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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 การออมเงินของประชาชนในไทยนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรูปแบบการออมที่ยงัคงนิยม
ออมเงินมากที่สุดคือ การฝากเงินไวก้ับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมากที่สุด 
เน่ืองจากมีความปลอดภยัและมีความเส่ียงต ่าสุด เหตุดว้ยคนไทยส่วนมากยงัคงขาดความรู้ความ
เขา้ใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในเร่ืองวิธีการออมเงินและการลงทุนที่ถูกตอ้ง จึงท าให้เมื่อ
มีเงินส่วนเหลือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัแลว้นั้นก็น ามาเก็บออมในรูปแบบเงินฝากไว้กับ
สถาบนัการเงินเป็นส่วนใหญ่ ดงัภาพที่ 1 
 
 

รูปแบบกำรออมเงิน 
 
 

ร้อยละ 46.4 : ฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
ร้อยละ 35.6 : ถือเงินสด 
ร้อยละ 12.3 : ออมกบัสหกรณ์หรือสถาบนัการเงินชุมชน 
ร้อยละ 2.5 : ให้คนในครอบครัวเก็บแทน 
ร้อยละ 1.2  : ลงทุนในผลิตภณัฑท์างการเงิน 
ร้อยละ 2.2 : อื่นๆ 

 
 
ภาพที่ 1.1 รูปแบบการออมเงินของประชาชนไทย (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 
ส าหรับการออมเงินในอนาคต การออมไดพ้ฒันา รูปแบบและวตัถุประสงคม์าอยา่งต่อเน่ือง 

ตั้งแต่รูปแบบดั้งเดิมที่มีการออมเพ่ือการคา้ดว้ยการตั้งวงแชร์ การลงแรงเพื่อท าการเกษตร มาเป็น
การออมในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ทั้ งอสังหาริมทรัพย์และทองค า จากนั้นมาเป็นการออมผ่าน



2 
 

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคารทั้งเงินฝาก สลาก ต่อมามีการออมเพ่ือสร้างความมัน่คงระยะยาวดว้ย
การท าประกนัชีวิต จนมาถึงการออมเพื่อการลงทุนผ่านกองทุนประเภทต่างๆ ที่บางกองทุนสามารถ
ให้สิทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษี ดงัภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 1.2 การออมเงินจากอดีต ปัจจุบนั อนาคต (ธนาคารออมสิน, 2560) 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว่้าการออมของภาคครัวเรือนของไทยปัจจุบนันั้นยงัคงนิยมออม
เงินในรูปเงินฝาก หรือการซ้ือสลากออมทรัพย ์ เน่ืองจากเป็นการออมเงินที่มีความเส่ียงต ่า และมีความ
ปลอดภยัสูง ในขณะที่ผลตอบแทนยงัคงอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัความเส่ียง และการลงทุนในสลาก
ออมทรัพย์ยงัมีสิทธิในการลุ้นรางวลัใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงมากไดอ้ีกด้วยจึงท าให้สลากออม
ทรัพยข์องธนาคารเป็นที่นิยมของผูอ้อมเงินในปัจจุบนั ซ่ึงผูวิ้จยัจะกล่าวถึงความส าคญัในการศึกษาใน
ล าดบัต่อไป  
 
1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

จะเห็นไดว่้าจากขอ้มูลขา้งตน้การออมเงินของคนไทยยงัคงนิยมออมเงินในสลากออมสิน
กนัอยู่ และเมื่อการพฒันาทางเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิทลัมากขึ้นท าให้การให้บริการและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเองก็ไดรั้บอิทธิพลและเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อท าให้ผูม้ีเงินออมสามารถลงทุนหรือ
ออมเงินไดส้ะดวกสบายย่ิงขึ้น จึงท าให้เกิดผลิตภณัฑท์างการเงินที่เป็นรูปแบบดิจิทลัมากขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เป็นการใช้งานในยุคดิจิทัลในการซ้ือสินค้าและบริการหรือ
แมแ้ต่การลงทุน ท าให้การระดมเงินฝากของธนาคารเองจึงตอ้งปรับตัวไปสู่การท าธุรกรรมแบบ
ดิจิทลัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงธนาคารออมสินแมจ้ะเป็นธนาคารเฉพาะกิจที่มีการออมสลากออมทรัพยม์า
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี และยงัคงไดรั้บความนิยมจากผูม้ีเงินออมในการซ้ือสลากเพ่ือลงทุน
และลุ้นการถูกรางวลัใหญ่ซ่ึงมีมูลค่าสูง แต่หากมองไปที่ภาพรวมของผูบ้ริโภคในปัจจุบันต้อง
ยอมรับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมการบริโภคอยา่งมาก และเพื่อให้สอดรับกบัพฤติกรรม
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ของผูบ้ริโภคยุคใหม่ที่ก  าลงักา้วขึ้นมามีบทบาทต่อตลาดการเงินการลงทุนมากขึ้น ธนาคารออมสิน
จึงไดอ้อก “สลากดิจิทลั” ที่มาพร้อมความสะดวกสบายทนัสมยั เน่ืองดว้ยสามารถให้ผูซ้ื้อควบคุม
ทุกอยา่งไดด้ว้ยตวัเองผ่าน แอปพลิเคชัน่ MyMo โดยไม่ตอ้งไปซ้ือสลากออมสินที่ธนาคารเหมือนที่
ผ่านมาอีกต่อไป และที่ส าคญัในการซ้ือสลากดิจิทลันั้นไม่มีค่าธรรมเนียมในการซ้ือเหมือนการซ้ือ
สลากในอดีต 

นอกจากความน่าสนใจของสลากดิจิทลัที่ให้ผูใ้ช้บริการสามารถท ารายไดด้ว้ยตวัเอง เช่น 
การฝากสลากดิจิทลัไดเ้องทุกที่ ทุกเวลา ถอนสลากดิจิทลัก่อนครบอายุ รวมไปถึงการตรวจสอบ
ขอ้มูลของสลากดิจิทลั และเงินรางวลัที่ถูกในแต่ละงวด ผ่านทางแอปพลิเคชนั MyMo เมื่อถูกรางวลั 
MyMo จะแจง้ผลการถูกรางวลัสลากดิจิทลัผ่าน Push Notification และสรุปรวมรายการสลากดิจิทลั
ทั้งหมดไวใ้นหน้าจอเดียวให้อีกด้วย ส าหรับความพิเศษของสลากดิจิทลัที่ให้ผูซ้ื้อสามารถตั้งช่ือ
นามแฝงให้กบัสลากดิจิทัลไดต้ามต้องการเพ่ือบนัทึกไวเ้ป็นความทรงจ า เช่น ซ้ือเป็นที่ระลึกใน
โอกาสพิเศษ เงินออมโบนสั เป็นตน้ ส่วนใครที่ถูกรางวลั ยอดเงินรางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชีคู่โอนที่
ผูกไวก้บัทะเบียนสลากดิจิทลัโดยอตัโนมตัิ และเมื่อสลากครบอาย ุระบบจะท าการโอนเงินตน้และ
ดอกเบี้ยเขา้บญัชีคู่โอนให้อีกเช่นกนั ซ่ึงจะเห็นไดว่้าความสามารถของสลากดิจิทลัค่อนขา้งสอดรับ
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบันที่เน้นความรวดเร็ว สะดวกสบาย และตอ้งการควบคุมทุก
อยา่งไดด้ว้ยตวัเอง (thumbsupteam, 2017) 

ส าหรับนวตักรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโมบายแบงกิ้ง 
ภายใตช่ื้อแอปพลิเคชัน่ “MyMo” ที่ธนาคารออมสินเปิดตวัเมื่อปลายปี 2558 พบมียอดการสมคัรใช้
บริการเขา้มาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในปี 2560 ที่ยอดสมคัรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ล่าสุดยอด
สมคัร MyMo อยู่ที่ 1.8 ลา้นราย ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดือน มี.ค. 2560 ที่มียอดสมคัรเพียง 1 ลา้นราย
เท่านั้น โดยคาดว่าส้ินปี 2560 ยอดสมคัรแอปพลิเคชัน่จะเพ่ิมขึ้นสู่ 2 ลา้นราย และส้ินปี 2561 อยูท่ี่ 4 
ลา้นรายตามเป้าหมาย ส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน MyMo ที่ไดรั้บกระแสดีเกินคาด เช่น 
MyMo MyCard ซ่ึงเป็นบริการถอนเงินสดผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม โดยไม่ต้องใช้บตัร ซ่ึงเปิดตวัไปเมื่อ 
มี.ค. 2560 ถึงปัจจุบนั (ราว 8 เดือน) ล่าสุดมียอดการกดเงินสดจ านวน 666,235 รายการ คิดเป็นเม็ด
เงินราว 903.69 ลา้นบาท เช่นเดียวกบัการซ้ือสลากออมสินดิจิทลั (Digital Salak on MyMo) ที่พบว่า 
ตั้งแต่เปิดบริการเมื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา จนถึงวนัที่ 26 ต.ค. 2560 ยอดซ้ือสลากดิจิทัลเข้ามา
จ านวนมาก ประมาณ 114,525 รายการ คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 3,987.12 ล้านบาท ซ่ึงการท า
ธุรกรรมผ่าน MyMo ประสบความส าเร็จ เพราะคนรุ่นใหม่สนใจใช้บริการค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะ
ช่วงอาย ุ20-40 ปี ท าให้เห็นยอดการท าธุรกรรม เช่น การกดเงินไม่ใชบ้ตัร หรือการซ้ือสลากเพ่ิมขึ้น
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการซ้ือสลากดิจิทลั ล่าสุดมียอดซ้ือเขา้มาเกือบ 4,000 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัยอด
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ซ้ือสลากสะสมทั้งหมดของธนาคารที่ปัจจุบนัมีอยูร่าว 9 แสนลา้นบาท ท าให้เช่ือไดว่้าว่าในอนาคต
จะเห็นกลุ่มคนที่ซ้ือสลากแบบเดิมๆ จากสาขา และตอ้งถือสลากเป็นใบๆ จะหันมาถือสลากในรูป
ออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวก ไม่หาย สามารถดูยอด ผลตอบแทน และรางวลัไดทุ้กวนั (เออีซีนิวส์
, 2561) 

ดงันั้นการที่ผูม้ีเงินออมจะน าเงินเหล่านั้นมาตดัสินใจซ้ือสลากออมทรัพยข์องธนาคารออม
สินยอ่มตอ้งมีปัจจยัต่างๆ ที่มาเก่ียวขอ้ง ทั้งปัจจยัทางดา้นบุคคล ปัจจยัทางดา้นการตลาด และปัจจยั
ทางเทคโนโลยีทางดา้นการเงินที่เปลี่ยนไปที่จะส่งผลต่อการตดัสินใจของผูอ้อมเงิน ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
ไดส้นใจในการศึกษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร” เพื่อน าผลการศึกษาที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดและการ
แข่งขนั เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูอ้อมเงินที่ตอ้งการลงทุนในการซ้ือสลากออมทรัพย์
ต่อไป 
  
1.3 กรอบแนวควำมคิด   
 
                          ตัวแปรต้น              ตัวแปรตำม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคคล 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Kotler P. and Gary A (2003) 

กำรยอมรับเทคโนโลยี  
1. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  
2. การรับรู้ประโยชน์ 
3. การตั้งใจที่จะใชง้าน 

(ภทัราวดี วงศสุ์เมธ, 2556) 
 

พฤติกรรมกำรซ้ือสลำกดิจิทัล
ของธนำคำรออมสิน 

1. ความถี่ในซ้ือสลากดิจิทลั  
2. จ านวนเงินในซ้ือสลากดิจิทลั 
3. อุปกรณ์ที่ใชเ้ขา้ถึงอินเตอร์เน็ต
เพ่ือซ้ือสลากดิจิทลั 
4. ช่องทางออนไลน์ที่เลอืกซ้ือ
สลากดิจิทลั 
(กมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552) 
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1.4 ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
1.2 ดา้นราคา 
1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
1.5 ดา้นบุคคล 
1.6 ดา้นกระบวนการ 
1.7 ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

2. การยอมรับเทคโลยี 
3.1 การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
3.2 การรับรู้ประโยชน์ 
3.3 การตั้งใจที่จะใชง้าน 

ตัวแปรตำม (Dependent Variable) พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร 
 
1.5 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

การศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน 
กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี 

1.5.1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

1.5.2 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

1.5.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
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1.6 สมมติฐำนกำรศึกษำ  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก

ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของ

ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 
1.7 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เน้ือหาที่ศึกษา ประกอบดว้ย  
1.1 ในการศึกษาครั้ งน้ีมุ่งเน้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการตามทฤษฎีของ 

Kotler P. and Gary A (2003) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคคล, ดา้น
กระบวนการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ของ                
ภทัราวดี วงศ์สุเมธ (2556) ประกอบดว้ย การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน, การรับรู้ประโยชน์  และ
การตั้งใจที่จะใชง้าน ส่วนตวัแปรตามในการศึกษาคือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตามทฤษฎีของ กมลรัตน์ 
สัตยาพิมล (2552) ประกอบดว้ย ความถี่ในซ้ือสลากดิจิทลั จ านวนเงินในซ้ือสลากดิจิทลั อุปกรณ์ที่
ใชเ้ขา้ถึงอินเตอร์เน็ตเพ่ือซ้ือสลากดิจิทลั และช่องทางออนไลน์ที่เลือกซ้ือสลากดิจิทลั 

 
2. ขอบเขตดา้นประชากร ผูท้ี่เคยซ้ือสลากธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้น

ศึกษาเฉพาะผูท้ี่ซ้ือหรือเคยซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับ ความ
เช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 และใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 
กลุ่มคนที่เคยซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินเท่านั้น จ านวน 400 คน  

 
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการวิจยัคร้ังน้ี ท าการวิจยัและเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคม 

ถึง เดือนธนัวาคม 2561 
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1.8 นิยำมศัพท์ 
 สลากดิจิทัล หมายถึง สลากออมสินพิเศษ ที่ผูใ้ช้บริการสามารถท ารายการ ฝาก–ถอน-
ตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทลั และตรวจสอบเงินรางวลัสลาก ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking 
(MyMo) ไดด้ว้ยตนเอง ถือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางการให้บริการใหม่ให้กับ
ลูกคา้ เมื่อมีการถูกรางวลัสลาก ยอดเงินรางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชีคู่โอนที่ผูกไวก้บัทะเบียนสลาก
ดิจิทลั และเมื่อสลาก ครบอาย ุระบบจะท าการโอนเงินตน้และดอกเบี้ย เขา้บญัชีคู่โอนโดยอตัโนมติั 
 ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อสลากออมสินพิเศษในรูปแบบสลากดิจิทัลผ่านช่องทางบริการ 
Mobile Banking (MyMo) ไดด้ว้ยตนเอง 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัการตลาดดา้นต่างๆ ที่ผูซ้ื้อสลากใช้
ในการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้น
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคคล, ดา้นกระบวนการ และดา้นการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
  ดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึง สลากออมสินพิเศษ ที่ผูใ้ชบ้ริการสามารถท ารายการ ฝาก–
ถอน-ตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทัล และตรวจสอบเงินรางวลัสลาก ผ่านช่องทางบริการ Mobile 
Banking (MyMo) ไดด้ว้ยตนเอง 
  ดา้นราคา หมายถึง ราคาจ าหน่ายของสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
  ดา้นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องการการจ าหน่ายสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การแจกรางวลัจากการออกรางวลัสลากออม
สิน 

ดา้นบุคคล หมายถึง พนกังานผูใ้ห้บริการของธนาคารออมสินรวมถึงพนกังานคอล
เซ็นตต์อล 

ดา้นกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการซ้ือสลากดิจิทลัผ่านช่องทางบริการ Mobile 
Banking (MyMo) 

ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง รูปแบบของแอพพลิเคชั่น Mobile 
Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน 

การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง องค์ประกอบที่ท าให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงดา้น
ต่างๆ ที่เก่ียวกบัเทคโนโลยีใน 3 ดา้น คือ (1) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (2) การรับรู้ประโยชน์  
และ (3) การตั้งใจที่จะใชง้าน 
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 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง ระดับความเช่ือถือของบุคคลนั้ นต่อ
ระบบโดยที่ไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรู้และศึกษาเพื่อใชง้าน 

การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง ระดบัความเช่ือถือของบุคคลนั้นต่อระบบที่จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของการใชบ้ริการหรือการด าเนินชีวิต 

การตั้งใจที่จะใช้งาน หมายถึง ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานซ่ึงได้รับ
อิทธิพลจากทัศนคติที่มี ต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่งผลให้เกิดการยอมรับการใชง้านจริงในที่สุด 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภคการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
1.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.9.1 ไดท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 1.9.2 ไดท้ราบถึงการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

1.9.3 ไดท้ราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 1.9.4 ท าให้ธนาคารออมสินสามารถน าไปสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ ที่เหมาะสม อนั
จะก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั 



บทที่ 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล บทความทางวิชาการ งานวิจยัต่างๆ  เอกสาร 
รวมถึงขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพ่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการคิดวิเคราะห์ส าหรับการ
ก าหนดสมมติฐานงานวิจยัในขั้นตอนถดัไป โดยทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการศึกษางานวิจยัตามหัวขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.4 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

Kotler (2013) บิดาแห่งนักการตลาดผูม้ีช่ือเสียง ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ทางการตลาดที่แต่ละธุรกิจสามารถควบคุมได้ เป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายทางการตลาด ซ่ึงแต่
ละธุรกิจต่างน าเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาใช้รวมเขา้ดว้ยกนัเพ่ือให้สามารถสนองตอบความตอ้งการและ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยส่ิงที่จ าเป็นที่
ธุรกิจจะตอ้งใช ้ เพ่ือให้มีอิทธิพลในการโนม้นา้วจิตใจและกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้
ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม หรือ 4Ps ไดแ้ก่ 

 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ประกอบด้วย ความหลากหลายของสินค้า คุณภาพ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองค์ประกอบส าคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซ่ึงถือเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่ท าให้เกิดรายไดห้รือผลตอบแทนให้กบัองคก์ร หลกัการวางแผนจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยั
ต่างๆเช่น ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และ
สามารถเปรียบเทียบเทียบกบัคู่แข่งขนัไดห้รือไม่ 
 2. ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคญั ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกคา้ไดแ้ลว้ การตั้งราคาขายยงัเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงที่ท าให้ต่อสู้กบัคู่แข่งขนัได้ใน
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ธุรกิจประเภทเดียวกนัได ้เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเมื่อซ้ือตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและ
ปริมาณของสินคา้ 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินคา้ไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลัก
ความมีประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าที่
สามารถท าให้เกิดผลก าไรมากที่สุด ตอ้งกระจายสินคา้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท า
อยา่งไรให้สามารถขายสินคา้หรือบริการให้ไดม้ากที่สุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคญัและ
มีอยู่หลายวิธี เช่น การโฆษณาผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย การ
บริการ หรือขายตรงโดยการน าเสนอของพนกังาน 
  
 เสรี วงษ์มณฑา (2554) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาด ที่สามารถควบคุมไดเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงบริษทัมกัใช้
ร่วมกนัทั้ง 4 ส่วน เพ่ือให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย จูงใจและส่งเสริม
ให้กลุ่มลูกคา้ เป้าหมายเกิดความช่ืนชอบในตัวสินคา้และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือ 
หรือกล่าวไดว่้าส่วน ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ส่วน เป็นเคร่ืองมือและกลยทุธ์ส าคญัที่ธุรกิจต่างใช้
ร่วมกนัเพื่อให้บรรลุ วตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือเป้าหมายขององคก์าร  
  

Kotler P. and Gary A (2003) ไดส้รุปแนวคิด Marketing Mix หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ที่ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใช ้ร่วมกนัตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงใดๆ ที่น าเสนอเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความ ตอ้งการ
ของตลาดให้ได้รับความพึงพอใจ ดังนั้ น จากความหมายน้ี “ผลิตภัณฑ์” จึงมีความหมายที่  
ครอบคลุมถึงสินคา้ (Goods) เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีตวัตนจบัตอ้งได ้ เช่น น ้ามนัระเหย ตวัยาสมุนไพรยา 
รักษาโรค เป็นตน้ บริการ (Service) เป็นผลิตภณัฑ์ที่ไม่มีตวัตนจบัตอ้งไม่ได ้เช่น สปา การตดัผม 
การ ชมคอนเสิร์ต เป็นตน้  

2. ราคา (Price) คือ อตัราในการแลกเปลี่ยนผลิตภณัฑร์ะหว่างกนัในตลาด โดยใช้เงิน เป็น
ส่ือกลาง ในปัจจุบันราคาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานการตลาดอย่างมาก ซ่ึง 
ผู ้บริหารการตลาดจะต้องก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ต่างๆ เพื่อให้ผลิตภณัฑม์ีระดบัราคาที่เป็นที่น่าพอใจขององคก์ร คือ สามารถตอบสนอง
ต่อ วตัถุประสงค์ขององค์กรและเหมาะสมกบัระดับความสามารถหรือก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคใน
ตลาดไดเ้ป็น อยา่งดี  
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3. สถานที่และเวลาให้บริการ (Place) คือ สินค้าหรือกิจการตั้ งอยู่ในท าเลดี สะดวก 
ปลอดภยั หาไดง้่าย เช่นอยูใ่กลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น อยูใ่จกลางเมือง เป็นตน้ ส่วนเวลาเปิด-ปิดให้บริการ
ที่ เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ท าให้ธุรกิจนั้นๆประสบความส าเร็จสูงสุด  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารทางการตลาดเพ่ือ แจง้
ข่าวสาร จูงใจตลาด สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของตลาด การส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วย 5 ประเภท คือ การโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง ซ่ึงองค์กรใช้เพื่อแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ของ องค์กรซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อเพ่ือจูงใจให้เกิด
ทศันคติที่ดี และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามมา  

5. บุคลากร (People) คือ บุคลากรภายในองคก์รที่ให้บริการและอ านวยความสะดวก ต่างๆ 
แก่ลูกคา้ โดยบุคลากรที่ให้บริการตอ้งมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ มีความสะอาด เรียบร้อยสุภาพ และมี
มารยาท ได้รับการอบรมการให้บริการ รวมถึงการติดต่อส่ือสารที่ดีและมีความสามารถในการ 
ส่ือสารโดยภาษาองักฤษ  

6. กระบวนการให้บริการ (Process) คือ หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ของการให้บริการตั้งแต่ 
การเสนอการบริการจนจบส้ินการให้บริการดว้ยวิธีการจดัการที่ดีและมีระยะเวลาในการให้บริการที่ 
เหมาะสม  

