ทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอการเขารวมสมัครระบบสมาชิกสลาก
(Lottery Member) ของผูซอื้ สลากกินแบงรัฐบาลรายยอยในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สมบัติ อุนเจริญสกุล

บทนํา
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใตสังกัดกระทรวงการคลัง
กอตั้งเมื่อ กอตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2482 บริหารงานภายใตพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พุทธศักราช 2517 เปนนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจเพื่อหารายไดใหรัฐบาล ที่มีภารกิจหลัก
ดานการพิมพ จําหนาย ออกรางวัล และจายรางวัล และในปจจุบันนี้(ต.ค. 2558) สํานักงานสลากไดมี
การพัฒนาระบบการจําหนายสลากใหแกประชาชนทั่วไปที่เปนผูจําหนายสลากจริงที่ไมไดเปนมีโควตา
เปนสัญญาระยะยาวไว กับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ผาน“โครงการซื้อ-จองลวงหนาสลากกิน
แบงรัฐบาล” โดยความรวมมือกับ ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนอีกหนึ่งของ
การพัฒนาระบบการจําหนายสลาก และสื บ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ร ะบบสารสนเทศในป จ จุ บั น ได
มี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงไปอย า งก า วไกลมี การเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย มีความสะดวก ทันสมัย
ประชาชนสามารถเขาถึง internet ไดอยางกวางขวางและสะดวกมากขึ้น อุปกรณและระบบเครือขาย สา
เชื่ อ มโยงกั น ได อ ย า ง สะดวก รวดเร็ ว ง า ยยิ่ งขึ้ น การมองหาโอกาสจากความทั น สมั ย ดั งกล า วมา
ประยุกตใชไดกับกิจการของ สํานักงานสลากฯ โดยการสรางทางเลือกใหผูซื้อสลากกินแบงรัฐบาลที่
เปนผูบริโภคลําดับสุดทาย เพื่อที่จะเปนการตอบสนองทางธุรกิจดวยสําหรับผูบริโภค เปนชองทางใน
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของสํานักงานฯ
จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยซึ่งเปนพนักงานสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีความคิดและ
สนใจที่จะศึกษาลักษณะการใหบริการรูปแบบใหมที่มีอยูในตางประเทศไดดําเนินการแลว ลักษณะของ
ระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) เปนการตอบสนองลูกคากลุมที่มีการเขาถึงเทคโนโลยีและชื่น
ชอบความสะดวก รวดเร็ว และการดําเนินการไดดวยตนเอง
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอการเขารวมสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery
Member) เปนการศึกษาวิจัยขอมูลกอนที่จะมีการเริ่มดําเนินการใหบริการของสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล ที่จะนํานวัตกรรมใหมของการบริการนําเสนอตอใหแกผูซื้อสลาก และไดทราบถึงปจจัยที่มีผล
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ตอการเขารวมสมัครสมาชิก ไดมีขอมูลการวิจัยและศึกษาความเหมาะสมตอการดําเนินการตอไปใน
อนาคตตอไป ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของประชาชนผูซื้อสลากรายยอยตอการเขารวมสมัครเปนสมาชิก
ระบบสมาชิกสลาก Lottery Member
เพื่อศึกษาทัศนคติและปจจัยที่มีความสําคัญในการเขารวมสมัครระบบสมาชิกสลาก Lottery
Member ของผูซื้อสลากกินแบงรัฐบาลรายยอย
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสมาชิกสลาก Lottery Member ที่สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล จะมาดําเนินการธุรกิจกิจการในลักษณะแบบ B to C (business to customer) แทนเพื่อใหบริการ
ตอบสนองตอ ผูบริโภคโดยตรงแทนของเดิมที่เปนการดําเนินธุรกิจลักษณะแบบ B to B (business to
business)

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับจากการวิจัย
ไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเขารวมสมัครเปนสมาชิก ระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member)
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ไดทราบถึงความตองการทัศนคติของผูบริโภคตอการสมัครเปนสมาชิกระบบสมาชิกสลาก
