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สนับสนุนโดย  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

พฤษภาคม 2560 

รายงาน 

การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา                

และความคิดเห็นตอแนวทางการแกไขในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ 

ศูนยศึกษาปญหาการพนัน 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จัดทําโดย 

ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 



การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาฯ  ก 

คํานํา 
 

“การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา และความคิดเห็นตอแนวทางการแกไข

ในปจจุบัน” เปนโครงการวิจัยภายใตความรวมมือระหวางศูนยศึกษาปญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ดําเนินการข้ึนเพ่ือศึกษา

สถานการณปญหาสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา และความคิดเห็นตอแนวทางการแกไข  

กลุมเปาหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท่ีซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอรี่) งวดวันท่ี 16 มีนาคม 

2560 (อายุ 18 – 69 ป) โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 17 - 28 มีนาคม 2560 ซ่ึงขอมูลจากการ

สํารวจการพบเห็น และการซ้ือสลากฯ รวมชุด รวมถึงการซ้ือสลากฯ เกินราคา ในท่ีนี้จะเปนผลการศึกษา

เฉพาะงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 เทานั้น โดยถือวาเปนงวดสลากท่ีอยูในสภาวะปกติ คือไมใชชวงเทศกาล 

หรือชวงโอกาสพิเศษท่ีมีการออกสลากเพ่ิม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงกับสถานการณจริงอันเปนปกติวิสัยมากท่ีสุด 

อยางไรก็ตาม ในสวนแรกท่ีมีการศึกษาประสบการณการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล จะพิจารณายอนหลังในรอบ 

12 เดือนท่ีผานมา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมพฤติกรรมการซ้ือสลากฯ ในประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

ความถ่ีและจํานวนท่ีซ้ือ สถานท่ีท่ีไปซ้ือ การเคยถูกรางวัล เปนตน   

รายงานฉบับนี้ เปนการนําเสนอตารางแสดงผลการสํารวจ การพรรณนาผล พรอมกับอภิปรายผล โดย

จําแนกออกเปนสวนตางๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงสําเร็จลงไดดวยความรวมมือของภาคีท่ีเก่ียวของ

หลายฝาย รวมถึงกลุมตัวอยางท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงคณะผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาส

นี้ สุดทายนี้คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางหรือมาตรการใน

การแกไขปญหาสลากเกินราคาตอไป 

 

 

ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 

พฤษภาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาฯ  ข 

สารบัญ 

 

หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

สารบัญตาราง ค 

บทท่ี 1 บทนํา 1 

 ท่ีมาของโครงการ 1 

 วัตถุประสงคการวิจัย 1 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 1 

บทท่ี 2 ระเบียบวิธีการวิจัย 3 

 ระเบียบวิธีการวิจัย 3 

 ประชากร และขนาดตัวอยาง 3 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 4 

 การควบคุมคุณภาพ 4 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 

บทท่ี 3 ผลการสํารวจ 6 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 6 

 ตอนท่ี 2 ประสบการณการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอรี่) 10 

 ตอนท่ี 3 การซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 20 

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ 27 

 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นตอการดําเนินการแกไขปญหาจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล

เกินราคาหนาสลากฯ 

29 

 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาขายสลากกินแบงรัฐบาล

เกินราคาหนาสลากฯ 

33 

 ตอนท่ี 7 ผลสํารวจผูคาสลากกินแบงรัฐบาลรายยอย 34 

บทท่ี 4 บทสรุป และอภิปรายผล  40 

 บทสรุป 40 

 การอภิปรายผล 43 

ภาคผนวก  แบบสอบถาม  47 

 



การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาฯ  ค 

สารบัญตาราง 

 

ตาราง    หนา 

ก แสดงจํานวนประชากร สดัสวน และจํานวนตัวอยาง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล 3 

ข แสดงจํานวนประชากร สดัสวน และจํานวนตัวอยาง ในพ้ืนท่ีตางจังหวัด 4 

1 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 7 

2 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามชวงอาย ุ 7 

3 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส 7 

4 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามการมีบุตร 7 

5 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเรจ็ช้ันสูงสุด 8 

6 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 8 

7 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 9 

8 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความถ่ีของการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล ในรอบ 12 เดือนท่ี

ผานมา 

10 

9 แสดงรอยละถวงนํ้าหนักของตัวอยาง ท่ีระบุเหตผุลสําคญัท่ีซื้อสลากกินแบงรัฐบาล 10 

10 แสดงรอยละถวงนํ้าหนักของตัวอยาง ท่ีระบุเหตผุลสําคญัท่ีซื้อสลากกินแบงรัฐบาล จําแนกตามอาย ุ 11 

11 แสดงรอยละถวงนํ้าหนักของตัวอยาง ท่ีระบุเหตผุลสําคญัท่ีซื้อสลากกินแบงรัฐบาล จําแนกตาม    

ความถ่ีในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเปนประจํา 

11 

12 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีระบุ จํานวนสลากกินแบงรัฐบาลท่ีซื้อตองวด เปรยีบเทียบ

ระหวางป 2559 กับป 2560 

12 

13 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการเคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด ในป 2560 12 

14 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยางท่ีเคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด ในป 2560 จําแนกตามอาชีพ 13 

15 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุสถานท่ีท่ีเคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 และราคา

เฉลี่ยแตละแหง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

14 

16 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุสถานท่ีท่ีเคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 จําแนก

ตามอาย ุ(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

15 

17 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุสถานท่ีท่ีเคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 จําแนก

ตามการซื้อประจาํ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

16 

18 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุสถานท่ีท่ีเคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 จําแนก

ตามการเคยซื้อแบบรวมชุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

17 

19 แสดงรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุสถานท่ีท่ีเคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 จําแนกตามอาชีพ 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

18 

 

 



การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาฯ  ง 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง    หนา 

20 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการซื้อ “หวยใตดิน” เปนประจํา (เฉพาะในป 2560) 19 

21 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการเปรียบเทียบการซื้อ “สลากกินแบงรัฐบาล” กับ “หวย

ใตดิน” (เฉพาะคนท่ีเคยซื้อ“หวยใตดิน” ในป 2560) 

19 

22 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการเปรียบเทียบการไดเงินรางวัล จาก “สลากกินแบง

รัฐบาล” กับ “หวยใตดิน” (เฉพาะคนท่ีเคยซื้อ“หวยใตดิน” ในป 2560) 

19 

23 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการพบเห็นการจําหนายสลากฯ เกินกวา ใบ/คูละ 80 บาท 

ในชวงการจําหนายสลากฯ งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

20 

24 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการพบเห็นการจําหนายสลากฯ ลักษณะรวมชุด ในชวง

การจําหนายสลากฯ งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

21 

25 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุลักษณะการซื้อสลากฯ งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560  

(โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

22 

26 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุจํานวนสลากฯ ท่ีซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู  

(เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560) 

22 

27 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุราคาสลากฯ โดยเฉลี่ยท่ีซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู  

(เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560) 

22 

28 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุราคาสลากฯ สูงสุดท่ีซือ้เฉพาะแบบเปนใบ/คู  

(เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560) 

23 

29 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุราคาสลากฯ ต่ําสุดท่ีซือ้เฉพาะแบบเปนใบ/คู  

(เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560) 

23 

30 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุลักษณะสลากฯ ท่ีรวมชุด และราคาเฉลีย่ตอใบ/คู และ

จํานวนท่ีซื้อ (เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบรวมชุด ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560  

โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

24 

31 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุราคาสลากฯ ชุด 2 ใบ/คู (เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบรวม

ชุด 2 ใบ/คู ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

25 

32 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุราคาสลากฯ ชุด 3 ใบ/คู (เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบรวม

ชุด 3 ใบ/คู ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

25 

33 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุราคาสลากฯ ชุด 4 ใบ/คู (เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบรวม

ชุด 4 ใบ/คู ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

25 

34 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุราคาสลากฯ ชุด 5 ใบ/คู (เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบรวม

ชุด 5 ใบ/คู ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

26 

35 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุราคาสลากฯ ชุด 6 ใบ/คู (เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบรวม

ชุด 6 ใบ/คู ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

26 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง    หนา 

36 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุราคาสลากฯ ชุด 10 ใบ/คู (เฉพาะคนท่ีซื้อสลากฯ แบบ

รวมชุด 10 ใบ/คู ในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

26 

37 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความคดิเห็นตอสาเหตท่ีุสลากกินแบงรัฐบาล ขายแพงกวา

ราคาหนาสลากฯ (โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

27 

38 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการมสีวนในการตัดสินใจ ซื้อสลากฯ เกินราคา เมื่อคนขาย

สลากฯ เปนเด็ก หรือผูพิการ ไดงายกวาคนธรรมดา 

28 

39 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความรูสึกเมื่อตองซื้อสลากฯ ในราคาท่ีสูงกวาราคาหนา

สลากฯ จําแนกตามประสบการณซื้อแบบรวมชุด และการซื้อสลากเกินราคา 

28 

40 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความเช่ือวาการคาสลากฯ ในปจจุบันไมมีกลุมอิทธิพล 28 

41 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความคดิเห็นวารัฐบาล/สํานักงานสลากฯ จะจัดการปญหา

ผูมีอิทธิพลเขามาเก่ียวของกับกระบวนการคาสลากฯ ได (เฉพาะตัวอยางท่ีเช่ือวาการคาสลากใน

ปจจุบันมีกลุมอิทธิพล) 

29 

42 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความเช่ือวา “หวยล็อค” มีจริง 29 

43 แสดงรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการรับรูวามีมาตรการในการแกไขปญหาจําหนายสลากฯ เกินราคา 

และระดับการมผีลตอการแกไขปญหา 

31 

44 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความเช่ือมั่นวาการเพ่ิมจํานวนสลากฯ มีสวนชวยลดปญหา 

การขายสลากฯ เกินราคา 

32 

45 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความเช่ือมั่นวาการมสีลากรูปแบบใหมๆ จะชวยลดปญหา

สลากเกินราคา 

32 

46 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความเช่ือมั่นตอรัฐบาลปจจุบันในความสามารถท่ีจะ

ควบคุมราคาสลากฯ ใหตรงตามราคาหนาสลากฯ 80 บาท 

32 

47 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการรับรูวากฎหมายกําหนดใหผูท่ีซื้อ หรือขายสลากกิน

แบงรัฐบาลตองอายไุมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

32 

48 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความคดิเห็นตอการแกไขปญหาขายสลากกินแบงรัฐบาล

เกินราคาหนาสลากฯ 

33 

 ผลสํารวจผูคาสลากกนิแบงรัฐบาลรายยอย  

49 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 34 

50 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามชวงอาย ุ 34 

51 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในท่ีเคยจําหนายสลากฯ ตอป 35 

52 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุวิธีรับสลากกินแบงรัฐบาลในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560  

ท่ีผานมา (โดยตอบมากกวา 1 ขอ) 

35 

53 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุวิธีรับสลากกินแบงรัฐบาลในงวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

จําแนกตามระยะเวลาในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 

36 



การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาฯ  ฉ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตาราง    หนา 

54 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลหมด ตั้งแตป 2560  

เปนตนมา 

37 

55 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยางผูจําหนายสลากฯ แบบรวมชุด ท่ีระบุหากไมไดขายแบบรวมชุด 

จะทําใหรายไดลดลง (เฉพาะผูท่ีจําหนายสลากแบบชุด) 

38 

56 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความคิดเห็นตอสาเหตุท่ีเกิดปญหาสลากกินแบงรัฐบาล

ขายแพงกวาราคาหนาสลากฯ (โดยตอบมากกวา 1 ขอ) 

38 

57 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความเช่ือวา “หวยล็อค” มีจริง 39 

58 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ท่ีระบุความเช่ือมั่นตอรัฐบาลปจจุบันในความสามารถ 

ท่ีจะควบคุมราคาสลากฯ ใหตรงตามราคาหนาสลากฯ 80 บาท 

39 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ท่ีมาของโครงการ 

ศูนยศึกษาปญหาการพนัน ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เปนองคกรวิชาการท่ีมีบทบาทในการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู จัดการความรู พรอมท้ังเผยแพรความรู

เพ่ือใหเกิดการผลักดันมาตรการและกลไกในการควบคุมปญหาการพนัน มีความตระหนักตอปญหาการจําหนาย

สลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา ซ่ึงท่ีผานมามีการขับเคลื่อนรวมกับภาคีท่ีเก่ียวของ จนนําไปสูความสําเร็จในการ

ผลักดันมาตรการควบคุมราคา 80 บาท ตามราคาหนาสลากฯ ตั้งแตงวดวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 เปนตนมา 

โดยมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในระยะแรก แตเม่ือเวลาผานมาจนถึงปจจุบัน กลับพบวาการซ้ือขาย

สลากฯ เกินราคาหนาสลากฯ ยังมีปรากฎพบเห็นไดงายโดยท่ัวไป  

ศูนยศึกษาปญหาการพนันจึงประสงคใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสถานการณปญหาสลากฯ เกินราคา

และความเห็นของผูซ้ือตอการแกไข จึงไดรวมกับศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ดําเนินโครงการ 

“การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา และความคิดเห็นตอแนวทางการแกไขใน

ปจจุบัน” ครั้งนี้ข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความชัดเจนและเชื่อถือได สําหรับนําไปแกปญหาอยางจริงจังตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสบการณการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล 

2. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการซ้ือ และราคาท่ีซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560  

3. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาและการบริหาร

จัดการของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

4. เพ่ือสํารวจประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

สาระสําคัญของการศึกษา ประกอบดวย 

1. ประสบการณการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล ไดแก ความถ่ีบอยของการซ้ือ (ในรอบ 12 เดือนท่ีผาน

มา) เหตุผลท่ีซ้ือสลากฯ จํานวนท่ีซ้ือเปรียบเทียบตั้งแตป 2560 เปนตนมา เปรียบเทียบกับป 2559 การซ้ือ

แบบรวมชุด สถานท่ีท่ีซ้ือและราคาเฉลี่ยตอใบ/คู  

2. พฤติกรรมการซ้ือ และราคาท่ีซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ไดแก การพบ

เห็นการจําหนายสลากรวมชุด และการจําหนายสลากฯ เกินกวา ใบ/คูละ 80 บาท  จํานวนและราคาเฉลี่ยท่ีซ้ือ

สลากฯ ท้ังแบบใบ/คู และแบบรวมชุด 



การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาฯ  2 

3. ความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาและการบริหารจัดการของ

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ไดแก การทราบถึงมาตรการในการแกไขปญหาจําหนายสลากฯ เกินราคา และ

ความคิดเห็นตอผลของแตละมาตรการ ความเชื่อม่ันตอแนวทางท่ีนํามาใชเพ่ือลดปญหาสลากเกินราคาฯ ใน

ปจจุบัน เชน การเพ่ิมจํานวนสลากฯ การมีสลากรูปแบบใหมๆ การควบคุมราคาสลากฯ โดยรัฐบาล  

4. ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ ความเชื่อม่ันตอการจัดการปญหาผูมีอิทธิพลเขามาเก่ียวของกับ

กระบวนการคาสลากฯ เหตุผลท่ีสลากฯ แพง ความเชื่อในเรื่อง “หวยล็อค” การเลนหวยใตดิน  
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บทท่ี 2 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Methodology) เก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถาม 

 

ประชากร และขนาดตัวอยาง 

ประชากรในการสํารวจครั้งนี้คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 18 - 69 ป ท่ีซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลงวดประจํา

วันท่ี 16 มีนาคม 2560 แบงพ้ืนท่ีโดยประยุกตใชโครงสรางการแบงอนุภาค (ภาคยอย) ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (9 อนุภาค) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 11 จังหวัด ประกอบดวย 

กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และพ้ืนท่ีอําเภอเมืองของ 7 จังหวัด ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน 

นครราชสีมา ราชบุรี ชลบุรี และตรัง และพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (โดยเนนเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี

ความเปนเมือง หรือแหลงชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนน) 

คํานวณจํานวนตัวอยางอางอิงตามฐานขอมูลประชากรอายุ 18 - 69 ป จากการทะเบียน สํานักบริหาร

การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยจําแนกเปน 2 สวนคือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ

ตางจังหวัด 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล จํานวนประชากรรวม 5,842,990 คน คํานวณขนาดตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95% ความคลาดเคลื่อน +/-2.5 รวมจํานวนตัวอยาง 1,536 ตัวอยาง แสดงดังตาราง ก 

 

ตาราง ก แสดงจํานวนประชากร สัดสวน และจํานวนตัวอยาง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

พ้ืนท่ี จํานวนประชากร 18-69 ป (คน) สัดสวน จํานวนตัวอยาง 

กรุงเทพฯ 4,061,320 69.50 1,068 

นนทบุรี 864,487 14.80 227 

สมุทรปราการ 917,183 15.70 241 

รวม 5,842,990 100.00 1,536 

  

ตางจังหวัด จํานวนประชากรรวม 1,753,810 คน คํานวณขนาดตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ความคลาดเคลื่อน +/-2.5 รวมจํานวนตัวอยาง 1,535 ตัวอยาง แสดงดังตารางท่ี 2 
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ตาราง ข แสดงจํานวนประชากร สัดสวน และจํานวนตัวอยาง ในพ้ืนท่ีตางจังหวัด 

พ้ืนท่ี จํานวนประชากร 18-69 ป (คน) สัดสวน จํานวนตัวอยาง 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 171,339 9.77 150 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 211,045 12.03 185 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 303,061 17.28 265 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 326,711 18.63 286 

อ.เมือง จ.ราชบุรี 141,540 8.07 124 

อ.เมือง จ.ชลบุร ี 227,965 13.00 200 

อ.เมือง จ.ตรัง 106,000 6.04 93 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 266,149 15.18 232 

รวม 1,753,810 100.00 1,535 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลดวยการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม สัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม ท้ังนี้ผลการ

เก็บขอมูลจริง มีดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล จํานวน 1,584 ตัวอยาง  

2. พ้ืนท่ีตางจังหวัด จํานวน 1,587 ตัวอยาง  

3. รวมท้ังสิ้น 3,171 ตัวอยาง 

 

