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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัและ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื้อสลากกินแบ่งรฐับาลผ่าน
ระบบออนไลน์ช่วงโควดิ19 ในจงัหวดัสงขลา และก าหนดกลุ่มตวัอย่างประชากรที่อาศยัในเขต
พืน้ที ่จงัหวดัสงขลา จ านวน 400 คน เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์ขอ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิสถติทิี่ใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์ค่าสถติแิบบ Independent sample t-test เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัและสถติกิารวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) เปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป 
 ผลการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท และผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสลากกินแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ใน
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมพบว่าให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
สิง่แวดล้อมทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการขาย และด้านบุคคล
ตามล าดบั ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากกินแบ่งรฐับาลผ่าน
ระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมพบว่าให้ความส าคญัในระดบัมาก
ทีสุ่ด เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า ขัน้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื ขัน้ประเมนิทางเลอืก รองลงมาคอื  
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ขัน้การตดิสนิใจซื้อ ขัน้พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ ขัน้ตระหนักถงึปัญหาและขัน้แสวงหาขอ้มูล  
ตามล าดบั ผลการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคที่มอีายุ รายได้ การศึกษา 
และอาชพีแตกต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์
ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และผูบ้รโิภคที่
ม ีเพศ แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อที่ไม่แตกต่างกนั ผลการศกึษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อ
สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั 0.05 มจี านวน 5 ด้าน จากปัจจยั 7 ด้าน โดยเรยีงล าดบัความส าคญัมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการ และดา้นการส่งเสรมิการขาย  โดยม ี2 ดา้นที ่ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อ
สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นบุคคล 
 
ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ABSTRACT 

 The research objective is to investigate the various demographic characteristics 
and marketing mix factors influencing people in Songkhla's decision to purchase Thai 
Lottery online during the Covid-19 period. A sample of 400 people living in Songkhla is 
chosen for quantitative research, and a questionnaire is used as a research instrument 
in this study. The data is analyzed with statistical packages such as frequency, 
percentage, average, and standard deviation. The independent sample t-test is used to 
compare the difference between the averages of two independent sample groups. 
Furthermore, One-Way ANOVA is used to compare the differences in the average of 
more than two sample groups. 
 According to the study of 400 participants, the majority of them are females 
between the ages of 31 - 40, have a bachelor's degree, and work in a private company 
with an average monthly revenue of 20,001 - 30,000 Bath. The study result on the 
marketing mix affecting the behavior of people living in Songkhla to purchase Thai 
Lottery online during the Covid-19 situation shows that individuals pay close attention to 
it. When each item is considered, the highest average is discovered to be product, 
channel of place, physical , process, price, promotion, and people, respectively. The 
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study of the factors affecting the decision of such people also appears that they also 
pay close attention to it. When each factor is taken into account, the highest average 
factor is evaluation of alternatives , purchasing decision, post purchases behavior , 
problem recognition, and information research, respectively. The study results of 
demographic characteristics of consumers ranging in age, income, education, and 
occupation appear that such disparate factors influence Songkhla residents' decision to 
purchase Thai Lottery online during the Covid-19 situation. Each factor has a 
statistically significant difference at the 0.05 level. The study shows that different 
genders influence the decision to purchase Thai Lottery in different ways. According to 
the research results of the marketing mix factor, there are 5 factors out of 7 that are 
statistically significant at the 0.05 level, namely physical , place, product, process, and 
promotion, in that order. Price and people, on the other hand, do not appear to 
influence the decision of people living in Songkhla to purchase Thai Lottery online 
during the Covid-19 situation. 
 
Key word: Marketing Mix influences the decision of people to purchase Thai Lottery 
online during the Covid-19 period. 

