญตีความกับส่ิงแวดลอมรอบตัว กอนที่จะตัดสินใจเลนการพนันฟุตบอลในครั้งแรก ซึ่งเงื่อนไข

สําคัญที่ทําให นักเรียน นักศึกษาเขาสูการเลนพนันฟุตบอลประกอบดวยเงื่อนไขทางดานสังคม เงื่อนไข

ทางดานบุคคล และเงื่อนไขอิทธิพลของส่ือ และจุดเริ่มตนของผูเลนพนันมักจะมีเหตุผลมาจาก

ส่ิงแวดลอมโดยเริ่มรูจักการพนันฟุตบอลจากเพื่อนหรือคนรูจักเปนหลัก รองลงมาคือรูจากสื่อมวลชน

ญาติพี่นองหรือคนในครอบครัว อาจกลาวไดวา ทั้งเพื่อน คนรูจัก และสื่อมวลชน ลวนเปนสิ่งแวดลอมที่

สงอิทธิพลตอพฤติกรรม ใหเร่ิมรูจักการเลนพนันฟุตบอล (พินิจ วงษยี่กุล. 2546: 361 - 362) ดวย

เหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงมีความสมเหตุสมผลที่วาการคลอยตามกลุมอางอิงมีผลกระทบทางตรงตอ

เจตนาหรือความตั้งใจ และมีผลกระทบทางออมตอพฤติกรรมดวยขนาดอิทธิพลที่สูงกวาตัวแปรเชิง

สาเหตุดานอื่นๆ   
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 เจตนาเชิงพฤติกรรมมีผลกระทบทางตรงตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (β = 0.790) และมีความสัมพันธกันในทางบวก นั่นคือ กลุมตัวอยางที่มี

เจตนาหรือความตั้งใจที่จะเลนพนันฟุตบอลสูง มีแนวโนมที่จะเลนพนันฟุตบอลสูงดวย ในขณะเดียวกัน 

กลุมตัวอยางที่มีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะเลนพนันฟุตบอลต่ํา มีแนวโนมที่จะเลนพนันฟุตบอลนอย ซึ่ง

เปนไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่เสนอวา ความสําเร็จในการกระทําพฤติกรรมสวนหนึ่งขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลักคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม โดยเจตนาเชิงพฤติกรรมในทฤษฎีเปนปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอ
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พฤติกรรม ซึ่งมีความใกลชิดกับพฤติกรรมและเปนตัวทํานายพฤติกรรมไดอยางเที่ยงตรง ประกอบกับ

การทํานายพฤติกรรมจากเจตนาจะตองแนใจวาการวัดเจตนาและพฤติกรรมนั้นมีความสอดคลองกัน

ในความจําเพาะทั้ง 4 คือการกระทํา (Action) เปาหมาย (Target) สถานการณหรือสิ่งแวดลอม 

(Context) และเวลา (Time) (Ajzen; & Fishbein. 1980: 50 - 56) ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงดําเนินการ

สรางแบบสอบถามการวัดเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีตอการเลนพนันฟุตบอลภายใตเงื่อนไขของ

ความจําเพาะทั้ง 4 ประการดังตัวอยางในภาคผนวก จ. ซึ่งสงผลใหการทํานายพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอลมีความแมนยําขึ้น และเจตนาหรือความตั้งใจนี้จะนําไปสูแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมในที่สุด 

หากพิจารณาจากผลการวิจัยที่ใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปนกรอบในการอธิบาย ก็ปรากฏผลที่

สอดคลองกัน ดังงานวิจัยของไอเซนและมัทเดน (Ajzen; & Madden.  1986:  453-474) ไดทําการศึกษา

พฤติกรรมการมาเรียนในวิชาหนึ่ง และศึกษาเปาหมายพฤติกรรมในการไดเกรดเอ โดยทําการวิเคราะห

ผลที่ชี้ใหเห็นถึงอํานาจการทํานายของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดย

ทําการศึกษาถึงสองครั้งและผลการศึกษา พบวาเจตนาเชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอยาง

มีนัยสําคัญในการวัดทั้งสองครั้ง และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ โพธิ์วัน (2546) พบวาเจตนา

ในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาสามารถอธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาได

รอยละ 15.70 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของวรรัต สินวัต  (2546) ได

ทําการศึกษาพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลโดยใชตัวแปรจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล พบวา 

ความตั้งใจหรือเจตนาเชิงพฤติกรรมตอการพนันฟุตบอลมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมพนัน

ฟุตบอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  นอกจากเจตนาที่จะกระทําพฤติกรรมเปนสาเหตุประการหนึ่งของการกระทําพฤติกรรม 

โดยทั่วไปแลว ถาบุคคลมีความตั้งใจมากเพียงใด ก็จะพยายามมากขึ้นเพียงนั้น แตในความเปนจริง 

การที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดไมไดข้ึนอยูกับเจตนาที่จะกระทําพฤติกรรมอยางเดียว 

ยังมีปจจัยอื่นๆมากมายที่เปนอุปสรรคเขามาเกี่ยวของ ซึ่งถาบุคคลสามารถควบคุมอุปสรรคได โอกาสที่

จะกระทําพฤติกรรมจริงจะเกิดขึ้นได ดังนั้นความสําเร็จในการกระทําจะขึ้นอยูกับเจตนาเชิงพฤติกรรม

และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล (Ajzen. 1991: 182) และจาก

ผลการวิจัยยังพบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการเลนพนันสงผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล โดยสงผลกระทบทางตรงตอพฤติกรรมการเลน

พนันฟุตบอลอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (β = -0.087) และสงผลกระทบทางออมโดยผานเจตนาเชิง

พฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (β = -0.254) และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เลนพนันฟุตบอลในทางลบ นั่นคือ ถากลุมตัวอยางมีการรับรูวาตนเองมีความสามารถในการควบคุม
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ตนเองไดมาก ก็มีแนวโนมจะเลนพนันฟุตบอลนอย ในขณะเดียวกัน ถากลุมตัวอยางมีการรับรูวาตนเอง

มีความสามารถในการควบคุมตนเองไดนอย ก็มีแนวโนมจะเลนพนันฟุตบอลมาก 

 จากทฤษฎีไดเสนอวา เจตนาและการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง รวมกัน

ทํานายพฤติกรรม โดยการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง ไมตองผานเจตนาถาบุคคลมีการ

รับรูความสามารถในการควบคุมตนเองที่ตรงกับความเปนจริง การรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเองจะชวยเพิ่มความแมนยําในการทํานายพฤติกรรมไดมากขึ้น และจากผลการวิจัย พบวาเจตนา

เชิงพฤติกรรมและการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง รวมกันทํานายและอธิบายพฤติกรรมการ

เลนพนันฟุตบอลไดรอยละ 46.400 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่การรับรูความสามารถใน

การควบคุมตนเอง เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลรองจากเจตนาเชิง

พฤติกรรม ผลการวิจัยในสวนนี้สอดคลองกับแนวคิดของไอเซน (Ajzen. 1991) ที่วา ถาบุคคลมีการรับรู

ความสามารถในการทําพฤติกรรม เขาก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นไดและพยายามที่จะกระทําพฤติกรรม

ดังกลาวใหสําเร็จ แตในบางกรณีการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเองในการที่จะกระทํา

พฤติกรรมหนึ่งๆ อาจไมสามารถสะทอนพฤติกรรมการควบคุมไดอยางแทจริง ถาบุคคลมีขอมูลเกี่ยวกับ

การกระทําพฤติกรรมนอย หรือทรัพยากรที่มีอยูอาจเปลี่ยนแปลงไป ภายใตเงื่อนไขดังกลาว การรับรู

ความสามารถในการควบคุมตนเองจะเพิ่มความแมนยําในการควบคุมพฤติกรรมนอย และจาก

ผลการวิจัยยังสามารถสะทอนไดวา ยังมีปจจัยอื่นๆเชน ปจจัยภายใน ไดแก ความรูสึกชอบ ความสนุก 

อยากรูอยากลองเปนตน และปจจัยภายนอก ไดแกทรัพยากรและโอกาส เชน เงิน สถานที่ ผูอ่ืน เปนตน 

ที่เขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลนอกเหนือจากเจตนาเชิงพฤติกรรมดวย ซึ่ง

สอดคลองกับคํากลาวของดุษฎี โยเหลาและประทีป จินงี่ (2539) ที่วา ถาเราสนใจพฤติกรรมทางสังคม

ที่ตองอาศัยทักษะ โอกาส เงิน เวลา หรือความรวมมือของบุคคลอื่นๆ ก็ควรเพิ่มตัวแปรดานการควบคุม

พฤติกรรมและการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเองในกรอบแนวคิดของการวิจัยดวย และ

สอดคลองกับงานวิจัยของลัดดาวัลย เกษมเนตรและคณะ (2546) ที่พบวาการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมตนเองสามารถอธิบายและทํานายพฤติกรรมการอนุรักษแหลงน้ําในกลุมแมบานและเยาวชนที่

อาศัยอยูริมคลองแสนแสบ รองจากความตั้งใจอนุรักษแหลงน้ํา และงานวิจัยของศิริวรรณ โพธิ์วัน 

(2546) ยังพบวา เจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาและการรับรูความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา รวมกันอธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดรอยละ 

21.100 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ประเด็นที่ 2 การทดสอบทฤษฎีและทดสอบความสามารถในการอธิบายของทฤษฎีพฤติกรรม

ตามแผนภายใตความแตกตางตามลักษณะของกลุมประชากร 

 จากผลการทดสอบทฤษฎีและความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอลแลว พบวามีความสมเหตุสมผลกันระหวางตัวแปรในการอธิบายพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอล และเพื่อตองการทดสอบความคงเสนคงวาของตัวแปรตามทฤษฎีในการอธิบายพฤติกรรม 

ผูวิจัยจึงทําการทดสอบทฤษฎีนี้ภายใตเงื่อนไขของคุณลักษณะที่แตกตางกันระหวางกลุมประชากร 

ไดแก สถาบันการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา และชั้นปที่ศึกษา ดวยการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ

รูปแบบโมเดลเชิงสาเหตุ และจากผลการทดสอบพบวา เกิดความแปรเปลี่ยนทั้ง 3 โมเดลเชิงสาเหตุ ซึ่ง

ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น ทั้งขอ 3, 4 และ 5 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในขั้นตอนของการทดสอบ

สมมติฐานหลัก เกิดความแปรเปลี่ยนระหวางคาพารามิเตอรในโมเดล แตเกิดความไมแปรเปลี่ยนของ