การควบคุมคุณภาพ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล พนักงานเก็บขอมูลผานการคัดเลือกและอบรมความเขาใจตอ

แบบสอบถาม และวิธีการเก็บขอมูล โดยมีหัวหนาทีมแตละพ้ืนท่ีควบคุมการเก็บขอมูลในภาคสนาม พรอม

ระบบ GPS Checking เพ่ือยืนยันการลงพ้ืนท่ีทํางาน โดยหัวหนาทีมจะตรวจสอบความถูกตอง และรายงานผล

ตอหัวหนาโครงการวิจัยเปนรายวัน 

2. ระบบปอนขอมูลท่ีปองกันขอผิดพลาด เพ่ือสามารถควบคุมขอมูลใหมีความถูกตองตรงตาม

แบบสอบถาม ทีมงานใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีปองกันขอผิดพลาดตางๆ อาทิ การปอนตัวเลขผิด ปอนตัวเลข

เกินจํานวน หรือการปองกันความไมสอดคลองกันของขอมูล เปนตน 

3. การตรวจสอบความสอดคลองของขอคําตอบ ทําการตรวจสอบความถูกตอง และความ

สอดคลองของขอมูล ท่ีมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน กอนนําเขาสูข้ันตอนการปอนขอมูล ประมวลผลตอไป 
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ระยะเวลาดําเนนิโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการท้ังสิ้น 62 วัน ดังรายละเอียด 

1. สรางแบบสอบถาม ทดสอบ และเตรียมการ     7  วัน  

2. เก็บขอมูลภาคสนาม       15  วัน  

3. ลงรหัส ปอนขอมูล และจัดทํารายงานการประมวลผล   10  วัน  

4. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      30  วัน  
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บทท่ี 3 

ผลการสํารวจ 
 

การนําเสนอผลการสํารวจ แบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ประสบการณการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอรี่)  

ตอนท่ี 3 การซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นตอการดําเนินการแกไขปญหาจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ 

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนา

สลากฯ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถาม ประมาณ 2 ใน 3 หรือรอยละ 66.8 เปนเพศหญิง รอยละ 33.1 เปนเพศชาย 

และมีเพศอ่ืนๆ รอยละ 0.1 เม่ือจําแนกตามอายุ พบวากวาครึ่งหรือรอยละ 51.5 มีอายุ 41 - 69 ป รองลงมา

รอยละ 31.7 อายุ 26 - 40 ป และรอยละ 16.8 อายุ 18 - 25 ป สวนดานสถานภาพสมรส สวนใหญคือรอยละ 

62.6 สมรสแลว ขณะท่ีรอยละ 26.9 สถานภาพโสด สวนกลุมท่ีระบุสถานภาพอ่ืนคือ หมาย หยาราง มีอยู

รวมกันรอยละ 10.5 นอกจากนี้ยังพบวาตัวอยางสวนใหญคือรอยละ 66.9 ระบุวามีบุตรแลว ขณะท่ีรอยละ 

32.4 ไมมีบุตร 

 ผลการสํารวจระดับการศึกษา พบวากระจายไปในหลายระดับ อยางไรก็ตามสวนใหญ คือรอยละ 

61.1 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือต่ํากวา ขณะท่ีรอยละ 13.6 จบอนุปริญญา/ปวส./ปวท. และรอยละ 

25.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป สวนระดับรายไดพบวารอยละ 32.5 รายไดเฉลี่ยสวนบุคคลตอเดือน

ไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 45.4 มีรายไดเฉลี่ยสวนบุคคลตอเดือนระหวาง 10,001 – 20,000 บาท และรอย

ละ 22.0 รายไดเฉลี่ยสวนบุคคลตอเดือนเกินกวา 20,000 บาท 

ดานอาชีพพบวา ตัวอยางรอยละ 25.9 คาขายรายยอย/บริการรายยอย รองลงมารอยละ 19.7 เปน

พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 19.3 ใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป รอยละ 11.5 ทําธุรกิจสวนตัว/ผูประกอบการ 

และรอยละ 6.2 เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

 

 (พิจารณารายละเอียดตามตารางท่ี 1 - 7) 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ลําดับที ่ เพศ จํานวน รอยละ 

1 ชาย 1,050 33.1 

2 หญิง 2,119 66.8 

3 อ่ืนๆ 2 0.1 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ 

ลําดับที ่ ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

1 18 - 25 ป 532 16.8 

2 26 - 40 ป 1,004 31.7 

3 41 - 69 ป 1,635 51.5 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส 

ลําดับที ่ สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 

1 สมรส 1,984 62.6 

2 โสด 853 26.9 

3 หมาย 220 6.9 

4 หยาราง 113 3.6 

5 อ่ืนๆ 1 0.0 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามการมีบุตร 

ลําดับที ่ การมีบุตร จํานวน รอยละ 

1 มีบุตร 2,122 66.9 

2 ไมมีบุตร 1,026 32.4 

3 ไมระบ ุ 23 0.7 

 รวม 3,171 100.0 
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จชั้นสูงสุด 

ลําดับที ่ ระดับการศึกษาทีส่ําเร็จชั้นสูงสุด จํานวน รอยละ 

1 ประถมศึกษา/ไมไดเรียน           505 15.9 

2 มัธยมศึกษาตอนตน 560 17.7 

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  873 27.5 

4 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  432 13.6 

5 ปริญญาตรี  778 24.5 

6 สูงกวาปริญญาตรี 21 0.7 

7 ไมระบ ุ 2 0.1 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 

ลําดับที ่ รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

1 ไมเกิน 5,000 บาท  158 5.0 

2 5,001 - 10,000 บาท  873 27.5 

3 10,001 - 20,000 บาท  1,440 45.4 

4 20,001 - 30,000 บาท  491 15.5 

5 30,001 - 40,000 บาท  161 5.1 

6 40,001 - 50,000 บาท  30 0.9 

7 มากกวา 50,000 บาท 16 0.5 

8 ไมระบ ุ 2 0.1 

 รวม 3,171 100.0 
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

ลําดับที ่ อาชีพ จํานวน รอยละ 

1 คาขายรายยอย/บริการรายยอย 821 25.9 

2 พนักงานบริษัทเอกชน   626 19.7 

3 ผูใชแรงงาน/รับจางทั่วไป 612 19.3 

4 ธุรกิจสวนตัว/ผูประกอบการ 364 11.5 

5 ขาราชการ/รัฐวสิาหกิจ 197 6.2 

6 พอบาน/แมบาน 162 5.1 

7 นักเรียน/นักศึกษา 156 4.9 

8 อาชีพอิสระ อาทิ ทนายความ สถาปนิก 83 2.6 

9 เกษียณอายุ 62 2.0 

10 เกษตรกร/ประมง 54 1.7 

11 วางงาน 33 1.0 

12 ไมระบ ุ 1 0.1 

 รวม 3,171 100.0 
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ตอนท่ี 2 ประสบการณการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอรี่) 

2.1 ความถี่และเหตุผลในการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล  

 เมื่อสอบถามถึงประสบการณการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา พบวาสวนใหญคือ    

รอยละ 75.2 เปนกลุมที่ซื้อคอนขางบอย จําแนกเปนรอยละ 36.3 ซื้อทุกงวด และรอยละ 38.9 ซื้อเกือบทุกงวด สวน

กลุมที่ซื้อ 2 เดือน/คร้ัง  3 เดือน/คร้ัง และมากกวา 3 เดือน/คร้ัง มีอยูรวมกันรอยละ 24.8 (ตารางที่ 8) 

 สําหรับเหตุผลที่ซื้อเมื่อทําการถวงน้ําหนัก พบวามีเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือ หวังรวย/ไดเงินกอนใหญ    

รอยละ 36.1 รองลงมาคือ ไดลุนสนุก ชอบเสี่ยงโชค รอยละ 33.1 สวนเหตุผลอ่ืนๆ อาทิ เปดประตูดวง/ดักโชคใน

โอกาสพิเศษ เชน วันเกิด ใหรัฐบาลมีเงินไปชวยสังคม มีอยูรวมกันคิดเปนรอยละ 30.8 ขณะเดียวกันเมื่อจําแนกขอมูล

ตามกลุมอายุ พบวาตัวอยางเยาวชนคือกลุมที่มีอายุระหวาง 18 - 25 ป และกลุมที่มีอายุสูงกวาคือ 26 ปข้ึนไปให

น้ําหนักกับเหตุผลที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไมแตกตางกัน โดยเหตุผลสําคัญ 2 อันดับแรกคือ หวังรวย/ไดเงินกอนใหญ 

และไดลุนสนุก ชอบเสี่ยงโชค อยางไรก็ตามเมื่อจําแนกขอมูลตามความถ่ีในการซื้อสลากฯ พบขอสังเกตวา กลุมที่ซื้อ

ประจํา (ทุกงวด/งวดเวนงวด) ใหน้ําหนักกับเหตุผลดาน หวังรวย/ไดเงินกอนใหญเปนอันดับแรกที่รอยละ 38.1 สวน

กลุมที่ซื้อนานๆ คร้ัง (2 เดือนคร้ังข้ึนไป) ใหน้ําหนักกับเหตุผลวาไดลุน/ชอบเสี่ยงโชค เปนอันดับแรกที่รอยละ 37.3 

(ตารางที่ 9 - 11 ) 
 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความถี่ของการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  

ลําดับที ่ ความถี่ จํานวน รอยละ 

1 ทุกงวด 1,150 36.3 

2 เกือบทุกงวด/งวดเวนงวด 1,233 38.9 

3 2 เดือน/คร้ัง      534 16.8 

4 3 เดือน/คร้ัง 139 4.4 

5 มากกวา 3 เดือน/คร้ัง 115 3.6 

 รวม 3,171 100.0 
 

ตารางที่ 9 แสดงรอยละถวงนํ้าหนักของตัวอยาง ที่ระบุเหตุผลสําคัญที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล 

ลําดับที ่ เหตุผลสําคัญที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล รอยละ 

1 หวังรวย/ไดเงินกอนใหญ        36.1 

2 ไดลุนสนุก ชอบเสี่ยงโชค  33.1 

3 มั่นใจวาถูกรางวัลแลวจะไดเงิน (ไมถูกโกง)   11.3 

4 เปดประตูดวง/ดักโชคในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด 8.5 

5 ใหรัฐบาลมีเงินไปชวยสังคม     6.2 

6 ชวยคนขาย  4.5 

7 อ่ืนๆ อาทิ ฝน เปนเลขดัง ซื้อตามเพื่อน ตัดรําคาญ 0.3 

 รวม 100.0 
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ตารางที่ 10 แสดงรอยละถวงนํ้าหนักของตัวอยาง ที่ระบุเหตุผลสําคัญที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล จําแนกตามอายุ 

ลําดับที ่
เหตุผลสําคัญที่ซื้อสลากกินแบง

รัฐบาล 
18 - 25 ป 26 ปขึ้นไป ภาพรวม 

1 หวังรวย/ไดเงินกอนใหญ        36.4 36.0 36.1 

2 ไดลุนสนุก ชอบเสี่ยงโชค  31.1 33.5 33.1 

3 มั่นใจวาถูกรางวัลแลวจะไดเงิน  

(ไมถูกโกง)   

10.3 11.5 11.3 

4 เปดประตูดวง/ดักโชคในโอกาสพิเศษ 

เชน วันเกิด 

10.7 8.1 8.5 

5 ใหรัฐบาลมีเงินไปชวยสังคม     5.5 6.3 6.2 

6 ชวยคนขาย  5.7 4.3 4.5 

7 อ่ืนๆ อาทิ ฝน เปนเลขดัง ซื้อตามเพื่อน 

ตัดรําคาญ 

0.3 0.3 0.3 

 รวม 100.0 100.0 100.0 

 

ตารางที่ 11 แสดงรอยละถวงนํ้าหนักของตัวอยาง ที่ระบุเหตุผลสําคัญที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล จําแนกตาม    

ความถี่ในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเปนประจํา 

ลําดับที ่
เหตุผลสําคัญที่ซื้อสลากกินแบง

รัฐบาล 
ซื้อประจํา นานๆ คร้ัง ภาพรวม 

1 หวังรวย/ไดเงินกอนใหญ        38.1 29.6 36.1 

2 ไดลุนสนุก ชอบเสี่ยงโชค  31.8 37.3 33.1 

3 มั่นใจวาถูกรางวัลแลวจะไดเงิน  

(ไมถูกโกง)   

11.6 10.3 11.3 

4 เปดประตูดวง/ดักโชคในโอกาสพิเศษ 

เชน วันเกิด 

7.8 10.7 8.5 

5 ใหรัฐบาลมีเงินไปชวยสังคม     5.8 7.3 6.2 

6 ชวยคนขาย  4.6 4.5 4.5 

7 อ่ืนๆ อาทิ ฝน เปนเลขดัง ซื้อตามเพื่อน 

ตัดรําคาญ 

0.3 0.3 0.3 

 รวม 100.0 100.0 100.0 
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2.2 จํานวนและลักษณะการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล 

 เมื่อสอบถามวา ตั้งแตป 2560 เปนตนมา ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเฉลี่ยตองวดมากนอยเพียงใด พบวาโดย

เฉลี่ยอยูที่ 3.44 ใบ โดยกลุมที่ซื้อเฉลี่ยงวดละ 1 - 2 ใบ/คูมีมากที่สุด รอยละ 53.0 รองลงมาซื้อ 3 - 5 ใบ/คู รอยละ 

35.2 สวนกลุมที่ซื้อสลากฯ เฉลี่ยตองวดเกินกวา 5 ใบ/คู มีอยูรวมกันรอยละ 11.7  

เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนที่ซื้อตองวดในปที่ผานมาคือ 2559 (เฉลี่ยจาก 24 งวด) พบวาจํานวนที่ซื้อเฉลี่ย

ตองวดของป 2559 สูงกวาคือ 4.50 อยางไรก็ตามหากพิจารณาแนวโนมโดยรวม พบวาไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ

ประมาณคร่ึงหนึ่งหรือรอยละ 53 ซื้อสลากเฉลี่ยตองวดระหวาง 1 - 2 ใบ/คู ขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 ซื้อเฉลี่ยตองวด

ประมาณ 3 - 5 ใบ/คู (ตารางที ่12) 

ผลสํารวจยังพบวารอยละ 23.1 เคยซื้อสลากฯ ในลักษณะรวมชุด โดยตัวอยางกลุมดังกลาวเมื่อทําการ

จําแนกออกตามอาชีพ พบวาเปนกลุมคาขายรายยอย/บริการรายยอยมากที่สุด รอยละ 27.4 รองลงมาคือพนักงาน

บริษัทเอกชน รอยละ 20.6 และผูใชแรงงาน/รับจางทั่วไปรอยละ 17.7 (ตารางที่ 13 และ 14) 

 

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนสลากกินแบงรัฐบาลที่ซื้อตองวด เปรียบเทียบ

ระหวางป 2559 กับป 2560 

ลําดับที ่
จํานวนสลากฯ ที่ซื้อตองวด 

(ใบ/คู) 

ป 2559 ป 2560 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ไมไดเลน 13 0.4 4 0.1 

2 1 - 2  1,676 52.9 1,680 53.0 

3 3 - 5 1,038 32.7 1,116 35.2 

4 6 - 10 282 8.9 291 9.2 

5 11 - 20 71 2.2 70 2.2 

6 มากกวา 20 91 2.9 10 0.3 

 รวม 3,171 100.0 3,171 100.0 

  เฉพาะผูที่ซื้อ 

 คาเฉลี่ย (ใบ/คู) 4.50 3.44 

 คาต่ําสุด (ใบ/คู) 1 1 

 คาสูงสุด (ใบ/คู) 100 80 

 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการเคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด ในป 2560  

ลําดับที ่ การเคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด ในป 2560 จํานวน รอยละ 

1 ไมเคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด 2,437 76.9 

2 เคย 734 23.1 

 รวม 3,171 100.0 



การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาฯ  13 

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยางที่เคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด ในป 2560 จําแนกตามอาชีพ 

ลําดับที ่ อาชีพ จํานวน รอยละ 

1 คาขายรายยอย/บริการรายยอย 201 27.4 

2 พนักงานบริษัทเอกชน   151 20.6 

3 ผูใชแรงงาน/รับจางทั่วไป 130 17.7 

4 ธุรกิจสวนตัว/ผูประกอบการ  113 15.4 

5 ขาราชการ/รัฐวสิาหกิจ  45 6.1 

6 เกษตรกร/ประมง 28 3.8 

7 พอบาน/แมบาน  20 2.7 

8 เกษียณอายุ 19 2.6 

9 นักเรียน/นักศึกษา 13 1.7 

10 อาชีพอิสระ อาทิ ทนายความ สถาปนิก 7 1.0 

11 ไมระบ ุ 7 1.0 

 รวม  734 100.0 

 

 

2.3 สถานท่ีซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลและราคาท่ีซ้ือ 

 ผลการสํารวจยังพบวายานการคา/ตลาด/หนารานสะดวกซื้อ และในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย เปน 2 แหลง

สําคัญที่มีการซื้อขายสลากฯ มากกวาบริเวณอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 80.3 และ 51.0 ตามลําดับ ขณะที่วัด/ศาสนสถาน 

และหางสรรพสินคามีการซื้อขายสลากฯ ในสัดสวนรองลงมาคิดเปนรอยละ 29.9 และ 25.3 ตามลําดับ สวนสถานที่

อ่ืนๆ พบวามีการซื้อขายไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่ที่กลาวถึงขางตน  

ดานราคาซื้อขายโดยเฉลี่ย พบวาสูงกวาราคาหนาสลากฯ เล็กนอย คือใบ/คูละ 81.28 เมื่อพิจารณาตาม

แหลงที่ซื้อสลากฯ พบวาจาก 12 แหลงที่มีการซื้อขายทุกที่มีการจําหนายฉลากเกินราคาเฉลี่ยอยูที่ใบ/คูละ 81.12 

จนถึง 85.26 โดยแหลงที่พบวามีราคาเฉลี่ยของสลากฯ สูงที่สุด 3 แหลง คือรานอาหารราคาเฉลี่ยใบ/คูละ 85.26 

รองลงมาคือ วัด/ศาสนสถาน ราคาเฉลี่ยใบ/คูละ 85.04 และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ราคาเฉลี่ยใบ/คูละ 84.69 

