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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จ จัยส่ ว นบุ ค คล และปั จ จัย พฤติ ก รรมการซื้ อ กลุ่ มตัว อย่า งที่ใ ช้คื อ
ประชากรผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้สูตรการคานวณของคอแครน (Cochran) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test,
One-Way ANOVA และทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี LSD
ผลการศึกษาพบว่ า ประชากรผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัด กรุ งเทพมหานคร ตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคลพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ยกเว้น เพศ ที่ไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบจาแนกตามปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อพบว่า ปั จจัย
พฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
คาสาคัญ : สลากกินแบ่งรัฐบาล

ABSTRACT
The purposes of this research to study the decision to buy lottery of trader in Bangkok. According to
personal factors and purchase behavior. The Sample group used are trader population in Bangkok. According to
Cochran thought, the sample of this study consists of 400 samples and using convenience sampling method.
By using questionnaires as a research instrument. Data Analyze statistical with software by descriptive statistics
method i.e. simple statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and used inferential statistics
compares and test the difference of mean t-test and One-Way ANOVA analysis of variance by pair to LSD
method.
The results were as follows the decision to buy lottery of trader in Bangkok is high level. Comparative
analysis by personal factors has found that difference personal factors affect the decision to buy lottery of the
people of different traders, significantly at 0.05, except for different sexes. The comparison on purchase behavior
factors has found that the difference buying behavior factors affect the decision to buy lottery of the people of
different traders, significantly at 0.05
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บทนา
ปั จจุ บนั สังคมไทยถือ ได้ว่า เป็ นสั งคมที่ผู กพันกับการเสี่ ย งโชคลาภหรื อความเชื่อ ในสิ่ งต่ างๆ ซึ่ งเรา
สามารถเห็นได้จากภาพข่าว เช่น การไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไปขูดขอเลขจากสิ่ งต่างๆ รวมไปถึงการฝั น
แล้วนามาตีเป็ นเลขเด็ด เพื่อใช้ซ้ื อสลากกินแบ่งรั ฐบาลหรื อหวย สิ่ งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเป็ นการพึ่งพาเสี่ ยง
ดวงเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินทองทรัพย์สิน “สลากกินแบ่งรัฐบาล” จึ งเปรี ยบเสมือนกับโอกาสและเส้นทางลัดที่จะทา
ให้พวกเขามีชีวิตที่ดีข้ นึ ได้
โดยกรุ งเทพมหานครนั้นซึ่ งเป็ นทั้งศูน ย์กลางทางการปกครอง ทางด้านเศรษฐกิ จ การค้า การลงทุ น
การศึกษา การคมนาคมขนส่ ง รวมไปถึงการท่องเที่ยว ซึ่ งได้มีการเจริ ญเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ ทาให้เกิดแรงงานย้ายถิ่น
ฐานเข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานครเป็ นจานวนมาก ซึ่ งคนส่ วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ตนเอง หาเงิ นมาใช้จ่ายในครอบครั วเพื่ อให้มีชีวิตที่ดี ข้ ึน ซึ่ งในกรุ งเทพมหานครนั้นมีประชากรอาศัยอยู่อย่า ง
หนาแน่นและมีกาลังซื้ อสู ง ส่ งผลให้เกิดอาชีพการค้าขายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอหรื อรองรับต่อความต้องการ
ของผู ้บริ โภคที่เพิ่ มมากขึ้นด้วย ท าให้ผู ้วิจัย มองเห็นถึงปั ญหาของผูม้ ีอาชีพค้า ขายที่ มีเพิ่ มมากขึ้น และเกิ ดการ
แข่งขันทางการค้าที่รุนแรงมากขึ้นไปทุกวัน ซึ่ งต่างก็อยากมีรายได้ที่เพียงพอต่อความต้องการ หรื อการมีชีวิตการ
เป็ นอยูท่ ี่ดีมากขึ้นกว่าเดิม และสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้เองก็เปรี ยบเสมือนกับโอกาสและเส้นทางลัดที่จะทาให้พวก
เขามีเงินเพิ่มมากขึ้น มีชีวิตการเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน จึ งสะท้อนให้เห็นว่าเป็ นการพึ่งพาเสี่ ยงดวงเพื่อให้ได้มาซึ่ ง เงินทอง
ทรั พย์สิน ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูท้ ี่มี
อาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของผูม้ ีอาชีพค้าขายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อของผูม้ ีอาชีพค้า ขายที่มีผลต่อการตัด สิ นใจซื้ อสลากกินแบ่ ง
รัฐบาล ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร

การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิ จัย ได้ศึก ษาแนวความคิ ดและทฤษฎี ที่เ กี่ย วข้อง เพื่ อน ามาใช้เ ป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดสมมติฐ าน การ
กาหนดตัวแปร การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวความคิด และแนวทางในการดาเนินงานวิจยั ซึ่ ง มีเนื้อหาดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ(2538) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครั ว
สถานภาพครอบครั ว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิติที่ว ดั ได้ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งง่ายต่อ
การวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้านปัจจัยส่ วนบุคคลที่สาคัญมีดงั นี้
1. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่ วนตลาดที่สาคัญ นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรตัวนี้ อย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบนั นี้ตวั แปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจมีสาเหตุจากการที่สตรี ทางานมากขึ้น
2. อายุ (Age) เนื่ อ งจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้อ งการของกลุ่มผู ้บริ โ ภคที่ มีอายุ
แตกต่ างกัน นัก การตลาดจึ งใช้ป ระโยชน์ จากอายุเ ป็ นตัว แปรด้า นปั จ จัย ส่ วนบุค คลที่ แตกต่ า งของส่ วนตลาด
นักการตลาดได้คน้ คว้าความต้องการของส่ วนตลาดส่ วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุส่วน
นั้น
3. ลักษณะครอบครั ว (Marital Status) ลักษณะครอบครัวในสังคมต่างๆ ย่อมมีโครงสร้างที่แตกต่าง
กันไม่ว่าจะเป็ นครอบครั วเดี่ยวหรื อครอบครัวขาย ล้วนแล้วแต่ เป็ นเป้ าหมายที่สาคัญของทางการตลาดมา ซึ่ งมี
ความสาคัญในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะให้ความสนใจกับลักษณะของครอบครัวหรื อบุคคล
ในครอบครั ว ที่ใช้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม
4. รายได้ การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) ถือได้ว่า เป็ นตัวแปรที่สาคัญ
ในการกาหนดส่ วนของตลาด ซึ่ งนักการตลาดจะให้ความสนใจตรงส่ วนนี้ เป็ นส่ วนมาก โดยครอบครัวที่มีฐานะ
ปานกลางหรื อ ค่อนข้างรายได้ต่า จะเป็ นกลุ่มที่ขนาดใหญ่ ปั ญหาที่ส าคัญในการแบ่ งส่ วนการตลาดคือ การใช้
เกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียว โดยรายได้จะเป็ นตัวชี้วดั ความสามารถในการใช้จ่าย ในขณะเดียวกัน การเลือกสิ นค้า
หรื อการใช้จ่ายที่แท้จริ งอาจถือเกณฑ์รูปแบบอื่นๆ เช่น รสนิ ยม ค่านิ ยม อาชีพ การศึกษา แต่โดยส่ วนใหญ่แล้ว
นักการตลาดจะใช้เกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านอื่นๆ ในการกาหนดตลาดเป้าหมาย
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
(ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ . 2538 อ้า งถึ งใน ชัย ณรงค์ ทรายค า, 2552 หน้ า 8) ทฤษฏี พ ฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค
(Consumer behavior theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจาก
การเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ที่ผ่านเข้ามาทางความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค
เปรี ย บเสมือนกล่องดา (Buyer’s Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้ สึก นึ กคิ ดของ
ผูบ้ ริ โภค จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อจุดเริ่ มต้นอยู่
ที่มีสิ่งมากระตุน้ ทาให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทาให้เกิดการตอบสนอง ( Buyer’s Purchase Decision)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
(กิตติ ภักดีวฒ
ั นะกุล , 2546 หน้า 7 อ้างถึงใน สุ ทามาศ จันทรถาวร. 2556, หน้า623) การตัดสิ นใจ คื อ
กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบตั ิจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งจัดเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการแก้ไขปัญหา กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วย
1. การรั บรู ้ ถึงความต้องการหรื อปั ญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบ้ ริ โภคจะ
ตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการในสิ นค้าหรื อการบริ การ