บทน า 

 จากการแพรร่ะบาดของโควคิ19 ส่งผลใหป้ระชาชน และ กจิการต่างๆ เกดิการปรบัตวั
อยา่งรวดเรว็ จนกลายเป็นวถิชีวีติความปกตริปูแบบใหม ่ หรอื ทีเ่รยีกว่า “New Normal” โดย
มองว่าโลกจะขบัเคลื่อนธุรกจิดว้นเทคโนโลย ี ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ คอื ธุรกจิการซือ้ขาย
ออนไลน์จะเตบิโตขึน้อยา่งมหาศาล เพราะ สถานการณ์บงัคบัท าใหเ้กดิความคุน้ชนิ และ 
กลายเป็นวถิชีวีติแบบ “New Normal” ทีม่คีวามแตกต่างไปจากรปูแบบเดมิ และ การซือ้ขาย
สนิคา้ออนไลน์จะเตบิโตขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัมกีารน าแพลตฟอรม์ทางตลาดออนไลน์เขา้มาใช้
(กรงุเทพธุรกจิ, 2564)  เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึผูผ้ลติไดอ้ยา่งรวดเรว็ และยงัลดความ
เสีย่งในการรวมตวักนัโดยไมจ่ าเป็น ตามนโยบายของภาครฐั คอื การเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
หรอื “Social distancing” (รวสิรา ศรบีรรจงอและนันทวนั เหลีย่มปรชีา, 2564) จากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดโควคิ19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฝืดเคอืง ท าใหค้นบางกลุ่มหนัมาเสีย่งโชค เพื่อหวงั
รวยทางลดัมากขึน้ ซึง่ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั การซือ้หวยรฐับาล หรอื การซือ้สลากกนิแบ่ง
รฐับาล ถอืว่าถูกกฎหมาย เพราะ มหีน่วยงานรฐัวสิาหกจิ ทีช่ื่อว่า ส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล
เป็นผูด้แูล และ ด าเนินการออกรางวลัใน วนัที ่1 และ 16 ของทุกเดอืน(ชื่นสุมล บุนนาค,วสนัต ์
เจนรว่มจติ, 2561)  จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นจะเหน็ไดว้่าการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี และ
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รปูแบบการด าเนินชวีติของคนในยคุปัจจบุนัเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็จากสถานการณ์ถูกบบี
บงัคบัท าให ้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา 

วตัถปุระสงค ์
 1.เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา 
 2.เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิ
แบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา 

สมมติฐานของงานวิจยั 
 1.ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลาทีแ่ตกต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาล
ผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา 

ขอบเขตงานวิจยั 
 ผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา เป็น
งานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยการเกบ็ตวัอย่างจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สลาก
กนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลาจ านวน 400 ชุด และมตีวั
แปรทีศ่กึษาไดแ้ก่ 
 ตวัแปรต้น ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศกึษา อาชพี และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ(์Product) ดา้นราคา(Price)  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสรมิการขาย(Promotion) ดา้นบุคคล(People)  
ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ(Physical) ดา้นกระบวนการ(Process) 
 ตัวแปรตาม กระบวนการตัดสินใจซื้อ  ได้แ ก่  ขัน้ตระหนักถึง ปัญหา (Problem 
recognition) ขัน้แสวงหาข้อมูล(Information search) ขัน้ประเมนิทางเลือก(Evaluation of 
alternatives) ขัน้การติดสินใจซื้อ(Purchase decision) ขัน้พฤติกรรมภายหลงัการซื้อ(Post 
purchase behavior) 

 

 



