สารนิพนธ์
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
Factors Influencing Buyer Behavior of GSB Digital Lotteries in Bangkok

ณัฐ ยงวัฒนา
5917103001

สารนิพนธ์ นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการตลาด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พุทธศักราช 2562
ลิขสิ ทธ์ ของมหาวิทยาลัยสยาม

(ข)

ส่ ว นผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า น
กระบวนการ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่มีปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีใดเลยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ การยอมรับเทคโนโลยี สลากดิจิทลั

(ง)

กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ ผูเ้ ขียนต้องขอขอบพระคุณ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก เป็ น
อย่างสู งที่ท่านได้กรุ ณารับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ ช่วยควบคุม ช่ วยวางแผนแนวทางให้
คาแนะนา ตลอดจนตรวจและแก้ไขสารนิ พนธ์น้ ี ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และขอขอบพระคุณ
ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจนได้ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั
นอกจากนี้ ผู ้เขี ย นขอขอบพระคุ ณ ดร.พิ เชษฐ์ มุ สิ ก ะโปดก ที่ ก รุ ณ าตรวจสอบแก้ไ ข
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ ให้มีความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณต่อทุกๆ ท่านที่มิได้กล่าว
นามมาในที่น้ ี ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการเขียนสารนิพนธ์น้ ี
สุดท้ายนี้ หวังว่าสารนิพนธ์ฉบับนี้ คงจะเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจจะศึกษาวิจยั ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ต่อไป
ณัฐ ยงวัฒนา
7 กันยายน 2562

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย........................................................................................................................(ก)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ...................................................................................................................(ค)
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................ (ง)
บทที่
1. บทนา
1.1 ความเป็ นมา.............................................................................................................. 1
1.2 ความสาคัญของปัญหา............................................................................................. 2
1.3 กรอบแนวความคิด.................................................................................................... 4
1.4 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา........................................................................................... 5
1.5 วัตถุประสงค์ของการศึกษา....................................................................................... 5
1.4 สมมติฐานการศึกษา................................................................................................. 6
1.5 ขอบเขตของการศึกษา.............................................................................................. 6
1.6 นิยามคาศัพท์............................................................................................................. 7
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ....................................................................................... 8
2. วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s)......................... 9
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี.................................................... 14
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค........................................................ 24
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง.................................................................................................... 26
3. วิธีดาเนินการศึกษา
3.1 การออกแบบงานวิจยั ................................................................................................ 28
3.2 ลักษณะของประชากร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
และการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง............................................................................................... 29
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั .......................................................................................... 31
3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล.................................................................................. 33
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล............................................33

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บทที่
4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ในกรุ งเทพมหานคร........................................................................................................ 36
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร.................................................... 40
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร.............................................................................. 45
4.4 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร...................48
4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน............................................................... 49
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
5.1 สรุ ปผลการวิจยั ......................................................................................................... 54
5.2 อภิปรายผลการวิจยั ................................................................................................... 55
5.3 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................. 56
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
แบบสอบถาม.................................................................................................................. 61

สารบัญตาราง
ตารางที่
หน้ า
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามเพศ……….................................. 36
4.2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามอายุ.............................................. 37
4.3 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามระดับการศึกษา............................ 37
4.4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามสถานภาพสมรส.......................... 38
4.5 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามอาชีพ........................................... 38
4.6 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน.....................39
4.7 ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์.................................................................... 40
4.8 ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านราคา............................................................................ 40
4.9 ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคาร
ออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย............................................................41
4.10 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านการส่งเสริ มการตลาด…..............................................42
4.11 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคล.......................................................................... 42
4.12 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านกระบวนการ............................................................... 43
4.13 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั
ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ........................ 44
4.14 การเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน.............................................. 44
4.15 ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน…................................................... 45
4.16 ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรู้ประโยชน์.......................................................................... 46

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
หน้ า
4.17 ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ในเขตกรุ งเทพมหานคร การตั้งใจที่จะใช้งาน.............................................................................. 47
4.18 การเปรี ยบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การระบบดิจิทลั แบงก์กิ้งในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน...................................................................................................... 47
4.19 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร.............................. 48
4.20 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร (Y1)...................... 50
4.21 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร (Y2)...................... 52

สารบัญรูปภาพ
ภาพที่
หน้ า
1.1 รู ปแบบการออมเงินของประชาชนไทย................................................................................. 1
1.2 การออมเงินจากอดีต ปัจจุบนั อนาคต..................................................................................... 2
2.1 แบบจาลองต้นฉบับของ TAM................................................................................................ 16
2.2 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน TAM................................................................... 17
2.3 แบบจาลองขยายเพิ่มเติมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน TAM.............................................. 18
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในแบบจาลอง TAM 2................................................................ 19
2.5 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน UTAUT.............................................................. 21
2.6 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน UTATU 2........................................................... 23

1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
การออมเงินของประชาชนในไทยนั้นจากอดีตจนถึงปั จจุบนั รู ปแบบการออมที่ยงั คงนิ ยม
ออมเงินมากที่สุดคือ การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิ ชย์หรื อ สถาบันการเงินเฉพาะกิ จมากที่สุ ด
เนื่ องจากมีความปลอดภัยและมีความเสี่ ยงต่าสุ ด เหตุดว้ ยคนไทยส่ วนมากยังคงขาดความรู้ ค วาม
เข้าใจในการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลในเรื่ องวิธีการออมเงินและการลงทุนที่ถูกต้อง จึงทาให้เมื่อ
มีเงินส่ วนเหลือจากการใช้จ่ายในชี วิตประจาวันแล้วนั้นก็นามาเก็บออมในรู ปแบบเงินฝากไว้กับ
สถาบันการเงินเป็ นส่วนใหญ่ ดังภาพที่ 1

รูปแบบกำรออมเงิน

ร้อยละ 46.4
ร้อยละ 35.6
ร้อยละ 12.3
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 1.2
ร้อยละ 2.2

: ฝากเงินไว้กบั ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
: ถือเงินสด
: ออมกับสหกรณ์หรื อสถาบันการเงินชุมชน
: ให้คนในครอบครัวเก็บแทน
: ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
: อื่นๆ

ภาพที่ 1.1 รู ปแบบการออมเงินของประชาชนไทย (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
สาหรับการออมเงินในอนาคต การออมได้พฒั นา รู ปแบบและวัตถุประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่รูปแบบดั้งเดิมที่มีการออมเพื่อการค้าด้วยการตั้งวงแชร์ การลงแรงเพื่อทาการเกษตร มาเป็ น
การออมในสิ นทรั พ ย์ที่ จับต้อ งได้ท้ ัง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละทองคา จากนั้น มาเป็ นการออมผ่าน

2

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารทั้งเงินฝาก สลาก ต่อมามีการออมเพื่อสร้างความมัน่ คงระยะยาวด้วย
การทาประกันชีวิต จนมาถึงการออมเพื่อการลงทุนผ่านกองทุนประเภทต่างๆ ที่บางกองทุนสามารถ
ให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1.2 การออมเงินจากอดีต ปัจจุบนั อนาคต (ธนาคารออมสิ น, 2560)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการออมของภาคครัวเรื อนของไทยปั จจุบนั นั้นยังคงนิ ยมออม
เงินในรู ปเงินฝาก หรื อการซื้อสลากออมทรัพย์ เนื่องจากเป็ นการออมเงินที่มีความเสี่ ยงต่า และมีความ
ปลอดภัยสูง ในขณะที่ผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ ยง และการลงทุนในสลาก
ออมทรัพย์ยงั มีสิทธิ ในการลุ้นรางวัลใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงมากได้อีกด้วยจึ งทาให้สลากออม
ทรัพย์ของธนาคารเป็ นที่นิยมของผูอ้ อมเงินในปัจจุบนั ซึ่งผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงความสาคัญในการศึกษาใน
ลาดับต่อไป
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลข้างต้นการออมเงินของคนไทยยังคงนิ ยมออมเงินในสลากออมสิ น
กันอยู่ และเมื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิทลั มากขึ้นทาให้การให้บริ การและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเองก็ได้รับอิทธิ พลและเกิ ดการเปลี่ยนแปลงเพื่อทาให้ผูม้ ีเงินออมสามารถลงทุนหรื อ
ออมเงินได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็ นรู ปแบบดิจิทลั มากขึ้น เพื่อให้
สอดคล้อ งกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เป็ นการใช้งานในยุคดิ จิทัล ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การหรื อ
แม้แต่การลงทุน ทาให้การระดมเงินฝากของธนาคารเองจึ งต้อ งปรับตัวไปสู่ การทาธุรกรรมแบบ
ดิจิทลั ด้วยเช่นกัน ซึ่ งธนาคารออมสิ นแม้จะเป็ นธนาคารเฉพาะกิจที่มีการออมสลากออมทรัพย์มา
อย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายปี และยังคงได้รับความนิ ยมจากผูม้ ีเงินออมในการซื้ อสลากเพื่อลงทุน
และลุ้นการถูกรางวัลใหญ่ซ่ ึ งมีมูลค่าสู ง แต่หากมองไปที่ภาพรวมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบันต้อ ง
ยอมรับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมการบริ โภคอย่างมาก และเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรม
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ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่กาลังก้าวขึ้นมามีบทบาทต่อตลาดการเงินการลงทุนมากขึ้น ธนาคารออมสิ น
จึงได้ออก “สลากดิจิทลั ” ที่มาพร้อมความสะดวกสบายทันสมัย เนื่ องด้วยสามารถให้ผูซ้ ้ื อควบคุม
ทุกอย่างได้ดว้ ยตัวเองผ่าน แอปพลิเคชัน่ MyMo โดยไม่ตอ้ งไปซื้อสลากออมสิ นที่ธนาคารเหมือนที่
ผ่านมาอีกต่อไป และที่สาคัญในการซื้ อสลากดิจิทลั นั้นไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้ อเหมือนการซื้อ
สลากในอดีต
นอกจากความน่าสนใจของสลากดิจิทลั ที่ให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถทารายได้ดว้ ยตัวเอง เช่น
การฝากสลากดิจิทลั ได้เองทุกที่ ทุกเวลา ถอนสลากดิจิทลั ก่อนครบอายุ รวมไปถึงการตรวจสอบ
ข้อมูลของสลากดิจิทลั และเงินรางวัลที่ถูกในแต่ละงวด ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เมื่อถูกรางวัล
MyMo จะแจ้งผลการถูกรางวัลสลากดิจิทลั ผ่าน Push Notification และสรุ ปรวมรายการสลากดิจิทลั
ทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดี ยวให้อีกด้วย สาหรับความพิเศษของสลากดิ จิทลั ที่ให้ผูซ้ ้ื อ สามารถตั้ง ชื่ อ
นามแฝงให้กบั สลากดิจิทัลได้ตามต้องการเพื่อบันทึกไว้เป็ นความทรงจา เช่ น ซื้ อ เป็ นที่ระลึกใน
โอกาสพิเศษ เงินออมโบนัส เป็ นต้น ส่วนใครที่ถูกรางวัล ยอดเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีคู่โอนที่
ผูกไว้กบั ทะเบียนสลากดิจิทลั โดยอัตโนมัติ และเมื่อสลากครบอายุ ระบบจะทาการโอนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนให้อีกเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสามารถของสลากดิจิทลั ค่อนข้างสอดรับ
กับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบันที่เน้นความรวดเร็ ว สะดวกสบาย และต้องการควบคุม ทุก
อย่างได้ดว้ ยตัวเอง (thumbsupteam, 2017)
สาหรับนวัตกรรมทางการเงินรู ปแบบใหม่ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อโมบายแบงกิ้ง
ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน่ “MyMo” ที่ธนาคารออมสิ นเปิ ดตัวเมื่อปลายปี 2558 พบมียอดการสมัครใช้
บริ การเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในปี 2560 ที่ยอดสมัครเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้ล่าสุ ดยอด
สมัคร MyMo อยู่ที่ 1.8 ล้านราย ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน มี.ค. 2560 ที่มียอดสมัครเพียง 1 ล้านราย
เท่านั้น โดยคาดว่าสิ้นปี 2560 ยอดสมัครแอปพลิเคชัน่ จะเพิ่มขึ้นสู่ 2 ล้านราย และสิ้นปี 2561 อยูท่ ี่ 4
ล้านรายตามเป้าหมาย สาหรับการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน MyMo ที่ได้รับกระแสดีเกินคาด เช่น
MyMo MyCard ซึ่ งเป็ นบริ การถอนเงินสดผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม โดยไม่ต้องใช้บตั ร ซึ่ งเปิ ดตัวไปเมื่อ
มี.ค. 2560 ถึงปั จจุบนั (ราว 8 เดือน) ล่าสุ ดมียอดการกดเงินสดจานวน 666,235 รายการ คิดเป็ นเม็ด
เงินราว 903.69 ล้านบาท เช่นเดียวกับการซื้อสลากออมสิ นดิจิทลั (Digital Salak on MyMo) ที่พบว่า
ตั้งแต่เปิ ดบริ การเมื่อ กลางปี 2559 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 26 ต.ค. 2560 ยอดซื้ อ สลากดิ จิทัล เข้ามา
จ านวนมาก ประมาณ 114,525 รายการ คิ ด เป็ นเม็ ด เงิ น ประมาณ 3,987.12 ล้า นบาท ซึ่ ง การท า
ธุรกรรมผ่าน MyMo ประสบความสาเร็ จ เพราะคนรุ่ นใหม่สนใจใช้บริ การค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ช่วงอายุ 20-40 ปี ทาให้เห็นยอดการทาธุรกรรม เช่น การกดเงินไม่ใช้บตั ร หรื อการซื้อสลากเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการซื้อสลากดิจิทลั ล่าสุดมียอดซื้อเข้ามาเกือบ 4,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอด

