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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  ประการที่สอง  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ในอ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  รายได้  
ต าแหน่ง  โดยเก็บรวบรมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 316 คน โดยท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)            
ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าความถี่ (Frequency) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) 

 ผลการศึกษาพบว่า  จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 316 คน  ส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 
76.6  อายุของผู้ซื้อส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 36.7  สถานภาพของผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็น
โสด ร้อยละ 45.3  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50  ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ 10,000-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.4  ส่วนใหญ่มีต าแหน่งลูกจ้างประจ า/ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 58.2  ส่วนใหญ่ใช้
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เงินในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินแต่ละงวด อยู่ที่ 100-500 บาท  มีแรงจูงใจในการซื้อเนื่องมาจาก
ความอยากร่ ารวย  โดยมีความถี่ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน   2 คร้ัง/เดือน มีความเชื่อเรื่องโชค
ลาง/ลางบอกเหตุต่อการซื้ออยู่ในระดับปานกลาง   มีแหล่งที่มาของตัวเลขที่น ามาใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
หวยใต้ดินนั้น  ส่วนใหญ่มาจากเลขส าคัญประจ าตัวของตัวเอง เช่น เลขที่บ้านใหม่ รถยนต์ใหม่ วันครบรอบต่างๆ 
มีการถูกรางวัลจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน 2-3 ครั้ง/ปี  เมื่อไม่ถูกรางวัลจากงวดที่ผ่านมา ใน
งวดหน้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็จะยังคงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินต่อไปแน่นอน  และต่อให้
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  อยู่เป็นประจ าแต่ไม่เคยถูกรางวัลเลย  ก็ยังตอบว่าจะไม่เลิกซื้อสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอีกด้วย 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการซื้อ,สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน,องค์การบริหารส่วนต าบล 

Abstract 

 The research on the study into the buying behavior of government lottery and 
underground lottery of the employees who work for the Sub-district Administrative 
Organization in Bang Phli District, Samut Prakan Province, aimed at 1) studying into the buying 
behavior of government lottery and underground lottery of the employees who work for the 
Sub-district Administrative Organization in Bang Phli District, Samut Prakan Province, 2) studying 
into the relationship between the personal factors and the buying behavior of government 
lottery and underground lottery of the employees who work for the Sub-district Administrative 
Organization in Bang Phli District, Samut Prakan Province. The classification was performed on 
the basis of personal factors including gender, age, status, educational level, income, position. 
Data were collected from the samples who were 316 employees working for the Sub-district 
Administrative Organization in Bang Phli District, Samut Prakan Province. The analysis was 
performed by using descriptive statistics, percentage, frequency, means, standard deviation, 
and Chi-square.  

 It was found from the study that according to all 316 respondents, most of them were 
females equal to 76.6 percent, the age of most buyers was 31 – 40 years old equal to 36.7 %, 
the status of most buyers was single equal to 45.3 percent, the educational level of most 
buyers was Bachelor Degree equal to 50 %, the income of most buyers was 10,000 – 20,000 
baht, equal to 55.4 percent, most of them held the position of full-time employees/ general 
employees equal to 58.2 percent, most of them spent money to buy government lottery and 
underground lottery in the amount of 100 – 500 baht. Their motivation to buy was that they 
want to become rich. The frequency of buying government lottery and underground lottery 
was 2 times/ month. Their belief in luck/ omen in buying was at moderate level. The sources 
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of numbers chosen by them in buying the government lottery and underground lottery mostly 
came from their own important numbers such as the number of their new house, the plate 
number of their new car, and the anniversary dates. They won the government lottery and 
underground lottery 2 – 3 times/ year. When they lose from the past time, most respondents 
would still buy the government lottery and underground lottery surely next time. And 
although they have never won the government lottery or underground lottery, they told that 
they would not stop buying the government lottery and underground lottery at all.  

