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บทคัดย่อ 
 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจสลาก ซึ่งมีสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นผลิตภัณฑ์หลัก มีรูปแบบที่มีหมายเลขจ ากัดตามจ านวนสลากที่พิมพ์ออกมาเท่านั้น อีกทั้งยังมี
ระบบการจัดสรรสลากแบบโควตาหรือระบบซื้อแล้วไม่รับคืน ท าให้ผู้ซื้อไม่มีทางเลือกอ่ืนหากต้องการ
เสี่ยงโชค ท าให้เกิดปัญหาสลากเกินราคาและไม่สามารถแข่งขันกับรูปแบบการพนันอ่ืนได้ ถ้าใน
อนาคตส านักงานสลากฯ ไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาสลากให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการ
ของผู้ซื้อ สลากจะขายได้ยากขึ้น ไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจการพนันอ่ืนได้ งานวิจัยชิ้นนี้ จึงมุ่งเน้น
การออกแบบสลากรูปแบบใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นการศึกษาเฉพาะเจาะจงในเขตกรุงเทพ 
ซึ่งมีประชากรหนาแน่นและมีก าลังซื้อสูงจากรายได้ต่อครัวเรือนที่สูง และอ้างอิงส่วนประสมทาง
การตลาดมาเป็นพ้ืนฐานของการก าหนดคุณลักษณะเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือ  ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ซื้อสลากให้เกิดความพอใจสูงสุด 

ผลจากการวิเคราะห์จะท าให้เราได้ด าเนินกลยุทธ์ มองค่าความส าคัญในแต่ละส่วนได้อย่าง
ชัดเจน ใช้เป็นเกณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านการจ าลองแบบเพราะมีลักษณะใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดจริง โดยใช้การรวมกันของแต่ละระดับของคุณลักษณะและแสดงออกมา อิทธิพลของคุณลักษณะ
และระดับของคุณลักษณะที่ถูกเลือกจากผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถตัดสินใจได้จากการให้คะแนน
ความชอบโดยรวมและจัดอันดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยอยู่บนพื้นฐานประโยชน์และ
ความพอใจสูงสุดที่ตนได้รับ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยสลากรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม, สลากรูปแบบใหม่ 
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ABSTRACT 

 
The Government Lottery Office main product is lottery. There are only 

limited numbers of printed lots under non-refundable lottery system. It causes over-
price issues and cannot compete with other forms of illegal lottery gambling. If the 
future lottery office does not release new products or develop lotteries to meet the 
needs of buyers. Lottery sales will reduce and cannot compete with other gambling 
businesses. This research focuses on the new lottery design, product development, 
and specific to study in Bangkok. The marketing mixes are used as a basis for defining 
attributes and design lottery products that meet the needs of the lottery buyers, 
given maximum satisfaction. 

The results of the analysis allows us to implement strategies by looking 
at the importance of each part clearly, and use new product development criteria.  
It can be determined by the overall rating and importance of the desired attributes 
based on the benefits and the highest satisfaction.  

 
Keywords: Conjoint analysis, new lottery 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ การศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ของประชากรใน 
เขตกรุงเทพ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากบุคลากรหลายท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง อาจารย์ ดร. มณเฑียร  สติมานนท์ ที่ เสียสละเวลาให้ข้อแนะน า ให้ความรู้ ตลอดจน
ค าปรึกษา แนวทางแก้ไข ตลอดระยะเวลาการค้นคว้าอิสระนี้ รวมถึงกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ ที่ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม และเทคนิคที่ใช้ในการวิจัย 
ปรับปรุงเพ่ือให้การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์เป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่ได้ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย คณาจารย์ทุกท่านที่ผู้วิจัยมี
โอกาสศึกษาและได้รับความรู้จากหนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์และบทความของท่านซึ่งน ามาใช้
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระ เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ให้การดูแลเป็น
อย่างดี และขอขอบพระคุณส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้บังคับบัญชา 
และเพ่ือนร่วมงานส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งข้อมูลและค าชี้แนะต่างๆ ตลอดจนผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาเสียเวลาในการตอบค าถาม เพ่ือนๆ ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือ เพ่ือประโยชน์ในความส าเร็จของงานวิจัยฉบับนี้ รวมถึงบิดา มารดา และครอบครัว 
ที่ให้ความรัก ความห่วงใย เป็นก าลังใจ สนับสนุนและส่งเสริมในทุกด้านรวมถึงมอบค าแนะน าที่ดี  
ท าให้ผู้วิจัยสามารถจัดท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้ส าเร็จด้วยดี คุณประโยชน์ที่ได้รับงานวิจัยฉบับนี้ 
ชี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องและมีคุณค่าตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา 
 ความส าเร็จของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ขอมอบแด่บุคคลผู้สนับสนุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากงานค้นคว้าอิสระนี้ในอนาคต อย่างไรก็ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใด  
ถือเป็นความบกพร่องของผู้ท าการค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
 

นางสาวทองธรรม  กุมภีพงษ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

“ลอตเตอรี่” หรือ “สลากกินแบ่งรัฐบาล” มีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2417 ได้มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 
โดยมีชาวอังกฤษ ชื่อ “ครูอาลบาสเตอร์” เป็นผู้น าลักษณะการออกรางวัลสลากแบบยุโรปมาเผยแพร่
เป็นคนแรก โดยเรียกว่า “ลอตเตอรี่” โดยออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เนื่องในงาน 
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 5 วัตถุประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่น าสินค้า
มาร่วมแสดงในการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกคองคาเดียในพระบรมมหาราชวัง และได้มีการออกลอตเตอรี่ 
ในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบ ารุงสาธารณกุศล ต่อมา พ.ศ. 2466 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออก “ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท”
เพ่ือหารายได้บ ารุงกองเสือป่าอาสาสมัคร ปี พ.ศ. 2476 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 7 รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดเงินรัชชูปการ (เงินที่เรียกเก็บจากชายไทยที่มิต้องรับราชการทหาร) 
ท าให้รัฐขาดรายได้ จึงได้ด าริให้มีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลเป็นประจ าขึ้นโดย เรียกว่า “ลอตเตอรี่รัฐบาล
สยาม” ปีละ 4 งวด ปี พ.ศ. 2482 สลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มด าเนินการอย่างจริงจังโดยคณะรัฐมนตรีได้มี
มติให้โอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบ ารุงเทศบาล มาสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่  
5 เมษายน 2482 ถือเป็นวันสถาปนาส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนปัจจุบัน และปี พ.ศ. 2517 ได้
มีการออกพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น ก าหนดให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2558ก) 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกิจการที่ท าหน้าที่พิมพ์สลาก ออกรางวัล และก ากับ
ดูแลกิจการสลาก การจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของส านักงานสลากฯ ยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ส านักงานสลากฯ ที่ใช้ระบบจ าหน่ายสลากด้วยการจัดสรรโควตาสลากแบบผูกขาดและการขายขาด 
(คือ ไม่รับซื้อคืนสลากที่ผู้จ าหน่ายสลากรายย่อยที่จ าหน่ายสลากไม่หมด) ซึ่งลดความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการของส านักงานสลากฯ ที่สะดวกและประหยัดต้นทุนแต่ผลักภาระความเสี่ยงให้แก่กลุ่มผู้ค้า
สลากรายย่อย ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลปัจจุบันมีลักษณะเป็นสลากแบบธรรมดา ประเภท 
Passive คือ ตัวผู้เล่นเองจะไม่สามารถเลือกหมายเลขท่ีต้องการได้ จะต้องท าการซื้อในจ านวนมากจึง
จะมีโอกาสถูกมากขึ้น แต่เนื่องจากหมายเลขเองก็มีอยู่จ ากัด ตามจ านวนสลากที่พิมพ์ออกมาเท่านั้น
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(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2558ข) ซึ่งในประเทศไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีตัวเลข 6 หลักเป็น
ตัวก ากับในการตรวจรางวัลและออกรางวัลเดือนละ 2 งวด คือ วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 

ปัจจุบันส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการจัดสรรรายได้น าส่งรัฐ  การจัดสรรเงิน 
ที่ได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2559) ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล. จาก เกี่ยวกับส ำนักงำน  
ผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดสรร รำยได้น ำส่งรัฐ, โดย ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2558, สืบค้นจาก 
http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=65 

 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล น าส่งเงินรายได้ตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.ส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบสงบแห่งชาติ ที่ 11, 25/2558 
สมทบเป็นรายได้แผ่นดินเป็นประจ ารายได้นี้ประกอบด้วย 
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ภาพที่ 1.2 เงินน าส่งรายได้แผ่นดิน (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558). จาก เกี่ยวกับ
ส ำนักงำน ผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดสรร รำยได้น ำส่งรัฐ, โดย ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2558, 
สืบค้นจาก http://www.glo.or.th/ewt_news.php?nid=65 
 

หน้าที่ ความรับผิดชอบและความส าคัญของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น จะเห็นได้ว่า
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีรายได้คงที่จากผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงผลิตภัณฑ์เดียว   
แต่ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี และมีระบบการจัดสรรลอตเตอรี่เป็นระบบโควตาหรือระบบซื้อ
แล้วไม่รับคืน ท าให้เกิดช่องว่างให้เกิดผู้ค้ารายใหญ่ ราคาถูกก าหนดโดยยี่ปั๊วหรือซาปั๊วเป็นหลัก ท าให้
เกิดปัญหาการขายสลากเกินราคา เพราะผู้ซื้อหรือผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอ่ืน ท าให้สลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือลอตเตอรี่ในปัจจุบัน ไม่สามารถแข่งขันกับหวยใต้ดินได้ถึงแม้ว่าจะมีการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง 
แต่นั่นก็เป็นเพราะลอตเตอรี่ไม่สามารถเลือกเลขได้และก าหนดราคาซื้อได้เอง 

จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นบ่งบอกได้ว่าลอตเตอรี่เป็นสินค้าที่มีเกมการเล่นเพียง 
เกมเดียว ที่ถูกกฎหมายในปัจจุบัน จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุท าให้ลอตเตอรี่ราคาแพงและเป็นที่ต้องการ
ของผู้ซื้อ ถ้าส านักงานสลากฯ ไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือพัฒนาสลากให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ถูก
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีราคาที่ถูกลง ผู้คนเริ่มใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันนั้น 
สลากหรือลอตเตอรี่ในปัจจุบันจะขายได้ยากขึ้น  และหากรัฐบาลเลือกให้เอกชนมาด าเนินการ 
ในรูปแบบของสัมปทานได้ เพ่ือลดปริมาณการเสี่ยงโชคของลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วหรือรูปแบบการพนันอ่ืนที่ 
ผิดกฎหมาย การศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่  จึงเป็นโอกาสในการรองรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อเทคโนโลยี และแข่งขันกับการพนันที่ผิดกฎหมายในรูปแบบอ่ืนได้ 
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งานวิจัยชิ้นนี้ จึงมุ่งเน้นการออกแบบสลากรูปแบบใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็น
การศึกษาเฉพาะเจาะจงในเขตกรุงเทพ ซึ่งมีประชากรหนาแน่นและก าลังซื้อสูงจากรายได้ต่อครัวเรือน
ที่สูง และอ้างอิงถึงส่วนประสมทางการตลาด มาเป็นพ้ืนฐานของการก าหนดคุณลักษณะเพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือ ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสลากให้เกิดความพอใจสูงสุด  

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 

เพ่ือทราบคุณลักษณะและระดับของผลิตภัณฑ์สลาก ที่ส่งผลกระทบต่อความชอบ 
(Preference) และการตัดสินใจซื้อสลากของประชากร ในเขตกรุงเทพ รูปแบบสลากใดเหมาะที่จะ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และตรงกับความต้องการของผู้ซื้อมากที่สุด โดยภาพรวมสามารถแข่งขันกับหวยใต้ดิน
หรือการพนันชนิดอื่นได้ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ช่วยให้เข้าใจถึงคุณลักษณะที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของ
ประชากร ในเขตกรุงเทพ 

2. ช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากร ในเขตกรุงเทพ 
3. ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

ของผู้ซื้อสลากฯ ได้ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสลากฯ ให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ (สลากกิน
แบ่งรัฐบาล) ที่ต้องการได ้

4. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและแนวทางในการพัฒนาสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถ 
ท าได้ดีขึ้น 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา  

 
ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษางานวิจัยนี้ท าการศึกษาความชอบของข้อมูล  

กลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุงเทพเท่านั้น และมีช่วงเวลาในการศึกษาเดือน สิงหาคม 2559-
พฤษภาคม 2560 โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  150 ตัวอย่างขึ้นไป ทั้ งนี้ ในเวลาของการ
ท าการศึกษาข้อมูล จ านวนตัวอย่างที่ท าการรวบรวมในการศึกษาครั้งนี้ คือ 300 ตัวอย่าง 
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ขอบเขตของเนื้อหา ท าการศึกษาคุณลักษณะ ให้ความส าคัญไปที่การศึกษาในการ
ออกแบบสลากรูปแบบใหม่ และความชอบของกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จ าเป็นต้องประเมินคุณลักษณะของสินค้าโดยรวมและต้องตัดสินใจเลือกองค์ประกอบของ
คุณลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ซื้อเกิดความพอใจสูงสุด 

 
1.5 นิยามศัพท ์
 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ส านักงานสลาก, ผู้ประกอบการ ใช้ความหมาย
เดียวกัน หมายถึง กิจการรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากบ ารุงการกุศล และสลากบ ารุงการกุศลคนพิการ 
รวมถึงสลากพิเศษอ่ืนๆ แต่เพียงผู้เดียวจัดตั้งขึ้น เพ่ือจัดหารายได้เข้ารัฐเป็นส าคัญ 

สลากกินแบ่งรัฐบาล, สลาก, ลอตเตอรี่, ผลิตภัณฑ์, หวย ใช้ความหมายเดียวกัน 
หมายถึง สลากกินแบ่งรัฐบาล, สลากบ ารุงการกุศล, สลากบ ารุงการกุศล คนพิการ, แผ่นสลากที่ได้
ผ่านการรับรองจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยในสลากจะมีตัวเลข 6 หลัก เป็นตัวก ากับ 
ในการตรวจรางวัล ออกจ าหน่ายเดือนละ 2 งวด คือ วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนที่มีการออกรางวัล 

ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล, ผู้บริโภค, ผู้ซื้อ ใช้ความหมายเดียวกัน ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ 
หมายถึง ประชากรผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิดและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้  ความต้องการสลากรูปแบบใหม่  ของประชากรในเขต

กรุงเทพ ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือข้อเท็จจริงและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับสลากรูปแบบใหม่ พิจารณาประกอบการศึกษาดังนี ้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.1 ทฤษฎีกฎอุปสงค ์
2.1.2 ทฤษฎีที่ว่าด้วยความคาดหวัง 
2.1.3 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.1.4 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
2.1.5 แนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม  

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสลากรูปแบบใหม่  
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษา (Conjoint Analysis)  

2.3 ข้อแตกต่างในงานวิจัยที่ผ่านมาและการศึกษาในครั้งนี้ 
 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฎีกฎอุปสงค์  
ความหมายของอุปสงค์ (Demand) หมายถึง ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า

หรือบริการ ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะซื้อ และสามารถซื้อหามาได้ในขณะใด
ขณะหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆ ที่ตลาดก าหนดมาให้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอุปสงค์ที่มี
ประสิทธิผล (Effective demand) ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ  

1) ความต้องการซื้อ (Wants) ล าดับแรกผู้บริโภคจะต้องมีความอยากได้ในสินค้า
หรือบริการเหล่านั้นก่อน อย่างไรก็ตาม การมีแต่ความต้องการไม่ถือว่าเป็นอุปสงค์ เพราะอุปสงค์
จะต้องเป็นความต้องการที่สามารถซื้อได้และเกิดการซื้อขายขึ้นจริงๆ  

2) ความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to pay) คือ การที่ผู้บริโภคมีความยินดีที่
จะยอมเสียสละเงินหรือทรัพย์สินที่ตนมีอยู่เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการต่างๆ เหล่านั้นมา  
เพ่ือใช้ในการบ าบัดความต้องการของตน 
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3) ความสามารถที่จะซื้อ (Purchasing power or ability to pay) คือ ไม่ว่า
บุคคลนั้นจะมีความอยากได้หรือความต้องการในสินค้าหรือบริการมากน้อยเพียงใดก็ตาม  
ถ้าปราศจากความสามารถท่ีจะซื้อหรือจัดหามาแล้วการซื้อขายจริงๆ จะไม่เกิดขึ้น คือ จะเป็นแต่เพียง
ความต้องการที่มีแนวโน้มจะซื้อ (potential demand) เท่านั้น ซึ่งความสามารถที่จะซื้อโดยปกติจะ
ถูกก าหนดจากขนาดของทรัพย์สินหรือรายได้ที่บุคคลนั้นมีหรือหามาได้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีรายได้หรือทรัพย์สินมากความสามารถที่จะซื้อจะมีสูง ถ้ามีน้อยก็จะมี
ความสามารถซื้อต่ า  

กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) กล่าวว่า ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าปัจจัยตัวอ่ืนๆ  
ที่มีผลต่ออุปสงค์มีค่าคงที่ (Other-things being equal) ปริมาณอุปสงค์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง 
จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (ผกผัน) กับระดับราคาของสินค้าชนิดนั้น (Inverse relation) 
กล่าวคือ เมื่อราคาลดลง ปริมาณอุปสงค์จะเพ่ิมขึ้น และเมื่อราคาสูงขึ้น ปริมาณอุปสงค์จะลดลง 
ลักษณะทั่วไปของเส้นอุปสงค์ จึงเป็นเส้นทอดลงจากซ้ายไปขวา (สินค้าปกติ)  

ปัจจัยก าหนดปริมาณอุปสงค์ นอกจากราคาสินค้าแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก ดังนี้ 
1) รายได้ของผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และปริมาณการเสนอซื้อ

สินค้าขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า ในกรณีสินค้าปกติ (Normal goods) และสินค้าฟุ่มเฟือย (Superior 
Goods) รายได้และปริมาณการเสนอซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  
ส่วนในสินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior goods) รายได้และปริมาณการเสนอซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  

2) ระดับราคาสินค้าชนิดอ่ืน ปริมาณการเสนอซื้อสินค้าถูกก าหนดโดยราคา
สินค้าชนิดอ่ืนด้วย เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายในตลาดมีความสัมพันธ์กัน  กล่าวคือ สินค้าบางชนิด
สามารถใช้แทนกันได้ (Substitute goods) หรือบางชนิดต้องใช้ร่วมกัน (Complementary goods) 
ดังนั้น การที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณเท่าใด ต้องพิจารณาถึงราคาของสินค้า
ชนิดอื่นที่สัมพันธ์กันด้วย 

3) รสนิยมของผู้บริโภค รสนิยมของบุคคลโดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตาม อายุ 
อาชีพ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระดับการศึกษาและบุคลิกส่วนตัว นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา ยุคสมัย นอกจากนี้ความนิยมในแต่ละสินค้ายังเปลี่ยนแปลงได้เร็วช้าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สินค้าท่ีพิจารณา 

4) การคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้อุปสงค์ของสินค้า
เปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของผู้บริโภคแต่ละคน 
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5) ขนาดและโครงสร้างประชากร โดยปกติถ้าจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอุปสงค์
ของสินค้าแทบทุกชนิดย่อมเพ่ิมขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างประชากรด้วย ลักษณะ
โครงสร้างประชากรมีผลให้อุปสงค์ของสินค้าบางชนิดเพิ่มขึ้นและบางชนิดลดลง 

ปัจจัยอ่ืนๆ การที่ผู้บริโภคจะมีอุปสงค์ต่อสินค้ายังขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย เช่น 
อุปนิสัยในการใช้จ่าย ลักษณะการจัดเก็บภาษีของรัฐ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  

2.1.2 ทฤษฎีที่ว่าด้วยความคาดหวัง  
เศรษฐศาสตร์ เชิ งพฤติกรรม  (Behavioral economics) Kahneman และ 

Tversky: 2002 มนุษย์ไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจ ให้ความเห็นว่าความรู้สึกของคน
เมื่อสูญเสีย (loss) กับความรู้สึกเมื่อได้ (gain) จะแตกต่างกัน คนทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนๆ กัน  
2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกไม่ชอบเสี่ยง คือ เป็นพวก Risk averse ลักษณะที่สอง คือ มักจะมองโลก
ในด้านบวก (optimistic) และมีความมั่นใจอาจจะมากเกินไป (over confident) ภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม. จาก Prospect Theory: An Analysis of Decision under 
Risk by Daniel Kahneman and Amos Tversky. Econometrica, 47(2), pp. 263-291, 
March 1979. 

 
กราฟด้านขวาบนลักษณะของความลาดชันจะลดน้อยลง เมื่อไปทางด้านขวาของ

เส้น ในทางเศรษฐศาสตร์อรรถประโยชน์ที่ลดลงนี้ไปตามกฎของการลดน้อยถอยลงของผลได้ทางด้าน
ซ้าย คือ ลักษณะของเส้นโค้ง มีความลาดชันมากกว่าด้านขวาบน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกของ
คนเมื่อสูญเสียจะรุนแรงมากกว่าความรู้สึกที่ได้ ถ้าพฤติกรรมของมนุษย์คงเส้นคงวา (Consistent)  
การตัดสินใจก็คงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับท่ีกล่าวมาข้างต้น  

Value 

Losses 

Value function 

Gains 
Outcome 

Reference point 

Value 
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สิทธิโชค วรานุสันติกุล  (2525 , น. 6) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีความคาดหวัง  
(The Expectancy Theory) ว่านักจิตวิทยามีความเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ใหญ่ที่ใช้ปัญญาหรือความคิด
ในการตัดสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือจะน าไปสู่เป้าหมายที่สนองความต้องการ
ของตนเอง ด้วยความเชื่อเช่นนี้เองจึงเกิดมีฐานคติ (assumptions) ดังนี้ 

1) พฤติกรรมของมนุษย์ถูกก าหนดขึ้นโดยผลรวมของแรงผลักดันภายในตัวของ
เขาเองและแรงผลักดันจากสิ่งแวดล้อม 

2) มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการ ความปรารถนา และเป้าหมายแตกต่างกัน 
3) บุคคลตัดสินใจที่จะท าพฤติกรรม โดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอย่าง สิ่งที่เป็น

ข้อมูลให้เลือก ได้แก ่ความคาดหวังในค่าของผลลัพธ์ที่ได้รับภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้นไปแล้ว 
จากฐานคติดังกล่าวซึ่งน าโดย วรูม (Vroom) ลอว์เลอร์ (Lawler) และ พอร์เตอร์ 

(Porter) จึงได้เสนอทฤษฎี ซึ่งจะมีศัพท์วิชาการท่ีต้องมีความเข้าใจ 3 ประการ คือ  
1. การคาดหวังในความพยายาม-การกระท า (effort-performance expectancy) 

หมายถึง การที่บุคคลคาดหวังไว้ล่วงหน้าว่า ถ้าหากตนเองลงมือแสดงพฤติกรรมอย่างเต็มที่สุด
ความสามารถแล้วจะมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นสูงมากหรือน้อยเพียงใดที่จะกระท าสิ่งนั้นได้ส าเร็จ  
กล่าวได้ง่ายก็คือ บุคคลจะชั่งใจว่าพฤติกรรมที่จะท านั้น มักยากเกินก าลังความสามารถของตนเอง
หรือไม่ก่อนที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นออกไป เช่น ถ้าเรายกตัวอย่าง พฤติกรรมที่ดีจนเลิศเลอให้บุคคล
ผู้หญิงฟัง โดยหวังว่าเขาจะเลียนแบบ เขาอาจจะไม่ยอมเลียนแบบ เพราะเขาคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติ
หรือความสามารถที่จะท าเช่นนั้นได้ 

2. การคาดหวังในการกระท า-ผลกรรม (Performance Outcome Expectancy) 
หมายถึง การที่บุคคลคาดหวังไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมว่า ถ้าหากเขาจะกระท าพฤติกรรม
นั้นแล้ว เขาจะได้ผลลัพธ์ที่จะเป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อตัวเขา ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อหวยใต้ดินย่อมมี
ความหวังในผลของการกระท าว่าตนเองจะต้องถูกรางวัล 

3. ค่าของผลกรรม (Valence) หมายถึง คุณค่าหรือความต้องการ ในที่ผลกรรม 
มีให้แก่บุคคลที่จะต้องแสดงพฤติกรรมออกไปเพ่ือให้ได้ว่าซึ่งผลกรรมนั้น  แต่ละบุคคลมีการรับรู้ที่
แตกต่างกันต่อผลกรรมเดียวกัน ซึ่งอธิบายได้ว่าผลกรรมในที่นี้  หมายถึง เงินรางวัลที่ผู้ซื้อคาดหวัง 
ดังนั้นค าว่า ผลกรรมจึงหมายความถึงค่าของเงินรางวัลจากการถูกรางวัล โดยค่าของเงินรางวัลส าหรับ
แต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน คนที่มีฐานะการเงินดีอยู่แล้ว ค่าของผลกรรมหรือเงินรางวัลนี้จะมีน้อยกว่าคน
ที่มีฐานะการเงินขัดสน เพราะคนกลุ่มนี้อาจจ าเป็นต้องน าเงินรางวัลที่ได้มาจุนเจือการด ารงชีวิตของ
ตนเองให้อยู่รอดได้จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า มนุษย์มีพฤติกรรมที่คาดหวังแล้วจะลงมือท า
ให้เต็มที ่เพ่ือสิ่งที่คาดหวังไว้จะได้เป็นจริง 
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2.1.3 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการ

เสาะแสวงหาการซื้อ การใช้ การประเมินหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถตอบสนอง  
ความต้องการของตนได้อย่างพึงพอใจ เป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไม
จึงซื้อ ซื้อเมื่อไหร่ ที่ไหนและบ่อยครั้งแค่ไหน (Schiffman & Kanuk, 2000, p. 7)  

ทางเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อว่า ผู้ซื้อมีความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการ
อย่างหลากหลาย แต่เนื่องจากผู้ซื้อมีขีดจ ากัดทางด้านทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่  ดังนั้นผู้ซื้อจึงมีการจัด
อันดับความส าคัญของสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อแตกต่างกันออกไป โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการ
ได้รับประโยชน์สูงสุดที่ตนเองได้รับ  

2.1.3.1 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 18) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยใช้หลักค าถาม 6Ws และ 
1H ค าตอบที่ต้องการทราบ พร้อมค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os) ประกอบด้วย 

1. ใครอยู่ ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็น
ค าถามเพ่ือทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) การตอบจะอาศัยเกณฑ์ในการแบ่งส่วน
ตลาด (Base of market segmentation) 4 ด้าน คือ ด้านประชากรศาสตร์, ด้านภูมิศาสตร์, ด้าน
จิตวิทยาและด้านพฤติกรรมศาสตร์ โดยสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์การตลาด (7Ps) ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพและกระบวนการที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามที่
ทราบถึงสิ่งที่ตลาดต้องการจากผลิตภัณฑ์และบริการ (Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ 
คือ ต้องการคุณลักษณะหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive Differentiation) น าไปสร้างกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
(Product Strategies) ให้มีศักยภาพ คุณภาพและความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) เป็นต้น 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถาม
เพ่ือทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองความต้องการของ
เขาทั้งทางด้านร่างกาย จิตวิทยาในการตอบนี้ต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ 
ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา (การจูงใจ, การรับรู้, การเรียนรู้, ทัศนคติ, บุคลิกภาพของบุคคล
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และแนวคิดของตนเอง) ปัจจัยภายนอก (ด้านวัฒนธรรม, สังคม, ส่วนบุคคลและจิตวิทยา) ใช้กลยุทธ์
การตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการที่เหมาะสม 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) 
เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อและผู้ใช้ กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ การโฆษณา
และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Advertising and Promotion Strategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิพลอ้างอิง 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามที่
ต้องการทราบโอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วงฤดูใดของปี ช่วงวันใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันส าคัญต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เช่น ท าการส่งเสริมการตลาดเมื่อใด จึงจะสอดคล้องกับโอกาส
ในการซื้อ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภค 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามที่
ต้องการทราบว่า ช่องทางหรือแหล่งใด (Outlets) ที่ผู้บริโภคไปท าการซื้อหรือใช้บริการ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร เป็นต้น จะใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Distribution Channel Strategies) บริษัทน าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมายอย่างไร เพ่ือให้
เข้าถึงผู้บริโภคมากท่ีสุด โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถาม
ที่ต้องการทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางการเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้อ กลยุทธ์ที่ใช้กันมากคือ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) ประกอบด้วย การโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริม
การขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง เช่น พนักงานขายจะสามารถก าหนด
วิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ  

2.1.3.2 โมเดลพฤติกรรมผู้ซื้อ (Consumer Behavior Model)  
โมเดลพฤติกรรมผู้ซื้อ (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า S-R Theory (Kotler & Armstrong, 1996, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2541) เป็นการศึกษาเหตุจูงใจที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการ   
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ภาพที่ 2.2 แสดงรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมของผู้ซื้อ. จาก กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่, โดย  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟิล์ม. 

