ทัศนคติของผูซ้ ้ือสลากที่มีต่อการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน ในเขตจังหวัดนนทบุรี
นิรมล ธีรธราธร

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สลากกินแบ่งรัฐบาลหรื อล็อตเตอรี่ คงไม่มีใครไม่รู้จกั เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็ นการ
เสี่ ยงโชคที่อยูค่ ู่คนไทยมาช้านาน สามารถหาซื้ อได้ง่ายไม่วา่ จะมองไปทางไหนก็มีแต่คนขาย โดยสานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลกาหนดราคาจาหน่ายสลากฉบับละ 40 บาท หรื อ ฉบับคู่ละ 80 บาท ด้วยกลไกตลาดของ
อุป สงค์ อุป ทาน ที่มี ผู ข้ ายเป็ นจานวนมาก แต่เหตุ ใ ดจึ งมีก ารจาหน่ ายสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลเกิ นกว่าราคา
ที่ กาหนด สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปั ญหาการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ด้วยการเพิ่มปริ ม าณสลาก ปรั บเปลี่ ยนกระบวนการจาหน่ าย ดังจะเห็ นได้จากยอดการพิมพ์สลาก ในปี
พ.ศ. 2553 มีการพิมพ์สลากออกจาหน่ ายประมาณ 64 ชุ ด/งวด ปั จจุบนั มีการพิมพ์สลากออกจาหน่ าย 120
ชุ ด/งวด โดยเริ่ มตั้งแต่งวดประจาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นมา (สานักการตลาดและการจาหน่ าย
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. 2558) รวมทั้ง มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจาหน่ายสลากกิ นแบ่งรั ฐบาล
จากระบบจัดสรรโควต้าให้กบั ตัวแทนจาหน่ ายทั้งหมด มาเป็ นการจองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีชื่อว่า
โครงการซื้ อ – จอง ล่วงหน้าสลากกิ นแบ่งรัฐบาล ดาเนิ นการผ่านธนาคารกรุ งไทย ตัวแทนจาหน่ ายสลาก
สามารถซื้ อ สลากได้ค นละ 5 เล่ ม /คน/งวด หรื อ 500 ฉบับ /คน/งวด ผ่า นช่ อ งทาง ATM Internet และ
เคาน์ เตอร์ ธ นาคาร เพื่ อนาสลากไปจาหน่ ายให้ก ับผูซ้ ้ื อสลากในราคาที่ สานัก งานสลากกิ นแบ่ ง รั ฐบาล
กาหนด 80 บาท นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กบั เยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
ซึ่ งตัวแทนจาหน่ายบางรายยังละเลยไม่ปฏิบตั ิตาม
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาทัศนคติ ของผูซ้ ้ื อสลากที่ มี ต่อการจาหน่ า ยสลากกิ นแบ่ ง
รัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษา
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูซ้ ้ื อสลากที่มีต่อการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน
ในเขตจังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน
บัตรอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติม เงิ น ในเขตจังหวัดนนทบุ รี และเพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่า งปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีต่อทัศนคติของผูซ้ ้ื อสลากในการเลื อกใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิ น ในเขต
จังหวัดนนทบุรี ขอบเขตของการวิจยั ครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ในเขตจังหวัด
นนทบุรีที่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา
.