7. ภ าพลัก ษณ์ แ ล ะก า รน า เ สนอ  ( Physical Evidence and Presentation) หม า ยถึ ง 
ส่วนประกอบขององคก์รที่ลูกคา้ สามารถสัมผสัได ้ดว้ยการน าเสนอและภาพลกัษณ์ที่ดีของสถาน 
บริการ เช่น อาคารสถานที่ตกแต่งสวยงาม การให้แสง สี เสียง ที่เหมาะสม ความสะอาดของสถาน 
บริการและที่ไม่สามารถสัมผสัได ้เช่น บรรยากาศที่จูงใจ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรรีรัตน์ (2552) ไดส้รุปเก่ียวกบัแนวคิดกล
ยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ (Market Mix) ไวใ้นหนงัสือการบริหารการตลาดยคุใหม่ว่าขั้นตอนของ
การตดัสินใจซ้ือ (Buy Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคพบว่า 
ผู ้บริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7P’s ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางอย่างของผลิตภัณฑ์ของบริษทัอาจส่งผลกระทบต่อ 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค อาทิเช่น ความใหม่ คุณภาพที่ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได้ของ
ผลิตภัณฑ์ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของ ผูบ้ริโภค หีบห่อที่สะดุดตาอาจท าให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อ
การตัดสินใจซ้ือ ป้ายฉลาก ที่แสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก็นับเป็นส่ิง
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ส าคญัที่จะท าให้ผูบ้ริโภคเลือกประเมิน สินคา้ดว้ยเช่นกนั สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ที่มีการปรับ
ให้เขา้กบัความตอ้งการของผูซ้ื้อลว้นมีอิทธิพล ต่อการซ้ือของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นเดียวกนั  
 2. ราคา (Price) ราคาเป็นปัจจัยส าคญัในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค โดยปกติผูบ้ริโภคมัก
ชอบ ผลิตภณัฑท์ี่มีราคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคานอ้ยหรือราคาที่ไม่สูงมากนกั ลดตน้ทุนการ
ซ้ือ หรือท า ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอื่น ๆ นอกจากน้ี ราคายงัเป็นเคร่ืองประเมินคุณค่าของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงก็ ติดตามดว้ยพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์เชิงรุกของนกัการ 
ตลาดในการท าให้ผลิตภณัฑ์มีไวพ้ร้อมจ าหน่าย และสร้างอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ คือ การที่
สินคา้มี จ าหน่ายอย่างแพร่หลายและสะดวกในการซ้ือ จะท าให้ผูบ้ริโภคน าไปประเมินผลประเภท
ของช่องทางการ จัดจ าหน่าย ซ่ึงมีอิทธิพลส่งผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ เช่น 
สินคา้ที่มีของแถมในร้าน เสริมสวยในห้างสรรพสินคา้จะท าให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกว่าการน าไป
ไวบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต  
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดนั้น มีอิทธิพลส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค เป็นส่ิงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและเกิดการตัดสินใจซ้ือ 
ข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ที่นกัตลาดส่งไปเพื่อเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา ซ่ึงสินคา้  ของ
นักการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหานั้นไดแ้ละสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อ
ลูกคา้ ไดรั้บข่าวสารนั้นแลว้ หลกัการซ้ือถือเป็นการยืนยนัว่าการตกลงเลือกซ้ือของลูกคา้นั้นถูกตอ้ง 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ซ่ึงเคร่ืองมือที่ใชใ้นการส่ือสารการตลาดอาจท าได ้4 แบบ 
เ รี ยก ว่ า  ส่วนผสมทางการตลาด  (Promotion Mix) หรือ  ส่วนประสมการตลาด ส่ือสาร 
(Communication Mix) ประกอบไปดว้ย 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดที่ถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคญัของการท าธุรกิจ ส่วนความหมายของการโฆษณา การโฆษณา คือ กิจกรรมส่ือสารมวลชนที่
เกิดขึ้นเพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอนัเอื้ออ านวยต่อความเจริญของธุรกิจการขายสินคา้หรือ
บริการ โดยอาศยัจากเหตุผลซ่ึงมีทั้งกลยุทธ์จริงและเหตุผลสมมติ ผ่านทางส่ือโฆษณาที่ตอ้งรักษา
เวลาและเน้ือที่ ที่มีการระบุบอกผูโ้ฆษณาอยา่งชดัเจน  
  4.2 การขายโดยใชพ้นักงาน (Personal Selling) หมายถึง การติดต่อส่ือสารแบบตัว
ต่อตัว ซ่ึงผู ้ขายพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือ และ/หรือ เชิญชวนผู้ซ้ือที่มุ่งหวงั (prospective 
buyers) ให้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทั หรือให้ปฏิบติัตามความคิดอย่างใดอย่างหน่ึง การ
ขายโดยบุคคลเป็นองคป์ระกอบอีกตวัหน่ึงของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด จากนิยามขา้งต้น
แสดงให้เห็นว่า การขายโดยบุคคลเป็นการเผชิญหนา้กนัระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เป็นการเสนอขาย
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ดว้ยวาจา ตกลงซ้ือขายกนั ท าให้แต่ละฝ่ายสามารถสังเกตความตอ้งการ และพฤติกรรมของแต่ละ
ฝ่ายไดอ้ยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงขอ้เสนอให้สอดคลอ้งกนัทั้งสองฝ่ายตามสถานการณ์
ได ้ขอ้ดีของการขายโดยพนักงานขายคือ เป็นการติดต่อส่ือสารที่สามารถยืดหยุ่นได ้สามารถปรับ
ข่าวสารให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ หรือตามแต่สถานการณ์ของลูกคา้แต่ละรายได ้สามารถเลือก
ตลาดและประเภทของลูกคา้ที่จะติดต่อซ้ือขายกนัได ้รวมทั้งรู้การตอบสนองของลูกคา้ในทนัที ไม่
เหมือนกับการโฆษณา ส่วนข้อเสียที่ส าคัญ คือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อแต่ละราย  (cost per 
contact) สูง ดงันั้น หากบริษทัใช้วิธีน้ีกบักลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ ก็จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 
นอกจากนั้นการใช้พนักงานขายหลาย ๆ  รายเขา้พบลูกคา้ การเสนอข่าวสารให้กบัลูกคา้ อาจจะไม่
เหมือนกนั ขาดความเป็นเอกลกัษณ์หรือความเป็นหน่ึงเดียว 
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่
จัดท าขึ้น เพ่ือเสนอคุณค่าหรือส่ิงจูงใจพิเศษ (extra value or incentives) ส าหรับผลิตภัณฑ์ให้กับ
พนักงานขาย ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย เพ่ือให้สามารถกระตุน้การขายให้เร็วขึ้น  การ
ส่งเสริมการขายโดยทัว่ไปสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรก เป็นกิจกรรมส่งเสริม
การขายที่มุ่งเน้นที่ผูบ้ริโภค (consumer-oriented) และเป็นประเภทที่ 2 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่คน
กลาง (trade-oriented) การส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นที่ผูบ้ริโภค มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์
หรือบริการขั้นสุดทา้ย ตดัสินใจซ้ือเร็วขึ้น ซ้ือมากขึ้น โดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เป็นส่ิงจูงใจ เช่น การ
แจกบตัรคูปอง แจกของตวัอยา่ง ของแถม ส่วนลด การแข่งขนั ชิงโชค รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
น ามาตกแต่ง ณ แหล่งขาย เป็นต้น ส่วนการส่งเสริมการขายมุ่งเน้นคนกลางนั้น มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือที่จะกระตุ้นให้ผู้ค้าปลีก ผูค้้าส่ง หรือร้านค้าที่จะหน่ายทั่วไปรับสินค้าไปจ าหน่าย รวมทั้ง
ส่งเสริมสนบัสนุนผลิตภณัฑข์องบริษทัอีกดว้ย ส าหรับเคร่ืองมือที่นิยมน ามาใช ้มีมากมาย เช่น การ
ล ด ร า ค า  (price deals) ก า รแข่ ง ขัน ก า รข า ย (sales contests) ก า ร จั ด แสด ง สินค้ า แ ละจัด
นิทรรศการ (trade shows and exhibits) และการจัดแสดงสินค้า ณ แหล่งขาย (point-of-sale: POS 
display) เป็นตน้ 
  4.4 การประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) หมายถึง การติดต่อส่ือสาร
และการสร้างความสัมพนัธ์ของบริษทักบักลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษทั ชุมชนเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
ลูกคา้ ผูข้าย ปัจจยัการผลิต ผูถ้ือหุ้น พนักงานของบริษทั รัฐบาล สาธารณชนทัว่ไปและสังคมซ่ึง
องค์การนั้นด าเนินงานอยู่โปรแกรมการประชาสัมพนัธ์อาจจะมีลกัษณะเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ได ้แต่วตัถุประสงค์ส าคญัก็คือ เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพและผลิตภณัฑ์และบริการที่
เสนออีกดว้ย 
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 5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) หมายถึงบุคลที่ตอ้งท าหน้าที่รับผิดชอบใน
การติดต่อแสวงหาลูกคา้ ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู ้
ให้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยม
ให้กบัองคก์ร  
 6. สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ย
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกคา้
ควรไดรั้บ 
 7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบตัิในดา้น
การบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อยา่งขา้งตน้เป็นส่ิงส าคญัต่อการก าหนดกลุยทธ์ต่างๆ ทางดา้น
การตลาดของธุรกิจ ที่จะตอ้งมีการจดัส่วนประสมแต่ละอยา่งให้มีความเหมาะสมกบั สภาพแวดลอ้ม
ของธุรกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกนัไปไม่มีสูตรที่ตายตวั 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model หรือ TAM)  
 ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี  

เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ไดใ้ห้ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการน า 
เทคโนโลยีนั้นมาใชใ้ห้เป็นไปไดโ้ดยส่ิงที่ตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกบัการยอมรับ  

สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร (2555) ไดใ้ห้ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า 
เป็นองคป์ระกอบที่ท าให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงดา้นต่างๆ ทีเ่ก่ียวกบัเทคโนโลยีใน 3 ดา้น คือ 
(1) พฤติกรรม (2) ทศันคติที่มีต่อเทคโนโลยีและ (3) การใชง้านเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น  

ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ไดใ้ห้ค านิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจยัส าคญัใน 
การใชง้านและอยูร่่วมกบัเทคโนโลยีจากการที่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท าให้เกิดประสบการณ์ความรู้ทกัษะ 
และความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยี  
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง เป็นการน า  
เทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทศันคติและการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น นอกจากน้ีการน าเทคโนโลยีมา
ใชง้านท าให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ความรู้และทกัษะในการใชง้านเพ่ิมเติม  

ลกัษณะของการยอมรับเทคโนโลยี  
ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ และรวิพรรณ สุภาวรรณ์ (2557) ได้อธิบายเก่ียวกับการยอมรับ

เทคโนโลยีว่าเป็นขั้นตอน (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล เร่ิมจากไดยิ้นในเร่ืองวิทยาการ
นั้นๆ จนยอมรับน าไปใช้ในที่สุดซ่ึงกระบวนน้ีมีลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการ
ตดัสินใจ (Decision Making) โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ  

1) ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเร่ิมแรกที่น าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ 
ส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่ขั้นน้ีเป็นขั้นที่ได้รับรู้เก่ียวกับส่ิงใหม่ๆ (นวตักรรม) ที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต่ยงัไดรั้บข่าวสารไม่ครบถว้นซ่ึงการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการ
รับรู้โดยบงัเอิญ จะท าให้เกิดความอยากรู้และแกปั้ญหาที่ตนเองมีอยู ่ 

2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เร่ิมให้ความสนใจรายละเอียดเก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ เป็น 
พฤติกรรมที่มีลกัษณะตั้งใจและในขั้นน้ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัวิธีการใหม่มากขึ้นและใช้วิธีการคิด 
มากกว่าขั้นแรก บุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของส่ิงใหม่หรือ 
วิทยาการใหม่ดว้ย  

3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เร่ิมคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆ โดยมีการ 
เปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียหากว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้โดยทั่วไปมักจะคิดว่า
วิธีการน้ีเป็นวิธีที่เส่ียงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงตอ้งมีแรงผลกัดนั (Reinforcement) เพื่อให้เกิด
ความแน่ใจ โดยอาจมีค าแนะน าเพ่ือใชป้ระกอบในการตดัสินใจ  

4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนที่เร่ิมทดลองกบัคนส่วนนอ้ยเพื่อตรวจสอบผลลพัธ์
ดูก่อนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ ให้เขา้กบัสถานการณ์ของตน ในขั้นน้ีจะสรรหาหาข่าวสารที่มี
ความเฉพาะเก่ียวกบัวิทยาการใหม่หรือนวตักรรมนั้น  

5) ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่ปฏิบัติน าไปใช้จริงซ่ึงบุคคลยอมรับ 
วิทยาการใหม่ๆ ว่าเป็นประโยชน์ในส่ิงนั้นแลว้  

อรทยั เลื่อนวนั (2555) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นผลมาจาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยา่งต่อเน่ืองเป็นกระบวนการดงัน้ี  

1) ขั้นตระหนักหรือขั้นตื่นตัว (Awareness Stage) เป็นขั้นที่บุคคลรู้ว่ามีเทคโนโลยีใหม่  
เกิดขึ้นแต่ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีนั้น  



16 
 

 2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเร่ิมมีความสนใจในเทคโนโลยีและพยายามแสวงหา 
ขอ้มูลหรือความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัเทคโนโลยีนั้น  

3) ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองคิดว่า
ถา้การยอมรับเทคโนโลยีนั้นมาใชแ้ลว้จะเหมาะสมกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนัหรืออนาคตหรือไม่ จะ
ส่งผลคุม้ค่ากบัการเส่ียงหรือไม่  

4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะน าเทคโนโลยีมาลองใช้หรือลองปฏิบัติในวงจ ากดั
ก่อน เพือ่ทดลองว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์สามารถเขา้กบัสถานการณ์ไดห้รือไม่  

5) ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้อยา่ง 
เต็มที่สม ่าเสมอ 
 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี  เป็นทฤษฎีที่มีการ
ยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตัวช้ีวดัความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี น าเสนอโดย Davis 
(1989) ซ่ึงเป็นการปรับแต่งเพ่ิมเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพื่อพฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM และใช้
ศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทดัฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ 
การแสดงพฤติกรรมเขา้มาใช้เป็นปัจจยัในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง ดงั แสดงใน
รูปแบบจ าลองที่ 2.1 
 

 
 
