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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการซ้ือหวยใต้ดินของประชากรใน              
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS AFFECTING THE PLANNING BEHAVIOR OF THE UNDERGROUND 
LOTTERY PURCHASE OF THE PLOPLE LIVING IN BANGKOK AND 

SURROUNDING PROVINCES 

กาญจิรา ใหญ่น ้า 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ทศันคติต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือ บรรทัดฐานทางสังคมและ การรับรู้เ ก่ียวกับความสามารถในการซ้ือหวยใต้ดินของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ทศันคติต่อพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้น 
บรรทดัฐานทางสังคม และ การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการซ้ือหวยใตดิ้นมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ
และการวางแผนพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้นของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  ประชากรท่ีมีรายได้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติโดยใช้การทดสอบ t-test และ ANOVA เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรอิสระ ท่ีมีต่อตัวแปรตาม และ การวิ เคราะห์การถดถอยพหุ เ ชิง
เส้นตรง (Multiple Liner Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า  ทัศนคติต่อพฤติกรรมการซ้ือหวยใต้ดิน บรรทัดฐานทางสังคม  และการรับรู้เก่ียวกับ
ความสามารถในการซ้ือหวยใต้ดินมีผลต่อการตั้ งใจและพฤติกรรมการซ้ือหวยใต้ดินของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research are to study (1) To study general population data Attitude towards buying 
behavior Social norms and Perception about the ability to buy underground lottery numbers of the population 
in Bangkok and surrounding provinces. (2) To study general population data. Attitude towards the underground 
lottery buying behavior Social norms and perceptions about the ability to buy underground lottery have a 
relation with the intention of buying and planning the behavior of underground lottery buying of the population 
in Bangkok and suburb. The sample group used in this research is 400  people with income in Bangkok and 
metropolitan area by using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Statistical hypotheses were tested using t-test and 
ANOVA to test the difference of independent variables with dependent variables and multiple liner regression 
to test the influence of independent variables on variables. according The hypothesis test found that Attitude 
towards the underground lottery buying behavior Social norms And perceptions about the ability to buy 
underground lottery affect the intention and behavior of the underground lottery buying of the population in 
Bangkok and surrounding provinces. 
 
Keywords: Planned behavior, Attitude towards buying behavior, Social norms, Perception about the ability to 
buy, Purchase intention, The underground lottery 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพราะในพื้นท่ีมีประชากรหนาแน่น และ
เป็นกลุ่มคนท่ีมีความสามารถในการซ้ือค่อนข้างมาก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นศูนย์กลาง ด้าน
เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุนและการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมไดมี้การเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเป็น
แหล่งท่ีประชากรมีความหลากหลายทางด้านอาชีพ และการศึกษา ซ่ึงทุกคนล้วนแลว้แต่อยากมี อยากรวย
เพื่อท่ีจะเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเอง  และหวยใตดิ้นก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับผูท่ี้อยากรวยทางลดั  คนเล่น
หวยใตดิ้นนั้นประกอบไปด้วยผูค้นท่ีหลากหลาย การซ้ือหวยใตดิ้นก็สามารถหาซ้ือได้ง่ายและนิยมกันอย่าง
แพร่หลาย   
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การซ้ือหวยใตดิ้นเป็นการเส่ียงโชคซ่ึงเป็นรูปแบบของการพนนัชนิดหน่ึง ซ่ึงถือวา่
ผิดกฎหมาย แต่ไดรั้บความนิยมค่อนขา้งสูงจากกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงผูวิ้จยัจึงสนใจในการศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการซ้ือหวยใตดิ้นของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่
รูปแบบการซ้ือ ทศันคติต่อหวยใตดิ้น ความตั้งใจ หรือค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง เพื่อมาหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการซ้ือหวยใตดิ้นในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
(1) เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ทศันคติต่อพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้น บรรทดัฐานทางสังคม

และ การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการซ้ือหวยใตดิ้นของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) 
เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ทศันคติต่อพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้น บรรทดัฐานทางสังคม และ การ
รับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการซ้ือหวยใตดิ้นมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือและการวางแผนพฤติกรรมการ
ซ้ือหวยใตดิ้นของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