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงราคาสูงสุดที่มีการจําหนายตามแหลงตางๆ พบวาอยูที่ระดับประมาณ 100 - 120 บาท 

ยกเวนวดั/ศาสนสถานที่พบวา ราคาสูงสุดพุงสูงถึงใบ/คูละ 150 บาท (ตารางที่ 15) 

 

นอกจากนี้เมื่อจําแนกขอมูลตามคุณลักษณะสําคัญๆ พบขอสังเกตที่นาสนใจ สรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 16 - 19) 

• กลุมที่อายุ 21 ป ข้ึนไปมีแนวโนมซื้อสลากฯ ในสถานที่หลากหลายกวากลุมที่อายุระหวาง 18 - 20 

ป กลาวคือ สัดสวนผูที่ซื้อสลากฯ ในสถานที่ตางๆ ของตัวอยางที่อายุ 21 ปข้ึนไปมีสูงกวากลุมที่อายุ

ระหวาง 18 - 20 ปเปนสวนใหญ ยกเวนหางสรรพสินคา ทารถ /ทาเรือ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

และสถานศึกษา ที่พบวาสัดสวนของตัวอยางที่อายุระหวาง 18 - 20 ปมีสูงกวา 
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• กลุมที่ซื้อสลากฯ เปนประจํามีแนวโนมซื้อสลากฯ ในสถานที่หลากหลายกวากลุมที่ซื้อนานๆ คร้ัง 

โดยพบวา สัดสวนของผูที่ซื้อสลากฯ ในทุกสถานที่ ของกลุมที่ซื้อเปนประจํามีสูงกวากลุมที่ซื้อนานๆ 

คร้ัง 

• เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมที่เคยซื้อสลากฯ แบบชุด และไมเคยซื้อ พบวา ในสถานที่หลักที่มีการ

ซื้อขายมากที่สุด คือ ยานการคา/ตลาด/หนารานสะดวกซื้อ และในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย ไม

แตกตางกันมากนัก แตสถานที่อ่ืนๆ ที่เหลือ สัดสวนผูซื้อในกลุมที่เคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด มีสูง

กวากลุมที่ไมเคยซื้อ 

• เมื่อจําแนกขอมูลตามอาชีพ พบแนวโนมวาทุกกลุมอาชีพมีการซื้อสลากฯ ในสถานที่หลากหลาย 

อยางไรก็ตามยานการคา/ตลาด/หนารานสะดวกซื้อ และในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย เปน 2 แหลง

ที่มีการซื้อสลากฯ มากที่สุดในทุกกลุม  

 

ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุสถานที่ที่เคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 และ

ราคาเฉลี่ยแตละแหง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับที ่ สถานที่ จํานวน รอยละ 

ราคาเฉลี่ย 

ตอใบ/คู 

(บาท) 

ราคาต่ําสุด

ตอใบ/คู 

(บาท) 

ราคาสูงสุด

ตอใบ/คู 

(บาท) 

1 ยานการคา/ตลาด/หนา

รานสะดวกซื้อ 

2,546 80.3 81.36 75 120 

2 ในชุมชน/หมูบาน/ปาก

ซอย 

1,617 51.0 82.47 75 120 

3 วัด/ศาสนสถาน 949 29.9 85.04 70 150 

4 หางสรรพสินคา 801 25.3 81.52 75 120 

5 ปมน้ํามนั 552 17.4 82.83 75 120 

6 ทารถ/ทาเรือ 415 13.1 82.33 70 120 

7 สถานทีท่องเที่ยวตางๆ 324 10.2 84.69 75 120 

8 สถานที่ราชการ 256 8.1 81.64 75 120 

9 รานอาหาร 233 7.3 85.26 80 120 

10 สวนสาธารณะ 190 6.0 83.97 80 120 

11 สถานศึกษา 107 3.4 81.12 80 100 

12 หนาสํานักงานสลากฯ 96 3.0 79.53 70 80 

 ราคาโดยเฉลี่ย   81.28 80.31 85.58 
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุสถานที่ที่เคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 จําแนก

ตามอายุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับที ่ สถานที่ 
18 - 20 ป 21 ปขึ้นไป ภาพรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ยานการคา/ตลาด/หนาราน

สะดวกซื้อ 

68 73.9 2,478 80.5 2,546 80.3 

2 ในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย 29 31.5 1,588 51.6 1,617 51.0 

3 วัด/ศาสนสถาน 25 27.2 924 30.0 949 29.9 

4 หางสรรพสินคา 26 28.3 775 25.2 801 25.3 

5 ปมน้ํามนั 11 12.0 541 17.6 552 17.4 

6 ทารถ/ทาเรือ 17 18.5 398 12.9 415 13.1 

7 สถานทีท่องเที่ยวตางๆ 11 12.0 313 10.2 324 10.2 

8 สถานที่ราชการ 4 4.3 252 8.2 256 8.1 

9 รานอาหาร 4 4.3 229 7.4 233 7.3 

10 สวนสาธารณะ 3 3.3 187 6.1 190 6.0 

11 สถานศึกษา 9 9.8 98 3.2 107 3.4 

12 หนาสํานักงานสลากฯ 1 1.1 95 3.1 96 3.0 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุสถานที่ที่เคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 จําแนก

ตามการซื้อประจํา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับที ่ สถานที่ 
ซื้อประจํา นานๆ คร้ัง ภาพรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ยานการคา/ตลาด/หนาราน

สะดวกซื้อ 

1,957 82.1 589 74.7 2,546 80.3 

2 ในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย 1,288 54.0 329 41.8 1,617 51.0 

3 วัด/ศาสนสถาน 789 33.1 160 20.3 949 29.9 

4 หางสรรพสินคา 623 26.1 178 22.6 801 25.3 

5 ปมน้ํามนั 448 18.8 104 13.2 552 17.4 

6 ทารถ/ทาเรือ 340 14.3 75 9.5 415 13.1 

7 สถานทีท่องเที่ยวตางๆ 273 11.5 51 6.5 324 10.2 

8 สถานที่ราชการ 222 9.3 34 4.3 256 8.1 

9 รานอาหาร 193 8.1 40 5.1 233 7.3 

10 สวนสาธารณะ 160 6.7 30 3.8 190 6.0 

11 สถานศึกษา 82 3.4 25 3.2 107 3.4 

12 หนาสํานักงานสลากฯ 74 3.1 22 2.8 96 3.0 
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุสถานที่ที่เคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 จําแนก

ตามการเคยซื้อแบบรวมชุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับที ่ สถานที่ 

ไมเคยซื้อสลากฯ  

แบบรวมชุด 

เคยซื้อสลากฯ  

แบบรวมชุด 
ภาพรวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ยานการคา/ตลาด/หนาราน

สะดวกซื้อ 

1,953 80.1 593 80.8 2,546 80.3 

2 ในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย 1,243 51.0 374 51.0 1,617 51.0 

3 วัด/ศาสนสถาน 681 27.9 268 36.5 949 29.9 

4 หางสรรพสินคา 492 20.2 309 42.1 801 25.3 

5 ปมน้ํามนั 370 15.2 182 24.8 552 17.4 

6 ทารถ/ทาเรือ 295 12.1 120 16.3 415 13.1 

7 สถานทีท่องเที่ยวตางๆ 223 9.2 101 13.8 324 10.2 

8 สถานที่ราชการ 156 6.4 100 13.6 256 8.1 

9 รานอาหาร 158 6.5 75 10.2 233 7.3 

10 สวนสาธารณะ 131 5.4 59 8.0 190 6.0 

11 สถานศึกษา 79 3.2 28 3.8 107 3.4 

12 หนาสํานักงานสลากฯ 44 1.8 52 7.1 96 3.0 
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ตารางที่ 19 แสดงรอยละของตัวอยาง ที่ระบุสถานที่ที่เคยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลในป 2560 จําแนกตามอาชีพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (n = 3,171) 

ลําดับที ่ สถานที่ 
ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

(n = 197) 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

(n = 626) 

คาขายรายยอย/

บริการรายยอย 

(n = 821) 

ธุรกิจสวนตัว/

ผูประกอบการ 

(n = 364) 

ผูใชแรงงาน/

รับจางทั่วไป 

(n = 612) 

นักเรียน/

นักศึกษา 

(n = 156) 

เกษียณอาย ุ

(n = 62) 

เกษตรกร/

ประมง 

(n = 54) 

อาชีพอิสระ 

(n = 83) 

พอบาน/

แมบาน 

(n = 162) 

ภาพรวม 
(n = 3,137) 

1 ยานการคา/ตลาด/หนาราน

สะดวกซื้อ 
81.7 82.4 82.5 82.1 77.9 82.1 72.6 57.4 75.9 76.5 80.3 

2 ในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย 52.8 51.9 51.4 53.8 52.0 28.2 54.8 46.3 50.6 52.5 51.0 

3 วัด/ศาสนสถาน 35.5 29.4 27.8 33.8 30.7 21.8 30.6 24.1 38.6 29.0 29.9 

4 หางสรรพสินคา 29.4 32.9 22.9 28.0 22.1 20.5 19.4 33.3 13.3 20.4 25.3 

5 ปมน้ํามนั 25.4 17.6 15.8 19.0 16.0 12.8 19.4 25.9 22.9 14.8 17.4 

6 ทารถ/ทาเรือ 14.2 12.9 11.7 16.2 15.2 14.7 16.1 14.8 7.2 6.8 13.1 

7 สถานทีท่องเที่ยวตางๆ 10.2 10.4 11.0 14.3 9.6 10.3 6.5 5.6 7.2 4.3 10.2 

8 สถานที่ราชการ  14.2 7.8 9.3 7.1 7.4 1.9 6.5 11.1 7.2 4.9 8.1 

9 รานอาหาร  9.6 7.8 6.2 11.0 6.0 6.4 4.8 11.1 4.8 8.0 7.3 

10 สวนสาธารณะ  4.6 5.8 6.1 9.1 5.6 4.5 3.2 5.6 6.0 4.9 6.0 

11 สถานศึกษา  3.6 2.2 2.4 2.5 2.6 10.9 8.1 5.6 9.6 1.2 3.4 

12 หนาสํานักงานสลากฯ 2.0 2.7 2.2 5.8 3.1 0.0 8.1 7.4 1.2 4.3 3.0 
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2.4 พฤติกรรมการซ้ือ “หวยใตดิน” 

 ตัวอยางสวนใหญคือรอยละ 66.5 นอกจากซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลแลวยังซ้ือ “หวยใตดิน” อีกดวย             

ที่นาสนใจคือ กลุมดังกลาวสวนใหญคือรอยละ 47.6 ซื้อ “หวยใตดนิ” เปนประจํา (ทุกงวด/เกือบทุกงวด) ขณะที่เพียง

รอยละ 18.9 ที่ระบุวานานๆ คร้ัง (ตารางที่ 20) ที่นาสนใจคือเมื่อใหกลุมดังกลาว เปรียบเทียบวา ระหวาง สลากฯ กับ 

หวยใตดิน ซ้ืออะไรมากกวากัน รอยละ 44.3 ระบุวาซ้ือ “หวยใตดิน” มากกวา ขณะที่รอยละ 27.1 ซื้อสลากฯ 

มากกวา และรอยละ 28.6 ซื้อพอๆ กัน (ตารางที่ 21) นอกจากนี้เมื่อใหเปรียบเทียบเงินรางวัลที่ไดจากการซื้อสลากฯ 

และหวยใตดิน พบวาตัวอยางกลุมนี้ถึงรอยละ 48.5 ระบุวาไดเงินรางวัลจาก “หวยใตดนิ” มากกวา เพียงรอยละ 14.5 

ที่ระบุวาไดเงินจากการซื้อสลากฯ มากกวา ขณะที่รอยละ 35.6 ระบุวาพอๆ กัน (ตารางที่ 22) 

  

ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการซื้อ “หวยใตดิน” เปนประจํา (เฉพาะในป 2560) 

ลําดับที ่ การซื้อ “หวยใตดิน” เปนประจํา จํานวน รอยละ 

1 ซื้อประจํา (ทุกงวด/เกือบทุกงวด) 1,509 47.6 

2 นานๆ คร้ัง (2 เดือนคร้ังข้ึนไป) 597 18.9 

3 ไมเคยซื้อ 1,065 33.5 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตารางที่ 21 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการเปรียบเทียบการซื้อ “สลากกินแบงรัฐบาล” กับ 

“หวยใตดิน” (เฉพาะคนที่เคยซื้อ“หวยใตดิน” ในป 2560) 

ลําดับที ่ การเปรียบเทียบ จํานวน รอยละ 

1 หวยใตดนิมากกวา 932 44.3 

2 ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลมากกวา  570 27.1 

3 พอๆ กัน 604 28.6 

 รวม 2,106 100.0 

 

ตารางที่ 22 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการเปรียบเทียบการไดเงินรางวัล จาก “สลากกินแบง

รัฐบาล” กับ “หวยใตดิน” (เฉพาะคนที่เคยซื้อ“หวยใตดิน” ในป 2560) 

ลําดับที ่ การเปรียบเทียบ จํานวน รอยละ 

1 หวยใตดนิมากกวา 1,021 48.5 

2 สลากกินแบงรัฐบาลมากกวา  306 14.5 

3 พอๆ กัน 749 35.6 

4 ไมระบ ุ 30 1.4 

 รวม 2,106 100.0 
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ตอนท่ี 3 การซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

3.1 การพบเห็นการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา และการจําหนายแบบรวมชุด 

ดานสถานการณลาสุดของราคาสลากฯ เมื่อสอบถามตัวอยางที่สํารวจวา ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560  วา

เคยพบเห็นการจําหนายสลากฯ เกิน 80 บาท หรือไม พบวากวา 1 ใน 3 คือรอยละ 35.5 เคยพบเห็น โดยราคาที่พบ

เห็นวา อยูระหวาง 85 - 150 บาท เฉลี่ยเทากับ 97.16 บาท เมื่อจําแนกตามกลุมราคาที่พบวา มีการจําหนายเกิน

ราคา รอยละ 44.5 พบเห็นที่ราคาระหวาง 85 - 90 บาท รอยละ 46.4 พบเห็นการจําหนายที่ราคาระหวาง 91 – 100 

บาท ขณะที่รอยละ 8.9 พบเห็นที่ราคาเกินกวา 100 บาท (ตารางที่ 23)  ผลการสํารวจยังพบวาตัวอยางประมาณ

คร่ึงหนึ่งคือรอยละ 49.2 เคยพบเห็นวามีการจําหนายสลากฯ แบบชุดอีกดวย (ตารางที่ 24) 

 

ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการพบเห็นการจําหนายสลากฯ  

เกินกวา ใบ/คูละ 80 บาท ในชวงการจําหนายสลากฯ งวดวันที่ 16 มีนาคม 2560   

ลําดับที ่
การพบเห็นการจําหนายสลากฯ  

เกินกวา ใบ/คูละ 80 บาท 
จํานวน รอยละ 

1 พบเห็น 1,127 35.5 

 แพงสุดที่พบ... จํานวน รอยละ   

 • 85 - 90 บาท 502 44.5   

 • 91 – 100 บาท 523 46.4   

 • 101 – 120 บาท 92 8.2   

 • 121 – 150 บาท 8 0.7   

 • ไมระบ ุ 2 0.2   

 รวม 1,127 100.0   

 แพงที่สุดเฉลี่ย คูละ 97.16 บาท   

 ต่ําสุด 85 บาท   

 สูงสุด 150 บาท   

2 ไมพบเห็น 2,044 64.5 

 รวม 3,171 100.0 
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ตารางที่ 24 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการพบเห็นการจําหนายสลากฯ ลักษณะรวมชุด ในชวง

การจําหนายสลากฯ งวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ลําดับที ่
การพบเห็นการจําหนายสลากฯ  

ลักษณะรวมชุด 
จํานวน รอยละ 

1 พบเห็น 1,559 49.2 

2 ไมพบเห็น 1,612 50.8 

 รวม 3,171 100.0 

 
 
3.2 ลักษณะการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล จํานวนและราคาท่ีซ้ือ 

เมื่อสอบถามวา งวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 ลักษณะการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล พบวาสวนใหญคือรอยละ 

96.1 ซื้อแบบเปนใบ/คู ขณะที่รอยละ 17.1 ซื้อแบบรวมชุด ขณะเดียวกันหากทําการจําแนกขอมูลเปนกลุมพบวารอย

ละ 82.9 ซื้อสลากฯ แบบใบ/คู อยางเดียว ขณะที่รอยละ 3.9 ซื้อแบบรวมชุดอยางเดียว และรอยละ 13.2 ซื้อทั้งแบบ

ใบ/คู และแบบรวมชุด (ตารางที่ 25)  

นอกจากนี้หากพิจารณาถึงจํานวนและราคาที่ซื้อ พบวา 

1) กลุมที่ซื้อในลักษณะใบ/คู พบวาจํานวนเฉลี่ยอยูที่ 2.82 ใบ/คู ซื้อต่ําสุด 1 ใบ/คู จนถึงสูงสุด 50 ใบ/คู 

เมื่อจําแนกเปนกลุมตามจํานวนสลากฯ ที่ซื้อ รอยละ 61.5 ซื้อ 1 - 2 ใบ/คู รองลงมารอยละ 31.4 ซื้อ 3 - 5 ใบ/คู 

สวนกลุมที่ซื้อเกินกวา 5 ใบ/คู มีอยูรอยละ 7.0 (ตารางที่ 26) 

สําหรับราคาที่ซื้อพบวาสูงกวาราคาสลากฯ ไมมากคือเฉลี่ยอยูที่ 80.71 บาท โดยราคาต่ําสุดที่ซื้ออยูที่ 75 

บาท และสูงสุดอยูที่ 120 บาท อยางไรก็ตามหากพิจารณาราคาสูงสุดที่ซื้อ เพื่อพิจารณาวามีกลุมที่ซื้อเกินราคา 80 

บาทมากนอยเพียงใด พบวาสวนใหญคือรอยละ 82.7 ซื้อในราคาสูงสุดไมเกิน 80 บาท ขณะที่รอยละ 15.1 ซื้อใน

ราคาที่เกินกวา 80 บาท จําแนกเปนรอยละ 8.4 ซื้อในราคาระหวาง 81 - 90 บาท รอยละ 5.7 ซื้อในราคาระหวาง 91 