 
สิ่งกระตุ้น (Stimulus) เป็นเหตุจูงใจทางด้านจิตวิทยา โดยสามารถเกิด

ได้จากทั้งภายนอกและภายในร่างกาย ส าหรับสิ่งกระตุ้นเหล่านี้นับเป็นตัวน าเข้าหรือ input ที่จะเข้า
ไปยังกล่องด าของผู้บริโภค และส่งผลให้มีการตอบสนองออกมาเป็น output การศึกษานี้จะสนใจสิ่ง
กระตุ้นภายนอก เนื่องจากต้องการศึกษาว่า ผู้ซื้อต้องการสินค้านั้นเพราะปัจจัยใด เพราะสิ่งกระตุ้น
ภายนอกเป็นการจูงใจผู้ซื้อ โดยการใช้เหตุผลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ สิ่งกระตุ้นทางด้านการตลาด 
(Marketing Stimuli) เป็นสิ่งกระตุ้นที่สามารถควบคุมได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านการตลาด ได้แก่ 
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่
ภายนอกองค์กรและผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้คือ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม 
การเมือง กฎหมายและวัฒนธรรม  

กล่องด า หรือ ความรู้สึกผู้ซื้อ (black box) โดยสมมติว่ากล่องด าเป็น
ที่รวมเอาปัจจัยต่างๆ ที่ว่านี้ ได้แก่ วัฒนธรรม สังคม ลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะทางจิตวิทยา
ของผู้บริโภคแต่ละคนเอาไว้  นอกไปจากนี้ในกล่องด ายังมีกระบวนการตัดสินใจซื้ออยู่อีกด้วย  
สิ่งกระตุ้นเมื่อมาถึงกล่องด าจะถูกปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวตกแต่งขัดเกลาแปรรูปออกมาเป็นการ
ตอบสนอง ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางบวก กระบวนการตัดสินใจซื้อจะท างาน จนกระทั่งมีการซื้อ
เกิดขึ้นตามมา ถ้าตอบสนองเป็นไปในทางลบ ผู้บริโภคคงไม่ลงมือซื้อ ความรู้สึกของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ผลิต 
ไม่สามารถทราบได้ท าให้ต้องพยายามค้นหาลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ  

   สิ่งกระตุ้น 
- ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา 
- การจัดจ าหน่าย 
- การส่งเสริม

การตลาด 
- เศรษฐกิจ 
- เทคโนโลยี 
- การเมือง 
- วัฒนธรรม 

กล่องด า 
ลักษณะของผู้ซ้ือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
- ด้านวัฒนธรรม   - การรับรู้ปัญหา 
- ด้านสังคม      - การค้นหาข้อมูล 
- ด้านบุคคล   - การประเมินผลทางเลือก 
- ด้านจิตวิทยา    - พฤติกรรมหลังการซื้อ 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 
- การเลือกผลิตภัณฑ์ 
- การเลือกราคา 
- การเลือกผู้ขาย 
- เวลาในการซื้อ 
- ปริมาณในการซื้อ 
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ลักษณะของผู้ซื้อ มีอิทธิพลจากปัจจัยหลากหลาย ทั้งทางด้านวัฒนธรรม 
(Culture Factor) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) ลักษณะ
ทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ 
โดยมีผลจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม ลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะทางจิตวิทยา ปัจจัย
เหล่านี้มีอิทธิพลที่ส าคัญที่นักการตลาดมักจะน ามาพิจารณา เพ่ือน าไปก าหนดทิศทางในการด าเนิน
ธุรกิจ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางในการจัดจ าหน่าย  

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะมีรูปแบบหรือขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อที่ ยาก-ง่ายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและสภาวการณ์ในขณะตัดสินใจ
ซ้ือ วิธีการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อแต่ละครั้ง การซื้อเป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง 
แต่เมื่อพูดถึงการซื้อคนมักนึกถึงการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อเท่านั้น กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ ประกอบด้วยขั้นตอนคือ ความรู้สึกความต้องการ, พฤติกรรมก่อนการซื้อ ,  
การตัดสินใจซื้อ, พฤติกรรมการใช้ และความรู้สึกหลังการซื้อ  

การตอบสนองของผู้ซื้อ (Response) เป็นผลลัพธ์จากอิทธิพลของปัจจัย
และกลไกการท างานของกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่ในกล่องด าของผู้บริโภค ถ้าการตอบสนอง
เป็นไปในทางบวก จะสังเกตเห็นผู้บริโภคไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ, เลือกตราผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อเลือก
ร้านค้าที่จะซื้อ, เลือกจังหวะเวลาที่จะซื้อ และเลือกจ านวนที่จะซ้ือ เป็นต้น 

2.1.4 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546, 

น. 434) ด้านธุรกิจบริการ 7 ด้าน (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย  
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่น าเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความ

จ าเป็นและความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เกิดการซื้อหรือใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ที่ผลิตภัณฑ์นอกจากจะหมายถึง สินค้าที่จับต้องได้แล้วยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีตัวตนก็ได้ 
ประกอบด้วย การบริการหรือความคิด ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองและสร้าง
มูลค่าแก่ลูกค้า ยังสามารถแบ่งออกได้ 5 ระดับ (Five produce level) คือ  

1.1 ประโยชน์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ (Core Benefit) สิ่งที่ลูกค้าได้รับโดยตรง
จากผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ  

1.2 ผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานหรือรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Basic Product/Tangiblle 
Product) เป็นสิ่งที่นักการตลาดจะต้องแปลงประโยชน์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด 

1.3 เงื่อนไขหรือสิ่ งที่ คาดหวังปกติของลูกค้า  (Expected Product)  
เป็นความคาดหวังของลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ  
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1.4 ผลประโยชน์เพ่ิมเติม (Augmented Product) เป็นสิ่งที่ลูกค้าได้รับจาก
การซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 

1.5 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Potential Product) เป็นสิ่งส าหรับตอบรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต  

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งที่ก าหนดรายได้ของกิจการ คือ การตั้งราคาสูงก็จะท าให้
ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาต่ าก็จะท าให้รายได้ของธุรกิจนั้นต่ า อาจน าไปสู่การขาดทุน ในแง่มุม
ของลูกค้า การตั้งราคามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้าและราคาของการบริการ 
เป็นปัจจัยส าคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ ถ้าราคาสูงคุณภาพก็สูงด้วย ท าให้สิ่งที่คาดหวังของ
ลูกค้าที่จะได้รับสูง สิ่งที่ตามมา คือ บริการต้องมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ ลูกค้า
จึงจะพอใจและกลับมาใช้บริการนั้นใหม่ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบ 
ด้วยสถาบันและกิจกรรมระหว่างช่องทาง เพ่ือใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภค 
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้การด าเนินงานช่องทาง เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย การขนส่ง, การคลังสินค้า, การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เป็นต้น  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดเกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารข้อมูลทุกอย่างที่จ าเป็นต่อการโน้มน้าวให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการ เป็นการบอกลูกค้า
ว่าผลิตภัณฑ์และบริการเกิดขึ้นในตลาด พยายามชักชวนให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการ มีเครื่องมือที่
ส าคัญดังนี้  การโฆษณา (Advertising), การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public 
Relation), การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion), การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) 
และการตลาดทางตรง (Direct marketing)  

5. ด้านบุคคล (People) พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ ให้ 
บริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของร้าน ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อ
คุณภาพของการให้บริการ 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ได้แก่ อาหารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
เอทีเอ็ม ลานจอดรถ ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทน
คุณภาพของการให้บริการ นั่นคือ ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
เลือกใช้บริการ ยิ่งดูหรูหรา สะอาด บริการก็น่าจะมีคุณภาพอีกด้วย  

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ทั้งในด้านการให้ความส าคัญ 
ด้านการออกแบบ การจัดวาง สิ่งที่ผู้บริหารต้องท า คือ การศึกษาถึงพฤติกรรมและความต้องการของ



Ref. code: 25595804010477WMP

15 
 

 

15 

ลูกค้า ว่าลูกค้าค านึงถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสิ่งใดก่อนและควรตั้งอยู่ที่ใด นักการตลาดที่ดีจะต้อง
สร้างให้สิ่งแวดล้อมกายภาพมีความเหมาะสมกับคุณภาพในการให้บริการ แต่คงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะ
ของธุรกิจนั้นๆ  

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบัติในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  
และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ  

2.1.5 แนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม  
แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ 
2.1.5.1 ทฤษฎีความต้องการในคุณลักษณะ (Characteristics Theory of 

Demand)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีอุปสงค์หรือ

ความต้องการในคุณลักษณะของสินค้า (Lancaster’s characteristics theory of demand) ที่ว่า
อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเกิดจากความพึงพอใจต่อคุณลักษณะประกอบด้วย
คุณลักษณะต่างๆ ที่รวมเป็นผลิตภัณฑ์นั้น มากกว่าความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์โดยตรงจากตัว
ผลิตภัณฑ์ โดย Lancaster (1996) กล่าวว่า การตัดสินใจที่มีต่อทางเลือกในการซื้อของผู้บริโภค อาจ
เกิดจากการให้ความส าคัญที่คุณลักษณะต่างๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการประเมิน
ลักษณะทางภายภาพของผลิตภัณฑ์หรือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์  บางประการ ใช้เป็นหลักในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ทฤษฎีความต้องการในคุณลักษณะนี้ จะแสดงออกในรูปแบบของการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ด้วยการพิจารณาและประเมินตามอรรถประโยชน์ทางอ้อม โดยคุณค่าที่ได้จะ
ก าหนดจากคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคได้รับรู้ แนวคิดดังกล่าว ถูกน ามาช่วยในด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product design) ส าหรับลักษณะหรือคุณลักษณะ (Attributes) ที่ประกอบกันเป็นสินค้า 
Lancaster บ่งบอกให้เห็นว่า การเลือกซื้อของผู้บริโภคจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า (Relevant 
Characteristics) หากลักษณะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในขณะที่กลุ่มลักษณะผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ 
(Irrelevant Characteristics) เมื่อมีการเปลี่ยนลักษณะผลิตภัณฑ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นแต่อย่างใด 
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2.1.5.2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) และอรรถประโยชน์เชิงสุ่ม 
(Random Utility Theory)  

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ เป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการ
ตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือให้ได้รับอรรถประโยชน์ (utility) หรือความพอใจสูงสุด 
ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง  การอธิบายตามแนวทางของทฤษฎีนี้มักอยู่ภายใต้  
ข้อสมมติฐานที่ว่า ผู้บริโภคมีการบริโภคสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดในเวลาที่ต่อเนื่องกันและการ
บริโภคสินค้าแต่ละชนิดเป็นอิสระต่อกัน นอกจากนั้นยังมีข้อสมมติว่า อรรถประโยชน์สามารถวัดเป็น
หน่วยๆ ได้  ซึ่ งหน่วยของอรรถประโยชน์นี้ เรียกว่า “ยูทิล” (util) (ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ศัพท์เศรษฐศาสตร์) การเลือกซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคจะต้องมีความรู้ต่อ
สินค้าและบริการนั้นอย่างสมบูรณ์และอรรถประโยชน์ที่เกิดขึ้นในสินค้าและบริการแต่ละชนิดจะต้องมี
ความเป็นอิสระเสมอ (พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี, 2556, น. 8) การเกิดขึ้นของอรรถประโยชน์หรือ
ความพึงพอใจ ยังมีลักษณะเป็นเชิงสุ่ม (Random Utility) กล่าวคือ ลักษณะของบุคคล (Individual 
Characteristics) ที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกันนั้น ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกบริโภค นั่นคือ 
ผู้บริโภคที่มีลักษณะของบุคคลที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน หากอยู่ภายใต้สถานการณ์ในช่วงเวลา
เดียวกันหรือช่วงเวลาที่ต่างกัน การตัดสินใจในการบริโภคท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างกันได้  

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสลาก
รูปแบบใหม่ ของประชากรในเขตกรุงเทพ พบว่า ผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการซื้อสลากฯ และปัจจัยส่วนประสมการตลาด มีผลต่อความ
ต้องการสลากรูปแบบใหม่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษา (Conjoint Analysis) ดังนี้  

 
2.2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการสลากรูปแบบใหม่  

ชนาภัทร ปั้นสน (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนใน
สลากออมสินของผู้มาใช้บริการธนาคารออมสินสาขาประตูช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนในสลากออมสิน และเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสินของผู้ที่เลือกลงทุนในสลากออมสิน โดยใช้แบบสอบถามใน
กลุ่มลูกค้าของธนาคารออมสินที่เปิดทะเบียนสลากออมสิน ณ ธนาคารออมสินสาขาประตูช้างเผือกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ยเลขคณิต พบว่า ผู้ที่ซื้อสลากออมสินทั้ง 
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3 ประเภท คือ สลากออมสินพิเศษ 3 ปีกลุ่มตัวอย่าง 82 คน สลากออมสินพิเศษ 5 ปี กลุ่มตัวอย่าง 
39 คนและสลากออมสินกุศลกลุ่มตัวอย่าง 13 คน ส่วนใหญ่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสลาก
มากที่สุด คือ ด้านความเชื่อถือในการออกสลากของธนาคารออมสิน รองลงมาตามล าดับคือ สามารถ
ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน ความสะดวกสบายในการซื้อ ความเสี่ยงน้อย ราคาต่อหน่วยมีความเหมาะสม 
การให้บริการ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  การประชาสัมพันธ์ดีและให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

เชษฐา สกุลแสง (2545) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การเล่นหวยใต้ดินในชนบท: 
กรณีศึกษาเฉพาะหมู่บ้านในภาคตะวันออก วัตถุประสงค์ของการศึกษามุ่งวิเคราะห์  คุณลักษณะ 
รูปแบบ วิธีการเล่นและภูมิหลังผู้เล่นหวยใต้ดิน กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้ามือ คนเดินโพย ผู้ขายและผู้เล่น
หวยใต้ดิน จ านวน 74 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสัมภาษณ์โดยมีแบบสอบถาม 
พบว่า ถ้าเปรียบเทียบผู้เล่นหวยนิยมเล่นตามการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากออมสิน รูปแบบ
ที่นิยมและขนาดของการซื้อแต่ละรูปแบบ คือ ผู้เล่นตามการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนิยมซื้อ  
6 รูปแบบมากที่สุด ได้แก่ 3 ตัวบน, 3 ตัวล่าง, โต๊ด, 2 ตัวบน, 2 ตัวล่างและวิ่ง ส่วนผู้ที่เล่นตามสลาก
ออมสินนิยมซื้อ 5 รูปแบบ ได้แก่ 3 ตัวบน, 3 ตัวล่าง, โต๊ด, 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่าง ทั้งนี้เลขท้าย 3 ตัวบน
ตามการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรูปแบบที่นิยมเล่นกันมากที่สุดโดยให้เหตุผลว่าอัตราการ
จ่ายเงินรางวัลสูง ในขณะที่เลขท้าย 2 ตัวบนตามการออกสลากออมสินเป็นที่นิยมมากกว่าแบบอ่ืน 
ในประเภทการออกสลากออมสิน  

ฐิติมน สื่อเสาวลักษณ์  (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการซื้อหวยใต้ดินของ
ประชาชน ในต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจัยการ
ซื้อหวยใต้ดินของประชาชน ในต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง 5,526 คน
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยการซื้อหวยใต้ดินของประชาชนฯ มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านรูปแบบการซื้อหวยใต้ดิน 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลตอบแทนและปัจจัย 
ด้านความสะดวกในการซื้อ ตามล าดับ 

พัชรินทร์ ลื้ออนันต์ศักดิ์ศรี (2545) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเล่นการพนัน
ประเภทหวยใต้ดินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการศึกษา ศึกษา
พฤติกรรมการเล่นการพนันและวิธีการด าเนินธุรกิจ การพนันประเภทหวยใต้ดินตลอดจนผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของผู้เล่นการพนันประเภทหวยใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ผู้ด าเนินธุรกิจ จ านวน 24 คน ผู้เล่นการพนันประเภทหวยใต้ดิน จ านวน 
200 คนและผู้ใบ้หวย 4 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า นิยมซื้อ
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หวยใต้ดินเป็นจ านวนมาก เพราะเล่นง่ายไม่ซับซ้อนและมีความรู้สึกว่าไม่เป็นสิ่งชั่วร้าย โดยมีรูปแบบที่
นิยมอยู่ 5 รูปแบบคือ เลข 3 ตัวบน, 2 ตัวบน, 2 ตัวล่าง, เลขโต๊ดและเลขวิ่ง 

สรารัตน์ บุญวงค์ (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลของผู้ที่มีอาชีพค้าขายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษา
ปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มผู้มีอาชีพค้าขาย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ถูกส ารวจในการเลือกซื้อสลากฯ 
การศึกษาสามารถน ามาใช้วางแผนและก าหนดนโยบายในการจัดจ าหน่ายสลากฯ เพ่ือให้ส่วนการ
บริหารงานมีการพัฒนาและมีความสมดุลต่อไป โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ การวัดความคิดเห็นแบบ Likert scale พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 40-49 ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 44 ปี เริ่มซื้อสลากครั้งแรกอายุ  
29 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นประถม มีสมาชิกในครอบครัวโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 4 ราย ระดับรายได้อยู่ในช่วง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 14,240 บาท 
จากการสุ่มตัวอย่างท าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถึงร้อยละ 68.67 กลุ่มตัวอย่างมีหลักในการเลือกเลข 
คือ เลขน าโชคส่วนตัว ความฝัน คิดเอง แหล่งที่ซื้อ คือ แผงขายทั่วไป คนเดินเร่ขาย คนพิการ จ านวน
ที่ซื้อต่องวดไม่แน่นอน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสลาก คือ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (หาซื้อง่าย) 
สถานที่จัดจ าหน่าย (มีเพียงพอ) ด้านผลิตภัณฑ์ (สามารถเลือกเลขได้, ขนาดเหมาะสม) นิสัยส่วนตัว 
(อยากรวย,ชอบเสี่ยง,สนุกสนาน,ความสงสาร, ซื้อตามคนอ่ืน) ราคา (เหมาะกับงบประมาณ, เงิน
รางวัลสูง,จ านวนรางวัลหลากหลาย) เหตุผลที่ไม่ซื้อสลาก คือ ไม่ชอบเสี่ยง, รายได้ไม่เพียงพอ, ความ
เป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลมีน้อย, สิ้นเปลืองเงินและเงินรางวัลไม่จูงใจ 

อุดมทรัพย์ ค ายามา (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหรือจอง
สลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า ผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ใน
การศึกษาเพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ที่มาซื้อหรือจองสลากฯ ล่วงหน้าผ่านธนาคารกรุงไทย 
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหรือจองสลากฯ ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการซื้อหรือจองสลากฯ 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล
ต่อการใช้บริการซื้อหรือจองสลากมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคาและการช าระเงิน (การหัก
บัญชีออมทรัพย์) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ความหลากหลายของตัวเลข) และปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (สถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ) ตามล าดับ 

Korbkul Jantarakolicaa, Hatairath Kaweewitayawongb, and Tatre 
Jantarakolica (2012) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจในการซื้อหวย : กรณีศึกษาใน
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ปริมณฑล วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของระบบหวยออนไลน์และผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้เล่นลอตเตอรี่ จากกลุ่มตัวอย่าง 322 ตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ Zero Inflated Poisson 
Regression Model พบว่า รัฐแก้ปัญหาหวยใต้ดินจากการเพ่ิมทางเลือกเป็นระบบหวยออนไลน์เป็น
ทางเลือกเพ่ิมเติมให้กับผู้เล่นหวยใต้ดิน ลอตเตอรี่เป็นแหล่งที่มาของรายได้รัฐ แต่ทางเลือกหรือ
ข้อเสนอจ ากัดมากเกินไป ท าให้หวยใต้ดินเป็นที่นิยม การพนันที่ผิดกฎหมายมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
รัฐ จึงต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกกฎหมายแทน แต่จากการส ารวจการเพ่ิมหวยออนไลน์ไม่ได้ลด
พฤติกรรมการซื้อแต่กลับยิ่งท าให้มีแนวโน้มที่จะซื้อทั้งสองอย่างและติดการพนันมากขึ้น  ค่าใช้จ่าย
ส าหรับหวยใต้ดิน ลอตเตอรี่และหวยออนไลน์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หวยออนไลน์มีลักษณะ 
ที่น่าสนใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ หากต้องการแทนที่หวยใต้ดิน สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคือ ตัวแปรประชากร ทัศนคติต่อความเสี่ยง ระบบหวย
ออนไลน์มีแนวโน้มของอิทธิพลที่ ไม่ดีของผลิตภัณฑ์ลอตเตอรี่และอาจท าให้ผู้ เล่นน าไปสู่  
การติดการพนัน 
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2.2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษา (Conjoint Analysis)  
 
ตารางที่ 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษา (Conjoint Analysis) 
 

หัวข้อ ชื่อผู้วิจัย, ปีที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา 

การศึกษาความต้องการที่อยู่
อาศัยในต่างจงัหวัดของคน
กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม (Conjoint 
Analysis)  

นภกช สัจจะไพบูลย,์ 2556 วัตถุประสงค์ ศึกษาถึงคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมและปัจจยัส่งเสริมทางด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการของเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความชอบและการตดัสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่เปน็คนเมือง 
วิธีการศึกษา เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นการให้คะแนน (Rating)  
แบบจ าลองทางสถติ ิตัวแบบวิเคราะห์ความชอบ ใช้ Part-Worth Model 
กลุ่มตัวอย่าง คนที่อาศัยหรือมีอาชีพในกรุงเทพหรือปริมณฑล 5 จังหวัด จ านวน 115 คน 
คุณลักษณะที่ศึกษา ปัจจัยมลภาวะทางอากาศ (มีอากาศสะอาดและสดชื่น, มีบริเวณที่อากาศสะอาดและ
สดชื่นอยู่ใกล้เคียงและมีการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศในระดับต่ า), ศูนย์บริการทางสุขภาพ (มโีรงพยาบาลที่
ให้บริการสุขภาพครบวงจรและมีคลินิกเอกชนและบริการทันตกรรม), สภาพแวดล้อมรอบที่อยู่อาศัย  
(มีลักษณะเปน็กลุ่มและมีระยะห่างระหว่างบา้นที่เหมาะสม, อยู่ห่างจากชุมชนแออัดและมีความสะอาดและ
ปลอดภัยตลอดเวลา) และระยะทางจากบ้านถึงร้านค้าในละแวกบ้าน (มีระยะห่าง 3 นาทดี้วยการเดิน,  
มีระยะห่าง 5 นาทีด้วยการเดิน)  
ผลการศึกษา การศึกษาความชอบ (Preference) พบว่า ผลของคุณลักษณะทีไ่ด้อรรถประโยชน์รวมสูงสุด
ในทิศทางการเดียวกัน โดยลักษณะส าคัญของที่อยู่อาศัย พบคณุภาพของอากาศจะต้องสะอาดและสดชื่น
เท่านั้น 
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ตารางที่ 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษา (Conjoint Analysis) (ต่อ)  
 

หัวข้อ ชื่อผู้วิจัย, ปีที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือก
ซื้อน้ าส้มพร้อมดื่ม 100 เปอร์เซ็นต์
ของผู้บริโภค 

วรรณวิษา ศรีรัตนะ และ 
วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, 2551 

วัตถุประสงค์ ศึกษาความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์ที่ผูบ้ริโภคจะแสดงออกในการเลือกซื้อน้ าส้ม
พร้อมดื่ม 100 เปอร์เซ็นต์ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อน้ าส้ม
พร้อมดื่ม 100 เปอร์เซ็นต์ 
วิธีการศึกษา เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) วัดความพึงพอใจ  
ด้วยการเรียงล าดบัความส าคัญ (Ranking) และการให้คะแนนความพึงพอใจ (Rating)  
แบบจ าลองทางสถติิ วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล เป็นแบบจ าลองทดแทน 
(Compensatory Model) โดยมีข้อสมมติว่า คุณลักษณะหลากหลายของสินค้าที่พิจารณาเลือกซื้อ
นั้น มีการแลกเปลีย่น (Trade-Off) ระหว่างคุณลักษณะได ้
กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์น้ าส้มพร้อมดื่ม 100% จ านวน 400 ราย 
คุณลักษณะที่ศึกษา ปัจจัยชนิดของส้ม (เขียวหวาน,สายน้ าผึ้ง) ปัจจัยคุณค่าทางโภชนาการ (ปริมาณ
น้ าตาลต่ า+ไฟเบอร์+วิตามินเอ+วิตามินซี, วิตามนิเอ+วิตามินซ+ีวิตามินอี+แคลเซียม) ปัจจัย
ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน (มี,ไม่มี) ปัจจยับรรจุภัณฑ์ (กลอ่งกระดาษ,ขวด PET) และปัจจยั
ราคา (1:18,2:20:3:25)  
ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจในการเลือกซื้อน้ าส้มของผู้บริโภค 
มากที่สุด ได้แก่ ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ส่วนปัจจยัรองลงมา ได้แก่ คุณค่าทางโภชนาการ
และราคา ตามล าดับ ปัจจัยดา้นชนิดของส้มและบรรจุภัณฑ์ มผีลกระทบต่อความพงึพอใจและ 
การตัดสินใจของผู้บรโิภคไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษา (Conjoint Analysis) (ต่อ)  
 