5 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler (1997, p. 92) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นตวัแปร
ทางการตลาดที่น ามาใช้ เพื่อตอบสนองความความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เดมิ
ส่วนประสมการทางตลาดจะมตีวัแปร 4 ดา้น (4Ps) ต่อมามกีารคดิคน้ตวัแปรใหม่ขึน้อกี 3 ดา้น 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการตลาดสมยัใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัธุรกจิทางดา้นการบรกิาร ดงันัน้จงึ
เรยีกไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ซึง่ประกอบดว้ย 
1. ดา้นผลติภณัฑ ์( Product ) 
2. ดา้นราคา ( Price ) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place ) 
4. ดา้นการส่งเสรมิการขาย ( Promotion ) 
5. ดา้นบุคคล ( People ) 
6. ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical) 
7. ดา้นกระบวนการ ( Process ) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ 
 กระบวนการตดัสินใจซื้อจะเป็นการพิจารณาตามขัน้ตอน ซึ่งนักการตลาดจะจดัส่วน
ประสมทางการตลาดให้เขา้ไปมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค(Kotler & Keller, 2012) 
โดยผูบ้รโิภคจะมกีระบวนการในการตดัสนิใจซือ้ 5 ขัน้ ซึง่ประกอบดว้ย 
1. ขัน้ตระหนกัถงึปัญหา (Problem recognition)  
2. ขัน้แสวงหาขอ้มลู (Information search)  
3. ขัน้ประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives)  
4. ขัน้การตดิสนิใจซือ้ (Purchase decision) 
5. ขัน้พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) 

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 ณฐมน กสัปะและฐติารยี ์ศริมิงคล (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาด4C’s 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ของผู้บริโภคในจังหวัด
ขอนแก่น” จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 -40 ปี 
การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีข้าราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน 10,001-20,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในด้านความต้องการของ
ผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของผู้บรโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ของผูบ้รโิภค และดา้นการสื่อสาร 
พบว่ามคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในดา้นความ
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ตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ของผูบ้รโิภค และดา้น
การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) โดยตวัแปรปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’sทัง้ 4 ตวัสามารถร่วมกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ได ้
 สุภารตัน์  ศรสีว่างและถนอมพงษ์ พานิช(2563) ไดศ้กึษาเรื่อง “ทศันคต ิความไวว้างใจ 
และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผล ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคล
กลุ่มเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการวจิยัพบว่า ทศันคติ ความไว้วางใจ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การรกัษา
ความเป็นส่วนตวั และการใหบ้รกิารส่วนบุคคลมคีวามส าคญัระดบัมากต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดมคีวามส าคญัระดับ
ปานกลางต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านเฟซบุ๊ก และพบว่าทศันคตดิ้านอารมณ์ ด้านพฤตกิรรม 
และด้านความรู้ความเข้าใจ ความไว้วางใจด้นความเชื่อถือ ด้านความเชื่อมัน่ และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านราคา ช่องทางการจดัจ าหนาย การรกัษาความเป็นส่วนตวั 
และการให้บรกิารส่วนบุคคล มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจน
เนอเรชัน่เอก็ซใ์นเขตกรงุเทพมหานคร 

วิธีด าเนินงานวิจยั 
ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูท้ีซ่ ือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโค
วคิ19 ในจงัหวดัสงขลาจ านวน 400 คน  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ เป็นลกัษณะค าถามแบบ Ordinary จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) ประกอบดว้ย 7 
ดา้น คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคคล 
ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั ตามล าดบัของ Rating 
Scale จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ คอื ขัน้
ตระหนกัถงึปัญหา ขัน้แสวงหาขอ้มลู ขัน้ประเมนิทางเลอืก ขัน้การตดัสนิใจซือ้ และขัน้พฤตกิรรม
ภายหลงัการซือ้ ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั ตามล าดบัของ Rating Scale จ านวน 5 ขอ้ 
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การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมูลรวบรวม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ส าหรบัการเก็บกลุ่ม
ตวัอย่างผ่าน Google Form ในการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตวัอย่างที่อาศยัอยู่ในจงัหวดั
สงขลา ทัง้หมดจ านวน 400 ชุด จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติต่ิอไป  

การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้
1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
 1.1ค่ารอ้ยละ(Percentage) เพื่อใชใ้นการอธบิายลกัษณะขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่ง
รฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19  
 1.2 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
ใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูในดา้นต่างๆเกีย่วกบัการอธบิายและวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19  
2. สถติทิี่ใช้หาความเชื่อมัน่ เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์

แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) ค่าแอลฟาทีไ่ดจ้ะแสดง

ถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถามโดยจะมคี่าระหว่าง 0 ≤     ≤ 1 
3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
 3.1 ค่าสถติIิndependent sample t-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ
กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
 3.2 สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) 
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป 

