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แบบสอบถาม
มาตรการของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันและปราบปรามการเลนการพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน
(สําหรับเด็กและเยาวชน)
คํ า ชี้ แ จง : แบบสอบถามนี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “มาตรการของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการเลนการพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน” ของ กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนและตรงตามความตองการประชาชนตอไป
โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมขอความใหตรงกับความเปนจริง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. ทานพักอาศัยอยูในพื้นที่ จังหวัด .........................................................
2. เพศ

 1. ชาย

 2. หญิง

3. อายุ ................................ ป
4. ศึกษาอยูในระดับ
 1. มัธยมศึกษาตอนตน
 3. อนุปริญญา/ปวส.

 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 4. ปริญญาตรี

5. สถานศึกษาที่ทานกําลังศึกษาอยูในสังกัด
 1. ในสังกัดของรัฐบาล

 2. ในสังกัดของเอกชน

6. ที่พักอาศัย

 1. พักกับครอบครัว (พอ-แม)
 3. หองพัก/บานเชา

7. อาชีพของผูปกครอง/ผูอุปการะ
 1. เกษตรกร
 3. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 7. กําลังศึกษาอยู
8. ไดรับเงินจากผูปกครอง/ผูอุปการะ
 1. รายวัน
 3. รายเดือน
 5. อื่น ๆ ........................................

 2. พักกับญาติหรือคนใกลชิด (ที่ไมใชพอแม)
 4. อื่น ๆ ........................................
 2. ลูกจางชั่วคราว/รับจางทั่วไป
 4. พนักงาน/ลูกจางบริษัท
 6. วางงาน
 8. อื่น ๆ ..........................................
 2. รายสัปดาห
 4. เมื่อไรก็ได

9. จํานวนเงินที่ไดรับเงินจากผูปกครอง/ผูอุปการะ .................................... บาท/ครั้ง
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนการพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน
1. ทานเคยเลนการพนันออนไลนหรือไม
 1. เคย

 2. ไมเคย (ขามไปตอบสวนที่ 3)

๒. ทาน/เพื่อน เคยเลนการพนันออนไลนชนิดไหน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 1. ทายผลฟุตบอล
 2. บาคารา
 3. ไพแบล็คแจ็ค
 4. สล็อทแมชชีน
 5. รูเล็ต
 6. ไฮโล
 7. อื่น ๆ ..................................................
๓. สาเหตุที่ทานเลนพนันออนไลน
 1. อยากไดเงิน

 2. เลนไดงาย เพราะมีโฆษณาแฝงตามเว็บไซต
/สงขอความทางมือถือถึงผูเลนโดยตรง
 3. เพื่อนชักชวน
 4. คลายเครียด
 5. อื่น ๆ .................................................

๔. จํานวนครั้งในการเลนพนันออนไลน
 1. 1 - 5 ครั้ง/วัน
 3. มากกวา 10 ครั้ง/วัน

 2. 6 - 10 ครั้ง/วัน
 4. อืน่ ๆ ..............................................

๕. ระยะเวลาที่ใชในการเลนพนันออนไลน
 1. ไมเกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง
 3. 3 – 6 ชัว่ โมง/ครั้ง

 2. 1 - 3 ชัว่ โมง/ครั้ง
 4. มากกวา 6 ชั่วโมง/ครั้ง

๖. หวงเวลาในการเลนพนันออนไลน
 1. กลางวัน (06.00 - 18.00 น.)
 3. เวลาใดก็ไดแลวแตความสะดวก

 2. กลางคืน (18.00 - 06.00 น. ของวันใหม)
 4. อื่น ๆ ..............................................

๗. สถานที่ในการเลนพนันออนไลน
 1. เลนที่บาน (ที่พักอาศัยกับครอบครัว) 2. ที่หองพัก/บานเชา (ไมมีผูปกครอง)
 3. เลนที่สถานศึกษา
 4. รานอินเทอรเน็ต, รานเกม, สถานบริการ
 5. อืน่ ๆ ..............................................
๘. ลักษณะ/รูปแบบในการเลนพนันออนไลน
 1. สมัครเปนสมาชิก - เปดบัญชีเงินฝากเพื่อเติมเงินในการเลน
 2. สมัครเปนสมาชิก - มีคนกลางเปดเครดิตวงเงินใหเลนกอนแลวชําระหนี้ภายหลัง
 3. อืน่ ๆ ..............................................