เปนพื้นฐานขอมูลการวิจัยประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาผลิตภัณฑของสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาล และเปนแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑดานการใหบริการรูปแบบใหมเพิ่มเติม

แนวคิด ทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2549) กลาววา ลักษณะดานประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวน
ตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและ สถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนด
ตลาดเป า หมาย ในขณะที่ ลั ก ษณะด า นจิ ต วิ ท ยาและสั ง คม วั ฒ นธรรมช ว ยอธิ บ ายถึ ง ความคิ ด และ
ความรูสึกของกลุมเปาหมาย ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้ อายุ เพศ ลักษณะครอบครัว
รายได การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ
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ทฤษฎีประชากรศาสตร (Demographic)
Kotler (1997 อางถึงใน ศุภนิตสา กอชัยพฤกษ, 2549, หนา 10) กลาวถึงโครงสรางทาง
ประชากรศาสตรนั้นประกอบไปดวยคุณลักษณะหลายประการ คุณลักษณะหรือองคประกอบดาน
ประชากรที่สําคัญๆ ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได เปน
เพศ พบไดวาเพศชาย และเพศหญิงมีความแตกตางกันทั้ง การศึกษา ระดับการศึกษา อายุเมื่อ
แรกสมรส การเขาสูแรงงาน แบบแผนของอาชีพรายไดและคุณลักษณะอื่น ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา วัฒนธรรม
อายุ ความรูเรื่องอายุ เปนพื้นฐานของการวิเคราะหทางประชากรเกือบทุกกลุมอายุที่ตางกันใน
สังคมหนึ่งนั้นมีผลตออัตราการเกิด อัตราการตาย สถานภาพ และ การยายถิ่นที่อยูมาก
สถานภาพ เปนการศึกษาถึงสภาวะการสมรส ซึ่งเกี่ยวกับความถี่ของการสมรสลักษณะตาง ๆ
ของบุคคลที่สมรส ตลอดจนการสิ้นสุดการสมรส ดวยการหยารางการแบงประชากรออกตามสถานภาพ
สมรสเปนคนโสด สมรส หมาย หยาราง ปกติจะเปนตามกฎหมายหรือหลักทางศาสนาหรือศีลธรรม
สถานภาพการสมรสแปรผันไปตามอายุ คนในวัยเด็กและวัยรุนมีแนวโนมที่จะเปนโสดมาก คนในวัย
หนุมสาวแนวโนมที่จะแตงงานกันมาก ผูหยารางมีมากที่สุดในชวยอายุ 35-40 ป และการเปนหมายมักมี
มากในผูสูงอายุ
รายได เปนการแสดงถึงคุณลักษณะในเชิงเศรษฐกิจของประชากรจากการศึกษาเศรษฐกิจ ทํา
ใหทราบวาเวลาหนึ่ง ๆ มีประชากรจํานวนเทาใดในประเทศที่ทํางานในการผลิตสินคาและบริการ และ
จํานวนเทาไหร
การศึกษา การจําแนกประชากรในประเทศตามระดับการศึกษาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะระดับ
การศึกษาเปนดัชนีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมไดเปนอยางดี
อาชีพ หมายถึงกิจกรรมที่บคุ คลประกอบเพื่อเลีย้ งชีพของตนและครอบครัว เชนวิศวกร เสมียน
กรรมกร เปนตน
จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรและทฤษฎีประชากรศาสตรนี้ นําแนวคิดมา
ใช เ ป น แนวทางในการศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเข า ร ว มสมั ค รระบบสมาชิ ก สลาก
(Lottery Member) ของผูซื้อสลากกินแบงรัฐบาลรายยอย

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ(Attitude) โดยภาพรวมเปน ความรู ความเขาใจ ความรูสึก ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณหรือสิ่งแวดลอมอันมีแนวโนมที่จะใหบุคคลแสดงปฏิกิริยา ซึ่ง
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เปนไปไดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ประกอบดวย ความคิดที่มีผลตออารมณ และความรูสึกนั้นออกมาโดย
ทางพฤติ ก รรม การที่ จ ะรู ถึง ทั ศ นคติ ของบุ ค คลใดบุ คลหนึ่ งได ต อ งใช วิ ธี แ ปลความหมายของการ
แสดงออก เนื่องจากทัศนคติเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
การวัดทัศนคติ
ยังไมมีวิธีการที่จะวัดทัศนคติของบุคคลไดโดยตรงไดอยางชัดเจน การวัดทัศนคติจึงเปนการวัด
จากความคิดเห็นที่แสดงออก เปนเพียงการคาดประมาณทัศนคติของบุคคลนั้นการวัดทัศนคติที่ปฏิบัติ