หัวข้อ ชื่อผู้วิจัย, ปีที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา 

การศึกษาน าร่ององค์ประกอบใน
การตัดสินใจซื้อบา้นส าเร็จรูปเพื่อ
ผู้สูงอายโุดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม (Conjoint 
Analysis)  

ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก, 2558 วัตถุประสงค์ เพื่อหาส่วนผสมระหว่างองค์ประกอบและค่าระดบัที่เหมาะสมของผลิตภัณฑบ์้าน
ประกอบส าเร็จเพื่อผู้สูงอายุ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์,เข้าใจปัจจัยส าคัญที่มผีลต่อ
การตัดสินใจของผู้บรโิภค 
วิธีการศึกษา ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นการให้จัดอันดับ 
(Ranking) ชุดคุณลักษณะ  
แบบจ าลองทางสถติ ิตัวแบบในการวิเคราะห์ความชอบ Part-Worth Model  

  กลุ่มตัวอย่าง คนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพืน้ที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 5 จังหวัดมี
อายุ 30 ปีขึ้นไปและอยู่อาศัยในบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ จ านวน 42 คน 
คุณลักษณะที่ศึกษา ขนาด (Sizze) ระยะเวลาในการส่ง (Delivery time) ราคา (Price)  
ผลการศึกษา ราคาเปน็องค์ประกอบที่ส าคัญ เปน็ปจัจัยหลักในการตัดสนิใจในการเลือกซื้อบ้าน โดย
พิจารณาประกอบกับขนาดของบ้าน ส่วนระยะเวลาในการสง่มอบบ้านมีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจน้อย
มาก โดยสรุปขนาด 21 ตร.ม. ที่ราคาตารางเมตรละ 20,000 บ. เป็นราคาที่ถูกที่สุดเปน็รูปแบบที่
ผู้บริโภคพึงพอใจมากทีสุ่ด ถึงแม้ว่าใช้ระยะเวลาสง่มอบนานที่สดุก็ตาม 
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ตารางที่ 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษา (Conjoint Analysis) (ต่อ)  
 

หัวข้อ ชื่อผู้วิจัย, ปีที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา 

การตั้งราคาของธุรกิจขนาดย่อยต่อ
แนวทางการประกอบการธุรกิจร้าน
กาแฟสด 

นรินทร บุญอ าพล, 2556 วัตถุประสงค์ ศึกษาระดบัของปจัจัยและรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟสดและศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลักษณะเครื่องดื่มกาแฟสดจากการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)  
วิธีการศึกษา น าเสนอชุดคุณลกัษณะใช้วิธี Full-profile approach และวัดความพึงพอใจโดยให้
ผู้ตอบเรียงล าดบัความพงึพอใจ (Ranking)  

  แบบจ าลองทางสถติ ิใช้แบบจ าลอง Ordinary Least Squares (OLS) การออกแบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยใช้การแสดงการ์ดที่มีรูปภาพ (Pictorial Representation) แสดงชุด
คุณลักษณะเครื่องดื่มกาแฟสดทีใ่ช้เพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่เคยดื่มกาแฟสดและเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 574 คน 
คุณลักษณะที่ศึกษา เนน้ศึกษาความส าคัญของระดบัความพงึพอใจในคุณลักษณะเครื่องดื่มกาแฟสด
ที่มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดของผู้บริโภค ก าหนดคุณลักษณะ 4 
คุณลักษณะ คือ ชนิดกาแฟ ขนาดบรรจุ ชนิดบรรจุภัณฑ์และราคา 
ผลการศึกษา คุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ คือ ชนิดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า แก้วกระดาษ 
ราคา 30 บาทต่อแก้วและเลือกขนาดบรรจุ 22 ออนซ์มากที่สุด ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญที่ผู้บรโิภคใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกคือ ชนิดของกาแฟ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ราคาตอ่แก้ว 
และขนาดบรรจุภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ พบว่า มลีักษณะเป็นกาแฟอาราบิก้า ขนาด 
16 ออนซ์ บรรจุในแก้วย่อยสลายและราคาจ าหนา่ย 40 บาท 

หมำยเหตุ. จากการรวบรวมโดยผู้วิจัย 
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2.3 ข้อแตกต่างในงานวิจัยท่ีผ่านมาและการศึกษาในครั้งนี้ 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ใช้แนวคิดการวิเคราะห์  
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) แบบ Rating-based conjoint 
เป็นวิธีการที่ให้บุคคลให้ระดับคะแนนความชอบในแต่ละทางเลือก โดยใช้ Part-worth model หรือ
ค่าความส าคัญหรือตัวแบบในการวิเคราะห์ความชอบในการประมาณค่าของคุณลักษณะ เพ่ือหา
คุณประโยชน์โดยรวม (utility) และความส าคัญที่มีความสัมพันธ์กัน (Relative Importance) ของ
คุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้คุณค่ามากที่สุด 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา งานวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสลาก พบว่า มีการ
วิเคราะห์เพ่ือดูว่าเรา ควรศึกษาเน้นหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านใดมากที่สุด เพ่ือเป็นประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา 
ความถี่ ร้อยละ การวัดความคิดเห็นแบบ Likert scale การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกซื้อสลากกิน
แบ่งรัฐบาล หวย โดยอ้างอิงสถิติ Logistic regression analysis เป็นต้น ทั้งนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้วิธี
สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Rating-based conjoint) ซึ่งเป็น
วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลายๆ ด้านพร้อมๆ กันและเลือกชุดคุณลักษณะโดยให้คะแนนความพึงพอใจ
ชุดที่ชอบมากที่สุด ในทางเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า ผู้บริโภคมีความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการ
อย่างหลากหลาย แต่ผู้บริโภคมีขีดจ ากัดทางด้านทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่  ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีการจัด
อันดับความส าคัญของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ ความต้องการซื้อก็จะแตกต่างกันออกไป โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานการได้รับประโยชน์สูงสุดที่ตนเองได้รับ โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ยังไม่ถูก
น ามาใช้เพ่ือศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับสลากแต่อย่างใด งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วม (Conjoint Analysis) ซึ่งยังไม่มีแบบสอบถามที่ให้ความคิดเห็นโดยการใช้ค่าความส าคัญในแต่ละชุด
คุณลักษณะที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เราต้องประเมินคุณลักษณะของสินค้า
โดยรวมและต้องตัดสินใจเลือกองค์ประกอบของคุณลักษณะดังกล่าว เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพอใจ
สูงสุด ภายใต้การจ ากัดทรัพยากร จึงได้จ าลองเหตุการณ์ให้ผู้ซื้อเลือก ท าให้เราใช้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้ซื้อและท าให้เราสามารถตัดสินใจเลือกคุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสมได้  
หลีกเลี่ยงจากการที่ไม่ต้องถามผู้ซื้อโดยตรงสามารถประมาณความต้องการได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้น
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความแตกต่างจากงานวิจัยต่างๆ ในอดีต ทั้งการให้คะแนนชุดคุณลักษณะ การจ าลอง
ภาพสลากรูปแบบใหม่ที่ผู้ซื้อต้องการ ซึ่งเป็นรูปแบบของแบบสอบถามแบบใหม่ที่ผู้วิจัยตั้งใจเพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยรูปแบบสลากที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อสูงสุด 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ของประชากรในเขตกรุงเทพนั้น  จากการ

ทบทวนวรรณกรรม ต ารา หนังสือ วิทยานิพนธ์และวารสารต่างๆ พบว่า มีการศึกษาในกลุ่มของ
ภูมิภาคและจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นจ านวนมาก ซึ่งตามหลัก
พฤติกรรมของผู้บริโภค เมื่อรายได้สูงขึ้น ความต้องการในสินค้าจะเพ่ิมมากขึ้น  เป็นผลให้เริ่ม
การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือ ต้องการทราบถึงความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ของประชากรในเขต
กรุงเทพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อและยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยตนเอง 
ดังเช่นรายงานผลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2555 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนสูงในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค ค่าซื้อสลากกินแบ่ง/หวยของรัฐ/และ 
การพนันอ่ืนๆ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจที่จะน ามาวิจัยในครั้งนี้  
เพ่ือศึกษาหาค่าความส าคัญของคุณลักษณะและการคัดเลือกคุณลักษณะ การให้ระดับความส าคัญท า
โดยการ pre-test กับกลุ่มตัวอย่างที่มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจ านวนมาก เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง, 
กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและการพนันหลายรูปแบบสุดท้ายตามมาด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้ที่
ไม่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล จนสามารถสรุปคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของสลากรูปแบบใหม่ 
น าไปสู่ความต้องการสลากรูปแบบใหม่ วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่มีผลต่อ
ความต้องการสลากรูปแบบใหม่มากที่สุด  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 150 
ตัวอย่างขึ้นไป  ผลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
(Conjoint Analysis) โดยแบบสอบถามได้ออกแบบมาเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจัยเจาะจงที่มีผลต่อความต้องการสลากรูปแบบใหม่ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้าวิจัยตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 

ประชากรในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในการ
เลือกตัวอย่างกระท าตามแบบแผนการเลือกแบบเจาะจง (Purposeful Sampling Design) ของผู้ให้
ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมใน
การศึกษางานวิจัยนี้โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) นั้นท าได้ตั้งแต่ 
1 ตัวอย่าง โดยทั่วไปควรใช้ประมาณ 40 ตัวอย่าง (Green & Wind, 1975) หากจะใช้ประโยชน์
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ในเชิงพาณิชย์ควรมีจ านวนตั้งแต่ 150-1,200 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่าย ความยาก-ง่ายและ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Chrzan & Yardley, 2009)  

ในงานวิจัยการศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ของประชากรในเขตกรุงเทพนั้น 
เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีระยะเวลาจ ากัด  ดังนั้น จึงใช้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ตัวอย่าง 
เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย คือ จ านวนตัวอย่างที่ท าการรวบรวมในการศึกษา (Ns)  
ใช้แนวทางท่ีเสนอโดย (Hair et al., 2006) ซึ่งพิจารณาจากจ านวนคุณลักษณะ (na) และจ านวนระดับ
รวมคุณลักษณะ (nal) โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

Ns = na x nal x (5)  
 = 5x11x (5)  
 = 275 ตัวอย่าง (ตัวอย่างในงานวิจัยนี้ใช้จ านวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง)  
(Ns = 275, na = จ านวนคุณลักษณะมี 5 คุณลักษณะ, nal=จ านวนระดับรวมของ

คุณลักษณะมี 2+3+2+2+2 = 11)  
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและแบบสอบถาม 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) น ามาประยุกต์เป็น
ลักษณะค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างในส่วนของข้อมูลทั่วไป พฤติกรรม
การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และคุณลักษณะที่มีผลต่อความต้องการสลากรูปแบบใหม่ที่ผู้ซื้อชอบ ดังนี้ 

แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  
7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  ได้แก่  การซื้อสลากในรอบ 1 ป ี 
อายุเริ่มต้นในการซื้อ จ านวนการซื้อสลากต่องวด ค่าใช้จ่ายในการซื้อและเหตุผลในการซื้อ ช่วงเวลาใน
การซื้อแหล่ง/สถานที่ที่ เลือกซื้อ สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อและ 
ความต้องการซื้อสลากในอนาคตต่อไป จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะของความต้องการสลากรูปแบบใหม่  
เป็นการวัด โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด โดยสมมติสถานการณ์ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกชุดคุณลักษณะ 
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จ านวน 8 ชุด โดยเลือกชุดที่ชอบและให้คะแนนชุดคุณลักษณะแต่ละชุดอย่างเป็นอิสระจากชุด
คุณลักษณะ ที่ก าหนดให้ที่ตนเองได้รับความพึงพอใจสูงสุด จ านวนค าถามชุดคุณลักษณะ 8 ชุด 

 
3.3 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เพ่ือท าการสกัดคุณลักษณะ (Attributes) และระดับของ
คุณลักษณะ (Level) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
3.3.1 การเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะท่ีใช้ในการศึกษา 

ได้รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย การสังเกตการณ์จากสถานการณ์จริง แนวคิดใน
การออกผลิตภัณฑ์สลากใหม่ ทบทวนวรรณกรรม ตารางที่ 3.1 แล้วใช้ดุลยพินิจของผู้วิจัยคัดเลือก
คุณลักษณะเบื้องต้นที่มีความเหมาะสมในการศึกษาได้ทั้งสิ้น 30 คุณลักษณะ ตารางที่ 3.2 
 
ตารางที ่3.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทั้ง 30 คุณลักษณะ 
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ุญว
งค

 ์ 
(2

55
6)

 
Ko

rb
ku

l j
an

ta
ra

ko
lic

aa
  

(2
01

2)
 

เพ
ศช

าย
  

จ า
นว

น 
40

 ค
น 

เพ
ศห

ญิง
  

จ า
นว

น 
40

 ค
น 

1 ไม่หักเงินใดๆ เมื่อถูกรางวัล 
    

X X 
2 เป็นผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล    

 
X X 

3 หาซื้อง่าย สะดวก X 
 

X 
 

X X 
4 ราคาสามารถซื้อได้ไม่แพง 

 
X X 

   
5 สามารถเลือกเลขได้ 

 
X X 

 
X X 

6 เงินรางวัลเหมาะสมกับการลงทุน 
  

X X X X 
7 อยากรวย (เงินรางวัลที่ 1)  

      
8 สลากมีความหลากหลาย 

    
X X 

9 ขนาดพกพาสะดวก 
  

X 
 

X 
 

10 สะสมเงินรางวัล เมื่อไม่มีผู้ถูกรางวัล 
    

X X 
11 ก าหนดมูลค่าในการซื้อได้เอง 

     
X 
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ตารางที่ 3.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทั้ง 30 คุณลักษณะ (ต่อ) 
 

ล าดับ คุณลักษณะ 

ชน
าภ

ัทร
 ป

ั้นส
น 

 (2
55

5)
 

อุด
มท

รัพ
ย์ 

ค า
ยา

มา
  

(25
58

) 
สร

าร
ัตน

์ บ
ุญว

งค
์  

(2
55

6)
 

Ko
rb

ku
l j

an
ta

ra
ko

lic
aa

  
(20

12
) 

เพ
ศช

าย
  

จ า
นว

น 
40

 ค
น 

เพ
ศห

ญิง
  

จ า
นว

น 
40

 ค
น 

12 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล X X 
  

X X 
13 ถ่ายทอดผลรางวัลทางโทรทัศน์ 

    
X 

 
14 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  

     
X 

15 การให้ท่ีระลึกเมื่อรับรางวัล 
    

X X 

16 ชอบเสี่ยง/ชอบลุ้น 
   

X X X 
17 สถานท่ีจัดจ าหน่ายเพียงพอ 

  
X 

  
X 

18 รอบเสี่ยงเยอะ X 
   

X 
 

19 การให้ของแถม เมื่อซื้อสลาก 
      

20 การลดราคา 
    

X 
 

21 สลากปลอมแปลงยาก 
    

X 
 

22 ความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัล 
    

X 
 

23 สะสมสามารถลุ้นโชคได้ตามเทศกาล 
    

X 
 

24 มีรางวัลพิเศษตามเทศกาล 
    

X 
 

25 ท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 
    

X 
 

26 มี call center ให้ค าแนะน าตลอด 
     

X 

27 ช่วยเหลือสังคม 
     

X 
28 กระจายรายได้ 

     
X 

29 รูปแบบสลาก (ทันสมัยให้เป็นของขวัญได้)  
    

X 
 

30 รูปแบบการเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน 
     

X 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
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ตารางที ่3.2 คุณลักษณะที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการสอบถามเบื้องต้น 30 คุณลักษณะ 
 

ล าดับ คุณลักษณะ ล าดับ คุณลักษณะ 

1 ไม่หักเงินใดๆ เมื่อถูกรางวัล 16 ชอบเสี่ยง/ชอบลุ้น 
2 เป็นผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล 17 สถานที่จัดจ าหน่ายเพียงพอ 

3 สถานที่หาซื้อง่าย สะดวก 18 รอบเสี่ยงเยอะ 

4 ราคาสามารถซื้อได้ ไม่แพง 19 โปรโมชั่นต่างๆ  
5 สามารถเลือกเลขได้ 20 อุปกรณ์ออกรางวัล 

6 เงินรางวัลเหมาะสมกับการลงทุน 21 สลากปลอมแปลงยาก 
7 อยากรวย (เงินรางวัลที่ 1)  22 ความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัล 

8 สลากมีความหลากหลาย 23 สะสมสามารถลุ้นโชคได้ตามเทศกาล 

9 ขนาดพกพา สะดวก 24 มีรางวัลพิเศษตามเทศกาล 
10 สะสมเงินรางวัล เมื่อไม่มีผู้ถูกรางวัล 25 ท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

11 ก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง 
 

26 มีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์/
อินเตอร์เน็ต 

12 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 27 ช่วยเหลือสังคม 

13 ถ่ายทอดผลรางวัลทางโทรทัศน์ 28 กระจายรายได ้
14 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  29 รูปแบบสลาก (ทันสมัยให้เป็นของขวัญได้)  

15 การให้ที่ระลึกเมื่อรับรางวัล 30 รูปแบบการเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
 
การเลือกคุณลักษณะและระดับ (Attribute & Level Extraction) มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. สัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ทุกงวด งวดละไม่ต่ ากว่า 10 ใบ (ภาคผนวก ก) เพ่ือคัดเลือกคุณลักษณะจาก 30 คุณลักษณะให้เหลือ  
20 คุณลักษณะ โดยผู้วิจัยได้ท าการจัดเป็น 6 กลุ่มย่อยดังตารางที ่3.3 และภาพท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.3 เลือกคุณลักษณะเหลือ 20 คุณลักษณะที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ม จ านวน 5 ราย 
 
ล าดับ ผลิตภัณฑ์ (Product)  7 คุณลักษณะ 

1 สามารถเลือกเลขได้  
2 อยากรวย (รางวัลที่ 1)   

3 สลากมีความหลากหลาย  
4 มีรางวัลพิเศษตามเทศกาล  

5 ไม่หักเงินใดๆ จากสลากเมื่อถูกรางวัล  
6 รูปแบบการเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน  

7 ขนาดพกพา สะดวก  
 ราคา (Price)  3 คุณลักษณะ 

8 ราคาสามารถซื้อได้ ไม่แพง  
9 ก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง  

10 เงินรางวัลสลากเหมาะกับการลงทุน  

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  3 คุณลักษณะ 
11 สถานที่ซื้อง่าย  

12 สถานที่จัดจ าหน่ายเพียงพอ  
13 ท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้  

 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  2 คุณลักษณะ 
14 โปรโมชั่น  

15 การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ   
 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and Presentation)  3 คุณลักษณะ 

16 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
17 รูปแบบสลาก (ทันสมัยใช้เป็นของขวัญได้)   

18 ผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล  

 ด้านกระบวนการ (Process)  2 คุณลักษณะ 
19 ความสะดวกขึ้นเงินรางวัล  

20 มีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 3.1 คุณลักษณะ (Attribute) ที่มีผลต่อความต้องการสลากรูปแบบใหม่ของประชากรในเขต
กรุงเทพ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย. 
 

2. การศึกษาเบื้องต้นครั้งที่  1 ในส่วนของแบบสอบถามเพ่ือเลือกคุณลักษณะที่มี
ความส าคัญ โดยกระท าทั้ง 20 คุณลักษณะสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ราย (ภาคผนวก ข) ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามใน 2 ส่วน (ภาคผนวก ค) คือ  

สามารถเลือกเลขได้ 
อยากรวย (รางวัลที่ 1)  

สลากมีความหลากหลาย 
มีรางวัลพิเศษตามเทศกาล 

ไม่หักเงินใดๆ จากสลากเม่ือถูกรางวัล 

รูปแบบการเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน 
ขนาดพกพา สะดวก 

ราคาสามารถซื้อได้ ไม่แพง 

ก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง 
เงินรางวัลสลากเหมาะกับการลงทุน 

สถานที่ซื้อง่าย 

สถานที่จัดจ าหน่ายเพียงพอ 
ท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

โปรโมชั่น 
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

รูปแบบสลาก 
ผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล 

ความสะดวกขึ้นเงินรางวัล 

มีความสะดวกในการติดต่อทาง
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 

ผลิตภัณฑ์ 

ความต้องการสลาก
รูปแบบใหม่ของ 

คนกรุงเทพ 

ราคา 

ช่องทาง 
จัดจ าหน่าย 

ส่งเสริม 
การตลาด 

ลักษณะทาง 
กายภาพ 

กระบวนการ 
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ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ 
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ส่วนที่ 2 คือ การให้คะแนนเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา เป็นการให้คะแนนคุณลักษณะ 
จาก 1-10 คะแนน  โดยคะแนน 1 คือ ไม่ให้ความส าคัญไปจนถึง 10 คือ ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ราย  การศึกษาและระดับรายได้ที่แตกต่างกัน อายุ 27-45 ป ี
ประกอบด้วย กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 2 ราย กลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 3 รายและกลุ่มอาชีพอิสระ จ านวน 5 ราย หากจ าแนกตามเพศ จะประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง
เพศชายจ านวน 4 รายและเพศหญิงจ านวน 6 ราย สถานภาพโสด 6 รายและสมรสจ านวน 4 ราย  

ผลคะแนนที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้น ครั้งที่ 1 (ภาคผนวก ง) ได้ตัดหัวข้อปัจจัยการ
สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ออกจากกลุ่ม ท าให้เหลือคุณลักษณะเพียง 5 คุณลักษณะและ
สรุปคุณลักษณะที่มีความส าคัญได้ 5 ล าดับเรียงคะแนนสูงที่สุด (ภาคผนวก จ) ดังนี้ 

1) Select number-สามารถเลือกเลขได้  
2) Start price-ก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง 
3) Promotion-โปรโมชั่น  
4) Easy to buy and conveniently-สถานที่ซื้อง่าย  
5) Convenient get reward-ความสะดวกขึ้นเงินรางวัล 
สรุปคุณลักษณะที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้นครั้งที่ 1 มีผลต่อความต้องการสลากรูปแบบ

ใหมข่องกลุ่มตัวอย่าง เมื่อแจกแจงตามคุณลักษณะตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ได้แก่ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยราคา ปัจจัยด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย ปัจจัยส่งเสริมการตลาดและปัจจัยด้านกระบวนการ ภาพที่ 3.2 ดังนั้นการเลือกคุณลักษณะ
ที่ส าคัญ ท าให้น ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลองทางเลือกได้ทั้งหมด 5 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะ
สามารถเลือกเลขได้ คุณลักษณะก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง คุณลักษณะสถานที่หาซื้อง่าย สะดวก 
คุณลักษณะโปรโมชั่น และคุณลักษณะความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัล  
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ความ
ต้องการ
สลาก

รูปแบบใหม่ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 คุณลักษณะที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้น ครั้งที่ 1. จากการสรุปโดยผู้วิจัย. 
 
 3. การศึกษาเบื้องต้น ครั้งที่ 2 น าผลมาพิจารณาสกัดคุณลักษณะและระดับของ
คุณลักษณะที่จะน าไปใช้ในงานวิจัย ท าโดยทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมประกอบกับการสัมภาษณ์
รายบุคคล (Personal Interview) เพ่ือคัดเลือกระดับของคุณลักษณะซึ่งมีทั้งสิ้น 20 ระดับ ตารางที ่3.4  
 
ตารางที ่3.4 ระดับของคุณลักษณะ 20 ระดับจากการศึกษาเบื้องต้นครั้งที่ 2 
 

ล าดับ คุณลักษณะ ระดับ 
1. สามารถเลือกเลขได้ 1.1 เลขท้าย 2 ตัวบน 

  1.2 เลขท้าย 3 ตัวบน 

  1.3 โต๊ด 3 ตัวบน 
  1.4 โต๊ด 2 ตัวบน 

  1.5 3 ตัวหน้ารางวัลที่ 1 
2. ก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง 2.1 ราคา 80 บาท 

  2.2 ราคา 100 บาท 

  2.3 ราคา 120 บาท 
  2.4 ราคา 150 บาท 

3. สถานที่หาซื้อง่าย สะดวก 3.1 ตู้ออนไลน์ 

  3.2 แผงลอตเตอรี่ทั่วไป กระดาษจด 
  3.3 อินเตอร์เน็ต 

 
  

ผลิตภัณฑ์ 1. Select number-สามารถเลือกเลขได้ 

ราคา 2. Start price-ก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง 
ช่องทางจัดจ าหน่าย 3. Easy to buy-สถานที่ซื้อง่าย 

ส่งเสริมการตลาด 4. Promotion-โปรโมชั่น 

กระบวนการ 5. Convenient get reward-ความสะดวกขึ้นเงินรางวัล 
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ตารางที่ 3.4 ระดับของคุณลักษณะ 20 ระดับจากการศึกษาเบื้องต้นครั้งที่ 2 (ต่อ) 
 

ล าดับ คุณลักษณะ ระดับ 

4. โปรโมชั่น 4.1 ส่วนลดทันท ี
  4.2 ของแถม 

  4.3 ของที่ระลึก 

  4.4 คูปองชิงโชคทอง 
5. ความสะดวกในการขึ้นรางวัล 5.1 โอนเข้าบัญชีทันที 

  5.2 ห้างสรรพสินค้า 
  5.3 ร้านค้าเปิด 24 ชม. 