154
๙. จํานวนเงินที่ใชในการเลนพนันออนไลน ............................................. บาท/ครั้ง
๑๐. จํานวนเงินที่ไดมากที่สุดในการเลนพนันออนไลน ..................................... บาท/ครั้ง
1๑. จํานวนเงินที่เสียมากที่สุดในการเลนพนันออนไลน .................................... บาท/ครั้ง
1๒. ทานเคยผิดนัดในการชําระหนี้จากการพนันออนไลนหรือไม
 1. เคย
 2. ไมเคย (ขามไปตอบสวนที่ 3)
13. กรณีผิดนัดชําระหนี้จากการพนันออนไลน ทานมีวิธีแกไขอยางไร
 1. นําทรัพยสินไปขายหรือจํานองเพื่อชําระหนี้
 2. ปรึกษาผูปกครองเพื่อหาวิธีหรือแนวทางในการชําระหนี้
 3. แจงความกับเจาหนาที่ตํารวจเพื่อดําเนินคดี
 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................
สวนที่ 3 ความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในปองกันและปราบปรามการเลนการพนันออนไลน
ของเด็กและเยาวชน
ขอคําถาม
ประสิทธิภาพในการปองกันปราบปราม
1. เจาหนาที่ตํารวจแสวงหาความรวมมือจากประชาชน ภาครัฐและ
เอกชน ในการใหขอมูล เบาะแส เพื่อสืบสวนดําเนินคดีกับนายทุน เจามือ
เว็บไซต และเครือขายที่เกี่ยวของกับการพนันออนไลน
2. เจาหนาที่ตํารวจประสานงานการปฏิบัติรวมกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน อาทิ สถานศึกษา เจาของหอพัก สถานบริการ รานอินเทอรเน็ต
รานเกม เพื่อปองกันปราบปรามมิใหมีการลักลอบเลนพนันออนไลน
3. เจาหนาที่ตํารวจจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย บทลงโทษ และ
ผลกระทบจากการเลนพนันออนไลนในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ
4. เจาหนาที่ตํารวจสามารถสืบสวนจับกุม และดําเนินคดีกับนายทุน
เจามือ เว็บไซต รวมถึงผูเลนพนันออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ
5. เจาหนาที่ตํารวจสามารถระงับการเขาถึงเครือขายเว็บไซตในระบบการ
เลนพนันออนไลนอยางจริงจังและตอเนื่อง

นอย
ที่สุด
(1)

ระดับความเชื่อมั่น
นอย ปาน มาก
กลาง
(2) (3) (4)

มาก
ที่สุด
(5)
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ขอคําถาม
การอํานวยความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ตํารวจมีความรู ความสามารถ ในการบังคับใชกฎมายที่
เกี่ยวของกับการพนันออนไลน
2. เจาหนาที่ตํารวจบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันออนไลนอยาง
ถูกตองเปนธรรมและเทาเทียมกัน
3. เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมแสวงหา
ผลประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ
4. เจาหนาที่ตํารวจสามารถบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนัน
ออนไลนไดอยางรวดเร็ว ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
การบังคับใชกฎหมาย และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวของกับการพนันออนไลน
1. พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มีความเหมาะสม ครอบคลุม
ในการปองกันปราบปรามการพนันออนไลนในปจจุบัน
2. บทลงโทษที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 กรณีผูใหญ
ลักลอบเลนพนัน มีโทษสูงสุดจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 5,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มีความเหมาะสม และครอบคลุม
3. บทลงโทษที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 กรณี เด็กและ
เยาวชนลักลอบเลนพนัน มีโทษสูงสุดเปนเพียง 2 ใน 3 ของผูใหญ (จําคุก
ไมเกิน 3ป หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
4. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีความ
เหมาะสมและมีรายละเอียดครอบคลุมในการปองกันปราบปรามการพนัน
ออนไลนในปจจุบัน
5.บทลงโทษที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.2542 มีความเหมาะสม และครอบคลุมในการกระทําผิดลักลอบ
การเลนพนันออนไลน(ยึดทรัพยสินของผูกระทําผิดใหตกเปนของแผนดิน)

นอย
ที่สุด
(1)

ระดับความเชื่อมั่น
นอย ปาน มาก
กลาง
(2) (3) (4)

มาก
ที่สุด
(5)

ส ว นที่ 4 ข อ คิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ ตํ า รวจมี ม าตรการ หรื อ ดํ า เนิ น การอื่ น ใดกั บ
การปองกันและปราบปรามการพนันออนไลนของเด็กและเยาวชน
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
*******************
ขอบพระคุณที่ทานเสียสละเวลาในการใหขอมูล
กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