Keyword; Behavior in buying, government lottery and underground lottery, sub-district 
administration organization 

 ความเป็นมา 

 สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  เป็นการพนันเสี่ยงโชคที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน  อาจเรียก
ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยก็ว่าได้  และมักจะถูกเรียกขานรวมๆ กันว่า “หวย”  
และหวยถือก าเนิดเกิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2375 รัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าวยากหมากแพง คนไม่ยอมน า
เงินมาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน ต่อมาได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระศรีไชยบาล         
(จีนหง) (ภายหลังเลื่อนยศเป็นพระยาศรีไชยบาล) ตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น  หวยในระยะแรกจะเล่นอยู่ ใน
กลุ่มชาวจีน เรียกว่า "ฮวยหวย" แปลว่า ชุมนุมดอกไม้ เพราะเริ่มแรกเขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้   ต่อมาจึง
เปลี่ยนเป็นชื่อคนจีน  โดยท าเป็นแผ่นป้ายเล็กๆ จ านวน 34 ป้าย แล้วเขียนชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ
เอาไว้บนป้าย ให้แทงว่าจะออกเป็นชื่อใคร ถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย 30 ต่อหนึ่ง  ต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาด       
สู่สังคมไทย จึงได้มีการออกหวยที่เป็นอักษรไทย (ซึ่งใช้ตัวอักษร 36 ตัว) จึงมีชื่อเรียกว่า "หวย ก ข" โดยโรงหวย
เป็นของรัฐที่มีเอกชน เป็นผู้ได้รับสัมปทานด าเนินการ ทั้งนี้นายอากรหวย  ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์          
เป็น  "ขุนบาล" หรือ "ขุนบาน" โดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจ านวนมาก  และได้กลายเป็นรายได้ที่ส าคัญของรัฐ  
ความต้องการเล่นหวยมีมากกว่าที่รัฐจะจัดให้เล่นได้  จึงได้เกิดขุนบานเถ่ือนขึ้นทั่วประเทศ  ในรัชสมัยของรัชกาล
ที่ 5 ทรงมีพระราชด าริ  ที่จะยกเลิกการเล่นพนัน  แต่เนื่องจากอากรหวยเป็นรายได้ที่ส าคัญ  จึงได้ทรงยกเลิก
อากรบ่อนเบี้ยก่อน  และค่อยมีการยกเลิกอากรหวยในสมัยรัชกาลที่ 6  ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5   ได้มีการ
ออกล็อตเตอรีขึ้นเป็นครั้งแรก  เพื่อหารายได้บ ารุงการกุศล และได้มีการออกล็อตเตอรี  ในวาระพิเศษอีกหลาย
ครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ ารุงสาธารณกุศล  จนกระทั่งรัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ใน         
พ.ศ. 2475 ได้ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจ า และในปี พ.ศ. 2482 ได้มีการจัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ให้มีการออกล็อตเตอร่ีเป็นประจ า การเล่นหวยจึงได้เปลี่ยนมาใช้เลขท้าย ของล็อตเตอร่ี เป็นการออกหวย
แทน หวย ก ข แบบเดิม 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB),(2562) ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้น าเสนอรายงาน 
“สถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2562” ในการส ารวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันใน
ประเทศไทย ปีนี้ก็มีการรวบรวม เช่นเดิม โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 44,050 ตัวอย่าง ระหว่าง เดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม 2562 โดยมีหน่วยงานที่มาช่วยคือศูนย์วิจัยเพื่อ
การพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ช่วยทั้งในการจัดเก็บและประมวลผลต่างๆ หัวข้อที่จะน าเสนอวันนี้มีอยู่ 9 
หัวข้อ ในประเด็นแรกเป็นข้อมูลส ารวจเกี่ยวกับประสบการณ์และทัศนคติต่อการเล่นพนัน การส ารวจตั้งค าถาม
แรกว่า “คุณรู้จักใครที่เล่นพนันหรือไม่” ปรากฏว่าร้อยละ 56 ตอบว่ารู้จัก ซึ่งน่าตกใจเพราะแสดงให้เห็นว่าการ
พนันนั้นอยู่รอบตัวเรา ค าถามต่อมาถามเกี่ยวกับทัศนคติว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถือว่าเป็นการพนันใช่
หรือไม่  ซึ่งตัวอย่างตอบว่าใช่มากกว่าครึ่งหนึ่ง  แต่กลับเห็นว่าหวยใต้ดินเป็นการพนัน  ส่วนทัศนคติต่อการเปิด
ให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย  คนไม่เห็นด้วยเกินคร่ึงมาเพียงเล็กน้อย ค าถามต่อมาถามว่าหากเปลี่ยนการพนัน
ที่เคยผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายแล้วจะมีผลให้คนเล่นมากขึ้นใช่หรือไม่  ผู้ตอบร้อยละ 60 ตอบว่าใช่  และ
ค าถามสุดท้ายในส่วนแรกถามว่าการชิงโชคจากการซื้อสินค้า  เป็นการพนันหรือไม่ คนส่วนใหญ่คือร้อยละ 45 
ตอบว่าไม่ใช่  ในด้านประสบการณ์การเล่นการพนันคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 76.3 หรือประมาณ 40.7 
ล้านคน  มีประสบการณ์เคยเล่นการพนัน   โดยผู้ชายเล่นมากกว่าผู้หญิงร้อยละ 79.5 ต่อ 73.4 ช่วงอายุที่เล่น
มากที่สุดคือ 26-29 ปี  โดยการพนันที่คนเล่นมากที่สดุคือสลากกินแบ่งรัฐบาล ร้อยละ 82.9 อันดับสองคือหวยใต้
ดิน 76.4 และอันดับสามคือพนันไพ่  ร้อยละ 44.7 เฉลี่ยแต่ละคนเคยเล่นการพนันอย่างน้อย 3 ประเภท และใน
จ านวนทั้งหมดที่เคยเล่นการพนันมีร้อยละ 7.7 หรือราว 3.19 ล้านคนเคยเล่นการพนันออนไลน์และส่วนใหญ่เล่น
ผ่านสมาร์ตโฟน ซึ่งท าให้เห็นสภาพการณ์ว่าช่องทางของการเล่นพนันนั้นติดตัวผู้คนมากขนาดไหนอายุในการเริ่ม
