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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดเกมพนัน
ฟุตบอล2)ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความถีแ่ ละค่าใช้จา่ ยในการเล่นพนันฟุตบอล และ 3) ศึกษาความยืดหยุน่
อุปสงค์ในการเล่นพนันฟุตบอลต่อรายได้ (Income Elasticity) รวมไปถึงอุปสงค์ทคี่ าดหวังต่อการเล่นพนัน
ฟุตบอล (Gambling Pent-Up Demand)
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 1) นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชาย
ที่ก�ำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค โดยอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง นักศึกษาที่มี
รายได้ส่วนตัวเพิ่มขึ้นและรายจ่ายส่วนตัวลดลง มีโอกาสที่จะเล่นพนันฟุตบอลมากขึ้น 2) นักศึกษาที่เล่น
พนันฟุตบอลที่มีรายจ่ายส่วนตัวในชีวิตประจ�ำวันเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มของการวางเงินเดิมพันต่อครั้งและ
ความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่นักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น และนักศึกษาที่
มีรายได้ส่วนตัวเพิ่มขึ้นจะมีความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลลดลง นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซด์
รับแทงพนันจะวางเงินเดิมพันและมีความถีใ่ นการเล่นพนันฟุตบอลสูงกว่านักศึกษาทีเ่ ล่นพนันฟุตบอลผ่าน
โต๊ะพนันบอล 3) หากประเทศไทยอนุญาตให้มรี า้ นรับแทงพนันฟุตบอลถูกกฎหมาย การเล่นพนันผ่านร้าน
รับพนันถูกกฎหมาย (อุปสงค์ที่คาดหวังหรือ Pent-Up Demand) ถือเป็นสินค้าบริการที่มีค่าความยืดหยุ่น
อุปสงค์ต่อรายได้ต�่ำ โดยหากรายได้นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลเพิ่มขึ้น 1 บาท นักศึกษาจะวางเดิมพัน
ผ่านร้านรับพนันฟุตบอลถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น 0.40 บาท
ค�ำส�ำคัญ: เกมพนันฟุตบอล เว็บไซต์พนันฟุตบอล โต๊ะพนันบอล ความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้ อุปสงค์
ที่คาดหวัง

Abstract
The objectives of this research are: 1) to determine the characteristics of university students
who participate in the football betting; 2) to examine the factors which affect the gambling
frequency and the gambling expenditures on football betting; and 3) to investigate the income
elasticity of demand for football betting and estimate the pent-up demand for legal football betting.
The empirical results can be concluded that 1) most students who participate in football
betting are male, living with their parents, and studying at the universities which are located in
the rural areas. The increase of students’ personal income and the decrease of students’ daily
expenditures lead to increase the opportunity of students’ football betting. 2) Students who
have high daily expenditures will spend more and frequently gamble on football betting whereas
students who have an increase in family’s income and personal income will have a low rate of
football betting. However, students who bet through football gambling websites have a higher
rate of gambling frequency and gambling expenditures than students who gamble with gambling
operator (offline football betting). 3) The result of pent-up demand for legal football betting, with
respect to the personal income, is positive and inelastic. It can be interpreted that if students’
personal income goes up 1 Baht, the expenditure on legal football betting, if the government
legalises the football betting, will go up 0.40 Baht on average.
Keywords: Football Betting, Football Gambling Websites, Football Gambling Operators, Income
Elasticity of Demand, Pent-Up Demand
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บทน�ำ