  5.4 ร้านค้าทั่วไป 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
 
 4. การศึกษาเบื้องต้น ครั้งที่ 3 เพื่อหาระดับของคุณลักษณะ เพื่อให้สามารถออก
แบบจ าลองทางเลือกและน าเสนอถึงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อสลากฯ ที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์และบ่ง
บอกถึงการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มากท่ีสุด ท าโดยการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามให้
คะแนน (Rating) ในแต่ละระดับคุณลักษณะ (Level) จาก 1-10 คะแนน (ภาคผนวก ฉ) และผล
คะแนนที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้นครั้งที่ 3 (ภาคผนวก ช) สรุปผลการศึกษาระดับความส าคัญของแต่
ละคุณลักษณะ ปรากฏในตารางที่ 3.5  

 
ตารางที่ 3.5 ระดับของคุณลักษณะ (Level) ที่มีความส าคัญจากการศึกษาเบื้องต้น ครั้งที ่3 
 

ล าดับ คุณลักษณะ ระดับ 

1. สามารถเลือกเลขได้ 1.1 เลขท้าย 3 ตัวบน 
  1.2 เลขโต๊ด 3 ตัวบน 

2. ก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง 2.1 ราคา 100 บาท 

  2.2 ราคา 120 บาท 
  2.3 ราคา 150 บาท 
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ตารางที่ 3.5 ระดับของคุณลักษณะ (Level) ที่มีความส าคัญจากการศึกษาเบื้องต้น ครั้งที่ 3 (ต่อ) 
 

ล าดับ คุณลักษณะ ระดับ 

3. สถานที่หาซื้อง่าย สะดวก 3.1 ตู้ออนไลน์  
  3.2 แผงลอตเตอรี่ทั่วไป กระดาษจด 

4. โปรโมชั่น  4.1 ส่วนลดทันท ี

  4.2 คูปองชิงโชคทอง 
5. ความสะดวกในการขึ้นรางวัล 5.1 ร้านค้าทั่วไป 

  5.2 ร้านค้าเปิด 24 ชม. 
หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
 

สรุปการศึกษาเบื้องต้น ครั้งที่ 3 สามารถอธิบายถึงการสัมภาษณ์และการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามในการคัดเลือกคุณลักษณะ การให้ระดับความส าคัญของแต่ละคุณลักษณะ ดังนี้  

- คุณลักษณะสามารถเลือกเลขได้ กลุ่มตัวอย่างเลือกอันดับที่ 1 และ 2 คือ เลขโต๊ด 3 
ตัวบนและเลขท้าย 3 ตัวบน โดยกลุ่มตัวอย่างมองว่าการแทงโต๊ดมีโอกาสถูกถึง 6 แบบด้วยกัน โอกาส
ที่จะถูกรางวัลมีมาก รองลงมาคือ 3 ตัวบนเพราะได้รับเงินรางวัลมากถ้าถูกโดยตรง ตัดทิ้ง เลขท้าย 2 
ตัวบน โต๊ด 2 ตัวบน และ 3 ตัวหน้ารางวัลที่ 1 เพราะเยอะเกินไปได้เงินรางวัลน้อย อีกทั้งการเล่นเลข
ท้าย 3 ตัวบนและเลขโต๊ด 3 ตัวบนเป็นที่คุ้นเคยจากการเล่นหวยใต้ดิน 

- คุณลักษณะก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเลือก ราคา 150 100 และ 
120 บาทตามล าดับมีกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าการซื้อสลาก 1 ใบแต่ได้ทั้งส่วนลดหรือคูปองชิงโชคที่
มากกว่าถึงแม้จะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่ง แต่ตนซื้อ 1 ใบก็ได้ลุ้น อีกทั้งผู้ที่เลือก 100 บาท ให้ความเห็นว่า 
ปัจจุบันถึงจะมีการควบคุมราคา 80 บาท แต่ถ้าเลขที่หาซื้อยากหรือเลขที่ต้องการมีมาก ราคาก็ 100 
บาท จึงไม่แปลกที่จะเลือกราคา 100 บาท กับสลากรูปแบบใหม่ ที่มีส่วนลดและร่วมลุ้นรางวัลมากกว่า 
80 บาท ปัจจุบัน ตัดทิ้ง ราคา 80 บาทเพราะเห็นว่าปัจจุบันซื้อก็ 100 บาท เพราะสงสารคนขายหรือ
ให้ค่าเหนื่อยอยู่แล้ว เปลี่ยนเป็น 100 บาท ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ 

- คุณลักษณะสถานที่ซื้อ  กลุ่มตัวอย่างเลือกตู้ออนไลน์และแผงลอตเตอรี่ทั่วไป 
กระดาษจด เลือกตู้ออนไลน์เพราะเห็นว่าเป็นทางเลือกใหม่ ง่ายและไม่ต้องพบปะกับคนขาย บางครั้ง
อายที่จะซื้อเลือกที่แผงลอตเตอรี่ทั่วไป เลือกซื้อที่ตู้ออนไลน์ดีกว่า ส่วนแผงลอตเตอรี่ กระดาษจดที่
เลือกนั้นคือ ความคุ้นเคยกับคนขาย สงสารคนขายและช่วยซื้อเจ้าประจ า ตัดทิ้ง อินเตอร์เน็ต เพราะ
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ในปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับสลากยังไม่ก้าวหน้าพอ กลัวการป้องกันการซื้อไม่มากพอ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ผู้ซื้อเกิดความยุ่งยากเลยไม่เลือกสถานที่ซื้ออินเตอร์เน็ต 

- คุณลักษณะโปรโมชั่น  กลุ่มตัวอย่างเลือก ส่วนลดทันทีและคูปองชิงโชคทอง 
เนื่องจากส่วนลดทันทีนั้นเคยชินกับการซื้อหวยใต้ดิน ยิ่งซื้อเป็นจ านวนมากก็จะได้รับส่วนลดมากขึ้น
ด้วยเลยไม่เกิดความสับสนเท่าไหร่ และคูปองชิงโชคก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ เมื่อถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัล
ก็สามารถลุ้นโชคที่สองได้ ไม่จ าเป็นต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว ตัดทิ้ง ของแถม ของที่ระลึก 
เนื่องจากเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่สนใจ ไม่ท าให้เกิดการซื้อหรือไม่ซื้อสลากเท่าไหร่ 

- คุณลักษณะความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัล กลุ่มตัวอย่างเลือก ร้านค้าเปิด 24 
ชม.และร้านค้าทั่วไป เนื่องจากถูกรางวัลสลากอยู่แล้ว จะขึ้นรางวัลเวลาในก็ได้รับเช่นเดิม แต่ถ้า
ร้านค้าเปิด 24 ชม. รับเมื่อไหร่ก็ได้ ยิ่งดี สะดวกสบาย รวดเร็วดี ส่วนเลือกร้านค้าทั่วไป อันดับสอง
เพราะค่าธรรมเนียม กลุ่มตัวอย่างบางรายรอได้ เพราะหักค่าธรรมเนียมน้อยกว่า ตัดทิ้ง โอนเข้าบัญชี
ทันที ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากยังไม่แน่ใจในระบบอีกทั้งเมื่อถูกรางวัลเพียงเล็กน้อย ไปรับตามที่
ร้านค้าเปิด 24 ชม.หรือร้านค้าท่ัวไปดีกว่าต้องเปิดบัญชีธนาคาร หรือรอเวลาเปิดของห้างสรรพสินค้า 

3.3.2 การสร้างชุดคุณลักษณะท่ีเป็นไปได้ (Stimulus Set Construction) 
โดยจ านวนชุดคุณลักษณะทั้งหมดที่จะใช้ในการศึกษา ได้จากการน าระดับ

คุณลักษณะที่ใช้ในการศึกษามาคูณกัน จากนั้นลดจ านวนชุดคุณลักษณะที่เป็นไปได้ โดยอาศัยวิธีการ 
Full Fractional Factorial Design เพ่ือให้ได้จ านวนชุดของคุณลักษณะเหมาะสมกับการศึกษาโดย 
เป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะตอบค าถาม  

สามารถเลือกเลขได้ = 2 ระดับ 
ก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง = 3 ระดับ 
หาซื้อง่าย สะดวก = 2 ระดับ 
โปรโมชั่น = 2 ระดับ 
ความสะดวกในการขึ้นรางวัล = 2 ระดับ 
ดังนั้นชุดคุณลักษณะที่เป็นไปได้จึงเท่ากับ  = 2x3x2x2x2 = 48 ชุด 
คัดเลือกชุดคุณลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือให้ได้ชุดของอรรถ 

ประโยชน์ เป็น Concept card ที่ปัจจัยเป็นอิสระจากกัน (Orthogonal factors) ซึ่งจะใช้ค าสั่งวิเคราะห์
ประมวลผลแบบ Orthogonal Design ท าหน้าที่ลดจ านวนชุดคุณลักษณะที่เหมาะสมซึ่งจะเหลือชุด
คุณลักษณะที่เหมาะสมเพียง 8 ชุดทางเลือกเท่านั้น 
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3.3.3 วิธีการเลือกรูปแบบการน าเสนอและวิธีการน าเสนอชุดคุณลักษณะ  
วิธีการเลือกรูปแบบการน าเสนอ น าคุณลักษณะ (Attribute) และระดับของ

คุณลักษณะ (Level) ที่ได้จากตารางที่ 3.5 เลือกรูปแบบการน าเสนอชุดคุณลักษณะต่อผู้บริโภค 
ในรูปแบบของวิธี Full profile design เป็นการน าเสนอชุดคุณลักษณะ ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอบค าถามโดยการให้คะแนนความพึงพอใจต่อชุดคุณลักษณะต่างๆ ทั้งหมดพร้อมๆ กัน ทั้ง 8 ชุด
คุณลักษณะ (จะใช้กรณีมีชุดข้อมูลไม่มาก) และงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่จะ
รายงานภาพรวมของสลากรูปแบบใหม่มากกว่าจึงค่อยตัดสินใจชอบ ผลที่ได้จากการประมวลผลด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ท าให้ชุดคุณลักษณะเหลือที่จะน าไปใช้
ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกความชอบเพียง 8 ชุด ดังปรากฏในตารางที่ 3.6  
 
ตารางที ่3.6 ชุดคุณลักษณะทั้ง 8 ชุด จากการประมวลผลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
 
ชุด 
ที่ 

สามารถ 
เลือกเลขได ้

ราคาซื้อ
เริ่มต้น 

โปรโมชั่น สถานที่ซื้อ บริการ 
ขึ้นเงินรางวัล 

1 แทง 3 ตัวบน 
เงินรางวัลบาทละ 500 

100 บ. ส่วนลดทันท ี
10 บาท 

ตู้ออนไลน ์ ร้านค้าทั่วไป  
หัก ค่าธรรมเนียม 2% 

2 แทง 3 ตัวบน 
เงินรางวัลบาทละ 500 

100 บ. ส่วนลดทันท ี
10 บาท 

แผงลอตเตอรี่ทั่วไป
กระดาษจด 

ร้านค้า 24 ชม.  
หัก ค่าธรรมเนียม 3% 

3 แทง 3 ตัวบน 
เงินรางวัลบาทละ 500 

120 บ. ลุ้นทองหนัก 
120 บาท 

ตู้ออนไลน ์ ร้านค้า 24 ชม.  
หัก ค่าธรรมเนียม 3% 

4 แทง 3 ตัวบน 
เงินรางวัลบาทละ 500 

150 บ. ลุ้นทองหนัก 
150 บาท 

แผงลอตเตอรี่ทั่วไป
กระดาษจด 

ร้านค้าทั่วไป  
หัก ค่าธรรมเนียม 2% 

5 แทงโต๊ด 3 ตัวบน 
เงินรางวัลบาทละ 100 

100 บ. ลุ้นทองหนัก 
100 บาท 

แผงลอตเตอรี่ทั่วไป
กระดาษจด 

ร้านค้า 24 ชม.  
หัก ค่าธรรมเนียม 3% 

6 แทงโต๊ด 3 ตัวบน 
เงินรางวัลบาทละ 100 

100 บ. ลุ้นทองหนัก 
100 บาท 

ตู้ออนไลน ์ ร้านค้าทั่วไป  
หัก ค่าธรรมเนียม 2% 

7 แทงโต๊ด 3 ตัวบน 
เงินรางวัลบาทละ 100 

120 บ. ส่วนลดทันท ี
20 บาท 

แผงลอตเตอรี่ทั่วไป
กระดาษจด 

ร้านค้าทั่วไป  
หัก ค่าธรรมเนียม 2% 

8 แทงโต๊ด 3 ตัวบน 
เงินรางวัลบาทละ 100 

150 บ. ส่วนลดทันท ี
50 บาท 

ตู้ออนไลน ์ ร้านค้า 24 ชม.  
หัก ค่าธรรมเนียม 3% 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
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วิธีการน าเสนอชุดคุณลักษณะ ได้แก่ การแสดงภาพที่ใช้ข้อความบรรยาย
คุณลักษณะ การแสดงการ์ดที่มีรูปภาพประกอบการบรรยายภาพ การแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง  
ซึ่งการใช้การ์ดรูปภาพเป็นที่นิยมมากกว่าวิธีอ่ืน ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินและ 
การรวบรวมข้อมูล คือ น าชุดคุณลักษณะทั้ง 8 ชุดไปจัดท าแสดงการ์ดที่มีรูปภาพประกอบการบรรยาย
คุณลักษณะ (Paragraph Description) เพ่ือวิเคราะห์ว่าสลากรูปแบบใหม่ควรเป็นอย่างไร (ภาคผนวก ซ 
ส่วนที่ 3)  

3.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ทั้งใน

ส่วนของการใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม คือ  
- การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จะใช้ส าหรับข้อมูลใน

ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ภาคผนวก ซ) เป็นการวิเคราะห์เพ่ืออธิบายภาพรวมลักษณะทางประชากรและ
พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ข้อมูลลักษณะทางประชากร เป็นเทคนิคใช้ในการหาข้อสรุปลักษณะของกลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง ผลที่ได้จะใช้อธิบายลักษณะของประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมา
จากแบบสอบถามงานวิจัยนี้เท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงกับกลุ่มตัวอย่างประชากรอื่นได้ ซึ่งงานวิจัยนี้จะ
เสนอข้อมูลในรูปแบบของสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี ่(Frequency) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการใช้เทคนิคการหา
พฤติกรรมของผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพ ซึ่งผลที่ได้นั้นจะบอกถึง
ลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามงานวิจัยนี้  ซึ่งสอบถาม
เฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพ ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ 
งานวิจัยนี้จะเสนอข้อมูลในรูปแบบของสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) จะใช้ส าหรับข้อมูลใน
ส่วนที่ 3 (ภาคผนวก ซ) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทราบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะของสลาก
รูปแบบใหม่ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) คือ เทคนิคที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ความชอบ/ความเอนเอียงที่จะชอบ (Preference) ของกลุ่มคน โดยเราอาจสนใจว่าควรมอบ
คุณค่าใดบ้างให้ลูกค้า (คุณภาพ ผลิตภัณฑ ์คุณภาพการบริการ การบริการก่อนขาย การบริการหลังขาย) 
ควรลดค่าใช้จ่าย (เงิน เวลา ความเสี่ยง ผลกระทบที่ท าให้เลวลง) (มนตรี พิริยะกุล, 2555) โดยการศึกษา
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสลากรูปแบบใหม่ ในงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือตอบสนองกลุ่มตัวอย่างที่
มีแนวโน้มตัดสินใจซื้อสลากรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยที่มีอยู่มากมาย ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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กับข้อมูลส่วนที่ 3 ที่เป็นการวัดความพึงพอใจ โดยให้คะแนน (Rating) ชุดคุณลักษณะ และการเรียงล าดับ
ความส าคัญ (Ranking) ต่อชุดคุณลักษณะ เป็นการให้คะแนน 1-10 ซึ่งเป็นการวัดความพึงพอใจแบบ 
metric ท าให้ทราบความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดและต่างกัน
เท่าใด เพ่ือท าความเข้าใจแก่ผู้บริโภคว่ามีการตอบสนองต่อความพอใจต่อสินค้าหรือบริการในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างไร ซึ่งสมการความสัมพันธ์พ้ืนฐานในรูปทั่วไป เพ่ืออธิบายถึงการตอบสนองของผู้บริโภค
ต่อความพึงพอใจในสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ อย่างไร มีลักษณะดังนี ้ 

Y1 = a + X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + e 

โดยที่ Y1 = ค่าความพึงพอใจรวมที่ผู้บริโภคให้กับแต่ละชุดคุณลักษณะของสลากรูปแบบใหม่ 
a = ค่าคงที ่
X1 = ค่าความพึงพอใจที่ผู้บริโภคให้แก่ คุณลักษณะสามารถเลือกเลขได้ 
X2 = ค่าความพึงพอใจที่ผู้บริโภคให้แก่ คุณลักษณะราคาซื้อเริ่มต้น 
X3 = ค่าความพึงพอใจที่ผู้บริโภคให้แก่ คุณลักษณะโปรโมชั่น 
X4 = ค่าความพึงพอใจที่ผู้บริโภคให้แก่ คุณลักษณะสถานที่ซื้อ 
X5 = ค่าความพึงพอใจที่ผู้บริโภคให้แก่ คุณลักษณะบริการขึ้นเงินรางวัล 
e = ค่าความคลาดเคลื่อน (error term)  

3.3.5 การเลือกแบบจ าลองความพึงพอใจ (Preference or Part-worth Models)  
ที่เหมาะสมกับการศึกษาแบบจ าลองแต่ละแบบ 

จะแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของการให้ความส าคัญกับคุณลักษณะที่นิยมใช้กัน 
มี 3 แบบจ าลอง ดังนี้ 

Linear Model ส าหรับคุณลักษณะที่ระดับคุณลักษณะมีความสัมพันธ์กันเชิง
เส้น เหมาะส าหรับคุณลักษณะที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับคุณลักษณะแล้ว ท าให้ความพึงพอใจมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในลักษณะที่เป็นเส้นตรง  

Ideal-point Model เป็นคุณลักษณะที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง เหมาะส าหรับ
คุณลักษณะที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของคุณลักษณะไปแล้วความพึงพอใจของผู้ตอบค าถามจะ
มีค่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจนถึงจุดหนึ่ง ที่สร้างความพึงพอใจของผู้ตอบค าถาม
จะมีค่าสูงสุดหรือต่ าสุด และเมื่อระดับคุณลักษณะยังมีการเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ความพึงพอใจของ
ผู้ตอบค าถามลดลงหรือเพ่ิมข้ึนตามล าดับ 

Discrete Model ส าหรับคุณลักษณะที่ระดับคุณลักษณะไม่มีความสัมพันธ์กัน 
คือ วิธีการประมาณค่าอรรถประโยชน์เหมาะส าหรับตัวแปรคุณลักษณะที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อเกิด
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การเปลี่ยนแปลงในระดับคุณลักษณะแล้ว ความพอใจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
จะแสดงความสัมพันธ์ของการให้ความส าคัญกับคุณลักษณะ 

ในงานวิจัยชิ้นนี้เก็บข้อมูลโดยวิธีการให้คะแนน (Rating) โดยใช้โปรแกรม SPSS  
ด้วยวิธีการ “SCORE” การตั้งค่าการเลือกแบบ (Factor Models) วิเคราะห์ข้อมูลของคุณลักษณะ
แต่ละคุณลักษณะให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล โดยจะก าหนดทิศทางความสัมพันธ์
ต่อท้ายว่า MORE หากค่าความชอบ (Preference) เพ่ิมขึ้นเมื่อค่าระดับคุณลักษณะเพ่ิมขึ้น และหาก
ความสัมพันธ์สวนทางกันจะต่อท้ายด้วย LESS ส าหรับการตั้งค่าแบบ (Factor Models) ในงานวิจัย 
ดังตารางที ่3.7  
 
ตารางที ่3.7 การเลือกแบบใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณลักษณะในงานวิจัย 
 

ที ่ คุณลักษณะ ความสัมพันธ์ของแบบจ าลอง 

1 สามารถเลือกเลขได้ Discrete Model 
2 ราคาซื้อเริ่มต้น Discrete Model  

3 โปรโมชั่น Discrete Model 

4 สถานที่ซื้อ Discrete Model 
5 บริการในการข้ึนเงินรางวัล Discrete Model 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
 

3.4 กระบวนการแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล 
 
 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง
ผลิตภัณฑ์เดียว แต่พบกับปัญหาในหลายๆ ด้านเช่น ปัญหาสลากเกินราคาจากระบบการจัดสรรสลาก
ที่ผู้ซื้อไม่มีทางเลือกซื้ออ่ืน เจ้ามือหวยใต้ดินที่มีลักษณะการเล่น,วิธีการเล่นที่หลากหลาย เป็นต้น ท า
ให้ ผลิ ตภัณฑ์ สลากกินแบ่ งรั ฐบาลไม่ สามารถแข่ งขันหรือได้ เปรียบกับการพนั นหวยใต้ ดิ น  
(เป็นผลิตภัณฑ์การพนันที่มีการซื้อใกล้เคียงกับสลากกินแบ่งรัฐบาล) และไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ซื้อ
เท่าที่ควร ผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 
ที่ผู้ซื้อต้องเลือกหรือซื้อตามตัวเลขที่มีอยู่อย่างจ ากัด รอผลการออกรางวัลสลากในแต่ละงวด ถ้ารางวัล
เลขที่ออกตรงกับหมายเลขของที่ซื้อก็จะรับเงินรางวัลตามจ านวนที่ตกลง ออกสลากเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการเสี่ยงโชค และให้ผลตอบแทนก้อนโต เป็นความหวังทั้งคนรวยและคนจน แต่ผลิตภัณฑ์
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หวยใต้ดิน ซึ่งเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย มีเจ้ามือเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้ เดียวอาศัยการ
อ้างอิงจากการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีวิธีการเล่นตลอดจนการรับเงินรางวัลต่างจาก
สลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่บ้าง แต่ได้ส่วนแบ่งรายได้หรือส่วนแบ่งทางการตลาด โดยที่ไม่ต้องน าเงิน
กลับมาหมุนเวียนประเทศ เพราะผู้ซื้อเน้นในเรื่องของความสะดวก การรับรางวัล และการซื้อโดยตรง
การผู้ขาย  
 ปัจจุบันส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสลาก ให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ซื้อและมีการปราบปรามผู้ที่เล่นการพนันผิดกฎหมายอย่างจริงจัง  แต่อย่างไรก็ตามไม่
สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ ยังมีการลักลอบเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมายอยู่ เพราะมีความได้เปรียบ
ของการพนันหวยใต้ดิน ตามตารางท่ี 3.8 ข้อได้เปรียบระหว่างหวยใต้ดินกับสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้ 

 
ตารางที ่3.8  แสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างหวยใต้ดินกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 

รูปแบบ หวยใต้ดิน สลากกนิแบ่งรัฐบาล 

1) ความสามารถเลอืก
เลขได้ วิธกีารเล่น 
วิธีการซ้ือหรอืวิธกีาร
แทง และ เงินรางวัล 
  
 

วิธีการเลน่หลากหลาย สามารถเลือกตัวเลขที่จะซ้ือได้ตามทีต่้องการ 
1) แทง 3  ตัวบน(ตรง) คอื เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที ่1 สลากกนิ

แบ่งฯ มี 1 รางวัล โอกาสถกู 1/1000 เลขทีแ่ทงได้ คอื 000-999  
เมื่อถูกได้รับเงินรางวัลบาทละ 500 อัตรานีไ้ม่แน่นอน บางครั้ง
จ่ายบาทละ 600 หรือ 400 ขึ้นอยู่กับการตกลง 

2) แทงโตด๊ 3 ตัวบน คือ เหมอืนกับการแทง 3 ตัวบน (ตรง) 
เพียงแต่สามารถสลับต าแหน่งตัวเลขได ้ แทงได้ 6 แบบ ต่อ 1 
ครั้ง เมื่อถกูได้รับเงนิรางวัลบาทละ 100   

3) แทง 2 ตัวบน หลกัการแทงเหมือนแทง 3 ตัวบน (ตรง) เมื่อถกู
ได้รับเงินรางวัลบาทละ 70  

4) แทงเลขวิ่งบน คือ เลขเหมือน 3 ตัวบนอย่างน้อยหนึ่งตวัอัตรา
การจา่ย1 ใน 3 

5) แทง 3 ตัวล่าง คอื แทงเลขท้าย 3 ตัวในการออกสลากกินแบ่ง
รัฐบาล อัตราการจ่ายบาทละ 100 

6) แทง 2 ตัวล่าง คอื แทงเลขท้าย 2 ตัวของสลากกนิแบ่งฯ มี
รางวัลเดียว อัตราการจ่ายบาทละ 70 

7) แทงวิ่งลา่ง คือ เลขเหมือน 2 ตัวล่างอย่างนอ้ยหนึ่งตัวสามารถ
เลือกตัวเลขทีจ่ะซ้ือได้ตามต้องการ 

วิธีการเลน่ถกูจ ากัดตามรูปแบบ ไม่สามารถเลือก
เลขซื้อได ้
หมายเลขมอียู่จ ากัด 
1) รางวัลที่ 1 ถูกตรงตามตัวเลข 6 ตัว 6 หลัก มี 

1 รางวัล เงินรางวัล 3,000,000 บ. 
2) รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล เงนิ

รางวัล 50,000 บ. 
3)  รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บ. 
4)  รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล เงินรางวัล 40,000 บ. 
5)  รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บ. 
6)  รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล เงนิรางวัล 10,000 

บ. 
7)  รางวัลเลขหน้า 3 ตัวหน้า มี 2 รางวัล เงนิ

รางวัล 2,000 บ. 
8)  รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ม ี2 รางวัล เงินรางวัล 

2,000 บ. 
9)  รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ม ี1 รางวัล เงินรางวัล 

1,000 บ. 