เล่นการพนันคร้ังแรก อายุต่ าสุด 7 ปี  ส่วนสูงที่สุด 62 ปี  ท าให้เห็นว่าบางคนทั้งชีวิตไม่เคยเล่นพนันแต่พอเข้าสู่
วัยเกษียณมีเวลามากขึ้น มีอะไรมากขึ้นกลับเล่นพนัน โดยประมาณร้อยละ 50  เริ่มเล่นพนันครั้งแรกก่อนอายุ 
20 ปี  และผู้หญิงค่าอายุโดยเฉลี่ยที่อายุ 24 ปี ผู้ชายค่าโดยเฉลี่ย ที่ 22 ปี เหตุผลในการเล่น  อันดับแรกคือ  
เสี่ยงโชค อยากลอง  อันดับ 2 คืออยากได้เงิน ค าถามต่อมาคือ  เล่นกับอะไร  เล่นพนันชนิดใด  ค าตอบอันดับ 1 
ยังเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะฉะนั้นแสดงว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นพนันประเภทซ้อมมือครั้งแรก    
ในด้านสถานการณ์การพนันที่เล่นในปี 2562  พบว่า มีคนไทยที่เล่นการพนันเพิ่มขึ้น จากปี 2560 ร้อยละ 5.2 
หรือประมาณ 1.5 ล้านคน   ซึ่งเป็นนักพนันหน้าใหม่ ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในชีวิต มาเล่นเป็นครั้งแรกในปี 
2562 ประมาณ 7 แสนคน  การรายงานรายละเอียดการพนันแต่ละชนิด ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 
ได้เน้นการสังเกตไปที่การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 มีนักพนันสลากหน้าใหม่ ที่ไม่เคยซื้อมา
ก่อนอยู่ประมาณ 3 แสนกว่าคน     และพบว่ามีคนที่เล่นทุกงวดเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัว  แสดงให้เห็นว่าการ
ซื้อสลากกินแบ่งก าลังเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  นอกจากสลากกินแบ่ง ยังมีการแสดงรายละเอียดการพนัน
รูปแบบอื่นๆ ด้วย ได้แก่  หวยใต้ดิน  การพนันในบ่อน  การพนันฟุตบอล  และการพนันออนไลน์  ซึ่งประเภท
สุดท้ายก าลังมีผู้เล่นหน้าใหม่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  ในด้านการติดพนันจะพบนักพนันที่เข้าข่ายว่าจะเป็นปัญหาอยู่
ประมาณ 2 แสนคน โดยที่อีกประมาณ 3 ล้านคน มีพฤติกรรมที่เสี่ยงจะกลายเป็นนักพนันที่มีปัญหา ในกลุ่ม
เยาวชนเป็นนักพนันที่มีปัญหาประมาณเกือบ 4 หมื่นคน และเสี่ยงที่มีปัญหาอีก 4 แสนคน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
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เป็นนักพนันที่มีปัญหาประมาณ 2.5 หมื่นคน และเสี่ยงที่จะมีปัญหาคือ 3.8 แสนคน สองกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่
ต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ส่วนกลุ่มวัยท างานมีนักพนันที่มีปัญหาประมาณ 1.4 แสนคน และเสี่ยงที่จะมี
ปัญหาเกือบ 3 ล้านคน เป็นตัวเลขที่ต้องเฝ้าระวังว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเพราะท าให้เกิดปัญหาใหญ่  
โดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน  ซึ่งประมาณตัวเลขออกมาว่ามีมากถึง 1.14 หมื่นล้านบาท และถึงแม้จะมีปัญหาหนี้สิน
จากการพนัน  แต่ร้อยละ 82.9 ยังบอกว่าจะเล่นการพนันต่อไปอีกด้วย    
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  
ที่ในปัจจุบันแพร่กระจายออกไปสู่ทุกเพศ  ทุกช่วงวัย  ทุกสายงาน  และมีมูลเหตุที่ท าให้เชื่อว่าแนวโน้มทาง
พฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นตามปัจจัยต่างๆ  เช่น  ต้องการความร่ ารวยจากทางลัด  มีค่านิยมใน
เรื่องการรักสนุก ชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค   พฤติกรรมเลียนแบบ  ซื้อตามบุคคลรอบข้าง  ซื้อเพราะความ
ต้องการเข้าสังคม  ซื้อจากความเชื่อเรื่องโชคลางบอกเหตุ  หรือติดการซื้อเป็นประจ า มีความกลัวกังวลว่าถ้าไม่
ซื้ออาจจะพลาดเงินรางวัล จนกลายเป็นปัญหาที่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่น าไปสู่การซื้อที่เลิกไม่ได้  เป็นต้น  ซึ่ง
สามารถน าผลการวิจัยมาสะท้อนถึงสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  วิถีการด าเนินชีวิต  และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ของคนไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  ของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวย
ใต้ดิน  ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน  พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  แตกต่างกัน 
  
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหาการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและหวยใต้ดิน  ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. ขอบเขตการศึกษาด้านประชากรที่ท าการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   
 3. ขอบเขตการวิจัยด้านตัวแปรที่ต้องการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ชุด ได้แก่ ตัวแปร
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล และตัวแปรพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน 
 4. ขอบเขตพื้นที่ และระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย พื้นที่ท าการศึกษา คือองค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ระยะเวลา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
 2.  ท าให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหา การติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  เพื่อน าไปสู่
กระบวนการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ดียิ่งขึ้น  
 3.  เพื่อเป็นการยืนยันการวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  ให้มี
ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมให้ทราบข้อเท็จจริงได้กว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดปัจจัย 2 ด้านประกอบด้วย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่ง/สายงาน 
   2. พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   

 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ฐิติมณ  สื่อเสาวลักษณ์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของประชาชนใน
ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ผลวิจัยพบว่า ผู้หญิงนิยมซื้อหวยใต้ดินมากกว่าผู้ชาย มีอายุระหว่าง 
40-49 ปีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตร/ประมง มีรายได้ 
10,001-15,000 บาท ต่อเดือน ประชาชนที่มีพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินชื่นชอบที่จะเล่นหวยประเภท 2 ตัวล่าง 
2 ตัวบน โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 901 บาทขึ้นไป และมักจะซื้อหวยใต้ดินกับคนเดินโพยและมีหลักใน
การ ซื้อหวยใต้ดินจากข่าวลือ ความเชื่อจากแหล่งใบ้หวย สาเหตุที่ซื้อหวยใต้ดินนั้นเป็นเพราะชอบเสี่ยงโชค 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหวยใต้ดิน พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยในด้านต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อมากเมื่อจ าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบการซื้อหวยใต้ดินให้ ความส าคัญเป็นอันดับที่ 1 ด้านความ
สะดวกในการซื้อให้ความส าคัญเป็นอันดับที่ 2 ด้านราคาให้ ความส าคัญเป็นอันดับที่ 3 และด้านผลตอบแทนที่
ได้รับ/ เงินรางวัลให้ความส าคัญเป็นอันดับที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของประชาชน
ในต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้และ
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ กันกับพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดิน แต่สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กันกับ
พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดิน จากการศึกษามีข้อเสนอแนะคือ ควรมีวิธีการปราบปรามโดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายแก้ปัญหาหวยใต้ดิน อย่างจริงจัง 
 ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ  และ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทความเชื่อ
โชคลางต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของผู้บริโภคชาวไทย  ผลวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่
ผู้ให้ข้อมูลมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางในการตัดสินใจซื้อ อทิเช่น การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบูชาวัตถุมงคลที่
เชื่อว่าส่งผลด้านโชคลาภ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านขูดเลขขอหวยจากต้นไม้โบราณที่เชื่อว่ามีนางไม้สิงสถิตและให้
โชคให้ลาภ อาทิเช่น ต้นตะเคียนผู้ให้ข้อมูลบางกลุ่มจะดูตัวเลขจากน้ าตาเทียนในบาตรน้ ามนต์ภายหลังพิธีการ
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ท าบุญ โดยพระเกจิอาจารย์หรือการตรวจสอบดวงชะตาของตนเองจากค าพยากรณ์ในนิตยสารหรือสื่อต่างๆ  อีก
ทั้งยังมีการตีความจากสิ่งที่มีชีวิต เช่น ผลไม้ ต้นไม้ สัตว์ ที่อยู่ในบ้านเรือน ไปจนถึงการตีความตัวเลขจากความ
ฝันก่อนที่จะน ามาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยใต้ดิน  และยังจ าแนกผู้บริโภคได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) นัก
เสี่ยงโชค เป็นกลุ่มที่มีปริมาณและความถี่ในการซื้อน้อย จะตัดสินใจซื้อเมื่อพบเห็นสัญญะที่เกี่ยวกับโชคลาง และ
เชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมโชคชะตาได้ และ 2)ผู้เสพล๊อตเตอรี่ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีปริมาณและความถี่
ในการซื้อสูงเนื่องจากมีศรัทธาจาการครอบครองวัตถุหรือวัตถุมงคลเพราะมีความเชื่อว่าสามารถช่วยให้มีโอกาส
ในการถูกรางวัลมากข้ึน 
 สโรชา พิมพ์ชัย (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนัน กรณีสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและสลากล็อตโต้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้สรุปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาล  โดยให้เหตุผลที่ซื้อว่า ต้องการเงินรางวัล มีความเชื่อว่าจะถูกรางวัลและการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น 
ไม่กระทบต่อสถานะการเงินของตนเองครอบครัว และทางด้านการเสี่ยงโชคในรูปแบบอื่นๆ มีการซื้อหวยใต้ดิน
มากที่สุด 
 บุญฤทธิ์ แทนบุญ,จิตตินันท์ เดชะคุปต์, วัลลภาสบายยิ่ง (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
การซื้อหวยใต้ดินและผลกระทบต่อครอบครัวในชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย ผลการวิจั ยพบว่า 
พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดิน แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ 1. ประเภทเสพติดหวยใต้ดิน จะเป็นประเภทที่มี
การซื้อหวยใต้ดินทุกงวด และมีแนวโน้มจะซื้อเพิ่มสูงขึ้น 2. ประเภทหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จะเป็นประเภทที่มี
การซื้อหวยใต้ดินในบางงวดซึ่งเป็นการหาทางออกให้กับตัวเอง ได้แก่ ซื้อเพื่อความสนุกสนาน และได้ลุ้นกับคน