รูปที่ 2.1 แบบจ าลองตน้ฉบบัของ TAM  
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 อยา่งไรก็ตาม Davis และ Davis, Bagozzi และ Warshaw (อา้งใน ภทัราวดี วงศสุ์เมธ, 2556) 
ไดด้ดัแปลง TAM โดยไม่รวมทศันคติที่มีต่อพฤติกรรมเพ่ือให้สามารถอธิบายความตั้งใจได้อย่าง
ละเอียดถี่ถว้นย่ิงขึ้น และ สามารถน ามาใชพ้ยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่
ละบุคคล เช่น งานวิจยัของ Davis, Bagozzi และ Warshaw สามารถใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความตั้ งใจและพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น งานวิจัยของ Davis 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตามทฤษฎี TAM แสดงในรูปของแบบจ าลอง ดงัรูปที่ 2.2  
 

 
รูปที่ 2.2 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัใน TAM  
  

ทั้งน้ีแมว่้า TAM สามารถใช้พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ Taylor และ Todde  กล่าวว่า TAM  มีขอ้จ ากดับางประการจึงขาดความสมบูรณ์
ส าหรับความตอ้งการใหม่ที่เกิดขึ้น นอกจากน้ี Malhotra และ Galletta กล่าวว่า ปัจจยัที่ส่งผลให้เกิด
การใช้งานจริงมีเพียงความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เท่านั้นจึงน าไปสู่การพฒันาขยายเพ่ิมเติม
แบบจ าลอง TAM โดยเพ่ิมปัจจยัต่างๆ เพื่อน ามาศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ
ให้มีความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น เช่น งานวิจยัของ Chan  และงานวิจยัของ Kim โดยหลกัการของ 
TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่  ตัวแปรภายนอก (External variables) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived usefulness หรือ PU) การรับรู้ว่าเป็นระบบ
ที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of Use หรือ PEOU) และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude 
toward using) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตามทฤษฎี TPB ขา้งตน้ แสดงในรูปของแบบจ าลอง ดงั
รูปที่ 2.3 
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รูปที่ 2.3 แบบจ าลองขยายเพ่ิมเติมความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัใน TAM 
  
 จากรูปที่ 2.3 ตวัแปรภายนอก เช่น ขอ้มูลประชากรศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์ 
(Previous experience) เป็นต้น มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานการรับรู้ถึงประโย ชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจยัที่ก  าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน
ช่วยพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดอ้ย่างไร และเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้ด้วยการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน คือ ปัจจัยที่ก  าหนดในแง่
ปริมาณหรือความส าเร็จที่ไดรั้บว่าตรงกบัความตอ้งการหรือที่คาดหวงัไวห้รือไม่ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่  
ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
ไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบ
ที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานไดรั้บอิทธิพลจากทศันคติที่มี 
ต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลให้เกิดการ
ยอมรับการใชง้านจริงในที่สุด แต่อยา่งไรก็ตามจากผลการวิจยัที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น
ที่ต้องเพ่ิมตัวแปรอื่นๆ ในแบบจ าลอง TAM เพื่อสามารถสร้างความเข้าใจถึงวิธีการอธิบายการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคล ไดช้ัดเจนย่ิงขึ้น และเพ่ือให้สามารถอธิบายเหตุผล 
ของบุคคลในการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดรั้บจากระบบสารสนเทศจึงน าไปสู่การพฒันาแบบจ าลอง 
TAM 2 แบบจ าลอง TAM 2 น าเสนอโดย Venkatesh และ Davis เพ่ือพฒันาขยายเพ่ิมเติมแบบจ าลอง 
TAM เพ่ือสามารถช่วยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศได้ชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น งานวิจัย
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ของ Mei-Ying Wu และคณะ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในแบบจ าลอง TAM 2 ดงัแสดงในรูปของ
แบบจ าลองที่ 2.4 

 
 
 รูปที่ 2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในแบบจ าลอง TAM 2 
 
 จากรูปที่ 2.4 แบบจ าลอง TAM 2 ได้รับการปรับปรุงที่ตวัแปรภายนอก และปัจจัยที่เกิด
ก่อน (Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
รับรู้ว่าเป็นระบบที่ ง่ายต่อการใช้งานให้มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้ น และจากการวิจัยพบว่า 
กระบวนการของอิทธิพลจากสังคม (Social influence process) เช่น (1) บรรทดัฐานของบุคคลที่อยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (2) ความสมคัรใจ (Voluntariness) และ (3) ภาพลกัษณ์ (Image) ตลอด
ทั้งกระบวนการใช้ปัญญา (cognitive instrumental process) เช่น (1) ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังาน 
(Job relevance) (2) คุณภาพของผลลพัธ์ (Output quality) (3) ผลลพัธ์ที่ สามารถแสดงให้เห็นก่อน
ได้(Results demonstrability) และ (4) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น ต่างเป็น
ปัจจยัที่เอื้อต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ นอกจากน้ี TAM 2 ไดน้ าเสนอแนวคิดใหม่ว่า บรรทัด
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ฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เป็นปัจจยั หลกัที่ก  าหนดความตั้งใจที่จะใช้งาน 
(Intention to use) และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาพลักษณ์ในเชิงบวกส าหรับผลกระทบของตัวแปรเสริม/ตัวผันแปร (Moderating variable) 
(ประสบการณ์ และความสมคัรใจ) เกิดควบคู่ และมีความเช่ือมโยงระหว่างบรรทดัฐานของบุคคลที่
อยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม และความตั้งใจที่จะใชง้าน นอกจากน้ี ยงัพบว่าปัจจยัที่เกิดก่อนซ่ึง
ไดแ้ก่ 1. ความ เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังาน 2. คุณภาพของผลลพัธ์และ 3. ผลลพัธ์ที่สามารถแสดงให้
เห็นก่อนไดม้ีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบวก และพบ
อีกว่า ภายใตเ้งื่อนไงการใชง้านโดยบงัคบั และผูใ้ชง้านมีประสบการณ์จ ากดั บรรทดัฐานของบุคคล
ที่อยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรมจะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใชง้านในเชิงบวก 
  

ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology หรือ UTAUT)  
 น าเสนอโดย Venkatesh และคณะ เน่ืองจากแบบจ าลองทฤษฎีข้างต้น เมื่อใช้เป็นทฤษฎี 
พ้ืนฐานในงานวิจยั อาจท าให้จ าเป็นตอ้งคดัเลือกเฉพาะแบบจ าาลองที่มีช่ือเสียง หรือท าาให้งานวิจยั
ส่วนใหญ่ละเลย แบบจ าลองที่เป็นทางเลือก ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาแบบจ าลองเพื่อใช้
อธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคลภายใต้ทฤษฎีรวม (Unified theory) ที่อาศัย
พ้ืนฐานความสัมพนัธ์ที่เด่นชัดของปัจจัย ต่างๆจากทฤษฎีก่อนหน้า และถูกน าไปใช้ศึกษาการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลในภาคธุรกิจ (เช่น Entertainment Telecommunication 
Banking และ Pubic administration) โดยใช้ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และ/หรือพฤติกรรมการใช้
เป็นตวัแปรหลกั หลกัการของทฤษฏี UTAUT ศึกษาพฤติกรรมการใช้ ที่ไดรั้บแรงขบัเคลื่อนจาก
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ประกอบดว้ยปัจจยั
หลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) (2) ความ
คาดหวงัในความพยายาม (Effort expectancy) และ (3) อิทธิพลของสังคม (Social influence) ส่วน 
สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ส าหรับตวั
แปรเสริม/ ตวัผนัแปรมีจ านวน 4 ตวัแปรไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณ์ และ (4) ความ
สมัครใจในการใช้งาน มีความส าคญัในการท าหน้าที่เช่ือมโยง (Conjunction) แบบจ าลองทั้งทุก
ทฤษฎีให้กลายเป็นทฤษฎีรวม ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัหลกัและตวัแปรเสริม/ตวัผนั  แปรตาม
ทฤษฎี UTAUT แสดงในรูปของแบบจ าลอง ดงัรูปที่ 2.5 
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รูปที่ 2.5 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัใน UTAUT 
  
 จากรูปที่ 2.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างความตั้งใจแสดง พฤติกรรมและ/หรือพฤติกรรมการใช้
ได้รับอิทธิพลจาก 3 ปัจจัยหลัก ยกเวน้สภาพส่ิงอ าานวยความสะดวกในการใช้งานที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ ส าหรับตวัแปรเสริม/ตวัผนัแปรที่เป็นส่วนขยายแบบจ าลองและท า 
หน้าที่ในการขยายปัจจยัหลกั 4 ดา้นขา้งตน้ จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และ/หรือ
พฤติกรรมการใช้ผ่านปัจจัยหลัก 4 ด้าน อย่างไรก็ตามแม้ว่าแบบจ าลอง UTAUT สามารถใช้
พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตวัแปรเสริม/ตวัผนัแปรเป็น
ส่วนขยายแบบจ าลองสามารถเพ่ิมค่าความถูกตอ้งการพยากรณ์ไดม้ากย่ิงขึ้น แต่งานวิจยัที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นว่า มีเพียงการใช้ปัจจยัย่อยที่อยู่ภายใตปั้จจยัหลกัเท่านั้น และไม่มีการน าตวัแปรเสริม/
ตวัผนัแปรเขา้มาใช้ในงานวิจยั ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาขยายขอบเขตทฤษฎีเพื่อค้นหา
ปัจจัยส าคัญ (Salient factors) และสามารถปรับใช้ให้ครอบคลุมถึงการศึกษาในบริบทการใช้
เทคโนโลยีของผูใ้ช้งานโดยเน้นที่ผูบ้ริโภค (Consumer technology use) ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีการลงทุน
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ในกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมาก  ไม่ ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ แอปพลิ เคชั่น และ  เป็น
กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการที่มีความแตกต่าง ส าคัญระหว่างสภาวะการใช้งานเทคโนโลยี
ภายในองค์การธุรกิจของพนักงาน (Employee) (UTAUT) และสภาวะการใช้งานเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริโภค ( Consumer) (UTAUT2) จึงน าไปสู่การพฒันาแบบจ าลองเพ่ิมเติม Modified UTAUT หรือ 
UTAUT 2 จากขอ้จ ากดัขา้งตน้ท าให้ Venkatesh และคณะ พฒันาขยายเพ่ิมเติมแบบจ าลอง Modified 
UTAUT หรือ UTAUT2 ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยเพ่ิมปัจจยั 3 ประการไดแ้ก่ แรงจูงใจ
ดา้นความบนัเทิง (Hedonic motivation) มูลค่าราคา (Price value) และ ความเคยชิน (Habit) เพื่อลด
ขอ้จ ากดั และสามารถปรับใช้เพ่ืออธิบายความตั้งใจ และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในบริบทของ
กลุ่มผูบ้ริโภคไดดี้ย่ิงขึ้น แนวคิดการพฒันา UTAUT 2 ที่เน้นการให้ความสนใจในบริบทที่มีความ
เฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริบทของการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภค เพราะ
เน่ืองจากแนวคิดใหม่ที่ Johns และ Alvesson Karreman กล่าวว่า “บริบทใหม่สามารถท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในแง่มุมต่างๆ ของทฤษฎีได ้เช่น หากเป็นบริบทใหม่ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ปัจจัยที่เคยมีอาจจะไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญอีกต่อไป หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัได ้(มีความสัมพนัธ์โดยตรงหรือมีความสัมพนัธ์โดยออ้ม) หรือ
อาจท าให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์ใหม่ระหว่างปัจจัยได้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีสามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทฤษฎี และน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่” หลกัการของ UTAUT 2 
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ที่ไดรั้บแรงขบัเคลื่อนจาก ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมโดยปัจจยัที่มีอิทธิพล 
ต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมประกอบด้วยปัจจัยหลัก 7 ประการ ได้แก่ (1) ความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ (2) ความคาดหวงัในความพยายาม (3) อิทธิพลของสังคม (4) สภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน (5) แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง (6) มูลค่าราคา และ (7) ความเคยชิน ส่วนตวั 
แปรเสริม/ตวัผนัแปรจ านวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อาย ุและ (3) ประสบการณ์ ยกเวน้ตวัแปร
ความสมคัรใจในการใช้งาน ไม่ไดถู้กน ามาศึกษา เพราะเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มผูบ้ริโภคที่ใช้ 
Mobile internet โดยสมัครใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยหลักและตัวแปรเสริม/ตัวผนัแปรตาม
ทฤษฎี UTAUT2 แสดงในรูปของแบบจ าลอง ดงัรูปที่ 2.6 
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รูปที่ 2.6 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัใน UTATU 2   
Notes:  
1. Moderated by age and gender.  
2. Moderated by age, gender, and experience.  
3. Moderated by age, gender, and experience.  
4. Effect on use behavior is moderated by age and experience.  
5. New relationships are shown as darker lines. 
  