คาสาคัญ (1) สลาก (2) บัตรเติมเงิน (3) ทัศนคติของผูซ้ ้ื อสลาก

ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื อ ได้ท ราบข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ซ้ื อ สลากที่ มี ต่ อ การ
จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้ทราบความคิดเห็ น
ของผูซ้ ้ื อสลากที่มีต่อการจาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิ น ในเขตจังหวัด
นนทบุรี เพื่อสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถนาข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดกับ ทัศ นคติ ข องผูซ้ ้ื อสลากที่ มี ต่ อการเลื อกใช้บ ตั รอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แบบเติ ม เงิ น ในเขตจัง หวัด
นนทบุรี มาเป็ นแนวทางในการกาหนดช่องทางการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลเป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ นโดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ต าม
พระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 คือ ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดการโรงพิมพ์อนั
เป็ นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลหรื อสิ่ งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และกระทา
การอื่นใดที่เกี่ยวเนื่ องหรื อที่เป็ นประโยชน์แก่การดาเนิ นกิจการของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สลาก 1
ชุดมี 1,000,000 ฉบับ กาหนดราคาจาหน่ายสลากฉบับละ 40 บาท โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล ดังนี้

เงินที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จดั สรร
ดังนี้ (1) ร้อยละหกสิ บเป็ นเงินรางวัล (2) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บเป็ นรายได้แผ่นดิน (3) ไม่เกินกว่าร้อยละสิ บ
เจ็ดเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน ซึ่ งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (4) ร้ อ ยละสาม
เป็ นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ปรับปรุ งกระบวนการจัดจาหน่าย โดยในงวดประจาวันที่
16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้เริ่ มดาเนิ นโครงการซื้ อ – จองล่วงหน้าสลากกิ นแบ่งรัฐบาล ซึ่ งกาหนดให้บุคคล
ธรรมดาที่มีความประสงค์จะขอรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจาหน่าย สามารถลงทะเบียนเพื่อซื้ อ – จองสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่งวดประจาวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยผ่านช่องทางที่สานักงานกาหนด ทาให้

ยอดการจองสลากล่วงหน้าจากสู งขึ้น เป็ นงวดละ 120 ล้านฉบับ กาหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน การพิมพ์สลากออกจาหน่ายจะพิมพ์เป็ นชุ ด สลาก 1 ชุด มี 1
ล้านฉบับ หรื อ 500,000 ฉบับคู่ โดยแต่ละชุด จะเริ่ มตั้งแต่หมายเลข 000000 - 999999 กาหนดราคาจาหน่าย
ฉบับละ 40 บาท หรื อฉบับคู่ละ 80 บาท
จากมาตรการต่าง ๆ ที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดาเนิ นการหลายรู ปแบบ เป็ นการ
ให้ความสาคัญในการแก้ไขปั ญหา โดยมุ่งเน้นตัวแทนจาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวคิด
ทางการตลาด มาใช้ในการศึกษาเพื่อแก้ไขปั ญหาจากผูบ้ ริ โภคโดยตรง คือ การมองถึ งความพึงพอใจของ
ลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ สร้างช่องทางการจัดจาหน่าย
ปรั ช ญาที่ ว่า ด้วยการตอบสนองความพึ งพอใจของลู กค้า ไม่ ใ ช่ เป็ นการตามล่ าหาลู กค้า
ไม่ใช่เป็ นการหาลูกค้าให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ แต่จะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับลูกค้า Kotler (อ้างอิงใน
ธนวรรณ แสงสุ วรรณ และคณะ, 2547, หน้า 26) กลยุท ธ์ ส่ วนประสมทางการตลาด Robert Lauterborn
แนะนาว่า 4Ps ในมุมมองของผูข้ ายจะสะท้อนถึง 4Cs ในมุมมองของผูซ้ ้ื อ (จิวรัส อนทร์ บารุ ง, 2553.) กล่าวว่า
ทัศนคติเป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู ้สึกและความเชื่ อหรื อการรู ้ของบุคคล เป็ นเรื่ องของ
จิตใจ ท่าที ความรู ้ สึกนึ กคิด และความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิ ดรับการกรอง
สถานการณ์ที่ได้รับมา (ณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์, 2554) องค์ประกอบของทัศนคติ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
คือ องค์ประกอบด้านความรู ้ (Cognitive Component) องค์ประกอบด้านความรู ้สึก (Affective Component)
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) สรุ ปได้วา่ ทัศนคติ เกิดจากการรับรู ้ขอ้ มูล จากประสบการณ์
ของแต่ละบุคคลทั้งในด้านดี และไม่ดี จนเป็ นความเชื่ อหรื อความรู ้ สึก ที่แสดงออกโดยพฤติกรรมที่ ต้ งั ใจ
และไม่ต้ งั ใจ เพื่อตอบสนองความคิดในจิตใจที่ตนปรารถนาหรื อต้องการหลีกหนี
ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ไ ด้พ ฒ
ั นามากขึ้ น รู ป แบบการจ าหน่ า ยสิ น ค้า ให้ ก ับ ผู บ้ ริ โ ภค จึ ง มี
ช่องทางที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย สะดวก และผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด การนาบัตร
อิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน หรื อ เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อที่เป็ นที่รู้จกั ในชื่อ Electronic Money หรื อ e-Money
หมายถึง มูลค่าเงินที่บนั ทึกในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย.
