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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันและ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน
ระบบออนไลน์ช่วงโควิด19 ในจังหวัดสงขลา และกาหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่อาศัยในเขต
พืน้ ที่ จังหวัดสงขลา จานวน 400 คน เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิตทิ ่ใี ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิตแิ บบ Independent sample t-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระต่อกันและสถิตกิ ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน และมี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ใน
จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมพบว่าให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ด้า นที่ม ีค่ า เฉลี่ย สูง สุ ด คือ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ รองลงมาคือ ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า น
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านบุคคล
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน
ระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมพบว่าให้ความสาคัญในระดับมาก
ทีส่ ุด เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ขัน้ ทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ขัน้ ประเมินทางเลือก รองลงมาคือ
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ขัน้ การติดสินใจซื้อ ขัน้ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ขัน้ ตระหนักถึงปั ญหาและขัน้ แสวงหาข้อมูล
ตามลาดับ ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มอี ายุ รายได้ การศึกษา
และอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์
ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และผูบ้ ริโภคที่
มี เพศ แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อที่ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีจานวน 5 ด้าน จากปั จจัย 7 ด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญมากไปหาน้ อ ย
ได้แ ก่ ด้า นสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า น
กระบวนการ และด้านการส่งเสริมการขาย โดยมี 2 ด้านที่ ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ ด้านราคา และด้านบุคคล
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน
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.
บทนา
จากการแพร่ระบาดของโควิค19 ส่งผลให้ประชาชน และ กิจการต่างๆ เกิดการปรับตัว
อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็ นวิถชี วี ติ ความปกติรปู แบบใหม่ หรือ ทีเ่ รียกว่า “New Normal” โดย
มองว่าโลกจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วนเทคโนโลยี ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม คือ ธุรกิจการซือ้ ขาย
ออนไลน์จะเติบโตขึน้ อย่างมหาศาล เพราะ สถานการณ์บงั คับทาให้เกิดความคุน้ ชิน และ
กลายเป็ นวิถชี วี ติ แบบ “New Normal” ทีม่ คี วามแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม และ การซือ้ ขาย
สินค้าออนไลน์จะเติบโตขึน้ อย่างเห็นได้ชดั มีการนาแพลตฟอร์มทางตลาดออนไลน์เข้ามาใช้
(กรุงเทพธุรกิจ, 2564) เพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงผูผ้ ลิตได้อย่างรวดเร็ว และยังลดความ
เสีย่ งในการรวมตัวกันโดยไม่จาเป็ น ตามนโยบายของภาครัฐ คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม
หรือ “Social distancing” (รวิสรา ศรีบรรจงอและนันทวัน เหลีย่ มปรีชา, 2564) จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิค19 ส่งผลให้เศรษฐกิจฝืดเคือง ทาให้คนบางกลุ่มหันมาเสีย่ งโชค เพื่อหวัง
รวยทางลัดมากขึน้ ซึง่ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั การซือ้ หวยรัฐบาล หรือ การซือ้ สลากกินแบ่ง
รัฐบาล ถือว่าถูกกฎหมาย เพราะ มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทีช่ ่อื ว่า สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็ นผูด้ แู ล และ ดาเนินการออกรางวัลใน วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน(ชื่นสุมล บุนนาค,วสันต์
เจนร่วมจิต, 2561) จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และ
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รูปแบบการดาเนินชีวติ ของคนในยุคปั จจุบนั เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์ถูกบีบ
บังคับทาให้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทาการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
2.เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกิน
แบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
สมมติ ฐานของงานวิ จยั
1.ผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาทีแ่ ตกต่างกัน