(1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ประชากรท่ีซ้ือหวยใตดิ้นในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล (2)   
ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ทศันคติความรู้สึกส่วนบุคคล , ทศันคติต่อรูปแบบการซ้ือ และทศันคติดา้น
ราคา/ผลตอบแทน ศึกษาถึง บรรทดัฐานทางสังคมไดแ้ก่ อิทธิพลของคนรอบขา้งต่อการซ้ือ การรับรู้เก่ียวกับ
ความสามารถในการซ้ือหวยใตดิ้น ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขตดา้นระเวลา ระหว่าง
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาการ
ก าหนดและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการของประชากรท่ีมีทศันคติ บรรทดัฐาน และการรับรู้ความสามารถใน
การซ้ือท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือในเชิงพฤติกรรม ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัว่าผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์
กับผูท่ี้ก าลงัศึกษา คน้ควา้ วิจยัหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาเก่ียวกับตวัแปรดังกล่าว ตลอดจนเป็น
แนวทางต่อเน่ืองในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับผูศึ้กษาการท าวิจยัต่อไป 

(2)ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชเ้พื่อใหรั้ฐบาลและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งก าหนดกลยทุธ์และหานโยบายเพื่อป้องกนัการซ้ือหวยใตดิ้นของประชากร และท าให้หวยใตดิ้น
เป็นหวยท่ีถูกกฎหมายของประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎี 
1. แนวคิดและทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกับการพนัน  จ๊ีด เศรษฐบุตร (2540) ให้ค  านิยามว่า “การพนันเป็น

เอกเทศสัญญาท่ีคู่สัญญาไดใ้ห้ค  ามัน่ ซ่ึงกนัและกนั ฝ่ายหน่ึงจะจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นแก่อีกฝ่ายหน่ึงแลว้แต่ว่า
เหตุการณ์ท่ีคู่สัญญายงัรู้ไม่ แน่นอนอนัหน่ึงจะไดป้รากฏแก่คู่สัญญาว่าแน่นอนในทางใด เม่ือปรากฏเหตุการณ์
ออกมาแน่นอน ในทางใดแลว้คู่สัญญาท่ีจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นตามค ามัน่นั้น ไดช่ื้อวา่เป็นผูแ้พส่้วนคู่สัญญาท่ีรับ
เงิน หรือทรัพยสิ์นตามค ามัน่ไดช่ื้อวา่เป็นผูช้นะ”  

2. แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ คือ การจูงใจ (Motivation) และ ส่ิงจูงใจ (Motives) หมายถึง ส่ิงกระตุน้
หรือพลังกระตุ้นภายในบุคคลแต่ละคน ซ่ึงกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ โดยโมเดล  ของกระบวนการจูงใจ 
ประกอบดว้ย สภาพความตึงเครียด (Tension) ซ่ึงเกิดจากความจ าเป็น 9 (Needs) ความตอ้งการ (wants)และความ
ปรารถนา (Desire) ท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง (Unfulfilled) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไปสู่การ
บรรลุเป้าหมาย คือ การไดรั้บการ ตอบสนองในความตอ้งการ และสามารถลดความตึงเครียดท่ีเกิดขึ้นได(้Needs) 
ความตอ้งการ (wants)และความปรารถนา (Desire) ท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง (Unfulfilled) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะ
ผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมท่ีไปสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ การไดรั้บการ ตอบสนองในความตอ้งการ และสามารถ
ลดความตึงเครียดท่ีเกิดขึ้นได ้

3. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  (Theory of Planned Behavior: TPB) เสนอโดย  Ajzen ในปี 1985 เป็น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) ท่ีพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theoryof Reasoned 
Action) ของ Fishbein และ Ajzen (1975) โดยทฤษฎีน้ีอธิบายว่า การแสดงพฤติกรรมของมนุษยจ์ะเกิดจากการช้ี
นาโดยความเช่ือ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม (Behavioral beliefs)ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง 
(Normative beliefs) และความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม  (Control beliefs) ซ่ึงความเช่ือแต่ละตวั
จะส่งผลต่อตวัแปรต่าง ๆ (Ajzen, 1991)  

4. แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวงั Victor Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวงัในการ
ท างานซ่ึงได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยใ์นการท างานโดยVroom มี
ความเห็นว่าการท่ีจะจูงใจให้พนกังานท างานเพิ่มขึ้นนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของ
บุคคลก่อน โดยปกติเม่ือคนจะท างานเพิ่มขึ้นจากระดบัปกติเขาจะคิดว่าเขาจะไดอ้ะไรจากการกระท านั้นหรือ
การคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเม่ือเขาไดแ้สดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการท างาน พนกังานจะเพิ่มความ
พยายามมากขึ้นเม่ือเขาคิดวา่การกระท านั้นน าไปสู่ผลลพัธ์บางประการท่ีเขามีความพึงพอใจ  
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5. แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรม หมายถึง การปฏิบติัหรือการกระท าท่ีมนุษยแ์สดงออกมา โดย
มี ความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ และการปฏิบติั เป็นตวัก่อใหบุ้คคลนั้น แสดงพฤติกรรมออกมา อาจเป็น พฤติกรรม
ท่ีถูกหรือผิดก็ได ้ทั้งน้ีพฤติกรรมดงักล่าวแบ่งเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตไดแ้ละพฤติกรรมท่ี สังเกตไม่ได ้

6. แนวคิดเร่ืองความเส่ียง ความเส่ียง (Risk) คือ การวดัความสามารถ ท่ีจะด าเนินการให้วตัถุประสงค์
ของงานประสบความส าเร็จ ภายใต้การตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ 
อยา่งเช่น การจดัท าโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรท่ี
มีอยูอ่ยา่งจ ากดั มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใตก้รอบเวลาอนัจ ากดั ซ่ึงเป็นก าหนดการปฏิบติัการใน
อนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากดัของทรัพยากร
โครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเส่ียงของโครงการ เพื่อให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และ
สามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ฐิติมน ส่ือเสาวลกัษณ์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้นของประชาชนในต าบลอ่างศิลา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชลบุรี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหวยใตดิ้นดา้นรูปแบบการซ้ือหวยใตดิ้น ประชาชนไม่
ค  านึงถึงเร่ืองทางเลือกของการซ้ือท่ีหลากหลายประเภท อาทิ 2 ตวับน-ล่าง 3 ตวับน-ล่าง โต๊ดหรือคูณมากนัก 
เพราะมีหลายทางใหเ้ลือกซ้ือก็จริง แต่ถา้ซ้ือเยอะตน้ทุนก็จะสูงขึ้น ฉะนั้น ประชาชนจึงค านึงถึงเร่ืองการเลือกซ้ือ
เลขไดต้ามตอ้งการมากกวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหวยใตดิ้ 

ทองธรรม กุมภีพงษ์ (2559) ศึกษาการศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ของประชากรในเขต
กรุงเทพ ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยอายุอยู่ในช่วง  20-39 ปี เป็นกลุ่มประชากรวยัทางานท่ีอยู่ในวยั
กลางคน ผลการวิเคราะห์ระดับอรรถประโยชน์ท่ีมีต่อชุดทางเลือกสลากรูปแบบใหม่โดยรวมสามารถนามา
ค านวณค่าความชอบรวมท่ีมีต่อชุดคุณลกัษณะสลากรูปแบบใหม่ทั้ง 8 ชุดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งชอบ ชุดทางเลือกท่ี 
1 มากท่ีสุดเป็นอนัดับ 1 โดยมีอรรถประโยชน์รวม เท่ากับ 6.917 ประกอบด้วย ลกัษณะเลขทา้ย 3 ตวับน รับ
รางวลับาทละ 500 ราคาซ้ือเร่ิมตน้ท่ี 100 บ. และไดรั้บส่วนลดทนัที 10 บ.สามารถหาซ้ือไดท่ี้ตูอ้อนไลน์ โดย
ชอบบริการขึ้นเงินรางวลัไดท่ี้ร้านคา้ทัว่ไปหกั ค่าธรรมเนียม 2% มากท่ีสุด 

เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์  , ปรีดา โพธ์ิทอง , วาทิตร รักษธ์รรม (2549) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคหวยใต้
ดิน – หวยบนดินของไทย โดยใชข้อ้มูลทั้งแบบอนุกรมเวลา และขอ้มูลภาคตดัขวางจากการส ารวจประชาชนผู ้
ซ้ือหวยบนดินและหวยใตดิ้น ซ่ึงนอกจากตอ้งการศึกษาถึงลกัษณะและพฤติกรรมการซ้ือหวยแลว้ ยงัตอ้งการหา
ค าตอบว่าหวยบนดินสามารถทดแทน หวยใตดิ้นได้หรือไม่ และผูบ้ริโภคมีลกัษณะติดการพนันหรือไม่ ผล

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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การศึกษาการบริโภคทั้งหวยบนดินและหวยใตดิ้น โดยใชข้อ้มูลภาคตดัขวางจากการส ารวจ พบว่า การบริโภค
ทั้งหวยบนดินและหวยใตดิ้น มีลกัษณะ การเสพติดแต่เป็นการเสพติดแบบสมเหตุสมผล  (Rational Addiction) 
มากกว่าแบบตาบอด (Myopic Addiction) กล่าวคือ การซ้ือหวยบนดินนั้นผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณาหรือวางแผนโดย
ค านึงถึงการใชจ่้ายในอนาคตดว้ย  

พชัระ คงพินิจบรรจง (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือหวยเถ่ือน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่น้ี มี
วตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเล่นหวยเถ่ือนของคนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และศึกษาถึงกระบวนการในการบริหารหวยเถ่ือนของเจา้มือโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มผูเ้ล่นการพนนัหวยเถ่ือนตวัอย่างในพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูเ้ล่นส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ซ่ึงเป็นวยัทา
งานแลว้ แต่มีเงินเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท โดยเหตุผลในการเล่น ส่วนมากจะบอกว่าตอ้งการสร้างความหวงั
ในชีวิต มีวิธีการเล่นท่ีง่ายไม่ยุง่ยาก ผลตอบแทนท่ีจ่ายเม่ือถูกหวยสูง ซ้ือไดไ้ม่จ ากดัวงเงิน 

ยุทธการ ไวยอาภา (2546) พฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้นนั้น เกิดจากความชอบ และความหลากหลายใน
การเลือกซ้ือตวัเลขท่ีชอบ ซ่ึงหวยใตดิ้นมีวิธีการเล่นท่ีง่ายและไม่ยุง่ยาก มีราคาท่ีถูกกวา่หวยประเภทอ่ืนๆ การซ้ือ
ในแต่ละคร้ังไม่จ ากัดจ านวนเงินท่ีซ้ือ อีกทั้งการซ้ือหวยใต้ดินในแต่ละคร้ังยงัสามารถใช้เครดิต และยงัได้
ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต ์จ่ายผลตอบแทนท่ีสูง หลกัการและเหตุผลท่ีซ้ือ ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มกัท่ีจะแสวงหาเลขท่ีซ้ือ
ไดเ้องในแต่ละคร้ัง ตามความเช่ือและความชอบคนแต่ละบุคคล 

กรอบแนวคิดวิจัย 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 
 
 

 

 

 

 

 

การรับรู้เกีย่วกบัความสามารถในการซ้ือ

หวยใต้ดิน 

 

พฤติกรรมการวางแผนซ้ือ

หวยใต้ดิน 

ความตั้งใจในเชิง

พฤติกรรม 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการซ้ือหวยใต้ดิน 

1. ทศันคติความรู้สึกส่วนบุคคล 

2. ทศันคติต่อรูปแบบการซ้ือ 

3. ทศันคติดา้นราคา/ผลตอบแทน 

บรรทัดฐานทางสังคม 
1.อิทธิพลของคนรอบขา้งต่อการซ้ือ 
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สมมติฐานการวิจัย 
(1) ทศันคติต่อพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้น ทศันคติความรู้สึดส่วนบุคคล ทศันคติต่อรูปแบบการซ้ือ 