กันในปจจุบันมีวิธีการตางๆ (Bachman & Schutt 2550) ดังนี้
1. การสังเกตจากพฤติกรรมของบุคคล การแสดงออกของบุคคลเปนอากัปกริยานั้นอาจไม
สะทอนหรือสอใหเราทราบถึงทัศนคติที่แทจริงของเขาได
2. วิธีการรายงานดวยคําพูด มักจะใชแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ ที่มีลักษณะแบบวัตถุ
วิสัย (Objective) ที่มีความเปนกลางสูง
3. วิธีแปลความ เปนการวัดทัศนคติของบุคคลแบบอัตนัย (Subjective) โดยที่ผูถูกถามมักไมรู
ถึงวัตถุประสงคของการศึกษาตอบคําถามหรือแสดงความรูสึกนึกคิด และไมถูกจํากัดในการตอบ เปน
วิธีที่สามารถวัดทัศนคติของบุคคลไดชัดเจน ละเอียด ถูกตองที่สุด แตมีขอจํากัดอยูที่วา ตองใชผูศึกษาที่
มีความสามารถ มีความชํานาญทางจิตวิทยาอยาง

แนวคิดระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member)
ประเทศในกลุมประเทศพัฒนาแลวในหลายๆประเทศ พบวา ไดมีการพัฒนาระบบเกมสลาก
ลอตเตอรี่ ไ ด มี ก ารจั ด ทํ า ระบบสมาชิ ก สลากทั้ ง ในรู ป แบบ ของคลั บ สลาก สมาชิ ก สลาก (Lottery
club/Lottery member) เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ Log in
เขาสูระบบ มีการเลนเกมจําหนายสลากตางๆตามที่ไดมีไวใหบริการแกสมาชิก ทั้งนี้มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้
1. สมัครเขาใชงานระบบลงทะเบียน
2.ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เอกสาร หลักฐานในการประกอบการสมัครนั้นและติดตอ
สอบถาม ยืนยัน
3. แจงผลการอนุมัติ /ไมอนุมัติ ขอกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขอจํากัด และขอตกลงตางๆ ใน
การเปนสมาชิก และทําการซื้อ
4. ออกผลรางวัล หรือ เปนผูชนะในเกมสลากนั้นๆ จะมีการแจงผลใหสมาชิกโอนเงินรางวัลเขา
สูบัญชีธนาคารของสมาชิกในทันที
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5. มีการตรวจสอบติดตามและปองกันผูซื้อสลากรายยอยทุกราย การซื้อที่เปนการเลนเกมแบบ
ติดพนัน ก็จะมีการเยียวยาดูแลบําบัดลูกคา เกมสลากที่รับผิดชอบตอสังคม

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยทําการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (questionnaire) เก็บรวบรวมขอมูลกับผูซื้อ
สลากรายย อยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตอทั ศนคติแ ละปจจั ยที่สําคั ญที่ จะสมัครเป นสมาชิ กกับ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ผูวิจัยไดใชสถิติการหาคารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) ใชสถิติ
วิเคราะห t-test ใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of Variance : ANOVA)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน วิธีสุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางประชากร เริ่มจากการเลือกเขตนั้นเลือกสุม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิ(Stratified sampling) โดยสุมแยกกลุมเขตออกเปน 6 กลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
โดยแตละเขตที่ประชากรในแตละกลุมอยูเปนพื้นที่บริเวณตามการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random
sampling) โดยการจับสลากขึ้นมาเพื่อเลือกเขตที่จะลงพื้นที่สํารวจ สําหรับการสุมเขตการลงพื้นที่ใน
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) โดยวิธีการสุม
แบบหลายขั้นตอน (multi stage sampling) ขั้น1 แบงกลุมเขต ขั้น 2 เลือกเขตลงพื้นที่ในแตละกลุม
ขั้น 3ใชวิธีการสุมตัวอยางกระจายแบบ เขตละ 40 ตัวอยางลงพื้นที่ รวบรวมในชวงระหวางวันที่ 20
มกราคม 2559 ถึง 5 กุมภาพันธ 2559 ผูวิจัยทําการทดสอบหาความเที่ยง (Validity) และหาความเชื่อมั่น
ได (Reliability) ก อ นการลงภาคสนาม แบบสอบถาม ใช ข อ มู ล ปฐมภู มิ โ ดยใช แ บบสอบถามเป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งเปนแบบสอบถามมี 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
สวนที่ 2 ทัศนคติการสมัครระบบสมาชิกสลากของผูซื้อสลากรายยอย