รูปแบบโมเดลของตัวแปรเชิงสาเหตุตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของการเลนพนันฟุตบอล ระหวาง

นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นักศึกษาที่ศึกษาในกลุม

คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและกลุมคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และระหวาง

นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปที่ 1 และ ปที่ 4 ดังนั้นจึงทําการแยกอภิปรายตามประเภทของกลุมลักษณะ

ประชากร ดังนี้ 

2.1 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนจําแนกกลุมตามประเภทของสถาบันการศึกษา 

 ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบรวมตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนมากที่สุดคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (β = 0.784) รองลงมาคือการรับรูความสามารถ

ในการควบคุมตนเอง(β = -0.311)  การคลอยตามกลุมอางอิง (β = 0.280) และทัศนคติตอการเลน

พนันฟุตบอล (β = 0.130)  และในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบวา ตัวแปรเชิงสาเหตุ

ที่มีผลกระทบรวมตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาก

ที่สุดคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (β = 0.765) รองลงมาคือการคลอยตามกลุมอางอิง (β = 0.387) การ

รับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (β = -0.350)  และทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล (β = 

0.216) จากผลการวิจัยเห็นไดวาเจตนาเชิงพฤติกรรมทั้งในกลุมนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

เอกชนและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีผลกระทบตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลดวยขนาด

อิทธิพลที่สูงใกลเคียงกัน แตอาจแตกตางกันระหวางลําดับการสงผลเทานั้น ถึงแมวาในกลุมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนมีการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง เปนลําดับรองจากเจตนาเชิง

พฤติกรรม แตในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กลับเปนลําดับที่สามรองจากการคลอย

ตามกลุมอางอิงและเจตนาเชิงพฤติกรรม และเมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลแลว พบวา ตัวแปรเชิงสาเหตุ



200 
 

การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเองในทั้งสองกลุมตัวอยางมีขนาดอิทธิพลใกลเคียงกัน ซึ่งอาจ

กลาวไดวากลุมตัวอยางทั้งสองมีการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเองตอพฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอลภายใตปจจัยสงเสริมและขัดขวางอื่นๆ เชน ปจจัยดานการเงิน เพื่อน เพิ่มอรรถรสในการชม

ฟุตบอลใหสนุกมากขึ้น สภาพแวดลอมเอ้ืออํานวย หรือแมแตความกลัวถูกจับ ความละอายใจ และ

อิทธิพลของครอบครัว ซึ่งสามารถความคุมตนเองไดพอกัน สวนการคลอยตามกลุมอางอิงในกลุม

ตัวอยางที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและในกํากับของรัฐมีขนาดอิทธิพลใกลเคียงกันแต

นักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีขนาดอิทธิพลของการคลอยตามกลุมอางอิงที่มีตอพฤติกรรม

การเลนพนันฟุตบอลสูงกวามหาวิทยาลัยเอกชนเพียงเล็กนอย อาจเปนไปไดวาธรรมชาติของ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะมีกิจกรรมตางๆ เชน มีกิจกรรมชมรม มีรูปแบบการเรียนรูที่เนนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางครูอาจารยและนิสิตนักศึกษา หรือระหวางกลุมเพื่อน รวมทั้งโอกาสและชองทางใน

การเปดรับส่ือตางๆ อาจมีมากกวามหาวิทยาลัยเอกชน สวนทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอลมีขนาด

อิทธิพลใกลเคียงกันและเปนลําดับสุดทายในทั้งสองกลุมสถาบัน อาจเปนไปไดวาทัศนคติเปนปจจัย

สวนบุคคล เปนการประเมินผลที่เกิดจากการกระทําของบุคคล วาเปนไปในทางบวกหรือลบ ดีหรือไมดี 

โดยที่ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมจะแตกตางกันออกไปตามแตละบุคคล (Ajzen; & Fishbein. 1980: 7) 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการเรียนในสถาบันที่มีสภาพแวดลอมตางกัน มีผลกระทบตอการให

ความสําคัญของตัวแปรเชิงสาเหตุในการเลนพนันฟุตบอล 

2.2 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนจําแนกกลุมตามประเภทของคณะวิชาที่ศึกษา 

ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบรวมตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษาที่

ศึกษาในคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มากที่สุดคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (β = 0.798) 

รองลงมาคือ การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (β = -0.363) การคลอยตามกลุมอางอิง (β 

= 0.318) และทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล (β = 0.114) สวนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีตอพฤติกรรม

การเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มากที่สุดคือ 

เจตนาเชิงพฤติกรรม (β = 0.776) รองลงมาคือการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (β =          

-0.357) การคลอยตามกลุมอางอิง (β = 0.240) และทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล (β = 0.163) 

จากผลการวิจัยเห็นไดวาเจตนาเชิงพฤติกรรมทั้งในกลุมนักศึกษาทั้งสองคณะวิชา มีผลกระทบตอ

พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลดวยขนาดอิทธิพลที่สูงใกลเคียงกัน และตัวแปรเชิงสาเหตุอ่ืนๆไดสงผล

กระทบตอพฤติกรรมสูงต่ําใกลเคียงกัน ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากธรรมชาติของสภาพแวดลอมในการ

เรียน และการจัดการเรียนการสอนที่มีความแตกตางกัน ไมไดมีผลตอลําดับความสําคัญของตัวแปรเชิง

สาเหตุตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งเมื่อสังเคราะหพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของนักศึกษา 
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พบวา  สาเหตุหลักของการเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษาคือ ความชอบในกีฬาฟุตบอล ซึ่ง

สอดคลองงานวิจัยของดวงนภา เปนมิตร (2549) ที่พบวาเงื่อนไขหรือแรงจูงใจที่สําคัญตอการเขาสูการ

เลนพนันฟุตบอลของนักเรียนนักศึกษา สามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็น ซึ่งไดแกเงื่อนไขทางดานตัว

บุคคลเอง และดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเงื่อนไขทางดานตัวบุคคลก็ไดแกความชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเปน

ทุนเดิม การอยากรูอยากลอง ซึ่งถือวาเปนแรงขับหรือแรงผลักดันที่อยูภายในจิตใจ ที่กอใหเกิด

พฤติกรรมหรือการกระทําที่สงผลใหเกิดแรงขับภายนอก ซึ่งแสดงออกมาคือการเลนการพนันฟุตบอล 

สวนเงื่อนไขทางดานสิ่งแวดลอมที่ไดเขามามีบทบาทมากที่สุดคือเพื่อน ครอบครัว ปจจัยทางดาน

การเงิน และอิทธิพลของสื่อ เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนในคณะวิชาที่มีธรรมชาติในการสอน

แตกตางกัน ไมมีผลกระทบตอความแปรเปลี่ยนไปของตัวแปรเชิงสาเหตุเจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู

ความสามารถในการควบคุมตนเอง การคลอยตามกลุมอางอิง และทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล  

 2.3 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบโมเดลเชิงสาเหตุของการเลนพนันฟุตบอลตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนจําแนกกลุมตามประเภทของชั้นปที่ศึกษา 

 ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบรวมตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษาชั้น

ปที่ 1 มากที่สุดคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (β = 0.770) รองลงมาคือการคลอยตามกลุมอางอิง (β = 

0.353) การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง (β = -0.232) และทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล 

(β = 0.133) สวนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลในกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 

มากที่สุดคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (β = 0.835) รองลงมาคือการรับรูความสามารถในการควบคุม

ตนเอง (β = -0.361) การคลอยตามกลุมอางอิง (β = 0.285) และทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล (β 

= 0.207) จากผลการวิจัยเห็นไดวาเจตนาเชิงพฤติกรรมทั้งในกลุมนักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปที่1และปที่4 

มีผลกระทบตอพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลดวยขนาดอิทธิพลที่สูงใกลเคียงกัน แตอาจแตกตางกัน

ระหวางลําดับการสงผลเทานั้น โดยกลุมนักศึกษาชั้นปที่1 ใหความสําคัญตอการคลอยตามกลุมอางอิง

มากกวา การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง และทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม สวนกลุมนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 ใหความสําคัญตอการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง มากกวาการคลอยตามกลุม

อางอิงและทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่อยูในชวง

อายุ 18 - 25 ป ซึ่งอยูในชวงของวัยรุนตอนปลาย และกลุมนักศึกษาชั้นปที่1 เปนเด็กที่อยูในชวงคาบ

เกี่ยวระหวางวัยรุนตอนกลางและวัยรุนตอนปลาย ซึ่งเด็กในชวงวัยนี้จะมีพัฒนาที่โดดเดนดานหนึ่งคือ

พัฒนาการทางสังคม และกลุมเพื่อนกลายเปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและเขามามีอิทธิพลตอเด็ก

ในชวงวัยนี้อยางมากเพราะการเขากลุมเพื่อนจะทําใหวัยรุนไดเรียนรูทักษะในการเขาสังคมและทําให

เกิดมโนภาพแหงตน (Self - Concept) ดังนั้นเราจะเห็นวาวัยรุนที่อยูในกลุมเดียวกันมักจะมีความสนใจ

หรือมีการกระทําที่คลายกัน เชน รสนิยมการแตงกาย การฟงเพลงหรือการเลนกีฬา นอกจากความ
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สนใจที่คลายกันแลวเหตุผลอีกประการหนึ่งวัยรุนตองการการยอมรับจากสมาชิกในกลุมเพื่อน ถาวัยรุน

คนใดไมมีพฤติกรรมหรือรสนิยมที่ไปในแนวเดียวกันกับกลุม ก็จะไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนและถูก

กันออกจากกลุมในที่สุด(ศรีเรือน แกวกังวาล. 2540:  337)  สวนในดานสื่อตางๆ จะเห็นวาในปจจุบัน

ส่ือวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ รวมทั้งสื่ออินเตอรเน็ต มีการรายงานผลกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล

อยางละเอียดและรวดเร็ว ซึ่งเปนผลมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห

วิจารณเกมการแขงขัน ซึ่งการรายงานดังกลาวมีลักษณะในเชิงยุยงสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรับชมเลน

พนันฟุตบอลดวย (วรรัต สินวัต. 2546:  74) เห็นไดวาสังคมปจจุบันปจจัยดังที่กลาวมาลวนมีความ

ใกลชิดกับวันรุนอยางมาก และจากความแตกตางของกลุมตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน คือความ

แตกตางดานอายุ วุฒิภาวะทางปญญา และ วุฒิภาวะทางอารมณ อาจสงผลใหกลุมอางอิงมี

ความสําคัญตอกลุมนักศึกษาชั้นปที่1มากกวาชั้นปที่4 และ กลุมนักศึกษาชั้นปที่4 ใหความสําคัญตอ

การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง มากกวากลุมนักศึกษาชั้นปที่1 จากผลการวิจัยแสดงให

เห็นวา ความแตกตางดานอายุ วุฒิภาวะทางปญญา และวุฒิภาวะทางอารมณของนักศึกษาชั้นปที่1

และชั้นปที่4 มีผลกระทบตอการใหความสําคัญของตัวแปรเชิงสาเหตุในการเลนพนันฟุตบอล 

 

 ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรม

การเลนการพนันฟุตบอล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถสะทอนใหเห็นถึง

ปจจัยสําคัญที่มีความใกลชิดเยาวชนนอกเหนือจากเจตนาหรือความตั้งใจที่เกิดจากตนเอง ซึ่งตัวแปร

เชิงสาเหตุดังกลาวคือการคลอยตามกลุมอางอิง มีผลกระทบตอเจตนาและการเลนพนันฟุตบอลมาก

ที่สุด รองลงมาคือการรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง และทัศนคติตอการเลนพนันฟุตบอล ซึ่ง

นักศึกษาสวนมากใหความสําคัญของกลุมบุคคลที่ใกลชิด ซึ่งไดแก เพื่อน พอแม บุคคลในครอบครัว ครู

อาจารย เปนตน ดังนั้นในแกปญหาการเลนพนันฟุตบอล ควรอาศัยการดําเนินการรวมกันทั้งสถาบัน

ครอบครัว สถาบันสังคม และที่สําคัญคือสถาบันการศึกษาตองรวมกันสรางทัศนคติที่ถูกตอง สรางฐาน

วิธีคิดเกี่ยวกับโทษภัยของการเลนพนันฟุตบอล ดังนี้ 

สถาบันครอบครัว ซึ่งไดแก พอแม พี่นอง ฯลฯ ควรสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว ได

ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบทางครอบครัว วาพฤติกรรมการเลนพนัน มีผลกระทบตอการเปนตัว

แบบที่ดีใหกับสมาชิกในครอบครัวเปนตัวอยางที่ไมดีใหแกเด็กๆ ในการกระทําตามดวย เพื่อลดโอกาสที่

เด็กๆและเยาวชน จะมองหรือรับรูวาการกระทําของผูใหญเปนเรื่องปกติธรรมดา และจะเกิดพฤติกรรม

เลียนแบบตามมา 
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สถาบันสังคม ซึ่งไดแก ส่ือแขนงตางๆ ควรนําเสนอขาวหรือเร่ืองราวที่ไมกระตุนใหเด็กและ

เยาวชนเกิดความสนใจ อยากรูอยากลองการพนัน หรือการนําเสนอขอมูล การแสดงทัศนะเปนไปในเชิง

ยุแยงหรือช้ีนําใหเลนพนันฟุตบอล เพื่อปองกันการเขาใจผิดวา พฤติกรรมการพนันเปนปรากฏการณ

ปกติของสังคมหรือเปนเรื่องเชิดหนาชูตา  

สถาบันการศึกษา ซึ่งไดแก ครูอาจารย โรงเรียน สถานศึกษา เปนตน ควรใชบทบาทใน

การสอดสองดูแลนักเรียน นิสิตนักศึกษาในสังกัดวามีพฤติกรรมหรือมีแนวโนมวาเลนพนันฟุตบอล

หรือไม ถามีควรมีการตักเตือนและปองปรามโดยการสงเสริมและสรางสรรคพฤติกรรมเด็ก และเยาวชน 

เชน การฝกทักษะ การเสริมสรางพฤติกรรมเด็กอยางมีเหตุผล สงเสริมสันทนาการที่ตรงกับความ

ตองการของเด็กและเยาวชน  และประชาสัมพันธชี้ใหเห็นถึงผลเสียของการเลนพนันฟุตบอลและโนม
นาวใหเยาวชนเกิดทัศนคติทางดานลบตอการเลนพนันฟุตบอลหรือชี้ใหเห็นถึงผลเสียของการเลนพนัน

ฟุตบอล  
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ในการศึกษาพฤติกรรมการเลนพนัน เชน 

การเลนหวย การเลนหุน เปนตน เพื่อใหไดขอสรุปในภาพรวมวามีปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การเลนการพนัน และศึกษาพฤติกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อเปนการทดสอบความสามารถของทฤษฎีรวม

ดวย 

  2.2 จากผลการวิจัยทําใหเกิดขอคนพบ วา ตัวแปรทางคุณลักษณะความแตกตางของกลุม

ประชากร ไดแก ความแตกตางของสถาบันการศึกษา และชั้นป มีผลตอ ความเชื่อ ทัศนคติ การคลอย

ตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมตนเอง และเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความตั้งใจ

ในการเลนพนันฟุตบอล ดังนั้นในการทําการวิจัยครั้งตอไป ควรคํานึงถึงตัวแปรอื่นที่อาจเกี่ยวของหรือมี

ผลตอพฤติกรรม เชน พื้นฐานครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ เปนตน 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

 อาจารยชวลิต รวยอาจิณ อาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและวิจยัการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา อาจารยประจําสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 อาจารย ดร.จรัล อุนฐิติวัฒน อาจารยประจําสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 อาจารย ดร.ฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ อาจารยประจําคณะมนษุยศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 อาจารย ดร.อุไร จักษตรีมงคล อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พาสนา จุลรัตน อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจติวิทยา

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพง็ อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจติวิทยา

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ขอความเชื่อเดนชัด 
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ตาราง 24 ความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการเลนพนันฟุตบอล 
 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน

รอยละ 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน 

รอยละ ผลดี ผลเสีย 

1. เปนหนทางในการหาเงิน 157 39.35 1. ทําใหเสียเงิน/เสียทรัพย กอใหเกิดหนี้สิน 249 38.97 

2. ทําใหการชมและเชียรฟุตบอลสนุกมากขึ้น 134 33.58 
2. สงผลตอสุขภาพจิต อันเกิดจากความวิตกกังวล 

ความเครียด และความหวาดระแวง หมกมุน 
102 15.96 

3. ไดพัฒนาสมอง/ฝกการวิเคราะหผลและการวางแผนกล
ยุทธการเลนและการแขงขันฟุตบอล 

35 8.77 3. สงผลกระทบตอการเรียน  82 12.83 

4. มีเพื่อนเพิ่มขึ้น/รูจักเพื่อนมากขึ้น 34 8.52 

4. กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมในสังคม เชน เปนขโมย ทํา

รายรางกาย ทะเลาะวิวาท  ขมขู และปญหาการ

คาประเวณี เปนตน 

74 11.58 

5. เปนการผอนคลายความเครียด เพิ่มสีสันใหชีวิตไมนา

เบื่อ 
13 3.26 5. เสียเวลาโดยเปลาประโยชน 40 6.26 

6. โอกาสในการเสี่ยงทาย และไดเงินสูงกวาการพนันชนิด

อื่น เชน หวย 
9 2.26 6. เปนการทําเรื่องที่ผิดกฎหมาย 35 5.48 
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ตาราง 24 (ตอ) 
 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน 

รอยละ 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน 

รอยละ ผลดี ผลเสีย 

7. เปนการบริหารเวลา/ใชเวลาใหเกิดประโยชน 6 1.50 7. กอใหเกิดปญหาครอบครัว/พอแมเสียใจ 17 2.66 

8. เปนการกระตุนเศรษฐกิจ ทําใหมีเงินหมุนเวียน

ภายในประเทศ 
5 1.25 8. สรางความเดือดรอนใหเพื่อน/คนใกลชิด 12 1.88 

9. เปนการสนับสนุนใหเยาวชนหันมาสนใจกีฬาฟุตบอล
และอยากเลนกีฬาฟุตบอลมากขึ้น 

4 1.00 9. เสียอนาคต ทําใหอับอาย และเสียภาพพจน 11 1.72 

10. รูจักเลหเหลี่ยมกลโกงมากขึ้น 2 0.50 10.กอใหเกิดนิสัยฟุมเฟอย ไมรูจักคุณคาของเงิน 10 1.56 

   
11. ผิดศีลธรรม 5 0.78 

   
12.ดูฟุตบอลไมสนุก 1 0.16 

   
13.ตองเสียคาน้ําใหโตะบอล 1 0.16 

รวม 399 100.00 รวม 639 100.00 
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ตาราง 25 ความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับกลุมผูสนับสนนุและกลุมผูคัดคานตอการเลนพนนัฟุตบอล 
 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน 

รอยละ 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน 

รอยละ ผูสนับสนุน/เห็นดวย ผูไมเห็นดวย/คัดคาน 

1. กลุมเพื่อนที่เลนพนันฟุตบอล 179 89.50 1. ผูปกครอง (พอแม) 174 87.00 

2. กลุมของผูที่อยูในขบวนการเลนพนันฟุตบอล  99 49.50 2. เพื่อน/คนใกลชิด 100 50.00 

3. สื่อโฆษณา  40 20.00 3. บุคคลที่เคารพนับถือ อาจารย/ครู 81 40.50 

4. ตนเอง 16 8.00 4. ญาติพี่นอง 54 27.00 

5. นักการเมืองบางกลุม/กลุมนายทุน  12 6.00 5. ตํารวจ 32 16.00 

6. พี่นอง 9 4.50 6. สื่อมวลชนบางแขนง  8 4.00 

7. ความตองการเงิน 3 1.50 7. ตนเอง (จิตสํานึกที่ดี) 7 3.50 

   
8. กฎหมาย 6 3.00 

   
9. ภาครัฐ 6 3.00 

   
10. สังคม 5 2.50 

   
11. พระ 3 1.50 

   
12. เงิน 1 0.50 

รวม 358  100.00 รวม 477 100.00 
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ตาราง 26 ความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับปจจัยสนับสนนุและปจจัยขัดขวางการเลนพนันฟุตบอล 
 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน 

รอยละ 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน 

รอยละ ปจจัยสนับสนุน ปจจัยขัดขวาง 

1. ไดเงิน 132 29.14 1. การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว 76 19.54 

2. เพื่อนชักชวน/เลนตามเพื่อน 74 16.34 2. ฐานะการเงิน (ไมมีเงินเลน มีเงินไมพอที่จะเลน) 72 18.51 

3. สภาพแวดลอมเอื้ออํานวยตอการเลน เชน อยูใกลแหลง

โตะบอล การติดตอที่สะดวกรวดเร็ว (โทรศัพท 

อินเตอรเน็ต) มีนัด-match ที่สําคัญ/มีทีมและนักเตะที่

ชื่นชอบ 

53 11.70 
3. กลัวถูกจับ เกรงกลัวเจาหนาที่ตํารวจ เปนเรื่องผิด

กฎหมาย 
70 17.99 

4. เพิ่มอรรถรสในการชม(เชียร)มากขึ้น 46 10.15 4. จิตสํานึกที่ดี (ละอายใจ ไมกลาเลน) 49 12.60 

