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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เรื่อง พระพุทธศาสนากับการสร้างแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่ ง หวยใต้ดิน 
และการชิงโชคทุกชนิด  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน และ
การชิงโชค 2) สาเหตุการซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน และการชิงโชค 3) แรงจูงใจการเลิกซื้อสลากกิน
แบ่ง หวยใต้ดิน และการชิงโชค 
 วิธีการด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราชที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพ่ือการงดซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน และการชิงโชคทุกชนิดใน
ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษาปี 2558 เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาจ านวน 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิงโชค พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด รองลงมาคือหวยใต้ดิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือส่งชิงโชคโดยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการส่งชิงโชคผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 2) 
สาเหตุในการซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิงโชค พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ซื้อสลากกินแบ่งและ
หวยใต้ดินเพราะมีความหวังจะถูกรางวัลส่วนสาเหตุของการส่งชิงโชคคือเพ่ือความสนุกสนาน 3) 
แรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิงโชค พบว่า นักศึกษามีระดับการใช้หลัก
อบายมุข 6 เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิงโชค ในภาพรวมระดับ
ปานกลาง  (�̅� = 3.42) ในด้านเสียทรัพย์ทรัพย์หมดไปอย่างเห็นได้ชัด มากที่สุด    (�̅� = 3.89) 
รองลงมา คือ ด้านเมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์สินที่เสียไป (�̅� = 3.78) และด้านเมื่อชนะย่อมก่อเวร (�̅� = 
3.31) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา แรงจูงใจ สลากกินแบ่ง  
 
Abstract 
 The research on "Buddhism and building the motivation to stop buying all kinds 
of lotteries, illegal lotteries, and prize draw competitions". The purposes of this study 
were to study; 1) Lottery, illegal lottery, and prize draw competition buying behavior 
2) The causes of buying lottery, illegal lottery, and prize draw competition 3) The 
motivation to stop buying lottery, illegal lottery, and prize draw competition.  

Research Methodology, the sample was a hundred of Sukhothai Thammathirat 
Open University students who joined the stop buying all kinds of lotteries, illegal 
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lotteries, and prize draw competitions campaign during candle festival 2015 in order 
to dedicate to Buddha. Applying sample random sampling, research instrument was 
questionnaire, analyzing data by using percentage, average, and standard deviation.   
 The results of this study found that 1) lottery, illegal lottery, and prize draw 
competition buying behavior found that most of sample bought government lottery 
the most, followed by illegal lottery. most of sample bought the beverage to win the 
prize in which they exposed the media to get information about prize draw via 
television the most 2) The causes of buying lottery, illegal lottery, and prize draw 
competition found that most of sample bought the lottery and illegal lottery hoping 
to win the prize while the cause for prize draw competition was for fun 3) The 
motivation to stop buying the lottery, illegal lottery, and prize draw competition found 
that by applying the Six Apayamukha to stay motivated in stop buying lottery, illegal 
lottery, and prize draw competition. In general (�̅� = 3.42), in term of losing properties, 
apparently lost properties the most (�̅� = 3.89), followed by when losing, they felt bad 
(�̅� = 3.78) and the winner will create afflicted (�̅� = 3.31). 
Keywords: Buddhism, motivation, lotteries. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพนันในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพนันเป็นหนทางไปสู่อบายมุข คือทางไปสู่
ความชั่ว พระพุทธศาสนาถือว่า การพนันเป็นอบายมุข ผู้ที่หลงติดการพนันมีความเสื่อมพินาศเบื้อง
หน้าหรือเหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการพนันประเภทใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะเป็นทางแห่ง
ความเสื่อม หรือเป็นที่มาแห่งหายนะ สิ่งที่เป็นอบายมุขที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ได้แก่ 1) การดื่มน้ าเมา 
2) เที่ยวกลางคืน 3) เที่ยวดูการละเล่น 4) เล่นการพนัน  5) คบคนชั่วเป็นมิตร และ 6) เกียจคร้านท า
การงาน (ประจักษ์ กุลพานิช, 2550) ซึ่งการพนันที่เป็นอบายมุขนั้นประกอบไปด้วยโทษ ได้แก่ เมื่อ
ชนะย่อมก่อเวร เมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์สินที่เสียไป เสียทรัพย์ทรัพย์หมดไปเห็นได้ชัด เข้าท่ีประชุมเขา
ไม่เชื่อถ้อยค า เป็นที่หมิ่นประมาทของเพ่ือนฝูง และไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของ
เขาเพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ไหว นอกจากนี้หลักอิทธิบาท 4 ก็สามารถน ามาใช้ในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจภายในบุคคลเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมเลิกเล่นการพนันได้อีกด้วยได้แก่1) ฉันทะ (การก าหนด
เป้าหมายในการเลิก) 2) วิริยะ (การสร้างความเพียรพยายามอดทนในการเลิก) 3) จิตตะ (การมีใจจด
จ่อในการเลิก) 4) วิมังสา (การไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียในการเลิก) 