2) ราคาซ้ือเริม่ต้น ไม่จ ากัดราคาเริ่มตน้ในการซ้ือ เริม่ซื้อตั้งแต ่5 บาทเป็นตน้ไป ราคาซ้ือเริ่มตน้ที่ 80 บาท 

3) โปรโมชั่น ซ้ือ 100 บาทจะได้รับสว่นลดร้อยละ 20 ซ้ือเยอะย่ิงได้ลดเยอะ ไม่มีโปรโมชั่นใดๆ 

4) การรับเงนิรางวัล สามารถรับเงินสดได้เลย ไม่ต้องถูกหักค่าใชจ้่ายๆ ใด ต้องรอรับเงนิจากจุดรับขึน้เงินรางวัล 
    และถกูหักค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่ง เป็นค่าอากรแสตมป์  

5) สถานที่ซ้ือ ซ้ือที่ไหนก็ได้ ตามจดุซ้ือที่คุน้เคย และมจี าหน่ายทั่วไป เข้าถึง ซ้ือได้ตามแผงลอตเตอรี ่ไม่สามารถซื้อได ้
  กลุ่มลกูค้า มีจ าหน่ายตลอดเวลา  ตลอดเวลา 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
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 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบของหวยใต้ดินกับสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเห็นได้ว่าสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเสียเปรียบในทุกๆ ด้าน คือ ในส่วนของสามารถเลือกเลขได้หรือวิธีการเล่นนั้น-หวยใต้ดิน
มีรูปแบบที่หลากหลาย มีการเพ่ิมรูปแบบการเล่นที่เล่นง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายรางวัลไม่ว่าจะซื้อแบบ
ไหนก็มีโอกาสถูกมาก น่าสนใจมากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีรูปแบบการเล่นไม่ก่ีรูปแบบ ราคาซื้อ
เริ่มต้น-หวยใต้ดินมีความยืดหยุ่นในเรื่องของราคา บางตัวผู้ซื้ออยากซ้ือมากบางตัวผู้ซื้ออยากซื้อน้อยก็
สามารถท าได้และราคาเริ่มต้นไม่แพง แต่ได้รับรางวัลที่คุ้มค่าส าหรับผู้มีรายได้น้อยก็สามารถหาซื้อได้ 
จึงตรงกับความพึงพอใจของผู้ซื้อมากกว่าสลากกินแบ่งฯ ซึ่งจ ากัดราคาเริ่มต้นที่ 80 บ. ถือว่าเป็นราคา
สูงส าหรับผู้มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับราคาซื้อของหวยใต้ดิน จึงต้องตัดสินใจในการเลือกซื้อมากขึ้น 
ส่วนโปรโมชั่น- ขึ้นอยู่กับการที่ผู้ซื้อพึงพอใจที่จะซื้อมากน้อยในแต่ละงวด หวยใต้ดินมีสิ่งดึงดูดใจให้ผู้
ซื้อนั้นซื้อเพ่ิมขึ้นโดยการให้ส่วนลดทันทีเมื่อซื้อ เมื่อซื้อเป็นจ านวนมากก็จะได้รับส่วนลดเป็นจ านวน
มาก ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีในส่วนนี้ มีแต่ส่วนลดจากผลิตภัณฑ์สลาก ที่ผู้ขายสลากจะได้ก าไรใน
ส่วนนี้ ผู้ซื้อไม่ได้รับส่วนลดนี้เลย ส่วนบริการขึ้นเงินรางวัล-ผู้ซื้อจะใช้บริการเมื่อถูกรางวัล หวยใต้ดิน
ให้ความสะดวกสบายซื้อที่ไหนก็รับเงินที่นั่นไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ อีก แต่สลากกินแบ่งสามารถ
เลือกซื้อได้ทั่วไป และขึ้นเงินรางวัลได้ทุกที่แต่จะถูกหักค่าใช้จ่ายตามสถานที่ที่ไปขอรับเงินรางวัลไม่
เท่ากัน แต่ส่วนหนึ่งจากเงินรางวัลจะถูกหักค่าใช้จ่าย และสถานที่ซ้ือ-หวยใต้ดินต้องหลบๆ ซ่อนๆ ใน
การซื้อ แต่ก็อาศัยเทคโนโลยีในการซื้อที่ทันสมัยขึ้น หลบหลีกการจับกุมรวมทั้งอาศัยความคุ้นเคยซื้อ
เมื่อไหร่ก็ได้ ส่วนสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นสามารถซื้อหาที่ไหนก็ได้แต่มีเวลาในการจ าหน่าย  
ซึ่งหวยใต้ดินสามารถซ้ือได้ตลอดเวลา  
 ดังนั้นหากส านักงานสลากฯ ยังไม่มีการออกผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดิม (สลากกินแบ่งรัฐบาล) ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่างหวยใต้ดินได้ วัตถุประสงค์ของการออก
รางวัลเพ่ือน ารายได้มาพัฒนาประเทศและช่วยเหลือสังคมก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย  จากรายได้ที่
รัฐบาลได้รับคงที่ในแต่ละงวด จะท าให้เจ้ามือหวยใต้ดินได้เปรียบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกโดย
รัฐบาล งานวิจัยชิ้นนี้ จึงมุ่งเน้นถึงการทราบคุณลักษณะและระดับของผลิตภัณฑ์สลากที่ส่งผลกระทบ
ต่อความชอบและการตัดสินใจซื้อสลากของประชากรในเขตกรุงเทพ เพ่ือช่วยให้การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สลาก ใช้เป็นแนวทางในการแข่งขันหรือข้อได้เปรียบกับ 
การพนันหวยใต้ดิน หรือท าให้ผลิตภัณฑ์สลากดูน่าสนใจขึ้น ผู้ซื้อต้องการซื้อสลากมากข้ึน ได้เปรียบกับ
การพนันชนิดอ่ืนได้  โดยแสดงขั้นตอนกระบวนการแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล  
ตามภาพท่ี 3.3 
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ภาพที่ 3.3 แสดงกระบวนการแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล. จากการสรุปโดยผู้วิจัย. 

  

เริ่มต้น 
 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดคุณลักษณะพฤติกรรมการซื้อสลากฯ โดยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

ชุดคุณลักษณะที่ได้มาสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ลดคุณลักษณะพฤติกรรมการซื้อสลากฯ ด้วย Orthogonal design 
(SPSS แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 

วิเคราะห์ 
Conjoint 
Analysis 

ระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะพฤติกรรมการซื้อ
สลากฯ 

แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล 

ผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น ส่งเสริมการตลาด กระบวนการ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยชิ้นนี้ ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วย

วิธีการระบุเฉพาะเจาะจง (Judgment Sampling) ซึ่งได้รวบรวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ราย โดย
วิธีการแจกแบบสอบถามตามขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ท าการศึกษาข้อมูล
ทั่วไปลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการซื้อสลากฯ และความชอบของชุดคุณลักษณะสลากฯ ของ
กลุม่ตัวอย่าง  

การวิเคราะห์ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสถิติ 

เชิงพรรณนา  
4.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสถิติ 

เชิงพรรณนา 
4.3 การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะ ด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)  
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนา 
 

ข้อมูลทั่วไปลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์จากข้อมูลส่วนที่ 1 ของ
แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ งานวิจัยชิ้นนี้จะเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของสถิติค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 300 ราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 71.0 มีช่วงอายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 72.6 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.3 ส่วนใหญ่ 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 61.0 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 40.0 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000-40,000 บาทถึงร้อยละ 79.7 และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
(รวมตัวท่านด้วย) จ านวน 3-7 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังรายละเอียดที่
แสดงในตารางที ่4.1 
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางประชากร 
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี ่(จ านวน) ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 87 29.0 
 หญิง 213 71.0 

รวม 300 100.0 

อาย ุ    
 20-39 ปี 218 72.6 

 40-49 ปี 65 21.7 
 50-59 ปี 15 5.0 

 60 ปีขึ้นไป 2 0.7 

รวม 300 100.0 
สถานภาพ    

 โสด 196 65.3 
 สมรส 100 33.4 

 อ่ืนๆ (หย่า,หม้าย)  4 1.3 

รวม 300 100.0 
ระดับการศึกษา    

 ประถมศึกษา 10 3.3 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 10 3.4 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18 6.0 

 อนุปริญญา/ปวส. 12 4.0 
 ปริญญาตรี 183 61.0 
 สูงกว่าปริญญาตรี 67 22.3 

รวม 300 100.0 
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางประชากร (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี ่(จ านวน) ร้อยละ 

อาชีพ    
 นักเรียน/นักศึกษา 8 2.7 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 118 39.3 
 ค้าขาย 13 4.3 

 แม่บ้าน 6 2.0 
 พนักงานบริษัทเอกชน 120 40.0 
 ธุรกิจส่วนตัว 25 8.4 

 อ่ืนๆ  10 3.3 

รวม 300 100.0 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 ไม่มีรายได ้ 1 0.3 
 น้อยกว่า 10,000 บ. 26 8.7 
 10,001-40,000 บ. 239 79.7 
 40,001-50,000 บ.ขึ้นไป 34 11.3 

รวม 300 100.0 

สมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่านด้วย)    
 1-2 ราย 33 11.0 
 3-7 ราย 254 84.7 
 8-10 ราย 13 4.3 

รวม 300 100.0 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
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4.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณนา 
 

พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์จากข้อมูลส่วนที่ 2 ของ
แบบสอบถาม จ านวน 10 ข้อ งานวิจัยชิ้นนี้จะเสนอข้อมูลในรูปแบบของสถิติค่าความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 300 ราย  พบว่า  ในรอบ 1 ปีผู้ตอบแบบสอบถามมักซื้อ 
สลากกินแบ่งรัฐบาลและการพนันรูปแบบอ่ืนๆ ด้วยมากที่สุด ร้อยละ 50.3 อายุเริ่มแรกในการซื้อ
สลากอยู่ระหว่าง 18-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 90.0 จ านวนการซื้อสลากต่องวดส่วนใหญ่ซื้อสลาก 1 ใบ
ต่องวด ร้อยละ 41.0 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสลากโดยเฉลี่ยต่องวดช่วง 80-300 บ.มากที่สุด จะเห็นได้
ว่าสอดคล้องกับจ านวนสลากท่ีกลุ่มตัวอย่างซื้อต่องวด (โดยปัจจุบันสลากมีราคาอยู่ในช่วง 80-300 บ.) 
ร้อยละ 69.7 ส่วนหลักในการซื้อสลากฯ นั้นกลุ่มตัวอย่างน าเลขที่คิดขึ้นเองเป็นเหตุผลในการเลือกซื้อ 
ถึงร้อยละ 32.3 โดยช่วงเวลาในการซื้อสลากส่วนมากจะเลือกซื้อในช่วงก่อนออกรางวัล  1-2 วัน 
ร้อยละ 36.3 จากแหล่ง/สถานที่ เลือกแผงขายสลากทั่วไปเกือบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.3 ซื้อเป็น
บางครั้งกับคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 78.7 และแทบไม่เคยซื้อกับเจ้าประจ า คิดเป็นร้อยละ 62.3 
ส าหรับสื่อนั้นไม่มีผลกับการตัดสินซื้อสลากฯของกลุ่มตัวอย่าง ถึงร้อยละ 64.0 สอดคล้องกับตนเองซึ่ง
เป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.7 สุดท้ายพฤติกรรมการซื้อสลากฯ 
เลือกที่จะซื้อสลากฯ ต่อไปในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 83.6 ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อสลากฯ 
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี ่(จ านวน) ร้อยละ 

การซื้อสลากในรอบ 1 ปี   
 สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียว 119 39.7 

 สลากกินแบ่งฯ และการพนันอ่ืน 151 50.3 
 ไม่ซื้อ 30 10.0 

รวม 300 100.0 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อสลากฯ (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (จ านวน) ร้อยละ 
อายุเริ่มแรกในการซื้อสลาก   

 11 ปี 1 0.3 
 12-17 ปี 18 6.0 
 18-30 ปี 273 91.0 

 30 ปีขึ้นไป 8 2.7 
รวม 300 100.0 

จ านวนการซื้อสลากต่องวด   
 1 ใบ 123 41.0 
 2 ใบ 90 30.0 
 3 ใบ 21 7.0 

 4 ใบ 26 8.7 
 5 ใบขึ้นไป 40 13.3 

รวม 300 100.0 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเฉลี่ยต่องวด   

 80-300 บ. 209 69.7 
 301-600 บ. 63 21.0 
 601-900 บ. 6 2.0 

 900 บ.ขึ้นไป 22 7.3 
รวม 300 100.0 

วิธีการในการเลือกเลขมากที่สุด   
 ความฝัน 36 12.0 
 พระ/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 10 3.3 
 ผู้อื่นบอกต่อๆ กันมา 26 8.7 

 คิดเอง 97 32.3 
 เลขที่พบตามเหตุการณ์ต่างๆ  39 13.0 
 เลขน าโชคส่วนตัว 79 26.3 
 ข่าวลือ/ความเชื่อ 6 2.0 
 อ่ืนๆ  7 2.4 

รวม 300 100.0 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อสลากฯ (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (จ านวน) ร้อยละ 

ช่วงเวลาในการซื้อสลาก   
 วันออกรางวัล 27 9.0 
 ก่อนออกรางวัล 1-2 วัน 109 36.3 
 ก่อนออกรางวัล 3-5 วัน 46 15.4 
 ก่อนออกรางวัล 6-15 วัน 12 4.0 

 ไม่แน่นอน 106 35.3 

รวม 300 100.0 
แหล่ง/สถานที่ท่ีเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล   
แผงขายสลากท่ัวไป เกือบทุกครั้ง 133 44.3 

 บางครั้ง 157 52.3 
 ไม่เคย 10 3.4 

รวม 300 100.0 

คนพิการ เกือบทุกครั้ง 37 12.3 
 บางครั้ง 236 78.7 

 ไม่เคย 27 9.0 
รวม 300 100.0 

คนเดินเร่ขาย เกือบทุกครั้ง 42 14.0 
 บางครั้ง 225 75.0 
 ไม่เคย 33 11.0 

รวม 300 100.0 
เจ้าประจ า เกือบทุกครั้ง 32 10.7 
 บางครั้ง 81 27.0 
 ไม่เคย 187 62.3 

รวม 300 100.0 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อสลากฯ (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป ความถี่ (จ านวน) ร้อยละ 

สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก   
 โฆษณา 6 2.0 
 ข้อมูล website 20 6.7 
 ค าแนะน าจากคนขาย 23 7.7 
 การถ่ายทอดการออกรางวัล 13 4.3 
 หนังสือใบ้หวย 11 3.7 
 นสพ./นิตยสาร 10 3.3 
 ใบตรวจรางวัล 3 1.0 
 ของแถม 9 3.0 
 อาจารย์ดัง 13 4.3 

 สื่อไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 192 64.0 
รวม 300 100.0 

ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ   
 ตนเอง 257 85.7 
 เพ่ือน 13 4.3 

 ครอบครัว 24 8.0 
 คนขาย 6 2.0 

รวม 300 100.0 
ในอนาคตจะซื้อสลากหรือไม่   

 ซ้ือ 251 83.6 
 ไม่ซื้อ 14 4.7 
 ไม่แน่ใจ 35 11.7 

รวม 300 100.0 
หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
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4.3 การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)  

 
การวิเคราะห์แบบจ าลองความชอบ ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบจ าลองความชอบคุณลักษณะ

สามารถเลือกเลขได้ ราคาซื้อเริ่มต้น โปรโมชั่น สถานที่ซื้อและบริการในการขึ้นเงินรางวัล เป็นแบบ 
ไม่ต่อเนื่องหรือแบบที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน (Discrete model) ทั้ง 5 คุณลักษณะ ส าหรับขั้นตอน 
การวิเคราะห์ผล จะแปรผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ค าสั่ง Conjoint Analysis โดยได้ผลลัพธ์ 
(Output Data) ตามตารางท่ี 4.3 ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.3 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความชอบ (Preference) ต่อคุณลักษณะสลากรูปแบบใหม่  
ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 ราย 
 

คุณลักษณะ 
(Attributes)  

ระดับคุณลักษณะ 
(Level of 
Attribute)  

ระดับความ 
พึงพอใจ 
(Utility)  

ค่าคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

(Standard Error)  

ความส าคัญ 
(%)  

สามารถเลือก 
เลขได ้

เลขท้าย 3 ตัวบน .075 0.080 
21.695 

เลขโตด๊ 3 ตัวบน -.075 0.080 

ราคาซื้อเริ่มต้น 
100 บาท .161 0.107 

28.620 120 บาท -.006 0.125 
150 บาท -.154 0.125 

โปรโมชั่น 
ส่วนลดทันที -.028 0.080 

17.397 
คูปองลุ้นโชคทอง .028 0.080 

สถานท่ีซื้อ แผง กระดาษจด -.137 0.080 
15.806 

 ตู้ออนไลน ์ .137 0.080 
บริการขึ้นเงินรางวัล ร้านเปิด 24 ชม. -.111 0.080 

16.482 
 ร้านค้าท่ัวไป .111 0.080 

ค่าคงที ่  6.461 0.084 100.00 
   Pearson’R (sig)  0.946 (0.000)  
   Kendall’s (sig)  0.691 (0.009)  

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
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1) ความเหมาะสมของแบบจ าลองจากค่าสถิติ  Pearson’R และ Kendall’s Tua  
แสดงถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations) คือ ค่าความชอบที่พยากรณ์ได้จากแบบจ าลอง 
(Preference) กับค่าความชอบที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม ค่า Sig. น้อยกว่า 0.005 แสดงว่า คุณลักษณะ
ต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจ ค่า Pearson’s R = 0.946 และค่า Kendall’s Tua = 0.691 หมายความว่า 
คุณลักษณะต่างๆ สามารถอธิบายความชอบของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 94.6 และ 69.1 หรือกล่าวได้
ว่าแบบจ าลองนี้สามารถพยากรณ์ค่าความพึงพอใจว่ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจได้ร้อยละ 94.6 
และสามารถพยากรณ์การตอบสนองความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามได้ร้อยละ 69.1  

2) ผลการวิเคราะห์ค่าความส าคัญคุณลักษณะที่มีผลต่อความชอบหรือการตัดสินใจ
เลือกซื้อสลากรูปแบบใหม่ พิจารณาค่าความส าคัญของคุณลักษณะด้านต่างๆ ของสลากรูปแบบใหม่  
ที่กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสลากรูปแบบใหม่  พบว่า คุณลักษณะที่ 
ให้ค่าความส าคัญมากท่ีสุด คือ ราคาซื้อเริ่มต้น ด้วยค่าความส าคัญ (Important Value) คิดเป็นร้อยละ 
28.620 เมื่อเทียบกับคุณลักษณะอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความสามารถเลือกเลขได้ ด้วยค่าความส าคัญคิดเป็น
ร้อยละ 21.695 คุณลักษณะโปรโมชั่น บริการในการขึ้นเงินรางวัล และสถานที่ซื้อ มีค่าความส าคัญอยู่ที่ 
17.397 16.482 และ 15.806 ตามล าดับ ตามตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ค่าความส าคัญของคุณลักษณะสลากรูปแบบใหม่ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
คุณลักษณะ (Attributes)  ระดับคุณลักษณะ (Level of Attribute)  ค่าความส าคัญ (%)  

สามารถเลือกเลขได้ 1. เลขท้าย 3 ตัวบน 
21.695 

 2. เลขโต๊ด 3 ตัวบน 

ราคาซื้อเร่ิมต้น 1. 100 บาท 
28.620  2. 120 บาท 

 3. 150 บาท 
สถานที่ซื้อ 1. ตู้ออนไลน์ 

17.397 
 2. แผง กระดาษจด 
โปรโมชั่น 1. ส่วนลดทันที 

15.806 
 2. คูปองลุ้นโชคทอง 
บริการข้ึนเงินรางวัล 1. ร้านค้าทั่วไป 

16.482 
 2. ร้านเปิด 24 ชม. 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
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3) ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะแต่ละด้านของสลากรูปแบบใหม่  
กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสลากรูปแบบใหม่  ค่า

ความแตกต่างของระดับคุณลักษณะในแต่ละด้าน งานวิจัยได้เปรียบเทียบระหว่างความต่างระหว่าง
สองสัมประสิทธิ์ หาค่านัยส าคัญทางสถิติด้วยสถิติทดสอบซี (Z-test Statistic) โดยก าหนดสมมติฐาน

ทางสถิติ ส าหรับการทดสอบ ดังนี้: (ก าหนด α = 0.05) ค านวณค่าสถิติ z 
จากสูตร 

    ได้ผลลัพธ์ ตามตารางท่ี 4.5 คือ  

H0 = ไม่แตกต่างกันอย่างมีสาระส าคัญที่ 0.05 
H1 = แตกต่างกันอย่างมีสาระส าคัญที่ 0.05 

 
ตารางที ่4.5 เปรียบเทียบระหว่างความต่างระหว่างสองสัมประสิทธิ์ หาค่านัยส าคัญทางสถิติ 
 

เปรียบเทียบระหว่าง 
ระดับคุณลักษณะ 

ค่า z 
(Z-test 

Statistic)  

ค่า z 
(วิกฤต  

α = 0.05)  

สรุปผลการทดสอบ 
โดยไม่ค านึงถึงเครื่องหมายติดลบ 

สามารถเลือกเลขได้    
3 ตัวบน 3 ตัวโต๊ด 5.0 1.96 ปฏิเสธ H0 

เพราะฉะนั้น ตอบได้ว่า 3 ตัวบนแตกต่างกับ 3 ตัวโต๊ด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ราคาซื้อเริ่มต้น    

100 บ. 120 บ. 3.17 1.96 ปฏิเสธ H0 

100 บ. 150 บ. 5.73 1.96 ปฏิเสธ H0 
120 บ. 150 บ. 2.21 1.96 ปฏิเสธ H0 

เพราะฉะนั้น ตอบได้ว่า 100 บ.แตกต่างกับ 120 บ. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เพราะฉะนั้น ตอบได้ว่า 100 บ.แตกต่างกับ 150 บ. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เพราะฉะนั้น ตอบได้ว่า 120 บ.แตกต่างกับ 150 บ. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โปรโมชั่น 
ส่วนลดทันท ี คูปองชิงโชค 5.00 1.96 ปฏิเสธ H0 

เพราะฉะนั้น ตอบได้ว่า ส่วนลดทันทีแตกต่างกับคูปองชิงโชค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบระหว่างความต่างระหว่างสองสัมประสิทธิ์ หาค่านัยส าคัญทางสถิติ (ต่อ) 
 

เปรียบเทียบระหว่าง 
ระดับคุณลักษณะ 

ค่า z 
(Z-test 

Statistic)  

ค่า z 
(วิกฤต  

α = 0.05)  

สรุปผลการทดสอบ 
โดยไม่ค านึงถึงเครื่องหมายติดลบ 

สถานที่ซ้ือ 

แผง กระดาษ
จด 

ตู้ออนไลน์ 5.00 1.96 ปฏิเสธ H0 

เพราะฉะนั้น ตอบได้ว่า แผง กระดาษแตกต่างกับตู้ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
บริการขึ้นเงินรางวัล 

ร้านค้าทั่วไป ร้าน 24 ชม. 5.00 1.96 ปฏิเสธ H0 

เพราะฉะนั้น ตอบได้ว่า ร้านค้าทั่วไปแตกต่างกับร้าน 24 ชม. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ (Utility) หรือคุณลักษณะในแต่ละด้านของสลาก

รูปแบบใหม่ ระดับความพึงพอใจที่มีทิศทางสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนั้นกับค่า
ความชอบ (Preference) คือ สลากรูปแบบใหม่ที่กลุ่มตัวอย่างชอบจะมีเครื่องหมายเป็นบวกและถ้า
ไม่สอดคล้องกันจะมีเครื่องหมายเป็นลบ โดยแสดงแต่ละระดับคุณลักษณะได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 คุณลักษณะสามารถเลือกเลขได้. จากการสรุปโดยผู้วิจัย. 
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ระดับความพึงพอใจ (Utility) คุณลักษณะสามารถเลือกเลขได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีความชอบต่อเลขท้าย 3 ตัวบนมากกว่าเลขโต๊ด 3 ตัวบน อย่างมีนัยส าคัญโดยระดับอรรถประโยชน์ 
จะเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 0.075 หน่วยเมื่อเป็นเลขท้าย 3 ตัวบน และระดับอรรถประโยชน์ในการเลือกสลาก
รูปแบบใหม่จะลดลงเท่ากับ 0.075 หน่วยเมื่อเลือกเลขโต๊ด 3 ตัวบน จะเห็นได้ว่าการเลือกเลขได้หาก
เป็นเลขท้าย 3 ตัวบนจะท าให้อรรถประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมมากที่สุด  ด้วยวิธีการเล่นหรือ
รูปแบบการเล่นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจที่จะเล่นการพนันในแต่ละชนิด เพราะการ
เล่นไม่ซับซ้อน (ตรงตัว) ในขณะที่เลขโต๊ด 3 ตัวมีวิธีการเล่นหลายแบบ ส าหรับผู้ที่ไม่เคยซื้อสลาก
จะต้องท าความเข้าใจในการเล่น ท าให้ระดับอรรถประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างลดลงเมื่อวิธีการเล่น
ซับซ้อน (สลับต าแหน่ง)  

 

 
 

ภาพที่ 4.2 คุณลักษณะราคาซื้อเริ่มต้น. จากการสรุปโดยผู้วิจัย. 
 
ระดับความพึงพอใจ (Utility) คุณลักษณะราคาซื้อเริ่มต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชอบ

ต่อสลากรูปแบบใหม่ที่ราคาซื้อเริ่มต้น 100 บาทมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาซื้อเริ่มต้นที่ 120 บาท 
และความชอบต่อสลากรูปแบบใหม่ที่มีราคาซื้อเริ่มต้นที่ 150 บาทน้อยที่สุด โดยระดับอรรถประโยชน์
จะเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 0.161 หน่วย เมื่อเป็นสลากรูปแบบใหม่ที่มีราคาซื้อเริ่มต้น 100 บาท และระดับ
อรรถประโยชน์ในการเลือกซื้อสลากรูปแบบใหม่ลดลงเท่ากับ -0.006 หน่วย เมื่อมีราคาซื้อเริ่มต้นที่ 
120 บาท และลดลงเท่ากับ -0.154 หน่วย เมื่อมีราคาซื้อเริ่มต้นที่ 150 บาท จะเห็นได้ว่าหากราคาซื้อ
เริ่มต้นที่ 100 บาท  จะท าให้ระดับอรรถประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด  ซึ่งเป็นราคาที่ต่ า
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างยอมรับได้แต่ในความจริงทุกคนก็ชอบสินค้าราคาถูก ในขณะที่ราคาซื้อเริ่มต้นที่ 120 
บาท และราคาซื้อเริ่มต้นที่ 150 บาท จะท าให้ระดับอรรถประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างลดลง จึงมองได้ว่า
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ราคาเป็นเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เป็นผลกับการตัดสินใจเลือก
ชุดสลากรูปแบบใหม่ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
 
ภาพที่ 4.3 คุณลักษณะโปรโมชั่น. จากการสรุปโดยผู้วิจัย. 

 
ระดับความพึงพอใจ (Utility) คุณลักษณะโปรโมชั่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชอบต่อ

คูปองลุ้นโชคทองมากกว่าส่วนลดทันที อย่างมีนัยส าคัญโดยระดับอรรถประโยชน์จะเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
0.028 หน่วยเมื่อได้รับโปรโมชั่นคูปองลุ้นโชคทอง และระดับอรรถประโยชน์ในโปรโมชั่นจะลดลง
เท่ากับ -0.028 หน่วย เมื่อได้รับโปรโมชั่นเป็นส่วนลดทันที ดังนั้น เมื่อมีโปรโมชั่นคูปองลุ้นโชคทอง 
จะได้รับอรรถประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าโปรโมชั่นส่วนลดทันที ซึ่งจากการส ารวจการวิจัยนั้น  
กลุ่มตัวอย่างต้องการความแปลกใหม่ที่การพนันรูปแบบอ่ืนยังไม่มี  เพราะฉะนั้นความแปลกใหม่ของ
โปรโมชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกชุดคุณลักษณะที่ชอบ 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  คุณลักษณะสถานที่ซื้อ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย. 
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ระดับความพึงพอใจ (Utility) คุณลักษณะสถานที่ซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชอบ
ต่อตู้ออนไลน์มากกว่าแผงลอตเตอรี่ กระดาษจด อย่างมีนัยส าคัญโดยอรรถประโยชน์จะเพ่ิมข้ึนเท่ากับ  
0.137 หน่วย เมื่อเลือกสถานที่ซื้อเป็นตู้ออนไลน์ และระดับอรรถประโยชน์ การเลือกสถานที่ซื้อจะ
ลดลงเท่ากับ -0.137 หน่วย เมื่อเลือกสถานที่ซื้อเป็น แผงลอตเตอรี่ กระดาษจด ทั้งนี้เทคโนโลยี ความ
แปลกใหม ่ความสะดวกสบาย เป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างเลือกประกอบการตัดสินใจซื้อสลากมากข้ึน 

 

 
 
ภาพที่ 4.5 คุณลักษณะบริการขึ้นเงินรางวัล. จากการสรุปโดยผู้วิจัย. 