5. ความจําเปนในการใชเงิน/ไมมีเงินใช (เดือดรอนเรื่อง

เงิน) และตองการมีรายไดเพิ่มขึ้น 
40 8.83 

5. สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยตอการเลน เชน ไมมี

โปรแกรมการแขงขัน ไมมีแหลงโตะพนันใหเลน ไมมีที่

ดูการแขงขัน ทีมที่แขงไมนาลุน ฝนตก เปนตน 

39 10.03 

6. ความอยากลองอยากรู ความคึกคะนอง  26 5.74 6. กลุมบุคคลที่หวังดี (เพื่อน ครู/อาจารย) 35 9.00 

7. เมื่อเสียพนันแลว ตองการแกตัว รูสึกทาทาย 24 5.30 7. กลัวการเปนหนี้ 11 2.83 

8. การโฆษณาแจกรางวัลทายผลฟุตบอล จากสื่อตางๆ 14 3.09 8. ศีลธรรม 8 2.06 

9. มีเงินทุนเพียงพอในการเลนพนันฟุตบอล 14 3.09 9. กลัวเสียการเรียน/เสียงาน 7 1.80 
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ตาราง 26 (ตอ) 
 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน 

รอยละ 

ความเชื่อเดนชัด 
ความถี่ 

คิดเปน 

รอยละ ปจจัยสนับสนุน ปจจัยขัดขวาง 

10. ไดการเขาสังคมกับกลุมเพื่อน 13 2.87 10. กลัวถูกปองราย 5 1.29 

11. ความชอบในการเลนพนัน (สวนตัว) ชอบการเสี่ยงทาย 8 1.77 
11. ตัวอยางของคนที่หมดตัว/หมดอนาคตเพราะเลนพนัน/

เหตุการณที่เคยพบเจอ 
5 1.29 

12. ใชเครดิตได 3 0.66 12. โอกาสที่จะชนะพนันมีนอย 4 1.03 

13. ราคาตอรอง 2 0.44 13. คนในสังคม 2 0.51 

14.   การอบรมเลี้ยงดู 2 0.44 14. สื่อตางๆ 2 0.51 

15. เริ่มมีการเลนที่ถูกกฎหมาย 1 0.22 15. ติดหนี้อยูจึงไมสามารถเลนตอได 2 0.51 

16. เลนแลวรูสึกวาเทห 1 0.22 16. การรณรงคสงเสริมจากทุกภาคสวน 1 0.26 

   
17. สุขภาพไมเอื้ออํานวย 1 0.26 

รวม 453 100.00 รวม 389 100.00 
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ภาคผนวก ค  
คุณภาพเครื่องมือ 

- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

- คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (α) 
- การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
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ตาราง 27 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามวัดพฤตกิรรมการเลนพนันฟุตบอล 
 

ฉบับที่ 1: แบบวัดพฤติกรรม (B) และแบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล 

 

ขอคําถาม ตัวแปร IOC หมายเหต ุ ขอคําถาม ตัวแปร IOC หมายเหต ุ

ขอ1 B1 1.00 คัดเลือก ขอ7 I1 1.00 คัดเลือก 

ขอ2 B2 1.00 คัดเลือก ขอ8 I2 1.00 คัดเลือก 

ขอ3 B3 1.00 คัดเลือก ขอ9 I3 1.00 คัดเลือก 

ขอ4 B4 1.00 คัดเลือก ขอ10 I4 1.00 คัดเลือก 

ขอ5 B5 1.00 คัดเลือก ขอ11 I5 1.00 คัดเลือก 

ขอ6 B6 1.00 คัดเลือก ขอ12 I6 1.00 คัดเลือก 

 

ฉบับที่ 2: แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB)  

แบบวัดความเชื่อ (bi) และแบบประเมินความเชื่อ (ei) เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 
 

ขอคําถาม ตัวแปร IOC หมายเหต ุ ขอคําถาม ตัวแปร IOC หมายเหต ุ

ขอ1 bi 1 1.00 คัดเลือก ขอ15 AB1 1.00 คัดเลือก 

ขอ2 bi 2 1.00 คัดเลือก ขอ16 AB2 1.00 คัดเลือก 

ขอ3 bi 3 1.00 คัดเลือก ขอ17 AB3 1.00 คัดเลือก 

ขอ4 bi 4 1.00 คัดเลือก ขอ18 AB4 1.00 คัดเลือก 

ขอ5 bi 5 1.00 คัดเลือก ขอ19 AB5 1.00 คัดเลือก 

ขอ6 bi 6 1.00 คัดเลือก ขอ20 AB6 1.00 คัดเลือก 

ขอ7 bi 7 1.00 คัดเลือก ขอ21 AB7 1.00 คัดเลือก 

ขอ8  ei1 1.00 คัดเลือก ขอ22 AB8 1.00 คัดเลือก 

ขอ9  ei2 1.00 คัดเลือก     

ขอ10  ei3 1.00 คัดเลือก     

ขอ11  ei4 1.00 คัดเลือก     

ขอ12  ei5 1.00 คัดเลือก     

ขอ13  ei6 1.00 คัดเลือก     

ขอ14  ei7 1.00 คัดเลือก     
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ฉบับที่ 3: แบบวัดการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิง  

(NBi) และแบบวัดแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (MCi) เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

 

ขอคําถาม ตัวแปร IOC หมายเหต ุ ขอคําถาม ตัวแปร IOC หมายเหต ุ

ขอ1 NBi1 1.00 คัดเลือก ขอ15 SN1 1.00 คัดเลือก 

ขอ2 NBi2 0.86 คัดเลือก ขอ16 SN2 1.00 คัดเลือก 

ขอ3 NBi3 1.00 คัดเลือก ขอ17 SN3 1.00 คัดเลือก 

ขอ4 NBi4 0.86 คัดเลือก ขอ18 SN4 1.00 คัดเลือก 

ขอ5 NBi5 1.00 คัดเลือก ขอ19 SN5 1.00 คัดเลือก 

ขอ6 NBi6 0.86 คัดเลือก ขอ20 SN6 1.00 คัดเลือก 

ขอ7 NBi7 1.00 คัดเลือก ขอ21 SN7 1.00 คัดเลือก 

ขอ8 MCi1 0.86 คัดเลือก     

ขอ9 MCi2 1.00 คัดเลือก     

ขอ10 MCi3 0.86 คัดเลือก     

ขอ11 MCi4 1.00 คัดเลือก     

ขอ12 MCi5 0.86 คัดเลือก     

ขอ13 MCi6 1.00 คัดเลือก     

ขอ14 iMCi7 0.86 คัดเลือก     
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ฉบับที่ 4: แบบวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมการเลนพนันฟุตบอล (PBC) แบบวัดความเชื่อ

เกี่ยวกับปจจัยควบคุม (Ci) และแบบวัดการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม (Pi) ในการเลนพนันฟุตบอล 

 

ขอคําถาม ตัวแปร IOC หมายเหต ุ ขอคําถาม ตัวแปร IOC หมายเหต ุ

ขอ1 Ci 1 1.00 คัดเลือก ขอ17 PBC1 1.00 คัดเลือก 

ขอ2 Ci 2 1.00 คัดเลือก ขอ18 PBC2 1.00 คัดเลือก 

ขอ3 Ci 3 1.00 คัดเลือก ขอ19 PBC3 1.00 คัดเลือก 

ขอ4 Ci 4 1.00 คัดเลือก ขอ20 PBC4 1.00 คัดเลือก 

ขอ5 Ci 5 1.00 คัดเลือก ขอ21 PBC5 1.00 คัดเลือก 

ขอ6 Ci 6 1.00 คัดเลือก ขอ22 PBC6 1.00 คัดเลือก 

ขอ7 Ci 7 1.00 คัดเลือก ขอ23 PBC7 1.00 คัดเลือก 

ขอ8 Ci 8 1.00 คัดเลือก ขอ24 PBC8 1.00 คัดเลือก 

ขอ9 Pi 1 1.00 คัดเลือก     

ขอ10 Pi 2 1.00 คัดเลือก     

ขอ11 Pi 3 1.00 คัดเลือก     

ขอ12 Pi 4 1.00 คัดเลือก     

ขอ13 Pi 5 1.00 คัดเลือก     

ขอ14 Pi 6 1.00 คัดเลือก     

ขอ15 Pi 7 1.00 คัดเลือก     

ขอ16 Pi 8 1.00 คัดเลือก     
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ตาราง 28 คาอํานาจจําแนก ความเชื่อมัน่ของตัวแปรตามทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน ที่ใชในการทํานาย

พฤติกรรมการเลนพนนัฟุตบอล 
 

ฉบับที่ 1:  แบบวัดพฤติกรรม(B) และแบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) ที่มีตอการเลนพนนัฟุตบอล 
 

ตัวแปร 

ตามทฤษฎ ี

ตัวแปรสังเกตได 
ตัวแปร 

ตามทฤษฎ ี

ตัวแปรสังเกตได 

ขอคําถาม 
คาอํานาจ

จําแนก 

ความ 

เชื่อมั่น (α) 
ขอคําถาม 

คาอํานาจ

จําแนก 

ความ

เชื่อมั่น (α) 

B B1 0.816 0.949 I I1 0.803 0.968 

(6 ขอ) B2 0.860  (7 ขอ) I2 0.875  

 B3 0.838   I3 0.905  

 B4 0.870   I4 0.884  

 B5 0.854   I5 0.904  

 B6 0.826   I6 0.941  

     I7 0.893  
 

ฉบับที่ 2:  แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล (AB)  

แบบวัดความเชื่อ (bi) และแบบประเมินความเชื่อ (ei) เกีย่วกับการเลนพนนัฟุตบอล 
 

ตัวแปร 

ตามทฤษฎ ี

ตัวแปรสังเกตได 
ตัวแปร 

ตามทฤษฎ ี

ตัวแปรสังเกตได 

ขอคําถาม 
คาอํานาจ

จําแนก 

ความ

เชื่อมั่น (α) 
ขอคําถาม 

คาอํานาจ

จําแนก 

ความ

เชื่อมั่น (α) 

AB AB1 0.717 0.898 Σbi ei Σbi ei1 0.450 0.763 

(8 ขอ) AB2 0.630  (7 ขอ) Σbi ei2 0.423  

 AB3 0.616   Σbi ei3 0.460  

 AB4 0.676   Σbi ei4 0.459  

 AB5 0.618   Σbi ei5 0.549  

 AB6 0.764   Σbi ei6 0.594  

 AB7 0.830   Σbi ei7 0.491  

 AB8 0.719      
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ฉบับที่ 3:  แบบวัดการคลอยตามกลุมอางอิง (SN) แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิง 

