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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย
ธุร กิ จ ค้ าขายในปั จ จุ บั น มี ก ารแข่ งขั น สู ง ธุร กิ จ สามารถคงอยู่ ได้ จ ำเป็ น ต้ อ งมี รายได้ จ าก
ยอดขายสิ น ค้าของธุร กิจ ในทางการตลาดมี กลยุทธ์เพื่ อใช้ก ระตุ้นยอดขายมากมายที่ ท ำให้ ธุรกิ จ
สามารถคงอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดได้ ซึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายนั้นมีมากมาย
หนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกสินค้าตัวอย่าง การลดราคา การชิงโชค เป็นต้น
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 84 มาจากการเปลี่ยนมาซื้อตราสินค้าใหม่ที่มีการส่งเสริมการ
ขาย (Gupta, 1988) โดยที่การส่งเสริมการขายที่นิยมมากในประเทศไทยคือการชิ งโชคซึ่งดึงดูดและ
จูงใจให้ สนใจในผลิตภัณ ฑ์และกระตุ้นให้ เกิดความตั้งใจซื้อสินค้าอย่างรวดเร็ว (วิทวัส รุ่งเรืองผล,
2549) แม้ ว่าการชิงโชคมีต้น ทุน สูงแต่ค่อนข้างคงที่และยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุ นการโฆษณา
โดยทั่วไป (Narayana & Raju, 1985)
การศึกษานี้ ศึกษาผลของโครงสร้างรางวัลการชิงโชคของ Kalra and Shi (2010) ที่ได้นำ
Cumulative prospect theory มาอธิบายผลของโครงสร้างรางวัลการชิงโชค 4 รูปแบบ คือ รางวัล
ใหญ่ที่สุดหนึ่งรางวัล รางวัลใหญ่ที่สุดหนึ่งรางวัลและรางวัลย่อยหลายรางวัล รางวัลใหญ่หลายรางวัล
และรางวัลใหญ่หลายรางวัลและรางวัลย่อยหลายรางวัล แต่การชิงโชคในประเทศไทยแตกต่างจาก
ต่างประเทศโดยต้องมีใบอนุญาตชิงโชค (พ.น. 36) และห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือ
รางวัล แต่สามารถนำเบี้ยอรรถกร (Token economy) (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2550) คือทองคำมา
เป็นรางวัลแทนเงินสด ซึ่งผลที่ได้อาจจะแตกต่างจากเงินสดเป็นรางวัลของการชิงโชคได้
คนไทยชอบเล่นการพนันและน่าจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าร่วมการชิงโชค ความ
นิยมในการชิงโชคของคนไทยอาจจะเข้าข่ายการพนันจึงต้องมีการควบคุมดูแลเหมือนกับการพนันตาม
พระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 ซึ่งควบคุมไปถึงการแถมพกหรือการชิงโชคด้วย
นอกจากนี้ ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย (Subjective probability) ตามทฤษฎีการตัดสินใจซึ่ง
คื อ การประมาณค่ า ความน่ าจะเป็ น ของเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนของแต่ ล ะคนอั น เกิ ด จาก
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ประสบการณ์ ลักษณะนิสัยหรือความเชื่อส่วนบุคคล และคาดว่าจะสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าร่วม
การชิงโชคเช่นกัน
ผลการศึกษานี้จะช่วยให้ ออกแบบโครงสร้างรางวัล การชิงโชคให้ได้ผลมากที่สุดและช่วยให้
เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคไทยมากขึ้นและนำผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการ
ขายได้ผลดีมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึกษาผลของโครงสร้างรางวัลในการส่งเสริมการขายแบบการชิงโชคที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
2) ศึกษาความสั มพัน ธ์ของพฤติกรรมการพนัน และความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยของลู กค้ากับ
ความตั้งใจซื้อ

1.3 ประโยชน์ของการวิจัย
เพื่ อให้ นั ก การตลาดระบุ โครงสร้างของรางวัล ในการชิ งโชคที่ ส ามารถกระตุ้น และดึ งดูด ใจ
ผู้บริโภคมากที่สุด

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจั ย นี้ ใช้ การสำรวจตั วอย่างผู้ บ ริโภคทั่ ว ไป โดยใช้ การสำรวจแบบออนไลน์ (Online
survey) ผ่าน Google docs

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ในการศึกษาเรื่อง “ความสั มพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการพนัน ความน่าจะเป็น เชิงอัตวิสั ย
โครงสร้างรางวัล ของการชิงโชคและความตั้งใจซื้อ: การศึกษาเชิงทดลอง” ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้กำหนดกรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้
1. พฤติกรรมการพนัน (Gambling behavior)
2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระทำ (Operant conditioning)
3. ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
4. Cumulative prospect theory
5. กรอบแนวความคิดในการศึกษา

2.1 พฤติกรรมการพนัน (Gambling behavior)
การชิงโชคและการพนันมีความคล้ายคลึงกัน ต่างเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการได้ผลลัพธ์
ที่ไม่แน่นอน และมีรางวัลล่อใจ การตลาดเสี่ยงโชคหรือลอตโตมาร์เก็ตติ้งแพร่หลายในประเทศไทย
เพื่ อส่ งเสริม การขาย กิจ กรรมนี้ อ าจจะให้ ผ ลเชิงบวกแต่ก ารตลาดเสี่ ยงโชคมีความเป็ น ไปได้ ที่จ ะ
กลายเป็นการพนัน (ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, 2559) นอกจากนี้การพนันและการชิงโชคแตกต่างกันที่
การชิงโชคไม่ต้องลงเงินเดิมพันเพื่อเข้าร่วมในขณะที่การพนันต้องเดิมพันด้วยเงิน ในทางกลับกันการ
ชิงโชคอาจทำให้เกิดพฤติกรรมติดพนันด้วย กล่าวคือร่างกายของมนุษย์มีสารที่เรียกว่า “สารโดพา
มีน ” เป็นสารที่หลั่งออกมาแล้วทำให้เกิดความสุข เมื่อร่างกายหลั่งสารเป็นสัญญาณของการได้รั บ
ประสบการณ์ ที่ดีเปรีย บเสมือนการได้รับประทานอาหารอร่อย เมื่อได้ทานแล้วก็อยากจะทานอีก
ดังนั้นเมื่อชนะรางวัลในการชิงโชค สมองก็จะหลั่งสารตัวดังกล่าวมากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่ผู้เข้าร่วมการ
ชิงโชคจะเป็นผู้ที่ติดการพนัน (Grauschopf, 2017)
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พฤติกรรมติดพนัน (Gambling addiction)
ผู้ที่เล่นการพนันจนเป็นโรคติดการพนัน (Pathological gambling) มีอาการคล้ายกับการติด
สารเสพติดคือจิตใจจดจ่ออยู่กับการพนันตลอดเวลาไม่สามารถคิดหรือทำอย่างอื่น มีความอยากเล่นที่
ยากจะควบคุมและจนท้ายที่สุดจะเล่นการพนันอย่างไม่ยั้งคิด เวลาเล่น พนันจะโลภอยากได้มากขึ้ น
เวลาเสี ย จะรู้สึ กเสี ย ดายและจึ งต้องการเล่ นเพื่ อนำเงินที่เสี ยไปคืน มา และลงเอยด้วยการเสี ยเงิน
จำนวนมาก ผู้ที่เป็นโรคติดการพนันมักคิดเข้าข้างตนเองว่าเมื่อเสียแล้วก็จะได้กลับคืนมา การปลอบใจ
ตนเองลักษณะนี้ทำให้ไม่สามารถหยุดเล่นเมื่อเล่นเสีย การขาดสติควบคุมตนเองเป็นอาการของโรค
ติดการพนัน (พนม เกตุมาน, 2550)
ผู้ที่ เป็ น โรคติด พนั น เป็ น บุ คคลประเภทแสวงหาความตื่นเต้น ชอบการได้ลุ้ น จะทำให้ เกิด
ความสุข ความพึงพอใจ แม้ว่าจะได้หรือจะเสีย บุคคลประเภทนี้จะจดจำช่วงที่ประสบความสำเร็จได้
อย่างแม่นยำ ผู้เล่นจะหมกมุ่นอยู่ในกิจกรรมนั้นและคอยแสวงหาโอกาสในการเล่นอยู่เสมอจนนำไปสู่
ผลลัพธ์ที่แย่ลงในชีวิต บุคคลเหล่านี้ได้อธิบายความรู้สึกของการสูญเสียการควบคุมว่าพวกเขาเชื่อว่า
ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือหยุดเล่นพนันได้ (Peele, 2001)
สรุปได้ว่าพฤติกรรมติดพนันนั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสุขภาพจิต ผู้ที่มีพฤติกรรมติดพนัน
นั้นจะมีลักษณะของการขาดความยั้งคิดคือไม่ได้คิดวิเคราะห์ผลของการกระทำให้ดีก่อน มีพฤติกรรม
คล้ายการย้ำคิดย้ำทำ กล่าวคือจะเล่นการพนันซ้ำแล้วซ้ำอีกและยังมีพฤติกรรมการเข้าข้างตนเองทำ
ให้ไม่สามารถหยุดเล่นได้ หากเล่นเสียก็จะต้องการเล่นเพื่อให้ได้เงินที่เสียไปนั้นคืนมา หากไม่มีเงินเล่น
ก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาเล่น ส่งผลให้มีปัญหาหนี้ สินหรืออื่น ๆ ตามมามากมาย นอกจากนี้ผู้
ที่มีพฤติกรรรมติดการพนันส่วนใหญ่ ยังมีพฤติกรรมการแสวงหาความตื่นเต้น และมีพฤติกรรมชอบ
เสี่ยงชอบลุ้นอีกด้วย
2.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการชิงโชคในประเทศไทย
ประเทศไทยนั้นได้ใช้พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ในการบังคับควบคุมการ
พนันในประเทศไทย และยังครอบคลุมถึงการแถมพกหรือการชิงโชคด้วย เนื่องจากการชิงโชคนั้นมี
การดำเนินการเข้าข่ายการพนันอยู่ จึงต้องมีการควบคุมโดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการขออนุญาต
ก่อนที่จะจัดรายการชิงโชค โดยใบอนุญาตในการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดย
(พ.น. 36) มีเงื่อนไข ดังนี้
1. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้ได้สำหรับ 1 ครั้ง
2. การจัดให้ มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนี้ ให้เล่นตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาต
3. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตโอนใบอนุญาตให้ผู้อื่นไปใช้
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4. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เพื่อกิจการค้าหรืออาชีพนั้น สินค้าที่
จำหน่ายจะต้องเป็นไปตามราคา
5. ในท้องตลาด และผู้ซื้อแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลในการเสี่ยง ก็ต้องได้รับสิ่งของตามราคาที่ซื้อ
นั้นไปเสมอ
6. ห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัล
2.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หากมีพฤติกรรมการพนันสูงมากมีแนวโน้มจะเป็นโรคติดการพนันซึ่งอาจวินิจฉัยเบื้องต้นด้วย
แบบทดสอบมาตรฐานเช่ น The south oaks gambling screen (SOGS) (Lesieur & Blume,
1987) ในการศึกษานี้จะใช้วัดพฤติกรรมการพนันและวินิจฉัยเบื้องต้นว่ามี พฤติกรรมติดพนันหรือไม่
และสัมพันธ์อย่างไรกับความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการชิงโชค
แบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นการพนั นของผู้เข้าร่วม โดย
ข้อคำถามจะมี 7 ส่วน คือ 1. คำถามที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 2. คำถามที่เกี่ยวข้องกับงาน 3. คำถาม
เกี่ยวกับการโกหก/ปิดบังเมื่อเล่นการพนันแพ้/ชนะ 4. คำถามเกี่ยวกับผลของการเล่น(การเดิมพัน) 5.
การเกี่ยวกับการควบคุมตนเองไม่ได้ การโอ้อวดในชัยชนะ 6.คำถามเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ
ทางด้ า นการเงิน ที่ เกิ ด จากการพนั น กั บ บุ ค คลอื่ น 7. คำถามเกี่ ย วกั บ การกระทำพฤติ ก รรมที่ ผิ ด
กฎหมายทางด้านการเงิน
เกณฑ์การให้ คะแนนของ SOGS จะมีระดับคะแนนที่ 0 – 20 คะแนน โดยผู้ ที่มีคะแนน 5
คะแนนขึ้นไป จะอยู่ในกลุ่ม “ผู้ที่เป็นโรคติดพนัน” โดยได้นำงานวิจัยชิ้นนี้มาใช้เป็นข้อคำถามเพื่อใช้
วัดพฤติกรรมการเล่นการพนันของผู้บริโภค ซึ่งนำข้อคำถามมาดัดแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ
คนไทยมากที่สุด