ทศันคติดา้นราคาและผลตอบแทน มีผลต่อความตั้งใจซ้ือในเชิงพฤติกรรม (2) บรรทดัฐานทางสังคม อิทธิพล
ของคนรอบขา้ง มีผลต่อความตั้งใจซ้ือในเชิงพฤติกรรม (3) การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการซ้ือหวยใตดิ้นมี
ผลต่อความตั้งใจซ้ือในเชิงพฤติกรรม (4) ความตั้งใจซ้ือในเชิงพฤติกรรม มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนซ้ือหวย
ใตดิ้น 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ประชากร(Population) ท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีรายได้ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 400 คน การสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้ก าหนดตวัอย่าง (sample size) ให้มี
ความเหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไดน้ าสูตรของยามาเน่(Yamane,1976) จากนั้น
น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปค านวณทางสถิติ 
SPSS ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิดการวิจยั และ (2) สถิติอนุมานเพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent sample  T-test ) การทดสอบความ
แตกต่างของค่าความแปรปรวน (One-way anova) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีขี้นไป โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยู่ท่ี 15,001 – 30,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัทศันคติต่อพฤติกรรม บรรทดัฐานทาง
สังคม และการรับรู้ความสามารถในการซ้ือหวยใตดิ้นโดยภาพรวมในระดบัมาก  โดยทศันคติต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถในการซ้ือ และบรรทัดฐานทางสังคม ตามล าดับ 
ความส าคญัภาพรวมกบัความตั้งใจซ้ือหวยใตดิ้นให้ความส าคญัรวมในระดบัมาก โดยท่ีฉันตั้งใจจะซ้ือหวยใต้
ดินอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ฉันตอ้งการท่ีจะเลือกซ้ือหวยใตดิ้นอย่างแน่นอน และล าดบัดบั
ท่ีได้ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ถ้าราคาผลตอบแทนหวยใต้ดินลดลงฉันจะตัดสินใจซ้ือต่ออย่างแน่นอน ผลการ
วิเคราะห์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกัมีลกัษณะในการซ้ือหวยใตดิ้นแบบสองตวัล่างมากท่ีสุด หลกัใน
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การซ้ือคือมกัจะซ้ือเลขส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง การซ้ือในแต่ละคร้ังมกัจะเลือกซ้ือกบัคนรู้จกั และค่าใชจ่้าย
ในแจ่ละคร้ังพบวา่มีค่าเฉล่ียท่ีซ้ือต ่ากวา่ 500 บาทต่องวดท่ีซ้ือ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทศันคติต่อพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้น บรรทดัฐานทางสังคม และการรับรู้เก่ียวกบั
ความสามารถในการซ้ือหวยใต้ดินมีผลต่อการตั้ งใจซ้ือหวยใต้ดินและความตั้ งใจของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการซ้ือหวยใต้ดินของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมลฑล สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 โดยมีความ
คิดเห็นไปแนวทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือทศันคติต่อพฤติกรรม บรรทดัฐานทางสังคม และการรับรู้ความสามารถ
ในการซ้ือเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการซ้ือหวยใตดิ้นในแต่ละคร้ังก็เพิ่มขึ้นสูงดว้ยตามและมีการวางแผนการซ้ือตาม
ลกัษณะต่างๆท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีขึ้ นไป และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท  ส่วนให้ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นกลุ่มคนท่ีหารายไดเ้พื่อยงัชีพ มีรายไดท่ี้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต จึงเป็น
กลุ่มท่ีมกัเส่ียงโชค เพื่อหวงัวา่จะรวยทางลดั ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัทศันคติต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
บรรทดัฐานทางสังคม และการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการซ้ือหวยใตดิ้นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการซ้ือมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และให้ความส าคัญในระดับท่ีมาก รองลงมาคือ การรับรู้
ความสามารถในการซ้ือ และบรรทัดฐานทางสังคม ตามล าดับ เน่ืองจากปัจจุบันประชากรมีทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้น และสามารถรับรู้ไดว้่าควบคุมปริมาณการซ้ือไดเ้อง โดยท่ีบรรทดัฐานทางสังคมมี
ผลกบัการซ้ือบา้ง แต่ก็ยงัไม่เทียบเท่ากบัทศันคติและการรับรู้ความสามารถในการซ้ือหวยใตดิ้นของตน  