(NBi) และแบบวัดแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (MCi) เกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 

 

ตัวแปร 

ตามทฤษฎ ี

ตัวแปรสังเกตได 
ตัวแปร 

ตามทฤษฎ ี

ตัวแปรสังเกตได 

ขอคําถาม 
คาอํานาจ

จําแนก 

ความเชื่อมัน่ 

(α) 
ขอคําถาม 

คาอํานาจ

จําแนก 

ความเชื่อมัน่

(α) 

SN SN1 0.642 0.821 ΣNBi MCi ΣNBi MCi1 0.451 0.788 

(7 ขอ) SN2 0.600  (7 ขอ) ΣNBi MCi2 0.445  

 SN3 0.671   ΣNBi MCi3 0.450  

 SN4 0.572   ΣNBi MCi4 0.629  

 SN5 0.523   ΣNBi MCi5 0.598  

 SN6 0.457   ΣNBi MCi6 0.578  
 

ฉบับที่ 4:  แบบวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมการเลนพนันฟุตบอล (PBC) แบบวัดความเชื่อ

เกี่ยวกับปจจัยควบคุม (Ci) และแบบวัดการรับรูอํานาจของปจจัยควบคุม (Pi) ในการเลนพนันฟุตบอล 

 

ตัวแปร 

ตามทฤษฎ ี

ตัวแปรสังเกตได 
ตัวแปร 

ตามทฤษฎ ี

ตัวแปรสังเกตได 

ขอคําถาม 
คาอํานาจ

จําแนก 

ความ

เชื่อมั่น (α) 
ขอคําถาม 

คาอํานาจ

จําแนก 

ความ

เชื่อมั่น (α) 

PBC PBC1 0.569 0.789 ΣCi Pi ΣCi Pi 1 0.656 0.758 

(8 ขอ) PBC2 0.417  (8 ขอ) ΣCi Pi 2 0.522  

 PBC3 0.389   ΣCi Pi 3 0.530  

 PBC4 0.637   ΣCi Pi 4 0.675  

 PBC5 0.377   ΣCi Pi 5 0.555  

 PBC6 0.619   ΣCi Pi 6 0.212  

 PBC7 0.459   ΣCi Pi 7 0.338  

 PBC8 0.590   ΣCi Pi 8 0.210  

 
 
 



ตารา

 

ผลก

 

ต

2χ  =

RMS

** p 

าง 29 ผลการ

ตามแนวทฤ

ารวิเคราะหอ

ตัวบงชี ้

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 
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รวิเคราะหองค

ษฎีพฤติกรรม

องคประกอบเ

λ 
0.803** 

0.840** 
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2       SRMR 

คประกอบเชิง

มตามแผน 

เชิงยนืยนัโมเด

t-va

29.5

31.5

30.5

39.2

40.3

41.0

p-value = 0.0

= 0.004 
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093 
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A) โมเดลทําน

ติกรรมการเล

SE 

0.027 
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0.027 

0.024 

0.024 

0.024 

 = 1.000      

นายพฤติกรรม

ลนพนันฟุตบอ

δ 
0.356

0.295

0.323
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0.061
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  AGFI = 0.9

มการเลนพนนั

อล (B) 

 0

 0

 0

 0

 0

 0
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นฟุตบอล 

R2 

.644 

.705 

.677 

.909 

.939 

.956 



ผลก

 

ต

2χ  =

RMS

** p 

ารวิเคราะหอ

ตัวบงชี ้

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 

I6 

I7 
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องคประกอบเ

λ 
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   df = 8       

0       SRMR 
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36.8
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SE 
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FI = 0.997    

กรรมตอการเล

δ 
0.204

0.162

0.122

0.117

0.131

0.119

0.147

    AGFI = 0

ลนพนนัฟุตบ

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

.988        
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อล (I) 

R2 

.796 

.838 

.878 

.883 

.869 

.881 

.853 



ผลก

 

ต

2χ  =

RMS

** p 

 

ารวิเคราะหอ

ตัวบงชี ้

AB1 

AB2 

AB3 

AB4 

AB5 

AB6 

AB7 

AB8 

= 19.107     

SEA = 0.023

 < .01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบเ

λ 
0.812** 

0.630** 

0.724** 

0.657** 

0.741** 

0.824** 

0.953** 

0.769** 

   df = 13     

3       SRMR 

เชิงยนืยนัโมเด

t-va

28.6

21.0

24.1

22.2

26.0

30.2

37.2

26.6

   p-value = 

= 0.011 

 

ดลการวัดทัศ

alue 

674 

091 

163 

242 

098 

293 

242 

699 

 0.120       G

นคติเกี่ยวกบั

SE 

0.028 

0.030 

0.030 

0.030 

0.028 

0.027 

0.026 

0.029 

GFI = 0.995  

บการเลนพนนั

δ 
0.340

0.603

0.475

0.568

0.451

0.322

0.092

0.408

      AGFI = 

นฟุตบอล (AB

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0.986        
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B)  

R2 

.660 

.397 

.525 

.432 

.549 

.678 

.908 

.592 



ผลก

เกี่ยว

 

องคป

Σ
(Po

Σ
(Neg

2χ  =

RMS

** p 

 

ารวิเคราะหอ

วกับการเลนพ

ประกอบ 

ΣBEP 

ositives) 

ΣBEN 

gatives) 

= 17.748     

SEA = 0.023

 < .01 

องคประกอบเ

พนันฟุตบอล 

ตัวบงชี ้

Σbi ei1 

Σbi ei2 

Σbi ei3 

Σbi ei4 

Σbi ei5 

Σbi ei6 

Σbi ei7 

   df = 12     

3       SRMR 

เชิงยนืยนัโมเด

λ 
0.746** 

0.736** 

0.734** 

0.535** 

0.642** 

0.854** 

0.721** 

   p-value = 

= 0.014 

 

ดลการวัดควา

t-value

22.862

22.532

22.492

15.705

19.582

27.231

22.596

 0.124       G

 

 

ามเชื่อ (bi) แ

e SE

2 0.03

2 0.03

2 0.03

5 0.03

2 0.03

1 0.03

6 0.03

GFI = 0.995  

และการประเมิ

E 

33 0.

33 0.

33 0.

34 0.

33 0.

31 0.

32 0.

      AGFI = 

มนิความเชื่อ 

δ 
.444 

.459 

.461 

.714 

.588 

.271 

.480 

0.987        
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(ei) 

R2 

0.556 

0.541 

0.539 

0.286 

0.412 

0.729 

0.520 

 



ผลก

ฟุตบ

องคป

S

(Su

S

(Dis

2χ  =

RMS

** p 

 

ารวิเคราะหอ

บอล 

ประกอบ 

SNS 

upport) 

SND 

sagree) 

= 9.569       

SEA = 0.049

 < .01 

องคประกอบเ

ตัวบงชี ้

SN1 

SN2 

SN3 

SN4 

SN5 

SN6 

 df = 3       p

9       SRMR 

เชิงยนืยนัโมเด

λ 
0.553** 

0.561** 

0.953** 

0.814** 

0.810** 

0.756** 

p-value = 0.0

= 0.022 

 

ดลการวัดการ

t-value

11.369

11.447

13.723

15.965

12.670

15.463

023       GFI

 

 

 

 

 

 

รคลอยตามก

e SE

9 0.04

7 0.04

3 0.06

5 0.05

0 0.06

3 0.04

 = 0.997      

กลุมอางองิ (S

E 

49 0.

49 0.

69 0.

51 0.

64 0.

49 0.

  AGFI = 0.9

SN) ของการเ

δ 
.694 

.685 

.091 

.337 

.344 

.428 

976        
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ลนพนัน

R2 

0.306 

0.315 

0.909 

0.663 

0.656 

0.572 

 



ผลก

และ

 

องคป

ΣN

(Su

ΣN

(Dis

2χ  =

RMS

** p 

 

ารวิเคราะหอ

แรงจูงใจที่จะ

ประกอบ 

NBMCS 

upport) 

Σ
Σ
Σ

NBMCD 

sagree) 

Σ
Σ
Σ

= 13.065     

SEA = 0.035

 < .01 

องคประกอบเ

ะคลอยตามก

ตัวบงชี ้

ΣNBi MCi1 

ΣNBi MCi2 

ΣNBi MCi3 

ΣNBi MCi4 

ΣNBi MCi5 

ΣNBi MCi6 

   df = 7       

5       SRMR 

เชิงยนืยนัโมเด

ลุมอางอิง (M

λ 
0.793** 

0.787** 

0.657** 

0.678** 

0.798** 

0.806** 

 p-value = 0

= 0.018 

 

ดลการวัดควา

MCi) ในการเล

t-value

25.045

24.956

20.322

21.362

25.823

26.043

0.071       GF

 

 

 

 

 

ามเชื่อเกีย่วกั

ลนพนันฟุตบอ

e SE

5 0.03

6 0.03

2 0.03

2 0.03

3 0.03

3 0.03

FI = 0.995    

กบัทัศนคติขอ

อล 

E 

32 0.

32 0.

32 0.

32 0.

31 0.

31 0.

    AGFI = 0

องกลุมอางอิง

δ 
.372 

.381 

.569 

.540 

.364 

.350 

.986        

232 

 (NBi) 

R2 

0.628 

0.619 

0.431 

0.460 

0.636 

0.650 

 



ผลก

ฟุตบ

 

องคป

P

(Su

P

(Dis

2χ  =

RMS

** p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ารวิเคราะหอ

บอล (PBC) 

ประกอบ 

PBCS 

upport) 

PBCD 

sagree) 

= 16.889     

SEA = 0.024

 < .01 

องคประกอบเ

ตัวบงชี ้

PBC1 

PBC2 

PBC3 

PBC5 

PBC4 

PBC6 

PBC7 

PBC8 

   df = 11     

4      SRMR =

เชิงยนืยนัโมเด

λ 
0.944** 

0.672** 

0.793** 

0.705** 

0.725** 

0.784** 

0.469** 

0.634** 

   p-value = 

= 0.018 

 

ดลการวัดการ

t-value

14.254

20.468

24.700

21.635

22.858

25.090

13.320

19.082

 0.111       G

รรับรูความสา

e SE

4 0.06

8 0.03

0 0.03

5 0.03

8 0.03

0 0.03

0 0.03

2 0.03

GFI = 0.995  

ามารถในการ

E 

66 0.

33 0.

32 0.

33 0.

32 0.

31 0.

35 0.

33 0.