การพนันถือเป็นอีกหนึง่ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในเกือบทุกสังคม ทุกวัฒนธรรมของหลายประเทศบนโลก
ใบนี้ เ ฉกเช่ น กิ จ กรรมอื่ น ทั่ ว ไป กิ จ กรรมการพนั น สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ที่ ม นุ ษ ย์ ที่ รั ก
ความเสี่ยงต้องการจะพนันผลของเหตุการณ์ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น นิยามของการเล่นพนันนั้นมีความแตกต่าง
ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละวัฒนธรรม อย่างเช่นวัฒนธรรมตะวันตกมักนิยามการเล่นพนันคือ การวางเดิมพันเงิน
หรือสิ่งของที่มีมูลค่าต่อผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งโดยมากจะเป็นเหตุการณ์ที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ แม้จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ากิจกรรมการพนันนั้นก่อให้เกิดปัญหาและ
ผลกระทบในวงกว้าง แต่ก็มิอาจปฏิเสธว่า กิจกรรมนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในหลายสังคม ดังจะเห็น
ได้จากความนิยมในการเล่นพนันเพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกประเทศ (Manzin & Biloslavo, 2008; Wood &
Williams, 2007)
กล่าวได้วา่ ประเด็นเรือ่ งการพนันและการเล่นพนันถือเป็นประเด็นทีส่ ร้างปัญหาให้กบั สังคมไทย
มาอย่ า งยาวนาน โดยเฉพาะการเล่ น พนั น ในกลุ ่ ม เยาวชนที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(วิษณุ วงศ์สนิ ศิรกิ ลุ , 2555; สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ และคณะ, 2557; สรชัย พิศาลบุตร, มนฤดี กีรติพรานนท์,
กมลทิพย์ อาร์ธอส, และวิษณุ วงศ์สินศิริกุล, 2557) ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธว่า เยาวชนกลุ่มนี้คือก�ำลังหลัก
ของประเทศ หากบุคคลกลุ่มนี้ฝักใฝ่หรือมุ่งแต่แสวงหาความสนุกจากการเล่นพนัน ย่อมส่งผลกระทบ
ทางลบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแน่นอน อย่างน้อยที่สุดย่อมส่งผลให้ระดับความสามารถ
ในการผลิต (Productivity) ของประเทศลดลงในอนาคตอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง
จากผลการส�ำรวจของ สรชัย พิศาลบุตร และคณะ (2557) พบว่า มีเยาวชนไทยในปี พ.ศ. 2556
ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษาถึงเกือบร้อยละ 30 หรือราว 530,000 คน ทีย่ อมรับว่า เคยเล่นการพนัน
โดยเกมพนันที่เป็นที่นิยม 5 อันดับแรก คือ เกมพนันไพ่ บิงโก หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐบาล และ
พนันฟุตบอล ตามล�ำดับ
การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งศึกษาคุณลักษณะ และพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของกลุ่มเยาวชนที่
ก�ำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยจะใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐมิติ (Econometrics) ในการศึกษา เหตุทเี่ ลือก
ศึกษาเกมพนันฟุตบอลเพราะเกมพนันประเภทนี้มีวงเงินพนันหมุนเวียนสูงที่สุดและเป็น 1 ใน 5 ประเภท
เกมพนันที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี (สรชัย พิศาลบุตร และคณะ, 2557) ทั้งนี้ผลการศึกษา
จะสร้างความเข้าใจในเรือ่ งการพนันฟุตบอลให้กบั สังคมได้อย่างถูกต้อง และยังน�ำไปสูข่ อ้ เสนอต่อผูก้ ำ� หนด
นโยบาย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเยาวชนไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดเกมพนันฟุตบอล
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความถี่และค่าใช้จ่ายในการเล่นพนันฟุตบอล
3. เพื่อศึกษาความยืดหยุ่นอุปสงค์ในการเล่นพนันฟุตบอลต่อรายได้ (Income Elasticity) และ
อุปสงค์ที่คาดหวังต่อการเล่นพนันฟุตบอล (Gambling Pent-Up Demand)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและตัวอย่าง ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการส�ำรวจในโครงการการศึกษา
สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจ�ำปี 2556: กรณีสถาบันการศึกษา
ของ สรชัย พิศาลบุตร และคณะ (2557) โดยประชากรคือ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ทั่วประเทศ ประจ�ำปีการศึกษา 2555 จาก 44 สถาบันการศึกษาซึ่งถูกคัดเลือกเนื่องจากทั้ง 44 สถาบัน
นี้มีความหลากหลายทางสาขาวิชาที่เปิดสอน และนักศึกษารวมถึงครอบครัวของนักศึกษาที่เรียนใน 44
สถาบันแห่งนีม้ คี วามหลากหลายทางสภาพเศรษฐกิจสถาบันการศึกษาทัง้ 44 แห่งทีถ่ กู คัดเลือกนีแ้ บ่งเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ 12 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎ 12 สถาบัน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 สถาบัน และมหาวิทยาลัยเอกชน 12 สถาบัน รวมตัวอย่างทั้งสิ้น
2,199 ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลท�ำโดยการสุ่มเลือกสถาบันการศึกษาในแต่ละประเภทด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) คือ การจับฉลากโดยในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะ
ก�ำหนดตัวอย่างจากประชากรในสายการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาย
สังคมศาสตร์ในสัดส่วน 3:3:4 ตามล�ำดับและในแต่ละชั้นภูมิจะเลือกตัวอย่างนักศึกษาโดยให้กระจายไป