- 100 บาท และรอยละ 1.0 ซื้อในราคาเกิน 100 บาท แตหากพิจารณาราคาต่ําสุดที่เคยซื้อได พบวามีเพียงรอยละ 

3.2 ที่ซื้อเกินกวา 80 บาท (ตารางที่ 27 - 29) 

2) กลุมที่ซื้อในลักษณะรวมชุด พบวาการซื้อรวมชุดมีจํานวนที่แตกตางกัน ตั้งแตรวมชุด 2 ใบ/คู จนถึง 20 

ใบ/คู โดยลักษณะการรวมชุดที่พบวามีการซื้อมากที่สุดคือ แบบรวมชุด 5 ใบ/คู รอยละ 49.1 รองลงมาแบบรวมชุด 2 

ใบ/คู รอยละ 29.1 สําหรับจํานวนที่ซื้อ พบวาแตกตางกันไปตามลักษณะการรวมชุด ซึ่งจะมีจํานวนเฉลี่ยอยูระหวาง 

1.00 ชุดจนถึง 1.81 ชุด (ตารางที่ 30) 

ราคาที่ซื้อข้ึนอยูกับประเภทการรวมชุด ซึ่งเมื่อคํานวณเปนคาเฉลี่ยตอใบ/คูแลว พบวาราคาที่ซื้อในทุก

ประเภทของการรวมชุด อยูที่ประมาณใบ/คูละ 100 บาท สูงกวาราคาหนาสลากฯ ปกต ิประมาณ 20 บาท โดยราคา

ต่ําสุดที่พบจากการรวมชุดประเภทตางๆ อยูระหวาง 80 - 90 บาท สวนราคาสูงสุดอยูที่พบอยูระหวาง 112.50 - 150 

บาท ทั้งนี้สลากรวมชุดแบบ 2 ใบ/คู และรวมชุด 5 ใบ/คู เปน 2 ประเภทที่พบวา มีราคาสูงกวาการรวมชุดแบบอ่ืน 

คือ 150 บาท และ 140 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 31 - 36) 
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ตารางที่ 25 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุลักษณะการซื้อสลากฯ งวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

(โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับ ลักษณะการซื้อสลากฯ จํานวน รอยละ 

1 ซื้อแบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) 3,047 96.1 

2 ซื้อแบบรวมเปนชดุ  541 17.1 

หมายเหตุ:  รอยละ 82.9 ซื้อแบบใบ/คู อยางเดียว 

    รอยละ 3.9 ซื้อแบบรวมชุดอยางเดียว 

    รอยละ 13.2 ซื้อทั้งแบบใบ/คู และแบบรวมชุด 

 

ตารางที่ 26 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุจํานวนสลากฯ ที่ซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู  

(เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560) 

ลําดับที ่ จํานวนสลากฯ ที่ซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู จํานวน รอยละ 

1 1 - 2 ใบ/คู 1,874 61.5 

2 3 - 5 ใบ/คู 958 31.4 

3 6 - 10 ใบ/คู 186 6.1 

4 11 - 20 ใบ/คู 23 0.8 

5 21 - 50 ใบ/คู 4 0.1 

6 ไมระบ ุ 2 0.1 

 รวม 3,047 100.0 

เฉลี่ย 2.82 ใบ/คู   ต่ําสุด 1 ใบ/คู   สูงสุด 50 ใบ/คู 

 

ตารางที่ 27 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุราคาสลากฯ โดยเฉลี่ยที่ซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู  

(เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560) 

ลําดับที ่ ราคาสลากฯ โดยเฉลี่ยที่ซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู จํานวน รอยละ 

1 75 บาท 2 0.1 

2 80 บาท 2,875 94.3 

3 85 บาท 6 0.2 

4 90 บาท 98 3.2 

5 100 บาท 52 1.7 

6 120 บาท 3 0.1 

7 ไมระบ ุ 11 0.4 

 รวม 3,047 100.0 

เฉลี่ย 80.71 บาท  ต่ําสุด 75 บาท  สูงสุด 120 บาท  
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ตารางที่ 28 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุราคาสลากฯ สูงสุดที่ซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู  

(เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560) 

ลําดับที ่ ราคาสลากฯ สูงสุดที่ซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู จํานวน รอยละ 

1 75 บาท 1 0.0 

2 80 บาท 2,521 82.7 

3 81 - 90 บาท 255 8.4 

4 91 - 100 บาท 173 5.7 

5 101 - 120 บาท 27 0.9 

6 121 - 150 บาท 2 0.1 

7 ไมระบ ุ 68 2.2 

 รวม 3,047 100.0 

เฉลี่ย 82.38 บาท  ต่ําสุด 75 บาท  สูงสุด 150 บาท  

 

ตารางที่ 29 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุราคาสลากฯ ต่ําสุดที่ซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู  

(เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560) 

ลําดับที ่ ราคาสลากฯ ต่ําสุดที่ซื้อเฉพาะแบบเปนใบ/คู จํานวน รอยละ 

1 ต่ํากวา 80 บาท 91 3.0 

2 80 บาท 2,792 91.6 

3 81 - 90 บาท 70 2.3 

4 91 - 100 บาท 26 0.9 

5 ไมระบ ุ 68 2.2 

 รวม 3,047 100.0 

เฉลี่ย 80.22 บาท  ต่ําสุด 65 บาท  สูงสุด 100 บาท  

 



การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาฯ  24 

ตารางที่ 30 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุลักษณะสลากฯ ที่รวมชุด และราคาเฉลี่ยตอใบ/คู และจํานวนทีซ่ื้อ 

(เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบรวมชุด ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับที ่ ลักษณะสลากฯ ที่รวมชุด จํานวน รอยละ 
ราคาเฉลี่ยตอใบ/คู (บาท) จํานวนที่ซื้อ (ชุด) 

เฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

1 ชุด 2 ใบ/คู 157 29.1 100.52 80.00 150.00 1.17 1 3 

2 ชุด 3 ใบ/คู 69 12.8 100.20 90.00 133.33 1.13 1 5 

3 ชุด 4 ใบ/คู 68 12.6 100.04 90.00 112.50 1.05 1 4 

4 ชุด 5 ใบ/คู 265 49.1 99.35 80.00 140.00 1.15 1 5 

5 ชุด 6 ใบ/คู 19 3.5 101.76 83.33 133.33 1.00 1 1 

6 ชุด 8 ใบ/คู* 5 0.9 - - - - - - 

7 ชุด 10 ใบ/คู 42 7.8 102.74 80.00 120.00 1.81 1 10 

8 ชุด 15 ใบ/คู* 1 0.2 - - - - - - 

9 ชุด 20 ใบ/คู* 3 0.6 - - - - - - 

*ชุด 8 ใบ/คู  ชุด 15 ใบ/คู  และ ชุด 20 ใบ/คู จํานวนตวัอยางนอยไมสามารถแยกวิเคราะห 
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ตารางที่ 31 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุราคาสลากฯ ชดุ 2 ใบ/คู (เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบ

รวมชุด 2 ใบ/คู ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ลําดับที ่ ราคา จํานวน รอยละ 

1 160 บาท 3 1.9 

2 180 บาท 2 1.3 

3 200 บาท 142 90.4 

4 201 – 300 บาท 8 5.1 

5 ไมระบ ุ 2 1.3 

 รวม 157 100.0 

เฉลี่ย 201.03 บาท ต่ําสุด 160 บาท  สูงสุด 300 บาท  
 

ตารางที่ 32 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุราคาสลากฯ ชุด 3 ใบ/คู (เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบ

รวมชุด 3 ใบ/คู ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ลําดับที ่ ราคา จํานวน รอยละ 

1 270 บาท 2 2.9 

2 300 บาท 64 92.8 

3 400 บาท 1 1.4 

4 ไมระบ ุ 2 2.9 

 รวม 69 100.0 

เฉลี่ย 300.60 บาท ต่ําสุด 270 บาท  สูงสุด 400 บาท  

 

ตารางที่ 33 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุราคาสลากฯ ชุด 4 ใบ/คู (เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบ

รวมชุด 4 ใบ/คู ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ลําดับที ่ ราคา จํานวน รอยละ 

1 360 บาท 1 1.5 

2 400 บาท 65 95.5 

3 450 1 1.5 

4 ไมระบ ุ 1 1.5 

 รวม 68 100.0 

เฉลี่ย 400.15 บาท ต่ําสุด 360 บาท  สูงสุด 450 บาท  
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ตารางที่ 34 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุราคาสลากฯ ชุด 5 ใบ/คู (เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบ

รวมชุด 5 ใบ/คู ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ลําดับที ่ ราคา จํานวน รอยละ 

1 400 บาท 4 1.5 

2 450 – 490 บาท 38 14.3 

2 500 บาท 208 78.5 

3 550 – 700 บาท 15 5.7 

 รวม 265 100.0 

เฉลี่ย 496.74 บาท ต่ําสุด 400 บาท  สูงสุด 700 บาท 

 

ตารางที่ 35 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุราคาสลากฯ ชดุ 6 ใบ/คู (เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบ

รวมชุด 6 ใบ/คู ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ลําดับที ่ ราคา จํานวน รอยละ 

1 500 บาท 2 10.5 

2 600 บาท 13 68.4 

3 650 – 800 บาท 4 21.1 

 รวม 19 100.0 

เฉลี่ย 610.53 บาท ต่ําสุด 500 บาท  สูงสุด 800 บาท 

 

ตารางที่ 36 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุราคาสลากฯ ชดุ 10 ใบ/คู (เฉพาะคนที่ซื้อสลากฯ แบบ

รวมชุด 10 ใบ/คู ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

ลําดับที ่ ราคา จํานวน รอยละ 

1 800 บาท* 1 2.4 

2 900 - 950 4 9.5 

3 1,000 บาท 28 66.7 

4 1,100 - 1,200 บาท 9 21.4 

 รวม   42 100.0 

เฉลี่ย 1,027.38 บาท ต่ําสุด 800 บาท (*มีรายเดียว พบที่ จ.ตรัง)  สูงสุด 1,200 บาท 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ 

ดานความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุที่ทําใหมีการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา พบวาเหตุผลที่มีการะบุ

ถึงมากที่สุดคือ มีการขายตอหลายทอด รอยละ 67.8 รองลงมาใกลเคียงกัน คือผูคาสลากฯ รายยอย ขายแพง รอยละ 

54.2 และยี่ปวรายใหญปนราคา รอยละ 53.6 สวนที่ระบุวาระบบการกระจายสลากฯ ไมถึงมือผูคารายยอย และ

สํานักงานสลากฯ จําหนายสลากฯ ระบบขายขาด มีอยูรอยละ 34.2 และ 25.6 (ตารางที่ 37) 

นอกจากนี้เมื่อสอบถามวา การที่ผูขายคนขายสลากฯ เปนเด็ก หรือผูพิการ มีสวนทําใหตัดสินใจซื้อสลากฯ 

เกินราคาไดงายกวากรณีที่ผูขายคนธรรมดาเปนคนธรรมดาหรือไม รอยละ 47.2 ระบุวามีสวนทําใหตัดสินใจซื้อสลากฯ 

เกินราคา “ไดงายข้ึน” ขณะที่รอยละ 52.6 ระบุวาไมมีผล (ตารางที่ 38) 

ดานความรูสึกเมื่อตองซื้อสลากฯ เกินราคา รอยละ 39.5 ระบุวาไมมีทางเลือก ขณะที่รอยละ 26.4 ระบุวาไม

สนใจ ที่นาสนใจคือรอยละ 20.2 รูสึกวากําลังชวยเหลือ/สนับสนุนคนคาขายสุจริตใหอยูรอด และรอยละ 13.8 ระบุวา

กําลังสนับสนุนใหมีการหาผลประโยชนดวยวิธีที่ไมถูกตอง ขณะเดียวกันเมื่อจําแนกขอมูลออกเปนกลุมที่เคยซื้อสลากฯ 

แบบรวมชุด กับผูที่ไมเคยซือ้สลากฯ แบบรวมชุด พบวามีแนวโนมไมแตกตางจากภาพโดยรวม กลาวคือกลุมที่รูสึกวา

ไมมีทางเลือกมีสัดสวนมากที่สุด รองลงมาคือไมสนใจ สวนกลุมที่รูสึกวากําลังสนับสนุนใหมีการหาผลประโยชนดวยวิธี

ที่ไมถูกตองมีในสัดสวนที่ต่ํากวาดานอ่ืนๆ นอกจากนี้เมื่อจําแนกขอมูลออกเปนกลุมที่ซื้อสลากฯ ตามราคาที่กําหนด

หนาสลากฯ กับกลุมที่ซื้อสูงกวาราคาหนาสลากฯ ก็พบแนวโนมในลักษณะเดียวกัน (ตารางที่ 39) 

เมื่อสอบถามตอไปวา เชื่อหรือไม วาปจจุบันไมมีกลุมอิทธิพลเก่ียวของกับการกระบวนการคาสลากกินแบง

รัฐบาล รอยละ 42.4 ไมแนใจ ขณะที่รอยละ 27.9 เชื่อ และรอยละ 29.7 ไมเชื่อ เมื่อสอบถามกลุมที่ระบุ ไมเชื่อ ตอไป

วามั่นใจหรือไมวารัฐบาล/สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจะจัดการปญหานี้ได สวนใหญคือรอยละ 75.2 ยังเชื่อวา

จัดการได ขณะที่รอยละ 23.7 เชื่อวาจัดการไมได โดยใหเหตุผลสําคัญหลายประการอาทิ การจัดการไมจริงจัง/ยัง

แกไขปญหาไมถูกจุด เจาหนาที่มีสวนเก่ียวของ มีผูมีอิทธิพลอยูเบื้องหลังเปนจํานวนมาก เปนตน  (ตารางที่ 40 และ

41) ผลสํารวจยังพบวาตัวอยางรอยละ 56.8 เชื่อวา “หวยล็อค” มีจริงอีกดวย (ตารางที่ 42) 

 

ตารางที่ 37 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความคิดเห็นตอสาเหตุที่สลากกินแบงรัฐบาล ขายแพง

กวาราคาหนาสลากฯ (โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับที ่ ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

1 มีการขายตอหลายทอด  2,151 67.8 

2 ผูคาสลากฯ รายยอย ขายแพง 1,720 54.2 

3 ยี่ปวรายใหญปนราคา 1,700 53.6 

4 ระบบการกระจายสลากฯ ไมถึงมือผูคารายยอย  1,084 34.2 

5 สํานักงานสลากฯ จําหนายสลากฯ ระบบขายขาด 813 25.6 

6 อ่ืนๆ อาท ิเลขดัง คารถ/คาน้ํามนัของผูขายรายยอย รับมา

แพง เปนเลขชุด 

45 1.4 
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ตารางที่ 38 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการมีสวนในการตัดสินใจ ซื้อสลากฯ เกินราคา เม่ือ

คนขายสลากฯ เปนเด็ก หรือผูพิการ ไดงายกวาคนธรรมดา 

ลําดับที ่ การมีสวนในการตัดสินใจ จํานวน รอยละ 

1 มีสวนใหตัดสินใจซื้อสลากฯ เกินราคา งายขึ้น  1,498 47.2 

2 ไมมีสวน 1,667 52.6 

3 ไมระบ ุ 6 0.2 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตารางที่ 39 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความรูสึกเม่ือตองซื้อสลากฯ ในราคาที่สูงกวาราคาหนา

สลากฯ จําแนกตามประสบการณซื้อแบบรวมชุด และการซื้อสลากเกินราคา 

ลําดับที ่ ความรูสึก 

ประสบการณซื้อแบบรวมชุด ประสบการณซื้อสลากฯเกินราคา ภาพรวม 

(n= 3,171) ไมเคย 

(n= 3,047) 

เคยซื้อรวมชุด 

(n= 541) 

ซื้อตามราคา 

(n= 2,877) 

ซื้อเกินราคา 

(n= 159) 

1 ไมมีทางเลือก 40.3 38.6 40.5 39.0 39.5 

2 ไมสนใจ 25.3 27.9 25.1 28.3 26.4 

3 กําลังชวยเหลือ/สนับสนนุคน

คาขายสุจริตใหอยูรอด 

20.5 15.3 20.5 20.1 20.2 

4 กําลังสนับสนนุใหมีการหา

ผลประโยชนดวยวิธทีี่ไมถูกตอง 

13.8 17.7 13.9 11.3 13.8 

5 ไมระบ ุ 0.1 0.4 0.0 1.3 0.1 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความเชื่อวาการคาสลากฯ ในปจจุบันไมมีกลุมอิทธิพล 

ลําดับที ่ ความเชื่อ จํานวน รอยละ 

1 เชื่อ 884 27.9 

2 ไมเชื่อ  942 29.7 

3 ไมแนใจ 1,345 42.4 

 รวม 3,171 100.0 
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ตารางที่ 41 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความคิดเห็นวารัฐบาล/สํานักงานสลากฯ จะจัดการ

ปญหาผูมีอิทธิพลเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการคาสลากฯ ได (เฉพาะตัวอยางที่เชื่อวาการคา

สลากในปจจุบันมีกลุมอิทธิพล) 

ลําดับที ่ ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

1 จัดการได 709 75.2 

2 จัดการไมได เพราะ การจัดการไมจริงจัง/ แกไขไมถูกจุด 

เจาหนาที่มีสวนเก่ียวของ มีผูมีอิทธิพลอยูเบื้องหลังเปน

จํานวนมาก การตรวจสอบและลงโทษไมจริงจัง/ กฎหมาย

ไมเขมงวด เปนตน 

223 23.7 

3 ไมระบ ุ 10 1.1 

 รวม  942 100.0 

 

ตารางที่ 42 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความเชื่อวา “หวยล็อค” มีจริง 

ลําดับที ่ ความเชื่อ จํานวน รอยละ 

1 เชื่อวามีจริง 1,801 56.8 

2 ไมเชื่อวามีจริง 1,370 43.2 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นตอการดําเนินการแกไขปญหาจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ  

 ผลการสํารวจการรับรูตอมาตรการสําคัญ 8 ประการ ในการแกไขปญหา พบวามีการรับรูที่แตกตางกัน โดย

มาตรการที่มีการรับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือลดการออกรางวัลเลขทาย 3 ตัว (จาก 4 รางวัลเหลือ 2 รางวัล) แลว