      AGFI = 

รควบคุมการเ

δ 
.103 

.549 

.371 

.475 

.503 

.385 

.781 

.597 

0.985        
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เลนพนนั

R2 

0.897 

0.451 

0.629 

0.525 

0.497 

0.615 

0.219 

0.403 



ผลก

อําน

 

องคป

Σ
(Su

Σ
(Dis

2χ  =

RMS

** p 

ารวิเคราะหอ

าจของปจจยั

ประกอบ 

ΣCPS 

upport) 

ΣCPD 

sagree) 

= 22.040     

SEA = 0.021

 < .01  

องคประกอบเ

ยควบคุม (Pi) 

ตัวบงชี ้

ΣCi Pi 1 

ΣCi Pi 2 

ΣCi Pi 3 

ΣCi Pi 4 

ΣCi Pi 5 

ΣCi Pi 6 

ΣCi Pi 7 

ΣCi Pi 8 

   df = 16     

       SRMR 

เชิงยนืยนัโมเด

 ในการเลนพน

λ 
0.728** 

0.737** 

0.590** 

0.748** 

0.433** 

0.186** 

0.509** 

0.869** 

   p-value = 

= 0.019 

 

ดลการวัดควา

นันฟุตบอล 

t-value

23.248

23.614

17.924

24.085

12.545

3.447

3.721

4.271

 0.142       G

ามเชื่อเกีย่วกั

e SE

8 0.03

4 0.03

4 0.03

5 0.03

5 0.03

7 0.05

 0.13

 0.20

GFI = 0.994  

กบัปจจัยควบ

E 

31 0.

31 0.

33 0.

31 0.

35 0.

54 0.

37 0.

04 0.

      AGFI = 

คมุ (Ci) และ

δ 
.470 

.457 

.651 

.440 

.813 

.965 

.741 

.245 0.7

0.987        
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การรับรู

R2 

0.530 

0.543 

0.349 

0.560 

0.187 

0.035 

0.259 

755 
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ภาคผนวก ง  
ผลคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดง  

และคาสถิติไค-สแควร ทดสอบการแจกแจงความเปนโคงปกติรายตัวแปร 
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ตาราง 30 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดง และคาสถิติไค-สแควรทดสอบการ

แจกแจงความเปนโคงปกติรายตัวแปร (n = 928 คน) 
 

ตัวแปร

แฝง X  
ตัวแปร

สังเกตได X  SD C.V. 

กอนแปลงคะแนน หลังแปลงคะแนน 

SK KU 

P-
Value 

of χ2 

SK KU 

P-
Value 

of χ2 

B 0.373 B1 0.349 0.849 2.433 20.651 12.981 .000 16.042 7.108 .000

  
B2 0.350 0.851 2.430 20.898 13.357 .000  16.006 7.000 .000

  
B3 0.333 0.855 2.569 21.154 13.351 .000  16.679 7.874 .000

  
B4 0.412 0.985 2.392 20.122 12.288 .000  15.712 6.593 .000

  
B5 0.399 0.983 2.466 20.239 12.289 .000  16.099 7.105 .000

  
B6 0.395 0.975 2.466 20.391 12.498 .000  16.096 7.091 .000

I 0.845 I1 0.897 1.766 1.970 16.994 8.780 .000  13.279 2.790 .000

  
I2 0.861 1.708 1.984 17.278 9.145 .000  13.227 2.802 .000

  
I3 0.844 1.714 2.031 17.177 8.895 .000  13.778 3.709 .000

  
I4 0.926 1.772 1.914 16.720 8.453 .000  12.937 2.290 .000

  
I5 0.804 1.665 2.071 17.607 9.438 .000  14.026 4.121 .000

  
I6 0.796 1.653 2.076 17.428 9.124 .000  14.128 4.362 .000

  
I7 0.787 1.662 2.113 17.779 9.580 .000  14.265 4.493 .000

AB 2.484 AB1 2.116 1.632 0.771 13.237 3.900 .000  9.656 -3.151 .000

  
AB2 3.307 2.157 0.652 3.978 -62.854 .000  4.115 -14.940 .000

  
AB3 2.412 1.658 0.688 9.905 -0.733 .000  7.250 -6.413 .000

  
AB4 3.281 2.246 0.684 5.241 -45.976 .000  3.937 -21.600 .000

  
AB5 2.266 1.666 0.735 12.294 2.930 .000  8.140 -5.719 .000

  
AB6 2.294 1.584 0.691 10.887 1.760 .000  7.582 -6.286 .000

  
AB7 2.333 1.653 0.708 10.742 0.558 .000  7.907 -5.719 .000

  
AB8 1.860 1.515 0.815 15.400 7.057 .000  12.381 1.427 .000

SN 2.179 SNS 3.004 1.657 0.552 3.321 -13.051 .000  3.860 -5.681 .000

  
SND 1.354 0.893 0.659 21.174 13.344 .000  15.324 6.235 .000

PBC 4.025 PBCS 5.940 1.304 0.219 -11.170 0.787 .000  -6.770 -5.293 .000

  
PBCD 2.110 1.278 0.606 9.515 -2.851 .000  6.807 -5.144 .000
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

ตัวแปร

แฝง X  
ตัวแปร

สังเกตได X  SD C.V. 

กอนแปลงคะแนน หลังแปลงคะแนน 

SK KU 

P-

Value 

of χ2 

SK KU 

P-

Value 

of χ2 

Σbiei 23.953 ΣBEP 9.825 10.332 1.052 11.828 3.234 .000 4.111 -5.356 .000

  
ΣBEN 38.081 11.720 0.308 -10.544 0.809 .000 -4.665 -5.417 .000

ΣNBiMCi 25.249 ΣNBMCS 8.169 8.335 1.020 13.862 6.332 .000 2.677 -3.962 .000

  
ΣNBMCD 42.337 9.871 0.233 -14.113 5.693 .000 -9.319 -2.483 .000

ΣCiPi 17.862 ΣCPS 25.897 12.733 0.492 0.915 -16.509 .000 -0.621 -1.195 .404 

  
ΣCPD 9.827 7.319 0.745 10.266 2.703 .000 0.806 -1.856 .129 
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ภาคผนวก จ  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

- แบบสํารวจความเชื่อเดนชัด 
- แบบสอบถามพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 
ตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
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แบบสํารวจความคิดเห็นที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล 
 

คําชี้แจง: ผูวิจัยขอความรวมมือจากนิสิต/นักศึกษาในการตอบแบบสํารวจความคิดเห็นที่มีตอการเลน

พนันฟุตบอล กรุณาแสดงความคิดเห็นตามประสบการณและความรูสึกที่แทจริงของทาน 
 
ความคิดเห็นของทานที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล  
 

 1) จากประสบการณของทานทั้งทางตรงและทางออมที่ทานประสบจากเพื่อน บุคคลใกลชิด 

หรือผูที่ทานรูจักที่มีประสบการณในการเลนพนันฟุตบอล ทานคิดวา… 
 

“การเลนพนนัฟุตบอลจะทําใหเกิด “ผลดี” และ “ผลเสยี” ตอตัวผูเลนอยางไรบาง” 
 

ผลดี  ผลเสีย 

1)   1)  

2)   2)  

3)   3)  

4)   4)  

5)   5)  

 

 2) จากประสบการณของทานทั้งทางตรงและทางออมที่ทานประสบจากเพื่อน บุคคลใกลชิด 

หรือผูที่ทานรูจักที่มีประสบการณในการเลนพนันฟุตบอล ทานคิดวา… 
 

“ในการเลนพนันฟุตบอลของบุคคลเหลานัน้ มีใครบางที่ใหการ “สนับสนุน/เห็นดวย”  
และมีใครบางที่ “ไมสนับสนุน/ คัดคาน” การเลนพนันฟุตบอลของเขาเหลานัน้” 

(ตอบเฉพาะบคุคล/กลุมบุคคลที่คนเหลานั้นใหความสาํคัญ) 
 

ผูสนับสนนุ/เห็นดวย  ผูไมเห็นดวย/คัดคาน 

1)   1)  

2)   2)  

3)   3)  

4)   4)  

5)   5)  
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 3) จากประสบการณของทานทั้งทางตรงและทางออมที่ทานประสบจากเพื่อน บุคคลใกลชิด 

หรือผูที่ทานรูจักที่มีประสบการณในการเลนพนันฟุตบอล เมื่อบุคคลหรือกลุมบุคคลเหลานั้นตองการ

เลนพนันฟุตบอล ทานคิดวา… 

 
“ มีปจจัยใดบางที่เปน “ปจจัยสงเสริม/สนับสนุน/เปนสิ่งจูงใจ” ใหบุคคลเหลานั้นเลนพนัน
ฟุตบอล และสิ่งใดบางที่เปน “ปจจัยขัดขวาง/เปนอุปสรรค” ไมใหบุคคลเหลานั้นเลนพนัน
ฟุตบอล” 

 

(ปจจัยสงเสรมิหรือปจจัยขดัขวาง อาจจะเปนสิง่ของ บุคคล เหตุการณ หรืออ่ืนๆ ก็ได) 

 

ปจจัยสงเสริมหรือสนับสนุน 
ใหเลนพนันฟุตบอล 

 
ปจจัยทีข่ัดขวาง 

ไมใหเลนพนนัฟุตบอล 

1)   1)  

2)   2)  

3)   3)  

4)   4)  

5)   5)  

 
“ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่งที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ ซึ่งขอมูลที่ทานใหความ

อนุเคราะหในการตอบจะเก็บเปนความลับและนําไปใชประโยชนเพื่อการทําปริญญานิพนธเทานั้น” 

 

นางสาวอัจฉราพรรณ กนัสุยะ 
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คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ เปนการศึกษาถึงความเชื่อ ทัศนคติ ความตั้งใจของนักศึกษา ซึ่งในการตอบ

แบบสอบถามนี้เปนความคิดเห็นจึงไมมีขอใดถูกหรือผิด และไมมีตัวบงชี้ความดี-เลว จึงขอใหนักศึกษา ตอบดวย

ความรูสึกที่แทจริง โดยคําตอบนี้จะถูกเก็บเปนความลับ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลไปประกอบการศึกษาวิจัย

และการทําปริญญานิพนธ และขอมูลที่ไดจากนักศึกษาจะเปนประโยชนในเชิงวิชาการ ขอใหนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามดวยความตั้งใจ และโปรดทําทุกขอ 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

  สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 
 

 ในสวนที่ 2 โปรดอานและพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความ

คิดเห็นของนักศึกษา มากที่สุดเพียงขอละ 1 เครื่องหมายและโปรดตอบทุกขอ 

 
 

ตัวอยางเชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวนที่ สวนที่ 11  ขอมูลสวนบุคคลขอมูลสวนบุคคล  
 

โปรดเติมขอมูลในชองวางหรือทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกบันักศึกษา 
 

1) เพศ         ชาย    หญิง 

2) อายุ       ......................ป 

3) ศึกษาในชั้นป...      ชั้นปที่ 1     ชั้นปที่ 2   ชั้นปที่ 3  ชั้นปที่ 4  ชั้นปที่.......... 