ตามสาขาที่ศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา และเพศ ในสัดส่วนเท่าๆกัน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) เครือ่ งมือทางเศรษฐมิติ โดย 1) ใช้ Logit Model ในการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา
ที่เล่นพนัน และปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาที่เล่นพนันตัดสินใจเล่นพนันฟุตบอล เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
Layton & Worthington ในปี 1999 ที่ใช้ Logit Model ในการประเมินคุณลักษณะของผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อ
บริการการพนัน หรืองานวิจยั ของ Pugh & Webleyในปี 2000 ทีใ่ ช้เครือ่ งมือนี้ในการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของผูท้ ซี่ อื้ สลากล็อตเตอรีโ่ ดยโมเดลทีใ่ ช้ทดสอบผลคือ Gj = β0 + ∑j = 1βj χj + uj ; Gj = การมีสว่ นร่วมใน
การเล่นพนัน, β0, βj = กลุม่ ตัวแปรสัมประสิทธิท์ จี่ ะถูกประเมิน, χj = กลุม่ ตัวแปรอิสระ, uj = ค่าความแปรปรวน
และ 2) ใช้ Tobit Model ในการประเมินปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความถีแ่ ละค่าใช้จา่ ยในการเล่นพนัน
ฟุตบอลซึง่ การใช้เครือ่ งมือนีพ้ ฒ
ั นาและดัดแปลงมาจากงานศึกษาของ Kitchen & Powells ในปี 1991 ซึง่ ใน
งานนัน้ เป็นการศึกษาความต่างของปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อการใช้จา่ ยเพือ่ ซือ้ ล๊อตเตอรีข่ อง
ประเทศแคนาดา โดย Kitchen & Powells (1991)ได้ระบุว่า ตัวแปรตามที่ถูกจ�ำกัด (Limited Dependent
Variable) จะเกิดขึน้ เมือ่ ตัวแปรตามนัน้ มีคา่ เป็นบวกและศูนย์ เช่นการใช้จา่ ยในการซือ้ ล๊อตเตอรี่ ค่าใช้จา่ ย
ไม่สามารถมีค่าเป็นลบและศูนย์ได้ แต่จะมีค่าเป็นศูนย์ (ในทางสถิติ) ก็ต่อเมื่อบางตัวอย่างที่ถูกส�ำรวจ
ไม่ยอมระบุค�ำตอบ เช่นเดียวกับความถี่ในการเล่นพนันที่ไม่สามารถมีค่าเป็นศูนย์หรือเป็นลบได้ แต่จะ
มีค่าเป็นศูนย์ (ในทางสถิติ) ก็ต่อเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามไม่ยอมระบุค�ำตอบโดยโมเดลที่ใช้ทดสอบผล
คือ Fj = β0 + ∑j = 1βj χj + uj ; Fj = ความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอล, β0, βj = กลุ่มตัวแปรสัมประสิทธิ์
ที่จะถูกประเมิน, χj = กลุ่มตัวแปรอิสระ, uj = ค่าความแปรปรวนและโมเดล
Ej = β0 + ∑j = 1βj χj + uj ; Ej= ค่าใช้จ่ายในการเล่นพนันฟุตบอล, β0, βj= กลุ่มตัวแปรสัมประสิทธิ์
ที่จะถูกประเมิน, χj = กลุ่มตัวแปรอิสระ, uj = ค่าความแปรปรวน
2) แบบสอบถามโดย ส่วนที่ 1 ของแบบสอบถามจะเป็นการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมี
การสอบถามถึงศาสนาทีน่ บั ถือ รายได้และแหล่งทีม่ าของรายได้ เช่น จากครอบครัว การท�ำงาน หรือทุน
การศึกษา/ทุนกู้ยืม รายจ่ายประจ�ำ รวมไปถึงการพักอาศัยกับใคร เช่น ญาติ บิดา/มารดา เพื่อน เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามจะเป็นความคิดเห็นเกีย่ วกับการเล่นพนัน เช่น สมาชิกในครอบครัว/ญาติ/เพือ่ น
เล่นพนันหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามเองเคยเล่นพนันหรือไม่ รวมถึงเหตุผลของการตัดสินใจเล่นหรือไม่
เล่นพนัน เป็นต้น ในส่วนที่ 3 เป็นส่วนของการส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นพนัน ในแต่ละประเภทเกมพนันที่
ผูต้ อบแบบสอบถามมีสว่ นร่วมในการเล่นพนันในรอบปีทผี่ า่ นมา ลักษณะของค�ำถามเช่น เล่นพนันทายผล
ฟุตบอลมากีป่ ี เล่นพนันผ่านช่องทางใด ความถีใ่ นการเล่นพนัน จ�ำนวนเงินทีเ่ ล่นพนัน รวมไปถึงความคาดหวัง
ที่จะเล่นพนันหากมีร้านรับแทงพนันฟุตบอลถูกกฎหมายในประเทศไทย เป็นต้น ส่วนที่ 4 เป็นเรื่องของ
ผลกระทบที่ได้รับจากการเล่นพนันในรอบปีที่ผ่านมา เช่น เคยประสบปัญหาทางการเงินจากการ
เล่นพนันหรือไม่ เคยเล่นพนันเพื่อต้องการได้เงินที่เสียไปคืนมาหรือไม่ เป็นต้น และส่วนสุดท้ายของ
แบบสอบถามเป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพนัน เช่น เห็นด้วยหรือไม่กับการมีบ่อนพนัน
ถูกกฎหมายในประเทศไทย คิดเห็นอย่างไรในประเด็นที่ว่าการพนันทายผลฟุตบอลก่อให้เกิดหนี้สิน
เป็นต้น โดยค�ำตอบทีใ่ ห้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบในส่วนนี้ จะเป็นช่วงระดับความคิดเห็น ซึง่ มีดว้ ยกัน
5 ระดับ คือ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
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1. คุณลักษณะและประสบการณ์การพนันของนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดการพนันฟุตบอล
ในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจ�ำนวน 2,199 คน มีนักศึกษาที่ยอมรับว่าเล่นพนันในรอบ 1 ปีก่อนท�ำ
การส�ำรวจ ทัง้ สิน้ 642 คน ผลการศึกษาระบุวา่ เป็นนักศึกษาชายทีเ่ ล่นพนันฟุตบอลมากกว่านักศึกษาหญิง
โดยโอกาสในการเล่นพนันของนักศึกษาชายมีมากกว่านักศึกษาหญิงทีร่ ะดับร้อยละ 32 และส่วนใหญ่จะเป็น
นักศึกษาทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยภูมภิ าคมากกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน กทม. และปริมณฑลซึง่ โอกาส
ในการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาในภูมิภาคมีสูงกว่านักศึกษาใน กทม. และปริมณฑลร้อยละ 8 ทั้งนี้