2558) มาใช้ชาระค่าสิ นค้าและบริ การได้ตามร้านค้าที่รับชาระ ทาให้มีความสะดวกรวดเร็ ว ไม่ตอ้ งพกเงินสด
ให้ยงุ่ ยาก และไม่เสี ยเวลารอเงิ นทอนอีกด้วย ผูใ้ ช้บริ การสามารถเลื อกเติมเงินผ่านช่ องทางต่าง ๆ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
ผูใ้ ห้บริ การแต่ละราย ปั จจุบนั มีการใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์ มากขึ้น เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้ า บัตรซื้ ออาหาร
ในศูนย์อาหาร บัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ บัตรเติมเงินซื้ อชัว่ โมงอินเทอร์ เน็ต บัตรชมภาพยนตร์ กระเป๋ าเงิน
บนโทรศัพท์มือถือ บัญชีเงินสดบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
บัตรสมาร์ ทการ์ ดแบบสัมผัส (contact smart card) ตัวบัตรมีการฝังชิ ปใต้หน้าสัมผัสที่เป็ นแผ่นโลหะสี ทอง
ขนาดเล็ก เส้ นผ่าศู นย์กลางประมาณครึ่ งนิ้ วไว้ที่ ด้านหน้าของบัตร และบัตรสมาร์ ทการ์ ดแบบไร้ สัมผัส
(contactless smart card) ตัวบัตรจะมีการฝังชิปและขดลวดสายอากาศเอาไว้ภายใน อาจมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากร คือ ประชาชนที่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยูใ่ นจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุต้ งั แต่ 18
ปี ขึ้ นไป ซึ่ ง มี จานวนประชากร 908,467 คน (ส านัก งานสถิ ติจงั หวัดนนทบุ รี , 2558) ซึ่ ง ไม่ ท ราบจานวน
แน่ น อน จึ ง ได้ท าการก าหนดขนาดตัว อย่า ง โดยใช้สู ต รของ Taro Yamane ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95%
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรคานวณได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การวิจยั ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ลวิจยั ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed ended questionnaire)
โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่ วนที่ 2
สอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของการจ าหน่ า ยสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลผ่ า นบัต ร
อิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิ น ได้แก่ การใช้บตั รซื้ อสลาก ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการขาย
ส่ วนที่ 3 สอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบเติมเงิน เช่น
การแก้ไ ขปั ญหาสลากเกิ นราคา การคัดกรองเยาวชน รู ป แบบการจาหน่ า ย การเข้า ถึ ง หมายเลขสลากที่
ต้องการ
การทดสอบคุ ณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ตรวจสอบความตรง (Validity) โดย
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ได้แ ก่ รองศาสตราจารย์ข นบพัน ธุ ์ เอี่ ย มโอภาส อาจารย์ป ระจาคณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิท ยาลัย รามคาแหง อาจารย์ ดร.อุษ า บุญ ถื อ อาจารย์ประจาภาควิช าการตลาด คณะ บริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง นายไชยรัตน์ เขมะสถิตย์ หัวหน้ากองวิจยั และวางแผนการตลาด สานักงานสลากกิ นแบ่ง
รัฐบาล ได้ตรวจสอบประเมินแบบทดสอบ แล้วนามาคานวณหาความตรงตามเนื้ อหา ซึ่ งคานวณจากความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นที่ตอ้ งการวัดกับข้อคาถามที่สร้างขึ้น จะได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
และวัตถุประสงค์ (Item–Objective Congruence Index : IOC) ค่า IOC จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 โดยข้อคาถามที่มี
ค่า IOC ต่ากว่า 0.5 จะมีการปรับปรุ งแก้ไข และ ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ดาเนิ นการสุ่ มทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้วิธีสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach) ในการประมาณค่า ความเบี่ย งเบนของเครื่ องมือ วัด ตัวแปร ที่มีคาตอบแบบ
มาตรประเมินค่า (Rating scale) โดยค่าที่ดีน้ นั ต้องมากกว่า 0.7 จากการตรวจสอบความเที่ยงค่าที่ได้ คือ 0.78
ผูว้ ิจยั ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ ม (Cluster Sampling) จากเขตทั้งหมดในจังหวัดนนทบุ รี