2.ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาล
ผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา
ขอบเขตงานวิ จยั
ผู้ท่ซี ้อื สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา เป็ น
งานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื สลาก
กินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลาจานวน 400 ชุด และมีตวั
แปรทีศ่ กึ ษาได้แก่
ตัวแปรต้น ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ และ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(Product) ด้านราคา(Price)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการขาย(Promotion) ด้านบุคคล(People)
ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ(Physical) ด้านกระบวนการ(Process)
ตั ว แปรตาม กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ได้ แ ก่ ขั น้ ตระหนั ก ถึ ง ปั ญหา (Problem
recognition) ขัน้ แสวงหาข้อมูล (Information search) ขัน้ ประเมินทางเลือก(Evaluation of
alternatives) ขัน้ การติดสินใจซื้อ (Purchase decision) ขัน้ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post
purchase behavior)
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แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด
Kotler (1997, p. 92) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นตัวแปร
ทางการตลาดที่นามาใช้ เพื่อตอบสนองความความต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เดิม
ส่วนประสมการทางตลาดจะมีตวั แปร 4 ด้าน (4Ps) ต่อมามีการคิดค้นตัวแปรใหม่ขน้ึ อีก 3 ด้าน
เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนัน้ จึง
เรียกได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ซึง่ ประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ( Product )
2. ด้านราคา ( Price )
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( Place )
4. ด้านการส่งเสริมการขาย ( Promotion )
5. ด้านบุคคล ( People )
6. ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (Physical)
7. ด้านกระบวนการ ( Process )
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซือ้
กระบวนการตัดสินใจซื้อ จะเป็ นการพิจารณาตามขัน้ ตอน ซึ่งนักการตลาดจะจัดส่ ว น
ประสมทางการตลาดให้เข้าไปมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค(Kotler & Keller, 2012)
โดยผูบ้ ริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซือ้ 5 ขัน้ ซึง่ ประกอบด้วย
1. ขัน้ ตระหนักถึงปั ญหา (Problem recognition)
2. ขัน้ แสวงหาข้อมูล (Information search)
3. ขัน้ ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
4. ขัน้ การติดสินใจซือ้ (Purchase decision)
5. ขัน้ พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post purchase behavior)
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ณฐมน กัสปะและฐิตารีย์ ศิรมิ งคล (2563) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาด4C’s
ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ (เฟสบุ๊ ค ) ของผู้บ ริโ ภคในจัง หวัด
ขอนแก่ น ” จากการวิจ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง อายุร ะหว่ า ง 31-40 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในด้านความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ ของผูบ้ ริโภค และด้านการสื่อสาร
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ในด้านความ
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ต้องการของผูบ้ ริโภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ ของผูบ้ ริโภค และด้าน
การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) โดยตัวแปรปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’sทัง้ 4 ตัวสามารถร่วมกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ได้
สุภารัตน์ ศรีสว่างและถนอมพงษ์ พานิช(2563) ได้ศกึ ษาเรื่อง “ทัศนคติ ความไว้วางใจ
และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่สี ่งผล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคล
กลุ่มเจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการวิจยั พบว่า ทัศนคติ ความไว้วางใจ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การรักษา
ความเป็ นส่วนตัว และการให้บริการส่วนบุคคลมีความสาคัญระดับมากต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ดา้ นการส่งเสริมทางการตลาดมีความสาคัญระดับ
ปานกลางต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก และพบว่าทัศนคติด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม
และด้านความรู้ความเข้าใจ ความไว้วางใจด้นความเชื่อถือ ด้านความเชื่อมัน่ และปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านราคา ช่องทางการจัดจาหนาย การรักษาความเป็ นส่วนตัว