เพิ่มรางวัลเลขหนา 3 ตัว 2 รางวัล รอยละ 78.3 รองลงมาคือมาตรการเก่ียวกับการยกเลิกรางวัลแจคพอต นําเงินไป

เพิ่มใหรางวัลที่ 1 จาก 2 ลานบาท เปน 3 ลานบาท รอยละ 68.9 และปรับเพิ่มบทลงโทษผูที่จําหนายสลากฯ เกิน

ราคามีการรับรูรอยละ 66.4 สวนมาตรการที่เหลือยังพบวามีระดับการรับรูไมมากนักโดยเฉพาะมาตรการเก่ียวกับการ

เพิ่มกําไรใหกับผูจําหนายรายยอยใบ/คูละ 4 บาท ที่พบวามีตัวอยางที่ระบุวารับรูเพียงรอยละ 27.4 

 เมื่อสอบถามตอไปในกลุมผูที่รับรูตอมาตรการแกไขดานตางๆ ถึงระดับความเชื่อมั่นตอการแกไขปญหา 

พบวาภาพโดยรวมยังอยูในระดับปานกลาง โดยมาตรการที่ตัวอยางมีแนวโนมเชื่อมั่นวาจะแกไขปญหาไดมากที่สุดคือ 

การปรับเพิ่มบทลงโทษผูที่จําหนายสลากฯ เกินราคา และการตรวจสอบ จับ ปรับ และยึดโควตา โดยทั้งสองมาตรการ

ขางตนมีผูที่เชื่อวาจะชวยแกปญหาไดในระดับมากถึงมากที่สุดรวมกันคิดเปนรอยละ 26.5 และ 25.5 ในทางตรงขาม

มาตรการที่ตัวอยางมีแนวโนมเชื่อมั่นนอยกวาดานอ่ืนๆ คือ ลดการออกรางวัลเลขทาย 3 ตัว (จาก 4 รางวัลเหลือ 2 

รางวัล) แลวเพิ่มรางวัลเลขหนา 3 ตัว 2 รางวัล และการยกเลิกรางวัลแจคพอต นําเงินไปเพิ่มใหรางวัลที่ 1 จาก 2 ลาน

บาท เปน 3 ลานบาท ซึ่งพบวามีตัวอยางที่เชื่อมั่นในระดับมากถึงมากที่สุดเพียงรอยละ 8.8 และ 9.7 (ตารางที่ 43) 
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 ผลการสํารวจยังพบวาตัวอยางรอยละ 55.0 เชื่อมั่นวาการเพิ่มจํานวนสลากฯ มีสวนชวยลดปญหา การขาย

สลากฯ เกินราคาในระดับปานกลาง ขณะที่รอยละ 36.1 เชื่อมั่นนอย/ ไมเชื่อมั่นเลยวามาตรการดังกลาวจะชวยลด

ปญหาการขายสลากฯ เกินราคาได (ตารางที่ 44) ดานแนวทางการแกไขปญหาดวยการออกสลากฯ รูปแบบใหมๆ พบ

แนวโนมความเชื่อมั่นในทิศทางเดียวกัน คือรอยละ 62.3 เชื่อมั่นวาสามารถชวยแกไขปญหาไดในระดับปานกลาง 

ขณะที่รอยละ 31.4 เชื่อมั่นนอย/ไมเชื่อมั่นเลย (ตารางที่ 45) 

 ดานความเชื่อมั่นตอรัฐบาลปจจุบันในการควบคุมราคาสลากฯ ใหตรงตามราคาหนาสลากฯ 80 บาท พบวา

รอยละ 55.4 ระบุเชื่อมั่นในระดับปานกลาง ขณะที่รอยละ 24.3 เชื่อมั่นนอย/ไมเชื่อมั่นเลย ตรงขามกับรอยละ 20.2 

ที่เชื่อมั่นมาก/ มากที่สุด (ตารางที ่46) 

 ประเด็นที่นาสนใจอีกประการคือ การรับรูตอกฎหมายการกําหนดอายุ ผูซื้อและผูขายสลากฯ  ซ่ึงพบวา

ตัวอยางที่รับรูวากฎหมายกําหนดใหคนที่จะซื้อและขายสลากกินแบงรัฐบาลไดตองมีอายุ 18 บริบูรณข้ึนไปเทานั้น มี

ไมมากนักเพียงประมาณคร่ึงเดียวคือรอยละ 52.6 (ตารางที่ 47)
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ตารางที่ 43 แสดงรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการรับรูวามีมาตรการในการแกไขปญหาจําหนายสลากฯ เกินราคา และระดับการมีผลตอการแกไขปญหา   

มาตรการในการแกไขปญหาจาํหนายสลากฯ เกินราคา 
การรับรู ผลตอการแกไขปญหา (เฉพาะผูที่ทราบ) 

n ทราบ ไมทราบ รวม n ไมแนใจ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1) ลดการออกรางวัลเลขทาย 3 ตวั (จาก 4 รางวัลเหลือ 

2 รางวัล) แลวเพิ่มรางวัลเลขหนา 3 ตัว 2 รางวลั 

3,171 78.3 21.7 100.0 2,478 7.1 7.3 27.0 49.8 7.7 1.1 100.0 

2) ยกเลิกรางวัลแจคพอต นําเงนิไปเพิ่มใหรางวัลที่ 1 จาก 

2 ลานบาท เปน 3 ลานบาท 

3,171 68.9 31.1 100.0 2,182 6.7 9.1 24.4 50.1 8.7 1.0 100.0 

3) ปรับเพิ่มบทลงโทษผูที่จาํหนายสลากฯ เกินราคา 3,171 66.4 33.6 100.0 2,104 4.5 5.6 19.7 43.7 20.9 5.6 100.0 

4) การตรวจสอบ จับ ปรับ และยึดโควตา 3,170 53.9 46.1 100.0 1,708 4.2 6.8 21.2 42.3 21.1 4.4 100.0 

5) เปดใหผูจําหนายรายยอย ซื้อ-สัง่จองสลากฯ ลวงหนา

จากกองสลากฯ โดยตรง 

3,171 47.4 52.6 100.0 1,502 4.9 4.5 21.8 48.4 16.4 4.0 100.0 

6) ลดโควตาสลากฯ นิตบิุคคล และองคกร

สาธารณประโยชนที่ไมเก่ียวของกับผูพิการ 

3,171 35.0 65.0 100.0 1,109 6.2 5.2 20.3 52.4 13.7 2.2 100.0 

7) ตรวจสอบเสนทางรายได และทรัพยสินของผูทีไ่ดรับ

จัดสรรโควตา โดยความรวมมือจากกรมสรรพากร 

3,170 30.9 69.1 100.0 980 5.0 9.4 19.3 46.9 16.4 3.0 100.0 

8) เพิ่มกําไรใหกับผูจําหนายรายยอยใบ/คูละ 4 บาท 3,171 27.4 72.6 100.0 867 4.8 4.8 23.1 51.8 12.8 2.7 100.0 
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ตารางที่ 44 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความเชื่อม่ันวาการเพ่ิมจํานวนสลากฯ มีสวนชวยลด

ปญหา การขายสลากฯ เกินราคา 

ลําดับที ่ ความเชื่อม่ัน จํานวน รอยละ 

1 นอย/ไมเชื่อมั่นเลย 1,145 36.1 

2 ปานกลาง 1,745 55.0 

3 มาก/ มากที่สุด 281 8.9 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตารางที่ 45 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความเชื่อม่ันวาการมีสลากรูปแบบใหมๆ จะชวยลด

ปญหาสลากเกินราคา 

ลําดับที ่ ความเชื่อม่ัน จํานวน รอยละ 

1 นอย/ไมเชื่อมั่นเลย 993 31.4 

2 ปานกลาง 1,976 62.3 

3 มาก/ มากที่สุด 202 6.3 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตารางที่ 46 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความเชื่อม่ันตอรัฐบาลปจจุบันในความสามารถที่จะ

ควบคุมราคาสลากฯ ใหตรงตามราคาหนาสลากฯ 80 บาท 

ลําดับที ่ ความเชื่อม่ัน จํานวน รอยละ 

1 นอย/ไมเชื่อมั่นเลย 768 24.3 

2 ปานกลาง 1,758 55.4 

3 มาก/ มากที่สุด 641 20.2 

4 ไมระบ ุ 4 0.1 

 รวม 3,171 100.0 

 

ตารางที่ 47 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการรับรูวากฎหมายกําหนดใหผูที่ซื้อ หรือขายสลากกิน

แบงรัฐบาลตองอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

ลําดับที ่ การรับรูวากฎหมายกําหนดอายุ จํานวน รอยละ 

1 ทราบ 1,667 52.6 

2 ไมทราบ 1,504 47.4 

 รวม 3,171 100.0 
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ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ 

 เมื่อสอบถามความคิดเห็นตอขอเสนอการแกไขปญหาขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ รวม 9 

ขอ พบวาสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรโควตาสลากฯ ควรใหความสําคัญกับ

กลุมผูพิการ ผูสูงอายุที่ไมมีบํานาญ ผูมีรายไดนอย และกลุมองคกรสาธารณะกุศลที่จําหนายสลากฯ จริง ที่พบวามี

สัดสวนผูที่เห็นดวยมากที่สุดคือรอยละ 87.7 รองลงมาใกลเคียงกันคือ ผูคาสลากตองมีและแสดงใบอนุญาตขาย    

รอยละ 87.5 และควรมีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งมาจัดตั้งเปนกองทุนรับซื้อคืนสลากฯ ที่จําหนายไมหมด รอยละ 

85.4 สวนขอเสนอดานอ่ืนๆ พบวาตัวอยางสวนใหญเห็นดวยแตมีสัดสวนต่ํากวาโดยอยูระหวางรอยละ 61.6 - 79.2 

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตสําหรับการขายผานระบบตู-ออนไลน ที่พบวาตัวอยางที่ระบุเห็นดวยมีสดัสวนต่ํากวาขอเสนอ

ดานคือ คือรอยละ 57.0 (ตารางที่ 48) 
 

ตารางที่ 48 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความคิดเห็นตอการแกไขปญหาขายสลากกินแบงรัฐบาล

เกินราคาหนาสลากฯ 

ลําดับที ่ ความคิดเห็นตอการแกไขปญหา 
เห็นดวย ไมเห็นดวย รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 การจัดสรรโควตาสลากฯ ควรให

ความสําคัญกับกลุมผูพิการ ผูสูงอายุที่ไมมี

บํานาญ ผูมีรายไดนอย และกลุมองคกร

สาธารณะกุศลที่จาํหนายสลากฯ จริง 

2,778 87.7 390 12.3 3,168 100.0 

2 ผูคาสลากตองมีและแสดงใบอนญุาตขาย 2,772 87.5 396 12.5 3,168 100.0 

3 จัดสรรรายไดสวนหนึ่งมาจัดตัง้เปน 

กองทุนรับซื้อคืนสลากฯ ที่จาํหนายไมหมด 

2,706 85.4 462 14.6 3,168 100.0 

4 จัดสรรรายไดสวนหนึ่งมาจัดตัง้เปน 

กองทุนจัดสรรเงินสวสัดิการใหผูคารายยอย 

2,509 79.2 659 20.8 3,168 100.0 

5 การจัดสรรโควตาสลากฯ แกบุคคล คนละ 

5 เลม (เลมละ 100 คู/ใบ) 

2,363 74.6 805 25.4 3,168 100.0 

6 กําหนดจุดจําหนายใหผูคาสลากรายยอย

ทั่วประเทศ 

2,334 73.7 834 26.3 3,168 100.0 

7 การขายผานรานสะดวกซื้อ 2,031 64.1 1,137 35.9 3,168 100.0 

8 ปรับราคาหนาสลากฯ เปนใบ/คูละ 100 

บาท พรอมกับเพิ่มจํานวนรางวลั เชน เพิ่ม

การออกรางวัลที่ 4 และ 5 และหมุนรางวัล

เลขทาย 3 ตัว เปน 5 คร้ัง 

1,950 61.6 1,218 38.4 3,168 100.0 

9 การขายผานระบบตู-ออนไลน 1,805 57.0 1,363 43.0 3,168 100.0 
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ตอนท่ี 7 ผลสํารวจผูคาสลากกินแบงรัฐบาลรายยอย 

 การสํารวจกลุมเปาหมายผูคาสลากกินแบงรัฐบาลรายยอย เปนการดําเนินการเพิ่มเติมจากขอบเขตของ

โครงการปกติ โดยคณะผูวิจัยคาดหวังวาขอมูลที่ไดจะมีสวนชวยทําความเขาใจสถานการณของราคาสลากกินแบง

รัฐบาลใหชัดเจนข้ึน เนื่องจากเปนเงื่อนไขสําคัญที่เก่ียวของกับการตั้งราคาขายสลากกินแบงรัฐบาล การสํารวจคร้ังนี้ 

กําหนดกลุมเปาหมายคือผูจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอร่ี) รายยอย งวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 เก็บรวบรวม

ขอมูลระหวางวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2560 ในพื้นที่เดียวกับการสํารวจกลุมเปาหมายผูบริโภค โดยสามารถเก็บ

รวบรวมไดจํานวนทั้งสิ้น 305 ตัวอยาง ผลการสํารวจมีดังนี้ 

 

7.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตัวอยางรอยละ 57.0 เปนเพศหญิง ขณะที่รอยละ 43.0 เปนเพศชาย ดานอายุพบวารอยละ 57.7 อยูในชวง

อายุระหวาง 31 - 50 ป ขณะที่รอยละ 34.4 อายุมากกวา 50 ป เพียงรอยละ 7.9 ที่อายุอยูระหวาง 18-30 ป สวน

ระยะเวลาในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล พบวาสวนใหญเปนกลุมที่จําหนายมาแลวเปนระยะเวลานาน โดย    

กลุมที่จําหนายสลากฯ มาเกินกวา 5 ป พบวามีอยูรวมกันถึงรอยละ 71.1 สวนกลุมที่จําหนายไมเกิน 5 ปมีอยูรวมกัน

รอยละ 28.9  

 

(พิจารณาจากตารางที่ 49 - 51) 

 

ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

ลําดับที ่ เพศ จํานวน รอยละ 

1 ชาย 131 43.0 

2 หญิง 174 57.0 

 รวม 305 100.0 

 

ตารางที่ 50 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุ 

ลําดับที ่ ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

1 18 - 30 ป 24 7.9 

2 31 - 50 ป 176 57.7 

3 มากกวา 50 ป 105 34.4 

 รวม 305 100.0 
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ตารางที่ 51 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในที่เคยจําหนายสลากฯ ตอป 

ลําดับที ่ ระยะเวลาในการจําหนายสลากฯ จํานวน รอยละ 

1 ไมถึง 1 ป 16 5.3 

2 1 – 5 ป 72 23.6 

3 6 – 10 ป 99 32.4 

4 11 – 20 ป 71 23.3 

5 มากกวา 20 ป 47 15.4 

 รวม 305 100.0 
 

7.2 ชองทางรับสลากกินแบงรัฐบาล 

 ตัวอยางรอยละ 67.2 รับสลากฯ ผานวิธีการที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลกําหนด ขณะที่รอยละ 57.7 รับ

สลากฯ ผานทางยี่ปว ซาปว และรอยละ 9.5 เปนผูรับจางจําหนาย ประเด็นที่นาสนใจคือ กลุมที่รับสลากฯ ผานทาง

ยี่ปว ซาปวจายคาสลากฯ เฉลี่ยเลมละ 7,549.23 บาท หรือสูงกวาราคาปกติประมาณ 500 บาท (ตารางที่ 52) 

 นอกจากนี้หากแบงกลุมผูรับเปน 4 กลุม โดยจําแนกตามระยะเวลาในการจําหนายสลากฯ พบวาตัวอยาง

ผูคารายยอยเพียงรอยละ 32.8 ที่รับสลากฯ ผานกระบวนการที่สํานักงานสลากฯ กําหนด โดยไมเก่ียวของกับยี่ปว 

ซาปว ขณะที่รอยละ 33.8 รับจากสํานักงานสลากฯ และซื้อจากยี่ปว ซาปวเพิ่มเติม และรอยละ 23.9 ซื้อจากยี่ปว 

ซาปว อยางเดียว ขอสังเกตที่นาสนใจ ผูจําหนายสลากฯ รายยอยไมวาจะจําหนายมานานก่ีป เกินคร่ึงมีการซื้อสลากฯ 

จากยี่ปว ซาปว โดยกลุมหนาใหมหรือกลุมที่จําหนายไมถึง 1 ปมีแนวโนมรับสลากฯ จากกองสลากฯ นอย และซ ื้อ

สลากฯ จากยี่ปว ซาปว มากกวากลุมอ่ืน (ตารางท่ี 53) 
 

ตารางที่ 52 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุวิธีรับสลากกินแบงรัฐบาลในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560  

ที่ผานมา (โดยตอบมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับที ่ วิธีรับสลากกินแบงรัฐบาล จํานวน รอยละ 

1 ผานวธิีการที่สาํนักงานสลากกินแบงรัฐบาลกําหนด      

(อาทิ ลงทะเบียนและจองสลาก โควตาจากหนวยงาน 

มูลนิธิตางๆ) 

205 67.2 

 • จํานวนเฉลี่ย 8.43 เลม/ ต่ําสุด 5 เลม/ สูงสุด 50 เลม   

2 รับสลากฯ มาจาก ยีป่ว ซาปว 176 57.7 

 • จํานวนเฉลี่ย 9.76 เลม/ ต่ําสุด 3 เลม/ สูงสุด 30 เลม   

 • ราคาเฉลี่ยเลมละ 7,549.23 บาท/ ต่ําสดุ 7,040 

บาท/ สูงสดุ 8,500 บาท 

  

 • จํานวนชุดเฉลี่ย 57.51 ชุด/ ต่าํสุด 5 ชุด/ สงูสุด 200 

ชุด 

  

3 เปนผูรับจางจาํหนายสลากกินแบงรัฐบาล  29 9.5 
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ตารางที่ 53 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุวิธีรับสลากกินแบงรัฐบาลในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 จําแนกตามระยะเวลาในการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 