เป็นเพราะการเล่นพนันฟุตบอล และผู้ให้บริการรับแทงพนันฟุตบอลหรือเจ้ามือนั้นกระจายไปทั่วประเทศ
ดังนั้นสัดส่วนผู้เล่นพนันที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคย่อมสูงกว่าผู้เล่นพนันที่อาศัยอยู่ใน กทม. และปริมณฑล
นักศึกษาที่อาศัยอยู่กับเพื่อน มีแนวโน้มที่จะไม่เล่นพนันฟุตบอลเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่อาศัย
อยูก่ บั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง โดยโอกาสของการไม่เล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษากลุม่ แรกมีสงู กว่าโอกาส
ของการไม่เล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษากลุม่ ทีส่ องเกือบร้อยละ15 สาเหตุเนือ่ งจากนักศึกษาทีอ่ าศัยอยูก่ บั
เพื่อนและเล่นการพนันมักนิยมเกมพนันที่สะดวก เข้าถึงง่าย และใช้เวลาไม่มากนักในการรู้ผลพนันอย่าง
“เกมพนันไพ่” สรชัย พิศาลบุตรและคณะ (2557) ชีใ้ ห้เห็นว่า เกมพนันไพ่ถอื เป็นเกมพนันทีไ่ ด้รบั ความนิยม
สูงสุดในกลุ่มนักศึกษาที่นิยมเล่นการพนัน โดยจะเล่นพนันกันเองในหมู่เพื่อนฝูง ตามหอพักนักศึกษาหรือ
บ้านเช่าทีอ่ าศัยอยูร่ วมกันระหว่างเพือ่ นซึง่ นักศึกษาทีน่ ยิ มเล่นพนันและอาศัยอยูก่ บั พ่อ แม่ หรือผูป้ กครอง
ย่อมไม่สะดวกในการเล่นเกมพนันประเภทนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสเล่นพนันฟุตบอลมากขึ้นหากรายได้ของ
ครอบครัวเพิม่ ขึน้ รายได้สว่ นตัวของนักศึกษาเพิม่ ขึน้ และรายจ่ายส่วนตัวของนักศึกษาลดลง ผลการส�ำรวจ
ของสรชัย พิศาลบุตรและคณะ ในปี 2557 พบว่า รายจ่ายส�ำหรับการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้โดยประมาณ และร้อยละ 92 ของนักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลระบุว่า
แหล่งรายได้หลักทีไ่ ด้รบั ประจ�ำต่อเดือนมาจากครอบครัว ดังนัน้ รายได้ครอบครัวย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อโอกาสในการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษา และถ้านักศึกษาสามารถลดรายจ่ายส่วนตัวลงได้ ซึง่ เสมือน
มีรายได้ส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้นก็อาจน�ำเงินส่วนที่เหลือไปเล่นพนันฟุตบอล
นักศึกษาที่เคยเล่นพนันเกินกว่าความสามารถในการจ่ายหากเสียพนัน มีแนวโน้มที่จะเล่น
พนันฟุตบอลมากกว่านักศึกษาที่ไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนี้ที่ระดับความน่าจะเป็นร้อยละ 9 สาเหตุมาจาก
โครงสร้างของเกมพนันฟุตบอลเอือ้ ให้ผเู้ ล่นพนันส่วนใหญ่ไม่จำ� เป็นต้องใช้เงินสดในการวางเดิมพันล่วงหน้า
ถ้าเป็นการเล่นพนันผ่านโต๊ะพนันบอล ผูเ้ ล่นพนันและเจ้ามือจะเดิมพันกันด้วยปากเปล่า และจะตกลงช�ำระ
หนี้พนันกันภายหลังซึ่งโดยมากจะเป็นสัปดาห์ละครั้งส�ำหรับการเล่นพนันผ่านเว็บไซต์พนัน แม้ส่วนใหญ่
ผู้เล่นพนันมักต้องโอนเงินสดเข้าบัญชีพนันของตนก่อนก็ตาม แต่เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นพนัน
และเจ้าของเว็บไซต์พนันได้รับการพัฒนาจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ผู้เล่นพนันก็จะได้รับการอนุมัติให้
เล่นพนันเกินวงเงินบัญชีพนันของตนได้ (วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, 2555)
สรชัย พิศาลบุตรและคณะ (2557) ยังระบุดว้ ยว่า จ�ำนวนนักศึกษามากทีส่ ดุ ทีย่ อมรับในประเด็น
“เคยเล่นพนันเพียงเพื่อต้องการเงินที่เสียไปกลับคืนมา” ซึ่งเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงการเสพติดพนัน
เป็นกลุ่มนักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอล หวยใต้ดิน และพนันตู้ม้า ซึ่งสอดรับกับผลการศึกษาครั้งนี้ว่า
นักศึกษาที่เคยถูกตักเตือนหรือถูกบอกให้ลดหรือเลิกเล่นการพนัน เป็นนักศึกษาที่เล่นการพนันฟุตบอล
โดยโอกาสในการเล่นพนันของนักศึกษากลุม่ นีม้ มี ากกว่านักศึกษาทีไ่ ม่เคยถูกตักเตือนในเรือ่ งนีอ้ ยูท่ รี่ ะดับ
ร้อยละ 12 และสอดคล้องกับกลุ่มนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษจากการเล่นพนัน จะเป็นกลุ่มที่ไม่เล่นพนัน
ฟุตบอลโดยโอกาสของการเลือกที่จะไม่เล่นพนันฟุตบอลมีมากกว่ากลุ่มของนักศึกษาที่ไม่เคยได้รับโทษ
อยู่ที่ร้อยละ 8 เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เคยรู้สึกผิดต่อการเล่นพนันของตัวเองจะมีแนวโน้มที่จะไม่เล่นพนัน
ฟุตบอล โดยโอกาสของการไม่เล่นพนันฟุตบอลมีสงู กว่าราวร้อยละ 8 เมือ่ เทียบกับนักศึกษาทีไ่ ม่เคยรูส้ กึ
ผิดต่อการเล่นพนันของตนเอง นั่นหมายความว่า นักศึกษาที่ไม่เคยรู้สึกผิดต่อการเล่นพนันของตนส่วน
ใหญ่จะเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งแนวคิดนี้ล่อแหลมต่อการน�ำไปสู่การเสพติดพนันผลทางสถิติดังตารางที่ 1
(แสดงเฉพาะค่าสัมประสิทธิ์ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ)
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะและประสบการณ์การพนันของนักศึกษาที่ตัดสินใจเล่นพนันฟุตบอล
(จ�ำนวนตัวอย่าง 642 คน)
เล่นการพนันฟุตบอล
ตัวแปร
เขตพื้นที่
เพศ (0 = ชาย 1 = หญิง)
รายจ่ายส่วนตัว
รายได้ครอบครัว
พักอยู่กับเพื่อน
เคยเล่ น พนั น เกิ น กว่ า
ความสามารถในการจ่าย
เคยถูกเตือนหรือถูกบอก
ให้ลดหรือเลิกเล่น
การพนัน
เคยรู้สึกผิดกับการเล่น
พนันของตัวเอง
เคยถูกลงโทษจาก
การเล่นการพนัน