สวนที่ 3 ปจจัยที่มีความสําคัญตอการสมัครระบบสมาชิกสลากของผูซื้อสลากรายยอย

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเปนการวิจัยทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอการเขารวมสมัครระบบสมาชิกสลากของผูซื้อ
สลากรายยอยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดทําการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางจากเขตทั้งหมด
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครจํานวน 50 เขต เลือกมา 10 เขต ตามกลุมของกรุงเทพมหานครที่แบงได เขต
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ราชเทวี เขตสัมพันธวงศ เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางเขน เขตบางกะป เขตลาดกระบัง เขตบางกอก
นอย เขตบางพลัด และเขตทุงครุ จากนั้นแจกแบบสอบถาม เขตละ 40 รายเก็บกลุมตัวอยางแบบกระดาษ
แบบสอบถาม (questionnaires) มีคําถามคัดกรอง (screening question) ในเรื่องของอายุผูกรอก
แบบสอบถามวาจะตองเปนผูที่มีอายุเกิน 18 ปขึ้นไปสรุปผลดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 รายสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวามีจํานวน 276
ราย คิดเปนรอยละ 69.0 สวนใหญมีอายุ 26-35 ป จํานวน 167 ราย คิดเปนรอยละ 41.8 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ จํานวน 260 ราย คิดเปนรอยละ 65.0 สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูที่ 15,000
- 35,000 บาท จํานวน 255 รายคิดเปนรอยละ 63.8 สถานภาพสมรสเปนโสดที่จํานวน 269 ราย คิดเปน
รอยละ 67.3 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเปนจํานวน 200 ราย คิดเปนรอยละ 50.0 มีจํานวน
ชั่วโมงการในการใชใชอินเตอรเน็ตใน 1 วัน อยูที่ 3-4 ชั่วโมง จํานวน 135 ราย คิดเปนรอยละ 33.8 เคยมี
ประสบการณและจํานวนความถี่การซื้อสินคาหรือบริการผานอินเตอรเน็ตใน 3 เดือนที่ผานมา 1-3 ครั้ง
จํานวน 172 ราย คิดเปนรอยละ 43.0 มีความถี่ในการซื้อสลากใน 1 ปที่ผานมาโดยพฤติกรรมจะซื้อสลาก
เปนบางงวด จํานวน 223 ราย คิดเปนรอยละ 55.8 และ ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลตองวดเปนจํานวน 100-200
บาท จํานวน 197 ราย คิดเปนรอยละ 49.3
ทัศนคติของผูซื้อสลากรายยอยตอการเขารวมสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member)
โดยรวมของทัศนคติของผูซื้อสลากรายยอยตอการเขารวมสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member)
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.37 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก ระบบ
สมาชิกสลากผูซื้อสลากรายยอยจะไดความสะดวกรวดเร็วกวาระบบเดิมที่เปนอยูในปจจุบันนี้ในการซื้อ
สลาก มีคาเฉลี่ย 3.62 (เห็นดวย) รองลงมาไดแก สมาชิกระบบสมาชิกสลากจะสามารถประหยัด/ลด
พลังงานเชน ตั๋วสลาก การเดินทาง ในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 3.57 (เห็นดวย) และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ ทานมีความสนใจที่จะสมัครระบบสมาชิกสลากนี้ มีคาเฉลี่ย 2.90 (ปานกลาง)
ปจจัยที่มีความสําคัญของผูซื้อสลากรายยอยตอการเขารวมสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery
Member) โดยรวมปจจัยที่มีความสําคัญของผูซื้อสลากรายยอยตอการเขารวมสมัครระบบสมาชิกสลาก
(Lottery Member) อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 2.836 และเมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอปจจัยที่มี
ความสําคัญ คาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก การสมัครระบบสมาชิกสลากมีการคิดคาธรรมเนียมสมาชิกรายป มี
คาเฉลี่ย 3.22 (ปานกลาง)รองลงมาไดแก การสมัครระบบสมาชิกสลากมีการเก็บคาธรรมเนียมสมาชิก

7
แรกเขา มีคาเฉลี่ย 3.21 (ปานกลาง) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูสมัครระบบสมาชิกสลากสามารถ
ซื้อสลากไดในราคายุติธรรม ไมเกินราคาที่กําหนด (ราคาตามที่ติดประกาศไว) มีคาเฉลี่ย 2.52 (นอย)