2.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant conditioning)
พฤติ ก รรมการชิ ง โชคและการพนั น อธิ บ ายได้ ด้ ว ยจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ เนื่ อ งจาก
พฤติกรรมการชิงโชคและการพนันของบุคคลนั้นเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการวางเงื่อนไขผลกรรม อันเป็น
ผลมาจากสภาพแวดล้อม เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงโดยผลกรรมที่เกิดในสภาพแวดล้ อม (สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต, 2550) ผลกรรมมี 2 ประเภทคือ
1. ผลกรรมที่เป็นตัวเสริมแรง (Reinforcement)
1.1 การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการเสริมแรงที่เมื่อได้รับสิ่งเร้า ที่พึง
พอใจจะมีผลทำให้พฤติกรรมมีความถี่เพิ่มขึ้น เช่น คำชมเชย การเพิ่มสวัสดิการ
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1.2 การเสริ ม แรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็ น การทำให้ ค วามถี่ ข องพฤติ ก รรม
เพิ่มขึ้น เพราะผลของพฤติกรรมนั้นสามารถถอดถอนสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจออกไปได้ อาจจะ
เป็นได้ทั้งการหลบหนี (Escape) หรือหลีกเลี่ยง (Avoidance)
2. ผลกรรมที่ เป็ น การลงโทษ (Punishment) ทำให้ พฤติกรรมลดลงหรือยุติ ผลกรรมใดเป็ น การ
ลงโทษขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับ ถ้าหากผลกรรมนั้นทำให้พ ฤติกรรมเป้าหมายยุติหรือลดลง ผลกรรม
นั้นจึงเรียกว่าการลงโทษ
ทั้งนี้ การเสริม แรงทำให้ เกิ ดพฤติก รรมการพนั น ได้โดยผ่ านตารางการเสริม แรงและ
พฤติกรรมเชื่อโชคลางดังนี้
2.2.1 ตารางการเสริมแรง (Schedules of reinforcement)
การเสริ ม แรงเป็ น การจู งใจบุ ค คลเพื่ อให้ เกิด พฤติ กรรมใหม่ ทำพฤติ กรรมเดิ ม ซ้ำหรือ หยุ ด
พฤติ กรรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ โดยการเสริม แรงต้อ งพิ จารณาดูช่ ว งเวลาและความเหมาะสมในการ
เสริมแรง เพื่อให้การเสริมแรงเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยสามารถแบ่งประเภทตารางการเสริมแรงได้
ดังนี้
1. ตารางการเสริมแรงตามช่วงเวลาที่ แน่ นอน (Fixed interval schedules: FI) เป็ น การ
เสริมแรงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ที่แน่นอน เช่น ให้พฤติกรรมเกิดขึ้นใน 3 นาที ถ้า
ไม่เกิดขึ้นภายใน 3 นาทีก็จะไม่เสริมแรง
2. ตารางการเสริมแรงตามช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน (Variable interval schedules: VI) เป็น
การเสริมแรงพฤติกรรมที่ เกิดขึ้น ครั้งแรกที่ กำหนดไว้ในการเสริมแรงไม่แน่ นอน เช่น การตกปลา
บางครั้งอาจรอ 3 นาทีแล้วปลาจึงกินเบ็ด หรือรอจน 5 นาทีแล้วปลาจึงกินเบ็ด เป็นต้น
3. ตารางการเสริ มแรงตามจำนวนครั้งที่ แน่ น อน (Fixed ratio schedules: FR) เป็ น การ
เสริมแรงแบบมีจำนวนครั้งที่กำหนดไว้แน่นอน เช่น การให้ค่าแรงทุกครั้งเมื่อขายสินค้าได้ 12 ตัว เป็น
ตัน
4. ตารางการเสริมแรงตามจำนวนครั้งที่ไม่แน่นอน (Variable ratio schedules: VR) เป็น
การเสริม แรงเมื่อทำตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ไม่แน่ นอน เช่น การชิงโชค การซื้อสลากกินแบ่ ง
รัฐบาล บางครั้งซื้อ 5 ครั้งถึงจะชนะรางวัล ในบางครั้งซื้อ 10 ครั้งถึงจะชนะรางวัล
ทั้งนี้ตารางการเสริมแรงแบบ VR มีผลต่อผู้ที่เล่นการพนันและการชิง โชค เนื่องจากผู้เล่นไม่
ทราบว่าต้องเล่นกี่ครั้งถึงจะชนะ และเมื่อชนะรางวัลก็จะทำให้อยากเล่นอีกครั้ง ทำให้เกิดการติดการ
พนัน
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2.2.2 พฤติกรรมการเชื่อโชคลาง (Superstitious behavior)
พฤติ ก รรมการเชื่ อ โชคลาง คื อ พฤติ ก รรมเป็ น ผลที่ เกิ ด จากการเสริ ม แรงแบบอุ บั ติ เหตุ
(Accidental reinforcement) (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต , 2550) เช่น พิธีการแห่ นางแมวขอฝนแล้ว
เกิดฝนตกขณะที่ แห่ แมวดำ ความบังเอิญ นี้ จะถูกจับ คู่แม้ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้ น โอกาสเกิ ด
พฤติกรรมการแห่นางแมวขอฝนจะเพิ่มขึ้น พฤติกรรมลักษณะนี้สามารถเห็นได้ในการแข่งขันกีฬา การ
พนันหรือกิจกรรมใดใดที่เกี่ยวข้องกับโชคลางหรือโอกาส
สำหรับ พฤติกรรมเชื่อโชคลางเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลั กเหตุและผล พฤติกรรม
ดังกล่าวมีพบได้มากในผู้ที่เล่นการพนันและการชิงโชคต่าง ๆ จากทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขผลกรรม
แสดงให้เห็นว่าคนที่ติดการพนันและการชิงโชคนั้ นคล้ายคลึงกัน เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อ
ได้รับการเสริมแรงจะทำให้ความถี่ในการเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในการพนันและการ
ชิงโชคเมื่อมีการเสริมแรงต่าง ๆ จะทำให้ความถี่พฤติกรรมการเล่นการพนันเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้โอกาส
ที่ผู้เล่นติดการพนันและการชิงโชคเพิ่มมากขึ้น
2.2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
การชิงโชคในประเทศไทยมีการควบคุมโดยพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ระบุไว้ว่าไม่
สามารถใช้เงินสดเป็นรางวัลในการชิงโชคแต่สามารถใช้รางวัลอื่นที่ใกล้เคียงกับเงินสดได้ เช่น เบี้ย
อรรถกรดังที่ สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2550) นิยามว่าเบี้ยอรรถกรคือเบี้ย ดาว แต้ม หรือคะแนน เป็น
ตัวเสริมแรงสามารถนำไปแลกเป็ นตัวเสริมแรงอื่น ๆ ได้มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป ทำให้ เบี้ยอรรถกรมี
ประสิทธิภาพสูงในการเป็นตัวเสริมแรง และมีโอกาสที่จะหมดสภาพการเป็นตัวเสริมแรงได้น้อยมาก
ตัวอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันของเบี้ยอรรถกรได้แก่ เงินสด คูปองแลกของ เป็นต้น สำหรับประเทศไทย
นิยมใช้ทองคำเนื่องจากนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่าย มีสภาพคล่องสูง เป็นที่ยอมรับนับถือ จึงใช้
ทองคำเป็นเบี้ยอรรถกรในการทดลองครั้งนี้
จากทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขแบบการกระทำวิเคราะห์ได้ว่าการชิงโชคมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
การพนันซึ่งเป็นการเสริมแรงและเป็นตารางการเสริมแรงตามจำนวนครั้งที่ไม่แน่นอน ทั้งยังมีลักษณะ
คล้ายกับพฤติกรรมเชื่อโชคลาง จึงตั้งสมมุติฐานว่า
สมมุติฐานที่ 1: พฤติกรรมการพนันสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้อสินค้าที่ มีการส่งเสริม
การขายแบบชิงโชค
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2.3 ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Decision making under risk)
ประเภทของการตัดสิ นใจสามารถแบ่งได้ตามระดับข้อมูลของผู้ตัดสินใจ (French, 1986)
ดังนี้
1.การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน (Decisions under certainty) เป็นการตัดสินใจที่ผู้
ตัดสินใจทราบสภาพธรรมชาติที่แท้จริง (True state of nature) ก่อนที่จะตัดสินใจ
2. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Decisions with risk) เป็นการตัดสินใจโดยที่ผู้ตัดสินใจไม่
ทราบสภาพธรรมชาติที่แท้จริงที่แน่นอนเมื่อตัดสินใจ แต่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประมาณค่าความน่าจะ
เป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
3. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Decisions under strict uncertainty) เป็นการ
ตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจไม่ทราบสภาพธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อตัดสินใจและไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำมา
ประมาณค่าความน่าจะเป็น
การชิงโชคจัดว่าเป็นการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมชิงโชคมีความเสี่ยงจะไม่ได้รับ
รางวัล เป็นการตัดสินใจโดยที่ไม่ทราบสภาพธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อตัดสินใจ แต่มีข้อมูลเพียงพอจะ
ประมาณค่าความน่ าจะเป็ นในการเกิดเหตุการณ์และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ช่วยในการ
ประมาณค่าความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ที่คาดหวัง ซึ่งการประมาณค่าความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์นั้นมีอยู่ 2 ประเภทคือ
1. ความน่าจะเป็นเชิงวัตถุวิสัย (Objective probability) เป็นค่าความน่าจะเป็นที่คำนวณ
โดยสอดคล้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็น เช่น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่โยนเหรียญ 1 เหรียญ 1
ครั้งแล้วผลที่ได้คือ ออกหัว เท่ากับ ½ เป็นต้น (Kahneman & Tversky, 1972)
2. ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย (Subjective probability) เป็นค่าความน่าจะเป็นที่ เกิดจาก
การแสดงออกของความรู้สึกส่วนบุคคลและไม่ต้องหาคำอธิบายของความน่าจะเป็นนั้นเพราะมาจาก
ความรู้ สึ ก ส่ ว นบุ ค คล ทั้ ง นี้ ค วามน่ า จะเป็ น เชิ งอั ต วิ สั ย เป็ น การประมาณค่ า ความน่ า จะเป็ น ของ
เหตุการณ์โดยบุคคลหนึ่ง ๆ หรืออนุมานได้จากพฤติกรรมของบุคคลนั้น เช่นการคาดคะเนความสำเร็จ
ในงานใหม่ หรือผลแพ้ชนะในการเลือกตั้ง เป็นต้น (De Finetti, 1964)
เมื่อค่าความน่าจะเป็น ในการชนะรางวัลที่อนุมานขึ้นสูงกว่าค่าความน่าจะเป็นในการชนะ
รางวัลที่เกิดขึ้นจริง จะทำให้โอกาสในการเข้าร่วมการชิงโชคเพิ่มขึ้น ดังนั้นสมการอรรถประโยชน์ที่
คาดหวัง (Subjective expected utility: SEU) SEU =  1u1 + 2u2 + ... + nun โดยที่  คื อ
ความน่ าจะเป็ น เชิงอัตวิสั ย และ u คือ รางวัล (Edwards, 1962) ดังนั้นหากมีการประมาณความ
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น่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยในการชนะรางวัลในการชิงโชคสูงก็จะทำให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการชิง
โชคมากขึ้น จึงตั้งสมมุติฐานว่า
สมมุติฐานที่ 2: ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการส่งเสริมการ
ขายแบบชิงโชค

2.4 Cumulative prospect pheory (CPT)
CPT เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์
โดยเป็นทฤษฎีที่ต่อยอดจาก Prospect theory (Kahneman & Tversky, 1979 )
Prospected theory (PT)
PT เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง (Expected utility theory :
EUT) หลักสำคัญใน PT คือ ฟังก์ชันคุณค่า (value function) ที่เส้นจะมีลักษณะโค้งคว่ำ (Concave)
เมื่ออยู่ ในช่ว งของการได้ รับ (Gains) และช่ว งการสู ญ เสี ย จะมีลั กษณะโค้งหงาย (Convex) อี ก ทั้ ง
ลักษณะเส้นในช่วงของการสูญเสีย (Losses) จะชันกว่าการได้รับ แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ให้ความสำคัญ
กับการสูญเสียมากกว่าการได้รับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงแบบไม่เป็นเส้นตรงของค่าถ่วงน้ำหนัก
(Weighting function) ที่ให้ค่าถ่วงน้ำหนักมากกับความน่าจะเป็นที่น้อยและให้ค่าถ่วงน้ำหนักน้อยกับ
ความน่าจะเป็นปานกลางและมาก อธิบายว่ามนุษย์จะสนใจความน่าจะเป็นที่เข้าใกล้ 0 มากกว่าช่วง
อื่น ๆ ซึ่งแตกต่างจาก EUT ที่ function เป็นเส้นตรง

ภาพที่ 2.1 A hypothetical value function
ที่มา: (Tversky & Kahneman, 1992)