ค่าสัมประสิทธิ์

ค่าความแปรปรวน ค่าสถิติ Z

ค่าผลกระทบหน่วย
สุดท้าย
(Marginal effects)

0.61***
-2.51***
-0.39*
0.28**
-1.07***

0.24
0.33
0.21
0.14
0.41

2.51
-7.48
-1.80
1.93
-2.60

0.08
-0.32
-0.05
0.04
-0.14

0.61**

0.29

2.12

0.09

0.83***

0.26

3.22

0.12

-0.53**

0.25

-2.12

-0.08

-0.55*

0.34

-1.61

-0.08

(***) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 (**) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (*) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
(เขตพื้นที่ 0 = กทม. และปริมณฑล 1 = ภูมิภาค, ทุกตัวแปรด้านประสบการณ์การพนัน 0 = ไม่เคย
1 = เคย)
2. คุณลักษณะประสบการณ์การพนัน และความคิดเห็นด้านการพนันของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับความถี่และค่าใช้จ่ายในการเล่นพนันฟุตบอล
ในจ�ำนวนนักศึกษา 642 คนทีร่ ะบุวา่ เล่นพนันในรอบ 1 ปีทที่ ำ� การส�ำรวจ มี 126 คนทีย่ อมรับว่า
เล่นพนันฟุตบอล ผลการทดสอบความถีใ่ นการเล่นพนันฟุตบอลโดยใช้ Tobit Model เป็นเครือ่ งมือ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 (แสดงเฉพาะค่าสัมประสิทธิท์ มี่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิต)ิ พบว่า นักศึกษามีความถีใ่ นการเล่นพนัน
ฟุตบอลเฉลีย่ 16 สัปดาห์ตอ่ ปี นักศึกษาทีค่ รอบครัวมีรายได้เพิม่ ขึน้ และนักศึกษาทีม่ รี ายได้สว่ นตัวเพิม่ ขึน้ จะมี
ความถีใ่ นการเล่นพนันฟุตบอลลดลง ซึง่ สอดคล้องกับผลการทดสอบทีว่ า่ หากนักศึกษามีรายจ่ายส่วนตัวใน
ชีวติ ประจ�ำวันเพิม่ ขึน้ แนวโน้มของความถีใ่ นการเล่นพนันฟุตบอลจะเพิม่ สูงขึน้ ด้วย จึงกล่าวได้วา่ นักศึกษา
จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีป่ ระสบปัญหาทางการเงินจากการใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวันทีไ่ ม่เพียงพอ มักใช้การเล่นพนัน
ฟุตบอลเป็นทางออกในการแก้ปัญหา และการเล่นพนันที่ไม่ต้องใช้เงินวางเดิมพันล่วงหน้า ยิ่งท�ำให้
นักศึกษาสามารถเล่นพนันฟุตบอลได้เกินกว่าความสามารถที่จะช�ำระหนี้พนันหากเสียพนัน
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะประสบการณ์การพนัน และความคิดเห็นด้านการพนันที่เกี่ยวข้องกับความถี่
ในการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษา (จ�ำนวนตัวอย่าง 126 คน)
ตัวแปร

ความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอล
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าความแปรปรวน
ค่าสถิติ Z
4.83**
2.71
1.79
-10.16***
4.06
-2.50
-0.00***
0.00
-2.95
0.00***
0.00
3.00
-4.70***
1.26
-3.74
-15.51***
4.45
-3.49