4

ซื้อสลากสะสมทั้งหมดของธนาคารที่ปัจจุบนั มีอยูร่ าว 9 แสนล้านบาท ทาให้เชื่อได้ว่าว่าในอนาคต
จะเห็นกลุ่มคนที่ซ้ื อสลากแบบเดิมๆ จากสาขา และต้องถือสลากเป็ นใบๆ จะหันมาถือสลากในรู ป
ออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวก ไม่หาย สามารถดูยอด ผลตอบแทน และรางวัลได้ทุกวัน (เออีซีนิวส์
, 2561)
ดังนั้นการที่ผมู ้ ีเงินออมจะนาเงินเหล่านั้นมาตัดสิ นใจซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารออม
สิ นย่อมต้องมีปัจจัยต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยทางด้านบุคคล ปัจจัยทางด้านการตลาด และปัจจัย
ทางเทคโนโลยีทางด้านการเงินที่เปลี่ยนไปที่จะส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูอ้ อมเงิน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ ง
ได้สนใจในการศึกษา “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ใน
กรุ งเทพมหานคร” เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
แข่งขัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูอ้ อมเงินที่ตอ้ งการลงทุนในการซื้ อสลากออมทรัพย์
ต่อไป
1.3 กรอบแนวควำมคิด
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Kotler P. and Gary A (2003)
กำรยอมรับเทคโนโลยี
1. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
2. การรับรู้ประโยชน์
3. การตั้งใจที่จะใช้งาน
(ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556)