ผลการวิจยั 
 1.ผลการศกึษาเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 67.00 มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 66.80 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 83.80 มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน 
คดิเป็นรอ้ยละ 59.30 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 56.00 
ตามล าดบั 
 2.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สลากฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้านผลติภณัฑ์(Product) รองลงมาคอื ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
(Place) ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ(Physical) ดา้นกระบวนการ(Process) ดา้นราคา(Price) 
ดา้นการส่งเสรมิการขาย(Promotion) และดา้นบุคคล(People) ตามล าดบั 
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 3.ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากฯผ่านระบบออนไลน์ โดย
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ขัน้
ประเมนิทางเลอืก(Evaluation of alternatives) รองลงมาคอื ขัน้การตดิสนิใจซื้อ(Purchase 
decision) ขัน้พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ(Post purchase behavior) ขัน้ตระหนักถงึปัญหา
(Problem recognition) และขัน้แสวงหาขอ้มลู(Information search) ตามล าดบั 
 4.ผลการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคทีม่อีายุ รายได ้การศกึษา และ
อาชพีแตกต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วง
โควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และผูบ้รโิภคที่ม ี
เพศ แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อ
สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 มจี านวน 5 ดา้น จากปัจจยั 7 ด้าน โดยเรยีงล าดบัความส าคญัมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการ และดา้นการส่งเสรมิการขาย  โดยม ี2 ดา้นที ่ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้
สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นบุคคล 