จานวน 6 อาเภอ คือ เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย และปากเกร็ ด โดยสุ่ มอย่างง่าย
(Simple random sampling) ด้วยการสุ่ มจับสลาก (Lottery) มา 3 อาเภอ ได้แก่ เมืองนนทบุรี บางบัวทอง และ
ปากเกร็ ด จากนั้นใช้วิธีการคัดเลื อกแบบบังเอิ ญ (Accidental sampling) โดยมี วิธีการกาหนดแบบโควต้า
(Quota Selection) ตามจานวนสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บแบบสอบถามในแต่ละอาเภอ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการวิจยั

การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ขอ้ มูล (ส่ วนที่ 1)
ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล (ส่ วนที่ 2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่าน
บัตรอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิ น โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้ อยละ (Percentage) และ
(ส่ วนที่ 3) วิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านทัศนคติเกี่ยวกับการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์
แบบเติ ม เงิ น ใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาโดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตั้งแต่ 1 ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง 2 ไม่เห็ นด้วย 3 เฉย ๆ 4 เห็นด้วย 5 เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ความกว้างของอันตรภาคชั้น คือ 0.8 (บุญชม ศรี สะอาด. 2554)
การวิเ คราะห์ โ ดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ก ารทดสอบสมมุ ติ ฐ าน
(Testing hypothesis) สมมุติฐานข้อที่ 1 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ T-test, One-Way ANOVA โดยกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สมมุติฐานข้อที่ 2 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ One-Way ANOVA โดย
ก าหนดระดับ นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 เพื่ ออธิ บ ายความสั ม พันธ์ ระหว่า งปั จจัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดกับทัศนคติ หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยการ
ทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างผูซ้ ้ื อสลาก
ในเขตจังหวัดนนทบุรีกบั ทัศนคติเกี่ยวกับการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์แบบเติม
เงิน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์แตกต่างกันกับทัศนคติเกี่ยวกับการจาหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน

สรุ ปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 และเป็ นชาย จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง
31 – 40 ปี จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน
218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.50 ส่ วนใหญ่มีอาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 160 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40 ส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 และมีความถี่ในการ
ซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา ส่ วนใหญ่คือ ซื้ อทุกงวด จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.75
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของการจาหน่ ายสลากกิ นแบ่งรัฐบาลผ่านบัตร
อิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน
ความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่มี
ความเห็ นเกี่ ยวกับการเลื อกใช้บตั รอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบเติ มเงิ นในการซื้ อสลากกิ นแบ่งรั ฐบาล ส่ วนใหญ่
เลื อกใช้เพราะ ความสะดวก, ทันสมัย จานวน 164 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 41 ค่ า ธรรมเนี ย มเริ่ ม ต้น ที่ คิ ด ว่า
เหมาะสมในการสมัครใช้บ ตั รเล็กทรอนิ กส์ แบบเติ ม เงิ นส่ วนใหญ่เลื อก ราคา 50 บาท จานวน 219 คน

คิ ดเป็ นร้อยละ 54.75 การเติมเงินขั้นต่าเพื่อใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์แบบเติมเงิน ส่ วนใหญ่เลือกราคา 100 บาท
จานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.5 สถานที่ที่คิดว่าสะดวกในการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงินส่ วนใหญ่
เลือกร้านสะดวกซื้ อ จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.50 การส่ งเสริ มการขายในการใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์
แบบเติมเงินส่ วนใหญ่เลือกการให้ส่วนลด จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์แบบเติมเงิ น
เกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาสลากเกินราคา การคัดกรองเยาวชน รู ปแบบการจาหน่าย การเข้าถึงหมายเลขสลาก
ที่ตอ้ งการ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิ นของ
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พบว่า มี ทศั นคติ เห็ นด้วยเกี่ ยวกับด้านรู ปแบบการจาหน่ าย มากที่ สุด ร้ อยละ 3.84
รองลงมามีทศั นคติเห็นด้วยเกี่ยวกับด้านการแก้ไขปั ญหาสลากเกินราคา ร้อยละ 3.68 และมีทศั นคติไม่แน่ใจ
เกี่ยวกับด้านการคัดกรองเยาวชน น้อยที่สุด ร้อยละ 3.21
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สมมุติฐานที่ 1 ผูซ้ ้ื อสลากที่ มีขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลต่างกันจะมี ทศั นคติ เกี่ ยวกับการจาหน่ าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงินแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ผูซ้ ้ื อสลากที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ในด้าน
อาชี พและรายได้ เท่านั้น ที่มีทศั นคติเกี่ยวกับการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ แบบ
เติมเงิ นแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พแตกต่างกัน จะมีทศั นคติที่แตกต่างกันด้านการแก้ไขปั ญหา
สลากเกินราคา คือ กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีทศั นคติดา้ นการแก้ไขปั ญหาสลากเกินราคาน้อยกว่า
อาชี พอื่น และกลุ่มอาชี พรับจ้างทัว่ ไป/อาชี พอิสระ จะมีทศั นคติดา้ นรู ปแบบการจาหน่ ายมากกว่าอาชี พอื่น
ส่ วนกลุ่ มตัวอย่างที่ มีรายได้แตกต่างกัน จะมี ทศั นคติ ที่แตกต่างกันด้านรู ปแบบการจาหน่ าย คื อ กลุ่ มที่ มี
รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท จะมีทศั นคติดา้ นรู ปแบบการจาหน่ายน้อยที่สุด
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ค วามสัมพันธ์ กบั ทัศนคติ เกี่ ยวกับ การ
จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน
ผลการทดสอบสมมุ ติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดด้า นการใช้บ ัต ร
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ บบเติ ม เงิ น ซื้ อ สลากที่ แ ตกต่า งกัน มี ค วามสัม พัน ธ์ ก บั ทัศ นคติ ข องผู ซ้ ื้ อ สลากในด้า น
การแก้ไขปั ญหาสลากเกิ นราคา คือ จะให้ความสาคัญด้านสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับ/ สิ ทธิ พิเศษ มากกว่า
การชาระค่าสลากตามราคาที่กาหนด และมีทศั นคติในด้านการเข้าถึ งหมายเลขสลากที่ตอ้ งการ คือ จะให้
ความสาคัญด้านความสะดวก,ทันสมัย มากกว่า สิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับ/ สิ ทธิ พิเศษ ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านสถานที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูซ้ ้ื อสลากด้านการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์
แบบเติมเงินซื้ อสลาก คือ จะเลือกใช้ที่สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน้อยที่สุด และปั จจัยส่ วนประสมทาง

การตลาดด้า นราคาและด้านการส่ ง เสริ ม การขายมี ค วามสัม พันธ์ กบั ทัศ นคติ ข องผูซ้ ้ื อสลากเกี่ ย วกับ การ
จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงินไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิจยั เรื่ อง ทัศนคติของผูซ้ ้ื อสลากที่มีต่อการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตร
อิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน ในเขตจังหวัดนนทบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังต่อไปนี้