ตัวแปรตำม

พฤติกรรมกำรซื้อสลำกดิจิทัล
ของธนำคำรออมสิน
1. ความถี่ในซื้อสลากดิจิทลั
2. จานวนเงินในซื้อสลากดิจิทลั
3. อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
เพื่อซื้อสลากดิจิทลั
4. ช่องทางออนไลน์ที่เลือกซื้อ
สลากดิจิทลั
(กมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552)
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1.4 ตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์
1.2 ด้านราคา
1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
1.4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด
1.5 ด้านบุคคล
1.6 ด้านกระบวนการ
1.7 ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
2. การยอมรับเทคโลยี
3.1 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
3.2 การรับรู้ประโยชน์
3.3 การตั้งใจที่จะใช้งาน
ตัวแปรตำม (Dependent Variable) พฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นใน
กรุ งเทพมหานคร
1.5 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
การศึกษา “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ สลากดิ จิ ทัลของธนาคารออมสิ น ใน
กรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1.5.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
1.5.2 เพื่อศึกษาการยอมรับ เทคโนโลยี ที่มีอิท ธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจซื้ อ สลากดิ จิทัล ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
1.5.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
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1.6 สมมติฐำนกำรศึกษำ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที่ 2 การยอมรั บเทคโนโลยี มีอิท ธิ พลต่อ พฤติ กรรมการซื้ อ สลากดิ จิ ทัลของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
1.7 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษา ประกอบด้วย
1.1 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การตามทฤษฎี ของ
Kotler P. and Gary A (2003) ซึ่ งประกอบด้วยตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย, ด้านการส่งเสริ มการตลาด, ด้านบุคคล, ด้าน
กระบวนการ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และทฤษฎี การยอมรับเทคโนโลยี ของ
ภัทราวดี วงศ์สุเมธ (2556) ประกอบด้วย การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน, การรับรู้ประโยชน์ และ
การตั้งใจที่จะใช้งาน ส่วนตัวแปรตามในการศึกษาคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ตามทฤษฎีของ กมลรัตน์
สัตยาพิมล (2552) ประกอบด้วย ความถี่ในซื้ อสลากดิจิทลั จานวนเงินในซื้ อสลากดิจิทลั อุปกรณ์ที่
ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อซื้อสลากดิจิทลั และช่องทางออนไลน์ที่เลือกซื้อสลากดิจิทลั
2. ขอบเขตด้านประชากร ผูท้ ี่เคยซื้อสลากธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร โดยมุ่งเน้น
ศึกษาเฉพาะผูท้ ี่ซ้ื อ หรื อ เคยซื้ อ สลากดิ จิทัล ของธนาคารออมสิ นที่อ าศัยอยู่ในกรุ ง เทพมหานคร
วิธีการสุ่ มตัวอย่างเป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน ณ ระดับ ความ
เชื่อมัน่ เท่ากับร้อยละ 95 และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
กลุ่มคนที่เคยซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นเท่านั้น จานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจยั ครั้งนี้ ทาการวิจยั และเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม
ถึง เดือนธันวาคม 2561
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1.8 นิยำมศัพท์
สลากดิ จิทัล หมายถึง สลากออมสิ นพิเศษ ที่ผูใ้ ช้บริ การสามารถทารายการ ฝาก–ถอนตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทลั และตรวจสอบเงินรางวัลสลาก ผ่านช่องทางบริ การ Mobile Banking
(MyMo) ได้ดว้ ยตนเอง ถือเป็ นการอานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้บริ การใหม่ใ ห้กับ
ลูกค้า เมื่อมีการถูกรางวัลสลาก ยอดเงิน รางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้กบั ทะเบียนสลาก
ดิจิทลั และเมื่อสลาก ครบอายุ ระบบจะทาการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูซ้ ้ื อ สลากออมสิ นพิเศษในรู ปแบบสลากดิ จิทัล ผ่านช่ อ งทางบริ การ
Mobile Banking (MyMo) ได้ดว้ ยตนเอง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ หมายถึง ปัจจัยการตลาดด้านต่างๆ ที่ผซู ้ ้ือสลากใช้
ในการตัดสิ นใจซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้าน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านการส่งเสริ มการตลาด, ด้านบุคคล, ด้านกระบวนการ และด้านการ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สลากออมสิ นพิเศษ ที่ผใู ้ ช้บริ การสามารถทารายการ ฝาก–
ถอน-ตรวจสอบข้อมูลสลากดิ จิทัล และตรวจสอบเงินรางวัลสลาก ผ่านช่ อ งทางบริ การ Mobile
Banking (MyMo) ได้ดว้ ยตนเอง
ด้านราคา หมายถึง ราคาจาหน่ายของสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ด้านด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง ช่องการการจาหน่ายสลากดิ จิทัลของ
ธนาคารออมสิ น
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การแจกรางวัลจากการออกรางวัลสลากออม
สิ น
ด้านบุคคล หมายถึง พนักงานผูใ้ ห้บริ การของธนาคารออมสิ นรวมถึงพนักงานคอล
เซ็นต์ตอล
ด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการซื้อสลากดิจิทลั ผ่านช่องทางบริ การ Mobile
Banking (MyMo)
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง รู ปแบบของแอพพลิเคชั่น Mobile
Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิ น
การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง องค์ประกอบที่ทาให้บุคคลเกิ ดความเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ (1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (2) การรับรู้ประโยชน์
และ (3) การตั้งใจที่จะใช้งาน
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การรับรู้ ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง ระดับความเชื่ อ ถือ ของบุคคลนั้ น ต่ อ
ระบบโดยที่ไม่จาเป็ นต้องใช้ความพยายามในการเรี ยนรู้และศึกษาเพื่อใช้งาน
การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง ระดับความเชื่อถือของบุคคลนั้นต่อ ระบบที่จะช่ ว ย
เพิม่ ประสิ ทธิภาพของการใช้บริ การหรื อการดาเนินชีวิต
การตั้งใจที่จะใช้งาน หมายถึง ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานซึ่ งได้รั บ
อิ ท ธิ พ ลจากทัศ นคติ ที่มี ต่ อการใช้ง าน และการรั บรู้ ถึ งประโยชน์ ที่ไ ด้รั บ จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริ งในที่สุด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
1.9 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.9.1 ได้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ สลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
1.9.2 ได้ทราบถึงการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
1.9.3 ได้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
1.9.4 ทาให้ธนาคารออมสิ นสามารถนาไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ที่เหมาะสม อัน
จะก่อให้เกิดความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูล บทความทางวิชาการ งานวิจยั ต่างๆ เอกสาร
รวมถึงข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการคิดวิเคราะห์สาหรับการ
กาหนดสมมติฐานงานวิจยั ในขั้นตอนถัดไป โดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการศึกษางานวิจยั ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s)
Kotler (2013) บิดาแห่ งนักการตลาดผูม้ ีชื่อ เสี ยง ได้กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ท างการตลาดที่ แ ต่ ล ะธุ ร กิ จ สามารถควบคุ ม ได้ เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายทางการตลาด ซึ่ งแต่
ละธุรกิจต่างนาเครื่ องมือเหล่านี้ มาใช้รวมเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการและ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยสิ่ งที่จาเป็ นที่
ธุรกิจจะต้องใช้ เพื่อให้มีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจและกระตุน้ ความต้องการซื้อของผูบ้ ริ โภคได้
ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม หรื อ 4Ps ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้ว ย ความหลากหลายของสิ น ค้า คุ ณ ภาพ รู ป แบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ในการท าธุ ร กิ จ มี อ งค์ป ระกอบส าคัญ ก็ คื อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ทาให้เกิดรายได้หรื อผลตอบแทนให้กบั องค์กร หลักการวางแผนจึงต้องคานึ งถึงปั จจัย
ต่างๆเช่ น ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของสิ นค้า รู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และ
สามารถเปรี ยบเทียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรื อไม่
2. ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญ ซึ่ งนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกค้าได้แล้ว การตั้งราคาขายยังเป็ นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทาให้ต่อสู้กบั คู่แข่งขันได้ใน
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ธุรกิจประเภทเดียวกันได้ เช่น กาหนดให้มีส่วนลดเมื่อซื้ อตามจานวน กาหนดราคาตามขนาดและ
ปริ มาณของสิ นค้า
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ก็คือ การนาสิ นค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลัก
ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ ว วิธีขายหรื อกระจายสิ นค้าที่
สามารถทาให้เกิดผลกาไรมากที่สุด ต้องกระจายสิ นค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หั ว ใจส าคัญ ของการส่ ง เสริ ม การตลาดก็ คื อ ท า
อย่างไรให้สามารถขายสิ นค้าหรื อบริ การให้ได้มากที่สุด การส่งเสริ มการขายจึงมีบทบาทสาคัญและ
มีอ ยู่หลายวิธี เช่ น การโฆษณาผ่านสื่ อในรู ปแบบต่างๆ การทากิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการขาย การ
บริ การ หรื อขายตรงโดยการนาเสนอของพนักงาน
เสรี วงษ์มณฑา (2554) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาด ที่สามารถควบคุมได้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งบริ ษทั มักใช้
ร่ วมกันทั้ง 4 ส่วน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จูงใจและส่งเสริ ม
ให้กลุ่มลูกค้า เป้ าหมายเกิดความชื่นชอบในตัวสิ นค้าและเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับพฤติกรรมการซื้ อ
หรื อกล่าวได้ว่าส่วน ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ส่วน เป็ นเครื่ องมือและกลยุทธ์สาคัญที่ธุรกิจต่างใช้
ร่ วมกันเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อเป้าหมายขององค์การ
Kotler P. and Gary A (2003) ได้สรุ ปแนวคิด Marketing Mix หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด
ที่ควบคุมได้ซ่ ึงบริ ษทั ใช้ ร่ วมกันตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่ งใดๆ ที่นาเสนอเพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความ ต้องการ
ของตลาดให้ ไ ด้รั บ ความพึ ง พอใจ ดัง นั้ น จากความหมายนี้ “ผลิ ต ภัณ ฑ์ ” จึ ง มี ค วามหมายที่
ครอบคลุมถึงสิ นค้า (Goods) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตนจับต้องได้ เช่น น้ ามันระเหย ตัวยาสมุนไพรยา
รักษาโรค เป็ นต้น บริ การ (Service) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตนจับต้องไม่ได้ เช่น สปา การตัดผม
การ ชมคอนเสิ ร์ต เป็ นต้น
2. ราคา (Price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกันในตลาด โดยใช้เงิน เป็ น
สื่ อ กลาง ในปั จ จุ บัน ราคาเป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญต่ อ การบริ ห ารงานการตลาดอย่า งมาก ซึ่ ง
ผู ้บ ริ ห ารการตลาดจะต้อ งก าหนดกลยุ ท ธ์ ด้า นราคาให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
สภาวการณ์ ต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีระดับราคาที่เป็ นที่น่าพอใจขององค์กร คือ สามารถตอบสนอง
ต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กรและเหมาะสมกับระดับความสามารถหรื อกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
ตลาดได้เป็ น อย่างดี
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3. สถานที่ แ ละเวลาให้ บ ริ ก าร (Place) คื อ สิ น ค้า หรื อกิ จ การตั้ง อยู่ ใ นท าเลดี สะดวก
ปลอดภัย หาได้ง่าย เช่นอยูใ่ กล้รถไฟฟ้าใต้ดิน อยูใ่ จกลางเมือง เป็ นต้น ส่วนเวลาเปิ ด-ปิ ดให้บริ การ
ที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทาให้ธุรกิจนั้นๆประสบความสาเร็จสูงสุด
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ เครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดเพื่อ แจ้ง
ข่ า วสาร จู ง ใจตลาด สร้ า งทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ ของตลาด การส่ ง เสริ มการตลาด
ประกอบด้วย 5 ประเภท คือ การโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ซึ่ งองค์กรใช้เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ
ของ องค์กรซึ่ งต้องอาศัยกระบวนการติดต่อ สื่ อสารข้อมูลระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อเพื่อจูงใจให้ เกิ ด
ทัศนคติที่ดี และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามมา
5. บุคลากร (People) คือ บุคลากรภายในองค์กรที่ให้บริ การและอานวยความสะดวก ต่างๆ
แก่ลูกค้า โดยบุคลากรที่ให้บริ การต้องมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ มีความสะอาด เรี ยบร้อยสุภาพ และมี
มารยาท ได้รับการอบรมการให้บริ การ รวมถึงการติดต่อ สื่ อ สารที่ดีและมีความสามารถในการ
สื่ อสารโดยภาษาอังกฤษ
6. กระบวนการให้บริ การ (Process) คือ หมายถึง ขั้นตอนต่างๆ ของการให้บริ การตั้ง แต่
การเสนอการบริ การจนจบสิ้นการให้บริ การด้วยวิธีการจัดการที่ดีและมีระยะเวลาในการให้บริ การที่
เหมาะสม
7. ภ า พ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ ( Physical Evidence and Presentation) ห ม า ย ถึ ง
ส่ วนประกอบขององค์กรที่ลูกค้า สามารถสัมผัสได้ ด้วยการนาเสนอและภาพลักษณ์ที่ดีของสถาน
บริ การ เช่น อาคารสถานที่ตกแต่งสวยงาม การให้แสง สี เสี ยง ที่เหมาะสม ความสะอาดของสถาน
บริ การและที่ไม่สามารถสัมผัสได้ เช่น บรรยากาศที่จูงใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ปริ ญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรรี รัตน์ (2552) ได้สรุ ปเกี่ยวกับแนวคิดกล
ยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจ (Market Mix) ไว้ในหนังสื อการบริ หารการตลาดยุคใหม่ว่าขั้นตอนของ
การตัดสิ นใจซื้ อ (Buy Decision Process) เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคพบว่า
ผู ้บ ริ โ ภคผ่ า นกระบวนการ 7 ขั้น ตอน คื อ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจะใช้ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรื อ 7P’s ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางอย่างของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อาจส่ งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อของผูบ้ ริ โภค อาทิเช่น ความใหม่ คุณภาพที่ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู้ไ ด้ของ
ผลิตภัณฑ์ รู ปร่ างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อ และป้ า ยฉลาก สามารถส่ งผลต่ อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของ ผูบ้ ริ โภค หี บห่ อที่สะดุดตาอาจทาให้ผูบ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลาก ที่แสดงให้ผูบ้ ริ โภคเห็ นถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก็นับเป็ นสิ่ ง
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สาคัญที่จะทาให้ผูบ้ ริ โภคเลือกประเมิน สิ นค้าด้วยเช่นกัน สิ นค้าคุณภาพสูงหรื อสิ นค้าที่มีการปรับ
ให้เข้ากับความต้องการของผูซ้ ้ือล้วนมีอิทธิพล ต่อการซื้อของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นเดียวกัน
2. ราคา (Price) ราคาเป็ นปั จจัยสาคัญในการเลือกซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค โดยปกติผูบ้ ริ โภคมัก
ชอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อ ยหรื อราคาที่ไม่สูงมากนัก ลดต้นทุนการ
ซื้อ หรื อทา ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่น ๆ นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ องประเมินคุณค่าของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งก็ ติดตามด้วยพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์เชิ งรุ กของนักการ
ตลาดในการทาให้ผลิตภัณฑ์มีไว้พร้อมจาหน่าย และสร้างอิทธิ พลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ คือ การที่
สิ นค้ามี จาหน่ายอย่างแพร่ หลายและสะดวกในการซื้ อ จะทาให้ผูบ้ ริ โภคนาไปประเมินผลประเภท
ของช่ องทางการ จัดจาหน่ าย ซึ่ งมีอิทธิ พลส่ งผลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณ ฑ์น้ นั ๆ เช่ น
สิ นค้าที่มีของแถมในร้าน เสริ มสวยในห้างสรรพสิ นค้าจะทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่าการนาไป
ไว้บนชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การส่ งเสริ ม การตลาดนั้น มีอิทธิ พลส่ งผลต่อ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บริ โ ภค เป็ นสิ่ ง จู ง ใจให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด ความต้อ งการและเกิ ด การตัดสิ นใจซื้ อ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่นกั ตลาดส่งไปเพื่อเตือนใจให้ผูบ้ ริ โภครู้ว่าเขามีปัญหา ซึ่ งสิ นค้า ของ
นักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหานั้นได้และสามารถส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อ
ลูกค้า ได้รับข่าวสารนั้นแล้ว หลักการซื้อถือเป็ นการยืนยันว่าการตกลงเลือกซื้อของลูกค้านั้นถูกต้อง
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ซึ่งเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดอาจทาได้ 4 แบบ
เรี ยกว่ า ส่ วนผสมทางการตลาด (Promotion Mix) หรื อ ส่ วนประสมการตลาดสื่ อสาร
(Communication Mix) ประกอบไปด้วย
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นเครื่ อ งมือส่ งเสริ มการตลาดที่ถือว่าเป็ นหัวใจ
สาคัญของการทาธุรกิจ ส่วนความหมายของการโฆษณา การโฆษณา คือ กิจกรรมสื่ อสารมวลชนที่
เกิดขึ้นเพื่อจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมอันเอื้ออานวยต่อความเจริ ญของธุรกิจการขายสิ นค้าหรื อ
บริ การ โดยอาศัยจากเหตุผลซึ่ งมีท้ งั กลยุทธ์จริ งและเหตุผลสมมติ ผ่านทางสื่ อโฆษณาที่ตอ้ งรักษา
เวลาและเนื้อที่ ที่มีการระบุบอกผูโ้ ฆษณาอย่างชัดเจน
4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารแบบตัว
ต่ อ ตัว ซึ่ ง ผู ้ข ายพยายามที่ จ ะให้ ความช่ ว ยเหลือ และ/หรื อ เชิ ญ ชวนผู ้ซ้ื อ ที่ มุ่ ง หวัง (prospective
buyers) ให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั หรื อให้ปฏิบตั ิตามความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ ง การ
ขายโดยบุคคลเป็ นองค์ประกอบอีกตัวหนึ่ งของส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด จากนิยามข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า การขายโดยบุคคลเป็ นการเผชิญหน้ากันระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ เป็ นการเสนอขาย