อภิปรายผล 
 1.ผลการศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศ มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิ
แบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลาที่ ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั
งานวจิยัของชื่นสุมล บุนนาค และวสนัต์ เจนร่วมจติ(2561) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรม
การซื้อสลากกนิแบ่งรฐับาลของกลุ่มเจนเนอเรชัน่B,X และ Y ในเขตกรุุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจยัดา้นเพศไม่ส่งผลต่อ พฤตกิรรมการซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลของกลุ่มเจนเนอเรชัน่B,X และ 
Y จงึท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคดา้นเพศไมแ่ตกต่างกนั 
 2. ผลการศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรด์้านอายุ มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลาก
กินแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจงัหวดัสงขลาที่ แตกต่าง สอดคล้องกับ
งานวจิยั สโรชา พมิพ์ชยั(2560) ได้ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนัน 
กรณีสลากกนิแบ่งรฐับาลและสลากลอ็ตโต้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่
ต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการเล่นพนนั กรณสีลากกนิแบ่งรฐับาลและสลากลอ็ตโต ้ทีแ่ตกต่างกนั 
 3.ผลการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลาที ่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัชยัวฒัน์ วงศ์เสนา(2563) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องพฤตกิรรมการชือ้สลาก
กินแบ่งรฐับาลของผู้ประกอบอาชพีค้าขายในจงัหวดัอุบลราชธานี โดยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อ
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เดอืนที่ต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการชื้อสลากกินแบ่งรฐับาลของผู้ประกอบอาชพีค้าขาย ที่
แตกต่างกนั 
 4.ผลการศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรร์ะดบัการศกึษา มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อ
สลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลาที ่แตกต่าง สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัรตกิร ศิรพิฤกษ์พงษ์, ภูษิต วงศ์หล่อสายชล(2559) ได้ท าการศึกษาวจิยัเรื่องความ
แตกต่างของทศันคตแิละพฤติกรรมระหว่างการซื้อสลากออมสนิและสลากกินแบ่งรฐับาลของ
ผู้บรโิภคในเขตประตูน ้ าพระอินทร์ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยพบว่า ระดบัการศึกษาที่
ต่างกนั ส่งผลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมระหว่างการซือ้สลากออมสนิและสลากกนิแบ่งรฐับาล ที่
แตกต่างกนั 
 5.ผลการศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอาชพี มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลาก
กนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลาที ่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัเมธ์
วดี วิทยานุกร(2560)ได้ท าการศึกษาวจิยัเรื่องพฤติกรรมการเลอืกซื้อและทศันคติต่อการจดั
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรฐับาลของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล โดยพบว่า อาชพีที่
ต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้และทศันคตต่ิอการจดัจ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาลของ
ผูบ้รโิภค ทีแ่ตกต่างกนั 
 6.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาล
ผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา ซึง่สามารถอภปิรายผลแต่ละดา้นไดด้งันี้ 
      6.1 ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ(Physical) ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลาก
กนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา โดยผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจบน
หน้าเวบ็ไซน์หรอืหน้าแพลตฟอรม์ ไม่มป้ีาย โฆษณา (Banner) ขึน้มารบกวนการเลอืกซือ้และ
สัง่ซือ้สนิคา้ รองลงมา คอื มกีารจดัการหน้าเวบ็ไซน์หรอืหน้าแพลตฟอรม์ใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื 
ตามล าดบั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโสภติา รตันสมโชค(2558) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ ในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าเฉลมิพระเกยีรต ิ(บทีี
เอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภายในสถานีมคีวามสะอาด รองลงมาคือ 
ภายในสถานีและชานชาลามคีวามปลอดภยั 42 ไดร้บั  
      6.2 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place)  ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิ
แบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา โดยผูบ้รโิภคสนใจเรื่องมคีวามตรง
ต่อเวลาในการจดัส่ง รองลงมา คอื มกีารจดัเรยีงตวัเลขสลากฯใหง้า่ยต่อการเลอืกซือ้และเวบ็ไซต์
ขายสลากฯใช้งานง่ายและมคีวามสะดวก ในขัน้ตอนการสัง่ซื้อ ตามล าดบัโดยสอดคล้องกับ
งานวจิยัของโสภติา รตันสมโชค(2558) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธพิล
ต่อความพงึพอใจ ในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าเฉลมิพระเกียรติ (บีทเีอส) ของประชากรในเขต
กรงุเทพมหานครเครือ่งจ าหน่ายตัว๋โดยสาร อตัโนมตั ิพบว่า มคี าอธบิายเกี่ยวกบัขัน้ตอนการซือ้
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ตัว๋โดยสารอย่างชดัเจน รองลงมาคอื จ านวนของห้องจ าหน่ายตัว๋โดยสาร มคีวามเพยีงพอกบั 
ผูใ้ชบ้รกิาร   
      6.3 ดา้นผลติภณัฑ(์Product) ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิแบ่งรฐับาล
ผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา โดยผู้บรโิภคสนใจเรื่องสลากฯ มตีวัเลขที่
หลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้ รองลงมา คอื มขีอ้ตกลง เงื่อนไข การรบัประกนัในการ
สัง่ซือ้ สลากฯอยา่งชดัเจน มกีารตดิตามหลงัจากการออกรางวลั  และมคีวามน่าเชื่อถอืของสนิคา้
หรอืผูป้ระกอบการ ตามล าดบั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑามาศ เฟ่ืองโชตกิาร ลสัดา ยาวิ
ละ และรตันา สิทธิอ่วม(2563) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้บนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชนในจงัหวดัพษิณุโลก พบว่า สนิคา้มคีวาม
หลากหลาย  รองลงมาคอื สนิคา้มคีวามทนัสมยั  
      6.4 ด้านกระบวนการ(Process) ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากกินแบ่ง
รฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา โดยผู้บรโิภคสนใจเรื่องขัน้ตอนการ
สัง่ซือ้ไมยุ่ง่ยากและไมซ่บัซอ้น ทีสุ่ด ม ีรองลงมา คอื ในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ มบีรกิารจดัส่งสนิคา้
ที่ครอบคลุม ตามล าดบัโดยสอดคล้องกบังานวจิยัของโสภติา รตันสมโชค(2558) ศกึษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าเฉลมิพระ
เกยีรติ (บทีเีอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มกีารให้บรกิารอย่างเสมอภาค
ตามล าดบัก่อนหลงั และไม่เลอืกปฏบิตัิ รองลงมาคอื มรีะบบออกตัว๋ โดยสารที่มคีวามรวดเรว็ 
ไดร้บั 
      6.5 ดา้นการส่งเสรมิการขาย(Promotion) ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากกนิ
แบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควดิ 19 ในจงัหวดัสงขลา โดยผู้บรโิภคสนใจเรื่องมกีารส่ง
ขอ้มลูข่าวสารใหท้ราบผ่านทางแพลตฟอรม์ , เฟสบุ๊ค , ไลน์ และ สื่อออนไลน์ต่างๆ รองลงมา 
คอื มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อโฆษณาสนิค้าต่างๆ ตามล าดับโดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ
เปรมกมล หงส์ยนต(2562) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่ออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บรโิภคยุคดจิทิลัในกรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อในการ
โฆษณาออนไลน์ของสนิคา้บนแอพพลเิคชนัออนไลน์(ลาซาดา้)  เช่น Facebook fan pang มกีาร
เขา้ถงึไดง้า่ย  รองลงมามโีปรโมชัน่ และกจิกรรมใหเ้ขา้รว่มบน แอพพลเิคชนัออนไลน์ (ลาซาดา้) 