และการให้บริการส่วนบุคคล มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านเฟซบุ๊กของบุคคลกลุ่มเจน
เนอเรชันเอ็
่ กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิ ธีดาเนิ นงานวิ จยั
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูท้ ซ่ี อ้ื สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโค
วิค19 ในจังหวัดสงขลาจานวน 400 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลีย่ เป็ นลักษณะคาถามแบบ Ordinary จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ( 7Ps ) ประกอบด้วย 7
ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล
ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ตามลาดับของ Rating
Scale จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ คือ ขัน้
ตระหนักถึงปั ญหา ขัน้ แสวงหาข้อมูล ขัน้ ประเมินทางเลือก ขัน้ การตัดสินใจซือ้ และขัน้ พฤติกรรม
ภายหลังการซือ้ ซึง่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ตามลาดับของ Rating Scale จานวน 5 ข้อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ว ิจ ยั ท าการเก็บข้อ มูล รวบรวม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ส าหรับ การเก็บ กลุ่ ม
ตัวอย่างผ่าน Google Form ในการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
สงขลา ทัง้ หมดจานวน 400 ชุด จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิตติ ่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
1.1ค่าร้อยละ(Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม และส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่ง
รัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19
1.2 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
ใช้แปลความหมายของข้อมูลในด้านต่างๆเกีย่ วกับการอธิบายและวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19
2. สถิตทิ ่ใี ช้หาความเชื่อมัน่ เพื่อหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ค่าแอลฟาทีไ่ ด้จะแสดง
ถึงระดับความคงทีข่ องแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤  ≤ 1
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ค่าสถิตIิ ndependent sample t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน
3.2 สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป
ผลการวิ จยั
1.ผลการศึกษาเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปด้
่ านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.00 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 66.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 83.80 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน
คิดเป็ นร้อยละ 59.30 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 56.00
ตามลาดับ
2.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สลากฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุ ด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
(Place) ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ(Physical) ด้านกระบวนการ(Process) ด้านราคา(Price)
ด้านการส่งเสริมการขาย(Promotion) และด้านบุคคล(People) ตามลาดับ
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3.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากฯผ่านระบบออนไลน์ โดย
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขัน้
ประเมินทางเลือก(Evaluation of alternatives) รองลงมาคือ ขัน้ การติดสินใจซื้อ (Purchase
decision) ขัน้ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) ขัน้ ตระหนักถึงปั ญหา
(Problem recognition) และขัน้ แสวงหาข้อมูล(Information search) ตามลาดับ
4.ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ รายได้ การศึกษา และ
อาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วง
โควิด 19 ในจังหวัดสงขลาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และผูบ้ ริโภคที่ม ี
เพศ แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ ที่ไม่แตกต่ างกัน ผลการศึกษาปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาด พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 มีจานวน 5 ด้าน จากปั จจัย 7 ด้าน โดยเรียงลาดับความสาคัญมากไปหาน้อย
ได้แ ก่ ด้า นสิ่ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า น
กระบวนการ และด้านการส่งเสริมการขาย โดยมี 2 ด้านที่ ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้
สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ ด้านราคา และด้านบุคคล
อภิ ปรายผล
1.ผลการศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกิน
แบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาที่ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชื่นสุมล บุนนาค และวสันต์ เจนร่วมจิต(2561) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง พฤติกรรม
การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มเจนเนอเรชันB,X
่
และ Y ในเขตกรุุงเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัยด้านเพศไม่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มเจนเนอเรชันB,X
่
และ
Y จึงทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคด้านเพศไม่แตกต่างกัน
2. ผลการศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลาก
กินแบ่งรัฐบาลผ่ านระบบออนไลน์ ช่ว งโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาที่ แตกต่ า ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั สโรชา พิมพ์ชยั (2560) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนัน
กรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากล็อตโต้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุท่ี
ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนัน กรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากล็อตโต้ ทีแ่ ตกต่างกัน
3.ผลการศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาที่ แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ชัยวัฒน์ วงศ์เสนา(2563) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องพฤติกรรมการชือ้ สลาก
กินแบ่งรัฐบาลของผู้ประกอบอาชีพค้าขายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่ อ
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เดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการชื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ที่
แตกต่างกัน
4.ผลการศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ระดับการศึกษา มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาที่ แตกต่าง สอดคล้องกับ
งานวิจยั รติกร ศิรพิ ฤกษ์พงษ์ , ภูษิต วงศ์หล่อสายชล(2559) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องความ
แตกต่างของทัศนคติและพฤติกรรมระหว่างการซื้อสลากออมสินและสลากกินแบ่งรัฐบาลของ
ผู้บริโภคในเขตประตูน้ าพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา โดยพบว่า ระดับการศึกษาที่
ต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมระหว่างการซือ้ สลากออมสินและสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่
แตกต่างกัน
5.ผลการศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลาก
กินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลาที่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับเมธ์
วดี วิทยานุ ก ร(2560)ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องพฤติกรรมการเลือ กซื้อ และทัศนคติต่ อการจัด
จาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยพบว่า อาชีพที่
ต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ และทัศนคติต่อการจัดจาหน่ ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของ
ผูบ้ ริโภค ทีแ่ ตกต่างกัน
6.ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาล
ผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา ซึง่ สามารถอภิปรายผลแต่ละด้านได้ดงั นี้
6.1 ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ(Physical) ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลาก
กินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา โดยผูบ้ ริโภคให้ความสนใจบน
หน้าเว็บไซน์หรือหน้าแพลตฟอร์ม ไม่มปี ้ าย โฆษณา (Banner) ขึน้ มารบกวนการเลือกซือ้ และ
สังซื
่ อ้ สินค้า รองลงมา คือ มีการจัดการหน้าเว็บไซน์หรือหน้าแพลตฟอร์มให้เกิดความน่ าเชื่อถือ
ตามลาดับ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภิตา รัตนสมโชค(2558) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการรถไฟฟ้ าเฉลิมพระเกียรติ (บีที
เอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภายในสถานีมคี วามสะอาด รองลงมาคือ
ภายในสถานีและชานชาลามีความปลอดภัย 42 ได้รบั
6.2 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(Place) ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกิน
แบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา โดยผูบ้ ริโภคสนใจเรื่องมีความตรง
ต่อเวลาในการจัดส่ง รองลงมา คือ มีการจัดเรียงตัวเลขสลากฯให้งา่ ยต่อการเลือกซือ้ และเว็บไซต์
ขายสลากฯใช้งานง่ายและมีค วามสะดวก ในขัน้ ตอนการสังซื
่ ้อ ตามล าดับโดยสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของโสภิตา รัตนสมโชค(2558) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อ ความพึงพอใจ ในการใช้บริก ารรถไฟฟ้ าเฉลิมพระเกียรติ (บีทเี อส) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครเครือ่ งจาหน่ ายตั ๋วโดยสาร อัตโนมัติ พบว่า มีคาอธิบายเกี่ยวกับขัน้ ตอนการซือ้
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ตั ๋วโดยสารอย่างชัดเจน รองลงมาคือ จานวนของห้องจาหน่ ายตั ๋วโดยสาร มีความเพียงพอกับ