โดย PT และ EUT มีแนวคิดหลักเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ EUT เห็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีความ
เป็ น เหตุเป็ น ผล และมองภาพรวมของอรรถประโยชน์ของเงินที่ได้รับทั้งหมดรวมถึงไม่มีจุดอ้างอิง
(Reference point) ในส่วนของ PT เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจ อีกทั้ง
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PT สนใจการสูญเสียหรือการได้รับมากกว่าอรรถประโยชน์ทั้งหมดของผลลัพธ์ และมีจุดอ้างอิงเพื่อใช้
กำหนดความรู้สึกของคนนั้นว่าสูญเสียหรือได้รับ
Cumulative prospect theory
CPT เป็ น ทฤษฎี ที่ ต่อยอดจาก PT แตกต่างจาก PT คื อการใช้ห ลั กของอรรถประโยชน์ ที่
ขึ้นกับลำดับ (Rank-dependent utility) (Quiggin, 1982) แบ่งแยกการได้รับและการสูญเสียอย่าง
ชัดเจนจากนั้นนำสองผลลัพธ์มารวมกัน วิธีนี้มีข้อดีคือสามารถประยุกต์ใช้กับผลลัพธ์ที่มีขนาดใหญ่
และมีจำนวนมาก CPT และ PT ใช้ฟังก์ชันคุณค่า v (Value function) เหมือนกัน แตกต่างกันคือ
PT จะนำฟังก์ชัน ถ่วงน้ ำหนั ก (Weighting function) ของการได้รับและการสู ญ เสี ยมาคิ ดรวมกั น
ในขณะที่ CPT จะคิดแยกกันแล้วค่อยนำผลที่ได้มารวมกันภายหลัง ซึ่งผลที่ได้ของ PT กับ CPT จะ
แตกต่างกัน (ดังภาพที่ 2) โดย ฟังก์ชั่นคุณค่า ของ CPT คือ
V ( f ) = V ( f + ) + V ( f − ),
n

n

i =0

i =− m

V ( f + ) =   i+ v( xi ),V ( f − ) =   i− v( xi )

และ ค่าถ่วงน้ำหนักการตัดสินใจของ CPT คือ
 n+ = w+ ( pn ),  −−m = w− ( p− m ),
 i+ = w+ ( pi + ... + p n ) − w+ ( pi +1 + ... + p n ), 0  i  n − 1,
 i− = w− ( p− m + ... + pi ) − w− ( p− m + ... + pi −1 ),1 − m  i  0.

โดยที่

คุณค่าในการเข้าร่วม (Anticipated value)
f = โอกาสที่ไม่แน่นอน (Uncertain prospect)
+ = ผลลัพธ์อยู่ในทิศทางบวก หรือ ได้รับรางวัล (Positive outcome or gains)
− = ผลลัพธ์อยู่ในทิศทางลบ หรือ ไม่ได้รับรางวัล (Negative outcome or losses)
i = จำนวนเหตุการณ์ที่ชนะหรือแพ้ (i = n + m)
n = เหตุการณ์ที่ได้รับรางวัล (Gains stage)
m = เหตุการณ์ที่ไม่ได้รับรางวัล (Losses stage)
 = ค่าถ่วงน้ำหนักการตัดสินใจ (Decision weight)
v = ฟังก์ชั่นคุณค่า (Value function)
x = ผลลัพธ์ (Outcome)

V =

i
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ฟังก์ชั่นถ่วงน้ ำหนั ก (Weighting function) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นเข้มงวด (Strictly
increasing function)
p = ความน่าจะเป็น (Probability)
ตั ว อย่ า งการคำนวณตาม CPT ของการทอยลู ก เต๋ า 1 ลู ก มี ผ ลลั พ ธ์ คื อ x = 1,2,3,…,6
โอกาสที่ไม่แน่นอน (f) มีผลลัพธ์ คือ (-5, -3, -1, 2, 4, 6) และมีความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
เท่ ากับ 16 ดั งนั้ น โอกาสที่ ไม่ แน่ น อนในการได้ รับ รางวัล ( f + ) เท่ ากั บ ( 0, 1 2 ; 2, 1 6 ; 4, 1 6 ; 6, 1 6 )
โอกาสที่ไม่แน่นอนในการไม่ได้รับรางวัล ( f − ) เท่ากับ ( −1, 1 6 ; −3, 1 6 ; −5, 1 6 ; 0, 1 2 )
w=

V ( f ) = V (2)  w ( 1 ) − w ( 1 )  + V (4)  w ( 1 ) − w ( 1 )  + V (5)  w ( 1 ) − w (0) 
+



+

+

2

3





+

+

3

6





+

+

6



−
−
−
−
−
−
+V ( −1)  w ( 1 ) − w ( 1 )  + V ( −3)  w ( 1 ) − w ( 1 )  + V ( −5)  w ( 1 ) − w (0) 




2
3 
3
3 
6

ภาพที่ 2.2 ความแตกต่างของ weighting function ระหว่าง PT และ CPT
ที่มา (Kahneman & Tversky, 1979 ), (Tversky & Kahneman, 1992)

2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Kalra and Shi (2010) นำฟั ง ก์ ชั่ น คุ ณ ค่ า และฟั ง ก์ ชั่ น ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ใน CPT มาอธิ บ าย
อรรถประโยชน์ของโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคว่าโครงสร้างรางวัลการชิงโชคแบบใดจะดึงดูดใจ
มากกว่ากัน และออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบผลของโครงสร้างรางวัลการชิงโชคดังกล่าวที่มีต่อ
การประเมินคุณค่าที่คาดหวังของลูกค้า โดยแบ่งลูกค้าออกเป็นลูกค้าที่มีทัศนคติชอบความเสี่ยงและไม่
ชอบความเสี่ยง และใช้ CPT ในการออกแบบคุณค่าที่คาดหวังของลูกค้ามีหลักการสองประการคือ 1.
ฟังก์ชันคุณค่ากับการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย และ 2. ฟังก์ชั่นถ่วงน้ำหนักที่จะให้ค่าถ่วงน้ำหนักมากกับ
ความน่าจะเป็นที่ น้อย เมื่อทัศนคติต่อความเสี่ยงของลูกค้าต่างกันทำให้ค่าถ่วงน้ำหนักการตัดสินใจ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างกัน ดังนี้
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1. ลูกค้าที่ชื่น ชอบความเสี่ยง มูลค่าหน่วยสุดท้ายของการได้รับรางวัล (Marginal value of
gain) ของลูกค้าจะคงที่เพราะอัตราส่วนของฟังก์ชั่นถ่วงน้ำหนั กการตัดสินใจและความน่าจะเป็นใน
การชนะรางวัลใหญ่รางวัลเดียวนั้นมากกว่าการชิงโชคที่มีห ลายรางวัลหรือผู้เข้าร่วมให้น้ำหนักกับ
ความน่าจะเป็นในการชนะรางวัลใหญ่รางวัลเดียวมากกว่าการชิงโชคที่มีหลายรางวัล
ดังนั้นลูกค้าที่ชื่นชอบความเสี่ยงจะประเมินคุณค่าของรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัล (Grand
prize : GP) สูง เพราะให้น้ำหนักการตัดสินใจมากกว่ารางวัลเล็ก ๆ หลายรางวัล
ทั้งนี้รางวัลใหญ่ที่สุดหนึ่งรางวัลและรางวัลย่อยหลายรางวัล (Grand prize and many small
prizes: GPS) ก็จะมีคุณค่าสูงเช่นกัน เนื่องจากลูกค้าที่ชอบความเสี่ยงจะยังคงให้น้ำหนักต่อรางวัล
ใหญ่รางวัลเดียวมากกว่าหลากหลายรางวัล แต่ในอีกด้านลูกค้าที่ชอบความเสี่ยงก็อาจจะมีความกลัว
การสูญเสียและหลีกเลี่ยงการไม่ได้รับรางวัลอะไรเลย (Loss aversive) อยู่บ้าง การเพิ่มรางวัลย่อย
หลายรางวัลเข้าไปด้วยทำให้ลดโอกาสที่จะไม่ได้รับรางวัลลง และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมการชิง
โชคของลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นไปอีก เข้าข่ายที่คนไทยเรียกว่า หวังรางวัลใหญ่ที่สุดแต่หากกำขี้ดีกว่ากำ
ตดได้ก็ยิ่งดีกว่า
2. ลู กค้าที่ไม่ชอบความเสี่ย ง ลูกค้าจะให้ ค่าถ่วงน้ำหนักการตัดสิ นใจกับการไม่ได้รับรางวัล
มากกว่าการได้รับรางวัล คนกลุ่มนี้จะเลือกการชิงโชคที่เสนอรางวัลที่มีหลากหลายรางวัลเพื่อลดความ
เสี่ยงในการไม่ได้รับรางวัลและเมื่อโอกาสที่จะไม่ได้รับรางวัลน้อยลงทำให้ความต้องการเข้าร่วมการชิง
โชคสูงขึ้น
โครงสร้างรางวัลใหญ่หลายรางวัล (Multiple large prizes: MLP) และโครงสร้างรางวัลแบบ
รางวัล ใหญ่ ห ลายรางวัล และรางวัล ย่อ ยหลายรางวัล (Multiple large prizes and many small
prizes: MLPS) จึงได้รับการประเมินคุณค่าสูงโดยลูกค้าที่ไม่ชอบความเสี่ยง ทั้งนี้รางวัลย่อยหลาย
รางวัลนั้ น เกิดจากการลดมูลค่าของรางวัลใหญ่ ลงเพื่อนำไปสร้างรางวัลย่อยหลายรางวัล ซึ่งรางวัล
ลักษณะนี้จะทำให้ลูกค้าที่ไม่ชอบความเสี่ยงเข้าร่วมการส่งเสริมการขายมากขึ้น
การชิงโชคเป็นการส่งเสริมการขายที่เป็นที่นิยมมากในประเทศไทย เหตุผลอาจเป็นเพราะไม่ว่า
ลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบความเสี่ยง แต่ก็สามารถออกแบบโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคเพื่อส่งเสริม
การตลาดให้ ดึ ง ดู ด ใจได้ เสมอและน่ า จะมี ค วามดึ ง ดู ด ใจลู ก ค้ า มากกว่ า การลดราคาดั งนั้ น จึ ง ตั้ ง
สมมุติฐานว่า
สมมุติฐานที่ 3: สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่ตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการส่งเสริมการขายแบบชิงโชคจะ
มากกว่าการลดราคา
งานวิจัยยังสนใจศึกษาโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคที่ทำให้ ผู้เข้าร่วมเลือกซื้อสินค้า โดยคาด
ว่าโครงสร้างรางวัลที่น่าจะเป็นที่นิยมที่สุดคือ GPS และ MLPS เนื่องจากงานวิจัยของ Kalra and Shi
(2010) อธิบายว่ารางวัลทั้งสองเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีพฤติกรรมด้านความเสี่ยงต่างกัน ผู้ชื่นชอบ
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ความเสี่ยงนั้นรางวัลแบบ GPS เป็นรางวัลที่มีรางวัลย่อยทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการไม่ชนะ
รางวัล จึงคาดว่าน่าจะเป็นรางวัลที่คนเลือกมากกว่ารางวัลแบบ GP ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ชื่นชอบความเสี่ยง
เช่นเดียวกันและรางวัลแบบ MLPS เหมาะกับผู้ไม่ชอบความเสี่ยงเพราะเป็นรางวัลที่มีจำนวนรางวัล
มากที่สุดในทุกโครงสร้างรางวัลที่มีทั้งหมดจึงมีโอกาสที่จะชนะรางวัลได้มากที่สุด
สมมุติฐานที่ 4: โครงสร้างรางวัลที่ดึงดูดให้เกิดความตั้งใจซื้อสินค้ามากที่สุดคือ คือ รางวัลใหญ่
หนึ่ งรางวัล และรางวัล ย่อยหลายรางวัล (GPS) หรือรางวัลใหญ่ ห ลายรางวัล และรางวัล ย่อยหลาย
รางวัล (MLPS)
การพนันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการชิงโชคและเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะแพ้หรือไม่ได้รับ
รางวัล เหมื อ นกั น (ศรั ณ ยพงศ์ เที่ ย งธรรม, 2559) แม้ ว่าจะมี ค วามเสี่ ยงแต่ กิจ กรรมเหล่ านี้ ท ำให้
ผู้เข้าร่วมเกิดความตื่นเต้น สนุกสนาน จากการได้ลุ้นว่าจะชนะหรือแพ้ จึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบของรางวัลกับความตั้งใจซื้อของผู้ที่มีพฤติกรรมติดพนัน
สมมุติฐานที่ 5: พฤติกรรมติดพนันกำกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขายกับ
ความตั้งใจซื้อสินค้า