เขตพื้นที่
เพศ (0 = ชาย 1 = หญิง)
รายได้ส่วนตัว
รายจ่ายส่วนตัว
รายได้ครอบครัว
พักอยู่กับเพื่อน
คนใกล้ชิดเล่นพนัน (0 = ไม่เล่น
7.88***
2.79
2.83
1 =เล่น)
เคยรู้สึกประสบปัญหาจากการเล่น
-6.56**
3.52
-1.86
พนัน
เคยประสบปัญหาทางการเงินจาก
15.48***
4.46
3.47
การเล่นพนัน
เคยรู ้ สึ ก ผิ ด กั บ การเล่ น พนั น ของ
-6.25***
3.01
-2.08
ตัวเอง
มีผลกระทบต่อครอบครัว
3.55***
1.45
2.44
ให้พนันฟุตบอลเป็นการพนันที่
-4.23***
1.97
-2.14
ถูกกฎหมาย
เล่นพนันเป็นวิธีได้เงินแบบง่าย
-2.20***
1.04
-2.11
และเร็ว
(***) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 (**) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (*) ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
(เขตพื้นที่ 0 = กทม. และปริมณฑล 1 = ภูมิภาค, ทุกตัวแปรด้านประสบการณ์การพนัน 0 = ไม่เคย 1
= เคย) (ความคิดเห็นด้านการพนันมี 5 ระดับ ความคิดเห็นที่ “ไม่เห็นด้วย” เท่ากับ 1 และความคิดเห็นที่
เห็นด้วยเท่ากับ 5)
นักศึกษาทีอ่ าศัยอยูก่ บั เพือ่ นจะมีความถีใ่ นการเล่นพนันฟุตบอลน้อยกว่านักศึกษาทีอ่ าศัยอยูก่ บั
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปที่ว่า โอกาสในการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาที่
อาศัยอยูก่ บั เพือ่ นนัน้ น้อยกว่าโอกาสในการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาทีอ่ าศัยอยูก่ บั บิดา มารดา หรือ
ผูป้ กครอง ทัง้ นีเ้ พราะนักศึกษากลุม่ แรกมีโอกาสในการเข้าถึงเกมพนันประเภทอืน่ มากกว่าการพนันฟุตบอล
ยิ่งกว่านั้นนักศึกษาที่มีคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนที่เล่นพนันฟุตบอลจะมี
ความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลสูงเพราะนักศึกษากลุ่มนี้มีโอกาสมากในการเข้าถึงการพนันฟุตบอล
นักศึกษาที่ไม่เคยรู้สึกผิดกับการเล่นพนันของตนเอง นักศึกษาที่ไม่เคยรู้สึกประสบปัญหาจาก
การเล่นพนัน นักศึกษาที่รู้สึกว่าครอบครัวของตัวเองได้รับผลกระทบจากการเล่นพนันของตน รวมไปถึง
นักศึกษาที่เคยประสบปัญหาทางการเงินจากการเล่นพนัน นักศึกษาเหล่านี้ล้วนมีความถี่ในการเล่นพนัน
ฟุตบอลสูง จะเห็นได้ว่านักศึกษากลุ่มนี้ส่วนหนึ่งยังไม่เห็นหรืออาจไม่ยอมรับถึงโทษภัยของการเล่นพนัน
ฟุตบอล โดยพิจารณาจากความเชื่อที่ว่าไม่รู้สึกผิดต่อการเล่นพนัน หรือยืนยันและมั่นใจว่าไม่เคยประสบ
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ปัญหาจากการเล่นพนัน หรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่ยอมรับว่าได้สร้างปัญหาให้กับครอบครัวจากการเล่น
พนันของตน แต่ก็ยงั มุ่งมั่นที่จะเล่นพนันฟุตบอลต่อไปและบ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาที่เคย
ประสบปัญหาทางการเงินจากการเล่นพนัน กลับเล่นพนันฟุตบอลค่อนข้างถี่ ซึง่ ผลทดสอบนีส้ อดคล้องกับ
ผลทดสอบที่ว่า นักศึกษาที่เล่นพนันเพียงเพื่อต้องการเงินที่เสียไปกลับคืนมา มักเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เล่น
พนันฟุตบอล ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่น่าจะเสพติดการพนัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า โทษภัยหนึ่งของการเล่น
พนันฟุตบอลคือ การเสพติดพนันโดยที่ผู้เล่นพนันอาจไม่รู้ตัว เพราะเชื่อมั่นว่าตนนั้นไม่เคยประสบปัญหา
ใดๆ จากการเล่นพนันเกมพนันประเภทนี้ หรือผูเ้ ล่นพนันส่วนหนึง่ อาจยอมรับว่าประสบปัญหา เช่นปัญหา
ทางการเงินจากการเล่นพนัน แต่กย็ งั คงใช้การเล่นพนันฟุตบอลเป็นเครือ่ งมือในการแก้ปญ
ั หา ซึง่ ก็สะท้อน
ให้เห็นถึงการเสพติดพนันฟุตบอลนั่นเอง
การศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาทางการเงินซึ่งมีผลมาจากการเล่น
พนัน และความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอล โดยแบ่งนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินจากการเล่นพนัน
ฟุตบอลออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่แก้ปัญหาด้วยการน�ำทรัพย์สินไปขาย 2) กลุ่มที่แก้ปัญหาด้วย
การน�ำทรัพย์สินไปจ�ำน�ำ  และ 3) กลุ่มที่แก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น ผลปรากฏว่า กลุ่มที่
น�ำทรัพย์สินไปจ�ำน�ำจะมีความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลสูงกว่ากลุ่มที่แก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมเงิน ในขณะ
ที่กลุ่มที่น�ำทรัพย์สินไปขายจะมีความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลน้อยกว่ากลุ่มที่แก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมเงิน
ซึ่งอธิบายได้ว่า การน�ำทรัพย์สินที่ตนมีไปจ�ำน�ำเพื่อน�ำเงินมาใช้จ่ายหลังจากประสบปัญหาย่อมท�ำได้ง่าย
กว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น และยิ่งการเล่นพนันฟุตบอลสามารถเล่นพนันได้โดยไม่ต้องใช้เงินวางเดิม