สวนที่ 2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน
สมมุติฐานที่ 1 ผูซื้อสลากรายยอยที่มีลกั ษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
สมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) ที่ตางกัน
การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูซื้อสลากรายยอยแตกตางกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการสมัคร
ระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) ที่ตางกันสรุปผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดสวนตัวตอเดือน สถานภาพสมรส อาชีพ ที่
แตกตางกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับการสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) ไมแตกตางกัน
กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการใชอินเตอรเน็ตใน 1วันที่แตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการสมัคร
ระบบสมาชิกสลาก(Lottery Member) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุมที่เคยสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานอินเตอรเน็ตในชวง 3 เดือนที่แตกตางกันมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) ตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุมที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในแตละงวดชวง1ปที่แตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการสมัคร
ระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) ตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุมที่ใชเงินซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในแตละงวดที่แตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการสมัคร
ระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) ตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานที่ 2 ผูซื้อสลากรายยอยที่มีลกั ษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันจะใหความสําคัญกับ
ปจจัยที่สมัครระบบสมาชิก (Lottery Member) ที่ตางกัน
กลุมที่มี สถานภาพสมรส ที่แตกตางกันจะใหความสําคัญกับปจจัยที่สมัครระบบสมาชิกสลาก
(Lottery Member) ไมแตกตางกัน
เพศแตกต า งกั น จะให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ที่ ส มั ค รระบบสมาชิ ก สลาก(Lottery Member)
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัยที่สมัครระบบสมาชิก
สลาก (Lottery Member) แตกตางกับเพศชาย
กลุ ม ที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น จะให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ที่ ส มั ค รระบบสมาชิ ก สลาก(Lottery
Member) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันจะใหความสําคัญกับปจจัยที่สมัครระบบสมาชิกสลาก
(Lottery Member) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กลุมที่มีระดับรายไดสวนตัวตอเดือนแตกตางกันจะใหความสําคัญกับปจจัยที่สมัครระบบ
สมาชิกสลาก(Lottery Member) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี อ าชี พแตกต า งกั น จะให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ที่ ส มั ครระบบสมาชิ ก สลาก
(Lottery Member) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการใชอินเตอรเน็ตใน 1วันที่แตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยที่สมัคร
ระบบสมาชิกสลาก(Lottery Member) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุมที่เคยสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานอินเตอรเน็ตในชวง 3 เดือนที่แตกตางกันใหความสําคัญ
กับปจจัยที่สมัครระบบสมาชิกสลาก(Lottery Member) ตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุมที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในแตละงวดชวง1ปที่แตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยที่