2.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปรร่วม

ความตั้งใจซื้อ

โครงสร้างรางวัล

พฤติกรรมการพนัน
ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย
โครงสร้างรางวัล*พฤติกรรมการพนัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 กระบวนการวิจัย (Experimental procedure)
3.1.1 รูปแบบการทดลอง
การศึกษานี้ เป็ นการทดลองรูปแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely randomized design: CRD)
แบบระหว่างกลุ่ม (Between-subject design) เนื่องจาก treatment ในการศึกษาคือ โครงสร้าง
รางวัล โดย CRD สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลต่องานวิจัย โดยทำให้ ผู้เข้าร่วมในทุก
treatment มีความใกล้เคียงกัน มากที่สุด และต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ treatment
โดยการศึกษาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการทดลองจำนวน 500 คน แต่ละคนได้รับ treatment เพียงอย่าง
เดียว โดยแบ่งออกเป็น 5 treatment ตามโครงสร้างรางวัลจากการชิงโชค 4 รูปแบบในฐานะกลุ่ม
ทดลอง ได้แก่ รางวัลใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งรางวัล รางวัลใหญ่ที่สุด 1 รางวัลและรางวัลย่อยหลายรางวัล
รางวัลใหญ่หลายรางวัล รางวัลใหญ่หลายรางวัลและรางวัลย่อยหลายรางวัล และการลดราคาในฐานะ
กลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบกัน โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง คือ เครื่องดื่มชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน
เนื่องจากเป็นยี่ห้อที่คนไทยรู้จักกันดีจากชื่อเสียงของคุณตัน ภาสกรนที ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ปลุกกระแส
การชิงโชคในประเทศไทย
3.1.2 ตัวแปรการจัดกระทำในการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้ได้จัดกระทำตัวแปรโครงสร้างของรางวัล โดยใช้ทองคำเป็นรางวัลในการศึกษา
และโครงสร้างรางวัลการชิงโชค 4 รูปแบบคือ รางวัลใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งรางวัล (GP) รางวัลใหญ่ที่สุด
1 รางวัลและรางวัลย่อยหลากหลาย (GPS) รางวัลใหญ่หลายรางวัล (MLP) รางวัลใหญ่หลายรางวัล
และรางวัล ย่ อยหลากหลาย (MLPS) อีกทั้ งมีตัว แปรควบคุ ม คือ ความน่ าจะเป็น เชิงอัตวิสั ย และ
พฤติกรรมการเล่นการพนัน
เมื่อการวิจัยครั้งนี้มี โครงสร้างรางวัลที่แตกต่างกันถึง 4 รูปแบบ จึงคิดคำนวณค่าคาดหวัง
(Expected value) เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างรางวัลการชิงโชคทั้ง 4 รูปแบบเท่าเทียมกัน และคำนวน
หาส่วนลดสำหรับการส่งเสริมการขายแบบลดราคา
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3.1.2.1 การคำนวณค่าคาดหวัง ของรางวัลในการชิงโชค
เริ่มจากคำนวณหาจำนวนผู้ซื้อสินค้า โดยนำยอดขายผลิตภัณฑ์ชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน
ปี 2557 มาใช้คำนวณหาจำนวนผู้บริโภคที่เข้าร่วม โดยมีสูตรดังนี้
ยอดขาย(ปี)
= จำนวนผู้บริโภค
ราคาขาย(ต่อขวด)
6179080161
= 308954008.1
20

แหล่งที่มา : รายงานประจำปี 2557 (บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด, 2558)

จากนั้นคำนวณหาค่าคาดหวัง โดยมูลค่ารางวัลรวมของทุกโครงสร้า งรางวัลการชิงโชคมีค่า
เท่ากัน คือ 14,898,750 บาท และสูตรคำนวณค่าคาดหวังคือ คือ
l

E ( x) =  xi pi
i =1

โดยที่ E(x) = ค่าคาดหวังของโครงสร้างรางวัล
i = ระดับของรางวัล
n = ระดับรางวัลทั้งหมด
x = มูลค่าที่ได้เมื่อชนะรางวัล/มูลค่าที่เสียไปเมื่อไม่ได้รับรางวัล
p = ความน่าจะเป็นในการชนะ/แพ้
จากการคำนวนพบว่าโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคทุก รางวัลมีค่าคาดหวังเท่ากัน (-19.95)
อธิบ ายได้ว่าแม้โครงสร้างรางวัลจะแตกต่างกัน แต่เมื่อมีมูลค่ารางวัล รวมเท่ากันทำให้ค่าคาดหวัง
เท่ากัน ดังนั้นทุกโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคจึงไม่แตกต่างกัน จึงสามารถนำโครงสร้างรางวัลของ
การชิ งโชคไปใช้ ในการทดลองได้ โครงสร้ า งรางวั ล ของการส่ งเสริ ม การขายแบบชิ ง โชคที่ ใช้ ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ
1. ทองคำแท่งหนัก 685 บาท 1 รางวัล (GP)
2. รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 350 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท 335 รางวัล(GPS)
3. รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 50 บาท 5 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท 17 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท 53 รางวัล (MLP)
4. รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท 35 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท 335 รางวัล (MLPS)
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3.1.2.2 การคำนวณหาราคาที่ใช้ในการลดราคา
การศึกษาครั้งนี้นำการส่งเสริมการขายแบบลดราคามาเปรียบเทียบกับ การชิงโชค จึง
ต้องคำนวณหามูลค่าที่ใช้ในการลดราคา มีดังนี้
ขั้นที่ 1 : คำนวณหาจำนวนขวดที่ขายได้ตลอดปี
ยอดขาย(ปี)
= จำนวนยอดขาย(ขวด)
ราคาขายส่ง(ต่อขวด)
6179080161
= 386192510.1
16

ขั้นที่ 2 : คำนวณหาส่วนลด(บาทต่อขวด)
มูลค่าของรางวัลรวม
= ส่วนลด(บาทต่อขวด)
จำนวนยอดขาย(ขวด)
14898750
= 0.04
386192510.1

แหล่งที่มา : รายงานประจำปี 2557 (บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด, 2558)

จากมูลค่ารางวัลรวมเมื่อนำมาเป็นส่วนลดให้กับยอดขายรวมทุกขวดในปีนั้นจะเท่ากับลดราคา
จากขวดละ 20 บาทลงมาขวดละ 4 สตางค์ซึ่งถือว่าลดราคาน้อยมาก และในทางปฏิบัติการลดราคา
4 สตางค์ต่อขวดไม่อาจจะทำได้จริง จึงลดราคาลงมา 25 สตางค์ มากกว่าต้นทุนที่ใช้ในการชิงโชค
เหลือราคาที่ลดแล้วขวดละ 19.75 ซึ่งควรจะมีความดึงดูดมากกว่าการชิงโชคด้วยซ้ำไป หากผลการ
ทดลองพบว่าการชิงโชคทำให้สัดส่วนผู้ตั้งใจซื้อสินค้าสูงกว่าการลดราคายิ่งแสดงให้เห็นว่าการลดราคา
ใช้ต้นทุนสูงกว่าแต่ได้ผลน้อยกว่าการชิงโชค

3.2 ขั้นตอนการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ใช้การเก็บแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ เริ่มจากผู้เข้าร่วมเข้าไปในเว็บไซต์
http://www.imxprs.com/free/kp_bow/questionnaire3 โดยในเว็ บ ไซต์ ป ระกอบด้ ว ย ใบขอ
ความอนุเคราะห์เก็บแบบสอบถาม และตัวเลือกให้กดเพื่อตอบแบบสอบถาม
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ภาพที่ 3.1 เว็บไซต์ http://www.imxprs.com/free/kp_bow/questionnaire3
จากนั้นกดปุ่มตอบแบบสอบถามที่ใช้ JavaScript เพื่อสุ่มเลือกแบบสอบถาม (ทั้ง 5 แบบ)
ให้แก่ผู้เข้าร่วมซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังแบบสอบถามในเว็บไซต์ google doc และจะเข้าสู่กระบวนการ
ตอบแบบสอบถาม

ภาพที่ 3.2 รูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์
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3.3 วิธีการวัด
สามารถอธิบายวิธีการวัดโดยแบ่งตามตัวแปรการทดลองได้ดังนี้
3.3.1 พฤติกรรมการพนัน
ในส่วนนี้ใช้ข้อคำถามของ อัจฉรา พงษ์ศศิธร (2542) นำเอา SOGS (Lesieur & Blume, 1987)
เป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็ นเครื่องมือในการตรวจหาผู้ป่วยโรคติดการพนัน มาดัดแปลงใช้ในการวัด
พฤติกรรมการเล่นการพนันของผู้เข้าร่วม
เกณฑ์การคิดคะแนน
ในคำถามที่ 1, 2, และ 3 ไม่นำมานับคะแนน
คำถามที่ 4 ตอบ บ่อยครั้งที่เล่นเสีย หรือ ทุกครั้งที่เล่นเสีย ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
คำถามที่ 5 ตอบ เคย แต่น้อยกว่าครึ่งของจำนวนครั้งที่เล่นเสีย หรือ แทบทุกครั้งที่เล่นเสีย ให้คะแนน
เท่ากับ 1 คะแนน
คำถามที่ 6 ตอบ แต่ก่อนเคย แต่ตอนนี้ไม่ หรือ คิดว่ามีปัญหาอยู่ ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
คำถามที่ 7 – 11 ตอบ ใช่ ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
คำถามที่ 12 ไม่นำมานับคะแนน
คำถามที่ 13 – 16.9 ตอบ ใช่ ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
คำถามที่ 16.10 ไม่นำมานับคะแนน
คำถามที่ 16.11 ไม่นำมานับคะแนน
การรวมคะแนนมีเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ที่ได้คะแนน 0 - 4 คะแนน แสดงว่า “ไม่ติดการพนัน”
2. ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะอยู่ในกลุ่ม “ติดการพนัน”
ความเชื่อถือได้ (Reliability)
ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช พบว่ามีค่าเชื่อถือ (Cronbach’s alpha) .75
3.3.2 ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย
วัดโดยมีเหตุการณ์ สมมติให้เข้าร่วมในการชิงโชค ซึ่งจะมีลักษณะรางวัลมาให้ แล้วให้ คำนวณ
โอกาสที่ผู้เข้าร่วมคิดว่าจะชนะรางวัลในการชิงโชคนั้น ๆ
ความเชื่อถือได้ (Reliability)
ค่ า เชื่ อ ถื อ (Cronbach’s alpha) ของแบบสอบถามส่ ว นนี้ มี ค่ า เท่ า กั บ .90 ซึ่ ง มี ค่ า ใกล้ 1
ดังนั้น ข้อคำถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยมีความน่าเชื่อถือสูง
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3.3.3 ความตั้งใจซื้อสินค้า
ถามถึงความตั้งใจซื้อสินค้า (เครื่องดื่มชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน) เมื่อสินค้ามีการส่งเสริมการขาย มี 2
คำตอบให้เลือกคือ ซื้อและไม่ซื้อ

3.4 ผู้เข้าร่วมการทดลอง
จากข้อมูล ของผู้ เข้าร่ว มการทดลองสามารถอธิบ ายได้ว่าผู้ เข้าร่ว มในทุ ก รูปแบบรางวัล มี
ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ งกั น ดั งนั้ น การสุ่ ม แบบ Completely randomized design สามารถกระจาย
ผู้เข้าร่วมไปยังทุกรูปแบบรางวัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถนำผลของกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ได้ไปสรุป
เป็นผลการวิจัยต่อไป
ผู้เข้าร่วมทุกรูปแบบรางวัลมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-29 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท รองลงมาคือ 15,000 35,000 บาท แต่ในโครงสร้างรางวัลแบบ MLPS มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมที่มีรายได้ 15,000 - 35,000 บาท
(43.3) มากกว่า รองลงมาคือรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท (32.7) อาชีพส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมคือ
นักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัทเอกชน
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมแยกตามรูปแบบรางวัล
เพศ

ชาย
หญิง

ลดราคา

GP

จำนวน

13

7

ร้อยละ

13.1

จำนวน

86

ร้อยละ
อายุ

ต่ำกว่า 20 ปี

จำนวน
ร้อยละ

20-29 ปี

จำนวน
ร้อยละ

30 ปีขึ้นไป

จำนวน
ร้อยละ

สถานภาพ

โสด

จำนวน
ร้อยละ

GPS MLP
16

18

7.4 21.2 15.5

17.3

88

21
78

87

86.9 92.6 78.8 84.5
28

MLPS 𝜒 2 p-value

18

82.7 .089

11

10

9.1 10.7

9.6

74

76

56

53.5 65.3 74.7 73.8

53.8

28.3 18.9
53
18

62
15

9

86

16

16

18.2 15.8 16.2 15.6
93

90

94

8.07

38
36.6 .000

99

95

93.9 94.7 94.9 96.1

91.3

45.96
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สมรส/แยกกันอยู่/ จำนวน