 
ระดับความพึงพอใจ (Utility) คุณลักษณะบริการขึ้นเงินรางวัล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความชอบต่อร้านค้าทั่วไปมากกว่าร้านค้าเปิด 24 ชม. อย่างมีสาระส าคัญโดยอรรถประโยชน์จะ
เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 0.111 หน่วยเมื่อเลือกบริการขึ้นเงินรางวัลร้านค้าทั่วไป และระดับอรรถประโยชน์
บริการขึ้นเงินรางวัลจะลดลงเท่ากับ -0.111 หน่วย เมื่อบริการขึ้นเงินรางวัลร้านค้าเปิด 24 ชม. 
เพราะกลุ่มตัวอย่างยังมองว่ารับเงินรางวัลที่ใดก็ได้ ไม่มีผลต่อการเลือกซื้อสลากฯ 

โดยสรุประดับความพึงพอใจ (Utility) หรือระดับคุณลักษณะ ที่มีทิศทางสอดคล้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนั้นกับค่าความชอบ (Preference) คือ สลากรูปแบบใหม่ที่กลุ่มตัวอย่าง
ชอบ จะมีเครื่องหมายเป็นบวก คือ ราคาซื้อ 100 บาท สูงที่สุดอยู่ที่  0.161 รองลงมาคือ ระดับ
คุณลักษณะซื้อได้ที่ตู้ออนไลน์ที่ 0.137 ส่วนระดับคุณลักษณะบริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าทั่วไป 
หัก ค่าธรรมเนียม 2% ระดับคุณลักษณะเลขท้าย 3 ตัวบนรับเงินรางวัลบาทละ 500 และระดับ
คุณลักษณะคูปองลุ้นโชคทอง ให้ค่าอรรถประโยชน์ที่ใกล้เคียงกัน คือ 0.111, 0.075 และ 0.028 
ตามล าดับ จากการวิเคราะห์คุณลักษณะแต่ละด้านของสลากรูปแบบใหม่  ท าให้สามารถน าผลการ
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วิเคราะห์ซึ่งได้มาจากลูกค้า สามารถตัดสินใจเลือกคุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสมได้และกลุ่มตัวอย่าง
ชอบ จึงตัดสินใจในการออกผลิตภัณฑ์ คือ สลากรูปแบบใหม ่ซึ่งมีลักษณะดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที ่4.6 คุณลักษณะของสลากรูปแบบใหม่ 
 

คุณลักษณะ Specification 

สามารถเลือกเลขได้ เลขท้าย 3 ตัวบน 

ราคาซื้อเริ่มต้น 100 บ. 
โปรโมชั่น คูปองลุ้นโชคทอง 

สถานที่ซื้อ ตู้ออนไลน์ 

บริการขึ้นเงินรางวัล ร้านค้าทั่วไป 
หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
 

4) ผลการวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์  ที่มีต่อชุดทางเลือกสลากรูปแบบใหม่    
ผลจากการประมาณค่าความชอบที่มีต่อชุดคุณลักษณะสลากรูปแบบใหม่ของกลุ่มตัวอย่าง  สามารถ
น ามาค านวณค่าความชอบรวมที่มีต่อชุดของคุณลักษณะสลากรูปแบบใหม่ทั้ง  8 ชุดได้ การแทนค่า
ความชอบที่มีต่อลักษณะสลากรูปแบบใหม่แต่ละระดับ โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

สมการอรรถประโยชน์รวม = 6.461 + 0.075 (เลขท้าย 3 ตัวบน) -0.075 (เลขโต๊ด 3 
ตัวบน) + 0.161 (ราคา 100 บาท) -0.006 (ราคา 120 บาท) -0.154 (ราคา 150 บาท) -0.028 
(ส่วนลดทันที) + 0.028 (คูปองลุ้นโชคทอง) -0.137 (แผงลอตเตอรี่กระดาษจด) + 0.137 (ตู้ออนไลน์) -
0.111 (บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม.) + 0.111 (บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าทั่วไป)  

เมื่อพิจารณาสมการและค่าอรรถประโยชน์ (Utility) พบว่า ความชอบ (Preference) 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 300 ราย มีความอ่อนไหว (Sensitivity) ต่อคุณลักษณะราคาซื้อเริ่มต้นมากที่สุด 
เนื่องจากมีช่วงกว้างของค่าอรรถประโยชน์มากที่สุด (0.161-(-0.154) = 0.315)  

5) ผลการวิเคราะห์อรรถประโยชน์รวม (Total Utility) และการจัดอันดับ (Ranking)  
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ตารางที ่4.7 วิเคราะห์อรรถประโยชน์รวม (Total Utility) และการจัดอันดับ (Ranking) ของชุดคุณลักษณะ  
 

Card Combinations 
ชุดที่ ค่าคงท่ี สามารถเลือกเลขได ้ ราคาซื้อเริ่มต้น โปรโมชั่น สถานท่ีซื้อ บริการขึ้นเงินรางวัล อรรถประโยชน์รวม จัดล าดับ 

1 6.461 เลขท้าย 
3 ตัวบน 

0.075 100 0.161 ส่วนลด 
ทันท ี

- 0.028 ตู้ออนไลน ์ 0.137 ร้านค้า 
ทั่วไป 

0.111 6.917 1 

2 6.461 เลขท้าย 
3 ตัวบน 

0.075 100 0.161 ส่วนลด 
ทันท ี

- 0.028 แผงกระดาษจด - 0.137 ร้านค้าเปดิ 
24 ชม. 

- 0.111 6.421 4 

3 6.461 เลขท้าย 
3 ตัวบน 

0.075 120 - 0.006 คูปอง 
ชิงโชค 

0.028 ตู้ออนไลน ์ 0.137 ร้านค้าเปดิ 
24 ชม. 

- 0.111 6.584 3 

4 6.461 เลขท้าย 
3 ตัวบน 

0.075 150 - 0.154 คูปอง 
ชิงโชค 

0.028 แผงกระดาษจด - 0.137 ร้านค้า 
ทั่วไป 

0.111 6.384 5 

5 6.461 เลขโตด๊ 
3 ตัวบน 

- 0.075 100 0.161 คูปอง 
ชิงโชค 

0.028 แผงกระดาษจด - 0.137 ร้านค้าเปดิ 
24 ชม. 

- 0.111 6.327 6 

6 6.461 เลขโตด๊ 
3 ตัวบน 

- 0.075 100 0.161 คูปอง 
ชิงโชค 

0.028 ตู้ออนไลน ์ 0.137 ร้านค้า 
ทั่วไป 

0.111 6.823 2 

7 6.461 เลขโตด๊ 
3 ตัวบน 

- 0.075 120 - 0.006 ส่วนลด 
ทันท ี

- 0.028 แผงกระดาษจด - 0.137 ร้านค้า 
ทั่วไป 

0.111 6.326 7 

8 6.461 เลขโตด๊ 
3 ตัวบน 

- 0.075 150 - 0.154 ส่วนลด 
ทันท ี

- 0.028 ตู้ออนไลน ์ 0.137 ร้านค้าเปดิ 
24 ชม. 

- 0.111 6.230 8 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
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จากตารางที่ 4.7 ในทางเศรษฐศาสตร์ผู้ซื้อมีความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์หลากหมาย  
แต่เนื่องจากผู้ซื้อมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรที่ตนมีอยู่ ผู้ซื้อจึงจัดล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์ โดยอยู่
บนพื้นฐานการได้รับประโยชน์สูงสุด แสดงผลการจัดล าดับตามการจัดล าดับอรรถประโยชน์โดยรวมได้
ดังนี้ 

อันดับที่ 1 อรรถประโยชน์รวมที่ได้เท่ากับ 6.917 คือ ชุดที่ 1 = 6.461 + 0.075 (เลขท้าย  
3 ตัวบน) + 0.161 (ราคา 100 บาท) -0.028 (ส่วนลดทันที) + 0.137 (ตู้ออนไลน์) + 0.111 (บริการขึ้น
เงินรางวัลได้ที่ร้านค้าทั่วไป)  

อันดับที่ 2 อรรถประโยชน์รวมที่ได้เท่ากับ 6.823 คือ ชุดที่ 6 = 6.461-0.075 (เลขโต๊ด  
3 ตัวบน) + 0.161 (ราคา 100 บาท) + 0.028 (คูปองลุ้นโชคทอง) + 0.137 (ตู้ออนไลน์) + 0.111 
(บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าท่ัวไป)  

อันดับที่ 3 อรรถประโยชน์รวมที่ได้เท่ากับ 6.584 คือ ชุดที่ 3 = 6.461 + 0.075 (เลขท้าย  
3 ตัวบน) -0.006 (ราคา 120 บาท) + 0.028 (คูปองลุ้นโชคทอง) + 0.137 (ตู้ออนไลน์) -0.111 (บริการ
ขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม.)  

อันดับที่ 4 อรรถประโยชน์รวมที่ได้เท่ากับ 6.421 คือ ชุดที่ 2 = 6.461 + 0.075 (เลขท้าย  
3 ตัวบน) + 0.161 (ราคา 100 บาท) -0.028 (ส่วนลดทันท)ี -0.137 (แผงลอตเตอรี่กระดาษจด) -0.111 
(บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม.)  

อันดับที่ 5 อรรถประโยชน์รวมที่ได้เท่ากับ 6.384 คือ ชุดที่ 4 = 6.461 + 0.075 (เลขท้าย  
3 ตัวบน) -0.154 (ราคา 150 บาท) + 0.028 (คูปองลุ้นโชคทอง) -0.137 (แผงลอตเตอรี่กระดาษจด)  
+ 0.111 (บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าทั่วไป)  

อันดับที่ 6 อรรถประโยชน์รวมที่ได้เท่ากับ 6.327 คือ ชุดที่ 5 = 6.461-0.075 (เลขโต๊ด  
3 ตัวบน) + 0.161 (ราคา 100 บาท) + 0.028 (คูปองลุ้นโชคทอง) -0.137 (แผงลอตเตอรี่กระดาษจด)  
-0.111 (บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม.)  

อันดับที่ 7 อรรถประโยชน์รวมที่ได้เท่ากับ 6.326 คือ ชุดที่ 7 = 6.461-0.075 (เลขโต๊ด  
3 ตัวบน) -0.006 (ราคา 120 บาท) -0.028 (ส่วนลดทันที) -0.137 (แผงลอตเตอรี่กระดาษจด) + 0.111 
(บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าท่ัวไป)  

อันดับที่ 8 อรรถประโยชน์รวมที่ได้เท่ากับ 6.230 คือ ชุดที่ 8 = 6.461-0.075 (เลขโต๊ด  
3 ตัวบน) -0.154 (ราคา 150 บาท) -0.028 (ส่วนลดทันที) + 0.137 (ตู้ออนไลน์) -0.111 (บริการขึ้น
เงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม.)  

โดยสรุปสามารถบอกได้ว่า กลุ่มตัวอย่างชอบชุดคุณลักษณะที่ 1 สูงสุด รองลงมาอับดับที่
สองคือ ชุดคุณลักษณะที่ 6 และชอบชุดคุณลักษณะที่ 8 น้อยที่สุด 
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จากการเรียงอันดับจากการให้คะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 300 ราย สามารถ
น ามาเปรียบเทียบชุดคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างชอบจากค่าอรรถประโยชน์รวม  เพ่ือสามารถเลือก
คุณลักษณะที่เน้นให้ความส าคัญในการออกแบบสลากหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากได้  ทั้งนี้การเรียง
อันดับเพ่ือให้เห็นถึงการให้ความส าคัญหรือชุดคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างชอบ จึงน ามาเปรียบเทียบ  
2 ส่วน พบว่า  

1) เปรียบเทียบชุดคุณลักษณะที่มีค่าอรรถประโยชน์ รวมสูงที่ สุ ด  กับ ชุดที่มีค่ า
อรรถประโยชน์รวมต่ าที่สุด คือ ชุดคุณลักษณะที่ 1 กับชุดคุณลักษณะที ่8:- 

 
ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบชุดคุณลักษณะที่อรรถประโยชน์รวมสูงที่สุด กับชุดคุณลักษณะที่
อรรถประโยชน์รวมต่ าท่ีสุด 
 

ชุด 
ทางเลือก 

จัด 
ล าดับ 

คุณลักษณะ: ประกอบด้วย 

เลือกเลข ราคา โปรโมชั่น สถานที่ บริการ 
1 1 3 ตัวบน 100 บ. ส่วนลดทันท ี ตู้ออนไลน์ ร้านค้าทั่วไป 

8 8 โต๊ด 3 ตัวบน 150 บ. ส่วนลดทันท ี ตู้ออนไลน์ ร้านค้า 24 ชม. 

หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 
 

ชุดคุณลักษณะที่ 1 มีค่าอรรถประโยชน์รวมสูงที่สุด โดยมีอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 
6.917 ซึ่งมีลักษณะเป็นเลขท้าย 3 ตัวบน ราคา 100 บาทได้รับส่วนลดทันที สามารถซื้อได้ที่ตู้
ออนไลน์และขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าทั่วไป สมการอรรถประโยชน์รวม คือ 6.917 = 6.461 + 0.075 
(เลขท้าย 3 ตัวบน) + 0.161 (ราคา 100 บาท) -0.028 (ส่วนลดทันที) + 0.137 (ตู้ออนไลน์) + 0.111 
(บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าท่ัวไป)  

ชุดคุณลักษณะที่ 8 มีค่าอรรถประโยชน์รวมต่ าที่สุด โดยมีอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 
6.230 ซึ่งมีลักษณะเป็นเลขโต๊ด 3 ตัวบน ซื้อ 150 บาทได้รับส่วนลดทันที สามารถซื้อได้ที่ตู้ออนไลน์
และข้ึนเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม. สมการอรรถประโยชน์รวม คือ 6.230 = 6.461-0.075 (เลข
โต๊ด 3 ตัวบน) -0.154 (ราคา 150 บาท) -0.028 (ส่วนลดทันที) + 0.137 (ตู้ออนไลน์) -0.111 
(บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม.)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า สามารถเลือกเลขได้ ราคาซื้อเริ่มต้น และ
บริการขึ้นเงินรางวัล เป็นปัจจัยส าคัญ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเลือกระดับคุณลักษณะที่ได้อรรถประโยชน์
รวมสูงสุดแล้ว จะไม่เลือกระดับคุณลักษณะในชุดที่  8 เลย เพราะฉะนั้น คุณลักษณะของโปรโมชั่น
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และสถานที่ซื้อนั้น กลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะมีชุดใดระดับคุณลักษณะก็เหมือนกัน ไมเ่กิดการเปลี่ยนแปลง
จากประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ 

2) เปรียบเทียบชุดคุณลักษณะที่มีค่าอรรถประโยชน์รวมอันดับที่สอง กับ ชุดที่มีค่า
อรรถประโยชน์รวมต่ าที่สุด คือ ชุดคุณลักษณะที่ 6 กับชุดคุณลักษณะที่ 8:- 

 
ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบชุดคุณลักษณะที่อรรถประโยชน์รวมอันดับที่สอง กับชุดคุณลักษณะที่
อรรถประโยชน์รวมต่ าท่ีสุด 
 

ชุด 
ทางเลือก 

จัด 
ล าดับ 

คุณลักษณะ: ประกอบด้วย 
เลือกเลข ราคา โปรโมชั่น สถานที่ บริการ 

6 2 โต๊ด 3 ตัวบน 100 บ. คูปองชิงโชค ตู้ออนไลน์ ร้านค้าทั่วไป 

8 8 โต๊ด 3 ตัวบน 150 บ. ส่วนลดทันท ี ตู้ออนไลน์ ร้านค้า 24 ชม. 
หมำยเหตุ. จากการสรุปโดยผู้วิจัย 

 
ชุดคุณลักษณะที่ 6 มีค่าอรรถประโยชน์รวม อันดับ 2 โดยมีอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 

6.823 ซึ่งมีลักษณะเป็นเลขโต๊ด 3 ตัวบน ราคา 100 บาท คูปองลุ้นโชคทอง สามารถซื้อได้ที่ตู้
ออนไลน์และขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าทั่วไป สมการอรรถประโยชน์รวมคือ 6.823 = 6.461-0.075 
(เลขโต๊ด 3 ตัวบน) + 0.161 (ราคา 100 บาท) + 0.028 (คูปองลุ้นโชคทอง) + 0.137 (ตู้ออนไลน์) + 
0.111 (บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าท่ัวไป)  

ชุดคุณลักษณะที่ 8 มีค่าอรรถประโยชน์รวมต่ าที่สุด โดยมีอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 
6.230 ซึ่งมีลักษณะเป็นเลขโต๊ด 3 ตัวบน ซื้อ 150 บาทได้รับส่วนลดทันที สามารถซื้อได้ที่ตู้ออนไลน์
และข้ึนเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม. สมการอรรถประโยชน์รวม คือ 6.230 = 6.461-0.075 (เลข
โต๊ด 3 ตัวบน) -0.154 (ราคา 150 บาท) -0.028 (ส่วนลดทันที) + 0.137 (ตู้ออนไลน์) -0.111 
(บริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม.)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า ราคาซื้อเริ่มต้นและบริการขึ้นเงินรางวัล
นั้นเป็นตัวก าหนดทิศทางสลากรูปแบบใหม่ มีผลต่อความชอบและการตัดสินใจซื้อสลากรูปแบบใหม่
มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ข้อเปรียบเทียบระหว่างหวยใต้ดินกับสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสลากและสถานที่ซื้อ แถบไม่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลยเพราะไม่ว่า
กลุ่มตัวอย่างจะเลือกชุดใด สถานที่ซื้อก็ไม่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสลาก 
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ผลจากการวิเคราะห์ความชอบ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ค่าความส าคัญของคุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 
ในแต่ละด้าน ระดับอรรถประโยชน์ต่อชุดทางเลือกและอรรถประโยชน์รวม, การจัดอันดับ สรุปได้ว่า
คุณลักษณะที่ควรเน้นให้ความส าคัญ คือ ราคาซื้อเริ่มต้น บริการขึ้นเงินรางวัลและสามารถเลือกเลขได้  
ทั้ง 3 คุณลักษณะนี้ สามารถน าไปปรับใช้กับสลากรูปแบบใหม่หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สลาก มีผลต่อ
ความชอบและการตัดสินใจเลือกซื้อสลากรูปแบบใหม่มากที่สุด ผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจและเป็นที่
ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และตรงกับกลุ่มเป้าหมายของส านักงานสลากฯ หรือผู้ประกอบการมากขึ้น 
สอดคล้องกับวิธีการวิจัย ซึ่งแสดงถึงข้อเปรียบเทียบระหว่างหวยใต้ดินกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 
คุณลักษณะข้อแตกต่างส่วนมากเป็นในส่วนของราคาซื้อและสามารถเลือกเลขได้  (รูปแบบการเล่น) 
โดยทั้ง 2 คุณลักษณะนี้ ผู้ซื้อได้ประโยชน์มากท่ีสุดและสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อหวยใต้ดิน คือ ศศิประภา หัตถกรรม และ สาวิตรี รัศมี (2556) “พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติการเล่นหวยใต้ดินของชาวบ้าน ในชุมชนม่วงชุม จังหวัดกาญจนบุรี” ปัจจัย
ความรู้ความเข้าใจ พิจารณาล าดับแรกคือ การเล่นหวยใต้ดินสามารถเลือกเลขที่ต้องการซื้อได้ตาม
ต้องการ รองลงมาคือ การเล่นหวยใต้ดินท าให้รู้วิธีการเล่นในแบบต่างๆ การเล่นหวยใต้ดินมีค่าใช้จ่าย
ในการซื้อไม่แพงได้รับส่วนลดจากการเล่นหวยใต้ดินและเงินรางวัลจากการเล่นหวยใต้ดินสูง ณัทธมน 
อธุณาสิน (2550) “พฤติกรรมการเล่นหวยของประชาชนต าบลเกาะขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” 
นิยมซื้อหวยใต้ดินเนื่องจากสามารถซื้อเลขได้ตามต้องการเป็นส่วนใหญ่ นันธิชา ขอแช่มกลาง, ฌานนพ 
สืบลีลา และ ส าราญ บุญเจริญ (2558) “พฤติกรรมการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหวยใต้ดินของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา” ส่วนใหญ่ชื่นชอบการเล่นหวย 2 ตัวบน 2 ตัวล่างและ 3 ตัวบน 
โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งไม่เกิน 300 บ.ต่อครั้ง ส่วนเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (2549) “หวยใต้ดิน-
หวยบนดิน: พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย” ผลการศึกษา การซื้อหวยใต้ดินมีความยืดหยุ่นมากกว่า
หวยบนดิน ต้องค านึงผลจากการใช้กลยุทธ์ด้านราคาหรือส่วนลดจากหวยใต้ดินเป็นตัวจูงใจผู้ซื้อ เป็นวิธีที่
เจ้ามือหวยใต้ดินใช้ในปัจจุบัน ถ้ายกเลิกหวยบนดินผู้เล่นจะกลับไปเล่นหวยใต้ดินแน่นอน เพราะซื้อง่าย 
สะดวก มีเครดิตและมีส่วนลด เลือกซื้อเลขได้ และ เชษฐา สกุลแสง (2545) “การวิเคราะห์การเล่นหวย
ใต้ดินในชนบท: กรณีศึกษาเฉพาะหมู่บ้านในภาคตะวันออก” พบว่า รูปแบบเลขท้าย 3 ตัวบนตามการ
ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรูปแบบที่นิยมเล่นมากที่สุด โดยให้เหตุผลว่ามีอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่สูง 
ส่วนคุณลักษณะบริการขึ้นเงินรางวัลนั้น พบข้อแตกต่างจากระดับคุณลักษณะคือ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ถูก
รางวัลต้องจ่าย หากเป็นรูปแบบการพนันอ่ืน ไม่ต้องเสียส่วนแบ่งหรือรายจ่ายในส่วนนี้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยหัวข้อเรื่อง การศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ของประชากรในเขต

กรุงเทพมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบคุณลักษณะและระดับของผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่  ที่ส่งผล
กระทบต่อความชอบ (Preference) และการตัดสินใจซื้อสลากของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจัย คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 ราย โดยมีช่วงศึกษาในเดือน
สิงหาคม 2559-พฤษภาคม 2560 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสลากรูปแบบใหม่ที่ผู้ซื้อสลากฯ ชอบ 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  SPSS (Statistical Package for Social Science) ในการวิเคราะห์
ผลการวิจัย ส าหรับสถิติที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ในส่วนที่  1 และ 2 คือ การวิเคราะห์ค่าความถี่ 
(Frequency) สถิติร้อยละ (Percentage) และส่วนที่ 3 คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 
Analysis)  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

โดยอายุอยู่ในช่วง 20-39 ปี เป็นกลุ่มประชากรวัยท างานที่อยู่ในวัยกลางคน ร้อยละ 72.6 รองลงมา คือ 
40-49 ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ชอบความเสี่ยง โดยการตัดสินใจซื้อด้วย
ตนเองมากกว่าสถานภาพอื่น ส าหรับระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ทั้งนี้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-40,000 
บาท มีสัดส่วนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
(รวมตัวท่านด้วย) 3-7 คน ซึ่งเป็นครัวเรือนขนาดกลางของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มตัวอย่าง 
พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ในรอบ 1 ป ี 

กลุ่มตัวอย่างมักซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและการพนันรูปแบบอ่ืนๆ ด้วยเพราะชอบเสี่ยง ชอบลุ้น แต่
ยังคงต้องการผลตอบแทนที่คงที่รวมอยู่ด้วยหากเพ่ิมการพนันอ่ืนๆ มาด้วยจะมีโอกาสมากขึ้นและ 
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เพ่ิมผลตอบแทนที่มากขึ้น หากเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียว รวมทั้งเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงจากการเสี่ยงโชคด้วย ส าหรับอายุที่เริ่มซื้อสลากฯ น้อยที่สุด คือ 11 ปี และส่วนมากมีการ
เริ่มซื้อสลากตั้งแต่อายุ 18-30 ปี ถือเป็นช่วงวัยรุ่นและสามารถสรุปได้ว่า กฎระเบียบที่ส านักงานสลากฯ 
ได้ก าหนดไว้คือ ไม่ขายไม่ซื้อสลากกับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ใช้ควบคุมสลาก (การมอมเมาเยาวชน) มี
ผลกับการเริ่มซื้อสลากครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างและจ านวนสลากท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อในแต่ละงวด 
โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 1-2 ใบต่องวด สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสลากฯ แต่ละงวดอยู่
ที่ประมาณ 300 บ. ส่วนหลักในการเลือกซ้ือสลากฯ นั้น กลุ่มตัวอย่างน าเลขที่คิดข้ึนเอง เป็นเหตุผลใน
การเลือกซื้อส่วนใหญ่ โดยช่วงเวลาในการซื้อสลากส่วนมากจะเลือกซ้ือในช่วงก่อนออกรางวัล 1-2 วัน 
จากแหล่ง/สถานที่แผงขายสลากทั่วไปเกือบทุกครั้ง และแหล่ง/สถานที่ที่ซื้อเป็นบางครั้ง คือ คนพิการ
และแทบไม่เคยซื้อกับเจ้าประจ า โดยที่สื่อนั้นไม่มีผลกับการตัดสินใจซื้อสลากฯ ของกลุ่มตัวอย่าง 
สอดคล้องกับตนเอง เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด โดยไม่ต้องมีสื่อสิ่งใดมาชักชวนให้
ตัดสินใจซื้อสลากฯ สุดท้ายพฤติกรรมการซื้อสลากฯ ของกลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะซื้อสลากฯ ต่อไปใน
อนาคต แต่ในกลุ่มของความไม่แน่ใจหรือเกิดการไม่ซื้อสลากฯ ในอนาคตนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ออกมา จะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นผู้ซื้อสลากฯ ในอนาคตต่อไปได ้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสลากรูปแบบใหม่ที่ผู้ซ้ือสลากฯ ชอบ 
ผลการวิเคราะห์ชุดทางเลือกสลากรูปแบบใหม่จากกลุ่มตัวอย่าง 300 ราย พบว่า  

การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญ (Importance values) ที่กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ทางเลือกซื้อสลากรูปแบบใหม่ ราคาซื้อเริ่มต้น คิดเป็นร้อยละ 28.620 ความสามารถเลือกเลขได้ คิดเป็น
ร้อยละ 21.695 โปรโมชั่น คิดเป็นร้อยละ 17.397 บริการในการขึ้นเงินรางวัล คิดเป็นร้อยละ 16.482 
และสถานที่ซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.806 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ 
คือ ราคาซื้อเริ่มต้นที่ 100 บ. สถานที่ซื้อตู้ออนไลน์ บริการขึ้นเงินรางวัลที่ร้านค้าทั่วไป เลือกเลขท้าย  
3 ตัวบนและคูปองลุ้นโชคทอง ผลการวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ที่มีต่อชุดทางเลือกสลากรูปแบบ
ใหม่โดยรวมสามารถน ามาค านวณค่าความชอบรวมที่มีต่อชุดคุณลักษณะสลากรูปแบบใหม่ทั้ง 8 ชุด 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบ ชุดทางเลือกที่ 1 มากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยมีอรรถประโยชน์รวม เท่ากับ 
6.917 ประกอบด้วย ลักษณะเลขท้าย 3 ตัวบน รับรางวัลบาทละ 500 ราคาซื้อเริ่มต้นที่ 100 บ. และ
ได้รับส่วนลดทันที 10 บ.สามารถหาซื้อได้ที่ตู้ออนไลน์ โดยชอบบริการขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าทั่วไป  
หัก ค่าธรรมเนียม 2% มากที่สุด  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ชุดทางเลือกสลากรูปแบบใหม่โดยรวม จากกลุ่มตัวอย่าง 300 ราย พบว่า ระดับของ
คุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ คือ คือ ราคาซื้อเริ่มต้นที่ 100 บ. สถานที่ซื้อตู้ออนไลน์ 
บริการขึ้นเงินรางวัลที่ร้านค้าทั่วไป เลือกเลขท้าย 3 ตัวบนและคูปองลุ้นโชคทอง ผู้วิจัยสามารถสรุป
และเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของประชากรในเขตกรุงเทพ
ได ้โดยแบ่งประเด็นตามความส าคัญของผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะของสลากรูปแบบใหม่ ด้าน
ราคาซื้อเริ่มต้น ด้านความสามารถเลือกเลขได้ ด้านโปรโมชั่น ด้านบริการขึ้นเงินรางวัล และด้าน
สถานที่ซื้อ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากรูปแบบใหม่ ดังนี้ 

1. ด้านราคาซื้อเริ่มต้น จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อสลากรูปแบบใหม่โดย 
ให้ความส าคัญกับราคาซื้อเริ่มต้นมากที่สุด คือ ราคาซื้อเริ่มต้นที่ 100 บ. รองลงมาคือ ราคาซื้อเริ่มต้น
ที่ 120 บ. และราคาซื้อเริ่มต้นที่ 150 บ. จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับราคาซื้อเริ่มต้นที่
ต่ าที่สุด การตั้งราคาซื้อเริ่มต้นต่ า ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เช่น เริ่มจากต้นทุนของสลากฯ ถ้าเราผลิตสลากเป็นจ านวนมาก อาจจะท าให้ราคาดังกล่าวอยู่ในราคา
ที่ต่ า เพราะเกิดการประหยัดขนาด เป็นต้น และการทราบข้อมูลสถานการณ์ของธุรกิจได้รวดเร็ว เพ่ือ
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและยังสามารถควบคุมต้นทุนให้ต่ ามากที่สุด นอกจากนี้การลดขั้นตอน
การท างานที่ไม่จ าเป็น ท าให้เกิดระยะเวลาการท างานที่สั้นลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ การลดลงของขนาด
สลากเพ่ือให้ต้นทุนของสลากฯ ลดลง เป็นต้น ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการจะออกสลากรูปแบบใหม่หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สลาก ควรให้ความส าคัญกับราคาของสลาก จึงจะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภค 
หากต้องการก าหนดราคาซื้อเริ่มต้นที่ 150 บ. ควรสร้างความเข้าใจและหาจุดเด่นของราคานี้ ถ้าราคา
ไม่เป็นที่ยอมรับได้ในกลุ่มผู้บริโภคก็ควรปรับลดราคาซื้อเริ่มต้นลงเป็น 120 บ. เพ่ือสร้างความแตกต่าง
ของราคาโดยการน าเสนอราคาที่ถูกลง เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรเพ่ิมกลยุทธ์ในด้านอ่ืนๆ 
หากไม่สามารถลดต้นทุนและคงราคาให้ต่ าได้  เช่น การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สลาก การแบ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายให้ชัดเจนและเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจการส่งเสริม
การขายที่ดึงดูดใจเพ่ือกระตุ้นยอดขาย หรือการสร้างสรรค์กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่แปลกใหม่ขึ้น 

2. ด้านความสามารถเลือกเลขได้ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
ความสามารถเลือกเลขได้มากที่สุด คือ เลือกเลขท้าย 3 ตัวบน รองลงมา คือ เลือกเลขโต๊ด 3 ตัวบน 
ดังนั้นผู้ประกอบการ ควรเน้นให้ความส าคัญกับรูปแบบการเล่นที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค หาก
ผู้ประกอบการเลือกใช้รูปแบบการเล่นแบบเลขโต๊ด 3 ตัวบน เป็นรูปแบบการเล่นควรทดลองความ
ยาก-ง่ายของการรูปแบบ เช่น อาจจะท าตารางวิเคราะห์ผลได้เสีย วิธีการเล่น ผลรางวัลที่ได้รับ เพ่ือจูง
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ใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกรูปแบบการเล่นชนิดเลขโต๊ด 3 ตัวบนมากขึ้น นอกจากรูปแบบการเล่นที่
เพ่ิมข้ึนจากสลากใบเดิมแล้ว ผู้ประกอบการควรสร้างความชอบให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์
สลากด้วย อาจกระตุ้นโดยเพ่ิมเงินรางวัลที่ได้รับเมื่อเทียบกับการพนันอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปแบบการแจกแบบสอบถามเป็นหลัก หากผู้ประกอบการทดลอง
ตลาดด้วยการทดสอบการเล่นแสดงความโปร่งใสในการออกสลาก และอธิบายถึงวิธีการเล่นที่ไม่
ซับซ้อน รูปแบบของความสามารถเลือกเลขท่ีต้องการได้นั้น จะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการได้มากข้ึน 

3. ด้านโปรโมชั่น จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความชอบกับโปรโมชั่นคูปองลุ้น
โชคทองมากกว่าโปรโมชั่นส่วนลดทันที ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า ความแปลกใหม่ของการมีโปรโมชั่นนั้น  
สร้างความต้องการซื้อกับกลุ่มตัวอย่างได้  ในส่วนของคูปองลุ้นโชคทอง ผู้ประกอบการจึงควรศึกษา 
ความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ที่เคยเสี่ยงลุ้นรางวัลกับการได้รับส่วนลดทันที จะรักษาต้นทุนให้เกิด 
ความสมดุลมากกว่ากัน ผู้ประกอบการจะต้องสร้างการรับรู้ในคุณค่าแก่ผู้บริโภคในโปรโมชั่นหลังจาก
ซื้อสลากแล้วศึกษาว่าเกิดจากสถานที่ ความต้องการ โอกาส เทศกาล การส่งเสริมการขายที่แตกต่างกัน 
ท าให้โปรโมชั่นคูปองชิงโชคทองเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก ทั้งนี้โปรโมชั่นส่วนลด
ทันท ีผู้ประกอบการอาจจะปรับเปลี่ยนราคาโดยให้ส่วนลดสลากไปในตัวสลาก เพ่ือมุ่งเน้นการแข่งขัน
ในด้านผลิตภัณฑ์และการแข่งขันราคาให้เหมาะกับตลาด 

4. ด้านบริการขึ้นเงินรางวัล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความชอบกับสลาก
รูปแบบใหม่ด้านการบริการขึ้นเงินรางวัลที่ร้านค้าทั่วไป หัก ค่าธรรมเนียม 2% เปิดเป็นเวลา มากกว่า
การบริการขึ้นเงินรางวัลที่ร้านค้าเปิด 24 ชม. หัก ค่าธรรมเนียม 3% ซึ่งแตกต่างกันในข้อจ ากัดของระดับ
คุณลักษณะ โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกให้ความชอบกับร้านค้าทั่วไป เพียงเพราะการหักค่าธรรมเนียมที่ถูก
กว่า ซึ่งไม่ว่าจะขึ้นเงินรางวัลที่สถานที่ใดก็ได้รับเงินรางวัลและการบริการเช่นเดียวกัน เพียงแต่ได้รับ
ความสะดวกช้าหรือเร็วเท่านั้น หากผู้บริโภคมีความชอบกับบริการขึ้นเงินรางวัลที่ได้รับรางวัลแน่ๆ อยู่
แล้ว ค่าธรรมเนียมเป็นความแตกต่างที่ท าให้ผู้บริโภคนั้นเกิดการเปรียบเทียบ ผู้ประกอบการจึงควรท าให้
จุดบริการทั้งร้านค้าทั่วไปและร้านค้าเปิด 24 ชม. มีความส าคัญ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม โฆษณา หรือ
สร้างวิธีการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคมาใช้บริการขึ้นเงินรางวัล ให้ผู้บริโภคยอมรับ 
สร้างความเชื่อใจ ความม่ันใจในการขึ้นเงินรางวัล ความคุ้นเคย ความน่าเชื่อถือ ให้ผู้ที่ถูกรางวัลเลือกใช้
บริการขึ้นเงินรางวัลกับสถานที่ของตน 

5. ด้านสถานที่ซื้อ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความชอบกับสถานที่ซื้อตู้
ออนไลน์ มากกว่าแผงลอตเตอรี่ กระดาษจด เพราะตู้ออนไลน์นั้นเป็นความสะดวกสบายในปัจจุบัน 
กลุ่มตัวอย่างต้องการเสี่ยงและต้องการความสะดวกสบายในการซื้อด้วย ตู้ออนไลน์ท าให้การหาซื้อ
สลากฯ เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ตามความต้องการ แต่แผงลอตเตอรี่ กระดาษจดก็เป็นสถานที่ที่ขายมานาน 
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ความเคยชิน ความคุ้นเคย ค าแนะน าจากผู้ขายก็ยังคงท าให้มีกลุ่มผู้ซื้อยึดติดกับสถานที่ซื้อนี้ ดังนั้นถ้า
ผู้ประกอบการต้องการที่จะท าให้สถานที่ซื้อตู้ออนไลน์  เป็นที่นิยมและยอมรับจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการควรจัดสถานที่ซื้อตู้ออนไลน์ให้สอดคล้องกับโปรโมชั่น  เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกใช้
สถานที่ซื้อเป็นตู้ออนไลน์แทนแผงลอตเตอรี่ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจและตัดสินใจเลือกซื้อ
สลากฯ  

จากงานวิจัยชิ้นนี้  ได้ผลการวิจัยเน้นให้ความส าคัญกับราคาซื้อเริ่มต้น สามารถเลือก 
เลขได้ และบริการขึ้นเงินรางวัล ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สลากเดิมนั้น ควรเน้นให้ความส าคัญ ดังนี้ ราคาซื้อเริ่มต้น จากกลุ่มตัวอย่างมีความ
อ่อนไหวกับคุณลักษณะนี้มากที่สุด ราคาซื้อเริ่มต้นอาจท าให้ผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้โดยง่าย ซึ่งเราจะเห็นได้ในอดีตที่ไม่มีการควบคุมราคาสลาก ผู้ขายต้องการขายสลากในราคาไหนก็
ได ้เมื่อผู้ขายลดราคาสลากในวันใกล้ออกสลากแล้ว จะท าให้ผู้ซื้อสนใจที่จะซื้อเป็นจ านวนมาก รวมถึง
หวยบนดิน ซึ่งในอดีตมีการก าหนดราคาที่ 20 บ. 50 บ. และ 100 บ. ผู้ซื้อให้ความนิยมซื้อเป็นจ านวน
มากเพราะเพียงแค่ 20 บ.ก็สามารถมีส่วนร่วมในการเสี่ยงโชคได้ และเมื่อเทียบกับหวยใต้ดินที่มีการ
ยืดหยุ่นในราคาซื้อจะซื้อราคาเท่าไหร่ก็ได้ เมื่อซื้อจ านวนมากยังมีส่วนลดให้ด้วย ถ้ามีหวยชนิดอ่ืนที่
สามารถซื้อได้ในราคาต่ ากว่าเมื่อใดจะท าให้ผู้ซื้อเปลี่ยนใจหรือตัดสินใจซื้อหวยชนิดอ่ืนได้ในทันที โดย
ไม่สนใจว่าการพนันนั้นจะถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะได้ร่วมลุ้นโชค ได้เสี่ยงโชคและได้รับเงินรางวัล
เช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของกลุ่มตัวอย่างที่มีราคาซื้อเริ่มต้นที่ 100 120 และ 150 บ. นั้น 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกราคาซื้อเริ่มต้นที่ต่ าที่สุด 100 บ. เป็นราคาซื้อเริ่มต้นที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ 
ถ้าจะก าหนดราคาซื้อเริ่มต้นที่ 100 บ. จะท าให้ผู้ซื้อนั้นยอมรับ เลือกท่ีจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก
ขึ้นเพราะเป็นราคาต่ าสุด ผู้ซื้อยอมรับได้ ส่วนคุณลักษณะสามารถเลือกเลขได้ จะเห็นได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในคุณลักษณะนี้เพราะสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นมีรูปแบบการเล่นและการรับเงิน
รางวัลเพียงไม่กี่รูปแบบ ร่วมลุ้นไม่กี่รางวัลและไม่สามารถเลือกเลขที่จะซื้อได้ เพราะการพิมพ์สลากมี
จ านวนจ ากัดในแต่ละงวด แต่การพนันชนิดอ่ืนนั้นสามารถเลือกเลขที่ต้องการได้ ซื้อได้ทุกหมายเลขที่
ต้องการ สามารถซื้อมากซื้อน้อยได้ทุกหมายเลข เช่น หวยใต้ดินและเมื่อเปรียบเทียบกับหวยบนดิน 
ซึ่งเป็นหวยที่ส านักงานสลากฯ เคยออกรูปแบบการเล่นแบบชนิดนี้แล้วคือ การให้ผู้ซื้อสามารถเลือก
เลขที่ต้องการซื้อได้ตามที่ต้องการ ผู้ขายก็จดเลขโดยไม่มีการจ ากัดเลขที่ซื้อ ท าให้หวยบนดินนั้นได้รับ
ส่วนแบ่งคืนมาจากหวยใต้ดินที่ผิดกฎหมาย ท าให้มีเงินรายได้เข้ารัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และผู้ซื้อ
พึงพอใจ รวมทั้งไม่ต้องซื้อหวยที่ผิดกฎหมาย หลบๆ ซ่อนๆ อีกต่อไปท าให้ผู้ซื้อเกิดตัดสินใจเลือกซื้อ
สลากแบบเลือกเลขได้มากกว่าสลากที่มีจ ากัดและไม่สามารถเลือกเลขได้  ซึ่งผลการวิจัยของกลุ่ม
ตัวอย่าง พึงพอใจกับการเลือกเลขได้ แบบเลือกเลขท้าย 3 ตัวบนมากที่สุด เพราะเป็นวิธีการเล่นที่ไม่
ซับซ้อนและได้รับเงินรางวัลเพ่ิมขึ้นจากสลากรูปแบบเดิมในราคาเดิม และคุณลักษณะบริการขึ้นเงิน



Ref. code: 25595804010477WMP

69 
 

 

69 

รางวัล กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับบริการขึ้นเงินรางวัลที่ร้านค้าทั่วไปมากกว่าร้านค้าเปิด 24 ชม.
จากข้อแตกต่างในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการหักไว้เป็นค่าอากรของส านักงานและส่วนหนึ่งเป็น
ค่าบริการในการขึ้นเงินรางวัลของร้านค้านั้น หากส านักงานจะแก้ไขให้ผู้ซื้อยอมรับร้านค้าทั้ง 2 
รูปแบบ ควรใช้อัตราค่าอากรของส านักงานเท่ากัน จะท าให้ผู้ซื้อนั้นตัดสินใจขึ้นเงินรางวัลที่ใดก็ได้ แต่
จะเกิดการแข่งขันอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อกันเอง ซึ่งส านักงานและผู้ซื้อได้ประโยชน์จากบริการ
ของร้านค้าทั้ง 2 รูปแบบ อีกท้ังยังท าให้ร้านค้าเกิดการปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าของตนเองอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามทั้ง 3 คุณลักษณะที่งานวิจัยชินนี้ให้ความส าคัญนั้น ถ้าน าไปปรับใช้กับ
สลากรูปแบบใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สลาก ผู้ซื้อจึงจะเกิดความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ท่ีผู้ซื้อชอบและตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 

Analysis) เฉพาะคุณลักษณะของสลากรูปแบบใหม่ในงานวิจัย ซึ่งในอนาคตควรมีการศึกษาถึงคุณลักษณะ
ด้านการตลาดของธุรกิจสลาก  เช่น  กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ตลาดของกลุ่มเป้าหมาย  เป็นต้น  และ
ด้านอื่นๆ เช่น เพิ่มคุณลักษณะด้านความน่าเชื่อถือ คุณลักษณะของบริการหลังการขาย เพื่อหา
คุณลักษณะที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สลาก
รูปแบบใหม่ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสลากต่อไป 

2. การวิจัยชิ้นนี้สะท้อนถึงความต้องการสลากรูปแบบใหม่ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วม ของกลุ่มตัวอย่าง 300 ราย และเป็นการเก็บแบบสอบถามกับผู้มีรายได้สูง (เฉพาะผู้ที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร) ซึ่งหากงานวิจัยชิ้นต่อไปควรมีการพิจารณาด้วยคุณลักษณะต่างๆ จากกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยด้วย เพ่ือให้ความชัดเจน และตรงกับความชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ปัญหาและข้อจ ากัดในงานวิจัย 
การก าหนดคุณลักษณะจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างและพฤติกรรมของผู้ตอบ

แบบสอบถามนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ผู้วิจัยเห็นความส าคัญ เช่น ความเชื่อถือใน
องค์กร ความเชื่อถือในสลาก ภาพลักษณ์ความโปร่งใส่ และมาตรฐานการออกรางวัล เป็นต้น เป็น
เรื่องยากที่จะก าหนดค่าระดับ (Level) ให้เป็นค่าที่ประเมินและวัดได้ จึงท าให้คุณลักษณะที่น ามา
ประกอบจึงเป็นเรื่องพ้ืนฐานทั่วไป ไม่สะท้อนถึงสลากรูปแบบใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ควรน าการวิจัยนี้มา
สนับสนุนและเป็นส่วนเสริมในส่วนที่ยากต่อการอธิบายต่อไป นอกจากนี้การน าเสนอ Profile Card 
ภาพพร้อมค าบรรยายใต้ภาพ อาจท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการแสดงภาพ
สื่อถึงลักษณะของสลากรูปแบบใหม่สับสน เนื่องจากภาพอาจจะไม่แสดงออกถึงการท าเป็นตัวอย่าง
และท าวิธีการทดลองให้เห็นถึงการเล่น และรูปแบบการออกสลากรูปแบบใหม่ทั้งหมด รูปภาพที่แสดง
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ในแบบสอบถามเพ่ือความเข้าใจง่ายเท่านั้น อีกทั้งภาพอาจจะยังไม่เห็นของจริง ท าให้การเปรียบเทียบ
คุณค่ากับราคายังไม่ชัดเจนพอ 

ข้อจ ากัดเวลาและทุน ท าให้กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงเฉพาะกลุ่ม คือ กลุ่มประชากรที่อาศัย 
ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ผลการวิจัยที่ออกมาต่อสลากรูปแบบใหม่เป็นเพียงแค่เฉพาะกลุ่ม 
อาจจะใช้ไม่ได้ในวงกว้าง ซึ่งความเป็นจริงแล้วผู้ซื้อสลากยังมีจ านวนมาก และหลากหลาย การ
วิเคราะห์และการสรุปผลยังขาดการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง ที่จะน าไปสู่การออกผลิตภัณฑ์สลากที่
สมบูรณ์แบบ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลกลุ่มตวัอย่าง ผู้ที่ซือ้สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด งวดละไมต่่ ากว่า 10 ใบ 

จ านวน 5 ราย เพ่ือคัดเลือกคุณลักษณะจาก 30 คุณลักษณะ 
เหลือ 20 คุณลักษณะ 

 
ล าดับที ่ ชื่อ นามสกลุ อาชีพ ข้อมูลจากผู้ซ้ือสลาก 

คนท่ี 1 สรัญญา  ทาบโลหะ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

โดยปกติแล้วชอบเสีย่งโชคและสามีเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลท าให้เกิดความใกล้ชิด,
ได้รับข่าวสารบ่อย สลากหาซื้อได้งา่ย ลุ้นรางวัลได้
ทุกเดือน ซึ่งจากการสอบถามซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นประจ าทุกงวดๆ ละประมาณ 10-20 ใบ 

คนท่ี 2 วาณิชย ์ ชีวะพฤกษ์ รับจ้างท่ัวไป ชอบเสี่ยงและคดิว่าตัวเองมโีชค อุดหนุนรัฐ ช่วย
คนขาย โดยตัวเองนั้นถูกสลากเกือบทุกงวด โดย
อาศัยเลือกเลขแปลกๆ มีเลขน าโชคจึงซื้อและมี
อาชีพรับจ้างอยู่ละแวกห้างสรรพสนิค้า ตลาด แผง
ขายลอตเตอรี่จึงหาซื้อได้ง่าย ด้วยความชอบจึงท าให้
ซื้อข้ันต่ า 30 ใบต่องวด 

คนท่ี 3 โสรยา สุขประจันทร์ ตัวแทนจ าหน่าย 
สลากกินแบ่งฯ 

เป็นตัวแทนฯ และแม่บ้าน ท าให้ได้พูดคุยกับผู้ซื้อ 
ลูกค้าประจ าและเพื่อนบ้าน มักจะกล่าวอ้างว่าไดม้ี
เลขเดด็ และหาซื้ออยู่เป็นประจ าท าให้เกิดความ
ต้องการเสีย่ง เพราะไม่ต้องไปหาเลข ทั้งนี้ยังท าให้
แนะน าผู้ที่ต้องการซื้อเกิดความต้องการซื้อเพิ่มเตมิ 
ปัจจุบันซื้อขั้นต่ า 3 ใบต่องวดและตามลูกค้า เพื่อน 
เฉลี่ย 10 ใบต่องวด  

คนท่ื 4 เจริญพงษ ์ กุมภีพงษ ์ ค้าขาย ชอบซื้อสลากเลขแปลก ทะเบียนรถ รู้สึกว่าเลขพวก
นี้ให้โชคกับตนเสมอซึ่งส่วนมากฝนัและลูกค้าบอก ใน
อาชีพแล้วชอบดูโทรทัศน์จะได้ดูการออกรางวัลบ่อย 
ท าให้เกิดการมสี่วนร่วมเข้าไปลุ้นรางวัล  

คนท่ี 5 จันทา หิงวัน แม่บ้าน มีเวลาว่างและดูทีวีเป็นประจ า ไดร้ับข่าวสารจึง
กระตุ้นให้เกดิความชอบเสี่ยง อยากถูกรางวัลที ่1 
และ 1 ใบอาจถูกได้หลายรางวัล ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์ถือว่าคลายเครียด แต่ก็เล่นหวยใตด้ินด้วย
เพราะหาซื้อเลขท่ีตนต้องการมไิด้ มีรูปแบบการเล่น
ที่หลากหลาย 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลเรื่องอาชีพและเพศของกลุ่มตัวอย่าง 10 ราย ในการศึกษาเบื้องต้น 

 

ล าดับที่ เพศ อาชีพปัจจุบัน 

1 หญิง พนักงานบริษัทเอกชน 

2 หญิง พนักงานบริษัทเอกชน (เภสัช)  

3 ชาย พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4 ชาย พนักงานธนาคาร 

5 หญิง พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

6 ชาย ขายของออนไลน์ 

7 หญิง เจ้าของธุรกิจ 

8 ชาย ค้าขาย 

9 หญิง แม่บ้าน 

10 หญิง ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามส าหรับการศึกษาเบื้องต้น คร้ังที่ 1 

“การศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ของประชากรในเขตกรุงเทพ” 
 

วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามชุดนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือคัดเลือกและให้คะแนนคุณลักษณะ 
หาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ของประชากรในเขตกรุงเทพ ใช้ทดสอบเพ่ือ
คัดเลือกคุณลักษณะ ด้วยการท าแบบสอบถาม จ านวน 10 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป โดยแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การให้คะแนนเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาวิจัย 

 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยท าเครื่องหมาย [ / ] ลงในช่องหรือเติมข้อมูลหน้าข้อความที่
ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
1. เพศ  
 [   ] ชาย [   ] หญิง 
2. อายุ ................ ปี 
3. สถานภาพ 
 [   ] โสด [   ] สมรส 
4. ระดับการศึกษา 
 [   ] ประถมศึกษา [   ] มัธยมศึกษาตอนต้น [   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 [   ] อนุปริญญา/ปวส. [   ] ปริญญาตรี [   ] สูงกว่าปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
 [   ] นักเรียน/นักศึกษา [   ] แม่บ้าน [   ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 [   ] ค้าขาย [   ] ธุรกิจส่วนตัว [   ] พนักงานบริษัทเอกชน 
 [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 
6. รายได้ของท่าน ........................... บาท/เดือน 
7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว มี...............................คน (ร่วมตัวท่านด้วย) 
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ส่วนที ่2: การให้คะแนนและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นศึกษา 
ค าชี้แจง: ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อข้อความ (ให้ท่านนึกถึงการ
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในแต่ละครั้ง) โดยท าเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวเลขในช่องตัวเลือกเพียงข้อละ 
1 แห่ง)  

ล าดับ 
ที ่

คุณลักษณะ 
ระดับการให้คะแนน 

 (จาก 1-10 คะแนน โดย 1 คือ ไม่ให้ความส าคัญ ไปจนถึง 10 
คือ ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง)  

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์           

1 สามารถเลือกเลขได้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 อยากรวย (รางวัลท่ี 1)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 สลากมีความหลากหลาย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 มีรางวัลพิเศษตามเทศกาล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 ไม่หักเงินใดๆ จากสลากเมื่อถูกรางวัล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 รูปแบบการเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 ขนาดพกพา สะดวก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ปัจจัยด้านราคา           

8 ราคาสามารถซ้ือได้ ไม่แพง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 ก าหนดราคาซ้ือด้วยตนเอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 เงินรางวัลสลากเหมาะกับการลงทุน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย           

11 สถานท่ีหาซ้ือง่าย สะดวก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 สถานท่ีจัดจ าหน่ายเพียงพอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 ท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด           
14 โปรโมชั่นต่างๆ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ปัจจัยลักษณะทางกายภาพ           

16 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 รูปแบบสลาก (ทันสมัยใช้เป็นของขวัญได้)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 ผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ปัจจัยด้านกระบวนการ           