อื่น 3. ประเภทการถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้อง และมีการบิดเบือนวัฒนธรรมความเชื่อที่ผิดๆ ประเภทนี้เป็นการ
ซื้อหวยใต้ดินตามตัวแบบหรือต้นแบบที่ตนเองได้สัมผัสมา และ 4. ประเภทยึดเงินรางวัลเป็นที่ตั้ง เป็นประเภท
ที่ตั้งความหวังไว้ที่ความร่ ารวยจากการซื้อหวยใต้ดิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการซื้อหวยใต้ดินของครอบครัว 
พบว่า มีผลกระทบใน 4 ด้าน คือ 1.ผลกระทบด้านสังคม ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เอื้ออ านวย 2) มีการ
บริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลร่วมกัน 3) เกิดเครือข่ายของผู้ซื้อและผู้ขายหวยใต้ดินในชุมชน4) ผู้บริโภคถูกเอารัด
เอาเปรียบจากคนขายหวยหรือเจ้ามือหวยใต้ดิน 5) เกิดความล้มเหลวของหน่วยงานภาครัฐและ 6) เกิดอ านาจมืด
, 2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) ครอบครัวมีความเต็มใจใช้จ่ายโดยไม่ใช้เหตุผล 2) เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ชะงักในช่วงเวลาของการซื้อหวยใต้ดิน 3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวไม่มั่นคง และ 4) มีความ
ต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น, 3. ผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ 1) เกิดความทุกข์มากกว่าความสุข 2) เกิดอารมณ์ที่
แปรปรวน และ3) เกิดภาวะโภชนาการเกิน และ 4. ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ได้แก่ 1) มีการถ่ายทอดวิถีชีวิตที่
ไม่ถูกต้อง และ 2) สังคมมีการบิดเบือนวัฒนธรรมที่ผิดๆเก่ียวกับการซื้อหวยใต้ดิน 
 นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์ (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เป็นฐานข้อมูล ในการจัดท านิทรรศการเรื่อง “หวย”  ผลการวิจัยพบว่า   ในกระบวนการที่คนๆ หนึ่งที่ไม่เคย
เกี่ยวข้องกับหวยมาก่อนกลายเป็น “คนเล่นหวย” ไม่ว่าจะ เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยใต้ดิน พวกเขา
เหล่านั้นต้องผ่านการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่าง ต่อเนื่อง และในแต่ละขั้นก็มีเงื่อนไขส าคัญ  ท า ให้เกิด
พัฒนาการไปสู่ขั้นตอนต่อไป โดยสามารถแบ่งได้ เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มเข้าสู่โลกของคนเล่นหวย ขั้นเรียนรู้
วิธีการเป็นคนเล่นหวย และชั้นกลายเป็น คนเล่นหวย 1. ขั้นเริ่มเข้าสู่โลกของหวย จากคนที่ไม่เคยซื้อหวยได้มี
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ประสบการณ์ในการซื้อหวยครั้งแรกในชีวิต มีเงื่อนไขมาจาก เครือข่ายทางสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือมีคนใน
ครอบครัวหรือคนรู้จักเล่นมาก่อน คือเริ่มสังเกตเห็น ว่าคนรอบตัวก็เล่นหวยกันทั้งนั้น หรือเริ่มรับรู้ว่ามีรูปแบบ
ทางสังคมแบบนี้อยู่ด้วย และเข้าถึงได้ไม่ยาก จึงน าไปสู่การตัดสินใจซื้อหวยครั้งแรก และน าไปสู่การซื้อครั้ง
ต่อๆมา จากนั้นแต่ละคนก็จะมีค าตอบ ส าหรับการอยู่ในโลกของหวยตามค าอธิบายหรือการให้ความหมายต่อการ
เล่นหวย แต่ส่วนใหญ่ให้ ความหมายต่อหวยว่า “หวยคือความหวังและการเสี่ยงโชค” 2. เรียนรู้วิธีการเป็นผู้เล่น
หวย เมื่อเข้าสู่โลกของคนเล่นหวยในขั้นแรกแล้ว หมายความว่าผู้นั้นตัดสินใจจะอยู่โลกของคนเล่ น หวยต่อไป 
จ าเป็นต้องเรียนรู้กฎกติกาการเล่นหวยแต่ละประเภท ซึ่งคนๆ หนึ่งจ าเป็นที่จะต้องรู้ทั้งสอง ประเภท เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกเลือกซื้อหวยประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นหลัก แต่ ส่วนใหญ่แล้วนิยมซื้อควบคู่
กันทั้งสองประเภท นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้วิธีการเสาะแสวงหาเลขเด็ดเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกในล าดับ
ถัดไป ซึ่งไม่ว่าจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยใต้ดินก็ตาม ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถใช้ร่วมกันได้ใน งานวิจัยนี้
ได้รวบรวมไว้ 19 วิธีดังนี้  เหตุการณ์ส าคัญและของส าคัญในชีวิต เลขดังประจ าปี เลขมหา มงคล เลขมงคล หวย
หนังสือพิมพ์หวยซอง อาจารย์ส านักต่างๆ หวยน้ ามนต์ หวยนายกรัฐมนตรี  หวยเกจิอาจารย์ หวยดาราคนดัง 
เหตุการณ์แปลกผิดปกติตามหน้าข่าว ความฝัน สูตรเลขวิ่ง  เลขเด่นประจ าวัน สูตรเลขล็อคก าลังวัน สูตรค านวณ
งวดต่องวด สถิติหวยย้อนหลัง การขูดต้นไม้การขอ หวยจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ กระบวนการตัดสินใจเลือกเลขเด็ด 
กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการเสาะแสวงหาเลขเด็ด กล่าวคือเมื่อได้เลขเด็ดเลขดังมาแล้วจ านวนหนึ่ง ซึ่งใน
ตอนแรกจะมีตัวเลขให้เลือกเล่นค่อนข้างเยอะ เนื่องจากได้เลขเด็ดมาจากหลายแหล่ง จึงจ าเป็นต้องคัดกรองให้มี
จ านวนตัวเลขน้อยลง เพื่อท าการ ตัดสินใจเลือกเลขเด็ดในท้ายที่สุด น าไปสู่การเลือกซื้อเลขดังกล่าวในหวยงวด
ถัดไป ดังนั้นเงื่อนไข ส าคัญของขั้นตอนการเรียนรู้คือการมีวิธีเสาะแสวงหาเลขเด็ดในแนวทางของตัวเอง โดยจะ
เลือกใช้ วิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นหลัก แล้วท าการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารหวยในช่องทางอื่นๆ อีกเช่น อาทิ เลข
ดัง เลขมงคล ฯลฯ และขึ้นอยู่กับความชื่นชอบเลขตัวนั้นเป็นหลัก จะเห็นว่าในกระบวนการตัดสิน เลือกเลขเด็ด
ในชั้นสุดท้ายต้องผ่านการคัดกรองข้อมูลหรือตัวเลขมาหลายชั้นทีเดียว 3) กลายเป็นคนเล่นหวย เมื่อผ่านการ