พันล่วงหน้า นักศึกษาก็สามารถเล่นพนันได้เกินกว่าวงเงินที่ตนมีอยู่จริง และหวังว่าจะได้พนันเพื่อน�ำเงิน
ไปไถ่ทรัพย์สินคืน ซึ่งสอดรับกับผลทดสอบที่ว่า นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลจ�ำนวนไม่น้อยเล่นพนันเพื่อ
ให้ได้เงินที่สูญไปกลับคืนมา
เมือ่ พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนันของนักศึกษาทีเ่ ล่นพนัน
ฟุตบอล และความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลจะพบว่า นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลและมีความคิดเห็นว่า
การเล่นพนันฟุตบอลควรได้รบั อนุญาตให้เป็นสิง่ ถูกกฎหมาย เป็นกลุม่ นักศึกษาทีม่ คี วามถีใ่ นการเล่นพนัน
ฟุตบอลค่อนข้างต�ำ 
่ ทัง้ นีน้ า่ จะเป็นเพราะวัตถุประสงค์หลักของการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาเหล่านีไ้ ม่ใช่
เล่นพนันเพือ่ ให้ได้เงินทีเ่ สียไปกลับคืนมา หรือประสบปัญหาทางการเงินจากการเล่นพนัน เพราะมิฉะนัน้ แล้ว
การวางเดิมพันเพือ่ เล่นพนันฟุตบอลจะต้องบ่อยครัง้ มาก แต่อาจเป็นได้ทนี่ กั ศึกษากลุม่ นีเ้ ล่นพนันฟุตบอล
เพือ่ หวังรายรับพิเศษ เพือ่ การเสีย่ งโชค เพือ่ เพิม่ อรรถรสในการชมฟุตบอล รวมไปถึงเล่นพนันตามกระแส
นิยม หรือคนใกล้ชดิ เป็นต้น ดังนัน้ นักศึกษาเหล่านีย้ อ่ มต้องการให้การเล่นพนันฟุตบอลเป็นสิง่ ถูกกฎหมาย
เพราะไม่ต้องการท�ำสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถเล่นพนันได้บ่อยครั้งเนื่องจากการเล่นพนันผ่านร้าน
รับแทงพนันฟุตบอลถูกกฎหมายจะต้องวางเงินเดิมพันล่วงหน้า หากแต่นักศึกษาเล่นพนันฟุตบอลเพราะ
เชื่อว่า การเล่นพนันเป็นวิธีที่ได้เงินมาแบบง่ายและรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังทดสอบเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการเล่นพนันฟุตบอล
(วงเงินเดิมพันที่นักศึกษาใช้เล่นพนันฟุตบอลต่อครั้ง) แม้หลายตัวแปรจะไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ก็ให้
ผลทดสอบไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทดสอบข้างต้น เช่น นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลและมีรายได้
ส่วนตัวเพิ่มขึ้น จะวางเงินเดิมพันในการเล่นพนันฟุตบอลน้อยลง ในขณะที่นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอล
และมีรายจ่ายส่วนตัวเพิ่มขึ้น จะยิ่งวางเงินเดิมพันในการเล่นพนันฟุตบอลมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับเรื่องของ
ความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลนักศึกษาที่พักอาศัยกับพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง จะมีค่าใช้จ่ายในการเล่น
พนันฟุตบอลสูงกว่านักศึกษาทีพ่ กั อาศัยกับเพือ่ น ซึง่ คล้ายกับผลทดสอบทีว่ า่ นักศึกษาพักอาศัยกับพ่อ แม่
หรือผู้ปกครอง จะมีความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลมากกว่านักศึกษาที่พักอาศัยกับเพื่อน
นักศึกษาทีม่ คี วามถีใ่ นการเล่นพนันฟุตบอลสูง มีแนวโน้มทีจ่ ะวางเงินเดิมในการเล่นพนันฟุตบอล
ค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลทดสอบที่ว่า นักศึกษาที่มักวางเงินเดิมพันสูงๆในการเล่นพนันฟุตบอล
มักมีความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลสูงเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะความบ่อยครั้งในการเล่นพนันฟุตบอล
เป็นสัญญาณหนึ่งของการเสพติดพนัน และเหตุผลหนึ่งที่นักศึกษามักเล่นพนันฟุตบอลบ่อยครั้งก็เพราะ
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ต้องการได้เงินที่เสียไปกลับคืนมา ดังนั้นนักศึกษาที่มีความถี่สูงในการเล่นพนันฟุตบอล จึงชอบที่จะวาง
เงินเดิมพันในการเล่นพนันค่อนข้างมาก
นักศึกษาทีเ่ คยเป็นเจ้ามือหรือตัวกลางในการรับแทงพนันฟุตบอล จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการเล่นพนัน
ฟุตบอลมากกว่านักศึกษาทีไ่ ม่เคยข้องแวะกับการเป็นเจ้ามือหรือตัวกลางในการให้บริการพนันฟุตบอล ทัง้ นี้
เป็นเพราะการเป็นเจ้ามือหรือตัวกลางในการให้บริการพนันฟุตบอลนั้นก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ให้บริการ ซึ่ง
งานวิจัยของวิษณุ วงศ์สินศิริกุล (2555) ชี้ให้เห็นว่า หลังการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของธุรกิจพนันฟุตบอลซึ่งมี
การน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ ใช้ในการสือ่ สารคือ อินเทอร์เน็ตมาใช้กบั การให้บริการพนันฟุตบอลจนเกิด
เป็นธุรกิจเว็บไซด์พนันฟุตบอล ส่งผลให้ผู้เล่นพนันฟุตบอลจ�ำนวนไม่น้อยนอกจากจะเป็นผู้เล่นพนันแล้ว
ยังผันตัวเองมาเป็นผูท้ ำ� หน้าทีเ่ จ้ามือหรือตัวกลางในการรับแทงพนัน ซึง่ หลายคนยึดเป็นอาชีพเพราะสามารถ
สร้างรายได้ได้จ�ำนวนไม่น้อย และโดยส่วนมากผู้ที่เป็นทั้งผู้เล่นพนัน และผู้ให้บริการพนันมักแบ่งรายได้