13

ด้วยวาจา ตกลงซื้ อขายกัน ทาให้แต่ละฝ่ ายสามารถสังเกตความต้องการ และพฤติกรรมของแต่ละ
ฝ่ ายได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสามารถปรับปรุ งข้อเสนอให้สอดคล้องกันทั้งสองฝ่ ายตามสถานการณ์
ได้ ข้อดีของการขายโดยพนักงานขายคือ เป็ นการติดต่อสื่ อสารที่สามารถยืดหยุ่นได้ สามารถปรับ
ข่าวสารให้สอดคล้องกับความต้องการ หรื อตามแต่สถานการณ์ของลูกค้าแต่ละรายได้ สามารถเลือก
ตลาดและประเภทของลูกค้าที่จะติดต่อซื้อขายกันได้ รวมทั้งรู้การตอบสนองของลูกค้าในทันที ไม่
เหมื อ นกับ การโฆษณา ส่ ว นข้อ เสี ย ที่ ส าคัญ คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ต่ อ แต่ ล ะราย (cost per
contact) สู ง ดังนั้น หากบริ ษทั ใช้วิธีน้ ี กบั กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มใหญ่ ก็จะทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
นอกจากนั้นการใช้พนักงานขายหลาย ๆ รายเข้าพบลูกค้า การเสนอข่าวสารให้กบั ลูกค้า อาจจะไม่
เหมือนกัน ขาดความเป็ นเอกลักษณ์หรื อความเป็ นหนึ่งเดียว
4.3 การส่งเสริ มการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่
จัดทาขึ้น เพื่อ เสนอคุณค่าหรื อ สิ่ งจูงใจพิเศษ (extra value or incentives) สาหรับผลิตภัณฑ์ให้กับ
พนักงานขาย ผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย เพื่อให้สามารถกระตุน้ การขายให้เร็ วขึ้น การ
ส่ งเสริ มการขายโดยทัว่ ไปสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขายที่มุ่งเน้นที่ผูบ้ ริ โภค (consumer-oriented) และเป็ นประเภทที่ 2 เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่คน
กลาง (trade-oriented) การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งเน้นที่ผูบ้ ริ โภค มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การขั้นสุ ดท้าย ตัดสิ นใจซื้อเร็ วขึ้น ซื้อมากขึ้น โดยใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เป็ นสิ่ งจูงใจ เช่น การ
แจกบัตรคูปอง แจกของตัวอย่าง ของแถม ส่วนลด การแข่งขัน ชิงโชค รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
นามาตกแต่ง ณ แหล่งขาย เป็ นต้น ส่ วนการส่ งเสริ ม การขายมุ่ง เน้นคนกลางนั้น มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ ที่จะกระตุ้นให้ผู ้ค้าปลีก ผูค้ ้าส่ ง หรื อ ร้ านค้าที่จะหน่ ายทั่วไปรับ สิ นค้าไปจาหน่ า ย รวมทั้ง
ส่งเสริ มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อีกด้วย สาหรับเครื่ องมือ ที่นิยมนามาใช้ มีมากมาย เช่น การ
ล ด ร า ค า (price deals) ก า ร แ ข่ ง ขั น ก า ร ข า ย (sales contests) ก า ร จั ด แ ส ด ง สิ น ค้ า แ ล ะ จั ด
นิ ทรรศการ (trade shows and exhibits) และการจัดแสดงสิ นค้า ณ แหล่งขาย (point-of-sale: POS
display) เป็ นต้น
4.4 การประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) หมายถึง การติดต่อสื่ อสาร
และการสร้างความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ชุมชนเหล่านี้ได้แก่
ลูกค้า ผูข้ าย ปั จจัยการผลิต ผูถ้ ือหุ้น พนักงานของบริ ษทั รัฐบาล สาธารณชนทัว่ ไปและสังคมซึ่ ง
องค์การนั้นดาเนิ นงานอยู่โปรแกรมการประชาสัมพันธ์อาจจะมีลกั ษณะเป็ นทางการหรื อไม่เ ป็ น
ทางการก็ได้ แต่วตั ถุประสงค์สาคัญก็คือ เพื่อเสริ มสร้างสัมพันธภาพและผลิตภัณฑ์และบริ การที่
เสนออีกด้วย
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5. บุคคล (People) หรื อ พนักงาน (Employee) หมายถึงบุคลที่ตอ้ งทาหน้าที่รับผิดชอบใน
การติดต่อแสวงหาลูกค้า ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้าง
ความพึ ง พอใจให้ กับ ลู ก ค้า ได้แ ตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขัน เป็ นความ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเจ้า หน้ า ที่ ผู ้
ให้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้อ งมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยม
ให้กบั องค์กร
6. สร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ นการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลู กค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้าย
กายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาด
เรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ว หรื อผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้า
ควรได้รับ
7. กระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้าน
การบริ ก ารที่ นาเสนอให้กับผู ้ใ ช้บริ ก ารเพื่อ มอบการให้บ ริ การอย่า งถู กต้อ งรวดเร็ ว และท าให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการกาหนดกลุยทธ์ต่างๆ ทางด้าน
การตลาดของธุรกิจ ที่จะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม
ของธุรกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจาลองด้ านการยอมรั บเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model หรื อ TAM)
ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ ธนเจริ ญพิศาล (2554) ได้ให้คานิ ยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็ นการนา
เทคโนโลยีน้ นั มาใช้ให้เป็ นไปได้โดยสิ่ งที่ตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกับการยอมรับ
สิ งหะ ฉวีสุข และสุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้ให้คานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า
เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ
(1) พฤติกรรม (2) ทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีและ (3) การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น
ศศิพร เหมือนศรี ชยั (2555) ได้ให้คานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ นปัจจัยสาคัญใน
การใช้งานและอยูร่ ่ วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ใช้เทคโนโลยีทาให้เกิดประสบการณ์ความรู้ทกั ษะ
และความต้องการใช้งานเทคโนโลยี
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง เป็ นการนา
เทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานซึ่ งก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรื อ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติและการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การนาเทคโนโลยีมา
ใช้งานทาให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ความรู้และทักษะในการใช้งานเพิม่ เติม
ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี
ภานุ พ งศ์ เสกทวี ล าภ และรวิ พ รรณ สุ ภ าวรรณ์ (2557) ได้อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ การยอมรั บ
เทคโนโลยีว่าเป็ นขั้นตอน (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล เริ่ มจากได้ยินในเรื่ องวิทยาการ
นั้นๆ จนยอมรับนาไปใช้ในที่สุด ซึ่ งกระบวนนี้ มีล ัก ษณะคล้า ยกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการ
ตัดสิ นใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็ น 5 ขั้นตอนคือ
1) ขั้นรับรู้หรื อตื่นตน (Awareness Stage) เป็ นขั้นเริ่ มแรกที่นาไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิเสธ
สิ่ งใหม่หรื อ วิธีการใหม่ข้ นั นี้ เป็ นขั้นที่ไ ด้รับรู้ เกี่ ยวกับสิ่ งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ ยวข้อ งกับการ
ประกอบอาชีพหรื อกิจกรรมของเขาแต่ยงั ได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วนซึ่ งการรับรู้ส่วนใหญ่เป็ นการ
รับรู้โดยบังเอิญ จะทาให้เกิดความอยากรู้และแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เริ่ มให้ความสนใจรายละเอี ยดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เป็ น
พฤติกรรมที่มีลกั ษณะตั้งใจและในขั้นนี้ ได้รับความรู้เกี่ ยวกับวิธีการใหม่มากขึ้นและใช้วิธีการคิด
มากกว่าขั้นแรก บุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรื อรายละเอียดของสิ่ งใหม่หรื อ
วิทยาการใหม่ดว้ ย
3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่ มคิดไตร่ ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆ โดยมีการ
เปรี ยบเทียบระหว่างข้อ ดี และข้อ เสี ยหากว่ามีข้อ ดี ม ากกว่าจะตัดสิ นใจใช้โดยทั่วไปมักจะคิด ว่ า
วิธีการนี้ เป็ นวิธีที่เสี่ ยงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) เพื่อให้เกิด
ความแน่ใจ โดยอาจมีคาแนะนาเพื่อใช้ประกอบในการตัดสิ นใจ
4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็ นขั้นตอนที่เริ่ มทดลองกับคนส่วนน้อยเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
ดูก่อนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ของตน ในขั้นนี้ จะสรรหาหาข่าวสารที่มี
ความเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรื อนวัตกรรมนั้น
5) ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็ นขั้นที่ปฏิบัตินาไปใช้จ ริ ง ซึ่ งบุคคลยอมรั บ
วิทยาการใหม่ๆ ว่าเป็ นประโยชน์ในสิ่ งนั้นแล้ว
อรทัย เลื่อนวัน (2555) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็ นผลมาจาก เหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น
อย่างต่อเนื่ องเป็ นกระบวนการดังนี้
1) ขั้นตระหนักหรื อ ขั้นตื่นตัว (Awareness Stage) เป็ นขั้นที่บุคคลรู้ ว่ามีเทคโนโลยี ใ หม่
เกิดขึ้นแต่ยงั ขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ นั
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2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเริ่ มมีความสนใจในเทคโนโลยีและพยายามแสวงหา
ข้อมูลหรื อความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ นั
3) ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองคิ ดว่า
ถ้าการยอมรับเทคโนโลยีน้ นั มาใช้แล้วจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั หรื ออนาคตหรื อไม่ จะ
ส่งผลคุม้ ค่ากับการเสี่ ยงหรื อไม่
4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะนาเทคโนโลยีมาลองใช้หรื อ ลองปฏิบัติในวงจากัด
ก่อน เพือ่ ทดลองว่าเทคโนโลยีน้ นั มีประโยชน์สามารถเข้ากับสถานการณ์ได้หรื อไม่
5) ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยนาเทคโนโลยีน้ นั มาใช้อย่าง
เต็มที่สม่าเสมอ
ทฤษฎี แ ละแนวคิด เกี่ ย วกับ แบบจ าลองด้า นการยอมรั บ เทคโนโลยี เป็ นทฤษฎี ที่ มีการ
ยอมรับและมีชื่อ เสี ยงในการเป็ นตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของการใช้เทคโนโลยี นาเสนอโดย Davis
(1989) ซึ่ งเป็ นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพื่อ พัฒนาเป็ นแบบจาลอง TAM และใช้
ศึกษาในบริ บทการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่นาบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ
การแสดงพฤติกรรมเข้ามาใช้เป็ นปั จจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริ ง ดัง แสดงใน
รู ปแบบจาลองที่ 2.1

รูปที่ 2.1 แบบจาลองต้นฉบับของ TAM
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อย่างไรก็ตาม Davis และ Davis, Bagozzi และ Warshaw (อ้างใน ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556)
ได้ดดั แปลง TAM โดยไม่รวมทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมเพื่อให้สามารถอธิ บายความตั้งใจได้อ ย่า ง
ละเอียดถี่ถว้ นยิ่งขึ้น และ สามารถนามาใช้พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่
ละบุคคล เช่น งานวิจยั ของ Davis, Bagozzi และ Warshaw สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความตั้ง ใจและพฤติ ก รรมการยอมรั บ นวัต กรรมและเทคโนโลยี เช่ น งานวิ จัย ของ Davis
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี TAM แสดงในรู ปของแบบจาลอง ดังรู ปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน TAM
ทั้งนี้ แม้ว่า TAM สามารถใช้พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่ Taylor และ Todde กล่าวว่า TAM มีขอ้ จากัดบางประการจึงขาดความสมบูรณ์
สาหรับความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ Malhotra และ Galletta กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
การใช้งานจริ งมีเพียงความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เท่านั้นจึ งนาไปสู่ การพัฒนาขยายเพิ่ม เติม
แบบจาลอง TAM โดยเพิ่มปัจจัยต่างๆ เพื่อนามาศึกษาในบริ บทการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ
ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น งานวิจยั ของ Chan และงานวิจยั ของ Kim โดยหลักการของ
TAM จะศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยปั จ จัย หลัก 4 ประการ ได้แ ก่ ตัว แปรภายนอก (External variables) การรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived usefulness หรื อ PU) การรับรู้ว่าเป็ นระบบ
ที่ง่า ยต่อการใช้งาน (Perceived ease of Use หรื อ PEOU) และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude
toward using) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี TPB ข้างต้น แสดงในรู ปของแบบจาลอง ดัง
รู ปที่ 2.3
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รูปที่ 2.3 แบบจาลองขยายเพิ่มเติมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน TAM
จากรู ปที่ 2.3 ตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์
(Previous experience) เป็ นต้น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรั บ รู้ ว่ า เป็ นระบบที่ ง่ า ยต่ อ การใช้ง านการรั บ รู้ ถึ ง ประโย ชน์ ที่ ไ ด้รั บ จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปั จจัยที่กาหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน
ช่ วยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็ นปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้ด้ว ยการรับ รู้ ว่าเป็ นระบบที่ง่า ยต่อ การใช้งาน คือ ปั จจัยที่กาหนดในแง่
ปริ มาณหรื อความสาเร็ จที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรื อที่คาดหวังไว้หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการรับรู้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็ นระบบ
ที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิ พลจากทัศนคติที่มี
ต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ งผลให้เกิดการ
ยอมรับการใช้งานจริ งในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความจาเป็ น
ที่ต้อ งเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ในแบบจาลอง TAM เพื่อ สามารถสร้ างความเข้าใจถึงวิธีการอธิ บายการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคล ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถอธิ บายเหตุผล
ของบุคคลในการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศจึงนาไปสู่ การพัฒนาแบบจาลอง
TAM 2 แบบจาลอง TAM 2 นาเสนอโดย Venkatesh และ Davis เพื่อพัฒนาขยายเพิ่มเติมแบบจาลอง
TAM เพื่อสามารถช่วยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น งานวิจัย
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ของ Mei-Ying Wu และคณะ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในแบบจาลอง TAM 2 ดังแสดงในรู ปของ
แบบจาลองที่ 2.4