1. จากการส ารวจความคิ ดเห็ นผูซ้ ้ื อสลากในเขตจัง หวัดนนทบุ รีที่ มี ขอ้ มู ล ส่ วนบุ คคล
ต่างกันจะมีทศั นคติเกี่ยวกับการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงินแตกต่างกัน
พบว่า ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขปั ญหาสลากเกิ นราคาและรู ปแบบการจาหน่ายสลาก แต่จะมีทศั นคติ
แตกต่างกันในส่ วน ผูซ้ ้ื อสลากที่เป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริ ษทั เอกชน มีทศั นคติวา่
การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์แบบเติมเงินจะช่วยการแก้ไขปั ญหาสลากเกินราคา
ได้นอ้ ยกว่าอาชี พอื่น และผูซ้ ้ื อสลากที่มีรายได้ไม่เกิ น 5,000 บาท จะมีทศั นคติต่างจากผูซ้ ้ื อสลากที่มีรายได้
มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรลักษณ์ ศรี วิโรจน์ (2554) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมการใช้-ความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและแนวทาง การพัฒนานวัตกรรมบั ตรอิเล็กทรอนิ กส์ PTT Cash Card จากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 500 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันและมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการใช้บริ การและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ PTT Cash Card แตกต่างกัน
ทั้งนี้ การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์แบบเติมเงิน ยังไม่เกิดขึ้นจริ งในปั จจุบนั อาจ
ทาให้ผซู ้ ้ื อสลากมีทศั นคติต่างกัน
2. จากการให้ ค วามส าคัญ กั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดของผู ้ซ้ื อสลากมี
ความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติ เกี่ ยวกับการจาหน่ ายสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลผ่านบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบเติ ม เงิ น
พบว่า มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทัศนคติในด้านการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิ นซื้ อสลาก
และด้านสถานที่ ซึ่ งผูซ้ ้ื อสลากที่เลือกใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงินซื้ อสลาก มีความคาดหวังในเรื่ อง
สิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับ/สิ ทธิ พิเศษมากกว่า การชาระค่าสลากตามราคาที่กาหนด ซึ่ งปั จจุบนั ในการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การมีการนาบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบเติ มเงิ นมาใช้งาน เช่ น การซื้ อสิ นค้าในร้ านสะดวกซื้ อ
การใช้ชาระค่าบริ การรถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิน จึงทาให้ผซู ้ ้ื อสลากอาจมีทศั นคติในเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์จากการใช้
บัตรอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิรินุช เลิ ศพิบูลย์วงศ์ (2550) ศึกษาปั จจัยที่
อิทธิ พลในการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ ในร้ านสะดวกซื้ อ เพื่อทาให้ทราบถึ งปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของลู กค้า ที่เข้ามาใช้บริ การในร้ านสะดวกซื้ อเซเว่น – อีเลฟเว่น ความพึงพอใจต่อลู กค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
และเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนารู ปแบบและการส่ งเสริ มการขายของธุ รกิจค้าปลีกให้สอดคล้อง
กับ พฤติก รรมของผูบ้ ริ โ ภค พบว่า มี ค วามพอใจในการใช้บ ตั ร 7-Eleven Value Card และเห็ นว่า บัตร
7-Eleven Value Card มีประโยชน์ต่อการซื้ อสิ นค้า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิทยุตม์ สงค์มาลัย (2552)
ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ัต รสมาร์ ท เพิ ร์ ส (บัต รเติ ม เงิ น

อิเล็กทรอนิกส์) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บตั รสมาร์ ทเพิร์สมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านราคา (Price) มีผลมากที่สุด รองลงมาตามลาดับคือ
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) และปั จจัย