เรียนรู้การเสาะแสวงหาเลขเด็ดในวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป จนกระทั่งมี ความช านาญพอที่จะคัดเลือก
เลขเด็ดจากกระบวนการตัดสินใจเลือกเลขเด็ด ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ กลายเป็นคนเล่นหวย พวกเขาผ่านการ
ทดลองในหลายวิธีจนกระทั่งมีความมั่นใจได้รับการพิสูจน์ด้วย ตนเองแล้วว่าได้ผล คือท าให้พวกเขาถูกรางวัล 
จนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นต่างมีแนวทางการเล่นเป็น ของตัวเอง และเมื่อกลายเป็นคนเล่นหวย  ก็จ าเป็นต้องมี
ค าอธิบายที่ดูสมเหตุสมผล ที่จะท าให้สามารถด ารงอยู่ในโลกของคนเล่นหวยต่อไป 
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยเลือกใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ
ความคลาดเคลื่อนต่างๆ 5%  โดยเปิดจากตารางการสุ่มตัวอย่างได้ขนาดของประชากร จ านวน 316 คน  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้ศึกษาด าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  ในรูปแบบออนไลน์ 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป โดยได้
ข้อมูลมาทั้งหมดจ านวน 316 ฉบับ 

3. น าแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วด าเนินการประมวลผล
ต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม Nominal เป็นค าตอบแบบ
เลือกตอบ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหาค่า ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  โดยน ามาแสดง
ในรูปแบบตาราง 

2. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
สรุปผล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test  สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการ
ทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบ Nominal Scale  
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการด าเนินการ  ดังนี้ 
  1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 316 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 76.6  อายุของผู้ซื้อ
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7  สถานภาพของผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นโสด ร้อยละ 45.3  
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50  ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ 10,000-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 55.4  และส่วนใหญ่มีต าแหน่งลูกจ้างประจ า/ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 58.2 
  2. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ส่วนใหญ่ใช้เงินในการ
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินแต่ละงวด อยู่ที่  100-500 บาท   มีความถี่ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
และหวยใต้ดิน 2 คร้ัง/เดือน  มีการถูกรางวัลจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน 2-3 ครั้ง/ปี  เมื่อไม่
ถูกรางวัลจากงวดที่ผ่านมา ในงวดหน้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็จะยังคงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้
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ดินต่อไปแน่นอน  และต่อให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  อยู่เป็นประจ าแต่ไม่เคยถูกรางวัลเลย  ก็ยัง
ตอบว่าจะไม่เลิกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอีกด้วย 
 3. แรงจูงใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าอยากรวย 
 4. ความคาดหวังจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมากที่สุด  และมีความรู้สึกผิดหวังเมื่อไม่ถูกรางวัลจากการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  อยู่ในระดับปานกลาง 
 5. ความเชื่อเรื่องโชคลาง/ลางบอกเหตุต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  อยู่ในระดับปานกลาง  และส่วนใหญ่ตอบว่า 
มีแหล่งที่มาของตัวเลขที่น ามาใช้ซื้อซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  มาจากเลขส าคัญประจ าตัวของตัวเอง 
เช่น เลขที่บ้านใหม่ รถยนต์ใหม่ วันครบรอบต่างๆ  เป็นอันดับที่1  และจากการแปลความฝัน  เป็นอันดับที่  2 
 6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  กับปัจจัยส่วนบุคคล 
   6.1  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้
ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบกว่าเพศ  มีความสัมพันธ์
กับจ านวนการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้
ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า  เพศ  ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ,จ านวนเงินที่ใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
และหวยใต้ดินแต่ละงวด , แหล่งที่มาของตัวเลขที่ท่านน ามาใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ,  ความถี่ใน
การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  ,  การไม่ถูกรางวัลจากงวดที่ผ่านมา ในงวดหน้าจะซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและหวยใต้ดินอีกหรือไม่ ,  และไม่มีความสัมพันธ์กับหากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอยู่เป็น
ประจ าแต่ไม่เคยถูกรางวัลเลยจะเลิกซื้อแบบถาวรหรือไม่ 