 จากรูปที่ 2.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างความตั้งใจแสดง พฤติกรรม และ/หรือพฤติกรรมการใช้
ไดรั้บอิทธิพลจาก 7 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ (1) ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (2) ความคาดหวงัในความ
พยายาม (3) อิทธิพลของสังคม (4) สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (5) แรงจูงใจด้าน
ความบนัเทิง (6) มูลค่าราคา และ (7) ความเคยชิน ทั้งน้ีสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
และความเคยชินมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ส าหรับตวัแปรเสริม/ตวัผนัแปร จ านวน 3 
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ตวัแปร จะเกิดเป็นความสัมพนัธ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และ/หรือพฤติกรรม
การใช้ผ่านทางปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพส่ิงอ าานวยความสะดวกในการใช้งาน (2) 
แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง (3) มูลค่าราคาและ (4) ความเคยชิน ตามที่ปรากฏเป็นเส้นทึบ ทั้งน้ีตัว
แปรเสริม/ตวัผนัแปร ดา้นประสบการณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ผ่านปัจจยัความตั้งใจ 
แสดงพฤติกรรม  
  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นการกระท าโดยมนุษยแ์สดงออกโดยไม่
รู้ตวั การแสดงออกหรือการกระท าโดยธรรมชาติของมนุษย์สามารถส่งอิทธิพลทางการตลาดได้  
กลุ่มบุคคลหรือครัวเรือน ซ่ึงซ้ือหรือต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อการบริโภคส่วนตัว หรือ
พฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและใช้บริการสินคา้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษา
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุดจาก
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากดั (วนัดี รัตนกายแก้ว, 2554) หรือการกระท าหรือการแสดงออกของ
มนุษยซ่ึ์งเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน เช่น ความคิด ทศันคติและค่านิยม นอกจากน้ีการแสดงออกนั้นๆ 
อาจมาจากการกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น วฒันธรรม และสังคม (นันทา ศรีจรัส , 2551) หรือ
การแสดงกิริยาอาการที่เก่ียวกบัการซ้ือการใชก้ารประเมินผลการคน้หาขอ้มูลสินคา้หรือบริการตาม
ความตอ้งการหรือตามการคาดหวงัของผูบ้ริโภค  

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการที่ เ ก่ียวกับการค้นหาข้อมูลการซ้ือการใช้ การ
ประเมินผล ในสินคา้หรือบริการ หรือพฤติกรรมการผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือการใชก้าร
ประเมิน และการก าจัดสินค้าและบริการของผูบ้ริโภคขั้นสุดท้ายที่ซ้ือสินค้าและบริการไปเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผูบ้ริโภคทุกคนที่ซ้ือสินคา้
และบริการไปเพื่อวตัถุประสงค์เช่นว่าน้ีรวมกนั เรียกว่า ตลาดผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคทัว่โลกนั้นมีความ
แตกต่างกนัในลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายุ รายได ้ระดบั
การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น พฤติกรรมการกินการใช้ การ
ซ้ือ และความรู้สึกนึก คิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกันออกไป ท าให้มีการซ้ือการ
บริโภคสินคา้และบริการหลายๆ ชนิดที่แตกต่างกัน นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแลว้ ยงัมี
ปัจจยัอื่นๆ อีกที่ท าให้มีการบริโภคแตกต่างกนั (กมลภพ ทิพยป์าละ, 2555)  
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ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัน้ีไดม้ีการด าเนินไปในรูปแบบของการเร่ิมตน้ในทุกๆ วนัดว้ย 
การบริโภค ซ่ึงในทุกๆ วนัมีผลิตภณัฑ์และการบริการมากมายเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ซ่ึงท าให้นักการตลาด
ตอ้งแข่งขนักนัเพื่อที่จะผลกัดนัผลิตภณัฑ์ และการบริการของตนให้เป็นที่ตอ้งการของตลาดมาก
ที่สุด ดังนั้นเพื่อที่จะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว นักการตลาดจึงต้องมีการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (นนัทา ศรีจรัส, 2551)  

ผูบ้ริโภค หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งมีอ  านาจซ้ือและจ่ายเงินเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และการบริการ
นั้นๆ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตน (Ayman & Kaya, 2014; นันทา ศรี
จรัส , 2551)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู ้บริโภคแสดงออกถึงกระบวนการในการซ้ือ
สินค้าและการบริการเพ่ือการตอบสนองความพึงพอใจ โดยเร่ิมตั้งแต่การค้นหาสินค้าและการ
บริการนั้นๆ ไปจนถึงประเมินผลจากการใชส้อย (กมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552; นนัทา ศรีจรัส, 2551) 
โดยพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น หมายรวมถึงทั้ งที่ผู ้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือและตัดสินใจไม่ซ้ือซ่ึง
พฤติกรรมของผบูริ้โภคแต่ละคนนั้นมกัจะไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ทศันคติการ
เรียนรู้รับรู้รูปแบบชีวิต และความทรงจ า เป็นตน้ รวมถึง ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น ส่ือ
ต่างๆ ระดับ และลักษณะของสังคม วฒันธรรม ส่ิงที่ท าตามๆ กันมาจนเป็นปกติหรือแมก้ระทัง่
นวตักรรมต่างๆ  

องคป์ระกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือการตดั สินใจ
ซ้ือและการใช้สินคา้และการบริการของผูบ้ริโภค เพื่อที่จะให้นักการตลาดทราบถึงความพึงพอใจ
และความต้องการของผูบ้ริโภค (กมลรัตน์ สัตยาพิมล , 2552) ในการท าการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่นักการตลาดจะน าหลักแนวคิดการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมผู้บริโภคของ
ศาสตราจารย ์Philip Kotler โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาถึงส่ิงกระตุน้ที่มีผลต่อ “ความรู้สึกนึกคิดของผู้
ซ้ือ (Buyer’s Black Box)” ซ่ึงประกอบขึ้นเป็น “โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior 
Model)” โดยตอบ “ค าถามทั้ง 7 ขอ้ 6W และ 1H” ซ่ึงก็คือผูบ้ริโภคเป็นใคร (WHO) ซ้ืออะไร (What) 
ซ้ือท าไม (Why) ใครมีส่วนร่วม (Who participate) ซ้ือที่ไหน (Where) ซ้ือเมื่อไหร่ (When) และซ้ือ
อยา่งไร (How) แลว้น าไปใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป (Goodhope, 2012; อภิญญา นาวายทุธ, 
2556)  
 
 
 



26 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 เกศวิท ูทิพยศ (2557) ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านส่ือออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า  
 1. พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน จากการศึกษาวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือ
ออนไลน์  (Online Banking) ของลูกค้าธนาคาร  ซี ไอ เอ็มบี  ไทย  จ ากัด  (มหาชน ) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ถ้าหาก (1) การท าธุรกรรมของลูกค้าผ่านทางธนาคารออนไลน์ได้รับการ
ด าเนินการอย่างถูกต้องแม่นย า (2) ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยเมื่อท าธุรกรรมออนไลน์กบัเว็บไซต์ของ
ธนาคาร (3) ลูกคา้สามารถเขา้ถึงเวบ็เพจของธนาคารไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย (4) การท าธุรกรรม
ผ่านทางเวป็ของธนาคารสามารถด าเนินการจนเสร็จบริบูรณ์ดว้ยความรวดเร็ว และ (5) ธนาคารช่วย
แกปั้ญหาที่ฉันพบกบัการท าธุรกรรมออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์  (Online 
Banking) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาบริการ ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานให้บริการดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 
 
 นิธินาถ  วงศส์วสัด์ิ  และ ปวีณา  ค าพุกกะ (2557) ไดท้ าการศึกษา ความตั้งใจของผูซ้ื้อขาย
หลกัทรัพยผ่์านอินเทอร์เน็ต  ผลการวิจยั  พบว่า 1.) ความตั้งใจของผูซ้ื้อขายหลกัผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่
ในระดบัสูงที่สุด 2.) การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเส่ียงมี
ผลกระทบต่อระดบัความตั้งใจของผูซ้ื้อขายหลกัทรัพยผ่์านอินเทอร์เน็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดบัความตั้งใจของผูซ้ื้อขายหลกัทรัพยผ่์าน
อินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 44.70 3.) การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกต่อระดบัความตั้งใจของผูซ้ื้อขายหลกัทรัพยผ่์านอินเทอร์เน็ต และการรับรู้
ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อระดบัความตั้งใจของผูซ้ื้อขายหลกัทรัพยผ่์านอินเทอร์เน็ต อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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กุลปริยา นกดี (2558) ไดศ้ึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของ บริษทั พี.ที. 
ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากดั กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มขอ้มูลจาก ผูบ้ริหาร พนกังาน
ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ และพนกังานขบัรถของบริษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์ เพรส จ ากดั จ านวน 
155 คน ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. มี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 
15,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี ในการท างานที่ บริษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส 
จ ากดั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลตอการยอมรับ เทคโนโลยี GPS Tracking ของ
บริษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซเพรส์ จ ากดั ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการเข้าถึงการให้บริการ ในขณะที่ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีทัศนคติต่อเทคโนโลยีคุณภาพการให้บริการดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ความ
น่าเช่ือถือ และความปลอดภยัไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของ บริษทั พี.ที. 
ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากดั 

 
อคัรเดช ป่ินสุข (2558) ไดศ้ึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ  (E-
satisfaction) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผู ้ที่ เคยใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์  
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 280 ตวัอยา่ง ผลการศึกษา 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 
20 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 
15,000 บาท ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผูใ้ช้บริการในจังหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 1) 
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้
ประโยชน์ 2) คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความเป็นส่วนตวั และ 
3) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกค้า และดา้นความ
สะดวกในการใชง้าน ในขณะที่คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ
และด้านการเข้าถึงการให้บริการ ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านการจัด
องค์ประกอบ และดา้นช่องทางในการส่ือสาร ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
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  บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

การด าเนินการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัได้จัดท า แบบสอบถามพร้อมทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการสรุปผลการวิจยั ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดม้ีการ
ก าหนดรูปแบบของวิธีด าเนินการวิจยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 การออกแบบงานวิจยั  

3.2 ลกัษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง และการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
3.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานวิจยั  
3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 การออกแบบงานวิจัย  

งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัมีความประสงค์ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัล
ของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร จึงเลือกใชปั้จจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

3.1.1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5. ดา้นบุคคล 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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3.1.2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
1. การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  
2. การรับรู้ประโยชน์ 
3. การตั้งใจที่จะใชง้าน 

3.1.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี  

1. ความถี่ในซ้ือสลากดิจิทลั  
2. จ านวนเงินในซ้ือสลากดิจิทลั 
2. อุปกรณ์ที่ใชเ้ขา้ถึงอินเตอร์เน็ตเพ่ือซ้ือสลากดิจิทลั 
3. ช่องทางออนไลน์ที่เลือกซ้ือสลากดิจิทลั 
 
โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชวิ้ธีวิจยัเชิง

ส ารวจ (Survey) ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป จากนั้นจึงท าการ 
วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย เพื่อน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางและการบรรยาย
ประกอบ 
 
3.2 ลักษณะของประชากร การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

3.2.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย  
ประชากร (Population) ที่ ผู ้วิจัยเลือกใช้ และก าหนดเป็นประชากรกลุ่ม เป้าหมายใน

การศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรทัว่ไปที่เคยซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน โดยไม่ได้
จ ากดัขอบเขตกลุ่มประชากรตามพ้ืนที่  

3.2.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
ส าหรับการศึกษา และวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งประชากรทัว่ไปที่เคยซ้ือสลาก