สมัครระบบสมาชิกสลาก(Lottery Member) ตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุมที่ใชเงินซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในแตละงวดที่แตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยที่สมัคร
ระบบสมาชิกสลาก(Lottery Member) ตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายการวิจัย
1. จากการสํารวจการเปรียบเทียบของผูซื้อสลากรายยอยในเขตกรุงเทพมหานครตอทัศนคติ
และปจจัยที่มีความสําคัญของการเขารวมสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) โดยภาพรวมของ
ทัศนคติความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) ในการสมัครเปนสมาชิกอยูใน
ระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยที่ 3.371 และการใหความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเขารวมสมัครระบบ
สมาชิกสลาก(Lottery Member) อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยที่ 2.836 ทั้งในดานของทัศนคติของ
การสมัครสมาชิกและปจจัยที่มีความสําคัญตอการสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) เปน
ระดับความเห็นปานกลาง สอดคลองกับ พินิจ ลาภธนานนท และคณะ (2554) ที่วาประชาชนจะยังมี
แนวโนมที่จะถูกกระแสตอตานมากกวาการใหการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่องความพยายามเพิ่ม
โอกาสในการเลนพนันของคนไทย แตทั้งนี้ที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะตองดําเนินการในการ
ใหบริการดานความสะดวก ดานความรวดเร็ว ของการบริการ ไมวาจะเปนดานของลูกคา ดานความ
เชื่อมั่น และดานความถูกตอง
ในบริ บ ทขององค ก รที่ จ ะต อ งเดิ น ก า วไปข า งหน า อย า งไม ห ยุ ด นิ่ ง ความหมายของการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ โดยนํา
การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขัน การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการ
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พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) และในแผนของภาครัฐเรื่องเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
(Digital Economy) (กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีwww.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy)
DE หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกลไกสําคัญในการ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป กระบวนการการผลิ ต การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การค า การบริ ก าร การศึ ก ษา การ
สาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน
2. ผลการวิเคราะหผูซื้อสลากรายยอยของประชากรตอทัศนคติและปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
เขารวมสมัครเปนสมาชิกสลาก (Lottery Member) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการสํารวจวิจัย
ขอมูลขางตนพบไดวาผูซื้อสลากรายยอยแสดงทัศนคติโดยรวมในเชิงเปนกลาง ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัย
ผลของทัศนคติของผูซื้อสลากรายยอยตอการสมัครระบบสมาชิกสลาก(Lottery Member) คาเฉลี่ยที่ได
คือ 3.371 อยูในเกณฑปานกลาง คือไมเห็นดวยเสียทีเดียว และไมปฏิเสธในเรื่องของแนวคิดในการ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) และสําหรับกรณีของปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการสมัครสมาชิกสลาก ก็ยังคงเปนกลางๆ เชนกัน ผลที่ไดจากการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการสมัครระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) นั้นอยูที่ 2.836 ถือเปนกลาง สอดคลอง
กับ สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2540) ทําการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบ
ทางสังคมจากสลากออนไลน แตทั้งนี้ จากความเห็นของผูวิจัยคาดวาที่ผลเปนเชนนี้อาจจะเนื่องจากผูซื้อ
สลากรายยอยยังใหมตอระบบและขาวสารการสื่อสารของสลากกินแบงรัฐบาลในลักษณะเชนนี้กับการ