ข้อเสนอแนะ 

1.ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลไปใช ้ 
 1.1 ดา้นการรบัรูถ้งึความต้องการใชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการควรมกีารบรกิารในการสัง่ซื้อ
สลากฯผ่านระบบออนไลน์ที่ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
ผูบ้รโิภคลดการ เดนิทางออกไปเลอืกซือ้ทีร่า้นและลดการสมัผสั พบเจอกนัในช่วงโควคิ19  
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 1.2 ดา้นการแสวงหาขอ้มูลการใช้บรกิารผู้ประกอบการควรมกีารเคร่งครดัเกี่ยวกบัการ
ให้ ข้อมูลในการบรกิารเพิ่มมากยิง่ขึ้น และง่ายต่อการรบัรู้เพื่อเพิ่มมาตรการการบรกิารและ
ป้องกนัการ แพรก่ระจายของเชือ้โควคิ19 ของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละรายใหม้คีวามปลอดภยัมากทีสุ่ด 
 1.3 ด้านการประเมินทางเลือกผู้ให้บรกิาร ผู้ประกอบการควรมกีารเพิ่มโปรโมชัน่ที ่
หลากหลาย เพื่อใหผู้้บรกิารได้มกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อตามความต้องกรและตามความเหมาะสม
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 1.4 ดา้นการตดัสนิใจเลอืกผูใ้หบ้รกิาร ผูป้ระกอบการควรมมีาตรฐานในการตดัสนิใจใช ้
บรกิารจากผูใ้หบ้รกิาร เพื่อทีจ่ะสรา้งฐานการบรกิารทีก่วา้งขวางเพิม่มากขึน้จากการตดัสนิใจซือ้
อยา่งต่อเนื่อง 
2. ขอ้เสนอแนะผลการวจิยัครัง้ต่อไป  
 2.1 การศกึษาครัง้ต่อไปควรจะศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจงัหวดั
สงขลา  
 2.2 การศกึษาครัง้ต่อไปควรจะศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบกัารเปรยีบเทยีบแรงจงูใจผูบ้รโิภค
ที่มผีลต่อการการตดัสนิใจซื้อสลากกนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบผ่านออนไลน์ของผู้บรโิภคในพื้นที่
ต่างๆในช่วงโควคิ เพื่อน าขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบความแตกต่างแต่ละพืน้ที ่ 
 2.3การศกึษาครัง้ต่อไปควรเก็บขอ้มูลที่เป็นแบบสมัภาษณ์กบัผู้บรโิภคที่เลอืกซื้อสลาก
กนิแบ่งรฐับาลผ่านระบบออนไลน์แบบเจาะลกึ ในช่วงโควคิ19 เพื่อที่จะได้ขอ้มูลที่ หลากหลาย
และตรงประเดน็มากยิง่ขึน้ 
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