ผูใ้ ช้บริการ
6.3 ด้านผลิตภัณฑ์(Product) ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาล
ผ่านระบบออนไลน์ ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา โดยผู้บริโภคสนใจเรื่องสลากฯ มีตวั เลขที่
หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า รองลงมา คือ มีขอ้ ตกลง เงื่อนไข การรับประกันในการ
สังซื
่ อ้ สลากฯอย่างชัดเจน มีการติดตามหลังจากการออกรางวัล และมีความน่ าเชื่อถือของสินค้า
หรือผูป้ ระกอบการ ตามลาดับ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของจุฑามาศ เฟื่ องโชติการ ลัสดา ยาวิ
ละ และรัต นา สิทธิอ่ ว ม(2563) ศึกษาส่ ว นประสมทางการตลาดที่ม ีอิท ธิพลต่ อ กระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า สินค้ามีความ
หลากหลาย รองลงมาคือ สินค้ามีความทันสมัย
6.4 ด้านกระบวนการ(Process) ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา โดยผู้บริโภคสนใจเรื่องขัน้ ตอนการ
สังซื
่ อ้ ไม่ยงุ่ ยากและไม่ซบั ซ้อน ทีส่ ุด มี รองลงมา คือ ในการสังซื
่ อ้ แต่ละครัง้ มีบริการจัดส่งสินค้า
ที่ครอบคลุม ตามลาดับโดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภิตา รัตนสมโชค(2558) ศึกษาปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้ าเฉลิมพระ
เกียรติ (บีทเี อส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการให้บริการอย่างเสมอภาค
ตามลาดับก่อนหลัง และไม่เ ลือกปฏิบตั ิ รองลงมาคือ มีระบบออกตั ๋ว โดยสารที่มคี วามรวดเร็ว
ได้รบั
6.5 ด้านการส่งเสริมการขาย(Promotion) ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากกิน
แบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์ช่วงโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา โดยผู้บริโภคสนใจเรื่องมีการส่ง
ข้อมูลข่าวสารให้ทราบผ่านทางแพลตฟอร์ม , เฟสบุ๊ค , ไลน์ และ สื่อออนไลน์ต่างๆ รองลงมา
คือ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาสินค้าต่างๆ ตามลาดั บโดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เปรมกมล หงส์ ย นต(2562) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้ า ผ่ า นทาง
แอพพลิเคชันออนไลน์
่
(ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจทิ ลั ในกรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อในการ
โฆษณาออนไลน์ของสินค้าบนแอพพลิเคชันออนไลน์(ลาซาด้า) เช่น Facebook fan pang มีการ
เข้าถึงได้งา่ ย รองลงมามีโปรโมชัน่ และกิจกรรมให้เข้าร่วมบน แอพพลิเคชันออนไลน์ (ลาซาด้า)
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
1.1 ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการใช้บริการ ผูป้ ระกอบการควรมีการบริการในการสังซื
่ ้อ
สลากฯผ่ า นระบบออนไลน์ ท่ีท าให้ผู้บ ริโ ภคมีค วามต้อ งการที่จ ะใช้ง านเพิ่ม มากขึ้น เพื่อ ให้
ผูบ้ ริโภคลดการ เดินทางออกไปเลือกซือ้ ทีร่ า้ นและลดการสัมผัส พบเจอกันในช่วงโควิค19
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1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูลการใช้บริการผู้ประกอบการควรมีการเคร่งครัดเกี่ยวกับการ
ให้ ข้อ มูลในการบริก ารเพิ่มมากยิง่ ขึ้น และง่ายต่อ การรับรู้เ พื่อเพิ่มมาตรการการบริการและ
ป้ องกันการ แพร่กระจายของเชือ้ โควิค19 ของผูใ้ ช้บริการแต่ละรายให้มคี วามปลอดภัยมากทีส่ ุด
1.3 ด้านการประเมินทางเลือ กผู้ใ ห้บริการ ผู้ประกอบการควรมีการเพิ่มโปรโมชันที
่ ่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริการได้มกี ารตัดสินใจเลือกซื้อตามความต้องกรและตามความเหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ด้านการตัดสินใจเลือกผูใ้ ห้บริการ ผูป้ ระกอบการควรมีมาตรฐานในการตัดสินใจใช้
บริการจากผูใ้ ห้บริการ เพื่อทีจ่ ะสร้างฐานการบริการทีก่ ว้างขวางเพิม่ มากขึน้ จากการตัดสินใจซือ้
อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะผลการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การศึกษาครัง้ ต่อไปควรจะศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผล
ต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่ านระบบออนไลน์ ช่วงโควิด 19 ในจังหวัด
สงขลา
2.2 การศึกษาครัง้ ต่อไปควรจะศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกบัการเปรียบเทียบแรงจูงใจผูบ้ ริโภค
ที่มผี ลต่อการการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในพื้นที่
ต่างๆในช่วงโควิค เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างแต่ละพืน้ ที่
2.3การศึกษาครัง้ ต่อไปควรเก็บข้อมูลที่เป็ นแบบสัมภาษณ์กบั ผู้บริโภคที่เลือกซื้อสลาก
กินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์แบบเจาะลึก ในช่วงโควิค19 เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่ หลากหลาย
และตรงประเด็นมากยิง่ ขึน้
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