รูปที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในแบบจาลอง TAM 2
จากรู ปที่ 2.4 แบบจาลอง TAM 2 ได้รับการปรับปรุ งที่ตวั แปรภายนอก และปั จจัยที่เกิด
ก่อน (Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
รั บ รู้ ว่ า เป็ นระบบที่ ง่ า ยต่ อ การใช้ ง านให้ มี ค วามทัน สมัย มากยิ่ ง ขึ้ น และจากการวิ จัย พบว่ า
กระบวนการของอิทธิ พลจากสังคม (Social influence process) เช่น (1) บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (2) ความสมัครใจ (Voluntariness) และ (3) ภาพลักษณ์ (Image) ตลอด
ทั้งกระบวนการใช้ปัญญา (cognitive instrumental process) เช่น (1) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั งาน
(Job relevance) (2) คุณภาพของผลลัพธ์ (Output quality) (3) ผลลัพธ์ที่ สามารถแสดงให้เห็นก่อ น
ได้( Results demonstrability) และ (4) การรับรู้ ว่าเป็ นระบบที่ง่ายต่อ การใช้งาน เป็ นต้น ต่างเป็ น
ปั จจัยที่เอื้อต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ TAM 2 ได้นาเสนอแนวคิดใหม่ว่า บรรทัด
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ฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เป็ นปั จจัย หลักที่กาหนดความตั้งใจที่จะใช้งาน
(Intention to use) และมีอิทธิ พลต่อการรับรู้ ถึงประโยชน์ที่ไ ด้รั บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาพลัก ษณ์ ใ นเชิ ง บวกส าหรั บ ผลกระทบของตัว แปรเสริ ม /ตัว ผัน แปร (Moderating variable)
(ประสบการณ์ และความสมัครใจ) เกิดควบคู่ และมีความเชื่อมโยงระหว่างบรรทัดฐานของบุคคลที่
อยูโ่ ดยรอบการแสดงพฤติกรรม และความตั้งใจที่จะใช้งาน นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่เกิดก่อนซึ่ ง
ได้แก่ 1. ความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั งาน 2. คุณภาพของผลลัพธ์และ 3. ผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้
เห็นก่อนได้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบวก และพบ
อีกว่า ภายใต้เงื่อนไงการใช้งานโดยบังคับ และผูใ้ ช้งานมีประสบการณ์จากัด บรรทัดฐานของบุคคล
ที่อยูโ่ ดยรอบการแสดงพฤติกรรมจะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานในเชิงบวก
ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use
of Technology หรื อ UTAUT)
นาเสนอโดย Venkatesh และคณะ เนื่ อ งจากแบบจาลองทฤษฎีข้างต้น เมื่อ ใช้เป็ นทฤษฎี
พื้นฐานในงานวิจยั อาจทาให้จาเป็ นต้องคัดเลือกเฉพาะแบบจาาลองที่มีชื่อเสี ยง หรื อทาาให้งานวิจยั
ส่ วนใหญ่ละเลย แบบจาลองที่เป็ นทางเลือก ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนาแบบจาลองเพื่อ ใช้
อธิ บายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคลภายใต้ทฤษฎี ร วม (Unified theory) ที่อ าศัย
พื้นฐานความสัมพันธ์ที่เด่นชัดของปั จจัย ต่างๆจากทฤษฎี ก่อ นหน้า และถูกนาไปใช้ศึกษาการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลในภาคธุ รกิ จ (เช่ น Entertainment Telecommunication
Banking และ Pubic administration) โดยใช้ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และ/หรื อพฤติกรรมการใช้
เป็ นตัวแปรหลัก หลักการของทฤษฏี UTAUT ศึกษาพฤติกรรมการใช้ ที่ได้รับแรงขับเคลื่อ นจาก
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัย
หลัก 3 ประการ ได้แ ก่ (1) ความคาดหวัง ในประสิ ทธิ ภ าพ (Performance expectancy) (2) ความ
คาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) และ (3) อิทธิ พลของสังคม (Social influence) ส่ วน
สภาพสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้สาหรับตัว
แปรเสริ ม/ ตัวผันแปรมีจานวน 4 ตัวแปรได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณ์ และ (4) ความ
สมัครใจในการใช้งาน มีความสาคัญในการทาหน้าที่เชื่ อ มโยง (Conjunction) แบบจาลองทั้งทุก
ทฤษฎีให้กลายเป็ นทฤษฎี รวม ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยหลักและตัวแปรเสริ ม/ตัวผัน แปรตาม
ทฤษฎี UTAUT แสดงในรู ปของแบบจาลอง ดังรู ปที่ 2.5
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รูปที่ 2.5 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน UTAUT
จากรู ปที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดง พฤติกรรมและ/หรื อพฤติกรรมการใช้
ได้รับอิทธิ พลจาก 3 ปั จจัยหลัก ยกเว้นสภาพสิ่ งอ าานวยความสะดวกในการใช้งานที่มีอิทธิ พ ล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ สาหรับตัวแปรเสริ ม/ตัวผันแปรที่เป็ นส่ วนขยายแบบจาลองและท า
หน้าที่ในการขยายปั จจัยหลัก 4 ด้านข้างต้น จะมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และ/หรื อ
พฤติ ก รรมการใช้ผ่ า นปั จ จัย หลัก 4 ด้า น อย่า งไรก็ ต ามแม้ว่ า แบบจ าลอง UTAUT สามารถใช้
พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีตวั แปรเสริ ม/ตัวผันแปรเป็ น
ส่ วนขยายแบบจาลองสามารถเพิ่มค่าความถูกต้องการพยากรณ์ได้มากยิ่งขึ้น แต่งานวิจยั ที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นว่า มีเพียงการใช้ปัจจัยย่อยที่อยู่ภายใต้ปัจจัยหลักเท่านั้น และไม่มีการนาตัวแปรเสริ ม/
ตัวผันแปรเข้ามาใช้ในงานวิจยั ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องพัฒนาขยายขอบเขตทฤษฎี เพื่อ ค้น หา
ปั จ จัย ส าคัญ (Salient factors) และสามารถปรั บ ใช้ใ ห้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การศึ ก ษาในบริ บ ทการใช้
เทคโนโลยีของผูใ้ ช้งานโดยเน้นที่ผูบ้ ริ โภค (Consumer technology use) ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีการลงทุน
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ในกลุ่ ม บุ ค คลเหล่ า นี้ มาก ไม่ ว่ า จะเป็ นอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ต่ า งๆ แอปพลิ เ คชั่ น และ เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายของการให้บริ การที่ มีความแตกต่าง สาคัญระหว่างสภาวะการใช้งานเทคโนโลยี
ภายในองค์การธุ รกิจของพนักงาน (Employee) (UTAUT) และสภาวะการใช้งานเทคโนโลยีของ
ผูบ้ ริ โภค ( Consumer) (UTAUT2) จึงนาไปสู่การพัฒนาแบบจาลองเพิม่ เติม Modified UTAUT หรื อ
UTAUT 2 จากข้อจากัดข้างต้นทาให้ Venkatesh และคณะ พัฒนาขยายเพิ่มเติมแบบจาลอง Modified
UTAUT หรื อ UTAUT2 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มปั จจัย 3 ประการได้แก่ แรงจูงใจ
ด้านความบันเทิง (Hedonic motivation) มูลค่าราคา (Price value) และ ความเคยชิน (Habit) เพื่อลด
ข้อจากัด และสามารถปรับใช้เพื่ออธิบายความตั้งใจ และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในบริ บทของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ดียิ่งขึ้น แนวคิดการพัฒนา UTAUT 2 ที่เน้นการให้ความสนใจในบริ บทที่มีความ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่ ง ขึ้น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง บริ บ ทของการใช้เ ทคโนโลยี ของผู ้บ ริ โ ภค เพราะ
เนื่ องจากแนวคิดใหม่ที่ Johns และ Alvesson Karreman กล่าวว่า “บริ บทใหม่สามารถทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในแง่มุมต่างๆ ของทฤษฎีได้ เช่น หากเป็ นบริ บทใหม่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยที่เคยมีอาจจะไม่มีความสัมพัน ธ์อ ย่างมีนัยสาคัญอีกต่อ ไป หรื อ อาจเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยได้ (มีความสัมพันธ์โดยตรงหรื อมีความสัมพันธ์โดยอ้อม) หรื อ
อาจทาให้เกิ ดการสร้ างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างปั จจัยได้ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทฤษฎี และนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู้ใหม่” หลักการของ UTAUT 2
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจาก ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมโดยปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อ ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมประกอบด้ว ยปั จ จัยหลัก 7 ประการ ได้แก่ (1) ความคาดหวัง ใน
ประสิ ทธิ ภาพ (2) ความคาดหวังในความพยายาม (3) อิทธิ พลของสังคม (4) สภาพสิ่ งอานวยความ
สะดวกในการใช้งาน (5) แรงจูงใจด้านความบันเทิง (6) มูลค่าราคา และ (7) ความเคยชิน ส่ วนตัว
แปรเสริ ม/ตัวผันแปรจานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ และ (3) ประสบการณ์ ยกเว้นตัวแปร
ความสมัครใจในการใช้งาน ไม่ได้ถูกนามาศึกษา เพราะเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใช้
Mobile internet โดยสมัครใจ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยหลักและตัวแปรเสริ ม/ตัวผันแปรตาม
ทฤษฎี UTAUT2 แสดงในรู ปของแบบจาลอง ดังรู ปที่ 2.6
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รูปที่ 2.6 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน 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.