   6.2  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้
ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า  อายุมีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน , จ านวนการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน 
และหากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน อยู่เป็นประจ าแต่ไม่เคยถูกรางวัลเลยจะเลิกซื้อแบบถาวรหรือไม่  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้
ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า  อายุ  ไม่มี
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ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน , จ านวนเงินที่ใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
และหวยใต้ดินแต่ละงวด , แหล่งที่มาของตัวเลขที่ท่านน ามาใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน , การไม่ถูก
รางวัลจากงวดที่ผ่านมาในงวดหน้าจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอีกหรือไม่ 
   6.3  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน 
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ  กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
หวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่าสถานภาพ  มี
ความสัมพันธ์กับจ านวนเงินที่ใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินแต่ละงวด , แหล่งที่มาของตัวเลขที่ท่าน
น ามาใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ,  ความถี่ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน , จ านวน
การถูกรางวัลจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน , หากไม่ถูกรางวัลจากงวดที่ผ่านมาในงวดหน้าจะซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอีกหรือไม่ , หากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอยู่เป็นประจ าแต่ไม่เคย
ถูกรางวัลเลย จะเลิกซื้อแบบถาวรหรือไม่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ  กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
หวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่าสถานภาพ  ไม่
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน 
   6.4  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้
ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
และหวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของตัวเลขที่ท่านน ามาใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  , ความถี่
ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และหวยใต้ดิน , จ านวนการถูกรางวัลจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้
ดินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
และหวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่าระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน , จ านวนเงินที่ใช้ซื้อสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินแต่ละงวด , การไม่ถูกรางวัลจากงวดที่ผ่านมา แล้วงวดหน้าจะซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและหวยใต้ดินอีกหรือไม่ และถ้าหากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน อยู่เป็นประจ าแต่ไม่เคยถูก
รางวัลจะเลิกซื้อแบบถาวรหรือไม่ 
   6.5  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวย
ใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่ารายได้  มี
ความสัมพันธ์กับจ านวนการถูกรางวัลจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวย
ใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่ารายได้  ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน, จ านวนเงินที่ใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
และหวยใต้ดินแต่ละงวด, แหล่งที่มาของตัวเลขที่ท่านน ามาใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน , ความถี่ใน
การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน , หากไม่ถูกรางวัลจากงวดที่ผ่านมาในงวดหน้าจะซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและหวยใต้ดินอีกหรือไม่ และไม่มีความสัมพันธ์กับถ้าหากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอยู่เป็น
ประจ าแต่ไม่เคยถูกรางวัลเลย จะเลิกซื้อแบบถาวรหรือไม่ 
   6.6  ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง/สายงาน กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวย
ใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
    ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง/สายงาน กับ พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและหวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า
ต าแหน่ง/สายงาน  ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน, จ านวนเงินที่ใช้
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินแต่ละงวด,  แหล่งที่มาของตัวเลขที่ท่านน ามาใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
และหวยใต้ดิน, ความถี่ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ,จ านวนการถูกรางวัลจากการซื้อสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน , หากไม่ถูกรางวัลจากงวดที่ผ่านมาในงวดหน้าจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้