19 ความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 มีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์/
อินเตอร์เน็ต 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ภาคผนวก ง 
รายละเอียดข้อมูลคะแนนส าหรับแต่ละคุณลักษณะ จากการศึกษาเบื้องต้นคร้ังที่ 1  

 

ล าดับ 
ปัจจัยผลิตภัณฑ ์ ปัจจัยราคา ปัจจัยช่องทางจ าหน่าย 

ปัจจัยส่งเสริม
การตลาด 

ปัจจัยลักษณะกายภาพ 
ปัจจัยดา้น

กระบวนการ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

1 10 8 6 8 8 2 2 4 9 7 10 7 6 10 6 6 4 6 9 9 

2 10 9 10 10 8 5 10 7 9 10 9 6 10 9 10 5 5 6 7 8 

3 10 10 9 9 10 7 9 7 10 9 10 5 9 10 9 7 7 5 9 7 

4 8 10 8 9 8 7 7 8 9 9 10 8 8 9 8 6 7 6 7 8 

5 10 8 3 6 5 7 10 8 10 8 8 5 3 10 3 1 7 1 8 3 

6 10 4 5 7 8 6 9 8 9 7 5 3 5 9 5 5 6 5 7 6 

7 7 7 9 8 8 6 5 6 9 8 7 8 9 9 9 6 4 7 10 7 

8 10 5 8 3 9 1 1 2 9 8 10 5 8 9 8 6 1 5 10 9 

9 10 9 9 10 8 6 9 6 10 9 9 9 9 9 9 6 6 4 10 9 

10 7 9 10 10 8 7 7 8 8 8 10 7 10 8 10 6 7 3 10 8 

รวม 92 79 77 80 80 54 69 64 92 83 88 63 77 92 77 54 54 48 87 74 

 531 239 228 169 156 161 

1.1 สามารถเลือกเลขได้ 1.2 อยากรวย (รางวัลที1่) 1.3 สลากมีความหลายหลาย 1.4 มีรางวัลพิเศษตามเทศกาล 1.5 ไม่หักเงินใดๆ  
1.6 รูปแบบการเล่นง่าย 1.7 ขนาดพกพา สะดวก 2.1 ราคาซ้ือได้ไม่แพง 2.2 ก าหนดราคาซ้ือด้วยตนเอง 2.3 เงินรางวัลเหมาะกับการลงทุน  
3.1 สถานที่หาซ้ือง่าย สะดวก 3.2 สถานที่จัดจ าหน่ายเพียงพอ  3.3 ท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 4.1 โปรโมชั่นต่างๆ 4.2 การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  
5.1 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 5.2 รูปแบบสลาก 5.3 ผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล 
6.1 ความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัล 6.2 สะดวกในการติดต่อ 
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ภาคผนวก จ 
ข้อมูลการสรุปล าดับที่ไดข้องคุณลักษณะทั้ง 20 คุณลักษณะ 

 

ล าดับ คุณลักษณะ 
จ านวนคะแนนรวม  

100 คะแนน 

1 สามารถเลือกเลขได้ 92 

2 ก าหนดราคาซื้อด้วยตนเอง 92 

3 โปรโมชั่นต่างๆ  92 

4 สถานที่หาซื้อง่าย สะดวก 88 

5 ความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัล 87 

6 เงินรางวัลเหมาะสมกับการลงทุน 83 

7 มีรางวัลพิเศษตามเทศกาล 80 

8 ไม่หักเงินใดๆ จากสลากเม่ือถูกรางวัล 80 

9 อยากรวย (รางวัลที่ 1)  79 

10 สลากมีความหลากหลาย 77 

11 ท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 77 

12 การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  77 

13 มีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 74 

14 ขนาดพกพา สะดวก 69 

15 ราคาสามารถหาซื้อได้ ไม่แพง 64 

16 สถานที่จัดจ าหน่ายเพียงพอ 63 

17 รูปแบบการเล่นง่าย ไม่ซับซ้อน 54 

18 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 54 

19 รูปแบบสลาก 54 

20 ผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล 48 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามส าหรับการศึกษาเบื้องต้นและข้อมูลคะแนน คร้ังที่ 3 

 
ค าชี้แจง: ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อข้อความ (ให้ท่านนึกถึง
การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละครั้ง) โดยท าเครื่องหมาย   ล้อมรอบตัวเลขในช่องตัวเลือก
เพียงข้อละ 1 แห่ง)  

ล าดับ
ที ่

คุณลักษณะ ระดับ 
การให้คะแนน 

(จาก 1-10 คะแนน โดย 1 คือ ไมใ่ห้ความส าคญัไป
จนถึง 10 คือ ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง) 

1 สามารถ เลขท้าย 2 ตัวบน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 เลือกเลขได ้ เลขท้าย 3 ตัวบน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  โต๊ด 3 ตัวบน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  โต๊ด 2 ตัวบน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  3 ตัวหน้ารางวัลที ่1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 ก าหนดราคาซื้อ ราคา 80 บาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ด้วยตนเอง ราคา 100 บาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ราคา 120 บาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ราคา 150 บาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 สถานท่ีหาซื้อ ตู้ออนไลน์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ง่าย สะดวก แผงลอตเตอรี่ทั่วไป กระดาษจด  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  อินเตอร์เน็ต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 โปรโมชั่น ส่วนลดทันที 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ของแถม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ของที่ระลึก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  คูปองชิงโชคทอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 ความสะดวก ร้านค้าท่ัวไป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ในการขึ้นรางวัล ห้างสรรพสินค้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ร้านค้าเปิด 24 ชม. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  โอนเข้าบัญชีทันท ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ภาคผนวก ช 
รายละเอียดข้อมูลคะแนนส าหรับแต่ละระดับ จากการศึกษาเบื้องต้น ครั้งที่ 3 

 

ล าดับ สามารถเลือกเลขได ้ ก าหนดราคาซื้อ หาซื้อง่าย โปรโมชั่นตา่งๆ  ความสะดวกในการขึ้นรางวัล 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1 5 5 9 7 7 10 10 8 9 8 10 5 9 5 10 8 7 5 8 9 

2 10 10 9 6 9 2 10 10 10 9 7 5 10 10 10 9 9 10 9 1 

3 8 10 9 4 4 7 7 8 10 10 9 8 7 8 7 10 10 8 6 8 

4 9 8 9 9 8 5 10 9 9 9 7 5 10 9 8 9 8 9 9 8 

5 2 9 10 9 4 8 10 9 10 10 8 9 10 2 3 10 10 2 10 7 

6 6 8 9 6 6 5 9 7 10 9 7 5 9 6 5 9 9 6 10 6 

7 10 10 9 8 6 8 7 9 7 9 10 7 7 10 9 7 10 10 9 8 

8 7 9 9 4 6 5 9 8 10 9 10 4 10 7 8 9 8 7 9 9 

9 7 9 10 7 6 6 8 7 10 10 10 8 9 7 7 10 9 7 10 7 

10 1 10 8 3 4 8 10 10 7 9 10 7 10 1 5 9 9 1 10 8 

รวม 65 88 91 63 60 64 90 85 92 92 88 63 91 65 72 90 89 65 90 71 

รวมทั้งหมด 367 331 243 318 315 

1.1 เลขท้าย 2 ตัวบน 1.2 เลขท้าย 3 ตัวบน 1.3 โต๊ด 3 ตัวบน 1.4 โต๊ด 2 ตัวบน 1.5 3 ตัวหน้ารางวัลที่ 1  
2.1 ราคา 80 บ. 2.2 ราคา 100 บ. 2.3 ราคา 120 บ. 2.4 ราคา 150 บ.  
3.1 ตู้ออนไลน ์ 3.2 แผงลอตเตอรี ่กระดาษจด 3.3 อินเตอร์เน็ต 
4.1 ส่วนลดทันท ี 4.2 ของแถม 4.3 ของที่ระลึก 4.4 คูปองชิงโชคทอง  
5.1 ร้านค้าทั่วไป 5.2 ห้างสรรพสินค้า 5.3 ร้านค้าเปิด 24 ชม 5.4 โอนเข้าบัญชีทันที 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถาม 

“การศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ ของประชากรในเขตกรุงเทพ” 
 

“สลากกินแบ่งรัฐบาล, ลอตเตอรี่, ผลิตภัณฑ์, หวย ใช้ความหมายเดียวกัน หมายถึง แผ่นสลากที่ได้
ผ่านการรับรองจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยในสลากจะมีตัวเลข 6 หลักเป็นตัวก ากับในการ
ตรวจรางวัล ซึ่งปัจจุบันออกจ าหน่าย เดือนละ 2 งวด คือ วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนที่มีการออก
รางวัล” 

 
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสลาก

รูปแบบใหม่ (สลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม แต่เพ่ิมรูปแบบการเล่น เงินรางวัล ราคาสลาก โปรโมชั่นและ
บริการขึ้นเงินรางวัล) ของประชากรในเขตกรุงเทพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ ง 
น าไปสู่การออกผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป โดยแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ 
 ข้อมูลคัดกรองของกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสลากรูปแบบใหม่ท่ีผู้ซื้อสลากฯ พึงพอใจ 
 
ข้อมูลคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามที่เราต้องการศึกษา 
ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในจังหวัดใด 
[   ] กรุงเทพมหานคร เขต.............................................  [   ] จังหวัดอ่ืนๆ (จบแบบสอบถาม) 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย [/] ลงในช่องหรือเติมข้อมูลหลังข้อความที่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงของ
ท่านมากที่สุด 
1. เพศ  [   ] ชาย [   ] หญิง 
2. อายุ ................ ปี 
3. สถานภาพ [   ] โสด [   ] สมรส [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
4. ระดับการศึกษา 
 [   ] ประถมศึกษา [   ] มัธยมศึกษาตอนต้น [   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 [   ] อนุปริญญา/ปวส. [   ] ปริญญาตรี [   ] สูงกว่าปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
 [   ] นักเรียน/นักศึกษา [   ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ [   ] ค้าขาย  
 [   ] แม่บ้าน [   ] พนักงานบริษัทเอกชน [   ] ธุรกิจส่วนตัว  
 [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

[   ] ไม่มีรายได ้ [   ] น้อยกว่า 10,000 บ. [   ] 10,001-20,000 บ.   
[   ] 20,001-30,000 บ. [   ] 30,001-40,000 บ.  [   ] 40,001-50,000 บ. 
[   ] 50,001 บาทข้ึนไป 

7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว มี..........................คน (รวมตัวทา่นด้วย) 
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย [/] ลงในช่องหรือเติมข้อมูลหลังข้อความที่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง
ของท่านมากที่สุด 
1. ในรอบ 1 ปี ท่านได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่ 
 [   ] ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โปรดท าต่อในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ต่อไป  
 [   ] ซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลและการพนันรูปแบบอื่นๆ โปรดท าต่อในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ต่อไป 
 [   ] ไม่ซื้อ   เพราะ [   ] ไม่เล่นการพนัน/ไม่ชอบเสี่ยงโชค   [   ] สิ้นเปลืองเงิน [   ] ราคาแพง 
 [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ …......................โปรดท าต่อในส่วนท่ี 2 และส่วนที่ 3 ต่อไป 
 [   ] ไม่เคยซื้อ (จบแบบสอบถาม) 
2. ท่านเริ่มซื้อสลากครั้งแรกอายุ........................ปี      
3. ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกี่ใบต่องวด 
 [   ] 1 ใบ [   ] 2 ใบ [   ] 3 ใบ [   ] 4 ใบ [   ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...............ใบ 
4. ท่านมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉลี่ยต่องวดประมาณ............................บาท/งวด  
5. ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้วิธีการใดในการเลือกเลขอย่างไรมากท่ีสุด 
 [   ] ความฝัน [   ] พระ/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 [   ] ผู้อื่นบอกต่อๆ กันมา [   ] คิดเอง 
 [   ] เลขที่พบตามเหตุการณ์ต่างๆ [   ] เลขน าโชคส่วนตัว (ทะเบียนรถ/วันเกิด) 
 [   ] ข่าวลือ/ความเชื่อจากแหล่งใบ้หวย  [   ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 
6. ท่านมักซื้อสลากในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 
 [   ] วันออกรางวัล [   ] ก่อนออกรางวัล 1-2 วัน 
 [   ] ก่อนออกรางวัล 3-5 วัน [   ] ก่อนออกรางวัล 6-15 วัน 
 [   ] ไม่แน่นอน 
7. แหล่ง/สถานที่ท่ีท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

แหล่ง/สถานที่ เกือบทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 

แผงขายสลากท่ัวไป    
คนพิการ    

คนเดินเร่ขาย    
เจ้าประจ า    

อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................    
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8. สื่อประเภทใดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุด 
 [   ] โฆษณา.....................  [   ] ข้อมูลจาก website [   ] ค าแนะน าจากคนขาย 
 [   ] อาจารย์ดัง [   ] หนังสือใบ้หวย [   ] นสพ. /นิตยสาร  
 [   ] ใบตรวจรางวัล [   ] ของแถม ณ จุดขาย [   ] การถ่ายทอดการออกรางวัล     
 [   ] สื่อไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 
9. ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ของคุณมากที่สุดคือ 
 [   ] ตนเอง [   ] เพ่ือน [   ] ครอบครัว [   ] คนขาย 
10. คุณคิดว่าคุณจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในอนาคตหรือไม่ 
 [   ] ซื้อ  [   ] ไม่ซื้อ [   ] ไม่แน่ใจ เพราะ...................... 
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ส่วนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสลากรูปแบบใหม่ ที่ผู้ซ้ือสลากฯ พึงพอใจ 
ค าชี้แจง กรุณาศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ เพ่ือใช้ในการให้คะแนนความชอบต่อคุณลักษณะในการตอบค าถาม 
5 ปัจจัยที่มีผลต่อสลากรูปแบบใหม่ (สลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม แต่เพ่ิมรูปแบบการเล่น เงินรางวัล 
ราคาสลาก โปรโมชั่นและบริการขึ้นเงินรางวัล) ของประชากรในเขตกรุงเทพ มีดังนี้:- 

1. สามารถเลือกเลขได้ – สลากกินแบ่งรัฐบาลเดิมแต่ผู้ซื้อสามารถเพ่ิมรูปแบบการเล่นได้ 
คือ เลือกซื้อเพ่ิมเติมได้ ดังนี้:- 

1.1 แทง 3 ตัวบน หมายถึง การแทงตัวเลข 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในแต่ละงวด ตัวเลขที่จะแทงคือ 000-999 ถ้าถูกจะจ่ายในอัตรา 1/500 หรือแทง 1 บาท จะต้องจ่าย 
500 บาทแก่ผู้ที่แทงถูก เช่น รางวัลที่ 1 123456 เลขที่แทงคือ 456 ถูกตรงตามตัวเลขจะได้รับรางวัล 
ดังนี้: แทง 100 บาท จะได้รับเงิน 50,000 บาท แทง 120 บาทจะได้รับเงิน 60,000 บาทและแทง 
150 บาท จะได้รับเงิน 75,000 บาท 

1.2 แทงโต๊ด 3 ตัวบน หมายถึง การแทงตัวเลข 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่ง
รัฐบาลในแต่ละงวด แต่สลับต าแหน่งตัวเลขที่แทงได้ไม่จ าเป็นต้องแทงให้ถูกตามต าแหน่งที่ออก ถ้าถูก
จะจ่ายในอัตรา 1/100 หรือแทง 1 บาท จะต้องจ่าย 100 บาทแก่ผู้ที่แทงถูก เช่น รางวัลที่ 1 - 
123456 ในการแทงโต๊ดให้ถูก สามารถแทงได้ 6 แบบ คือ 456 465 546 564 645 654 เลือกซื้อเลข
ใดเลขหนึ่ง (ใบเดียว) จะได้รับรางวัล ดังนี้: แทง 100 บาทจะได้รับเงิน 10,000 บาท แทง 120 บาท
จะได้รับเงิน 12,000 บาทและแทง 150 บาท จะได้รับเงิน 15,000 บาท 

2. ก าหนดราคาซื้อเริ่มต้น – ราคาซื้อที่ผู้ซื้อพึงพอใจและมีความสามารถซื้อได้ในแต่ละครั้ง
จึงจะเลือกซื้อสลาก ดังนี้:- 

2.1 ราคาเริ่มต้นที่ 100 บ. คือ ราคาสลาก 100 บาทพิมพ์ออกมาด้วยสีแดงเหมือนสีของ
ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท  

2.2 ราคาเริ่มต้นที่ 120 บ. คือ ราคาสลาก 120 บาท พิมพ์ออกมาด้วยสีเขียวเหมือนสีของ
ธนบัตรยี่สิบบาท 

2.3 ราคาเริ่มต้นที่ 150 บ. คือ ราคาสลาก 150 บาท พิมพ์ออกมาด้วยสีฟ้าเหมือนสีของ
ธนบัตรห้าสิบบาท 

3. สถานที่ซ้ือ – ง่าย สะดวก มีทุกที่ที่ผู้ซื้อต้องการ เพ่ิมช่องทางในการซื้อมากข้ึน แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 

3.1 แผงลอตเตอรี่ทั่วไป – กระดาษจด  คือ  สามารถซื้อได้ตามแผงทั่วไป โดยเลือกเลขได้
ตามต้องการโดยใช้กระดาษจด 

3.2 ตู้ออนไลน์ คือ สามารถซื้อได้โดยใช้ตู้ออนไลน์ โดยกดหมายเลขที่ต้องการซื้อได้ตาม
ต้องการ  
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4. โปรโมชั่น – เป็นสิ่งช่วยส่งเสริมการตลาด ตอบแทนผู้ซื้อให้มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อได้ 
กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อให้มากข้ึน 

4.1 ส่วนลดทันทีเมื่อซื้อสลาก คือ สลาก 100 บาท ได้ส่วนลดทันที 10 บาท สลาก 120 
บาทได้ส่วนลดทันที 20 บาทและสลาก 150 บาทได้ส่วนลดทันที 50 บาท 

4.2 คูปองลุ้นโชคทอง (เมื่อไม่รับส่วนลดข้อ 4.1) จ่ายเงินในราคาเต็ม ซื้อ 100 บาทขึ้นไป 
จะได้รับคูปองลุ้นโชคทอง ทองค าหนัก 370 บาท จ านวน 3 รางวัล คือ  

4.2.1 สลาก 100 บาท ลุ้นทองค าหนัก 100 บาท จ านวน 1 รางวัล 
4.2.2 สลาก 120 บาท ลุ้นทองค าหนัก 120 บาท จ านวน 1 รางวัล 
4.2.3 สลาก 150 บาท ลุ้นทองค าหนัก 150 บาท จ านวน 1 รางวัล 

5. บริการ – ความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัล คือ ความสะดวกสบายของผู้ถูกรางวัล เป็น
บริการหลังการขายที่ท าให้ผู้ซื้อพึงพอใจ 

5.1 ร้านค้าเปิด 24 ชม. คือ สามารถข้ึนเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าเปิด 24 ชม.หักค่าธรรมเนียม 
3% 

5.2 ร้านค้าทั่วไป เปิด 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม คือ สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่ร้านค้าทั่วไปตาม
เวลาเปิด-ปิดหักค่าธรรมเนียม 2% 
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“หากท่านต้องการซื้อสลากกินแบ่ง 1 ใบทั้ง 8 ชุด ให้คะแนนตามความชอบ (1-10 คะแนน) 
โดยให้คะแนนความชอบ 1 คือ ชอบน้อยที่สุด คะแนนความชอบ 10 คือ ชอบมากท่ีสุด 

โดยนึกถึงชุดคุณลักษณะทีละชุด ไม่ต้องเปรียบเทียบกับชุดคุณลักษณะอ่ืน 
ให้คะแนนชุดคุณลักษณะอย่างเป็นอิสระตามความชอบของแต่ละชุด ด้วยตนเอง” 

 

ชุดท่ี สามารถเลือกเลขได ้ ราคาซื้อเร่ิมต้น โปรโมชั่น สถานท่ีซื้อ บริการในการข้ึนเงินรางวัล 
คะแนน

ความชอบ 

 
1 

 
แทง 3 ตวับน รับเงิน
รางวัล บาทละ 500 

 
ซ้ือ100 บาท 

 
ได้รับส่วนลดทันท ี

10 บาท 

 
ซ้ือได้ที่ตู้ออนไลน ์

 
ขึ้นเงนิรางวัลทีร่้านค้าทั่วไป 

หัก ค่าธรรมเนียม 2% 

 

 
2 

 
แทง 3 ตวับน รับเงิน
รางวัล บาทละ 500 

 
ซ้ือ100 บาท 

 
ได้รับส่วนลดทันท ี

10 บาท 

 
ซ้ือได้ตามแผง

ลอตเตอรี ่กระดาษจด 

 
ขึ้นเงนิรางวัลทีร่้านค้า 24 
ชม.หักค่าธรรมเนียม 3% 

 

 
3 

 
แทง 3 ตวับน รับเงิน
รางวัล บาทละ 500 

 
ซ้ือ 120 บาท 

 
ลุ้นทองหนกั  
120 บาท 

 
ซ้ือได้ที่ตู้ออนไลน ์

 
ขึ้นเงนิรางวัลทีร่้านค้า 24 
ชม.หักค่าธรรมเนียม 3% 

 

 
4 

 
แทง 3 ตวับน รับเงิน
รางวัล บาทละ 500 

 
ซ้ือ 150 บาท 

 
ลุ้นทองหนกั  
150 บาท 

 
ซ้ือได้ตามแผง

ลอตเตอรี ่กระดาษจด 

 
ขึ้นเงนิรางวัลทีร่้านค้าทั่วไป 

หัก ค่าธรรมเนียม 2% 

 

 
5 

 
แทงโตด๊ 3 ตัวบนรับเงนิ

รางวัล บาทละ 100 

 
ซ้ือ100 บาท 

 
ลุ้นทองหนกั  
100 บาท 

 
ซ้ือได้ตามแผง

ลอตเตอรี ่กระดาษจด 

 
ขึ้นเงนิรางวัลทีร่้านค้า 24 
ชม.หักค่าธรรมเนียม 3% 

 

 
6 

 
แทงโตด๊ 3 ตัวบนรับเงนิ

รางวัล บาทละ 100 

 
ซ้ือ100 บาท 

 
ลุ้นทองหนกั  
100 บาท 

 
ซ้ือได้ที่ตู้ออนไลน ์

 
ขึ้นเงนิรางวัลทีร่้านค้าทั่วไป 

หัก ค่าธรรมเนียม 2% 

 

 
7 

 
แทงโตด๊ 3 ตัวบนรับเงนิ

รางวัล บาทละ 100 

 
ซ้ือ 120 บาท 

 
ได้รับส่วนลดทันท ี

20 บาท 

 
ซ้ือได้ตามแผง

ลอตเตอรี ่กระดาษจด 

 
ขึ้นเงนิรางวัลทีร่้านค้าทั่วไป 

หัก ค่าธรรมเนียม 2% 

 

 
8 

 
แทงโตด๊ 3 ตัวบนรับเงนิ

รางวัล บาทละ 100 

 
ซ้ือ 150 บาท 

 
ได้รับส่วนลดทันท ี

50 บาท 

 
ซ้ือได้ที่ตู้ออนไลน ์

 
ขึ้นเงนิรางวัลทีร่้านค้า 24 
ชม.หักค่าธรรมเนียม 3% 
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ภาคผนวก ญ 
ค าสั่ง (Syntax) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)  

ด้วยโปรแกรม SPSS 
 
CONJOINT PLAN='C:\Users\Dell\Desktop\complete 300 people\ชุดคุณลักษณะ 8 ชุด plan.sav.sav' 

/Data='C:\Users\Dell\Desktop\complete 300 people\ข้อมูลส่วนที่ 3 pre data.sav' 
/SCORE=PREF1 to PREF8 
/SUBJECT=ID 
/FACTORS=สามารถเลือกเลขได้ (DISCRETE) ราคาซื้อเริ่มต้น (DISCRETE) 

โปรโมชั่น (DISCRETE) สถานที่ซื้อ (DISCRETE) บริการขึ้นเงินรางวัล 
(DISCRETE)  

/PRINT=SUMMARYONLY/PLOT=summary 
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ด้วยโปรแกรม SPSS 
1) ค าสั่งวิเคราะห์ประมวลผลแบบ OrtH0gonal Design ลดจ านวนชุดคุณลักษณะที่เหมาะสม เหลือ
เพียง 8 ชุดคุณลักษณะทางเลือก 

Card List 
Card 
ID 

select number 
start 
price 

promotion 
easy to 

buy 
convenient get 

reward 
1 3 digit after on 1st prize 100 discount machine store 
2 3 digit after on 1st prize 100 discount paper store open 24 hr 
3 3 digit after on 1st prize 120 coupon machine store open 24 hr 

4 3 digit after on 1st prize 150 coupon paper store 
5 switching 3 digit after on 1st prize 100 coupon paper store open 24 hr 
6 switching 3 digit after on 1st prize 100 coupon machine store 

7 switching 3 digit after on 1st prize 120 discount paper store 
8 switching 3 digit after on 1st prize 150 discount machine store open 24 hr 
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2) Model Description 

Model Description 

คุณลักษณะ N of Levels 
Relation to Ranks or 

Scores 
สามารถเลือกเลขได้ 2 Discrete 
ราคาซื้อเริ่มต้น 3 Discrete 
โปรโมชั่น 2 Discrete 
สถานที่ซื้อ 2 Discrete 
บริการขึ้นเงินรางวัล 2 Discrete 

All factors are ortH0gonal. 
 
3) Utility 

Utilities 

คุณลักษณะ Utility Estimate Std. Error 
สามารถเลือกเลขได้ 3 digit after on 1st prize .075 .080 

switching 3 digit after on 1st prize -.075 .080 
ราคาซื้อเริ่มต้น 100 .161 .107 

120 -.006 .125 
150 -.154 .125 

โปรโมชั่น discount -.028 .080 
coupon .028 .080 

สถานที่ซื้อ paper -.137 .080 
machine .137 .080 

บริการขึ้นเงินรางวัล store open 24 hr -.111 .080 
store .111 .080 

 (Constant)  6.461 .084 

 
 

  



Ref. code: 25595804010477WMP

 

 

92 

92 

4) Importance Values  
Importance Values 

สามารถเลือกเลขได้ 21.695 
ราคาซื้อเริ่มต้น 28.620 
โปรโมชั่น 17.397 
สถานที่ซื้อ 15.806 
บริการขึ้นเงินรางวัล 16.482 

Averaged Importance Score 
 

5) Correlation 
 

Correlationsa Value Sig. 

Pearson's R .946 .000 
Kendall's tau .691 .009 

a. Correlations between observed and estimated preferences 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวทองธรรม กุมภีพงษ์ 
วันเดือนปีเกิด 9 มีนาคม 2524 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2546: บริหารธุรกิจบัณฑิต  
 (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ประสบการณ์ท างาน 2546-ปัจจุบัน: นักวิชาการเงินและบัญชี 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 

 