สลากกินแบ่ง/หวยใต้ดิน จัดเป็นการพนันและเป็นอบายมุขชนิดหนึ่งที่สร้างความเสียหาย
ให้กับการด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาใน
สังคมไทยมาช้านาน  สืบเนื่องจากสถานการณ์การพนันในปัจจุบันนี้ได้ขยายออกไปในวงกว้างและมี
การพัฒนารูปแบบและชนิดของการเล่นการพนันออกไปอย่างหลากหลาย จึงท าให้ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงการพนันได้อย่างง่ายดาย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการ
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ กล่าวว่า มีงานวิจัยในต่างประเทศระบุว่าการพนันสร้างผลกระทบต่อร่างกาย 
จิตใจ และสังคมอย่างชัดเจนและรุนแรง โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนนั้นมีงานวิจัยระบุอย่างชัดเจน
ว่า สมองของเด็กและเยาวชนขณะก าลังเติบโตช่วงเด็กไปสู่วัยรุ่นหากมีประสบการณ์การพนันจะส่งผล
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ต่อเซลล์สมองเกี่ยวกับความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและทักษะการใช้ชีวิต ท าให้กลายเป็นคนที่ชอบเสี่ยง
โชค ลงทุนน้อยแต่หวังผลมาก ขณะที่ด้านจิตใจนั้นการพนันนั้นเป็นภาวะเสพติด ส่วนด้านสังคมนั้น
ชัดเจนว่าการพนันเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรม 
 จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย 
โดย พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ (2554) การศึกษาวิจัยนี้เป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ จ านวนรวมทั้งสิ้น 5 ,042 ตัวอย่าง ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ผลการวิจัย
พบว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินเป็นการพนันที่คนไทยนิยมเล่นกันมาก เพราะสามารถหาซื้อ
และเล่นพนันได้ทั่วไป จากประมาณการจ านวนประชากรที่เล่นพนันในปี 2553 ที่นิยมซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและหวยใต้ดิน พบว่า มีผู้ที่นิยมเล่นหวยใต้ดินทั้งสิ้น 19 .908 ล้านคน มากกว่าผู้ที่นิยมเล่น
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่มี 19.180 ล้านคน ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบนักพนันในกรุงเทพมหานครและเขต
เมืองนิยมเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าหวยใต้ดิน ขณะที่ในชนบทนิยมเล่นหวยใต้ดินมากกว่าเล่น
สลากกินแบ่งรัฐบาลจากงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยพัชรคม พรมบุตร (2553) ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาเห็นว่าการเล่นหวยใต้ดินเป็น
เรื่องปกติในสังคมไทย เหตุผลที่นักศึกษาเล่นหวยใต้ดินเพ่ือหวังรวยทางลัด โดยนักศึกษาจะซื้อหวยใต้
ดินจากเพ่ือนนักศึกษาด้วยกันเพราะสะดวก การได้ยินข่าวว่าคนถูกหวยท าให้นักศึกษาอยากเล่นหวย
ใต้ดินค่อนข้างมาก ส่วนแหล่งการได้มาของเลขเด็ด ได้มาจากการเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ นานาเช่น 
รถชนกัน เด็กเกิดใหม่ อายุของคนตาย เป็นต้น 

จากงานวิจัยเรื่องผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลาก
เลขท้าย โดยวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (2547) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค านวณผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากเลขท้ายโดยหาค่าความคาดหวังของ
ผลตอบแทน ผลการศึกษาสรุปได้คือการซื้อสลากทุกประเภท ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับมีค่าน้อย
กว่าศูนย์ หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วการซื้อสลากทุกประเภทจะท าให้ผู้เล่นสูญเสียเงินหรือขาดทุน
นั่นเอง 

 จากสภาพปัญหาและผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่จะท าการส ารวจ
พฤติกรรมและสาเหตุการซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดินและการชิงโชคทุกชนิด ประกอบกับการน าหลัก
พระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักอบายมุข 6 และหลักอิทธิบาท 4 มาเป็นแรงจูงใจในการเลิกอบายมุข
ดังกล่าวเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา อันจะเป็นอานิสงส์ให้กับตนเองและครอบครัว สู่การน าพาสังคมให้มี
ความสุขความเจริญสืบไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดินและการชิงโชค 
 2.  เพ่ือศึกษาสาเหตุการซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิงโชค  
 3.  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจการเลิกซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิงโชค  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เข้าร่วม
โครงการรณรงค์เพ่ือการงดซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน และการชิงโชคทุกชนิดในระหว่างเทศกาล
เข้าพรรษาปี 2558 เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาจ านวน 100 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล  
2) พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน การชิงโชค  3) สาเหตุในการซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน 
การชิงโชค  4) แรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน การชิงโชค  5) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
หลังจากที่ท าแบบสอบถามเสร็จผู้วิจัยได้น าไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตรง
ตามเนื้อหา  (content validity) ความเหมาะสมในการใช้ภาษา (wording) และความชัดเจน 
(clearing) ของค าถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิงโชค  

ประเภทของสลากกินแบ่ง/หวยใต้ดินที่นักศึกษาซื้อ พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
มากที่สุด ร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ หวยใต้ดินร้อยละ 43.00 และ สลากออมสิน ร้อยละ 17.00 
ตามล าดับ ส าหรับประเภทของสินค้า/บริการที่ส่งชิงโชค พบว่า นักศึกษาซื้อเครื่องดื่มเพ่ือส่งชิงโชค 
มากที่สุด ร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ24.00 และ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ร้อย
ละ 16.00 ตามล าดับ ส่วนความถี่ในการซื้อสลากกินแบ่ง/หวยใต้ดิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือ
สลากกินแบ่ง/หวยใต้ดินนานๆ ครั้งมากที่สุด ร้อยละ 46.00 รองลงมา คือ ซื้อทุกงวดและงวดเว้นงวด 
เท่ากัน ร้อยละ 27.00 ตามล าดับ ความถี่ในการชิงโชค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการชิงโชค
นานๆ ครั้งมากท่ีสุด ร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ ทุกเดือน ร้อยละ 33.00 และทุกสัปดาห์ร้อยละ3.00 
ตามล าดับ ส าหรับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการชิงโชคผ่านสื่อประเภทต่างๆ พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการชิงโชคผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 66.00 รองลงมาคือ 
Facebook ร้อยละ 34.00 และหนังสือพิมพ์ร้อยละ25.00 ตามล าดับ จ านวนเงินที่ใช้ในซื้อสลากกิน
แบ่ง/หวยใต้ดินแต่ละครั้ง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เงินในการซื้อสลากกินแบ่ง/หวยใต้ดินแต่ละครั้ง
จ านวน 51-100 บาท มากที่สุด ร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ 101-500 บาท ร้อยละ30.00 และ 1-50 
บาท ร้อยละ16.00 จ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้า/บริการในการส่งชิงโชคแต่ละครั้ง พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้เงินในการซื้อสินค้า/บริการในการส่งชิงโชคแต่ละครั้งจ านวน 51-100 บาท มากที่สุด ร้อย
ละ 28.00 รองลงมาคือ อ่ืนๆ ร้อยละ24.00 และ 1-50 บาท ร้อยละ19.00 การถูกรางวัลสลากกิน
แบ่ง/หวยใต้ดิน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เคยถูกรางวัลเล็ก มากที่สุด ร้อยละ 51.00 และไม่เคยถูก
รางวัล ร้อยละ 49.00 การถูกรางวัลจากการชิงโชค พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยถูกรางวัล มาก
ที่สุด ร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ ถูกรางวัลเล็ก ร้อยละ 29.00 และถูกรางวัลใหญ่ ร้อยละ 1.00 
ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาสาเหตุในการซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิงโชค 
 1) สาเหตุในการซื้อสลากกินแบ่ง/หวยใต้ดิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อสลากกินแบ่ง/
หวยใต้ดินเพราะมีความหวังจะถูกรางวัล มากที่สุด ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ เพ่ือความสนุกสนาน 
ร้อยละ38.00 และชอบความเสี่ยง ร้อยละ27.00 ตามล าดับ 
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2) สาเหตุในการชิงโชค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท าการส่งชิงโชคเพราะเพ่ือความ
สนุกสนาน มากที่สุด ร้อยละ 34.00 รองลงมาคือ มีความหวังจะถูกรางวัล ร้อยละ 29.00 และไม่ผิด
กฎหมาย ร้อยละ28.00 ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิงโชค 
 1) การใช้หลักอบายมุข 6 เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิง
โชคพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้หลักอบายมุข 6 เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่ง
หวยใต้ดินและการชิงโชค ในภาพรวมระดับปานกลาง (�̅� = 3.42)  ในด้านเสียทรัพย์ ทรัพย์หมดไป
อย่างเห็นได้ชัด มากที่สุด (�̅� = 3.89) รองลงมา คือ ด้านเมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์สินที่เสียไป (�̅� = 
3.78) และด้านเมื่อชนะย่อมก่อเวร (�̅� = 3.31) ตามล าดับ   

2) การใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิง
โชคพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่ง
หวยใต้ดินและการชิงโชค ในภาพรวมระดับระดับมาก (�̅� = 3.87) ในด้านฉันทะ (การก าหนด
เป้าหมายในการเลิก) และวิมังสา (การไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียในการเลิก) มากที่สุด (�̅� = 3.90) 
รองลงมา คือ ด้านจิตตะ (การมีใจจดจ่อในการเลิก) (�̅� = 3.87) และด้านวิริยะ (การสร้างความเพียร
พยายามอดทนในการเลิก) (�̅� = 3.81) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักศึกษาส่วนใหญ่ซื้อสลากกินแบ่งและหวยใต้ดินเพราะมีความหวังจะถูกรางวัลและชอบ
ความเสี่ยง จากแนวคิดเรื่องความเสี่ยงของฟรานซิส (Francis, 1963, p.343 อ้างถึงใน สิทธิโชค วรานุ
สันติกุล 2526, น.18) ความเสี่ยงคือโอกาสของการเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือการสูญเสีย ความ
เสี่ยงมีโอกาสที่จะสูญเสียบางอย่างในขณะที่เราก าลังพิจารณาจะลงทุนมักจะพบปัญหาที่โต้แย้งกัน 2 
ประการคือ 1) ความปลอดภัยของเงินลงทุน 2) อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจะได้รับจากเงินลงทุนนั้น 
ซึ่ ง อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจะมีความสัมพันธ์ซึ่ งกันและกันในทางบวก (positive 
correlation) หลักทรัพย์ตัวใดที่มีความเสี่ยงมากก็จะให้ผลตอบแทนที่คาดหวังมาก เช่นเดียวกับผู้ที่
ซื้อหวยใต้ดินที่คาดหวังต่อผลตอบแทนสูงเพราะสามารถเล่นได้หลากหลาย แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยง
ในการถูกรางวัลมีมาก แต่ผลการวิจัยครั้งนี้ค้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เคยถูกรางวัลใหญ่จากการซื้อ
สลากกินแบ่ง และหวยใต้ดินเลย ดังนั้นการลงทุนเพ่ือการมีความหวังว่าจะถูกรางวัลและเพ่ือความ
เสี่ยงนั้นถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า 
 2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทและใช้เงินในการซื้อสลากกินแบ่งและหวย
ใต้ดินในแต่ละครั้งจ านวน 51-100 บาท ไฟด์แมน และเซฟเวจ (Friedman & Savage อ้างถึงใน 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537, น.10) เชื่อว่า การตัดสินใจที่จะซื้อสลาก
กินแบ่งรัฐบาลของผู้ซื้อจะมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับรายได้ ธรรมดาคนรายได้น้อยมักชอบเล่นการ
พนันที่โอกาสถูกน้อยแต่ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลมาก แต่โอกาสที่จะเสียมีมากแต่ถ้าเสียก็จะเสียเงินเป็น
จ านวนน้อย หรืออีกนัยหนึ่งคือ คนที่มีรายได้น้อยยินยอมที่จะเสียเงินจ านวนไม่มากในการซื้อสลากกิน
แบ่งและหวยใต้ดินโดยหวังว่าจะถูกรางวัลแม้ว่าโอกาสถูกจะน้อยซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ 
 3. นักศึกษามีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการชิงโชคผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของโครงการ Media Monitor เรื่อง อบายมุขในสื่อ: แอลกอฮอล์การพนันและการชิงโชค (InfoQuest, 
2558) ที่พบว่าอุตสาหกรรมสื่อได้กลายเป็นส่วนที่ช่วยเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์และ
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การพนันโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากสื่อมีความจ าเป็นต้องน าเสนอโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่สามารถออกอากาศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในช่องทางเผยแพร่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์เว็บไซต์หรือบนเสื้อของนักกีฬา กระทั่งปัจจุบันเกิดการหลอมรวมของธุรกิจอุตสาหกรรม 
แอลกอฮอล์ ฟุตบอล การพนันและการชิงโชคเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน  
 4. การใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่งหวยใต้ดินและการชิง
โชคผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดหลักฉันทะ (การก าหนดเป้าหมายในการเลิก) และวิมังสา (การ
ไตร่ตรองถึงผลดีผลเสียในการเลิก) มากที่สุดรองลงมา คือ ด้านจิตตะ (การมีใจจดจ่อในการเลิก)และ
ด้านวิริยะ (การสร้างความเพียรพยายามอดทนในการเลิก) ตามล าดับดังนั้นอิทธิบาท 4 จึงเป็นฐาน
หรือหนทางไปสู่ความส าเร็จที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรยึดถือเป็นคุณธรรมประจ าตนในการลดละเลิก
อบายมุขท้ังปวงสืบไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถน า
ผลการวิจัยด้านแรงจูงใจในการเลิกซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน และการชิงโชคทุกชนิดไปใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการลดปัญหาที่เกิดจากอบายมุขในสังคมไทย 

2. หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมความม่ังคงของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยสามารถน าผลการวิจัยในด้านพฤติกรรมและสาเหตุในการซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน และการชิง
โชคทุกชนิดมาใช้ในการวางแผนการรณรงค์ในการเลิกซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดินและการชิง โชคทุก
ชนิดในระหว่างเทศกาลเข้าพรรษาในปีต่อๆไป  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในหลายพ้ืนที่ เพราะในแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีบริบทและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

2. ควรน าหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ได้แก่หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามาเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการเลิกซื้อสลากกินแบ่ง หวยใต้ดิน และการชิงโชคในสังคมไทยต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล. (2547). ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

และสลากเลขท้าย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 12(3), 
66-69. 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2537). การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล. (2525). ทฤษฎีและการปฏิบัติทางจิตวิทยาสังคม. นครปฐม: วิทยาลัยครู
นครปฐม. 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



531 
 

InfoQuest. (2558). Media Monitor ติงสื่อธุรกิจกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนวัฒนธรรมการบริโภค
อ บ า ย มุ ข . สื บ ค้ น  ตุ ล า ค ม  3 ,  2 5 5 8  จ า ก 
http://blog.infoquest.co.th/iqmedialink/media-monitor-consumption/ 

ไทยรัฐ ออนไลน์. (2556, สิงหาคม 15). สะพัดแสนล้าน หวยใต้ดินแชมป์ การพนันคนไทย. สืบค้น 
ตุลาคม 3, 2558 จากhttp://www.thairath.co.th/content/363628 

พินิจ ลาภธนานนท์, รัตนา จารุเบญจ, อังคณา ชินเดช และนเรนทร์ ตุนทกิจ. (2554). การศึกษา
สถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ประจักษ์ กุลพานิช. (2550). ค าสอนในพุทธศาสนาที่มีต่อการพนัน. สืบค้น ตุลาคม 3, 2558 จาก 
http://www.li.mahidol.ac.th/thesis/2550/cd400/4437362.pdf 

พัชรคม พรมบุตร. (2553). พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . 
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

  

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce


	สารบัญ2
	ต้นฉบับ v2- part1
	ต้นฉบับ v2- part2
	ต้นฉบับ v2- part3
	ต้นฉบับ-v2-part4-2