วิธีการรับสลาก 
ภาพรวม 

ระยะเวลาในการจําหนายสลากฯ 

ไมถึง 1 ป 1 – 5 ป 6 – 10 ป 11 – 20 ป มากกวา 20 ป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รับตรงจากกองสลากอยางเดียว 100 32.8 3 18.7 16 22.2 33 33.3 28 39.4 20 42.6 

รับตรงจากกองสลากและซื้อจากปว 103 33.8 7 43.9 17 23.7 33 33.3 28 39.4 18 38.3 

ซื้อจากปวอยางเดียว 73 23.9 3 18.7 23 31.9 26 26.3 13 18.4 8 17.0 

รับจางจําหนาย 29 9.5 3 18.7 16 22.2 7 7.1 2 2.8 1 2.1 

รวม 305 100.0 16 100.0 72 100.0 99 100.0 71 100.0 47 100.0 
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7.3 สถานการณดานการจัดจําหนาย 

 หากพิจารณาถึงสถานการณดานการจัดจําหนาย กรณีสลากฯ แบบทั่วไป พบวาประมาณ 1 ใน 3 คือรอยละ 

33.4 จําหนายไมหมดเฉลี่ยเหลือประมาณ 123 ใบ/คู สวนกลุมที่จําหนายสลากฯ แบบรวมชุดพบวารอยละ 39.3 

จําหนายไมหมด เหลือโดยเฉลี่ยประมาณ 28 ชุด (ตารางที่ 54) 

 เมื่อสอบถามกลุมที่จําหนายสลากฯ แบบรวมชุด ถึงผลกระทบตอรายไดหากไมไดจําหนายสลากฯ ในลักษณะ

ดังกลาวพบวาเกินคร่ึงคือรอยละ 54.8 จะไดรับผลกระทบทําใหรายไดลดลง โดยหากหักคาใชจายจากตนทุนคาสลากฯ 

แลวรายไดจะลดลงเฉลีย่ประมาณ 5,526 บาท (ตารางท่ี 55) 

นอกจากนี้เม่ือสอบถามถึงสาเหตุที่นําไปสูปญหาการจําหนายสลากเกินราคา ตัวอยางระบุถึงปญหาสําคัญ 3 

อันดับแรกคือยี่ปวรายใหญปนราคา รอยละ 75.7 รองลงมาคือมีการขายตอหลายทอด รอยละ 64.0 และระบบการ

กระจายสลากฯ ไมถึงมือผูคารายยอย รอยละ 52.0 (ตารางที่ 56) 

 

ตารางที่ 54 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลหมด ต้ังแตป 2560 เปนตนมา 

ลําดับที ่ การจําหนายหมด จํานวน รอยละ 

 สลากแบบทั่วไป   

1 จําหนายหมด 202 66.3 

2 ไมหมด 102 33.4 

 • จํานวนเฉลี่ย 122.69 คู/ ต่ําสุด 4 คู/ สูงสุด 400 คู   

3 ไมระบ ุ  1 0.3 

 รวม 305 100.0 

 สลากแบบรวมชุด   

1 จําหนายหมด 79 58.5 

2 ไมหมด 53 39.3 

 • จํานวนเฉลี่ย 27.57 ชุด/ ต่าํสุด 1 ชุด/ สูงสุด 100 ชุด   

3 ไมระบ ุ  3 2.2 

 รวม 135 100.0 
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ตารางที่ 55 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยางผูจําหนายสลากฯ แบบรวมชุด ที่ระบุหากไมไดขายแบบรวมชุด 

               จะทําใหรายไดลดลง (เฉพาะผูที่จําหนายสลากแบบชุด) 

ลําดับที ่ รายไดลดลง จํานวน รอยละ 

1 ไมมีผลกระทบ 61 45.2 

2 รายไดลดลง  74 54.8 

 

• รายไดหักจากตนทุนคาสลากฯ แลว ลดลงเฉลี่ย 

5,526.39 บาทตองวด/ ต่ําสุด 900 บาทตองวด/ 

สูงสุด 20,000 บาทตองวด 

  

 รวม 135 100.0 

 

ตารางที่ 56 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความคิดเห็นตอสาเหตุที่เกิดปญหาสลากกินแบงรัฐบาล     

    ขายแพงกวาราคาหนาสลากฯ (โดยตอบมากกวา 1 ขอ) 

ลําดับที ่ สาเหตุที่เกิดปญหา จํานวน รอยละ 

1 ยี่ปวรายใหญปนราคา  227 75.7 

2 มีการขายตอหลายทอด 192 64.0 

3 ระบบการกระจายสลากฯ ไมถึงมือผูคารายยอย  156 52.0 

4 จํานวนสลากฯ ไมเพียงพอ ตองหาเพิ่มจากยี่ปว ซาปว 130 43.3 

5 สํานักงานสลากฯ จําหนายสลากฯ ระบบขายขาด 83 27.7 

6 ผูคาสลากฯ รายยอย ขายแพง   37 12.3 

7 อ่ืนๆ อาทิ คอรรัปชั่น เลขชุด เลขดังเลขสวย 12 4.0 

 

7.4 ความเช่ือตอเรื่อง “หวยล็อค” และความเช่ือม่ันตอการควบคุมราคาสลากกินแบงรัฐบาล 

 ผลสํารวจพบวา ตัวอยางผูคาสลากฯ รายยอยเกินคร่ึงคือรอยละ 55.8 เชื่อวา หวยล็อค มีจริง (ตารางที่ 57)

ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นตอรัฐบาลปจจุบันในการควบคุมราคาสลากฯ ไมใหเกิน 80 บาท พบวามี

ทิศทางความเห็นแบงเปน 3 กลุม กลุมแรกคือกลุมที่มีทิศทางเชื่อมั่น คือเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด พบวามีอยูรอยละ 

24.2 กลุมที่สองเชื่อมั่นระดับปานกลาง มีอยูรอยละ 36.1 และกลุมมีทิศทางไมเชื่อมั่น คือเชื่อมั่นนอยจนถึงไมเชื่อมั่น

เลย พบวามีอยูรอยละ 39.7 (ตารางที่ 58) 
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ตารางที่ 57 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความเชื่อวา “หวยล็อค” มีจริง 

ลําดับที ่ ความเชื่อ จํานวน รอยละ 

1 เชื่อวามีจริง 170 55.8 

2 ไมเชื่อวามีจริง 119 39.0 

3 ไมระบ ุ 16 5.2 

 รวม  305 100.0 

 

ตารางที่ 58 แสดงจํานวนและรอยละของตัวอยาง ที่ระบุความเชื่อม่ันตอรัฐบาลปจจบุันในความสามารถที่จะ

ควบคุมราคาสลากฯ ใหตรงตามราคาหนาสลากฯ 80 บาท 

ลําดับที ่ ความเชื่อม่ัน จํานวน รอยละ 

1 นอยที่สุด/ไมเชื่อมั่นเลย 26 8.6 

2 นอย 95 31.1 

3 ปานกลาง 110 36.1 

4 มาก 66 21.6 

5 มากที่สุด 8 2.6 

 รวม 305 100.0 
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บทท่ี 4 

บทสรุป และอภิปรายผล 
 

โครงการสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา และความคิดเห็นตอแนวทางการแกไขใน

ปจจุบัน เก็บรวบรวมขอมูลกับผูที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอร่ี) งวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 (อายุ 18 – 69 ป) 

ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และพื้นที่อําเภอเมืองของ 7 จังหวัด 

ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน นครราชสีมา ราชบุรี ชลบุรี และตรัง และพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 3,171 ตัวอยาง เก็บรวมรวมขอมูลระหวางวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2560 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

  

บทสรุป 

 

1. ความถี่และเหตุผลของการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 

สวนใหญคือรอยละ 75.2 ซื้อสลากฯ คอนขางบอย จําแนกเปนซื้อทุกงวด รอยละ 36.3  และซื้อเกือบทุกงวด 

รอยละ 38.9 เหตุผลในการซ้ือท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุดคือ หวังรวย/ไดเงินกอนใหญ รอยละ 36.1 รองลงมาคือ ไดลุน

สนุก ชอบเสี่ยงโชค รอยละ 33.1 สวนเหตุผลอ่ืนๆ มีอยูรวมกันคิดเปนรอยละ 30.8  

เมื่อจําแนกขอมูลออกตามคุณลักษณะตางๆ พบขอสังเกตกรณีจําแนกตามความถ่ีในการซื้อ โดยกลุมที่ซื้อ

ประจํา (ทุกงวด/งวดเวนงวด) ใหน้ําหนักกับเหตุผลดาน หวังรวย/ไดเงินกอนใหญเปนอันดับแรกที่รอยละ 38.1 สวน

กลุมที่ซื้อนานๆ คร้ัง (2 เดือนคร้ังข้ึนไป) ใหน้ําหนักกับเหตุผลวาไดลุน/ชอบเสี่ยงโชค เปนอันดับแรกที่รอยละ 37.3 

 

2. จํานวนและลักษณะการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล ตัง้แตป 2560 เปนตนมา 

จํานวนสลากกินแบงรัฐบาลที่ซื้อโดยเฉลี่ยคือ 3.44 ใบ/คูตองวด โดยประมาณรอยละ 53 ซื้อเฉลี่ยงวดละ 1 - 

2 ใบ/คู รอยละ 35.2 ซื้อเฉลี่ยงวดละ 3 - 5 ใบ/คู สวนกลุมที่ซื้อเกินกวา 5 ใบ/คูตองวด มีอยูรวมกันรอยละ 11.7 

สวนจํานวนที่ซื้อตองวดในปที่ผานมาคือ 2559 (เฉลี่ยจาก 24 งวด) เฉลี่ยตองวดคือ 4.50 อยางไรก็ตามหากพิจารณา

แนวโนมโดยรวม พบวาไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือรอยละ 53.0 ซื้อสลากเฉลี่ยตองวดระหวาง 1 - 2 ใบ/คู ขณะที่

ประมาณ 1 ใน 3 ซื้อเฉลี่ยตองวดประมาณ 3 - 5 ใบ/คู ผลสํารวจยังพบวารอยละ 23.1 เคยซื้อสลากฯ ในลักษณะรวม

ชุด โดยกลุมดังกลาว เปนกลุมคาขายรายยอย/บริการรายยอยมากที่สุด รอยละ 27.4 รองลงมาคือพนักงาน

บริษัทเอกชน รอยละ 20.6 และผูใชแรงงาน/รับจางทั่วไปรอยละ 17.7  

 

3. สถานที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลและราคาที่ซื้อ 

 ยานการคา/ตลาด/หนารานสะดวกซื้อ และในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย เปน 2 แหลงสําคัญที่มีการซื้อขาย

สลากฯ มากกวาบริเวณอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 80.3 และ 51.0 ตามลําดับ ขณะที่วัด/ศาสนสถาน และหางสรรพสินคามี

การซื้อขายสลากฯ ในสัดสวนรองลงมา คิดเปนรอยละ 29.9 และ 25.3 ตามลําดับ 
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ราคาซื้อขายพบวาเฉลี่ยสูงกวาราคาหนาสลากฯ เล็กนอย คือใบ/คูละ 81.28 บาท เมื่อจําแนกตามแหลงที่มี

การซื้อขายพบวาทุกสถานที่ ยกเวนหนากองสลากฯ มีการจําหนายสลากฯ เกินราคา เฉลี่ยอยูที่ ใบ/คูละ 81.12 จนถึง 

85.26 บาท โดยแหลงที่พบวาราคาซื้อขายเฉลี่ย สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือรานอาหาร ราคาเฉลี่ยใบ/คูละ 85.26 บาท 

รองลงมาคือ วัด/ศาสนสถาน ราคาเฉลี่ยใบ/คูละ 85.04 บาท  และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ราคาเฉลี่ยใบ/คูละ 84.69 

บาท 

นอกจากนี้หากจําแนกขอมูลตามคุณลักษณะสําคัญๆ จะพบวาขอสังเกตที่นาสนใจสรุปไดดังนี้ 

• กลุมที่อายุ 21 ป ข้ึนไปมีแนวโนมซื้อสลากฯ ในสถานที่หลากหลายกวากลุมที่อายุระหวาง 18 - 20 

ป  

• กลุมที่ซื้อสลากฯ เปนประจํามีแนวโนมซื้อสลากฯ ในสถานที่หลากหลายกวากลุมที่ซื้อนานๆ คร้ัง  

• กลุมที่เคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด และไมเคยซื้อ ทั้งสองกลุมซื้อสลากฯ จากแหลงสําคัญ 2 แหลง

คือ ยานการคา/ตลาด/หนารานสะดวกซื้อ และในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย ไมแตกตางกัน แตกลุม

ที่เคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด ซื้อจากสถานที่อ่ืนๆ มากกวากลุมที่ไมเคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด 

• ทุกกลุมอาชีพมีการซื้อสลากฯ ในสถานที่หลากหลาย อยางไรก็ตามยานการคา/ตลาด/หนาราน

สะดวกซื้อ และในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย เปน 2 แหลงที่มีการซื้อสลากฯ มากที่สุดในทุกกลุม 

 

4. พฤติกรรมการซื้อ “หวยใตดิน” 

นอกจากซื้อสลากกินแบงรัฐบาลแลว รอยละ 66.5 ยังซื้อ “หวยใตดิน” จําแนกเปนรอยละ 47.6 ซื้อเปน

ประจํา (ทุกงวด/เกือบทุกงวด) ขณะที่รอยละ 18.9 ซื้อนานๆ คร้ัง ผลสํารวจยังพบวา รอยละ 44.3 ซื้อ “หวยใตดิน” 

มากกวาสลากฯ และรอยละ 48.5 ระบุวาไดเงินรางวัลจาก “หวยใตดนิ” มากกวาสลากฯ  

 

5. การซื้อสลากกินแบงรัฐบาล งวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

5.1 การพบเห็นการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา และการจําหนายแบบรวมชุด 

รอยละ 35.5 ยังคงพบเห็นการจําหนายสลากฯ เกินราคาอยูที่ ระหวาง 85 - 150 บาท เฉลี่ย 97.16 ตอ   

ใบ/คู ขณะเดียวกันตัวอยางประมาณคร่ึงหนึ่งคือรอยละ 49.2 เคยพบเห็นวามีการจําหนายสลากฯ แบบชุด

อีกดวย 

5.2 ลักษณะการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล จํานวนและราคาที่ซื้อ 

สวนใหญคือรอยละ 82.9 ซื้อสลากฯ แบบใบ/คู อยางเดียว รอยละ 3.9 ซื้อแบบรวมชุดอยางเดียว และ     

รอยละ 13.2 ซื้อทั้งแบบใบ/คู และแบบรวมชุด โดยจํานวนและราคาที่ซื้อสรุปไดดังนี้ 

กลุมที่ซื้อในลักษณะใบ/คู  

• จํานวนเฉลี่ยอยูที่ 2.82 ใบ/คู โดยสวนใหญคือรอยละ 61.5 ซื้อ 1 - 2 ใบ/คู รองลงมารอยละ 31.4 

ซื้อ 3 - 5 ใบ/คู สวนกลุมที่ซื้อเกินกวา 5 ใบ/คู มีอยูรอยละ 7.0  

• ราคาเฉลี่ยที่ซื้อสูงกวาราคาหนาสลากฯ เล็กนอยคือ 80.71 บาท ต่ําสุด 75 บาท สูงสุด 120 บาท 

ทั้งนี้กลุมที่ซื้อสลากฯ งวดวันที่ 16 มี.ค. 60 ในราคาสูงกวา 80 บาท พบวามีอยูรอยละ 15.1 

• กลุมที่ซื้อสลากฯ สูงกวา 80 บาทมีอยูรอยละ 15.1  
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กลุมที่ซื้อในลักษณะรวมชุด  

• พบการซื้อรวมชุดตั้งแต 2 ใบ/คู จนถึง 20 ใบ/คู จํานวนที่ซื้อเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 - 1.81 ชุด 

• ประเภทการรวมชุดที่ซื้อมากที่สุด คือ แบบรวมชุด 5 ใบ/คู รอยละ 49.1 และแบบรวมชุด 2 ใบ/คู 

รอยละ 29.1 

• ราคาที่ซื้อ เมื่อคํานวณเปนคาเฉลี่ยตอใบ/คู อยูที่ประมาณใบ/คูละ 100 บาท สูงกวาราคาหนา

สลากฯ ปกติ ประมาณ 20 บาท 

 

6. ความคิดเห็นตอการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ 

6.1 สาเหตุที่ทําใหมีการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา 

เหตุผลที่ระบุถึงอันดับแรกคือ มีการขายตอหลายทอด รอยละ 67.8 รองลงมาใกลเคียงกัน คือผูคาสลากฯ 

รายยอย ขายแพง รอยละ 54.2 และยี่ปวรายใหญปนราคา รอยละ 53.6  

6.2 การที่เด็กและผูพิการเปนผูขายสลากฯ เกินราคา มีผลใหตัดสินใจซื้อไดงายขึ้นหรือไม 

รอยละ 47.2 ระบุวามีสวนทําใหตัดสินใจสลากฯ เกินราคา “ไดงายข้ึน” ขณะที่รอยละ 52.6 ระบุวาไมมีผล 

6.3 ความรูสึกเม่ือตองซื้อสลากฯ เกินราคา 

รอยละ 39.5 ระบุวาไมมีทางเลือก ขณะที่รอยละ 26.4 ระบุวาไมสนใจ ขณะที่รอยละ 20.2 รูสึกวากําลัง

ชวยเหลือ/สนับสนุนคนคาขายสุจริตใหอยูรอด และรอยละ 13.8 ระบุวากําลังสนับสนุนใหมีการหา

ผลประโยชนดวยวิธีที่ไมถูกตอง 

6.4 เชื่อหรือไมวา “ปจจุบันไมมีกลุมอิทธิพลเกี่ยวของกับกระบวนการคาสลากฯ” 

รอยละ 42.4 ไมแนใจ ขณะที่รอยละ 27.9 เชื่อ และรอยละ 29.7 ไมเชื่อ อยางไรก็ตามกลุมนี้สวนใหญคือ 

รอยละ 75.2 ยังเชื่อวาจัดการได ขณะที่รอยละ 23.7 เชื่อวาจัดการไมได โดยใหเหตุผลสําคัญหลายประการ

อาทิ การจัดการไมจริงจัง/ยังแกไขปญหาไมถูกจุด เจาหนาที่มีสวนเก่ียวของ มีผูมีอิทธิพลอยูเบื้องหลังเปน