ด้านด้านพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ให้บริ การ (People)
จากการศึกษาวิจยั นี้ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิน
ซื้ อสลาก สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในด้านราคาและด้านสิ ทธิประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั พบว่า ผูซ้ ้ื อสลากมี ความเห็ นว่า การใช้งานบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิ น
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ควรเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพราะจะทาให้เป็ นภาระของผูซ้ ้ื อสลาก
และควรมีข้ นั ตอนปฏิบตั ิกรณี บตั รเกิ ดการสู ญหาย ส่ วนการคัดกรองเยาวชนไม่ให้ซ้ื อสลาก อาจทาได้เพียง
บางส่ วน เนื่องจากเยาวชนอาจนาบัตรของผูอ้ ื่นมาใช้ซ้ื อสลากได้ เพราะไม่มีข้ นั ตอนของการตรวจสอบความ
เป็ นเจ้าของบัตรที่แท้จริ งในการซื้ อสลาก ซึ่ งผูซ้ ้ื อสลากบางรายเสนอแนะว่า ควรนาบัตรประจาตัวประชาชน
มาใช้เป็ นบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงิน คาดว่าจะสามารถคัดกรองเยาวชนได้มากกว่า
การนาเครื่ องมื อหรื อเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ าย เพื่อลดปั ญหา
การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิ นราคา ปั ญหาการจาหน่ ายสลากให้กบั ผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 18 ปี สานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลควรศึกษาด้านรู ปแบบขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผูใ้ ช้งาน มีการ
วางแผนที่ดี มีการจัดสถานที่รองรับในการเข้าถึ งช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาดที่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมาย เช่ น ผูซ้ ้ื อสลากรายย่อยสามารถซื้ อสลากได้ในราคาที่ กาหนด ตัวแทน
จาหน่ ายได้รับรายได้จากการจาหน่ ายสลากที่ น่าพอใจ ก็จะทาให้สานักงานสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลสามารถ
แก้ไขปั ญหาการจาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
นอกจากนี้ ควรคานึงถึงการใช้งานของผูพ้ ิการด้วย
การศึ ก ษาทัศ นคติ ข องผู ้ซ้ื อ สลากที่ มี ต่ อ การจ าหน่ า ยสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลผ่ า นบัต ร
อิเล็กทรอนิ กส์ แบบเติมเงิน ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อ
ใช้เ ป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การ
กระบวนการทางาน เช่น
1. การใช้จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์แบบแบบเติมเงิน จะสามารถ
พัฒนาต่อยอดจากการจาหน่ายสลากในรู ปแบบปั จจุบนั (แบบใบ) ไปสู่ การจาหน่ายแบบออนไลน์ได้ง่าย
2. สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถทราบยอดจาหน่ ายสลากที่แท้จริ งของตัวแทน
จาหน่ายแต่ละราย
3. สานักงานสลากกิ นแบ่งรัฐบาลสามารถจัดเก็บข้อมูลผูซ้ ้ื อสลากได้ครอบคลุ มมากขึ้น
และนาข้อมูลดังกล่าวไปประเมินสภาวะตลาดสลากได้แม่นยามากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษารู ปแบบการใช้งานบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ ในการซื้ อสลากกิ นแบ่งรั ฐบาล ใน
รู ปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิ งเจาะลึก การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมีความละเอียดรอบ
ด้านยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาการทาธุ รกรรมสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ แบบครบวงจร
เช่ น การจาหน่ า ยสลากกิ นแบ่ ง รั ฐบาลผ่า นทางออนไลน์ /ผ่า นบัตรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ /ผ่า นสมาร์ ท โฟน ให้
ครอบคลุมกระบวนการจาหน่ายและการจ่ายเงินรางวัล
3. ควรศึกษาเครื อข่ายการให้บริ การด้านธุ รกรรมการเงิ น ความเป็ นไปได้ในการใช้งาน
บัตรอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อซื้ อสลากร่ วมกับการซื้ อสิ นค้าและบริ การอื่น ความคุม้ ค่าในการลงทุนของช่องทาง
การจัดจาหน่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
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