ดิจิทลัของธนาคารออมสิน โดยไม่ไดจ้ ากดัขอบเขตกลุ่มประชากรตามพ้ืนที่ตามที่อยูอ่าศยัของกลุ่ม
ตวัอย่าง มีจ านวนของประชากรทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่ ผูวิ้จัยไม่สามารถทราบจ านวนประชากร
เป้าหมาย คือ ผูท้ี่เคยซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินที่แทจ้ริงได ้ดงันั้น ในการท าการศึกษา และ
วิจัยในคร้ังน้ีจะก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร และตั้งสมมติฐานว่า
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) โดยผูวิ้จยัใชสู้ตรการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพื่อประมาณสัดส่วนของประชากรส าหรับท าการวิจยัคร้ังน้ีโดยก าหนดให้
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ระดับความแปรปรวน (P) สูงสุด คือ ร้อยละ 50 หรือ 0.5 และโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ (q) 
เท่ากบั ร้อยละ 50 หรือ 0.5 ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน
จากการสุ่มตวัอยา่งได ้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 โดยสามารถค านวณ และก าหนด ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
(กลัยา วานิชยปั์ญญา, 2554) ดงัสูตรต่อไปน้ี  

 
      n  =  Z2pq 

     e2 
 
โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
Z = ระดบัความเช่ือมัน่ที่ ร้อยละ 95 (Z มีค่าเท่ากบั 1.96)  
p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  
q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ (q) คือ 1 - p เท่ากบั ร้อยละ 50 
e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 

หรือ 0.05  
 
แทนค่าจากสูตรจะไดว่้า  n = (1.96)2(0.5)(1-0.5)  

   (0.05)2  
 

n = 384.16  
 
จากการค านวณข้างต้น ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดับ 

ความเช่ือมั่นเท่ากบั 95% กลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสมส าหรับการศึกษา และท าการวิจยัในคร้ังน้ีควร 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384.16 ตวัอย่าง แต่ทั้งน้ี เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัที่แม่นย ามาก 
ย่ิงขึ้น ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพ่ิมขึ้นอีก 5% เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินประมาณ 405 
ตวัอย่าง และใช้วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มคนที่เคยซ้ือ
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินเท่านั้น 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในงำนวิจัย 

 เคร่ืองมือแบบสอบถามที่ ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้ในการวัดปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออม
สินในรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามด้านประชากรศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวค าถามในส่วนน้ีประกอบด้วย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน                             

ส่วนที่ 2  
พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามแบบ

ปลายปิด ประกอบดว้ย  
- ความถี่ในซ้ือสลากดิจิทลั 
- จ านวนเงินในซ้ือสลากดิจิทลั 
- อุปกรณ์ที่ใชเ้ขา้ถึงอินเตอร์เน็ตเพ่ือซ้ือสลากดิจิทลั 
- ช่องทางออนไลน์ที่เลือกซ้ือสลากดิจิทลั 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
- ดา้นบุคคล 
- ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 
เป็นค าถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert ‘s 

Scale) ที่มีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั มีการให้คะแนนความส าคญั ดงัน้ี 
5  หมายถึง  มากที่สุด 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  นอ้ย 
1  หมายถึง  นอ้ยที่สุด 
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โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางของเบสท ์(Best. 1978 : 174) ดงัน้ี 
  1.00-1.49 หมายถึง ส าคญันอ้ยที่สุด 
  1.50-2.49 หมายถึง ส าคญันอ้ย 
  2.50-3.49 หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
  3.50-4.49 หมายถึง ส าคญัมาก 
  4.50-5.00 หมายถึง ส าคญัมากที่สุด 

 
ส่วนที่ 4 การยอมรับเทคโลโลยี ซ่ึงประกอบดว้ย 
- การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  
- การรับรู้ประโยชน์ 
- การตั้งใจที่จะใชง้าน 
 
เป็นค าถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert ‘s 

Scale) ที่มีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั มีการให้คะแนนความส าคญั ดงัน้ี 
5  หมายถึง  มากที่สุด 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  นอ้ย 
1  หมายถึง  นอ้ยที่สุด 

โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางของเบสท ์(Best. 1978 : 174) ดงัน้ี 
  1.00-1.49 หมายถึง ส าคญันอ้ยที่สุด 
  1.50-2.49 หมายถึง ส าคญันอ้ย 
  2.50-3.49 หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
  3.50-4.49 หมายถึง ส าคญัมาก 
  4.50-5.00 หมายถึง ส าคญัมากที่สุด 
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3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาและวิจยัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก

ดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัได้จดัท าแบบสอบถามแบบออนไลน์ และ
กระจายแบบสอบถามดงักล่าวผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เคยซ้ือสลากดิจิทลั
ของธนาคารออมสิน  โดยวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่รวดเร็ว และประหยดัค่าใช้จ่าย ซ่ึงใช้
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2561 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
น าแบบสอบถามที่ไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการค านวณค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนาใช้สถิติความถี่  (Frequency) การหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ในการน าเสนอขอ้มูลพ้ืนฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
     1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น าแบบสอบถามมาแจกแจง ความถี่ 

(Frequency) และ น าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
     1.2 พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติ

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
     1.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
     1.4 การยอมรับเทคโนโลยี ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) 
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2. กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) 
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) 
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) ในการ

ทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดระดับนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
 
สูตรในกำรหำค่ำเฉลี่ยในกำรวิจัย มีดังนี้ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
 

P =    f (100) 
N 

 
เมื่อ P  คือ  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
f  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

   

 
 

เมื่อ  X   แทน ค่าเฉลี่ย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  
 

( )
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เมื่อ  S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
   ( )2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) 
 
โดยใชสู้ตร  
 

Y = a + bX 
 

 
เมื่อ Y = ตวัแปรตาม  
X = ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้  
a = ค่าคงที่ (Constant)  
b = ความชนั (Slope)  
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 บทน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกบัตวั
แปร ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถามที่มีค าตอบครบถว้น จ านวน 400 ชุด ไดม้ีผล
การวิเคราะห์ประกอบไปดว้ย 
 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน
ในกรุงเทพมหานคร 
 4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 4.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

4.4 พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 4.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 132 33.00 
หญิง 268 67.00 
รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 และเพศชาย จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 

 
ตารางที่ 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 5 1.25 

อาย ุ21 – 30 ปี 72 18.00 
อาย ุ31 – 40 ปี 110 27.50 
อาย ุ41 – 50 ปี 102 25.50 
อาย ุ51 – 60 ปี 77 19.30 
อาย ุ61 ปีขึ้นไป 34 8.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่

มีอายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมา อายุ อายุ 41 – 50 ปี 
จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 อายุ อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 อายุ 
21 – 30 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 
และนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.3 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 65 16.25 

ปริญญาตรี 326 81.50 
สูงกว่าปริญญาตรี 9 2.25 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 รองลงมา ต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.25 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 179 44.75 
สมรส 215 53.75 
อื่นๆ 6 1.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่

มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมา โสด จ านวน 179 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.75 และอื่นๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย 1.50 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.5 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 138 34.50 
พนกังาน/ลกูจา้งบริษทัเอกชน 153 38.25 

ธุรกิจส่วนตวั 42 10.50 
วิชาชีพอิสระ 34 8.50 

พ่อบา้น/แม่บา้น 10 2.50 
นกัเรียน/นกัศึกษา 15 3.75 

อื่นๆ 8 2.00 
รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
มีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน มากที่สุด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 รองลงมา 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อย 34.50 ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.50 วิชาชีพอิสระ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย 8.50 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อย 3.75 พ่อบา้น/แม่บา้น จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และอื่นๆ จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.6 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 43 10.75 

10,001 – 15,000 บาท 211 52.75 
15,001 – 20,000 บาท 93 23.25 
20,001 – 25,000 บาท 18 4.50 
30,001 – 35,000 บาท 11 2.75 

มากกว่า 35,001 บาท ขึ้นไป 24 6.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มากที่สุด จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 
รองลงมา รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 รายได้น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 รายไดม้ากกว่า 35,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 รายได ้20,001 – 25,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ
รายได ้30,001 – 35,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย 2.75 ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 4.7 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. สามารถตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทลัไดด้ว้ยตวัเอง 4.18 0.604 มาก 
2. สามารถเลือกซ้ือสลากดิจิทัลแต่ละประเภทที่ตรงต่อความ
ตอ้งการได ้

3.62 0.690 มาก 

3. มีสลากดิจิทลัให้เลือกซ้ือหลายประเภท 4.22 0.640 มาก 
รวม 4.01 0.645 มาก 

  
จากตารางที่ 4.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง มีสลากดิจิทลั
ให้เลือกซ้ือหลายประเภท มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 สามารถตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทลัไดด้ว้ยตวัเอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 และสามารถเลือกซ้ือสลากดิจิทลัแต่ละประเภทที่ตรงต่อความตอ้งการได ้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.8 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านราคา 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. มีการระบุราคาสลากดิจิทลัที่ชดัเจน และตรวจสอบได ้ 3.43 0.779 ปานกลาง 
2. ราคาของสลากดิจิทลัมีความเหมาะสมกบัผลตอบแทน 4.28 0.759 มาก 
3. ราคาต่อหน่วยของสลากดิจิทลัสามารถซ้ือเพ่ือออมเงินได ้ 3.92 0.923 มาก 

รวม 3.87 0.820 มาก 
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จากตารางที่ 4.8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ราคาของสลากดิจิทลัมีความ
เหมาะสมกบัผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 ราคาต่อหน่วยของสลากดิจิทลัสามารถซ้ือเพื่อออม
เงินได ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ในเร่ือง มีการระบุราคาสลาก
ดิจิทลัที่ชดัเจน และตรวจสอบได ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.43 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.9 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. สามารถซ้ือสลากดิจิทลัไดห้ลายช่องทาง 3.63 0.861 มาก 
2. สลากดิจิทลัสามารถไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดผ่านช่องทางได้
หลากหลาย 

3.92 0.836 มาก 

3. สามารถช าระค่าสลากดิจิทลัไดห้ลายช่องทาง 3.94 0.714 มาก 
รวม 3.83 0.804 มาก 

  
จากตารางที่ 4.9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง สามารถช าระ
ค่าสลากดิจิทลัไดห้ลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 สลากดิจิทลัสามารถไถ่ถอนเมื่อครบก าหนด
ผ่านช่องทางไดห้ลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 และสามารถซ้ือสลากดิจิทลัไดห้ลายช่องทาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. ไดส่้วนลดในการซ้ือสลากดิจิทลั 3.70 0.730 มาก 
2. มีการลุน้รางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั 3.58 1.216 มาก 
3. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีดอกเบี้ยจากการซ้ือสลากดิจิทลั 3.14 1.103 ปานกลาง 

รวม 3.47 1.016 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ 4.10 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง 
ได้ส่วนลดในการซ้ือสลากดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 มีการลุ้นรางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 และให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ในเร่ือง ไดรั้บการยกเวน้ภาษีดอกเบี้ ย
จากการซ้ือสลากดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.14 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.11 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านบุคคล 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. มีพนักงานของธนาคารค่อยแนะน าบริการในการซ้ือสลาก
ดิจิทลั 

3.40 0.950 ปานกลาง 

2. พนักงานของธนาคารเต็มใจในการให้บริการแก่ผูซ้ื้อสลาก
ดิจิทลั 

3.35 0.840 ปานกลาง 

3. พนกังานของธนาคารสามารถแกไ้ขปัญหาในการซ้ือสลาก
ดิจิทลัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.19 0.567 มาก 

รวม 3.65 0.785 มาก 
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จากตารางที่ 4.11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง พนักงานของ
ธนาคารสามารถแก้ไขปัญหาในการซ้ือสลากดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง ในเร่ือง มีพนักงานของธนาคารค่อยแนะน าบริการในการซ้ือสลาก
ดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 และพนกังานของธนาคารเต็มใจในการให้บริการแก่ผูซ้ื้อสลากดิจิทลั มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.12 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการ 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. กระบวนการในการซ้ือสลากดิจิทลัไม่ซบัซ้อน 4.17 0.478 มาก 
2. การช าระเงินค่าซ้ือสลากดิจิทลัมีความสะดวกรวดเร็ว 4.57 0.495 มาก 
3. การไถ่ถอนสลากดิจิทลัสามารถท าไดด้ว้ยตวัลกูคา้เอง 4.60 0.490 มากที่สุด 

รวม 4.45 0.488 มาก 

  
จากตารางที่ 4.12 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ ที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง การไถ่
ถอนสลากดิจิทัลสามารถท าได้ด้วยตัวลูกคา้เอง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 การช าระเงินค่าซ้ือสลาก
ดิจิทัลมีความสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และให้ความส าคัญในระดับมาก ในเร่ือง
กระบวนการในการซ้ือสลากดิจิทลัไม่ซบัซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. แอพพลิเคชัน่ในการซ้ือสลากดิจิทลัมีรูปแบบสวยงาม ใชง้าน
ง่าย 