ลดราคา

GP

GPS MLP

6

5

5

4

MLPS 𝜒 2 p-value
9

หม้าย/หย่าร้าง

ร้อยละ

6.1

5.3

5.1

3.9

ระดับ

ประถม/มัธยม/

จำนวน

22

17

15

12

8

การศึกษา

อนุปริญญา/

22.2 17.9 15.1 11.6

7.7

ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี

ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ

สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน
ร้อยละ
รายได้ต่อ

ต่ำกว่า 15,000

จำนวน

เดือน

บาท

ร้อยละ

15,001-35,000

จำนวน

บาท

ร้อยละ

35,001 บาทขึ้น

จำนวน

ไป

ร้อยละ

อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา จำนวน
ร้อยละ
ข้าราชการ/

66

71

69

66.7 62.1 67.7 68.9

66.3

11
56

17

20

56.6 49.5 49.5 43.7

32.7

44

45

27.3 40.0 38.4 42.7

43.3

16

38

49

26.0 .111
34

27

47

10

38
12

14

16.2 10.5 12.1 13.6
56

24.0 .023
29

56.6 51.6 41.4 45.6

27.9

13.2

พนักงานเอกชน/

จำนวน

29

ลูกจ้าง

ร้อยละ

9

41

17

24

9.5 17.2 16.5

23.1

34

17

18.17

25

47

ร้อยละ

49

2.41

27

45

13

รัฐวิสาหกิจ

19

67

11.1 20.0 17.2 19.4

จำนวน

พนักงานรัฐ/

59

8.7 .661

36

35

44

29.3 35.8 36.3

34

42.3

จำนวน

1

2

4

4

7

ธุรกิจส่วนตัว

ร้อยละ

1.0

2.1

4

3.9

6.7

อื่น ๆ

จำนวน

0

1

1

0

0

ร้อยละ

0

1.1

1.0

0

0 .028

23.64

28.43
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3.4.1

พฤติกรรมการพนัน
3.4.1.1 ผลคะแนนจากการทดสอบ SOGS
ผู้เข้าร่วมในทุกเงื่อนไขรางวัลมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือมีคะแนนรวมที่ 0 มากที่สุด
ตารางที่ 3.2 คะแนนจากการทดสอบ SOGS จำแนกตามรูปแบบรางวัล
ลดราคา

GP

GPS

MLP

MLPS

N

99

95

99

103

104

M

1.36

1.02

1.21

1.26

1.27

0

0

0

0

0

1.87

1.52

1.62

1.96

1.88

Minimum

0

0

0

0

0

Maximum

8

8

7

14

11

Mode
SD.

ภาพที่ 3.3 กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมและผลคะแนนจาก SOGS จำแนกตามรูปแบบของรางวัล
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3.4.1.2 การแบ่งโรคติดพนันตาม SOGS
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ของทุกรูปแบบรางวัล (297 คน) อยู่ในกลุ่ม “ไม่ติดพนัน” และกลุ่ม
ที่มีผู้ติดการพนันมากที่สุดคือ ลดราคา และ MLPS (7 คน)
ตารางที่ 3.3 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการเล่นการพนันจำแนกตามรูปแบบรางวัล
ลดราคา
พฤติกรรม ไม่ติด
ติดพนัน พนัน

GP

GPS

MLP

MLPS

จำนวน

92

92

94

97

97

ร้อยละ
ติดพนัน จำนวน

92.9
7

96.8
3

94.9
5

94.2
6

93.3
7

ร้อยละ

7.1

3.2

5.1

5.8

6.7

3.4.2 ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย
ผู้เข้าร่วมในทุกโครงสร้างรางวัลตอบ 0 หรือไม่มีโอกาสชนะรางวัลมากที่สุด ในกลุ่มผู้เข้าร่วมใน
รางวัลแบบ GPS, MLP แล MLPS เป็นกลุ่มที่มีผู้ตอบว่ามีความน่าจะเป็นที่จะชนะรางวัลเท่ากับ 100
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เข้าร่วมทุกโครงสร้างรางวัลมีค่ามากกว่า 15 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เข้าร่วมใน
รูปแบบรางวัล GPS (23.13) หมายความว่าผู้เข้าร่วมในรูปแบบรางวัล GPS มีการกระจายของคำตอบ
ค่อนข้างสูง และค่าเฉลี่ยของความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยในทุกรางวัลมีค่าไม่เกิน 20
จากผลของความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย สามารถสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมในทุกรางวัลส่วนใหญ่มีความ
ตระหนักรู้ว่าการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายแบบชิงโชคมีความเสี่ยงที่จะแพ้หรืือไม่ได้รับรางวัลสูง
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่คิดว่ามีโอกาสในการชนะรางวัล
ตารางที่ 3.4 ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยของผู้เข้าร่วมจำแนกตามรูปแบบรางวัล
N

ลดราคา GP
GPS
MLP
MLPS
99
95
99
103
104

M

15.91

12.71

17.85

19.29

17.34

SD

17.10

15.38

23.13

22.48

20.35

Mode

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Minimum

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Maximum

60.00

58.75

100.00

100.00

100.00
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ภาพที่ 3.4 กราฟแสดงความถี่ของข้อมูลความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยจำแนกตามโครงสร้างรางวัล

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบพอยท์ ไบซี เรี ย ล (Point-biserial correlation) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างพฤติกรรมการพนันหรือความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย กับความตั้งใจซื้อสินค้าตามสมมุติฐานที่ 1
และ 2 ดังนี้
rpb =

โดยที่

M1 − M 2

n1n2

SN

n

2

ค่าสหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล
M = ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ซื้อ
M = ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ไม่ซื้อ
S = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n = จำนวนผู้ซื้อ
n = จำนวนผู้ไม่ซื้อ
n = จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด
การทดสอบไคกำลั ง สองของความเป็ น เอกพั น ธ์ ข องสั ด ส่ ว น (Chi-square test of
homogeneity of proportions) ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนผู้ตั้งใจซื้อสินค้าแบบชิงโชคและ
ลดราคาตามสมมุติฐานที่ 3
คอนทราสต์ ตั้ งล่ ว งหน้ า (A priori contrast) ของค่ า สั ด ส่ ว นและ Z-Test ทดสอบความ
แตกต่างสัดส่วนของผู้ซื้อในเงื่อนไขการส่งเสริมการขายที่ต่างกันตามสมมุติฐานที่ 4
rpb =
1

2

n

1

2
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สมการคอนทราสต์ตั้งล่วงหน้าเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม คือ
 = a11 + a2 2 + ... + a5 5 ; −1  ak  1;  a5 = 0

โดยที่

 = ค่าคอนทราสต์ตั้งล่วงหน้าของรางวัลทั้งหมด

ค่าสัมประสิทธิ์ของรางวัล
 = ค่าสัดส่วนของการซื้อสินค้าของรางวัล
และทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ ดังนี้
ak =
k

Z − test =


var( )

var( ) =

=


se( )

 k (1 −  k )
Nk

var( ) =  var( )

Cramer’s V ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขายและความตั้งใจซื้อ
สินค้าโดยแยกวิเคราะห์ (Stratified analysis) ระหว่างกลุ่มผู้ที่ติดการพนันและผู้ไม่ติดการพนันตาม
สมมุติฐานที่ 5 มีสมการ ดังนี้
V=

โดยที่

2 / n
min(k − 1, r − 1)

 2 = ค่าไคกำลังสอง

n =จำนวนผู้เข้าร่วม
k =รูปแบบรางวัลทั้งหมด
r =ผู้ที่ซื้อสินค้า
การวิเคราะห์ ถดถอยโลจิ ส ติกทวิ (Binary logistic regression) เพื่ อสร้างตั วแบบทำนาย
ความตั้งใจซื้อ สิ น ค้า โดยมี ร ายได้ ต่อ เดื อน (ต่ ำกว่า 15,000 บาทเป็ น ประเภทอ้ างอิง) และระดั บ
การศึกษา (ประถมศึกษาเป็นประเภทอ้างอิง) เป็นตัวแปรควบคุมและมีพฤติกรรมการพนัน ความ
น่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย รูปแบบการส่งเสริมการขาย (โครงสร้างรางวัลการชิงโชค 4 รูปแบบโดยมีการลด
ราคาเป็นประเภทอ้างอิง) และอิทธิพลร่วม (Interaction term) ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขาย
และพฤติกรรมการพนัน ซึ่งเป็นการทดสอบสมมุติฐานที่ 5 ด้วย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการพนัน ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย
โครงสร้างรางวัลของการชิงโชคและความตั้งใจซื้อ: การศึกษาเชิงทดลอง” ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้เรียงตามลำดับ ดังนี้
1. ผลการทดลองของการส่งเสริมการขายแบบชิงโชค
2. ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
3. ตัวแบบวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิทำนายความตั้งใจซื้อ

4.1 ผลการทดลองของการส่งเสริมการขายแบบชิงโชค
รูปแบบการส่งเสริม การขายที่มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมมากที่สุดคือ การชิงโชคที่มีโครงสร้างรางวัล
แบบ MLPS (ร้อยละ 20.8) รองลงมาคือ MLP (ร้อยละ 20.6) GPS และการลดราคา (ร้อยละ 19.8)
และ GP (ร้อยละ 19) ตามลำดับ
เงื่อนไขการชิงโชคทุกรูปแบบรางวัล มีผู้ซื้อมากกว่าการลดราคา (ร้อยละ 15.2) โดยโครงสร้าง
รางวัลการชิงโชคแบบ MLPS (ร้อยละ 47.1) มีผู้ซื้อมากที่สุด รองลงมาคือ GPS (ร้อยละ 40.4) MLP
(ร้อยละ 36.9) และGP (ร้อยละ 36.8)
ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมและผู้ซื้อจำแนกตามรูปแบบรางวัล
ประเภทการชิงโชค
จำนวน ร้อยละ ซื้อ ร้อยละ
การลดราคา (กลุ่มควบคุม)
99
19.8 15
15.2
95
19.0 35
36.8
GP
GPS
99
19.8 38
40.4
MLP
103
20.6 40
36.9
MLPS
104
20.8 49
47.1
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4.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรจำแนกตามเงื่อนไขการทดลองที่
มีรูปแบบการส่งเสริมการขายแตกต่างกันแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรในการศึกษา
จำแนกตามเงื่อนไขการทดลองที่มีรูปแบบการส่งเสริมการขายแตกต่างกัน
GPS
MLPS
1 2 3 M SD MLP
1 2 3 M SD
GP
1) ความตั้งใจซื้อ
.03 .26 .40 .49
1
.21 .24 .47 .50
2)ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย .31
.13 54.50 89.77
2 -.18
.23 50.78 74.89
3) พฤติกรรมการพนัน
.29 .29
1.21 1.62
3
.15 .12
1.27 1.88
.37 41.35 1.02
M
M .37 53.23 1.26
SD
.49 60.66 1.51
SD .49 87.51 1.96
ชิงโชค
ทุกการ
ลดราคา
1 2 3 M SD ส่งเสริมการ 1 2 3
ขาย
1) ความตั้งใจซื้อ
.06 .23 .40 .49
1
2)ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย .11
.18 50.09 79.13
2
.08
3) พฤติกรรมการพนัน
-.08 .03
1.19 1.75
3
.16 .19
M
.15 44.70 1.36
M .35 49.02 1.23
SD
.36 63.30 1.87
SD .47 76.23 1.78
พฤติกรรมการพนั น สั มพั น ธ์ทางบวกกับ ความตั้งใจซื้อในกลุ่ มทดลองเงื่อนไขการชิงโชคทุ ก
รูปแบบรางวัล (r = .24, t(399) = 4.90, p − value = .000) จึงไม่อาจจะปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่ 1
เมื่อวิเคราะห์แยกตามโครงสร้างรางวัลก็ยังพบสหสัมพันธ์ทางบวกทั้ง GP (r=.29) และ GPS
(r=.26) แต่พบสหสัมพันธ์ทางลบเมื่อเงื่อนไขการทดลองเป็นการลดราคา (r=-.08)
ค วาม น่ าจะเป็ น เชิ งอั ต วิ สั ยไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ค ว าม ตั้ งใจ ซื้ อ สิ น ค้ าที่ มี ก ารชิ งโช ค
(r = .06, t(399) = 1.28, p − value = .201) จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่ 2
เมื่อวิเคราะห์แยกตามโครงสร้างรางวัลพบว่ามีทั้งสหสัมพันธ์ทางบวกและลบดังนี้ GP (r=.31)
MLPS (r=.23) GPS (r=.13) การลดราคา (r=.11) และพบสหสั มพันธ์ทางลบในเงื่อนไขการชิงโชค
MLP (r=-.18)
pb

pb

27
การส่ งเสริ ม การขายที่ มี สั ด ส่ ว นผู้ ที่ ตั้ งใจซื้ อ สู งที่ สุ ด คื อ MLPS (47%) รองลงมาคื อ GPS
(40%) และการลดราคามีสัดส่วนผู้ที่ตั้งใจซื้อน้อยที่สุด (15%)
ทั้งนี้สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่ตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการส่งเสริมการขายแบบชิงโชค (40%) มากกว่า
การลดราคา (15%) อย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ( z = 22.13, N = 500, p − value = .000) จึ งไม่ อาจ
ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่ 3
สัดส่วนของผู้เข้าร่วมในโครงสร้างรางวัลแบบ MLPS (47%) และ GPS (40%) แตกต่างจาก
โครงสร้างรางวัลแบบ GP (37%) MLP (37%)และ การลดราคา (15%) เมื่อทดสอบคอนทราสต์ตั้ง
ล่วงหน้าของค่าสัดส่วน แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ( z = 1.35, N = 500, p − value = .087) จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4
การวิเคราะห์แยก (Stratified analysis) โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้ติดพนันและไม่ติดพนันตามเกณฑ์ของ Lesieur & Blume (1987) แล้วศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขาย 5 รูปแบบตามเงื่อนไขการทดลองกับความตั้งใจซื้อ พบว่ารูปแบบ
การส่งเสริมการขายสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าเมื่อผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้ติดพนัน (Cramer’s V =
0.69, N = 28, p-value = .009) สู ง กว่ า กลุ่ ม ผู้ ไ ม่ ติ ด พนั น (Cramer’s V = 0.20, N = 472, pvalue =.001) แสดงว่าการติดการพนันเป็นตัวแปรกำกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริม
การขายและความตั้งใจซื้อ จึงไม่อาจปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่ 5
ทั้งนี้ผลการสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ สติกทวิทำนายความตั้งใจซื้อในส่วนถัดไปก็
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แยกที่เพิ่งกล่าวไปเช่นกัน