จํานวนมาก เปนตน   

6.5 เชื่อหรือไมวา “หวยล็อค” มีจริง 

เกินคร่ึงคือรอยละ 56.8 เชื่อวา “หวยล็อค” มีจริง 

 

7. ความคิดเห็นตอการดําเนินการแกไขปญหาจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ 

มาตรการรับรูมากที่สุด 3 อันดับแรก คือลดการออกรางวัลเลขทาย 3 ตัว (จาก 4 รางวัลเหลือ 2 รางวัล) 

แลวเพิ่มรางวัลเลขหนา 3 ตัว 2 รางวัล รอยละ 78.3  รองลงมา มาตรการเก่ียวกับการยกเลิกรางวัลแจคพอต นําเงิน

ไปเพิ่มใหรางวัลที่ 1 จาก 2 ลานบาท เปน 3 ลานบาท รอยละ 68.9  และมาตรการปรับเพิ่มบทลงโทษผูที่จําหนาย

สลากฯ เกินราคามีการรับรูรอยละ 66.4 สวนมาตรการที่เหลือยังมีระดับการรับรูไมมากนัก โดยเฉพาะมาตรการ

เก่ียวกับการเพิ่มกําไรใหกับผูจําหนายรายยอยใบ/คูละ 4 บาท ที่พบวามีตัวอยางที่ระบุวารับรูเพียงรอยละ 27.4 

 ดานระดับความเชื่อมั่นตอการแกไขปญหา ภาพโดยรวมยังอยูในระดับปานกลาง โดยมาตรการที่ตัวอยางมี

แนวโนมเชื่อม่ันวาจะแกไขปญหาไดมากที่สุดคือ การปรับเพิ่มบทลงโทษผูที่จําหนายสลากฯ เกินราคา และการ
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ตรวจสอบ จับ ปรับ และยดึโควตา โดยทั้งสองมาตรการขางตนมีผูที่เชื่อวาจะชวยแกปญหาไดในระดับมากถึงมากที่สดุ

รวมกันคิดเปนรอยละ 26.5 และ 25.5  

 ผลการสํารวจยังพบวารอยละ 55.0 เชื่อวาการเพิ่มจํานวนสลากฯ มีสวนชวยลดปญหา การขายสลากฯ เกิน

ราคาในระดับปานกลาง ขณะที่รอยละ 36.1 เชื่อมั่นนอย/ ไมเชื่อมั่นเลย  

ดานแนวทางการแกไขปญหาดวยการออกสลากฯ รูปแบบใหมๆ รอยละ 62.3 เชื่อมั่นวาสามารถชวยแกไข

ปญหาไดในระดับปานกลาง ขณะที่รอยละ  31.4 เชื่อมั่นนอย/ไมเชื่อมั่นเลย 

ดานความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการควบคุมราคาสลากฯ ใหตรงตามราคาหนาสลากฯ 80 บาท รอยละ 55.4 

เชื่อมั่นปานกลาง รอยละ 24.3 เชื่อมั่นนอย/ไมเชื่อมั่นเลย ขณะที่รอยละ 20.2 ที่เชื่อมั่นมาก/ มากที่สุด 

 สําหรับการรับรูตอกฎหมายการกําหนดอายุ ผูซื้อและผูขายสลากฯ  ซึ่งพบวาตัวอยางที่รับรูวากฎหมาย

กําหนดใหคนที่จะซื้อและขายสลากกินแบงรัฐบาลไดตองมีอายุ 18 บริบูรณข้ึนไปเทานั้น มีประมาณคร่ึงหนึ่ง คือ    

รอยละ 52.6 

 

8. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาขายสลากกนิแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นตอขอเสนอการแกไขปญหาขายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ รวม 9 

ขอ ตัวอยางสวนใหญเห็นดวย โดยขอเสนอที่เห็นดวยมากที่สุดคือ การจัดสรรโควตาสลากฯ ควรใหความสําคัญกับกลุม

ผูพิการ ผูสูงอายุที่ไมมีบํานาญ ผูมีรายไดนอย และกลุมองคกรสาธารณะกุศลที่จําหนายสลากฯ จริง รอยละ 87.7 

รองลงมาคือ ผูคาสลากตองมีและแสดงใบอนุญาตขาย รอยละ 87.5 อยางไรก็ตามมีขอสังเกตสําหรับการขายผาน

ระบบตู-ออนไลน ที่พบวาตัวอยางที่ระบุวาเห็นดวย มีสัดสวนต่ํากวาขอเสนอดานอ่ืนๆ คอนขางชัดเจนคือ คือรอยละ 

57.0  

 

การอภิปรายผล 

 

ประสิทธิผลของการควบคุมราคาสลากกินแบงรัฐบาล  

1) ระบบการกระจายสลากกินแบงรัฐบาล ยังขาดความรัดกุมในกระบวนการควบคุม ทําใหพบวายังมีกลุม

นายทุน (ยี่ปว ซาปว) สามารถรวบรวมสลากฯ และจําหนายตอใหผูคารายยอย ซ่ึงขอมูลที่สามารถยืนยันถึง

สถานการณดังกลาวไดเปนอยางดคืีอ “รูปแบบการจําหนายสลากฯ แบบรวมชุด” ดังขอมูลการสํารวจที่พบวา ตั้งแตป 

2560 เปนตนมา มีตัวอยางที่ซื้อสลากฯ แบบรวมชุดถึงประมาณ 1 ใน 4 หรือรอยละ 23.1 ขณะเดียวกันผลจากการ

สํารวจถึงสถานการณลาสุดคือ การจําหนายสลากฯ งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม 2560 ตัวอยางที่สํารวจถึงประมาณ

คร่ึงหนึ่งคือรอยละ 49.2 ยังคงพบเห็นลักษณะการจําหนายสลากฯ แบบรวมชุดอยู นอกจากนี้ขอมูลการสํารวจกลุม

ผูคารายยอยเองก็พบแนวโนมที่สอดคลองกันวา ผูคารายยอยเกินคร่ึง หรือประมาณรอยละ 57 มีการซื้อสลากฯ จาก

ยี่ปว ซาปว   

2) การควบคุมราคาสลากกินแบงรัฐบาล หากพิจารณาจากขอมูลการซื้อขายในชวงป 2560 ที่ผานมาพบวา

ในการซื้อสลากฯ แบบทั่วไป (เปนใบ/คู) ราคาซื้อเฉลี่ยใบ/คูละ 81.28 บาท ขณะทีล่าสุดในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 

เฉลี่ยอยูที่ 80.71 บาทตอใบ/คู สูงกวาราคาที่ควบคุมเพียงเล็กนอย ซึ่งถือเปนแนวโนมที่ดีสําหรับผูบริโภค อยางไรก็
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ตามผูวิจัยตั้งเปนขอสังเกตวา ขอมูลขางตนเปนเพียงการสะทอนภาพสถานการณเพียงบางสวน เนื่องจากพิจารณา

เฉพาะราคาสลากฯ ที่ผานการซื้อขาย ไมใชราคา ณ จุดขาย ซึ่งเปนภาพรวมตลาดการซื้อขายสลากฯ ที่แทจริง ซึ่งการ

พิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมราคาสลากฯ จําเปนตองพิจารณาขอมูลประกอบดวย วาอยูที่ระดับใด สูงกวา

ราคาควบคุมหรือไม ซึ่งกรณีดังกลาว ขอมูลการสํารวจพบวา ในงวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 ตัวอยางประมาณรอยละ 

35 ยังคงพบเห็นการขายสลากฯ เกินราคากําหนด เฉลี่ยอยูที่ 97.16 บาท โดยราคาที่พบเห็นอยูระหวาง 85 - 150 

บาท หรือ ซึ่งขอมูลดังกลาว 

3) ราคาจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลแบบรวมชุดสูงกวาราคาควบคุมคอนขางมาก โดยขอมูลการสํารวจ

ราคาที่มีการซื้อขายในลักษณะรวมชุด งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม 2560 เมื่อคํานวณราคาเฉลี่ยตอใบ/คูแลวพบวาสูง

ถึงประมาณใบ/คู ละ 100 บาท หรือสูงกวาราคาควบคุมถึงประมาณ 25%  

4) สถานการณดานการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาควบคุม กระจายไปในทุกสถานที่ ดังผลการ

สํารวจที่พบวา ในป 2560 จากสถานที่จําหนายสลากฯ 12 ประเภทที่สอบถาม พบวาเกือบทุกที่มีการจําหนายสลากฯ 

เกินราคา มีเพียงแหงเดียวที่พบวาราคาสลากฯ อยูตามมาตรฐานที่ควบคุมคือ บริเวณหนากองสลากฯ โดยราคาสูงสุด

ที่พบสําหรับการจําหนายในแตละที่อยูระหวาง 100 - 120 บาทตอใบ/คู ยกเวนวัด/ศาสนสถาน ที่พบวาราคาสูงสุด

เพิ่มสูงถึง 150 บาทตอใบ/คู 

 

ทัศนคติตอการซื้อสลากกินแบงเกินราคา 

มาตรการควบคุมราคาสลากฯ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค

ประชาชนหรือผูบริโภค ในการแจงขอมูล ขาวสาร และหลีกเลี่ยง (ไมสนับสนุน) ผูที่ขายสลากฯ เกินราคาที่กําหนด 

อยางไรก็ตามขอมูลจากการสํารวจตั้งเปนขอสังเกตไดวา ทัศนคติของผูบริโภคหรือภาคประชาชนในปจจุบัน ยังไม

นําไปสูการมีสวนรวมมากนัก เนื่องจากมีเพียงรอยละ 13.8 ที่เห็นวาการซื้อสลากฯ เกินราคาเปนการสนับสนุนใหมีการ

หาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง ขณะที่สวนใหญยังคงมีทัศนคติในทิศทางอ่ืนๆ เชนไมมีทางเลือก ไมรูสึกสนใจ ที่

นาสนใจคือ รอยละ 20.5 มองวาเปนการชวยเหลือใหคนที่ประกอบอาชีพสุจริตอยูรอด ซึ่งเปนทิศทางที่สนับสนุนใหมี

การขายสลากฯ เกินราคา  

ทัศนคติขางตนมีผลทางบวกตอการจําหนายสลากฯ เกินราคา ทําใหมองขามระเบียบปฏิบัติที่ถูกตอง ผลการ

สํารวจยงัพบแรงเสริมสําคัญที่สงผลใหซื้อสลากฯ เกินราคาไดงายข้ึน คือ การที่ผูจําหนายเปนเด็กหรือผูพิการ ซึ่งเกือบ

คร่ึงคือรอยละ 47 ระบุวามีสวนทําใหการตัดสินใจซื้อสลากฯ เกินราคาไดงายข้ึนอีกดวย 

แนวโนมทัศนคติดังกลาวสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค ที่พบวาจํานวนไมนอยที่ยอมรับและยังคงซื้อ

สลากฯ เกินราคาอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งสลากฯ แบบรวมชุด ซ่ึงแมวาราคาขายโดยเฉลี่ยจะสูงกวาราคาปกติถึง

ประมาณ 25% แตยังคงไดรับการตอบรับจากผูบริโภค ดังผลสํารวจที่พบวาตั้งแตชวงป 2560 เปนตนมา ตัวอยาง

ประมาณรอยละ 23 มีการซื้อสลากฯ แบบรวมชุด ขณะที่ลาสุดคืองวดวันที่ 16 มีนาคม 2560 ก็พบตัวอยางที่ซื้อสลาก

ลักษณะดังกลาวถึงประมาณรอยละ 17 
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ภาพลักษณและความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการ และมาตรการที่ใช 

 ปญหาสําคัญประการแรกที่พบคือ ภาพลักษณดานความโปรงใสในการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งถือ

ไดวายังอยูในระดับที่ควรปรับปรุงเนื่องจากตัวอยางถึงประมาณ 57% ยังมีความเชื่อวา “หวยล็อค” มีจริง 

ดานความเชื่อมั่นตอการควบคุมราคาสลากฯ พบวายังคงอยูในระดับปานกลาง โดยตัวอยางเพียงรอยละ  

20.2 ที่ระบุวาเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดวาจะสามารถควบคุมราคาใหอยูในระดับ 80 บาทตอใบ/คูได ทํานองเดียวกัน

กลุมที่เชื่อวาสามารถปราบปรามกลุมอิทธิพลที่มีสวนเก่ียวของกับกระบวนการคาสลากฯ ยังมีเพียงรอยละ 27.9  

ระดับความเชื่อมั่นขางตน นาจะเชื่อมโยงจากการรับรูตอสถานการณการจําหนายสลากฯ เกินราคา ซึ่งพบ

เห็นกันไดทั่วไปในสถานที่ตางๆ อยางกวางขวาง อีกทั้งในบางสถานที่ราคาสลากฯ ที่จําหนายถือวาอยูในระดับที่สูงกวา

ราคา 80 บาทตอใบ/คู คอนขางมาก ดังรายละเอียดที่กลาวถึงแลวขางตน ผูวิจัยตั้งเปนขอสังเกตวา การรับรูดังกลาว

นอกจากจะสงผลตอความเชื่อมั่นดานการบริหารจัดการของหนวยงานที่เก่ียวของแลว ยังนาจะสงผลตอความเชื่อมั่น

ตอมาตรการสําคัญๆ ที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันอีกดวย ดังจะเห็นไดมีตัวอยางเพียงสวนนอยที่เชื่อมั่นวามาตรการ

ตางๆ ที่กําลังดําเนินการอยูจะมีสวนชวยแกปญหาการขายสลากฯ เกินราคาได 

 

 การรับรูตอกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของในการควบคุมราคาสลากกินแบงรัฐบาล 

ผลสํารวจสะทอนใหเห็นวา การสื่อสารระหวางภาครัฐกับประชาชนอาจยังมีไมมากพอ ทําใหการรับรูตอ

กฎหมาย และมาตรการตางๆ ที่ใชในการควบคุมราคาสลากฯ ยังไมทั่วถึง ดังผลสํารวจที่พบวาเพียงรอยละ 52.6       

ที่ทราบวา กฎหมายกําหนดใหผูซื้อ หรือขายสลากฯ ตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ขณะที่การรับรูตอมาตรการที่

ใชในการควบคุมทําการสอบถามรวมทั้งสิ้น 8 ดาน มีเพียง 3 ดานที่มีการรับรูคอนขางชัดเจน คือ สวนที่เหลือยังมีการ

รับรูไมมากนัก โดยมีถึง 4 มาตรการที่มีการรับรูไมถึงคร่ึง 

 

ขอเสนอแนะ 

วัตถุประสงคสําคัญในการสํารวจคร้ังนี้ นอกจากการทําความเขาใจถึงสถานการณปญหาในปจจุบัน แลว 

ยังใหน้ําหนักกับความคิดเห็นของผูบริโภค ตอขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกิน

ราคา ซ่ึงครอบคลุมมิติดานตางๆ ทั้งการจัดสรรและกระจายสลากฯ การปรับเปลี่ยนระบบเงินรางวัล การปรับปรุง

วิธีการและชองทางการจําหนาย ฯลฯ ซึ่งตัวอยางผูบริโภคที่สํารวจสวนใหญเห็นดวยวาควรมีการนําไปดําเนินการ 

ประกอบดวย  

1. ควรใหความสําคัญกับกลุมผูพิการ ผูสูงอายุที่ไมมีบํานาญ ผูมีรายไดนอย และกลุมองคกรสาธารณะกุศลที่

จําหนายสลากฯ จริงๆ  

2. การจัดสรรรายไดสวนหนึ่งมาจัดตั้งเปนกองทุนรับซื้อคืนสลากฯ ที่จําหนายไมหมด และเปนสวัสดิการให

ผูคาสลากรายยอย ซึ่งทั้ง 2 แนวทางสงผลโดยตรงตอการลดภาระกับผูคารายยอย ซ่ึงสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย 

ขณะเดียวกันยังสงผลในทางออมตอผูบริโภคที่จะสามารถซื้อสลากไดในราคาที่ลดลง เนื่องจากผูคารายยอยไมตองบวก

คาความเสี่ยงในกรณีจําหนายสลากไมหมด และจากผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับทั้ง 2 แนวทางดังกลาว พบวา

กลุมผูบริโภคสวนใหญถึงกวารอยละ 80 เห็นดวยกับทั้ง 2 แนวทางขางตน 
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3. ผูขายตองมีและแสดงใบอนุญาตขายสลากฯ แนวทางนี้สงผลโดยตรงตอมาตรการควบคุมกระบวนการคา

สลากฯ อยางนอย 2 ประการ ประการแรกคือการยืนยันตัวตนของผูคาที่ถูกตองตามกฎหมาย อันเปนการชวยลดทอน

ปญหากลุมผูคานอกระบบในลักษณะตางๆ เชนกลุมที่รับจางจําหนายสลากฯ ประการที่สองแนวทางดังกลาวจะมีสวน

ชวยลดทอนการจําหนายสลากฯ เกินราคา เนื่องจากมีการแสดงตัวตนที่ชัดเจนวาผูขายเปนใคร 

 4. การปรับราคาหนาสลากพรอมกับเพิ่มจํานวนรางวัล และเงินรางวัล เปนแนวทางปฏิรูปอีกประการที่

ตัวอยางสวนใหญเห็นดวย โดยระดับราคาที่ควรกําหนดคือ 100 บาท อยางไรก็ตามการปรับราคาหนาสลากดังกลาว 

จําเปนตองตั้งอยูบนเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการคือตองสามารถควบคุมสลากใหเปนไปตามราคาที่กําหนดไวอยางแทจริง 

รวมทั้งสามารถสรางความเชื่อมั่นกับผูบริโภความีระบบการจับรางวัลที่โปรงใส ตรงไปตรงมา 

 5. แนวคิดเก่ียวกับชองทางจําหนายสลากฯ ตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับ 2 แนวทางคือ การกําหนดจุด

จําหนายใหผูคาสลากฯ รายยอย และการขายผานรานสะดวกซื้อ สวนชองทางการขายผานระบบตู-ออนไลน พบวายัง

มีความเห็นแบงเปน 2 ทิศทาง คือมีทั้งกลุมที่เห็นดวยและไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 57 : 43 จึงเปนประเด็นที่