2. การแสวงหาข้อ มู ล (Information Search) เมื่ อ ผู ้บ ริ โ ภคทราบถึ งความต้อ งการในสิ น ค้า หรื อ
บริ การแล้ว ลาดับขั้นต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะทาการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ โดยแหล่งข้อมูลของ
ผูบ้ ริ โภค แบ่งเป็ น แหล่งบุคคล, แหล่งทางการค้า, แหล่งสาธารณชน และแหล่งประสบการณ์
3. การประเมิน ทางเลือ ก (Evaluation of Alternatives) เมื่ อได้ข ้อ มูล จากขั้น ตอนที่ 2 แล้ว ในขั้น
ต่อไป ผูบ้ ริ โภคก็จะทาการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ ริ โภคต้องกาหนดเกณฑ์หรื อ
คุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยีห่ อ้ ราคา รู ปแบบ บริ การหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็ นต้น
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ทาการประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะ
เข้าสู่ ในขั้นของการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งต้องมีการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ ดังนี้
- ตรายีห่ อ้ ที่ซ้ื อ (Brand Decision)
- ร้านค้าที่ซ้ื อ (Vendor Decision)
- ปริ มาณที่ซ้ื อ (Quantity Decision)
- เวลาที่ซ้ื อ (Timing Decision)
- วิธีการในการชาระเงิน (Payment-method Decision)
5. พฤติ ก รรมภายหลังการซื้ อ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ ลูก ค้า ได้ทาการตัดสิ น ใจซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ ซึ่ งความพึ ง
พอใจนั้นเกิดขึ้ นจากการที่ลูก ค้าท า การเปรี ยบเทีย บสิ่ งที่ เกิด ขึ้นจริ งกับสิ่ งที่ คาดหวัง ถ้า คุณค่า ของสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ได้รับจริ งตรงกับที่คาดหวังหรื อสู งกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้ อซ้ าหรื อบอกต่อ เป็ นต้น แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณ
ค่ า ที่ ไ ด้รั บ จริ งต่ า กว่ า ที่ ไ ด้ค าดหวังเอาไว้ ลู ก ค้า ก็จ ะเกิ ดความไม่ พึ งพอใจพฤติ ก รรมที่ ตามมาก็คื อ ลู ก ค้า จะ
เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคนอื่นๆ ด้วย

กรอบแนวความคิดการวิจยั
จากการกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระจานวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก
คือ กลุ่มปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มที่สอง คือ กลุ่ม
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ จานวนเงินเฉลี่ยที่ซ้ื อต่อเดือน ความถี่ในการซื้ อ ซื้ อ
เมื่อใด ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ และกลุ่มตัวแปรตามจานวน 1 กลุ่ม คือ การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู ้
ที่มีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ทั้งนี้จะทาการทดสอบในลักษณะตัวแปรเดี่ยวของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามเป็ นรายตัวแปร
โดยสามารถอธิบายตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่ งรั ฐบาล
ของผู้มีอาชีพค้าขาย
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการซื้ อ
- วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
- จานวนเงินเฉลี่ยที่ซ้ื อต่อเดือน
- ความถี่ในการซื้ อ
- ซื้ อเมื่อใด
- ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการซื้ อ

กรอบแนวความคิดการวิจยั

สมมุตฐิ านการวิจยั
1. ความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน
2. ความแตกต่างของปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ (วัตถุประสงค์ในการซื้ อ จานวนเงินเฉลี่ยที่ซ้ื อต่อเดือน
ความถี่ในการซื้ อ ซื้ อในโอกาสใด ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการซื้ อ) ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน

วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูม้ ี
อาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยดังกล่าว ผูว้ ิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
โดยใช้ตวั แปรต่างๆ โดยแบ่ งข้อ มูล เป็ น 2 ส่ วน คื อ ข้อมู ลปฐมภู มิ (Primary Data) คื อ ข้อมู ลที่ไ ด้จ ากการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกับ กลุ่มตัวอย่างที่เ หมาะสม และข้อมูล ทุติย ภูมิ (Secondary Data) คื อ การเก็บ รวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อวิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ บทความวารสาร และงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
โดยประชากรที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการศึกษางานวิจยั นี้ คือ ผูม้ ีอาชีพค้าขาย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ตดั สิ นใจ
ซื้ อ สลากกิ น แบ่ งรั ฐ บาล ในจังหวัด กรุ งเทพมหานคร การเลื อ กกลุ่ มตัว อย่า งเนื่ อ งจากผูว้ ิ จัย ไม่ท ราบจ านวน
ประชากรผูม้ ี อาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครที่ แน่ น อน ดังนั้น การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมจึงสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของคอแครน (Cochran) โดยกาหนดระดับค่าความ
เชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่า งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ไ ด้
จัดเตรี ยมไว้นาไปจัดเก็บข้อมูลจากผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นลักษณะคาถามปลายปิ ด
(Close Ended Questionnaire) ทั้งหมดทุก ส่ วน ผูว้ ิ จัยได้น าแบบสอบถามที่ส ร้ างขึ้น สาหรั บการวิ จัยไปทดสอบ
ความเที่ ยงตรง (Validity) และความเชื่อ มั่น (Reliability) โดยการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content
Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ภาษา และลักษณะของข้อความที่ใช้
ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา โดยนาแบบสอบถามให้ที่ปรึ กษาของงานวิจยั ตรวจสอบเนื้อหา และนามา
ปรับปรุ งทาการแก้ไขให้เหมาะสม และนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) จากนั้นได้ทาการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านมาวิเคราะห์ดชั นีความ
สอดคล้องระหว่างรายการข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence)
จากนั้นจึ งนาแบบสอบถามแจกกับกลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพความเป็ นกลุ่มตัวอย่า ง (Pilot test) จานวน 50 คน ซึ่ ง
ได้แก่ กลุ่มผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่ตดั สิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล นาข้อมูลที่ได้มาหาค่า
ความเชื่ อ มัน่ ของเครื่ อ งมือ โดยการน าแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่ า เชื่ อ ถือ (Reliability Test) เพื่ อ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์ คแอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Analysis Test)
ซึ่ งมี ค่ า เท่ า กับ 0.772 หลังจากนั้น จึ งน าแบบสอบถามไปเก็บ ข้อมู ล จากกลุ่ มตัว อย่า งให้ค รบตามจ านวน 400
ตัวอย่าง ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในการศึกษา
หลังจากที่ได้รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากผูต้ อบแบบสอบถามแล้ว ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้งหมด
มาทาการตรวจสอบข้อมูล โดยการตรวจสอบความสมบูร ณ์ ของแบบสอบถามและคัดแยกแบบสอบถามที่ไ ม่
สมบูรณ์ออก และนาแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่กาหนดไว้ เพื่อประมวลผลด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป (Statistic Package for Social Sciences) ในการดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยตัวแปรต่างๆ จะถูกนามาลงรหัส เพื่อเปลี่ยนสภาพข้อมูลให้อยู่ในรู ปของตัวเลข แล้วนามาวิเคราะห์ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ในรู ปแบบของตัวเลข และวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้