จากรู ปที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดง พฤติกรรม และ/หรื อพฤติกรรมการใช้
ได้รับอิทธิพลจาก 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) ความคาดหวังในประสิ ทธิภาพ (2) ความคาดหวังในความ
พยายาม (3) อิทธิ พลของสังคม (4) สภาพสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (5) แรงจูงใจด้าน
ความบันเทิง (6) มูลค่าราคา และ (7) ความเคยชิน ทั้งนี้ สภาพสิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้งาน
และความเคยชินมีอิทธิ พลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้สาหรับตัวแปรเสริ ม/ตัวผันแปร จานวน 3
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ตัวแปร จะเกิดเป็ นความสัมพันธ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และ/หรื อพฤติกรรม
การใช้ ผ่ า นทางปั จ จัย หลัก 4 ด้า น ได้แ ก่ (1) สภาพสิ่ ง อ าานวยความสะดวกในการใช้ง าน (2)
แรงจูงใจด้านความบันเทิง (3) มูลค่าราคาและ (4) ความเคยชิน ตามที่ปรากฏเป็ นเส้นทึบ ทั้งนี้ ตัว
แปรเสริ ม/ตัวผันแปร ด้านประสบการณ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ผ่านปัจจัยความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรม
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง เป็ นการกระทาโดยมนุษย์แสดงออกโดยไม่
รู้ตวั การแสดงออกหรื อการกระทาโดยธรรมชาติของมนุ ษย์สามารถส่ งอิทธิ พลทางการตลาดได้
กลุ่ ม บุ ค คลหรื อ ครั ว เรื อ น ซึ่ งซื้ อ หรื อ ต้อ งการสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ การบริ โ ภคส่ ว นตั ว หรื อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและใช้บริ การสิ นค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษา
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือ กซื้ อ สิ นค้า และบริ การต่า งๆ เพื่อ ให้ไ ด้รับความพอใจสู ง สุ ด จาก
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด (วันดี รัตนกายแก้ว, 2554) หรื อ การกระทาหรื อ การแสดงออกของ
มนุษย์ซ่ ึงเกิดจากสิ่ งกระตุน้ ภายใน เช่น ความคิด ทัศนคติและค่านิยม นอกจากนี้การแสดงออกนั้นๆ
อาจมาจากการกระทบของปั จจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม และสังคม (นันทา ศรี จรัส , 2551) หรื อ
การแสดงกิริยาอาการที่เกี่ยวกับการซื้อการใช้การประเมินผลการค้นหาข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การตาม
ความต้องการหรื อตามการคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค คื อ กระบวนการที่ เ กี่ ย วกับ การค้ น หาข้ อ มู ล การซื้ อ การใช้ การ
ประเมินผล ในสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อพฤติกรรมการผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อการใช้การ
ประเมิน และการกาจัดสิ นค้าและบริ การของผู บ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ายที่ซ้ื อ สิ นค้าและบริ การไปเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง หรื อเพื่อกินหรื อใช้ภายในครัวเรื อน ผูบ้ ริ โภคทุกคนที่ซ้ือสิ นค้า
และบริ การไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้ รวมกัน เรี ยกว่า ตลาดผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกนั้นมีความ
แตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์ อยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่ องของอายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิ ยม และรสนิ ยม เป็ นต้น พฤติกรรมการกินการใช้ การ
ซื้ อ และความรู้ สึกนึ ก คิดของผูบ้ ริ โภคต่อ ผลิ ตภัณฑ์จึ งแตกต่า งกันออกไป ทาให้มีการซื้ อ การ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การหลายๆ ชนิ ดที่แตกต่างกัน นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว ยังมี
ปัจจัยอื่นๆ อีกที่ทาให้มีการบริ โภคแตกต่างกัน (กมลภพ ทิพย์ปาละ, 2555)
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ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบนั นี้ได้มกี ารดาเนินไปในรู ปแบบของการเริ่ มต้นในทุกๆ วันด้วย
การบริ โภค ซึ่ งในทุกๆ วันมีผลิตภัณฑ์และการบริ การมากมายเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งทาให้นกั การตลาด
ต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ และการบริ การของตนให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดมาก
ที่ สุ ด ดัง นั้น เพื่ อ ที่ จ ะให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ดัง กล่ า ว นัก การตลาดจึ ง ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาถึ ง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (นันทา ศรี จรัส, 2551)
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง บุคคลผูซ้ ่ ึงมีอานาจซื้อและจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าและการบริ การ
นั้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตน (Ayman & Kaya, 2014; นันทา ศรี
จรัส , 2551)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู ้บริ โภคแสดงออกถึงกระบวนการในการซื้ อ
สิ นค้าและการบริ การเพื่อ การตอบสนองความพึงพอใจ โดยเริ่ ม ตั้งแต่การค้นหาสิ นค้าและการ
บริ การนั้นๆ ไปจนถึงประเมินผลจากการใช้สอย (กมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552; นันทา ศรี จรัส, 2551)
โดยพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคนั้น หมายรวมถึ ง ทั้ง ที่ ผู ้บ ริ โ ภคจะตัด สิ นใจซื้ อ และตัดสิ น ใจไม่ซ้ื อ ซึ่ ง
พฤติกรรมของผบูร้ ิ โภคแต่ละคนนั้นมักจะได้รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น ทัศนคติการ
เรี ยนรู้รับรู้รูปแบบชีวิต และความทรงจา เป็ นต้น รวมถึง ได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยภายนอก เช่น สื่ อ
ต่างๆ ระดับ และลักษณะของสังคม วัฒนธรรม สิ่ งที่ทาตามๆ กันมาจนเป็ นปกติหรื อ แม้กระทัง่
นวัตกรรมต่างๆ
องค์ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การศึกษาค้นคว้าถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อการตัด สิ นใจ
ซื้ อและการใช้สินค้าและการบริ การของผูบ้ ริ โภค เพื่อที่จะให้นักการตลาดทราบถึงความพึงพอใจ
และความต้องการของผูบ้ ริ โภค (กมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552) ในการทาการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ นักการตลาดจะนาหลักแนวคิด การศึก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคของ
ศาสตราจารย์ Philip Kotler โดยเริ่ มต้นจากการศึกษาถึงสิ่ งกระตุน้ ที่มีผลต่อ “ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซื้ อ (Buyer’s Black Box)” ซึ่ งประกอบขึ้นเป็ น “โมเดลพฤติกรรมผู ้บริ โภค (Consumer Behavior
Model)” โดยตอบ “คาถามทั้ง 7 ข้อ 6W และ 1H” ซึ่งก็คือผูบ้ ริ โภคเป็ นใคร (WHO) ซื้ออะไร (What)
ซื้ อทาไม (Why) ใครมีส่วนร่ วม (Who participate) ซื้ อที่ไหน (Where) ซื้ อเมื่อไหร่ (When) และซื้ อ
อย่างไร (How) แล้วนาไปใช้เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป (Goodhope, 2012; อภิญญา นาวายุทธ,
2556)
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกศวิทู ทิพยศ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรมทาง
การเงินผ่านสื่ อออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) พบว่า
1. พฤติกรรมการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงิน จากการศึกษาวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ นที่ มีอิทธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บริ การธุ ร กรรมทางการเงิน ผ่านสื่ อ
ออนไลน์ (Online Banking) ของลู ก ค้ า ธนาคาร ซี ไอเอ็ ม บี ไทย จ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ถ้า หาก (1) การท าธุ ร กรรมของลู ก ค้า ผ่ า นทางธนาคารออนไลน์ ไ ด้รั บ การ
ดาเนิ นการอย่างถูกต้องแม่นยา (2) ลูกค้ารู้ สึกปลอดภัยเมื่อทาธุ รกรรมออนไลน์กบั เว็บไซต์ของ
ธนาคาร (3) ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บเพจของธนาคารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย (4) การทาธุรกรรม
ผ่านทางเว็ปของธนาคารสามารถดาเนินการจนเสร็ จบริ บูรณ์ดว้ ยความรวดเร็ว และ (5) ธนาคารช่วย
แก้ปัญหาที่ฉันพบกับการทาธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจยั ด้านส่ วนประสมทางการตลาด
พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดของการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านสื่ อออนไลน์ (Online
Banking) ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าธนาคาร ซี ไ อเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาบริ การ ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานให้บริ การด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมกายภาพ
นิธินาถ วงศ์สวัสดิ์ และ ปวีณา คาพุกกะ (2557) ได้ทาการศึกษา ความตั้งใจของผูซ้ ้ื อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยั พบว่า 1.) ความตั้งใจของผูซ้ ้ือขายหลักผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่
ในระดับสู งที่สุด 2.) การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ ยงมี
ผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผูซ้ ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของระดับความตั้งใจของผูซ้ ้ือขายหลักทรัพย์ผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ร้ อ ยละ 44.70 3.) การรั บ รู้ ป ระโยชน์ และการรั บ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ง านมี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อระดับความตั้งใจของผูซ้ ้ื อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ต และการรับรู้
ความเสี่ ยงมีความสัมพันธ์ทางลบต่อระดับความตั้งใจของผูซ้ ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กุลปริ ยา นกดี (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของ บริ ษทั พี.ที.
ทรานส์เอ็กซ์เพรส จากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มข้อมูลจาก ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ และพนักงานขับรถของบริ ษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์ เพรส จากัด จานวน
155 คน ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
15,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี ในการทางานที่ บริ ษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส
จากัด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลตอการยอมรับ เทคโนโลยี GPS Tracking ของ
บริ ษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซเพรส์ จากัด ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และคุณภาพการ
ให้บริ การ ด้านการเข้าถึงการให้บ ริ การ ในขณะที่ปัจจัยด้านการรั บรู้ ถึ งประโยชน์ที่ไ ด้รั บ จาก
เทคโนโลยีทัศนคติต่อเทคโนโลยีคุณภาพการให้บริ การด้านการตอบสนองความต้อ งการ ความ
น่าเชื่อถือ และความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของ บริ ษทั พี.ที.
ทรานส์เอ็กซ์เพรส จากัด
อัครเดช ปิ่ นสุข (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพการบริ การ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของลู ก ค้า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ (Esatisfaction) กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ผู ้ที่ เ คยใช้บ ริ ก ารจองตั๋ว ภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 280 ตัวอย่าง ผลการศึกษา
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่า กว่า
20 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอ าชี พนักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อ เดื อ นต่ า กว่า
15,000 บาท สาหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋
ภาพยนตร์ ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ 1)
การยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้า นการรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยต่ อ การใช้ง าน และด้า นการรั บ รู้
ประโยชน์ 2) คุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นความน่าเชื่อถือ และด้านความเป็ นส่วนตัว และ
3) ส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความ
สะดวกในการใช้งาน ในขณะที่คุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการตอบสนองความต้อ งการ
และด้า นการเข้า ถึ ง การให้ บ ริ ก าร ส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของลู ก ค้า ด้า นการจั ด
องค์ประกอบ และด้านช่องทางในการสื่ อสาร ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ ภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การดาเนิ นการวิ จัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็ บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลาก
ดิ จิทัลของธนาคารออมสิ น ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้จัดทา แบบสอบถามพร้ อ มทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อทาการสรุ ปผลการวิจยั ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้มีการ
กาหนดรู ปแบบของวิธีดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 การออกแบบงานวิจยั
3.2 ลักษณะของประชากร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 การออกแบบงานวิจัย
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั มีความประสงค์ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสลากดิ จิทัล
ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร จึงเลือกใช้ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P) ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
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3.1.2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
2. การรับรู้ประโยชน์
3. การตั้งใจที่จะใช้งาน
3.1.3 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการซื้ อ สลากดิ จิทัลของธนาคารออมสิ น ในกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ความถี่ในซื้อสลากดิจิทลั
2. จานวนเงินในซื้อสลากดิจิทลั
2. อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อซื้อสลากดิจิทลั
3. ช่องทางออนไลน์ที่เลือกซื้อสลากดิจิทลั
โดยการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีวิจยั เชิง
ส ารวจ (Survey) ซึ่ งใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) แบบออนไลน์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมสาเร็จรู ป จากนั้นจึงทาการ
วิเคราะห์ และสรุ ป ผลการวิจัย เพื่ อ น าเสนอผลการวิ จัย ในรู ป แบบของตารางและการบรรยาย
ประกอบ
3.2 ลักษณะของประชากร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย
ประชากร (Population) ที่ ผู ้วิ จัย เลื อ กใช้ และก าหนดเป็ นประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายใน
การศึกษาและวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชากรทัว่ ไปที่เคยซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น โดยไม่ได้
จากัดขอบเขตกลุ่มประชากรตามพื้นที่
3.2.2 การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับการศึกษา และวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรทัว่ ไปที่เคยซื้อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น โดยไม่ได้จากัดขอบเขตกลุ่มประชากรตามพื้นที่ตามที่อยูอ่ าศัยของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีจานวนของประชากรทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่ ผูว้ ิจัยไม่สามารถทราบจานวนประชากร
เป้าหมาย คือ ผูท้ ี่เคยซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นที่แท้จริ งได้ ดังนั้น ในการทาการศึกษา และ
วิจัยในครั้งนี้ จะกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณี ที่ไ ม่ทราบจานวนประชากร และตั้งสมมติฐานว่า
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) โดยผูว้ ิจยั ใช้สูตรการคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณสัดส่ วนของประชากรสาหรับทาการวิจยั ครั้งนี้ โดยกาหนดให้
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ระดับ ความแปรปรวน (P) สู งสุ ด คื อ ร้ อ ยละ 50 หรื อ 0.5 และโอกาสที่ จะไม่ เกิ ด เหตุ การณ์ (q)
เท่ากับ ร้อยละ 50 หรื อ 0.5 กาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน
จากการสุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 5 หรื อ 0.05 โดยสามารถคานวณ และกาหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
(กัลยา วานิชย์ปัญญา, 2554) ดังสูตรต่อไปนี้
n = Z2pq
e2
โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมัน่ ที่ ร้อยละ 95 (Z มีค่าเท่ากับ 1.96)
p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ (q) คือ 1 - p เท่ากับ ร้อยละ 50
e = ค่าเปอร์ เซ็นต์ค วามคลาดเคลื่อ นจากการสุ่ มตัวอย่างได้ที่ยอมรับได้ ร้ อ ยละ 5
หรื อ 0.05
แทนค่าจากสูตรจะได้ว่า n = (1.96)2(0.5)(1-0.5)
(0.05)2
n = 384.16
จากการค านวณข้างต้น ในกรณี ที่ ไ ม่ ท ราบจานวนประชากรที่ แน่ น อน ณ ระดับ
ความเชื่ อมั่นเท่ากับ 95% กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการศึกษา และทาการวิจยั ในครั้งนี้ ควร
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง แต่ท้ งั นี้ เพื่อให้ไ ด้ผลการวิจยั ที่แม่นยามาก
ยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จึงกาหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างเพิ่ม ขึ้นอีก 5% เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 405
ตัวอย่าง และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มคนที่เคยซื้ อ
สลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นเท่านั้น
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3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในงำนวิจัย
เครื่ อ งมื อ แบบสอบถามที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ ใ นการวัด ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออม
สิ นในรุ งเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เป็ นค าถามด้า นประชากรศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยเป็ นคาถามแบบให้เลือ กตอบเพียงคาตอบเดี ยวคาถามในส่ วนนี้ ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2
พฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร เป็ นคาถามแบบ
ปลายปิ ด ประกอบด้วย
- ความถี่ในซื้อสลากดิจิทลั
- จานวนเงินในซื้อสลากดิจิทลั
- อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อซื้อสลากดิจิทลั
- ช่องทางออนไลน์ที่เลือกซื้อสลากดิจิทลั
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ซึ่งประกอบด้วย
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านกระบวนการ
- ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
เป็ นคาถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert ‘s
Scale) ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ มีการให้คะแนนความสาคัญ ดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
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โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางของเบสท์ (Best. 1978 : 174) ดังนี้
1.00-1.49 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด
1.50-2.49 หมายถึง สาคัญน้อย
2.50-3.49 หมายถึง สาคัญปานกลาง
3.50-4.49 หมายถึง สาคัญมาก
4.50-5.00 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
ส่ วนที่ 4 การยอมรับเทคโลโลยี ซึ่งประกอบด้วย
- การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
- การรับรู้ประโยชน์
- การตั้งใจที่จะใช้งาน
เป็ นคาถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert ‘s
Scale) ที่มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ มีการให้คะแนนความสาคัญ ดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวทางของเบสท์ (Best. 1978 : 174) ดังนี้
1.00-1.49 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด
1.50-2.49 หมายถึง สาคัญน้อย
2.50-3.49 หมายถึง สาคัญปานกลาง
3.50-4.49 หมายถึง สาคัญมาก
4.50-5.00 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
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3.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ สลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถามแบบออนไลน์ และ
กระจายแบบสอบถามดังกล่าวผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้ าหมายที่เคยซื้อสลากดิจิทลั
ของธนาคารออมสิ น โดยวิ ธี ก ารดัง กล่ า วเป็ นวิ ธี ก ารที่ ร วดเร็ ว และประหยัด ค่ าใช้ จ่ าย ซึ่ งใช้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2561
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วนามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการคานวณค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ SPSS มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)
ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณ นาใช้ ส ถิ ติ ค วามถี่ (Frequency) การหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ในการนาเสนอข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม น าแบบสอบถามมาแจกแจง ความถี่
(Frequency) และ นาเสนอเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 พฤติก รรมการซื้ อ สลากดิ จิทัล ของธนาคารออมสิ น ในกรุ งเทพมหานคร ใช้สถิ ติ
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
1.3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
1.4 การยอมรับเทคโนโลยี ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.)
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2. กำรวิเครำะห์ สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA)
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) ในการ
ทดสอบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรม
การซื้ อสลากดิ จิทัลของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สู ตรในกำรหำค่ำเฉลี่ยในกำรวิจัย มีดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
P = f (100)
N
เมื่อ P คือ
f
คือ
n
คือ