4) คณะที่ศึกษา      .................................................................... 

5) รายรับ (เงิน) ที่ไดรับในแตละเดือน ประมาณ..................................บาท/เดือน 

แบบสอบถามพฤติกรรมการเลนพนนัฟุตบอลของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

 

  

0. ฉันเชื่อวา “การเลนพนันฟุตบอล” ทําใหฉันมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น 
 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7  เชื่อ 
 

 

การแปลความหมาย 

ไมเชื่อ (1)   หมายถึง  ไมเชื่อมากที่สุด/ไมเชื่อเลย             เชื่อ (5)    หมายถึง  เชื่อมากที่สุด 

ไมเชื่อ (2)   หมายถึง  ไมเชื่อปานกลาง                           เชื่อ (6)    หมายถึง  เชื่อปานกลาง 

ไมเชื่อ (3)   หมายถึง  ไมเชื่อนอย/ไมคอยเชื่อ                  เชื่อ (7)    หมายถึง  เชื่อนอย 

          (4)   หมายถึง  ไมแนใจ 
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สวนที่ สวนที่ 22  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล  
 

  แบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีตอการเลนพนันฟุตบอลแบบวัดเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล  
 

ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษามากที่สุด 
 

ขอคําถาม 

ระดับความตั้งใจเลนพนันฟุตบอล 

ไมเลนไมเลน นอยที่สุด นอยที่สุด <<------------------  ปานกลาง ปานกลาง ------------------>>  มากที่สุดมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. ถามีการจัดการแขงขันฟฟาเวลิดคัพ (ฟุตบอลโลก) ขึ้น 

ในสัปดาหขางหนา ทานตั้งใจที่จะเลนพนันฟุตบอลมาก

นอยเพียงใด 

        

2. ถามีการจัดการแขงขันฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยุโรป 

(ฟุตบอลยูโร) ขึ้น ในสัปดาหขางหนา ทานตั้งใจที่จะเลน

พนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

        

3. ถามีการจัดการแขงขันฟุตบอลสโมสร (ฟุตบอลลีกแต

ละประเทศ) ขึ้น ในสัปดาหขางหนา ทานตั้งใจที่จะเลน

พนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

        

4. ถามีการจัดการแขงขันฟุตบอลซึ่งเปนนัดที่ทานสนใจ 

ทานตั้งใจที่จะเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 
        

5. ถามีการจัดการแขงขันฟุตบอลซึ่งเปนนัดที่ทานสนใจ 

และมีการถายทอดในชวงตนเดือน (วันที่ 1-10) ทานตั้งใจ

ที่จะเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

        

6. ถามีการจัดการแขงขันฟุตบอลซึ่งเปนนัดที่ทานสนใจ 

และมีการถายทอดในชวงกลางเดือน (วันที่ 11-20) ทาน

ตั้งใจที่จะเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

        

7. ถามีการจัดการแขงขันฟุตบอลซึ่งเปนนัดที่ทานสนใจ 

และมีการถายทอดในชวงปลายเดือน (วันที่ 21-31) ทาน

ตั้งใจที่จะเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 
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  แบบวัดพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลแบบวัดพฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

 

ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษามากที่สุด 
 

ทุกครั้ง   หมายถึง ในการแขงใน 10 ครั้ง จะเลนพนันฟุตบอลทุกครั้ง หรือประมาณ 100 % 

บอยครั้ง    หมายถึง ในการแขงใน 10 ครั้ง จะเลนพนันฟุตบอล 8-9 ครั้ง หรือประมาณ 80-90 % 

คอนขางบอย  หมายถึง ในการแขงใน 10 ครั้ง จะเลนพนันฟุตบอล 6-7 ครั้ง หรือประมาณ 60-70 % 

บางครั้ง    หมายถึง ในการแขงใน 10 ครั้ง จะเลนพนันฟุตบอล 4-5 ครั้ง หรือประมาณ 40-50 % 

นานๆครั้ง   หมายถึง ในการแขงใน 10 ครั้ง จะเลนพนันฟุตบอล 2-3 ครั้ง หรือประมาณ 20-30 % 

ไมเคยเลยหรือนอยมาก หมายถึง  ไมเคยเลนพนันฟุตบอลเลยหรือเลน 1 ครั้งใน 10 ครั้ง หรือประมาณ 0-10 % 

 

 
  ทานมีรายรับ (เงิน) ในชวงเวลาใด? 

 

 ตนเดือน (วันที่1-10) 

 กลางเดือน (วันที่11-20) 

 ปลายเดือน (วันที่21-31) 
 

บทบาท เปาหมาย ชวงเวลา 
พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอล 

ไมเคยเลย
นอยมาก 

นานๆ
ครั้ง 

บางครั้ง 
คอนขาง 
บอย 

บอยครั้ง ทุกครั้ง 

ผูเลน 

ในชวงการจัดการแขงขันฟุตบอลยูโรที่ผานมา ทานเลน

พนันฟุตบอลในชวงเวลาในบาง? 
0-10 % 20-30 % 40-50 % 60-70 % 80-90 % 100% 

(1.) ฟุตบอลยูโร 

ตนเดือน (วันที่1-10)       

กลางเดือน (วันที่11-20)       

ปลายเดือน (วันที่21-31)       

เม่ือมีการจัดการแขงขันฟุตบอลลีกขึ้น  ทานเลนพนัน

ฟุตบอลในชวงเวลาใดบาง? 
0-10 % 20-30 % 40-50 % 60-70 % 80-90 % 100% 

(2.) ฟุตบอลลีก 

ตนเดือน (วันที่1-10)       

กลางเดือน (วันที่11-20)       

ปลายเดือน (วันที่21-31)       
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  แบบวัดความเชื่อและประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอลแบบวัดความเชื่อและประเมินความเชื่อเกี่ยวกับการเลนพนันฟุตบอล 
 

ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษามากที่สุด 
 

 

6. สําหรับฉันแลว...การพัฒนาสมองดวยวิธีการเลนพนันฟุตบอล เปนสิ่งที่สําคัญเพียงใด 

ไมสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 สําคัญ 
 

7. ฉันเชื่อวา “การเลนพนันฟุตบอล” ทําใหเสียเงิน เสียทรัพย และกอใหเกิดหนี้สิน 
 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

8. สําหรับฉันแลว... การที่ตองเสียเงิน เสียทรัพย และเปนหนี้สินจากการเลนพนันฟุตบอลเปนส่ิงที่สําคัญเพียงใด 

ไมสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 สําคัญ 
 

9.ฉันเชื่อวา “การเลนพนันฟุตบอลทําใหเสียสุขภาพจิต เชน กอใหเกิดความเครียด ความวิตกกังวล” 
 

 
ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 

 

 

10. สําหรับฉันแลว... “ความวิตกกังวล ความเครียด” อันเนื่องมาจากการเลนพนันฟุตบอล เปนส่ิงที่สําคัญเพียงใด 

ไมสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 สําคัญ 
 

 

11. ฉันเชื่อวา “การเลนพนันฟุตบอล” สงผลกระทบตอการเรียน เชน เรียนไมรูเร่ือง สงงานลาชา เสียสมาธิ 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

 

12. สําหรับฉันแลว... “การเสียการเรียน” อันเนื่องมาจากการเลนพนันฟุตบอล เปนสิ่งที่สําคัญเพียงใด 

ไมสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 สําคัญ 
 

 

1. ฉันเชื่อวา “การเลนพนันฟุตบอล” เปนอีกหนึ่งหนทางในการหาเงิน  

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

 

2. สําหรับฉันแลว... “เงิน” ที่ไดมาจากการเลนพนันฟุตบอล เปนส่ิงที่สําคัญเพียงใด 

ไมสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 สําคัญ 
 

 

3. ฉันเชื่อวา “การเลนพนันฟุตบอล” ทําใหการชมและเชียรฟุตบอลสนุกมากขึ้น 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

4. สําหรับฉันแลว... การเลนพนันฟุตบอลที่ทําใหการชมและเชียรฟุตบอลสนุกมากขึ้นนั้น เปนส่ิงที่สําคัญเพียงใด 

ไมสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 สําคัญ 
 

5. ฉันเชื่อวา “การเลนพนันฟุตบอล” ทําใหฉันไดพัฒนาสมอง โดยเปนการฝกการคิดวิเคราะหและการวางแผนการเลน

และแขงขันฟุตบอล 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
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13. ฉันเชื่อวา “การเลนพนันฟุตบอล” กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม เชน การถูกขมขู ทะเลาะวิวาท ลักขโมย 
 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

14. สําหรับฉันแลว... ”ปญหาอาชญากรรมในสังคม” ที่เกิดจากการเลนพนันฟุตบอล เปนส่ิงที่สําคัญเพียงใด 
 

ไมสําคัญ 1 2 3 4 5 6 7 สําคัญ 
  
  
  

  แบบวัดทัศนคติที่มีตอการเลนพนันฟุตบอลแบบวัดทัศนคติที่มีตอการเลนพนันฟุตบอล  
  

ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษามากที่สุด 
  

การที่ฉันเลนพนันฟุตบอล เปนสิ่งที่การที่ฉันเลนพนันฟุตบอล เปนสิ่งที่......  
  