ส่วนใหญ่จะคิดว่าการซ้ือหวยใตดิ้นเป็นการลงทุนท่ีนอ้ย แต่ไดก้ าไรมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีความ
คาดหวงัของวรูม (Vloom, 1964 อ้างถึงใน สิทธิโชควรานุสันติกุล , 2525, หน้า 6) การท่ีบุคคลคาดหวงัไว้
ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมว่า ถา้หากเขาจะกระท าพฤติกรรมนั้นแลว้เขาจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีจะเป็นผลดีหรือ
ผลเสียอย่างไรต่อตวัเขา ตวัอย่างเช่น การซ้ือหวยใตดิ้นทศันคติในการซ้ือของผูซ้ื้อแต่ละคร้ังมกัจะคาดหวงักบั
การซ้ือในแต่ละคร้ังว่าตนเองจะถูกรางวลัใหญ่ โดยรางวลัของแต่ละคนจะมีค่าไม่เท่ากบั เช่น ผูท่ี้มีฐานะดีก็จะ
มองว่าเงินรางวลัมีค่าน้อยส าหรับเขา กบักนัส าหรับคนท่ีขดัสนเงินรางวลัท่ีไดมี้ค่าส าหรับตวัเขาท่ีตอ้งใชป้ระ
ครองชีวิต เล้ียงชีพ เล้ียงครอบครัวได้ ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของนายพชัระ คงพินิจบรรจง (2552) 
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ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือหวยเถ่ือน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่น้ีผลการศึกษาพบว่า คนเงินเดือนน้อย 
เหตุผลในการซ้ือส่วนมากจะบอกวา่ตอ้งการสร้างความหวงัในชีวิต มีผลตอบแทน ท่ีจ่ายเม่ือถูกหวยสูง 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม  ให้ความส าคญักบัการวางแผนในการซ้ือหวยใตดิ้นเป็นอย่าง
มากเพราะหวยใตดิ้นได้รับความนิยมจากประชากร การซ้ือในแต่ละคร้ังจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัเงินท่ีมีใน
ขณะนั้น และ การซ้ือมกัจะซ้ือกบัคนท่ีรู้จกั ซ่ึงมีการหาเลขเด็ดอาจจะไดม้าจากเลขส าคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง เช่นทะเบียนบา้น ทะเบียนรถ เลขวนัเกิด ฯลฯ  หรือมีการหาเลขมาจากความฝัน บางคร้ังเป็นการไดเ้ลขมา
จากเหตุการณ์บางเมืองท่ีเกิดขึ้น ณ ปัจจุบนั หรือในบางคร้ังมกัจะซ้ือตามความรู้สึกซ้ือ เป็นตน้ การซ้ือแต่ละคร้ัง
จะมีรูปแบบใน การซ้ือหลายรูปแบบ เช่น เลขสองตวัล่างท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดจากการตอบแบบสอบถาม การ
แทงตรงแทงโต๊ด เลขบน เลขล่าง การซ้ือหวยใตดิ้นเป็นการเส่ียงโชคลงทุนน้อยแต่หากถูกรางวลัจะไดรั้บเงิน
จ านวนท่ีสูง ดงันั้น ประชากรเหล่าน้ีจึงตอ้งพยายามขวนขวายให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีดีกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ความเส่ียง (Francis, 1963อ้างถึงใน สิทธิโชค วรานุสันติกุล , 2525) กับความเส่ียงท่ีว่า มนุษย์ชอบขยายเขต 
ความรู้สึกของตวัเองออกไป ชอบผจญภยั ชอบเส่ียง ชอบพบเห็นและไดล้องของแปลก ๆ ใหม่ๆ  การท่ีคนท่ีมี
ความอยากรู้อยากเห็นและชอบค้นหาส่ิงต่าง ๆ หรือชอบเส่ียงนั้น เป็นเพราะคน มีความปรารถนาท่ีจะมี
ความรู้สึกใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอเช่นเดียวกบัการซ้ือหวยใตดิ้น ซ่ึงเป็น พฤติกรรมอย่างหน่ึงท่ีแสดงออกถึงความ
เส่ียงของมนุษย ์

ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้น บรรทดัฐานทางสังคม และการรับรู้เก่ียวกบั
ความสามารถในการซ้ือหวยใต้ดินมีผลต่อการตั้งใจซ้ือหวยใต้ดินของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเม่ือวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆแลว้ พบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรม บรรทดัฐานทางสังคม การรับรู้
ความสามารถในการซ้ือและความตั้งใจในการซ้ือมีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการซ้ือหวยใตดิ้นของประชากร
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) ท่ีวา่ดว้ยพฤติกรรม
มาจากความตั้งใจท่ีจะมีพฤติกรรมนั้น ร่วมกับการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม  เช่ือว่าการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเสริมความตั้งใจท่ีจะมีพฤติกรรม และมีผลใหเ้กิดการกระท าพฤติกรรมนั้น หรืออีก
นยัหน่ึงการท่ีบุคคล จะมีความตั้งใจท่ีแรงกลา้ก็ต่อเม่ือมีการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมนั้นไดม้าก ดงันั้น ความ
ตั้งใจ (ในการมีพฤติกรรม) จึงเป็นดชันีช้ีวดัความพร้อมของบุคคลท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้น ยกตวัอย่างเช่นการ
ตั้งใจท่ีจะซ้ือหวยใตดิ้นย่อมเกิดจากการวางแผนท่ีจะซ้ือหวยใตดิ้นในแต่ละคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนใน
ลกัษณะเลขท่ีจะซ้ือหรือการค านวณค่าใชจ่้าย ลว้นแต่เกิดจากการตั้งใจของประชากร 
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ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย  

(1).บรรทดัฐานทางสังคม อิทธิพลของคนรอบขา้ง คือ สังคมออนไลน์ เพื่อนครอบครัว มีผลเป็นอย่างมาก
ต่อพฤติกรรมการวางแผนการซ้ือหวยใตดิ้น ดงันั้นรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ไปศึกษาถึงปัญหา 
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีท าให้ประชากรเกิดแรงจูงใจ เกิดความตั้งใจในการซ้ือหวยใตดิ้น เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการเล่นหวยใต้ดินของประชากร (2) การวางแผนการซ้ือหวยใต้ดินของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาจากทศันคติ ไม่ว่าจะเป็นทศันคติความรู้สึกส่วนบุคคล ทศันคติต่อรูปแบบ
การซ้ือ และทศันคติดา้นผลตอบแทนและราคา ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรหากิจกรรมท่ีให้ประชากร
ไดมี้ส่วนร่วม เพื่อปรับทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือหวยใตดิ้น เพื่อเป็นการลดความสนใจในการซ้ือหวยใตดิ้นลง (3) 
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรศึกษาถึงปัญหาอย่างจริงจังเก่ียวกับหวยใต้ดินเพื่อจัดหากลยุทธ์และ
นโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะท าใหห้วยใตดิ้นถูกกฎหมายหรือลดปริมาณการซ้ือของประชากรลง  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามท่ีประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม และรายละเอียดท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 
อาจท าให้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเบ่ือหน่ายในการตอบ และดว้ยเวลาท่ีจ ากดัในการตอบแบบสอบถามอาจ
ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือน (2) การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาท าให้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ควรระมดัระวงัในการน าขอ้มูลไปใช ้เน่ืองจากอาจมีการเปล่ียนแปลงตามเวลาและ
สถานการณ์ 
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