ผลการวิจยั
การสรุ ปผลการวิจยั จะนาเสนอใน 2 ส่ วน ดังนี้
1. การสรุ ปผลการวิ เคราะห์ขอ้ มู ลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ งได้แ ก่ ค่า ร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์พบว่า
1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1.1 เพศของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 80.0
1.1.2 อายุข องผู ้ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีอายุอยู่ในช่ วง 36-45 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.0
รองลงมาอยูใ่ นช่วงอายุ 46-55 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.0 และมีอายุ 56 ปี ขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 8.0
1.1.3 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่มีส ถานภาพสมรส คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.0
รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 42.0
1.1.4 ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้ อ ยละ 48.0 รองลงมาจบการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย /ปวช. คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 20.0 และจบ
การศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส. และปริ ญญาโทน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.0
1.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง
7,501-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 15,001-22,500 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 26.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 30,001-37,500 บาทน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 2.0
1.2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ
1.2.1 วัตถุประสงค์ที่ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ ซื้ อเพื่อต้องการ
เสี่ ยงโชคมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อต้องการเงินรางวัล คิดเป็ นร้อยละ
42.0 และซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อความท้าทายสนุกสนานน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 2.0
1.2.2 จานวนเงินเฉลี่ยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อเดือนส่ วนใหญ่ไม่เกิน
500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.0 รองลงมาเฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 501-1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.0
1.2.3 ความถี่ในการซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ ซื้ อทุกงวด
คิดเป็ นร้อยละ 42.0 รองลงมาซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลนานๆ ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 38.0
1.2.4 โอกาสในการซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อเพื่ออยาก
เสี่ ยงโชคมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ซื้ อเป็ นปกติซ้ื อประจา คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และซื้ อในโอกาส
พิเศษ/วันพิเศษน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 8.0
1.2.5 ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
คือ ตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 90.0 รองลงมาคื อ เพื่ อน คิดเป็ นร้ อยละ 6.0 ครอบครั ว กับคนขายมีอิ ท ธิ พ ลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 2.0
1.3. การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีระดับ
ความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.56 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก-มากที่สุด ได้แก่

- ความเสี่ ยงน้อย ได้ผลตอบแทนเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.86
- สลากกิน แบ่งรั ฐบาลมีความเชื่อถือ ได้ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และมี ค่าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66
- มีความสะดวก รวดเร็ วในการซื้ อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.61
- สามารถซื้ อเลขได้ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.88
- มี ความสะดวกสบายในการติดต่อรั บเงินรางวัล มีค่า เฉลี่ยเท่า กับ 4.22 และมีค่ าส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76
- ขนาดพกพา สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67
- ราคาสามารถซื้ อได้ ไม่แพง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88
- สามารถหาซื้ อได้ง่าย สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63
2. การสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่ งได้แก่ การสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. สมมติฐานข้อที่ 1 : ความแตกต่ างของปั จจัยส่ วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ น
อิ ส ระจากกัน (Independent Sample : t-Test) และใช้ส ถิ ติก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA : F-Test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์
พบว่า
- ระดับความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคล (ด้านเพศ) กับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ของผูม้ ี อาชีพ ค้าขาย ในจังหวัด กรุ งเทพมหานคร พบว่ าปั จจัย ส่ วนบุ คคล (ด้านเพศ) ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ สลากกิ นแบ่ งรั ฐ บาลของผู ้มีอ าชี พ ค้า ขาย ในจังหวัด กรุ งเทพมหานคร ที่ ไ ม่แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญที่ 0.05
- ระดับความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคล (ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) กับการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
พบว่าปัจจัยส่ วนบุคคล (ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่ อเดือน) ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึ งนาผล ไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี ทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยค่าใดบ้างที่แตกต่างกัน พบว่า