ซื้อสลากหรือธุรกรรมที่ไมเปนลักษณะเสมือนไมมีการจับตองได สอดคลองกับทฤษฎีทัศนคติ ที่วา
ทัศนคติ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู (Learning) จากแหลงทัศนคติ(Source Of Attitude) ตางๆ ที่อยู
มากมาย และแหลงที่ทําใหคนเกิดทัศนคติที่สําคัญคือ ประสบการณเฉพาะอยางตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทาง
ที่ดีหรือไมดี

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัย
จากการทําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมีขอมูลที่ตอบคําถามที่นาสนใจตรงประเด็นที่วา
1.ผูตอบแบบสอบถามระบบมีความสนใจในตัวระบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) คาเฉลี่ย
ของทัศนคติอยูลําดับตนๆ คือ 3.45 (5) แตหากคําตอบของคําถามการบอกรับการสมัครเปนสมาชิกจะ
อยูในลําดับสุดทาย คือ คาเฉลี่ยของทัศนคติ คือ 2.90 (13) เสมือนวาระบบมีความนาสนใจแตถาให
สมัครก็ยังปฏิเสธที่จะสมัครซึ่งอาจจะตองวิเคราะหถึงสาเหตุของคําตอบที่ไดรับ เสียงตอบรับของผูซื้อ
สลากรายย อ ยในเรื่ อ งของการเป น สมาชิ ก สลาก(Lottery
Member)ที่ สํ า นั ก งานสลากฯ จะเป น
ผูดําเนินการจําหนายสลากโดยตรงแก ผูซื้อสลากรายยอยโดยตรงนั้นเปนการตอบไมเชิงเห็นดวยและไม
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ปฏิเสธ ทั้งนี้เนื่องจากเสียงของผูซื้อสลากสวนใหญยังไมไดเปนผูที่มีการเขาถึงของเทคโนโลยีของ
อุปกรณคอมพิวเตอรอาจจะยังไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เนื่องจากผูซื้อสลากรายยอยสวน
ใหญ จ ะเป น ประชาชนกลุ ม ที่ ทํ า งานที่ ไ ม มี เ วลาในการที่ จ ะศึ ก ษาเรี ย นรู เ ทคโนโลยี ไ ด ม ากจึ ง ไม
ตอบสนองตอลูกคา การจัดทําตลาดระบบสมาชิกสลาก(Lottery Member) กับผูซื้อรายยอยสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาลอาจจะตองเนนไปยังกลุมของผูที่มีฐานะปานกลางถึงสูง ในการสมัคร เนื่องจากถึง
พรอมและเขาถึงไดมากกวาในการเริ่มตน
ขอเสนอแนะในระดับของการบริหาร
การมีแผนดําเนินการระบบสลาก (Lottery Member) นั้นจะตองมีการกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนที่นําเสนอตอผูซื้อสลากรายยอย ใหสามารถเห็นถึงผลดี ผลเสีย และผูมีสวนไดเสียที่จะไดรับ
ผลกระทบในการดําเนินการระบบสมาชิกสลาก ตองใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมเปน
สมาชิกในระบบดังกลาวอยางแทจริง การดําเนินธุรกิจในลักษณะใหม ที่เขาถึงผูบริโภคโดยตรงการ
ปรั บ เปลี่ ย นวิถี แ นวทางธุ ร กิจ จึ ง ต อ งมี ทีม งานที่ ป ฏิ บั ติ ก ารในเชิง รุ ก มากขึ้ นเพื่อ พร อ มต อ กิ จ การที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อลดกระแสตอตาน ความชัดเจนถึงแนวทางที่ปฏิบัติ ทั้งวิธีการและรูปแบบของการ
ดําเนินการเพื่อเปนการลดความรุนแรงและผลกระทบของสินคาตัวใหมที่จะเกิดขึ้น ที่อาจมีผลกระทบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสียเดิม พรอมมาตรการเยียวยากับผูไดรับผลกระทบอยางชัดเจนและเปนธรรม
ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติการ
การดําเนินการะบบสมาชิกสลาก (Lottery Member) ที่มีการพัฒนาวิธีการจําหนาย
สลากแบบดั้งเดิมที่เคยมีมานั้นตองมีการดําเนินการวางแผนรองรับการปฏิบัติงานจริงทั้งในทางปฏิบัติ
ระบบงาน การประชาสัมพันธ และการสื่อสารที่จะตองทําความเขาใจที่ชัดเจนและถูกตองเปนไปใน
ทิศทางแนวทางเดียวกันอยางที่สุดและพนักงานตองรวมมือกันดําเนินการการดําเนินการระบบสมาชิก
สลาก (Lottery Member) ตองมีการปรับพื้นฐานในการเขาใจของผูบริโภคตอแนวทางการดําเนินการ
อาจจะตองพิ จ ารณาถึ งกลุ มของเป าหมายผู บริโ ภคที่ ชั ดเจนและเฉพาะเจาะจงเปน เฉพาะกลุม ที่ จ ะ
ดําเนินการทําตลาดในเบื้องตนกอนเพื่อเปนการประเมินผลการรับรู และการยอมรับในตัวระบบสมาชิก
สลากตอไป
คําสําคัญ : (1) ระบบสมาชิกสลาก (2) ผูซื้อสลากรายยอย (3) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
(4) ทัศนคติและปจจัยที่มผี ล
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