นาสนใจและควรทําความเขาใจเพิ่มเติมในกลุมที่ยังไมเห็นดวย ซึ่งมีสัดสวนคอนขางมาก นอกจากนี้การขับเคลื่อน

แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดชองทางจัดจําหนายดังกลาว ยังสงผลกระทบโดยตรงตอกลุมผูคา ดังนั้นการศึกษาเพื่อทํา

ความเขาใจถึงผลกระทบ ขอดี ขอเสีย ที่จะเกิดข้ึนกับกลุมดังกลาว จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปน เพื่อหาแนวทางที่

เหมาะสม สอดคลองกับทุกกลุมตอไป 

 6. การประชาสัมพันธ สื่อสารกับสังคม ผลการสํารวจชี้ใหเห็นคอนขางชัดเจนวา ผูบริโภคยังรับรูถึงกฎหมาย

ที่เก่ียวของ รวมถึงมาตรการในการดําเนินงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไมมากนัก ดังนั้นการเพิ่มเติมดานการ

ประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปน โดยแนวทางการประชาสัมพันธนอกจากจะเปนการสรางการรับรูถึงแนวทาง 

มาตรการและขอมูลสําคัญๆ ที่เก่ียวของแลว ยังมีความจําเปนตองพิจารณาถึงการสรางทัศนคติและความเขาใจที่

ถูกตองเก่ียวกับการซื้อสลากฯ เกินราคา เพื่อกระตุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมใหมากข้ึน อันถือเปนแนวทาง

สําคัญประการหนึ่งของการแกไขปญหาการขายสลาก ฯ เกินราคาอีกดวย 
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ภาคผนวก
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คําช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบับนี้สอบถามถึงประสบการณการซ้ือสลากฯ ท่ีผานมา รวมถึงงวดประจําวันท่ี 

16 มีนาคม 2560 เพ่ือสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานราคา รวมถึงความคิดเห็นตอ

ขอเสนอเพ่ือแกปญหาสลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึงคําตอบของทุกทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการแกไข

ปญหาสลากฯ ใหมีความโปรงใส เปนธรรม 

ท้ังนี้ ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จะถูกนําไปใชโดยภาพรวมไมเจาะจงตัวบุคคล 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณในความรวมมือของทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ 
 

      คณะผูวิจัย 

 

 

 

โครงการสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคา  

และความคิดเห็นตอแนวทางการแกไขในปจจุบัน  

งวดประจําวันท่ี 16 มีนาคม 2560 (ผูท่ีซ้ือสลากฯ ระหวางวันท่ี 2 มีนาคมถึง 16 มีนาคม 2560)  
 

โดย 

ศูนยศึกษาปญหาการพนัน (Center for Gambling Studies) คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รวมกับ ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามเฉพาะผูท่ีซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอรี่) งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ท่ีมีอายุ 18 – 69 ปเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางสลากฯ 

ภาพดานซาย เรียกวา สลากฯ 1 ใบ/คู 
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สวนท่ี 1 ประสบการณการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอร่ี)  

1. ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา ทานซื้อสลากกินแบงรัฐบาล บอยครั้งเพียงใด 

 [   ] ทุกงวด    [   ] เกือบทุกงวด/งวดเวนงวด [   ] 2 เดือน/ครั้ง     [   ] 3 เดือน/ครั้ง  [   ] มากกวา 3 เดือน/ครั้ง 

2. ทานซื้อสลากกินแบงรัฐบาล ดวยเหตุผลใดเปนสําคัญ โปรดเรียงลําดับโดยระบุเลขตามความสําคัญ 3 อันดับแรก (1, 2, 3)   

 …….หวังรวย/ไดเงินกอนใหญ       ……. ไดลุนสนุก ชอบเสี่ยงโชค      ……. เปดประตูดวง/ดักโชคในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด 

     …….ชวยคนขาย           ……. ใหรัฐบาลมีเงินไปชวยสังคม    ……. มั่นใจวาถูกรางวัลแลวจะไดเงิน (ไมถูกโกง)   

     …….อ่ืนๆ ระบุ.......................................  

3. หากเปรียบเทียบจํานวนสลากกินแบงรัฐบาลท่ีทานซื้อเฉลี่ยตองวด ระหวางป 2559 กับป 2560 เปนอยางไร 

3.1 ในป 2559 ท่ีผานมา ทานซื้อสลากฯ เฉลี่ยงวดละประมาณก่ีใบ/คู ระบุ …………… ใบ/คู   

3.2 ตั้งแตป 2560 หรือหลังปใหมเปนตนมา ทานซื้อสลากฯ เฉลี่ยงวดละประมาณก่ีใบ/คู ระบุ …………… ใบ/คู 

4. ในป 2560 ทานเคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุดบางหรือไม 

 [   ] ไมเคยซื้อสลากฯ แบบรวมชุด [   ] เคย ชุดใหญท่ีสุดท่ีเคยซื้อ คือ....... ใบ/คู  ราคาท่ีทานซื้อชุดละ ………… บาท 

5. ในป 2560 ทานซื้อสลากกินแบงรัฐบาล จากแหลงใดบาง และ ราคาเฉลี่ยท่ีซ้ือในสถานท่ีแตละแหง ใบ/คูละก่ีบาท (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

สถานท่ี เคยซ้ือหรือไม  

ถาเคยระบุราคาเฉลี่ยตอใบ/คู 

สถานท่ี เคยซ้ือหรือไม  

ถาเคยระบุราคาเฉลี่ยตอใบ/คู 

1) หนาสํานักงานสลากฯ [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 7) ทารถ / ทาเรือ [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 

2) หางสรรพสินคา [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 8) ในชุมชน/หมูบาน/ปากซอย [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 

3) สถานศึกษา [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 9) สวนสาธารณะ [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 

4) วัด/ศาสนสถาน [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 10) รานอาหาร [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 

5) ยานการคา/ตลาด/หนารานสะดวกซ้ือ  [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 11) สถานท่ีราชการ [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 

6) ปมนํ้ามัน [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 12) สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ [   ] ไมเคย  [   ] เคย ......... บาท 

โดยเฉล่ีย ทานซื้อสลากฯ ใบ/คูละ ……….บาท  ราคาสูงสุดท่ีเคยซื้อใบ/คูละ ……….. บาท ราคาต่ําสุดท่ีเคยซื้อใบ/คูละ …………บาท 

 

6. นอกจากสลากกินแบงรัฐบาลแลว ทานซื้อ “หวยใตดิน” ดวยหรือไม (เนนยํ้าวาเฉพาะในป 2560) 

 [   ] ทุกงวด   [   ] เกือบทุกงวด/งวดเวนงวด   [   ] 2 เดือน/ครั้ง   [   ] 3 เดือน/ครั้ง  [   ] มากกวา 3 เดือน/ครั้ง  

     [   ] ไมเคยซื้อ (ขามไปตอบขอ 9) 

7. โดยเฉลี่ย ทานซื้อ “สลากกินแบงรัฐบาล” หรือ “หวยใตดิน” อยางใดมากกวากัน 

 [   ] สลากกินแบงรัฐบาลมากกวา  [   ] หวยใตดินมากกวา [   ] พอๆ กัน 

8. จากประสบการณท่ีผานมา ทานไดเงินรางวัล จาก “สลากกินแบงรัฐบาล” หรือ “หวยใตดิน” อยางใดมากกวากัน 

 [   ] สลากกินแบงรัฐบาลมากกวา  [   ] หวยใตดินมากกวา [   ] พอๆ กัน 

 

สวนท่ี 2 การซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

9. ในชวงการจําหนายสลากฯ งวด 16 มีนาคม 2560 ทานพบเห็นการจําหนายสลากในลักษณะรวมชุดบางหรือไม 

 [   ] พบเห็น แพงท่ีสุดชุดละก่ีบาท............... บาท  จากการรวมชุดก่ีใบ/คู ............. ใบ/คู     (   ) ไมทราบราคา   

 [   ] ไมเห็น 

10. ในชวงการจําหนายสลากฯ งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560  ทานพบเห็นการจําหนายสลากฯ เกินกวา ใบ/คูละ 80 บาท บางหรือไม 

 [   ] พบเห็น แพงท่ีสุดใบ/คูละก่ีบาท............... บาท   [   ] ไมเห็น 
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11. ทานซื้อสลากฯ งวดวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ในลักษณะใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[   ] ซื้อแบบเปนใบ/คู (ไมมีการรวมชุด) จํานวน …………… ใบ/คู 

 ราคาสลากฯ  เฉลี่ยท่ีซื้อ ใบ/คู ละ ……….. บาท    สูงสุดท่ีซื้อ ใบ/คูละ ………….. บาท    ตํ่าสุด ท่ีซื้อ ใบ/คูละ ………….. บาท 

[   ] ซื้อแบบรวมเปนชุด ซื้อการรวมชุดลักษณะใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ลักษณะสลากฯ ท่ีรวมชุด ราคาตอชุด จํานวนท่ีซ้ือ ลักษณะสลากฯ ท่ีรวมชุด ราคาตอชุด จํานวนท่ีซ้ือ 

[   ] ชุด 2 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ.  ซื้อ ……… ชุด [   ] ชุด 3 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ. ซื้อ ……… ชุด 

[   ] ชุด 4 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ.  ซื้อ ……… ชุด [   ] ชุด 5 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ. ซื้อ ……… ชุด 

[   ] ชุด 6 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ.  ซื้อ ……… ชุด [   ] ชุด 8 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ. ซื้อ ……… ชุด 

[   ] ชุด 10 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ.  ซื้อ ……… ชุด [   ] ชุด 12 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ. ซื้อ ……… ชุด 

[   ] ชุด 15 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ.  ซื้อ ……… ชุด [   ] ชุด 20 ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ. ซื้อ ……… ชุด 

[   ] ชุด ..... ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ.  ซื้อ ……… ชุด [   ] ชุด ...... ใบ/คู  ชุดละ…....…..บ. ซื้อ ……… ชุด 

 
 

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นตอการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ 

12. ทานคิดวา สลากกินแบงรัฐบาล ขายแพงกวาราคาหนาสลากฯ เพราะเหตุใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[   ] สํานักงานสลากฯ จําหนายสลากฯ ระบบขายขาด  [   ] ยี่ปวรายใหญปนราคา 

[   ] มีการขายตอหลายทอด    [   ] ผูคาสลากฯ รายยอย ขายแพง 

[   ] ระบบการกระจายสลากฯ ไมถึงมือผูคารายยอย  [   ] อ่ืนๆ ระบุ................................... 

13. การท่ีคนขายสลากฯ เปนเด็ก หรือผูพิการ มีสวนใหทานตัดสินใจ ซ้ือสลากฯ เกินราคา ไดงายกวาคนธรรมดาหรือไม 

[   ] มีสวนใหตัดสินใจซื้อสลากฯ เกินราคา งายขึ้น  [   ] ไมมีสวน 

14. เมื่อตองซื้อสลากฯ ในราคาท่ีสูงกวาราคาหนาสลากฯ ทานมีความรูสึกอยางไร (เลือกเพียงขอเดียว) 

[   ] กําลังสนับสนุนใหมีการหาผลประโยชนดวยวิธีท่ีไมถูกตอง  [   ] กําลังชวยเหลือ / สนับสนุนคนคาขายสุจริตใหอยูรอด 

[   ] ไมมีทางเลือก     [   ] ไมสนใจ 

15. ทานเช่ือหรือไมวา การคาสลากในปจจุบันไมมีกลุมอิทธิพลแลว 

[   ] เช่ือ   

[   ] ไมเช่ือ คิดวารัฐบาล / สาํนักงานสลากฯ จะจัดการปญหาผูมีอิทธิพลเขามาเก่ียวของกับกระบวนการคาสลากฯ ไดหรือไม 

   จัดการได    จัดการไมได เพราะ .................................................................................. 

[   ] ไมแนใจ 

16. ทานเช่ือวา “หวยล็อค” มีจริงหรือไม [   ] เช่ือวามีจริง     [   ] ไมเช่ือวามีจริง 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นตอการดําเนินการแกไขปญหาจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาหนาสลากฯ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

17. ทานทราบหรือไมวามีมาตรการตอไปน้ี ในการแกไขปญหาจําหนายสลากฯ เกินราคา และทานคิดวามาตรการน้ันๆ มีผลตอการแกไขปญหา

ไดมากนอยเพียงใด 

มาตรการในการแกไขปญหาจําหนายสลากฯ  

เกินราคา 

การรับรู ผลตอการแกไขปญหา 

ทราบ ไมทราบ ไมแนใจ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1) เพ่ิมกําไรใหกับผูจําหนายรายยอยใบ/คูละ 4 บาท         

2) ยกเลิกรางวัลแจคพอต นําเงินไปเพ่ิมใหรางวัลท่ี 1 

จาก 2 ลานบาท เปน 3 ลานบาท 
        

3) ลดการออกรางวัลเลขทาย 3 ตัว (จาก 4 รางวัล

เหลือ 2 รางวัล) แลวเพ่ิมรางวัลเลขหนา 3 ตัว 2 

รางวัล 

  
      

4) ลดโควตาสลากฯ นิติบุคคล และองคกร

สาธารณประโยชนท่ีไมเกี่ยวของกับผูพิการ 
        

5) เปดใหผูจําหนายรายยอย ซ้ือ-ส่ังจองสลากฯ 

ลวงหนาจากกองสลากฯ โดยตรง 
        

6) ปรับเพ่ิมบทลงโทษผูท่ีจําหนายสลากฯ เกินราคา          

7) การตรวจสอบ จับ ปรบั และยึดโควตา         

8) ตรวจสอบเสนทางรายได และทรัพยสินของผูท่ี

ไดรับจัดสรรโควตา โดยความรวมมือจาก

กรมสรรพากร 

  
      

 

18. ทานเช่ือมั่นเพียงใดวาการเพ่ิมจํานวนสลากฯ มีสวนชวยลดปญหา การขายสลากฯ เกินราคา 

 [   ] นอยท่ีสุด/ไมเช่ือมั่นเลย [   ] นอย       [   ] ปานกลาง        [   ] มาก    [   ] มากท่ีสุด 

19. ทานเช่ือมั่นเพียงใดวาการมีสลากรูปแบบใหมๆ จะชวยลดปญหาสลากเกินราคา 

 [   ] นอยท่ีสุด/ไมเช่ือมั่นเลย [   ] นอย       [   ] ปานกลาง        [   ] มาก    [   ] มากท่ีสุด 

20. ทานเช่ือมั่นตอรัฐบาลปจจุบันมากนอยเพียงใด ท่ีจะสามารถควบคุมราคาสลากฯ ใหตรงตามราคาหนาสลากฯ 80 บาทได 

 [   ] นอยท่ีสุด/ไมเช่ือมั่นเลย [   ] นอย       [   ] ปานกลาง        [   ] มาก    [   ] มากท่ีสุด 

21. ทานทราบหรือไมวากฎหมายกําหนดใหผูท่ีซื้อ หรือขายสลากกินแบงรัฐบาลตองอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

 [   ] ทราบ  [   ] ไมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การสํารวจปญหาการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลเกินราคาฯ  52 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาขายสลากกินแบงรัฐบาลเกนิราคาหนาสลากฯ  

22. ทานเห็นดวยกับแนวทางแกไขปญหาตอไปน้ีหรือไม 

ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1) ปรับราคาหนาสลากฯ เปนใบ/คูละ 100 บาท พรอมกับเพ่ิมจํานวนรางวัล เชน  

เพ่ิมการออกรางวัลท่ี 4 และ 5 และหมุนรางวัลเลขทาย 3 ตัว เปน 5 ครั้ง  

  

2) การจัดสรรโควตาสลากฯ ควรใหความสําคญักับกลุมผูพิการ ผูสูงอายุท่ีไมมีบํานาญ  

ผูมีรายไดนอย และกลุมองคกรสาธารณะกุศลท่ีจําหนายสลากฯ จริง 

  

3) การจัดสรรโควตาสลากฯ แกบุคคล คนละ 5 เลม (เลมละ 100 คู/ใบ)   

4) กําหนดจุดจาํหนายใหผูคาสลากรายยอยท่ัวประเทศ    

5) จัดสรรรายไดสวนหน่ึงมาจัดตั้งเปน กองทุนรับซื้อคืนสลากฯ ท่ีจําหนายไมหมด   

6) จัดสรรรายไดสวนหน่ึงมาจัดตั้งเปน กองทุนจัดสรรเงินสวัสดิการใหผูคารายยอย   

7) ผูคาสลากตองมีและแสดงใบอนุญาตขาย   

8) การขายผานระบบตู-ออนไลน   

9) การขายผานรานสะดวกซื้อ   

 

สวนท่ี 4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ  [   ] ชาย  [   ] หญิง  [   ] อ่ืนๆ 

2. อาย.ุ...................ป  

3. สถานภาพสมรส  

 [   ] โสด  [   ] สมรส [   ] หมาย [   ] หยาราง [   ] อ่ืนๆ 

4. การมีบุตร  

 [   ] มีบุตร  [   ] ไมมบุีตร 

5. ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จช้ันสูงสุด  

 [   ] ประถมศึกษา/ไมไดเรียน   [   ] มัธยมศึกษาตอนตน  [   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

 [   ] อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  [   ] ปริญญาตร ี   [   ] สูงกวาปริญญาตร ี

6. รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน  

 [   ] ไมเกิน 5,000 บาท  [   ] 5,001 - 10,000 บาท  [   ] 10,001 - 20,000 บาท  

 [   ] 20,001 - 30,000 บาท [   ] 30,001 - 40,000 บาท  [   ] 40,001 - 50,000 บาท  [   ] มากกวา 50,000 บาท 

7. อาชีพ 

[   ] ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  [   ] พนักงานบริษัทเอกชน     [   ] คาขายรายยอย/บริการรายยอย  

 [   ] ธุรกิจสวนตัว/ผูประกอบการ  [   ] ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป  [   ] นักเรียน/นักศึกษา 

[   ] เกษียณอาย ุ   [   ] เกษตรกร/ประมง   [   ] อาชีพอิสระ อาทิ ทนายความ สถาปนิก  

[   ] พอบาน/แมบาน   [   ] อ่ืนๆ คือ …………………….   [   ] วางงาน    

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาท่ี  ช่ือพนักงานสัมภาษณ .........................................................  วันเก็บขอมูล …………… / …….............. / …….............. 

                       จังหวัดท่ีเก็บขอมูล …......................................……  
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