สูญเสียเงิน 1 2 3 4 5 6 7 ไดเงิน 
  

นาเบื่อ 1 2 3 4 5 6 7 สนุก 
  

ไรสาระ 1 2 3 4 5 6 7 มีสาระ 
  

หดหู 1 2 3 4 5 6 7 ตื่นเตน 
  

กดดัน 1 2 3 4 5 6 7 ผอนคลาย 
  

ยากจน 1 2 3 4 5 6 7 รํ่ารวย 
  

 

เปนทุกข 1 2 3 4 5 6 7 เปนสุข 

 

ไมดี 1 2 3 4 5 6 7 ดี 
  

  

  

  

  

  

  

  แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการ
เลนพนันฟุตบอลเลนพนันฟุตบอล  

 

ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษามากที่สุด 
 

 

1. ฉันเชื่อวา “กลุมเพื่อนที่เลนพนันฟุตบอล ตองการใหฉันรวมเลนพนันฟุตบอลดวย” 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

2. ในความรูสึกของฉัน...ฉันตองการ “ทําตาม” ความประสงคของเพื่อนที่เลนพนันฟุตบอล ตองการใหทํามากนอย

เพียงใด 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ  

 
 

3. ฉันเชื่อวา “กลุมผูที่อยูในขบวนการเลนพนันฟุตบอล เชนโตะบอล เด็กเดินโพย ตองการใหฉันเลนพนันฟุตบอล” 
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7. ฉันเชื่อวา “พอแมของฉัน ไมตองการใหฉันเลนพนันฟุตบอล” 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 
 

8. ในความรูสึกของฉัน... ฉันตองการ “ทําตาม” ความประสงคของพอแม มากนอยเพียงใด 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ 
 

9. ฉันเชื่อวา “เพื่อนของฉัน ไมตองการใหฉันเลนพนันฟุตบอล” 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

10. ในความรูสึกของฉัน... ฉันตองการ “ทําตาม” ความประสงคของเพื่อน มากนอยเพียงใด 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ 
 

11. ฉันเชื่อวา “อาจารยของฉัน ไมตองการใหฉันเลนพนันฟุตบอล” 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

12. ในความรูสึกของฉัน... ฉันตองการ “ทําตาม” ความประสงคของอาจารย มากนอยเพียงใด 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ 

13. ฉันเชื่อวา “ญาติผูใหญ (ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา) ของฉัน ไมตองการใหฉันเลนพนันฟุตบอล” 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 

14. ในความรูสึกของฉัน... ฉันตองการ “ทําตาม” ความประสงคของญาติผูใหญ (ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา) มากนอย

เพียงใด 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ 

 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

 

 

4. ในความรูสึกของฉัน... ฉันตองการ “ทําตาม” ความประสงคของกลุมผูอยูในขบวนการเลนพนันฟุตบอลมากนอย

เพียงใด 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ 
 

 

 

 

5. ฉันเชื่อวา “ส่ือตางๆ เชน ผูวิเคราะหผลฟุตบอล รายการกีฬา เว็บไซดที่มีการเจาะลึกทํานายผลฟุตบอล ชักจูงใหฉัน

เลนพนันฟุตบอล” 

ไมเชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 เชื่อ 
 

 

6. ในความรูสึกของฉัน... ฉันตองการ “ทําตาม” ความประสงคของสื่อตางๆที่เกี่ยวของกับกีฬาฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ 
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  แบบวัดการคลอยตามกลุมอางอิงแบบวัดการคลอยตามกลุมอางอิง  
 

ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษามากที่สุด 
  

1. กลุมเพื่อนที่เลนพนันฟุตบอล สวนมากคิดวา...ฉันควรหรือไมควร เลนพนันฟุตบอล 
 

ไมควร 1 2 3 4 5 6 7 ควร 
 

 
 

2. กลุมของผูที่อยูในขบวนการเลนพนันฟุตบอล เชน โตะบอล เด็กเดินโพย สวนมากคิดวา...ฉันควรหรือไมควรเลนพนัน

ฟุตบอล 
 

ไมควร 1 2 3 4 5 6 7 ควร 
 

3. ส่ือตางๆ เชน ผูวิเคราะหผลฟุตบอล รายการกีฬา หนังสือกีฬาตางๆ เว็บไซดที่มีการเจาะลึกทํานายผลฟุตบอล  

สวนมากคิดวา...ฉันควรหรือไมควร เลนพนันฟุตบอล 

ไมควร 1 2 3 4 5 6 7 ควร 
 

4. พอแมของฉัน คิดวา...ฉันควรหรือไมควร เลนพนันฟุตบอล 

ไมควร 1 2 3 4 5 6 7 ควร 
 

5. เพื่อนของฉัน คิดวา...ฉันควรหรือไมควร เลนพนันฟุตบอล 

ไมควร 1 2 3 4 5 6 7 ควร 
 

 

6. อาจารยของฉัน คิดวา...ฉันควรหรือไมควร เลนพนันฟุตบอล 
 

ไมควร 1 2 3 4 5 6 7 ควร 

 

7. ญาติผูใหญ (ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา) ของฉัน คิดวา...ฉันควรหรือไมควร เลนพนันฟุตบอล 

ไมควร 1 2 3 4 5 6 7 ควร 

  
  แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูอํานาจของปจจยัควบคุมแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรูอํานาจของปจจยัควบคุม  และแบบวัดการรับรูและแบบวัดการรับรู
ความสามารถในการควบคุมความสามารถในการควบคุมตนเองตนเอง  

 

ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนกัศึกษามากที่สุด 
 

1. โอกาสที่ฉัน “ไดเงิน” จากการเลนพนันฟุตบอล 

ไมมีเลย 1 2 3 4 5 6 7 มีมาก 
 

 

2. สําหรับฉัน... “การไดเงิน” จากการเลนพนันฟุตบอลเปนการสงเสริมใหฉันเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ไมสงเสริม 1 2 3 4 5 6 7 สงเสริม 
 

 

คําช้ีแจง 

คําช้ีแจง 
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3. เม่ือมีความจําเปนตองใชเงิน แตเงินที่มีอยูไมพอใช ฉันจึงตองการหาเงินเพิ่มดวยการเลนพนันฟุตบอล 

ไมจริง 1 2 3 4 5 6 7 จริง 
 

4. โอกาสที่ “เพื่อนชักชวนฉัน” ใหเลนพนันฟุตบอล 

ไมมีเลย 1 2 3 4 5 6 7 มีมาก 
 

 

5. สําหรับฉัน... “การที่เพื่อนชักชวน” เปนการสงเสริมใหฉันเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ไมสงเสริม 1 2 3 4 5 6 7 สงเสริม 
 

 

6. ฉันควบคุมตนเองไดมากนอยเพียงใด ที่จะปฏิเสธเพื่อน เม่ือฉันถูกชักชวนใหเลนพนันฟุตบอล 

ควบคุมไมได 1 2 3 4 5 6 7 ควบคุมได 
 

7. โอกาสที่ฉัน “ตองการชมและเชียรการแขงขันฟุตบอลใหสนุกมากขึ้นนั้น” มีมากนอยเพียงใด 

ไมมีเลย 1 2 3 4 5 6 7 มีมาก 
 

 

8. สําหรับฉัน... “ความตองการใหบรรยากาศในการชมและเชียรการแขงขันฟุตบอลสนุกมากขึ้น” เปนการ 

สงเสริมการเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ไมสงเสริม 1 2 3 4 5 6 7 สงเสริม 
 

 

9. ฉันควบคุมตนเองไมใหเลนพนันฟุตบอลไดมากนอยเพียงใด เม่ือตองการใหบรรยากาศในการชมและเชียรการแขงขัน

ฟุตบอลสนุกมากขึ้น 

ควบคุมไมได 1 2 3 4 5 6 7 ควบคุมได 
 

 
10. “การที่ตองอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเลนพนันฟุตบอล เชนอยูใกลแหลงโตะบอล มีเครื่องมือหรือ

อุปกรณส่ือสาร (โทรศัพท คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต)” เปนเรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันไดมากนอยเพียงใด 

ไมเกิดขึ้น 1 2 3 4 5 6 7 เกิดขึ้น 
 

 

11. “การที่ตองอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเลนพนันฟุตบอล เชนอยูใกลแหลงโตะบอล มีเครื่องมือหรือ

อุปกรณส่ือสาร (โทรศัพท คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต )” เปนการสงเสริมใหฉันเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ไมสงเสริม 1 2 3 4 5 6 7 สงเสริม 
 

 

12. “ถาตองอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอการเลนพนันฟุตบอล เชนไมมีแหลงโตะพนันบอล ไมมีที่ดูการ

แขงขัน ฯลฯ” ฉันยังตองการเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ 
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13. “ฉันมีความจําเปนตองใชเงิน” มากนอยเพียงใด 

ไมจําเปน 1 2 3 4 5 6 7 จําเปน 
 

 

14. สําหรับฉัน... “ความจําเปนตองใชเงิน” สงเสริมใหฉันเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ไมสงเสริม 1 2 3 4 5 6 7 สงเสริม 
 

 

15. “ถามีเงินไมพอใชและมีความจําเปนตองใชเงิน” ฉันสามารถควบคุมตนเองไมใหเลนพนันฟุตบอลไดมากนอย

เพียงใด 

ควบคุมไมได 1 2 3 4 5 6 7 ควบคุมได 
 

16. “การที่พอแมและคนในครอบครัวของฉัน อบรมส่ังสอน ไมใหฉันเลนพนันฟุตบอล” เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดมากนอย

เพียงใด 

ไมเกิดขึ้น 1 2 3 4 5 6 7 เกิดขึ้น 
 

 

17. “การไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับขอเสียของการเลนพนันฟุตบอล จากพอแมและคนในครอบครัว” เปนสิ่งที่

ขัดขวางการเลนพนันฟุตบอลของฉันมากนอยเพียงใด 

ขัดขวาง 1 2 3 4 5 6 7 ไมขัดขวาง 
 

 

18. “การไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับขอเสียของการเลนพนันฟุตบอล จากพอแมและคนในครอบครัว” ทําใหฉันยัง

ตองการเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ 
 

19. “โอกาสที่ฉันจะมีความเสี่ยงตอการถูกตํารวจจับ เนื่องจากการเลนพนันฟุตบอล” เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดมากนอย

เพียงใด 

ไมเกิดขึ้น 1 2 3 4 5 6 7 เกิดขึ้น 
 

 

20. สําหรับฉัน... “ความเส่ียงตอการถูกตํารวจจับ” เปนเรื่องที่ขัดขวางการเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ขัดขวาง 1 2 3 4 5 6 7 ไมขัดขวาง 
 

 

21. ฉันควบคุมตนเองไมใหเลนพนันฟุตบอลไดเพียงใด “เม่ือกลัวถูกตํารวจจับ” 

ควบคุมไมได 1 2 3 4 5 6 7 ควบคุมได 
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ขอขอบคุณนักศึกษาทุกทาน สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ 

 

นางสาวอัจฉราพรรณ กันสุยะ 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด “ที่ฉันจะเกิดความรูสึกละอายใจ หากเลนพนันฟุตบอล” 

เปนไปไมได 1 2 3 4 5 6 7 เปนไปได 
 

 

23. สําหรับฉัน... “ความรูสึกละอายใจที่เกิดขึ้น” ขัดขวางการเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด 

ขัดขวาง 1 2 3 4 5 6 7 ไมขัดขวาง 
 

 

24. “ความรูสึกละอายใจที่เกิดขึ้น” ทําใหฉันยังตองการที่จะเลนพนันฟุตบอลมากนอยเพียงใด” 

ไมตองการ 1 2 3 4 5 6 7 ตองการ 
 



251 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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