4.3 ตัวแบบวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิทำนายความตั้งใจซื้อ
การวิเคราะห์ ถดถอยโลจิ สติกทวิทำนายความตั้งใจซื้อ ตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรทวิวิภ าค
(Binary variable) และใช้ฟังก์ชันการเชื่อมโยง (Link function) แบบ Logit
ตัวแปรความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยและพฤติกรรมการพนันไม่สัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ ระดับ
การศึกษาสั มพั น ธ์ทางลบกับ ความตั้งใจซื้อโดยอัตราส่ วนออดส์ (odd Ratio) โดยเฉพาะในระดั บ
ปริญญาตรีมีอัตราส่วนออดส์เท่ากับ 0.53 และมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้มีระดับการศึกษาสูงมีความตั้งใจ
ซื้อน้อยกว่าผู้ที่ระดับการศึกษาต่ำ
รายได้สัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจซื้อโดยอัตราส่วนออดส์มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง ในระดับรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 35,001 บาทมีอัตราส่วนออดส์เท่ากับ 0.37 และมีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่า
ผู้มีระดับรายได้สูงมีความตั้งใจซื้อน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย
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รูปแบบการส่งเสริมการขายแบบชิงโชคสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้อ โครงสร้างรางวัล
ของการชิงโชคทุกรูปแบบมีอัตราส่วนออดส์มากกว่าหนึ่ง โดยเฉพาะ MLPS มีอัตราส่วนออดส์เท่ากับ
2.95 และมีนัยสำคัญ ทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่าการชิงโชคดึงดูดใจมากกว่าการลดราคา โดยเฉพาะ
MLPS ซึง่ ดึงดูดใจมากสุด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขายและพฤติกรรมการพนันสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความตั้งใจซื้อเมื่อเปรี ย บเทีย บกับ การลดราคา โดยมี อัตราส่ ว นออดส์ มากกว่าหนึ่งทั้ ง 4 รูปแบบ
โครงสร้างรางวัลของการชิงโชค x พฤติกรรมการพนัน โครงสร้างรางวัลที่ทำให้ผู้ติดการพนันเกิดความ
ตั้งใจซื้อสินค้ามากที่สุดคือ โครงสร้างรางวัลแบบ GP (1.90) รองลงมาคือ GPS (1.75) อย่างไรก็ตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างรางวัลแบบ MLP และพฤติกรรมการพนันสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจ
ซื้ออย่ างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่าเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองมีพฤติกรรมการพนันสู งมี
แนวโน้มที่การชิงโชคจะได้ผลมากขึ้นและมีความตั้งใจซื้อเพิ่มมากขึ้นกว่ากรณีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองมี
พฤติกรรมการพนัน ต่ำ หรืออาจจะกล่ าวได้ ว่า พฤติกรรมการพนันเป็นตัวแปรกำกับความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขายและความตั้งใจซื้อซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 5
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทำนายความตั้งใจซื้อ
ตัวแปร
Odd
95% CI for OR
B
SE(B)
Wald p-value
Ratio
Lower Upper
(Intercept)
-0.96 0.38 0.42 -1.79 -0.12 5.08 0.024
ระดับการศึกษา ประถมศึ ก ษา/มั ธ ยมศึ ก ษา/
0
อนุปริญญา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
-0.63
สูงกว่าปริญญาตรี
-0.05
รายได้ต่อเดือน รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
0
รายได้15,001 - 35,000 บาท -0.03
รายได้มากกว่า 35,001 บาท -0.99
รูปแบบการ
ลดราคา
0
0.43
ส่งเสริมการขาย GP
GPS
0.65
MLP
0.76
MLPS
1.08
ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย
0.00

0.53 0.30 -1.23 -0.03 4.30 0.038
0.95 0.38 -0.80 0.70 0.02 0.897
0.97 0.24 -0.50 0.44 0.02 0.895
0.37 0.35 -1.68 -0.31 8.09 0.004
1.54
1.92
2.14
2.95
1.00

0.45
0.45
0.44
0.44
0.00

-0.46
-0.23
-0.10
0.22
0.00

1.32
1.53
1.61
1.95
0.00

0.90
2.10
3.02
5.99
0.51

0.342
0.147
0.082
0.014
0.476
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ตัวแปร

Odd
95% CI for OR
SE(B)
Wald p-value
Ratio
Lower Upper
พฤติกรรมการพนัน
-0.22 0.80 0.20 -0.62 0.17 1.23 0.268
รูปแบบการ
ลดราคา * พฤติกรรมการพนัน 0
0.64 1.90 0.26 0.13 1.15 6.15 0.013
ส่งเสริมการขาย* GP * พฤติกรรมการพนัน
พฤติกรรมการ GPS * พฤติกรรมการพนัน 0.56 1.75 0.25 0.07 1.04 5.07 0.024
MLP * พฤติกรรมการพนัน 0.36 1.43 0.23 -0.09 0.81 2.48 0.115
พนัน
MLPS * พฤติกรรมการพนัน 0.55 1.73 0.25 0.05 1.04 4.71 0.030
B

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่อง “ความสั มพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการพนัน ความน่าจะเป็น เชิงอัตวิสั ย
โครงสร้างรางวัล ของการชิงโชคและความตั้งใจซื้อ : การศึกษาเชิงทดลอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของโครงสร้างรางวัลในการส่งเสริมการขายแบบการชิงโชคที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อและศึกษา
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการพนัน และความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยของลูกค้ากับความตั้งใจซื้อ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์จากกลุ่มบุคคลทั่วไป 500 คน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 - 2 มกราคม พ.ศ. 2561 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

5.1 สรุปผลการวิจัย
รูปแบบรางวัลที่มีผู้เลือกมากที่สุด คือ การชิงโชคที่มีโครงสร้างรางวัลแบบ MLPS รองลงมา
คือ GPS และรูปแบบที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดคือ การลดราคา
ตัว แปรระดับ การศึกษา รายได้ต่อเดื อน โครงสร้างรางวัล ของการชิงโชคและปฏิ สัมพั นธ์
ระหว่างโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคกับพฤติกรรมการพนันสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ
พฤติกรรมการพนัน สัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการชิงโชค ในขณะที่ความน่าจะเป็น
เชิงอัตวิสัยไม่สัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการชิงโชค และสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่ตั้งใจซื้อสินค้าที่
มีการส่งเสริมการขายแบบการชิงโชคมากกว่าการลดราคา โครงสร้างรางวัลสามารถดึงดูดให้เกิดความ
ตั้งใจซื้อสินค้าได้ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้รูปแบบการส่งเสริมการขายสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อเมื่อ
ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ติดพนันมากกว่าผู้ไม่ติดพนันโดยรางวัลแบบ GP เป็นรางวัลที่ทำให้ผู้ติดพนันเกิดความ
ตั้งใจซื้อมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรมการพนันสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการส่งเสริมการขายแบบชิง
โชค เนื่องจากการชิงโชคมีลักษณะคล้ายการพนัน พนม เกตุมาน (2550) กล่าวว่าบุคคลที่ติดการพนัน
จะแสวงหาความตื่นเต้น ชอบการได้ลุ้นเพราะจะทำให้เกิดความสุขและความพึงพอใจ ไม่ว่าผลลัพธ์จะ
ได้หรือเสีย ดังนั้นเมื่อลูกค้าที่มีพฤติกรรมติดพนันพบเห็นกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับการพนันจะทำให้มี
โอกาสซื้อสินค้าที่มีการส่งเสริมการขายแบบชิงโชคมากกว่าผู้ที่ไม่ติดการพนัน
ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยไม่สัมพั นธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการส่งเสริมการขายแบบชิง
โชค อย่างไรก็ตามค่าสหสัมพันธ์ในแต่ละเงื่อนไขโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคแตกต่างกันมาก GP มี
ค่าสหสัมพันธ์สูงที่สุด (r=.31) อาจเพราะรางวัลใหญ่เพียงรางวัลเดียวทำให้ง่ายต่อการประมาณค่า
ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย ในขณะที่ MLP มีค่าสหสัมพันธ์ติดลบ (r=-.18) อาจเพราะมีโครงสร้างของ
รางวัลหลายระดับทำให้ประมาณค่าความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยไม่แม่นยำหรือไม่แน่ใจว่าประเมินค่า
ความน่าจะเป็นของรางวัลใดกันแน่ทำให้เกิดความสับสนได้ ข้อสรุปที่ได้จึงไม่ชัดเจนและอาจเป็นไปได้
ว่าโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคเองอาจจะเป็นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็น
เชิงอัตวิสั ย และความตั้งใจซื้อซึ่งจำเป็นต้องสร้างทฤษฎี ขึ้นมาอธิบายและวิจัยเชิงทดลองต่อไปใน
อนาคต ในการศึกษานี้ยังไม่อาจจะมีผลสรุปในประเด็นนี้แบบชี้ขาดได้
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการชิงโชคและการลดราคา พบว่าสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่ซื้อสินค้า
แบบชิงโชคมากกว่าการลดราคาอาจเพราะการลดราคาไม่เป็นที่ดึงดูดใจมาก ในขณะที่ CPT สามารถ
ออกแบบการชิงโชคให้ดึงดูดได้ทั้งผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยงสูงและต่ำ เกวลี ชุมชิต และ รุ่งแสง กฤตย
พงษ์ (2018) อธิบ ายว่ า การชิ งโชคได้ รับ ความนิ ย มมากในประเทศไทย เพราะคนไทยรัก ความ
สนุกสนาน โดยเฉพาะมีรางวัลเป็นสิ่งจูงใจและโดยหวังจะได้รับรางวัล ในขณะที่การลดราคาไม่ทำให้
ผู้บริโภครู้สึกสนุกและตื่นเต้นจากการได้ลุ้นรางวัล
โครงสร้างรางวัลของการชิงโชคมีสัดส่วนความตั้งใจซื้อสินค้าแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิ ติ ผลการทดลองนี้ อ าจจะแตกต่ างไปจากงานวิจั ย ของ Kalra and Shi (2010) ซึ่ งอธิ บ ายว่ า
ผู้เข้าร่วมในกลุ่ มที่มีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าต่ำ (low brand valuation) จะซื้อสินค้าที่มีการ
ส่งเสริมการขายแบบ GPS และ MLPS มากกว่ารูปแบบรางวัลอื่น ๆ โครงสร้างรางวัลแบบ GPS จะ
เป็นรางวัลที่เหมาะกับผู้ชื่นชอบความเสี่ยงเพราะมีรางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลสูง และมี
รางวัล ย่ อยเพื่ อผู้ ที่ ชื่น ชอบความเสี่ ยงแต่อาจจะต้องการหลี กเลี่ ยงการไม่ได้ รับ รางวัล MLPS เป็ น
โครงสร้างรางวัลที่มีจำนวนรางวัลมากที่สุดในจำนวนรางวั ลทั้งหมดเหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยงที่