(1) ด้านอายุ
- ผูท้ ี่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลแตกต่างจากไปจากผูท้ ี่มี
อายุ 26-35 ปี 36-45 ปี และอายุ 56 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่มีอายุ 26-35 ปี มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจากไปจากผูท้ ี่มีอายุ 36-45 ปี
46-55 ปี และอายุ 56 ปี ขึ้นไป
- ผูท้ ี่มีอายุ 36-45 ปี มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจากไปจากผูท้ ี่มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป
(2) ด้านสถานภาพ
- ผูท้ ี่มีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจากไป
จากผูท้ ี่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
(3) ด้านระดับการศึกษา
- ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและมีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการตัดสิ นใจซื้ อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจากไปจากผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
- ผูท้ ี่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลแตกต่างจากไปจาก
ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส. ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
- ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส. มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลแตกต่างจากไปจาก
ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
(4) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ผู ้มีรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนต่ ากว่ าหรื อเท่ากับ 7,500 บาท มีการตัด สิ นใจซื้ อ สลากกิ นแบ่ งรั ฐ บาล
แตกต่างจากไปจากผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-22,500 บาท และผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 37,501 บาทขึ้นไป
- ผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,501-15,000 บาทและผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-22,500 บาท
มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลแตกต่างจากไปจากผูม้ ี รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 22,501-30,000 บาทและผู ้มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 37,501 บาทขึ้นไป
- ผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 22,501-30,000 บาท มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจาก
ไปจากผูม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 37,501 บาทขึ้นไป
2. สมมติ ฐานข้อที่ 2 : ความแตกต่า งของปั จ จัย ด้า นพฤติ กรรมการซื้ อ (วัตถุป ระสงค์ใ นการซื้ อ
จานวนเงินเฉลี่ยที่ซ้ื อต่อเดือน ความถี่ในการซื้ อ ซื้ อในโอกาสใด ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการซื้ อ) ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA : F-Test)
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการ
ซื้ อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่
แตกต่า งกัน อย่างมี นัยสาคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึ งนาผล ไปเปรี ยบเที ยบเชิ งซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยค่าใดบ้างที่แตกต่างกัน พบว่า

(1) ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อ
- ผูซ้ ้ื อที่มีความต้องการในการเสี่ ยงโชค มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจากไปจาก
ผูซ้ ้ื อที่มีความต้องการความท้าทายสนุกสนาน
- ผูซ้ ้ื อที่มีความต้องการเงินรางวัล มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจากไปจากผูซ้ ้ื อที่
มีความต้องการความท้าทายสนุกสนาน และความหลากหลายของรางวัล
- ผูซ้ ้ื อที่มีความต้องการความท้าทายสนุกสนาน มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจาก
ไปจากผูซ้ ้ื อที่มีความต้องการความหลากหลายของรางวัล
(2) ด้านจานวนเงินเฉลี่ยที่ซ้ื อต่อเดือน
- ผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรั ฐบาลเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 500 บาท มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาล
แตกต่างจากไปจากผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลี่ยต่อเดือน 501-1,000 บาท
(3) ด้านความถี่ในการซื้ อ
- ผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนานๆ ครั้ง มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจากไป
จากผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบซื้ อประจา/ซื้ อบ่อย และแบบซื้ อทุกงวด
(4) ด้านโอกาสในการซื้ อ
- ผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรั ฐบาลเนื่ องในโอกาสพิเศษ มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลแตกต่าง
จากไปจากผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามความฝัน
- ผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นปกติ ซื้ อประจา มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลแตกต่าง
จากไปจากผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามความฝันและผูท้ ี่อยากเสี่ ยงโชค
- ผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรั ฐบาลตามความฝั น มีการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลแตกต่างจากไป
จากผูท้ ี่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามเลขที่พบในเหตุการณ์ต่าง ๆ และผูท้ ี่อยากเสี่ ยงโชค
(5) ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการซื้ อ
- ตนเองเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลแตกต่างจากไปผูซ้ ้ื อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่มีคนขายเป็ นผูม้ ีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้ อ
- ครอบครัวเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลแตกต่างจากไปผูซ้ ้ื อสลากกิน
แบ่งรัฐบาลที่มีคนขายเป็ นผูม้ ีอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้ อและอื่นๆ
- คนขายเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลแตกต่างจากไปผูซ้ ้ื อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่มีอย่างอื่นๆ เป็ นอิทธิพล