4.42 0.494 มาก 

2. สีที่ใชใ้นแอพพลิเคชัน่สบายตา จดจ าง่าย 4.37 0.483 มาก 
3. องคป์ระกอบต่างๆ ในแอพพลิเคชัน่ถูกจดัเรียงอยา่งสวยงาม 
เป็นระเบียบ 

4.45 0.498 มาก 

รวม 4.41 0.492 มาก 

  
จากตารางที่ 4.13 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการน าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ในเร่ือง องค์ประกอบต่างๆ ในแอพพลิเคชั่นถูกจดัเรียงอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.45 แอพพลิเคชัน่ในการซ้ือสลากดิจิทลัมีรูปแบบสวยงาม ใชง้านง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 และสีที่
ใชใ้นแอพพลิเคชัน่สบายตา จดจ าง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 𝒙 S.D. การแปลค่า 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.01 0.645 มาก 
ดา้นราคา 3.87 0.820 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.83 0.804 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.47 1.016 ปานกลาง 
ดา้นบุคคล 3.65 0.785 มาก 
ดา้นกระบวนการ 4.45 0.488 มาก 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.41 0.492 มาก 

รวม 3.96 0.721 มาก 
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 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 รองลงมาคือ ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 ดา้น
ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.47 ตามล าดบั 

 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.15 ขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

การยอมรับเทคโนโลย ี
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและติดตั้งเพ่ือใช้งานได้
สะดวกรวดเร็ว 

4.00 0.836 มาก 

2. กระบวนการซ้ือสลากดิจิทลัเขา้ใจง่าย 3.93 0.774 มาก 
3. สามารถท าธุรกรรมในการซ้ือสลากดิจิทลัไดร้วดเร็ว 4.12 0.615 มาก 
4. สามารถเขา้ซ้ือสลากดิจิทลัไดจ้ากหลากหลายอุปกรณ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์, โทรศพัทม์ือถือ ฯ 

4.05 0.628 มาก 

5. แอพพลิเคชัน่ในการซ้ือสลากดิจิทลัมีความเสถียรในการใช้
งาน 

3.51 0.649 มาก 

รวม 3.92 0.700 มาก 

 
จากตารางที่ 4.15 การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง สามารถ
ท าธุรกรรมในการซือ้สลากดิจิทลัไดร้วดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 รองลงมาคือ สามารถเขา้ซ้ือสลาก
ดิจิทัลได้จากหลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ ฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและติดตั้งเพ่ือใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
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กระบวนการซ้ือสลากดิจิทัลเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และแอพพลิเคชั่นในการซ้ือสลาก
ดิจิทลัมีความเสถียรในการใชง้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.16 ขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 

การยอมรับเทคโนโลย ี
การรับรู้ประโยชน์ 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปไปซ้ือสลากที่ธนาคาร 4.62 0.597 มากที่สุด 
2. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 4.51 0.617 มากที่สุด 
3. ระบบมีความปลอดภยัในการใชง้าน 4.24 0.771 มาก 
4. ผูใ้ชง้านไม่ตอ้งถือเงินสดไปซ้ือสลากที่ธนาคาร 4.29 0.557 มาก 
5. สามารถซ้ือสลากดิจิทลัไดท้กุที่ทุกเวลา 4.51 0.596 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.628 มาก 

 
จากตารางที่ 4.16 การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ประโยชน์ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง ช่วยลดเวลาในการ
เดินทางไปไปซ้ือสลากที่ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 รองลงมาคือ ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และสามารถซ้ือสลากดิจิทลัไดทุ้กที่ทุกเวลา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากนัเท่ากบั 4.51 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ผูใ้ช้งานไม่ตอ้งถือเงินสดไปซ้ือ
สลากที่ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 และระบบมีความปลอดภยัในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.24 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17 ขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร การตั้งใจที่จะใชง้าน 

การยอมรับเทคโนโลย ี
การต้ังใจที่จะใช้งาน 

𝒙 S.D. การแปลค่า 

1. การซ้ือสลากดิจิทลัท าให้มีความสะดวกในการใชง้าน 4.11 0.700 มาก 
2. สามารถเช็คข้อมูลการซ้ือสลากดิจิทัลได้ทุกเวลาตามที่
ตอ้งการ 

4.22 0.628 มาก 

3. มีความปลอดภยัในการใชง้าน และมีการปกป้องขอ้มลูส่วน
บุคคลอยา่งมมีาตรฐาน 

4.18 0.543 มาก 

รวม 4.17 0.624 มาก 

 
จากตารางที่ 4.17 การยอมรับเทคโนโลยี การตั้งใจที่จะใชง้าน ทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญในระดบัมาก ในเร่ือง สามารถเช็คขอ้มูลการซ้ือสลาก
ดิจิทัลได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีการ
ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างมีมาตรฐาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และการซ้ือสลากดิจิทลัท าให้มี
ความสะดวกในการใชง้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 ตามล าด ั

 
ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการระบบดิจิทลัแบงก์
กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

การยอมรับเทคโนโลย ี 𝒙 S.D. การแปลค่า 
การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 3.92 0.700 มาก 
การรับรู้ประโยชน์ 4.43 0.628 มาก 

การตั้งใจที่จะใชง้าน 4.17 0.624 มาก 

รวม 4.17 0.650 มาก 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจิทัล

แบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ การรับรู้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 รองลงมา
คือ การตั้งใจที่จะใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.92 ตามล าดบั 
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4.4 พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.19 พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. ท่านซ้ือสลากของธนาคารออมสินเน่ืองจากสามารถซ้ือใน
รูปแบบดิจิทลัได ้

4.56 0.497 มากที่สุด 

2. ท่านซ้ือสลากดิจิทลัเพราะสามารถซ้ือไดทุ้กที่ทุกเวลา 4.55 0.498 มากที่สุด 

3. สลากดิจิทลัที่ท่านซ้ือสามารถตรวจสอบรางวลัไดทุ้กคร้ังที่
ตอ้งการ 

4.48 0.500 
มาก 

4. สามารถไถ่ถอนสลากดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชั่นได้เมื่อครบ
ก าหนดโดยไม่ตอ้งไปธนาคาร 

4.67 0.471 
มากที่สุด 

5. ไดรั้บดอกเบี้ยเขา้บญัชีอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งไปไถ่ถอนสลาก
ดิจิทลั 

4.54 0.499 
มากที่สุด 

6. สามารถซ้ือสลากดิจิทลัเพ่ิมเมื่อตอ้งการไดทุ้กเมื่อโดยไม่ตอ้ง
ไปยงัสาขาธนาคาร 

4.58 0.494 
มากที่สุด 

7. ไดสิ้ทธ์ิลุน้รางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั 4.59 0.493 มากที่สุด 
รวม 4.55 0.493 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  4.19 พบว่า พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน

กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ สามารถไถ่ถอนสลากดิจิทลัผ่านแอพพลิเคชั่นไดเ้มื่อครบก าหนด
โดยไม่ตอ้งไปธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 รองลงมาคือ ไดสิ้ทธ์ิลุน้รางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 สามารถซ้ือสลากดิจิทัลเพ่ิมเมื่อต้องการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องไปยงัสาขา
ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.58 ท่านซ้ือสลากของธนาคารออมสินเน่ืองจากสามารถซ้ือในรูปแบบ
ดิจิทัลได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 ท่านซ้ือสลากดิจิทัลเพราะสามารถซ้ือได้ทุกที่ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.55 ไดรั้บดอกเบี้ยเข้าบญัชีอัตโนมติัโดยไม่ตอ้งไปไถ่ถอนสลากดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 และสลากดิจิทลัที่ท่านซ้ือสามารถตรวจสอบรางวลัไดทุ้กคร้ังที่ตอ้งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 
ตามล าดบั 
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4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก

ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
รูปแบบทัว่ไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทัว่ไป คือ  

 
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

 
เมื่อ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตวัแปรตาม  
X1, X2, …, Xn   คือ  ตวัแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที่ n  
b0    คือ  ค่าคงที่สมการ  
b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตวัแปรอิสระที่  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที่ n  
 
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

 
เมื่อ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตวัแปรตาม  
X1, X2, …, Xn  คือ  ตวัแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที่ n  
b0    คือ  ค่าคงที่สมการ  
b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตวัแปรอิสระที่  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที่ n  
X1    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
X2    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา  
X3    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
X4    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
X5    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล 
X6    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ  
X7    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการน าเสนอลกัษณะ 

ทางกายภาพ  
Y    คือ  พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน 

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในซ้ือสลากดิจิทลั 
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สมมติฐาน  
H0 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลั

ของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 
ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย

ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.20 พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร (Y1) 

R = 0.165, R2 = 0.027, SEE = 0.203, F = 1.564, Sig. = 0.010*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 1 ตวัแปร ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร คือ ดา้นกระบวนการ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
(R) เท่ากบั 0.165 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 2.70 สามารถน ามาแทนค่าในสมการ
พยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y1 = 4.051 + 0.092X6  

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.001 0.023 0.982 
2. ดา้นราคา -0.010 -0.439 0.661 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.001 0.027 0.978 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.008 0.379 0.705 
5. ดา้นบุคคล 0.030 1.241 0.215 
6. ดา้นกระบวนการ 0.092 2.601 0.010* 
7. ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 0.001 0.035 0.972 

ค่าคงที่ 4.051 17.415 0.000* 
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สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 

รูปแบบทัว่ไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทัว่ไป คือ  
 
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

 
เมื่อ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตวัแปรตาม  
X1, X2, …, Xn   คือ  ตวัแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที่ n  
b0    คือ  ค่าคงที่สมการ  
b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตวัแปรอิสระที่  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที่ n  
 
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

 
เมื่อ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตวัแปรตาม  
X1, X2, …, Xn  คือ  ตวัแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที่ n  
b0    คือ  ค่าคงที่สมการ  
b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตวัแปรอิสระที่  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที่ n  
X1    คือ  การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
X2    คือ  การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นความสามารถของระบบ 
X3    คือ  การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการตั้งใจที่จะใชง้าน 
Y    คือ  พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน 

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในซ้ือสลากดิจิทลั 
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สมมติฐาน  
H0 : การยอมรับเทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออม

สินในกรุงเทพมหานคร 
H1 : การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน

ในกรุงเทพมหานคร 
 
ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย

ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตารางที่ 4.21 พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร (Y2) 

R = 0.109, R2 = 0.012, SEE = 0.203, F = 1.591, Sig. = 0.191  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
3 ตวัแปร โดยไม่มีตวัแปรอิสระใดเลยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออม
สินในกรุงเทพมหานคร   

 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b) t Sig. 
1. ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 0.033 1.468 0.143 
2. ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 0.044 1.385 0.167 
3. ดา้นการตั้งใจที่จะใชง้าน -0.050 -1.731 0.084 

ค่าคงที่ 4.453 41.222 0.000* 



บทที่ 5 
 

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน 
กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสินในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคือ ผู ้ที่ เคยซ้ือสลากธนาคารออมสินใน

กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะผูท้ี่ซ้ือหรือเคยซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินที่อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน ณ ระดับ ความเช่ือมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ กลุ่มคนที่เคยซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินเท่านั้น จ านวน 400 คน  

ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ตวัแปรอิสระ 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้าน
บุคคล, ด้านกระบวนการ และด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และการยอมรับเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน, การรับรู้ประโยชน์  และการตั้ งใจที่จะใช้งาน 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ความถี่ในซ้ือสลากดิจิทลั จ านวนเงินในซ้ือสลากดิจิทลั อุปกรณ์ที่
ใชเ้ขา้ถึงอินเตอร์เน็ตเพ่ือซ้ือสลากดิจิทลั และช่องทางออนไลน์ที่เลือกซ้ือสลากดิจิทลั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามเป็นแบบชุดกระดาษค าตอบให้แก่
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง และน าขอ้มูลที่ไดม้าไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการท าการทดสอบสมมติฐานผูวิ้จยัใช้
สถิติพหุคูณ (Multiple Regression) ในการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการ
ยอมรับเทคโนโลยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลจากการวิจยัไดด้งัน้ี  

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูซ้ื้อ
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.00 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีอาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมา อาย ุอาย ุ41 – 50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 25.50 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.50 รองลงมา ต ่ากว่าปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 16.25 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมา โสด คิดเป็นร้อยละ 44.75 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.25 รองลงมา ข้าราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อย 34.50 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
52.75 รองลงมา รายได ้15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.25 ตามล าดบั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสินในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 รองลงมาคือ ดา้น
การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 ดา้น
ราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 ดา้นบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.65 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.47 ตามล าดบั 

3. การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจิทัลแบงก์กิ้งในเขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ การรับรู้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 รองลงมาคือ การตั้งใจที่จะ
ใชง้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั 

4. พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ 
สามารถไถ่ถอนสลากดิจิทลัผ่านแอพพลิเคชั่นไดเ้มื่อครบก าหนดโดยไม่ตอ้งไปธนาคาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.67 รองลงมาคือ ไดสิ้ทธ์ิลุน้รางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.59 สามารถซ้ือ
สลากดิจิทลัเพ่ิมเมื่อตอ้งการไดทุ้กเมื่อโดยไม่ตอ้งไปยงัสาขาธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.58 ท่านซ้ือ
สลากของธนาคารออมสินเน่ืองจากสามารถซ้ือในรูปแบบดิจิทลัได ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 ท่านซ้ือ
สลากดิจิทลัเพราะสามารถซ้ือไดทุ้กที่ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 ไดรั้บดอกเบี้ยเขา้บญัชีอตัโนมติั
โดยไม่ต้องไปไถ่ถอนสลากดิจิทัล  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และสลากดิจิทัลที่ท่านซ้ือสามารถ
ตรวจสอบรางวลัไดทุ้กคร้ังที่ตอ้งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 ตามล าดบั 
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
กระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และไม่มีปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีใดเลยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร   

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา พบว่า ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่มีความถี่ในซ้ือสลากดิจิทลั คือ เดือนละคร้ัง โดยจ านวนเงินในซ้ือสลากดิจิทลั น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 บาท/คร้ัง ส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพ่ือซ้ือสลากดิจิทัล คือ 
Smartphone และมีช่องทางออนไลน์ที่เลือกซ้ือสลากดิจิทลัดว้ย แอพพลิเคชั่นบนมือถือ มากที่สุด 
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการต่างๆ นิยมซ้ือสินคา้และบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ดว้ยแอพพลิเคชัน่บทสมาร์ทโฟนมากขึ้นตามการพฒันาทางเทคโลโนลีที่มีผลต่อการด ารง
ชีวติให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นจึงเป็นโอกาสและความทา้ทายให้กบัผูท้ี่ตอ้งการจ าหน่ายสินคา้
หรือบริการที่ตอ้งพฒันาสินคา้และบริการของตนให้สามารถท าธุรกรรมดว้ยระบบออนไลน์ไดเ้พื่อ
ตอบสนองผูซ้ื้อและเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ผูข้ายสินคา้และบริการ  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
กระบวนการ เป็นปัจจยัที่ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัให้ความส าคญัมากที่สุด สามารถวิเคราะห์ไดว่้าการซ้ือ
สลากดิจิทลันั้นตอ้งมีความสะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และผูซ้ื้อสามารถท าธุรกรรมไดด้้วยตนเอง 
สามารถตรวจสอบขอ้มูล และบริหารจดัการสลากของตนได ้ดงันั้นกระบวนการในการซ้ือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินผ่านแอพพลิเคชัน่มายโม่จึงตอ้งใช้งานง่ายและมีประโยชน์ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาที่ไดค้ือ การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจิทลัแบงก์กิ้งใน
เขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ การรับรู้ประโยชน์ รองลงมาคือ การตั้งใจที่จะใช้งาน และการ
รับรู้ความง่ายในการใชง้าน ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการ  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการศุกษาของเกศวิทู ทิพยศ (2557) ไดศ้ึกษาเร่ือง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ กรณีศึกษา  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า คือ ด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของลูกคา้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนการยอมรับเทคโนโลยีจากการศึกษาพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก

ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร แตกต่างจากผลการศึกษาของนิธินาถ  วงศ์สวสัด์ิ  
และ ปวีณา  ค าพุกกะ (2557) ไดท้ าการศึกษา ความตั้งใจของผูซ้ื้อขายหลกัทรัพยผ่์านอินเทอร์เน็ต  
ผลการวิจัย  พบว่า การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเส่ียงมี
ผลกระทบต่อระดบัความตั้งใจของผูซ้ื้อขายหลกัทรัพยผ่์านอินเทอร์เน็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ควรพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เน่ืองจากผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออม

สินให้ความส าคัญมากที่ สุดในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ดังนั้ น
แอพพลิเคชั่นมายโม่ที่ให้บริการในการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินตอ้งมีความสามารถใน
การตอบสนองการซ้ือสลากและการตรวจสอบขอ้มูลสลากไดง่้าย ขั้นตอนไม่ยุง่ยากซบัซ้อน 

2. ควรสร้างการรับรู้ให้แก่ผูซ้ื้อสลาก การที่จะท าให้ผูซ้ื้อสลากดิจิทัลมาใช้บริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์นั้นตอ้งสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานให้ผูซ้ื้อสลากและการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งานก็เป็นอีกปัจจยัดา้นหน่ึงที่จะส่งผลให้ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัเกิดความสะดวกใน
การใชง้านและใชบ้ริการในช่องทางน้ีซ ้า 

3. ควรส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้ให้ผูท้ี่มีความสนใจในการซ้ือสลากของธนาคาร
ในรูปแบบเดิมมาใช้บริการในช่องทางออนไลน์ที่เป็นสลากดิจิทลัมากขึ้นเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนใน
การออกสลากของธนาคาร 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

 1. ท าการเพ่ิมพ้ืนที่ในการศึกษาให้กวา้งและครอบคลุมประชากรในช่วงอายตุ่างๆ มากขึ้น 
 2. ควรเพ่ิมปัจจยัดา้นการลงทุนหรือการออมในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

 
แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
ข้อมูลจะถูกน าไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น 

 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลั
ของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 5 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงที่สุด 

1. เพศ  
 1) ชาย      2) หญิง  

2. อาย ุ 
 1) นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี    2) อาย ุ21 – 30 ปี  
 3) อาย ุ31 – 40 ปี     4) อาย ุ41 – 50 ปี  
 5) อาย ุ51 – 60 ปี    6) อาย ุ61 ปีขึ้นไป 

3. ระดบัการศึกษา  
 1) ต ่ากว่าปริญญาตรี    
 2) ปริญญาตรี 
 3) สูงกว่าปริญญาตรี    

4. สถานภาพสมรส 
 1) โสด     
 2) สมรส  
 3) อื่นๆ (ระบุ)...........................     

5. อาชีพ  
 1) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ      
 4) พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
 3) ธุรกิจส่วนตวั      
 4) วิชาชีพอิสระ     
 5) พ่อบา้น/แม่บา้น 
 6) นกัเรียน/นกัศึกษา 
 7) อื่นๆ (ระบุ)...........................  

6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
 1) นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  2) 10,001 – 15,000 บาท  
 3) 15,001 – 20,000 บาท    4) 20,001 – 25,000 บาท  
 5) 30,001 – 35,000 บาท   6) มากกว่า 35,001 บาท ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามทุกขอ้ โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความส าคัญของ
ท่านมากที่สุด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ด้านผลิตภัณฑ์ (5) (4) (3) (2) (1) 
7. สามารถตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทลัไดด้ว้ยตวัเอง      
8. สามารถเลือกซ้ือสลากดิจิทลัแต่ละประเภทที่ตรงต่อความ
ตอ้งการได ้

     

9. มีสลากดิจิทลัให้เลือกซ้ือหลายประเภท      
ด้านราคา (5) (4) (3) (2) (1) 

10. มีการระบุราคาสลากดิจิทลัที่ชดัเจน และตรวจสอบได ้      
11. ราคาของสลากดิจิทลัมีความเหมาะสมกบัผลตอบแทน      
12. ราคาต่อหน่วยของสลากดิจิทลัสามารถซ้ือเพ่ือออมเงินได ้      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (5) (4) (3) (2) (1) 
13. สามารถซ้ือสลากดิจิทลัไดห้ลายช่องทาง      
14. สลากดิจิทลัสามารถไถ่ถอนเมือ่ครบก าหนดผ่านช่องทาง
ไดห้ลากหลาย 

     

15. สามารถช าระค่าสลากดิจิทลัไดห้ลายช่องทาง      
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (5) (4) (3) (2) (1) 
16. ไดส่้วนลดในการซ้ือสลากดิจิทลั      
17. มีการลุน้รางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั      
18. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีดอกเบี้ยจากการซ้ือสลากดิจิทลั      

ด้านบุคคล (5) (4) (3) (2) (1) 
19. มีพนกังานของธนาคารค่อยแนะน าบริการในการซ้ือสลาก
ดิจิทลั 

     

20. พนักงานของธนาคารเต็มใจในการให้บริการแก่ผูซ้ื้อ
สลากดิจิทลั 

     

21. พนกังานของธนาคารสามารถแกไ้ขปัญหาในการซ้ือ
สลากดิจิทลัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     

ด้านกระบวนการ (5) (4) (3) (2) (1) 
22. กระบวนการในการซ้ือสลากดิจิทลัไม่ซบัซ้อน      
23. การช าระเงินค่าซ้ือสลากดิจิทลัมีความสะดวกรวดเร็ว      
24. การไถ่ถอนสลากดิจิทลัสามารถท าไดด้ว้ยตวัลูกคา้เอง      

ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (5) (4) (3) (2) (1) 
25. แอพพลิเคชั่นในการซ้ือสลากดิจิทลัมีรูปแบบสวยงาม ใช้
งานง่าย 

     

26. สีที่ใชใ้นแอพพลิเคชัน่สบายตา จดจ าง่าย      
27. องคป์ระกอบต่างๆ ในแอพพลิเคชัน่ถูกจดัเรียงอยา่ง
สวยงาม เป็นระเบียบ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามทุกขอ้ โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความส าคัญของ
ท่านมากที่สุด 

การยอมรับเทคโนโลย ี

ระดับความส าคัญ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (5) (4) (3) (2) (1) 
28. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่และติดตั้งเพ่ือใช้งานได้
สะดวกรวดเร็ว 

     

29. กระบวนการซ้ือสลากดิจิทลัเขา้ใจง่าย      
30. สามารถท าธุรกรรมในการซ้ือสลากดิจิทลัไดร้วดเร็ว      
31. สามารถเขา้ซ้ือสลากดิจิทลัไดจ้ากหลากหลายอุปกรณ์ 
เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศพัทม์ือถือ ฯ 

     

32. แอพพลิเคชั่นในการซ้ือสลากดิจิทลัมีความเสถียรในการ
ใชง้าน 

     

การรับรู้ประโยชน์ (5) (4) (3) (2) (1) 
33. ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปไปซ้ือสลากที่ธนาคาร      
34. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง      
35. ระบบมีความปลอดภยัในการใชง้าน      
37. ผูใ้ช้งานไม่ตอ้งถอืเงินสดไปซ้ือสลากที่ธนาคาร      
38. สามารถซ้ือสลากดิจิทลัไดทุ้กที่ทกุเวลา      
39. การซ้ือสลากดิจิทลัท าให้มีความสะดวกในการใชง้าน      
40. สามารถเช็คข้อมูลการซ้ือสลากดิจิทัลได้ทุกเวลาตามที่
ตอ้งการ 

     

41. มีความปลอดภยัในการใชง้าน และมีการปกป้องขอ้มลู
ส่วนบุคคลอยา่งมีมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามทุกขอ้ โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความส าคัญของ
ท่านมากที่สุด 

พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร 

ระดับความส าคัญ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

(5) (4) (3) (2) (1) 
42. ท่านซ้ือสลากของธนาคารออมสินเน่ืองจากสามารถซ้ือใน
รูปแบบดิจิทลัได ้

     

43. ท่านซ้ือสลากดิจิทลัเพราะสามารถซ้ือไดทุ้กที่ทุกเวลา      
44. สลากดิจิทลัที่ท่านซ้ือสามารถตรวจสอบรางวลัไดทุ้กคร้ัง
ที่ตอ้งการ 

     

45. สามารถไถ่ถอนสลากดิจิทลัผ่านแอพพลิเคชัน่ไดเ้มื่อครบ
ก าหนดโดยไม่ตอ้งไปธนาคาร 

     

46. ได้รับดอกเบี้ ยเข้าบัญชีอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปไถ่ถอน
สลากดิจิทลั 

     

47. สามารถซ้ือสลากดิจิทลัเพ่ิมเมื่อตอ้งการไดทุ้กเมื่อโดยไม่
ตอ้งไปยงัสาขาธนาคาร 

     

48. ไดสิ้ทธ์ิลุน้รางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั      
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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