32
จะให้ค่าถ่วงน้ำหนักการตัดสินใจที่จะไม่ได้รับรางวัลมากกว่าการได้รับรางวัล รวมไปถึงรางวัลย่อย
หลายรางวัลที่มีจำนวนรางวัลจำนวนมากทำให้สามารถลดโอกาสที่จะไม่ได้รับรางวัลลง
สาเหตุที่ทำให้ผลของงานวิจัยนี้ต่างจากงานวิจัยในอดีต ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปัญหากำลัง
ของการทดสอบทางสถิติที่ไม่สูงมากนัก แต่ละเงื่อนไขการทดลองมีผู้เข้าร่วมการทดลองประมาณ 100
คนเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งการวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้มีการแบ่งประเภทของผู้เข้าร่วมการทดลองตามความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า รวมถึงประสบการณ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สังคมไทยนั้น
การพนันและการชิงโชคเป็นเรื่องปกติที่เราทำแม้จะผิดกฎหมาย มูลค่าเศรษฐกิจใต้ดินของการพนัน
ของไทยมี มู ล ค่ าสู งมาก และคนไทยอาจจะคุ้ น ชิน กั บ การพนั น มากกว่าจนยากที่ จะจำแนกความ
แตกต่างของโครงสร้างรางวัลหรืออาจจะเข้าร่วมชิงโชคโดยขาดการยั้งคิดเลยก็เป็นได้ทำให้ผลของ
ความแตกต่างของโครงสร้างรางวัลไม่ชัดเจน
พฤติกรรมการพนันและการติดพนันกำกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่งเสริมการขาย
กับความตั้งใจซื้อให้สูงขึ้น โดยที่ผู้ติดพนันมีแนวโน้มจะซื้อหรือเข้าร่วมการชิงโชคสูงกว่ามาก ดังสาเหตุ
ของการเล่ นพนั น คือการเสี่ ยงโชค รองลงมาคืออยากได้เงิน และเพื่อความตื่นเต้นและเพลิดเพลิ น
(ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน , 2558) และการเข้าร่วมการชิงโชคนอกจากมีโอกาสได้รับรางวัลแล้วยัง
ได้รับความสนุกสนาน ความตื่นเต้นจากการลุ้นรางวัล ดังนั้นเมื่อการชิงโชคมีลักษณะที่คล้ายกับการ
พนันทำให้ผู้ที่ติดพนันมีโอกาสเข้าร่วมในการชิงโชคมากกว่าบุคคลที่ไม่ติดพนันหรือมีพฤติกรรมการ
พนันต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคสามารถออกแบบให้ดึงดูดทั้งผู้ที่ ชอบ
ความเสี่ยงและไม่ชอบ การศึกษานี้จึงพบว่าโครงสร้างรางวัลของการชิงโชคแบบ GP มีอิทธิพลร่วมกับ
พฤติกรรมการพนันโดยมีอัตราส่วนออดส์สูงสุด สาเหตุที่ GP ได้ผลดึงดูดมากสำหรับผู้มีพฤติกรรมการ
พนั นสูง เพราะ GP เป็น รางวัลใหญ่รางวัลเดียวที่แม้จะมีความเสี่ยงมากแต่มูลค่ารางวัลที่ได้รับก็มี
ความคุ้มค่ามากพอที่จะเสี่ยง GP นี้มีความคล้ายคลึงกับ Lotto ในสหรัฐอเมริกาที่เมื่อรางวัลไม่ออกจะ
สะสม Jackpot ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละงวดของการออกรางวัลยิ่งมี Jackpot รางวัลค้างสะสมใหญ่มาก
ขึ้นเท่าใด คนยิ่งจะแห่กันเข้าไปซื้อ Lotto ในงวดนั้นกันอย่างถล่มทลาย
การศึกษานี้ยังพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่มี การศึกษาในระดับสูงและมีรายได้สูงจะมีโอกาส
ซื้อสินค้าหรือเข้าร่วมการชิงโชคต่ำ ในทางกลับกันผู้มี ระดับการศึกษาต่ำและรายได้น้อยมีโอกาสซื้อ
สิน ค้าสู งกว่ าและเข้าร่วมการชิงโชคสู งกว่า การชิงโชคนั้นเป็นการพนันอย่างหนึ่งและข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับที่พูดกันในสังคมไทยว่า คนจนเขาไปเล่นหวย คนรวยเขาไปเล่นหุ้น คนมีสตางค์ซื้อที่
กักตุน การที่ผู้ที่มีรายได้น้อยชอบการชิงโชคหรือการพนันอาจจะเป็นเพราะการชิงโชคหรือ การพนัน
อาจจะเป็นช่องทางแห่งความหวังที่จะมีโอกาสได้ร่ำรวยเพียงช่องทางเดียวที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
แม้จะมีโอกาสได้รางวัลต่ำมากเพียงใดก็ตาม ตาม Prospect theory ในการสูญเสียหรือในอีกด้านผู้ที่
มีรายได้น้อย คนจะกล้าเสี่ยงเพราะไม่มีอะไรจะเสียมากไปกว่านี้
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากผลการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1.ข้อเสนอแนะสำหรับภาคธุรกิจ
เมื่อธุรกิจต้องการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดความต้องการซื้อของลูกค้า การชิงโชคเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์ที่ได้ผลดีมากกับคนไทย ดังเช่นกิจกรรมชิงโชคของเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ปลุก
กระแสการชิงโชคในประเทศไทยด้วยรางวัลที่มีมูลค่าสูงซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้ รวมถึง
เงื่อนไขการเข้าร่วมที่ไม่ซับซ้อนทำให้มีผู้เข้าร่วมการชิงโชคครั้งนั้นมากมาย โดยบุคคลที่เข้าร่วมมีทั้งผู้
ที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อบริโภคโดยเลือกซื้อยี่ห้อนั้นแทนที่ยี่ห้ออื่นหรือผู้ที่ซื้อสินค้าเพียงเพื่อต้องการ
เข้าร่วมในการชิงโชคโดยไม่ต้องการบริโภคสินค้านั้น ๆ เลย การชิงโชคยังทำให้เกิดอาชีพเสริมเพื่อนำ
รางวัลที่ได้มาใช้หรือเอาไปจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ บุคคลประเภทนี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อเข้าร่วม
การชิงโชคเพียงอย่างเดียว และหากลองสืบค้นผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะเห็นว่ามีเว็บไซต์ และแฟนเพจ
จำนวนหนึ่งที่รวบรวมและอัพเดตกิจกรรมการชิงโชคในช่วงเวลานั้น ๆ เอาไว้เพื่อสะดวกในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั้งหมดนี้บ่งบอกได้ว่าการชิงโชคสามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าได้จริงจนเกือบจะ
เป็นการติดการพนัน
การส่งเสริมการขายโดยการชิงโชคได้ผลดีกับผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำและมีรายได้น้อยและผู้ที่มี
พฤติกรรมติดพนัน ดังนั้น หากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเป็นกลุ่มคนระดับการศึกษาต่ำและมี
รายได้น้ อยควรพิ จ ารณาเลื อกใช้การส่ งเสริม การขายแบบการชิงโชค นอกจากนี้ ผู้ ติดพนั นหรือมี
พฤติกรรมการพนันสูงมีโอกาสที่จะเข้าร่วมการชิงโชคสูงกว่า โครงสร้างรางวัลที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้
คือ GP และ GPS ซึ่งเป็นโครงสร้างรางวัล 2 อันดับแรกที่กระตุ้นให้ผู้ติดการพนันเกิดความตั้งใจซื้อ
สินค้าได้มากที่สุด
ลักษณะของการชิงโชคโดยมีทองคำเป็นรางวัลนั้นได้ผลดี โดยเฉพาะทองคำแท่งมีสภาพคล่อง
สูงและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทัน ที ตรงตามค่านิยมของคนไทยที่นิยมซื้อทองคำเพื่อเก็ง
กำไร มีลักษณะเป็นเบี้ยอรรถกรอย่างชัดเจนตามทฤษฎีการเรียนรู้และการเสริมแรง ดังนั้นทองคำเป็น
ตัวเลือกที่มีพิจารณาเมื่อธุรกิจต้องการจัดการส่งเสริมการขายแบบชิงโชค
2. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกสลากรูปแบบ Lotto ซึ่งยังอยู่
ระหว่างพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลให้ Lotto ที่เหมาะสม ("กองสลากเตรียมออก ลอตโต้ ทบ
เงินรางวัลแจ็กพอต 2 เท่า รางวัลที่ 1 อาจแตะร้อยล้าน!," 2562) จากผลการทดลองเสนอแนะให้
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช้โครงสร้างรางวัลแบบ GP ซึ่งจะได้ผลมากที่สุดในลักษณะเดียวกันกับ
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Jackpot ในสหรัฐอเมริกา หรืออาจจะเลือกใช้ GPS เนื่องจากโครงสร้างรางวัลทั้งสองใช้ได้ผลกับผู้ที่มี
พฤติกรรมติดพนัน โดย GP ดึงดูดผู้ชื่นชอบความเสี่ยงและ GPS เพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลและมี
รางวัลย่อยที่เป็นรางวัลปลอบใจให้แก่ผู้ที่พลาดรางวัลใหญ่ซึ่งดึงดูดผู้ชื่นชอบความเสี่ยงแต่มีความกลัว
ที่ จ ะไม่ ได้ รั บ รางวัล อะไร แต่ส ำนั ก งานสลากฯ ควรต้ อ งคำนึ ง ถึงผลกระทบทางสั งคมด้ ว ยเพราะ
โครงสร้างรางวัลแบบชิงโชคโดยเฉพาะ GP ดึงดูดผู้มีพฤติกรรมการพนันและติดพนันมากที่สุด
3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการทดลองนี้ที่พบว่าผู้ที่มี ระดับการศึกษาต่ำ มีรายได้น้อยและมีพฤติกรรมการพนันจะซื้อ
สินค้าที่มีการชิงโชคมากกว่า หากนักธุรกิจจับจุดอ่อนนี้ได้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ
น่าจะทำให้เกิดการซื้อสินค้ามากเกินจำเป็นเพื่อการชิงโชคมากกว่าการบริโภค และจะกลายเป็นการ
มอมเมาประชาชนจนนำไปสู่ปัญหาด้านภาวะหนี้ สินหรือทำให้เกิดจำนวนผู้ติดพนันที่มากขึ้นจนเกิด
ปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา หรือเกิดปัญหาสุขภาพเช่นการบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมาก
เกินไปเพื่อการชิงโชค นอกจากนี้รางวัลที่ใช้ในการชิงโชคหากเป็นทอง ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเงิน
สด และเป็นสิ่งที่มีสภาพคล่อง สามารถนำไปขายเก็งกำไรหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ จัดว่าเป็นเบี้ย
อรรถกรก็อาจจะเป็น สาเหตุทำให้มีผู้เข้าร่วมในการชิงโชคมากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายเรื่องการชิงโชคว่ายังคงสมควรให้ใช้ทองเป็นรางวัลในการชิงโชคหรือไม่
การห้ามใช้ทองเป็นรางวัลในการชิงโชคจะมีส่วนช่วยลดความดึงดูดของการชิงโชคลงไปได้หรือไม่ และ
ลดพฤติกรรมการพนันได้หรือไม่ ทั้งนี้การแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการชิงโชคน่าจะจัดได้ว่าเป็นการ
พนันอย่างหนึ่ง ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศ ทุกวัย แม้กระทั่งเด็กและเยาวชนของ
ประเทศ เพราะไม่มีการจำกัดอายุของผู้เข้าร่วม หากกิจกรรมประเภทนี้ไม่ได้รับการควบคุมดูแลให้ดี
อาจทำให้ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะพฤติกรรมชอบพนันโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจนำไปสู่การเล่นพนันประเภทอื่น ๆ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดพฤติกรรมติดพนันในอนาคตได้