สรุปและวิจารณ์ ผล
การสรุ ปและวิจารณ์ ผลจะเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกับเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยจะ
อธิบายตามสมมติฐานดังนี้
1. สมมติฐานข้อที่ 1: ความแตกต่างของปัจจัยส่ วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น) ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สลากกิ น แบ่ งรั ฐ บาลของผู ้มี อ าชี พ ค้า ขาย ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน

ผลการวิจยั พบว่า พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง โดยมีอายุ 36 - 45 ปี มากที่สุด ส่ วนมาก
มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จบปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ระดับ 7,501 - 15,000 บาท
ทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า เพศไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผู ้
มีอาชีพ ค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และทดสอบด้วยค่าสถิ ติ F-test ที่ระดับนัย สาคัญ 0.05 พบว่า อายุ ,
สถานภาพ, ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาล
ของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครที่ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541)
ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลเป็ นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
โดยการที่ บุ ค คลมี ส ถานภาพทางสั งคม สิ่ งแวดล้อ ม วัฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่ า งกัน จะส่ ง ผลไปที่
พฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกัน คืออาจตัดสิ นใจซื้ อ / รั บ บริ การ และอาจจะมีการซื้ อ / รับบริ การอย่างต่อเนื่อง
และอาจจะบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์ในมรการซื้ อ / รั บบริ การต่อไป ซึ่ งผูป้ ระกอบการหรื อ
นักการตลาดสามารถนาประโยชน์ของปัจจัยส่ วนบุคลเหล่านี้ ไปใช้ในการวิเคราะห์และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ได้ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
2. สมมติฐานข้อที่ 2 : ความแตกต่างของปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ (วัตถุประสงค์ในการซื้ อ จานวน
เงิน เฉลี่ย ที่ซ้ื อ ต่อ เดื อน ความถี่ใ นการซื้ อ ซื้ อ ในโอกาสใด ผูท้ ี่ มีอิ ทธิ พลต่อการซื้ อ ) ที่ แตกต่ างกันมี ผลต่อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อต้องการเสี่ ยงโชค ซึ่ งจานวน
เงินเฉลี่ย ที่ซ้ื อสลากกินแบ่ งรั ฐ บาลต่อเดื อนส่ วนใหญ่ไม่ เกิน 500 บาท ความถี่ ในการซื้ อ สลากกินแบ่งรั ฐบาล
ส่ ว นมากซื้ อ ทุ ก งวด และโอกาสในการซื้ อ ส่ ว นใหญ่เ พื่ อ อยากเสี่ ย งโชค โดยตนเองเป็ นผู ้ที่มีอิ ท ธิ พ ลต่อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ความแตกต่างของปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของผูม้ ีอาชีพค้าขาย ในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชญา ณัทวรานนท์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของประชาชนในเขตอาเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาล
ของประชาชนในเขตอาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แต่ปัจจัยด้านอื่นๆ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสลาก
กินแบ่งรัฐบาลของประชาชน ซึ่ งพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส ปั จจัยที่มีความสัมพัน ธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลของประชาชนในเขตอาเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ การซื้ อสลากกินแบ่งรั ฐบาลในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิด หรื อวันสาคัญ การซื้ อเพราะ
ต้องการช่วยคนขายที่ดอ้ ยโอกาส สามารถหาซื้ อได้ง่ายและมีเลขตามต้องการ ซื้ อตามคาทานายว่าให้เสี่ ยงโชค โดย
มีความคาดหวังว่าจะถูกรางวัลหรื อเพราะชอบเสี่ ยงโชค ชอบในสิ่ งเร้ นลับ มีความมัน่ ใจว่าจะถูกหวยทุกครั้งและ
คาดว่าจะทาให้รวยเร็ ว หรื อทาให้เศรษฐกิจในครอบครั วดีข้ นึ ซึ่ งสามารถใช้เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการนาไป
ปรับปรุ ง และวิเคราะห์การดาเนินงานของธุรกิจให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน

ซึ่ งผูบ้ ริ โภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่ งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
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