ดินอีกหรือไม่, หากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอยู่เป็นประจ าแต่ไม่เคยถูกรางวัลเลย จะเลิกซื้อแบบ
ถาวรหรือไม่ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากข้อมูล  พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นไปตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจ แรงขับหรือเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกองค์ประกอบที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย  แต่
เนื่องจากไม่สามารถสังเกตแรงจูงใจได้โดยตรง  จึงต้องอาศัยพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากแรงผลักดันหรือ
แรงกระตุ้นที่เรียกว่าแรงจูงใจ  มีสิ่งล่อใจคือ เงินรางวัลก้อนใหญ่ที่จะได้รับ  ส่งผลให้พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีความต้องการความร่ ารวยจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี
แรงจูงใจของเบลา (ณัฐวุฒิ ธรรมกุลมงคล , 2534 : 22) ที่ได้กล่าวว่า บุคคลจะกระท ากิจกรรมใดก็ตามย่อม
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเสมอ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือบุคคลจะกระท ากิจกรรมใดก็ตาม ย่อมมีความ
คาดหวังในรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเสมอ  เช่นเดียวกันกับความคาดหวังที่พบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีความคาดหวังจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินมากที่สุด  ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในระหว่าง 
31-40 ปี  มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่  10,000-20,000  บาท  และใช้เงินในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน
แต่ละงวด อยู่ระหว่าง 100-500 บาท  และมีความถี่ในการซื้อ 2 ครั้ง/เดือน หรือกล่าวคือซื้อทุกงวดซึ่งเท่ากับปี
ละ 24 คร้ัง  แต่สวนทางกับการถูกรางวัล  เพราะจากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการถูกรางวัล
จากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน เพียงปีละ 2-3 คร้ังเท่านั้น  มีความเชื่อเรื่องโชคลาง/ลางบอกเหตุ
ต่อการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับปานกลาง  และ
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ส่วนใหญ่ตอบว่า มีแหล่งที่มาของตัวเลขที่น ามาใช้ซื้อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  มาจากเลขส าคัญ
ประจ าตัวของตัวเอง เช่น เลขที่บ้านใหม่ รถยนต์ใหม่ วันครบรอบต่างๆ  เป็นอันดับที่ 1  และมีแหล่งที่มาของเลข
จากการแปลความฝัน  เป็นอันดับต่อมา  และเมื่อถามถึงความรู้สึกผิดหวัง  เมื่อไม่ถูกรางวัลจากการซื้อสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน พบว่ายังอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อถามถึงการไม่ถูกรางวัลจากงวดที่ผ่านมา ใน
งวดหน้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็ยังคงตอบว่า จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินต่อไปแน่นอน   
และต่อใหซ้ื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  อยู่เป็นประจ าแต่ไม่เคยถูกรางวัลเลย  ก็ยังตอบว่าจะไม่เลิกซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  ส่วนใหญ่ใช้เงินในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  ครั้งละ 100-500 บาทต่องวด และ
ยังมีบางส่วนที่มากกว่า 2,000 บาทต่องวด  ถึงแม้ว่าเงินจ านวนดังกล่าวจะเป็นจ านวนเงินที่ไม่มากนัก แต่เมื่อ
เทียบกับเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ที่อยู่ในระหว่าง 10,000- 
20,000 บาท และซื้อเดือนละ 2 งวดทุกเดือน นั่นหมายถึงเสียเงินในแต่ละเดือนไปเกือบร้อยละ 10 ของเงินเดือน
เลยทีเดียว  อาจไม่มากเมื่อรู้สึกในแต่ละงวด  แต่หากมองในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจของ
ตนเองหรือครอบครัวได้  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการแนะน าสร้างค่านิยมทัศนคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลการถูกหวยถูกรางวัลต่างๆ 
เพียงด้านเดียว ควรมีการให้ข้อมูลที่ครอบคลุมผลกระทบของการการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินด้วย 
 2.  เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีการอบรมหรือแนะน าให้พนักงานน าเงินส่วนที่
เสียไปจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน  เปลี่ยนไปเป็นเงินออมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเปลี่ยนไปเป็น
เงินในอนาคต หรือน าไว้ใช้จ่ายในอนาคตต่อไป 
 3.  เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรเข้าไปแนะน าหรือส่งเสริมให้พนักงานจัดท าบัญชีรายรับ
และรายจ่ายทั้งหมดของตนเอง  แล้วชี้ให้เห็นว่ามีรายจ่ายใดที่ควรลดหรือควรตัดออกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ
หนี้สิน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
 1. ท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพื้นที่อื่นๆ 
 2. ท าการศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันชนิดอื่นๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน ามา
เป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไปในอนาคต 
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