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ประเด็นที่การศึกษาครั้งนี้ยังตอบได้ไม่ชัดเจนคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นเชิงอัต
วิสัยกับความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการชิงโชคซึ่งพบว่ามีค่าสหสัมพันธ์แตกต่างกันมากในแต่ละโครงสร้าง
รางวัล ดังนั้นการวิจัยในอนาคตจำเป็นต้องสร้างทฤษฎีซึ่งอาจจะอาศัย CPT เพื่อทำความเข้าใจผลของ
โครงสร้างรางวัลที่อาจจะมีผลหรือกำกับความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยและความ
ตั้งใจซื้อ แล้วจึงออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นว่ามีความถูกต้องมากแค่ไหน
ลักษณะของรางวัลเป็นหัวข้อที่ควรสนใจศึกษาในอนาคตเช่นเดียวกัน เพราะทองคำที่ใช้กัน
แพร่หลายในการชิงโชคในประเทศไทยนั้นยังคงได้ผลดีมากในการดึงดูดลูกค้า อาจจะเปลี่ยนลักษณะ
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รางวัลเป็นอย่างอื่น เช่น สิ่งของหรือส่วนลดในการซื้อสินค้าอื่น ๆ หรือ Gift voucher ว่าจะส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้สิ่งของหากเป็นที่ต้องการก็น่าจะดึงดูดใจได้ดี ในขณะที่ส่วนลดใน
การซื้อสินค้าอื่นหากมีความหลากหลายก็น่าจะได้ผลดีเช่นเดียวกับ Gift voucher ซึ่งมีความคล้ายกับ
เงินสดและอาจจะจัดว่าเป็น เบี้ ยอรรถกรได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้เข้าใจผลของลักษณะรางวัลที่มีต่อ
ความตั้งใจซื้อในแต่ละโครงสร้างรางวัลที่แตกต่างกัน
ผลการทดลองนี้ควรได้รับการศึกษาให้ ต่อเนื่องลึกซึ้งลงไปให้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าทำไมผู้มี
ระดับการศึกษาต่ำ มี รายได้น้อยและผู้ติดพนันจึงมีความตั้งใจซื้อสินค้าที่มีการชิงโชคค่อนข้างสูงกว่า
การเข้าใจกลไกในการตัดสินใจของผู้มี ระดับการศึกษาต่ำ รายได้น้อยและผู้ที่ติดพนันจะช่วยให้การ
ปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive behavior modification) เพื่อบำบัดการติดพนันหรือแม้แต่
การเสพติดการชิงโชคให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และช่วยให้การออกกฎหมายเพื่อป้องกัน พฤติกรรมการติดพนัน
จากการชิงโชคทำได้ดีมากขึ้นโดยมีหลั กฐานรองรับ นอกจากนี้ควรศึกษาว่าการส่งเสริมการขายแบบ
ชิงโชคเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเล่นพนันหรือไม่ เนื่องจากลักษณะที่คล้ายคลึงกันของการพนันและ
การชิงโชค แต่การชิงโชคเป็น กิจกรรมที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่การจำกัดหรือควบคุมอายุของผู้เล่น
ด้วยเหตุนี้การชิงโชคอาจเป็นกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมชื่นชอบความเสี่ยงและนำไปสู่การ
เล่นการพนันประเภทอื่น ๆ และเป็นสิ่งที่ควรต้องศึกษาต่อไปในอนาคตในลักษณะของการศึกษาระยะ
ยาว
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ภาคผนวก
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ลำดับที่ :______________
แบบสอบถาม
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นการพนัน, ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัยและโครงสร้าง
รางวัลของการส่งเสริมการขายแบบชิงโชคและความตั้งใจซื้อ:
การวิจัยเชิงทดลอง
คำชี้แจง:
แบบสอบถามนี้ฉบับจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัย ผู้จัดทำจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านช่วย
ตอบแบบสอบถามทุกข้อโดยพิจารณาตอบตามความเป็นจริง
ผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามอย่าง
ครบถ้วน
แบบสอบถามมี 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วม
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย
ส่วนที่ 4 คำถามเกีย่ วกับการเลือกรูปแบบของโครงสร้างของรางวัล
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วม
คำชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
1. เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
2. อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
แยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง
อื่น ๆ(โปรดระบุ)
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
1. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ลูกจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ(โปรดระบุ)………………
2. รายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 15,000 บาท
15,001 - 35,000 บาท
35,001 - 55,000 บาท
55,001 - 75,000 บาท
75,001 - 95,000 บาท
มากกว่า 95,001 บาท
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ส่วนที่ 2: คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นการพนัน
ค ำ ชี้ แ จ ง : ก รุ ณ า ใ ส่ เค รื่ อ ง ห ม า ย √ ใน ข้ อ ที่ ต ร ง กั บ ค ว า ม เป็ น จ ริ ง ม า ก ที่ สุ ด
นิยายศัพท์ คำว่า “การพนัน” คือ การวางเดิมพันเพื่อหวังผลตอบแทนเป็นรางวัล โดยที่รางวัลจะเป็น
เงินสดหรือไม่ใช่เงินสดก็ได้
1. ในชีวิตของท่าน ท่านเคยเล่นการพนันชนิดใดบ้าง และท่านเล่นบ่อยเพียงใด กรุณาทำเครื่องหมาย
√ ในช่อง “ไม่เคยเล่น”, “น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง” หรือ “สัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า”
เล่นการพนัน
กิจกรรม

ไม่เคยเล่น

น้อยกว่า 1 มากกว่า 1
ครั้ง/สัปดาห์ ครั้ง/สัปดาห์

1. เล่นไพ่เพื่อการพนัน
2. เล่นม้า, ชนไก่
3. พนันกีฬา เช่น มวย, ฟุตบอล
4. เล่นลูกเต๋า, ไฮโล, พนันเงิน
5. ไปบ่อนคาสิโน
6. แทงหวย, ลอตเตอรี่
7. เล่นหุ้น, พนันหุ้น หรือ ตลาดเก็งกำไรพืชผล
8. เล่นพนันตู้เกมส์ต่าง ๆ เช่น สล๊อตแมชชีน
9. เล่นโบว์ลิ่ง, ยิงปืน, กอล์ฟ หรือ เกมส์ชนิด
อื่น ๆ เพื่อเอาเงิน
10. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………
2. จำนวนเงินที่มากที่สุดที่ท่านเคยพนันในแต่ละวันคือเท่าไร?
__________ ไม่เคยพนัน

__________ 10 บาทหรือน้อยกว่า

__________ 11-100 บาท

__________ 101-1,000 บาท

__________ 1,001-100,000 บาท

__________ มากกว่า 100,001 บาท
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3. บิดามารดาของท่านเล่นการพนันหรือไม่
__________ ทั้งบิดามารดาของท่านเล่น หรือเคยเล่นการพนันมากเกินไป
__________ บิดาของท่านเล่น หรือเคยเล่นการพนันมากเกินไป
__________ มารดาของท่านเล่น หรือเคยเล่นการพนันมากเกินไป
__________ ทั้งบิดามารดาของท่านไม่เคยเล่นการพนัน
4. เมื่อคุณเสียการพนัน คุณเคยกลับไปในวันอื่น เพื่อพนันเอาเงินคืนหรือไม่
__________ ไม่เคย (หรือไม่เคยเล่นการพนัน)
__________ บางครั้งที่เล่นเสีย (น้อยกว่าครึ่ง)
__________ บ่อยครั้งที่เล่นเสีย
__________ ทุกครั้งที่เล่นเสีย
5. คุณเคยอ้างว่าคุณชนะพนันทั้งที่จริงแล้วคุณแพ้ หรือไม่
__________ ไม่เคย (หรือไม่เคยเล่นการพนัน)
__________ เคย แต่น้อยกว่าครึ่งของจำนวนครั้งที่เล่นเสีย
__________ แทบทุกครั้งที่เล่นเสีย
6. คุณเคยรู้สึกว่าคุณมีปัญหาเรื่องการพนันหรือไม่
__________ ไม่
__________ แต่ก่อนเคย แต่ตอนนี้ไม่
__________ คิดว่ามีปัญหาอยู่
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ข้อ 7 ถึงข้อ 15 ตอบในช่อง “ ใช่ “ หรือ “ ไม่ใช่ “
ใช่

ไม่ใช่

7. คุณเคยเล่นการพนันมากกว่าที่ตั้งใจไว้หรือไม่

_____

_____

8. มีคนตำหนิที่คุณเล่นการพนันหรือไม่

_____

_____

9. คุณเคยรู้สึกผิดที่เล่นการพนัน หรือรู้สึกผิดในผลที่ตามมาจากการเล่นพนันหรือไม่
_____

_____

10. คุณเคยอยากหยุดเล่นการพนัน แต่ไม่คิดว่า จะทำได้หรือไม่

_____

_____

11. คุณเคยซ่อนลอตเตอรี่, เงินจากการพนัน หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการพนัน
ไม่ให้คู่ครองหรือคนอื่นที่ใกล้ชิดและมีความสำคัญต่อคุณ ได้รับทราบหรือไม่
_____

_____

12. คุณเคยทะเลาะกับคนที่อยู่ด้วยเรื่องการใช้เงินของคุณหรือไม่

_____

_____

13. (ถ้าตอบข้อ 12 ว่าเคย) เงินที่เป็นสาเหตุของการโต้เถียงเป็นเงินที่คุณใช้พนันหรือไม่
_____
_____
14. คุณเคยยืมเงินจากคนอื่น แต่ไม่คืนเนื่องจากผลของการเล่นการพนันหรือไม่
_____

_____

15. คุณเคยเสียเวลางาน เนื่องจากเล่นการพนันหรือไม่

_____

_____

16. ถ้าคุณเคยยืมเงินเพื่อการพนัน หรือเพื่อใช้หนี้ที่เกิดจากการพนันคุณยืมมาจากไหนบ้าง ตอบใน
ช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”

16.1 จากเงินค่าใช้จ่ายในบ้าน

ใช่

ไม่ใช่

_____

_____
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16.2 จากคู่ครอง

_____

_____

16.3 จากญาติ

_____

_____

16.4 จากธนาคาร บริษัทการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์

_____

_____

16.5 จากเครดิตการ์ด

_____

_____

16.6 จากนายทุนเงินกู้

_____

_____

16.7 คุณเอาเงินจากเงินออม พันธบัตร ประกันที่มีอยู่

_____

_____

16.8 ขายสมบัติของตัวเองหรือครอบครัว

_____

_____

16.9 คุณจ่ายเช็คเด้ง

_____

_____

16.10 คุณใช้วิธีเงินเชื่อกับเจ้ามือ

_____

_____

16.11 คุณใช้วิธีเงินเชื่อกับบ่อน

_____

_____
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ส่วนที่ 3: คำถามเกี่ยวกับ Subjective Probability
สมมติว่าท่านเลือกเข้าร่วมในการชิงโชค โดยที่ในการชิงโชคนั้นมีรายละเอียดรางวัลดังนี้
1. ลุ้นรางวัล ทองคำแท่งหนัก 685 บาท จำนวน 1 รางวัล
“ท่านคิดว่าโอกาสที่ท่านจะชนะจะอยู่ที่เท่าไหร่ในช่วง 0 - 100”
ตอบ __________________
2. รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 350 บาท จำนวน 1 รางวัล และ
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 335 รางวัล
“ท่านคิดว่าโอกาสที่ท่านจะชนะจะอยู่ที่เท่าไหร่ในช่วง 0-100”
ตอบ __________________
3. รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 50 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 17 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 53 รางวัล
“ท่านคิดว่าโอกาสที่ท่านจะชนะจะอยู่ที่เท่าไหร่ในช่วง 0 - 100”
ตอบ __________________
4. รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 35 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 335 รางวัล
“ท่านคิดว่าโอกาสที่ท่านจะชนะจะอยู่ที่เท่าไหร่ในช่วง 0-100”
ตอบ __________________

ส่วนที่ 4: คำถามเกี่ยวกับโครงสร้างของรางวัล
ชี้แจง : กรุณาตอบคำถามหรือใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด
สมมติว่าเครื่องดื่มชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน มีการชิงโชค ดังนี้
“ส่งรหัสใต้ฝา อิชิตัน(ส่งฟรี) ลุ้นรางวัล ทองคำแท่งหนัก 685 บาท จำนวน 1 รางวัล” ท่าน
จะซื้อสินค้าหรือไม่?
ซือ้
ไม่ซื้อ
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ส่วนที่ 4: คำถามเกี่ยวกับโครงสร้างของรางวัล
ชี้แจง : กรุณาตอบคำถามหรือใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด
สมมติว่าเครื่องดื่มชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน มีการชิงโชค ดังนี้
“ส่งรหัสใต้ฝา อิชิตัน(ส่งฟรี) ลุ้นรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 350 บาท จำนวน1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 335 รางวัล”ท่านจะซื้อสินค้าหรือไม่?
ซือ้
ไม่ซื้อ
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ส่วนที่ 4: คำถามเกี่ยวกับโครงสร้างของรางวัล
ชี้แจง : กรุณาตอบคำถามหรือใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด
สมมติว่าเครื่องดื่มชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน มีการชิงโชค ดังนี้
“ส่งรหัสใต้ฝา อิชิตัน(ส่งฟรี) ลุ้นรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 50 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 17 รางวัล
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 53 รางวัล” ท่านจะซื้อสินค้าหรือไม่?
ซือ้
ไม่ซื้อ

49
ส่วนที่ 4: คำถามเกี่ยวกับโครงสร้างของรางวัล
ชี้แจง : กรุณาตอบคำถามหรือใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด
สมมติว่าเครื่องดื่มชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน มีการชิงโชค ดังนี้
“ส่งรหัสใต้ฝา อิชิตัน(ส่งฟรี) ลุ้นรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 35 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 335 รางวัล” ท่านจะซื้อสินค้าหรือไม่?
ซือ้
ไม่ซื้อ

50
ส่วนที่ 4: คำถามเกี่ยวกับโครงสร้างของรางวัล
ชี้แจง : กรุณาตอบคำถามหรือใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด
สมมติว่าเครื่องดื่มชาเขียว ยี่ห้ออิชิตัน โปรโมชั่น ดังนี้
“ซื้ออิชิตันวันนี้ ลดเหลือ 19.75 บาท จากราคา 20 บาท” ท่านจะซื้อสินค้าหรือไม่?
ซือ้
ไม่ซื้อ
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