ที่ได้จากการให้บริการพนันไปวางเดิมพันในการเล่นพนันฟุตบอลอีกต่อหนึ่ง เพราะผู้เล่นพนันเหล่านี้มักมี
ความเชื่อที่ว่า รายได้ที่ได้จากการให้บริการพนันนั้นได้มาง่าย ไม่ยากล�ำบากนัก ดังนั้นหากจะเสียเงินที่
ได้นี้ไปกับการเล่นพนันฟุตบอล ก็ไม่น่าเสียดาย แต่หากได้พนัน ก็จะท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. อุปสงค์ในการเล่นพนันฟุตบอลต่อรายได้ (Income Elasticity) และอุปสงค์ที่คาดหวังต่อการ
เล่นพนันฟุตบอล (Gambling Pent-Up Demand)
จากผลการศึกษาพบว่า สัมประสิทธิข์ องค่าความยืดหยุน่ อุปสงค์ตอ่ รายได้ ไม่มนี ยั ยะส�ำคัญทาง
สถิตแิ ต่ให้เครือ่ งหมายของค่าสัมประสิทธิเ์ ป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้กล่าวคือ การเปลีย่ นแปลงของรายได้
และความต้ อ งการเล่ น พนั น ฟุ ต บอลของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง
คือ ถ้ารายได้สว่ นตัวของนักศึกษาเพิม่ ขึน้ อุปสงค์ตอ่ การเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาก็จะเพิม่ ตามไปด้วย
ในส่วนของอุปสงค์ที่ถูกคาดการณ์ หรือ Pent – up demand คือ ปริมาณอุปสงค์ต่อสินค้าหรือ
บริการที่เคยห่างหายไปจากตลาด แต่ปริมาณอุปสงค์กลับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาต่อมา ซึ่งโดยมากมัก
เป็นช่วงเวลาหลังจากการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ (“pent-up-demand,” n.d.; “Pent Up Demand,”n.d.)
ในการศึกษาครัง้ นี้ อุปสงค์ตอ่ การเล่นพนันฟุตบอลผ่านร้านรับแทงพนันฟุตบอลถูกกฎหมาย เปรียบเสมือน
อุปสงค์ต่อสินค้าหรือบริการที่ห่างหายไปจากตลาด หรือกล่าวได้ว่าเป็นอุปสงค์ที่ถูกคาดการณ์
ผลการทดสอบอุปสงค์ต่อการเล่นพนันฟุตบอลผ่านร้านรับแทงพนันถูกกฎหมาย มีนัยยะส�ำคัญ
ทางสถิติโดย การเล่นพนันฟุตบอลผ่านร้านรับแทงพนันถูกกฎหมายเป็นสินค้าบริการที่มีค่าความยืดหยุ่น
อุปสงค์ต่อรายได้ต�่ำ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของรายได้จะมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของเงินที่วางเดิม
พันผ่านร้านรับแทงพนันถูกกฎหมาย โดยการเปลีย่ นแปลงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (หากรายได้เพิม่ ขึน้
1 บาท นักศึกษาทีเ่ ล่นพนันฟุตบอลส่วนใหญ่จะวางเดิมพันผ่านร้านรับแทงพนันฟุตบอลถูกกฎหมายเพิม่ ขึน้
40 สตางค์ หรือ 0.40 บาท) หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ การเล่นพนันฟุตบอลผ่านร้านรับแทงพนันถูกกฎหมายเป็น
สินค้าบริการปกติ เพราะ หากสินค้าหรือบริการนัน้ เป็นสินค้าหรือบริการปกติ ความต้องการในการบริโภค
สินค้าหรือบริการนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของรายได้จะมากกว่า
การเปลี่ยนแปลงของเงินพนันที่วางเดิมพันผ่านร้านรับแทงพนันฟุตบอลถูกกฎหมายนั้นเป็นไปตามที่
คาดการณ์ เพราะการเล่นพนันฟุตบอลผ่านร้านรับแทงพนันถูกกฎหมาย ผูเ้ ล่นพนันจะต้องวางเดิมพันเป็น
เงินสด ไม่มรี ะบบให้เล่นพนันแบบเครดิต ดังนัน้ เป็นไปได้ยากทีผ่ เู้ ล่นพนันจะวางเงินเดิมพันมากกว่ารายได้ที่
ตนมี
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูก้ ำ� หนดนโยบายและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในภาครัฐ เพือ่
สร้างนโยบายในการป้องกันและปราบปราม รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในประเทศไทย
ด้วยการสร้างนโยบายหรือก�ำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาทั้งเรื่องของคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษา ยิ่งกว่านั้นงานศึกษานี้จะช่วยเสริมและเติมช่องว่างงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพนันในประเทศไทยในมิติทางเศรษฐศาสตร์ให้มีความหลากหลายมากขึน้ เพราะที่ผ่าน
มางานวิจยั ของไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนัน และใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐมิตใิ นการท�ำการศึกษายังมีอยูอ่ ย่าง
จ�ำกัดมาก
2. ข้อเสนอแนะต่อการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาคุณลักษณะพฤติกรรมและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด
การพนันฟุตบอลรวมถึงความถีแ่ ละค่าใช้จา่ ยในการเล่นพนันฟุตบอลของบุคคลทัว่ ไป เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ในองค์รวม ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างนโยบายในการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในประเทศไทยต่อไป
2) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นเหล่านี้ของเกมพนันประเภทอื่นๆ เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับเกม
พนันฟุตบอล ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างนโยบายในการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันในประเทศไทยต่อไป
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