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40)

เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540: 53)
X

S=

n x 2 −

( x )

n(n − 1)

2
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เมื่อ

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
( x )2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA)
โดยใช้สูตร
Y = a + bX

เมื่อ Y = ตัวแปรตาม
X = ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้น
a = ค่าคงที่ (Constant)
b = ความชัน (Slope)
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
บทนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการอธิ บายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปร ซึ่งผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามที่มีคาตอบครบถ้วน จานวน 400 ชุด ได้มีผล
การวิเคราะห์ประกอบไปด้วย
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ในกรุ งเทพมหานคร
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
4.4 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทัว่ ไปของผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
132
หญิง
268
รวม
400

ร้ อยละ
33.00
67.00
100.00
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.00 และเพศชาย จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
33.00
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
5
อายุ 21 – 30 ปี
72
อายุ 31 – 40 ปี
110
อายุ 41 – 50 ปี
102
อายุ 51 – 60 ปี
77
อายุ 61 ปี ขึ้นไป
34
รวม
400

ร้ อยละ
1.25
18.00
27.50
25.50
19.30
8.50
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่
มีอ ายุ 31 – 40 ปี มากที่สุด จานวน 110 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 27.50 รองลงมา อายุ อายุ 41 – 50 ปี
จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 อายุ อายุ 51 – 60 ปี จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.30 อายุ
21 – 30 ปี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 อายุ 61 ปี ขึ้นไป จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50
และน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
65
16.25
ปริ ญญาตรี
326
81.50
สูงกว่าปริ ญญาตรี
9
2.25
รวม
400
100.00
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 326 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 81.50 รองลงมา ต่ ากว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 และสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
จานวน
ร้ อยละ
โสด
179
44.75
สมรส
215
53.75
อื่นๆ
6
1.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.75 รองลงมา โสด จานวน 179 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.75 และอื่นๆ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อย 1.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
ร้ อยละ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
138
34.50
พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
153
38.25
ธุรกิจส่วนตัว
42
10.50
วิชาชีพอิสระ
34
8.50
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
10
2.50
นักเรี ยน/นักศึกษา
15
3.75
อื่นๆ
8
2.00
รวม
400
100.00
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่
มีอาชีพเป็ นพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน มากที่สุด จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.25 รองลงมา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อย 34.50 ธุรกิจส่วนตัว จานวน 42 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.50 วิชาชีพอิสระ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อย 8.50 นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 15 คน
คิดเป็ นร้อย 3.75 พ่อบ้าน/แม่บา้ น จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 และอื่นๆ จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ
จานวน
ร้ อยละ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 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 ผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่
มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 – 15,000 บาท มากที่ สุ ด จ านวน 211 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.75
รองลงมา รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 23.25 รายได้น้อ ยกว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 รายได้มากกว่า 35,001 บาท ขึ้นไป จานวน
24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 รายได้ 20,001 – 25,000 บาท จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 และ
รายได้ 30,001 – 35,000 บาท จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อย 2.75 ตามลาดับ
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4.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.7 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ สลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้านผลิตภัณฑ์
1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทลั ได้ดว้ ยตัวเอง
4.18 0.604
มาก
2. สามารถเลือ กซื้ อ สลากดิ จิทัลแต่ละประเภทที่ตรงต่อ ความ
3.62 0.690
มาก
ต้องการได้
3. มีสลากดิจิทลั ให้เลือกซื้อหลายประเภท
4.22 0.640
มาก
รวม
4.01 0.645
มาก
จากตารางที่ 4.7 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง มีสลากดิจิทลั
ให้เลือกซื้อหลายประเภท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 สามารถตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทลั ได้ดว้ ยตัวเอง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และสามารถเลือกซื้ อสลากดิจิทลั แต่ละประเภทที่ตรงต่อความต้องการได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ สลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านราคา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้านราคา
1. มีการระบุราคาสลากดิจิทลั ที่ชดั เจน และตรวจสอบได้
3.43 0.779 ปานกลาง
2. ราคาของสลากดิจิทลั มีความเหมาะสมกับผลตอบแทน
4.28 0.759
มาก
3. ราคาต่อหน่วยของสลากดิจิทลั สามารถซื้อเพื่อออมเงินได้
3.92 0.923
มาก
รวม
3.87 0.820
มาก
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จากตารางที่ 4.8 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง ราคาของสลากดิจิทลั มีความ
เหมาะสมกับผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ราคาต่อหน่วยของสลากดิจิทลั สามารถซื้อเพื่อออม
เงินได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ในเรื่ อง มีการระบุราคาสลาก
ดิจิทลั ที่ชดั เจน และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. สามารถซื้อสลากดิจิทลั ได้หลายช่องทาง
3.63 0.861
มาก
2. สลากดิจิทลั สามารถไถ่ถอนเมื่อครบกาหนดผ่านช่องทางได้
3.92 0.836
มาก
หลากหลาย
3. สามารถชาระค่าสลากดิจิทลั ได้หลายช่องทาง
3.94 0.714
มาก
รวม
3.83 0.804
มาก
จากตารางที่ 4.9 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง สามารถชาระ
ค่าสลากดิจิทลั ได้หลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 สลากดิจิทลั สามารถไถ่ถอนเมื่อครบกาหนด
ผ่านช่องทางได้หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และสามารถซื้ อสลากดิจิทลั ได้หลายช่องทาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้านการส่ งเสริมการตลาด
1. ได้ส่วนลดในการซื้อสลากดิจิทลั
3.70 0.730
มาก
2. มีการลุน้ รางวัลในการซื้อสลากดิจิทลั
3.58 1.216
มาก
3. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยจากการซื้อสลากดิจิทลั
3.14 1.103 ปานกลาง
รวม
3.47 1.016 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.10 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง
ได้ส่วนลดในการซื้ อสลากดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 มีการลุ้นรางวัล ในการซื้ อสลากดิ จิทลั มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และให้ความสาคัญในระดับ ปานกลาง ในเรื่ อง ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
จากการซื้อสลากดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านบุคคล
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้านบุคคล
1. มีพนักงานของธนาคารค่อยแนะนาบริ การในการซื้ อสลาก
3.40 0.950 ปานกลาง
ดิจิทลั
2. พนักงานของธนาคารเต็มใจในการให้บริ การแก่ผูซ้ ้ื อ สลาก
3.35 0.840 ปานกลาง
ดิจิทลั
3. พนักงานของธนาคารสามารถแก้ไขปัญหาในการซื้อสลาก
4.19 0.567
มาก
ดิจิทลั ได้อย่างรวดเร็ว
รวม
3.65 0.785
มาก
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จากตารางที่ 4.11 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า นบุ ค คล ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง พนักงานของ
ธนาคารสามารถแก้ไ ขปั ญหาในการซื้ อ สลากดิ จิ ทัล ได้อ ย่า งรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ให้
ความสาคัญในระดับปานกลาง ในเรื่ อง มีพนักงานของธนาคารค่อยแนะนาบริ การในการซื้ อสลาก
ดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และพนักงานของธนาคารเต็มใจในการให้บริ การแก่ผซู ้ ้ือสลากดิจิทลั มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านกระบวนการ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้านกระบวนการ
1. กระบวนการในการซื้อสลากดิจิทลั ไม่ซบั ซ้อน
4.17 0.478
มาก
2. การชาระเงินค่าซื้อสลากดิจิทลั มีความสะดวกรวดเร็ว
4.57 0.495
มาก
3. การไถ่ถอนสลากดิจิทลั สามารถทาได้ดว้ ยตัวลูกค้าเอง
4.60 0.490 มากที่สุด
รวม
4.45 0.488
มาก
จากตารางที่ 4.12 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง การไถ่
ถอนสลากดิจิทัลสามารถทาได้ด้วยตัวลูกค้าเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 การชาระเงินค่าซื้ อ สลาก
ดิ จิ ทัล มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.57 และให้ ค วามส าคัญในระดับ มาก ในเรื่ อ ง
กระบวนการในการซื้อสลากดิจิทลั ไม่ซบั ซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามลาดับ

44

ตารางที่ 4.13 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1. แอพพลิเคชัน่ ในการซื้อสลากดิจิทลั มีรูปแบบสวยงาม ใช้งาน
4.42 0.494
มาก
ง่าย
2. สี ที่ใช้ในแอพพลิเคชัน่ สบายตา จดจาง่าย
4.37 0.483
มาก
3. องค์ประกอบต่างๆ ในแอพพลิเคชัน่ ถูกจัดเรี ยงอย่างสวยงาม
4.45 0.498
มาก
เป็ นระเบียบ
รวม
4.41 0.492
มาก
จากตารางที่ 4.13 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ สลากดิ จิทัล ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั ให้ความสาคัญในระดับมาก
ในเรื่ อง องค์ประกอบต่างๆ ในแอพพลิเคชั่นถูกจัดเรี ยงอย่างสวยงาม เป็ นระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.45 แอพพลิเคชัน่ ในการซื้อสลากดิจิทลั มีรูปแบบสวยงาม ใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และสี ที่
ใช้ในแอพพลิเคชัน่ สบายตา จดจาง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน
̅
𝒙
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
S.D. การแปลค่า
ด้านผลิตภัณฑ์
4.01 0.645
มาก
ด้านราคา
3.87 0.820
มาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.83 0.804
มาก
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
3.47 1.016 ปานกลาง
ด้านบุคคล
3.65 0.785
มาก
ด้านกระบวนการ
4.45 0.488
มาก
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
4.41 0.492
มาก
รวม
3.96 0.721
มาก
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ อ สลากดิ จิทัลของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้าน
ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านช่ อ งทางการจัดจาหน่ าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.47 ตามลาดับ
4.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.15 ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคาร
ออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
การยอมรับเทคโนโลยี
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
1. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและติดตั้งเพื่อ ใช้งานได้
4.00 0.836
มาก
สะดวกรวดเร็ว
2. กระบวนการซื้อสลากดิจิทลั เข้าใจง่าย
3.93 0.774
มาก
3. สามารถทาธุรกรรมในการซื้อสลากดิจิทลั ได้รวดเร็ว
4.12 0.615
มาก
4. สามารถเข้าซื้อสลากดิจิทลั ได้จากหลากหลายอุปกรณ์ เช่น
4.05 0.628
มาก
คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ ฯ
5. แอพพลิเคชัน่ ในการซื้อสลากดิจิทลั มีความเสถียรในการใช้
3.51 0.649
มาก
งาน
มาก
รวม
3.92 0.700
จากตารางที่ 4.15 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง สามารถ
ทาธุรกรรมในการซื ้อสลากดิจิทลั ได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ สามารถเข้าซื้อสลาก
ดิ จิ ทัล ได้จ ากหลากหลายอุปกรณ์ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ , โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ฯ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.05
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและติดตั้งเพื่อใช้งานได้สะดวกรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
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กระบวนการซื้ อ สลากดิ จิทัลเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และแอพพลิเคชั่นในการซื้ อ สลาก
ดิจิทลั มีความเสถียรในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.16 ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคาร
ออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรู้ประโยชน์
การยอมรับเทคโนโลยี
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
การรับรู้ประโยชน์
1. ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปไปซื้อสลากที่ธนาคาร
4.62 0.597 มากที่สุด
2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4.51 0.617 มากที่สุด
3. ระบบมีความปลอดภัยในการใช้งาน
4.24 0.771
มาก
4. ผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งถือเงินสดไปซื้อสลากที่ธนาคาร
4.29 0.557
มาก
5. สามารถซื้อสลากดิจิทลั ได้ทกุ ที่ทุกเวลา
4.51 0.596 มากที่สุด
มาก
รวม
4.43 0.628
จากตารางที่ 4.16 การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ประโยชน์ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ผูซ้ ้ื อ สลากดิ จิทลั ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อ ง ช่ วยลดเวลาในการ
เดินทางไปไปซื้อสลากที่ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 รองลงมาคือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถซื้อสลากดิจิทลั ได้ทุกที่ทุกเวลา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.51 ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง ผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งถือเงินสดไปซื้ อ
สลากที่ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และระบบมีความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.24 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.17 ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคาร
ออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร การตั้งใจที่จะใช้งาน
การยอมรับเทคโนโลยี
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
การตั้งใจที่จะใช้ งาน
1. การซื้อสลากดิจิทลั ทาให้มีความสะดวกในการใช้งาน
4.11 0.700
มาก
2. สามารถเช็ ค ข้อ มู ล การซื้ อ สลากดิ จิ ทัล ได้ทุ ก เวลาตามที่
4.22 0.628
มาก
ต้องการ
3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีการปกป้องข้อมูลส่วน
4.18 0.543
มาก
บุคคลอย่างมีมาตรฐาน
มาก
รวม
4.17 0.624
จากตารางที่ 4.17 การยอมรับเทคโนโลยี การตั้งใจที่จะใช้งาน ทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อ ง สามารถเช็คข้อ มูลการซื้ อสลาก
ดิ จิทัลได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีการ
ปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างมีมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และการซื้ อสลากดิจิทลั ทาให้มี
ความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามลาดั
ตารางที่ 4.18 การเปรี ยบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การระบบดิจิทลั แบงก์
กิง้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน
̅
𝒙
การยอมรับเทคโนโลยี
S.D. การแปลค่า
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
3.92 0.700
มาก
การรับรู้ประโยชน์
4.43 0.628
มาก
การตั้งใจที่จะใช้งาน
4.17 0.624
มาก
มาก
รวม
4.17 0.650
จากตารางที่ 4.18 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การระบบดิ จิทัล
แบงก์กิ้งในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ การรับรู้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมา
คือ การตั้งใจที่จะใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.92 ตามลาดับ
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4.4 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.19 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
̅
𝒙
พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน
S.D.
1. ท่านซื้ อ สลากของธนาคารออมสิ นเนื่ องจากสามารถซื้ อใน
4.56 0.497
รู ปแบบดิจิทลั ได้
2. ท่านซื้อสลากดิจิทลั เพราะสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา
4.55 0.498
3. สลากดิจิทลั ที่ท่านซื้ อสามารถตรวจสอบรางวัลได้ทุกครั้งที่
4.48 0.500
ต้องการ
4. สามารถไถ่ถอนสลากดิ จิทัลผ่านแอพพลิเคชั่นได้เมื่อ ครบ
4.67 0.471
กาหนดโดยไม่ตอ้ งไปธนาคาร
5. ได้รับดอกเบี้ยเข้าบัญชีอตั โนมัติโดยไม่ตอ้ งไปไถ่ถอนสลาก
4.54 0.499
ดิจิทลั
6. สามารถซื้อสลากดิจิทลั เพิม่ เมื่อต้องการได้ทุกเมื่อโดยไม่ตอ้ ง
4.58 0.494
ไปยังสาขาธนาคาร
7. ได้สิทธิ์ลนุ้ รางวัลในการซื้อสลากดิจิทลั
4.59 0.493
รวม
4.55 0.493

การแปลค่า
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.19 พบว่ า พฤติ ก รรมการซื้ อสลากดิ จิ ทั ล ของธนาคารออมสิ นใน
กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ สามารถไถ่ถอนสลากดิจิทลั ผ่านแอพพลิเคชัน่ ได้เมื่อครบกาหนด
โดยไม่ตอ้ งไปธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ได้สิทธิ์ ลุน้ รางวัลในการซื้ อสลากดิจิทลั
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 สามารถซื้ อ สลากดิ จิทัล เพิ่ม เมื่อ ต้องการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องไปยังสาขา
ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ท่านซื้ อสลากของธนาคารออมสิ นเนื่ องจากสามารถซื้ อในรู ปแบบ
ดิ จิทัลได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ท่านซื้ อ สลากดิ จิทัลเพราะสามารถซื้ อได้ทุกที่ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 ได้รับดอกเบี้ยเข้าบัญชีอ ัตโนมัติโดยไม่ตอ้ งไปไถ่ถอนสลากดิ จิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ
4.54 และสลากดิจิทลั ที่ท่านซื้อสามารถตรวจสอบรางวัลได้ทุกครั้งที่ตอ้ งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
ตามลาดับ
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
รู ปแบบทัว่ ไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทัว่ ไป คือ
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn
เมื่อ ; Y
คือ
X1, X2, …, Xn
b0
b1, b2, …, bn

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
คือ ตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที่ n
คือ ค่าคงที่สมการ
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที่
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที่ n

สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn
เมื่อ ; Y
คือ
X1, X2, …, Xn คือ
b0
b1, b2, …, bn
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Y

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที่ n
คือ ค่าคงที่สมการ
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที่
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที่ n
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริ มการตลาด
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ
คือ พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นใน
กรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในซื้อสลากดิจิทลั
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สมมติฐาน
H0 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั
ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
H1 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.20 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร (Y1)
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
(b)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
0.001
2. ด้านราคา
-0.010
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.001
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.008
5. ด้านบุคคล
0.030
6. ด้านกระบวนการ
0.092
7. ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
0.001
4.051
ค่าคงที่
R = 0.165, R2 = 0.027, SEE = 0.203, F = 1.564, Sig. = 0.010*
* = P < 0.05
ตัวแปร

t

Sig.

0.023
-0.439
0.027
0.379
1.241
2.601
0.035
17.415

0.982
0.661
0.978
0.705
0.215
0.010*
0.972
0.000*

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
7 ตัวแปร โดยมีตวั แปรอิสระจานวน 1 ตัวแปร ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิ จิทัลของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร คือ ด้านกระบวนการ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ
(R) เท่ากับ 0.165 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 2.70 สามารถนามาแทนค่าในสมการ
พยากรณ์ได้ดงั นี้
Y1 = 4.051 + 0.092X6
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สมมติ ฐ านที่ 2 การยอมรั บเทคโนโลยี มีอิท ธิ พลต่อ พฤติ กรรมการซื้ อ สลากดิ จิ ทัลของ
ธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
รู ปแบบทัว่ ไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทัว่ ไป คือ
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn
เมื่อ ; Y
คือ
X1, X2, …, Xn
b0
b1, b2, …, bn

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
คือ ตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที่ n
คือ ค่าคงที่สมการ
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที่
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที่ n

สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn
เมื่อ ; Y
คือ
X1, X2, …, Xn คือ
b0
b1, b2, …, bn
X1
X2
X3
Y

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที่ n
คือ ค่าคงที่สมการ
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที่
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที่ n
คือ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
คือ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความสามารถของระบบ
คือ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการตั้งใจที่จะใช้งาน
คือ พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นใน
กรุ งเทพมหานคร ด้านความถี่ในซื้อสลากดิจิทลั
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สมมติฐาน
H0 : การยอมรับเทคโนโลยีไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออม
สิ นในกรุ งเทพมหานคร
H1 : การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ในกรุ งเทพมหานคร
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.21 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร (Y2)
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (b)
1. ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
0.033
2. ด้านการรับรู้ประโยชน์
0.044
3. ด้านการตั้งใจที่จะใช้งาน
-0.050
ค่าคงที่
4.453
R = 0.109, R2 = 0.012, SEE = 0.203, F = 1.591, Sig. = 0.191
* = P < 0.05

t
1.468
1.385
-1.731
41.222

Sig.
0.143
0.167
0.084
0.000*

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั้งหมด
3 ตัวแปร โดยไม่มีตวั แปรอิสระใดเลยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออม
สิ นในกรุ งเทพมหานคร

บทที่ 5
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ใน
กรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ สลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคาร
ออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จัย ในครั้ งนี้ คื อ ผู ้ที่ เ คยซื้ อ สลากธนาคารออมสิ น ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะผูท้ ี่ซ้ือหรื อเคยซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นที่อาศัย
อยู่ในกรุ งเทพมหานคร วิธีการสุ่ มตัวอย่างเป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่ นอน ณ ระดับ ความเชื่ อ มัน่ เท่ากับร้ อ ยละ 95 และใช้วิธีการเลือ กตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ กลุ่มคนที่เคยซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นเท่านั้น จานวน 400 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ตัวแปรอิสระ 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่ อ งทางการจัดจาหน่ าย, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้าน
บุคคล, ด้านกระบวนการ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และการยอมรับเทคโนโลยี
ประกอบด้ว ย การรั บ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ง าน, การรั บ รู้ ป ระโยชน์ และการตั้ง ใจที่ จ ะใช้ง าน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ความถี่ในซื้อสลากดิจิทลั จานวนเงินในซื้อสลากดิจิทลั อุปกรณ์ที่
ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อซื้อสลากดิจิทลั และช่องทางออนไลน์ที่เลือกซื้อสลากดิจิทลั
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามเป็ นแบบชุดกระดาษคาตอบให้แก่
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง และนาข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์คานวณผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติ ซึ่ งได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการทาการทดสอบสมมติฐานผูว้ ิจยั ใช้
สถิติพหุ คูณ (Multiple Regression) ในการทดสอบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการ
ยอมรั บ เทคโนโลยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อสลากดิ จิ ทั ล ของธนาคารออมสิ น ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่ อ ง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
สลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นใน กรุ งเทพมหานคร” สามารถสรุ ปผลจากการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูซ้ ้ื อ
สลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.00
และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 33.00 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.50 รองลงมา อายุ อายุ 41 – 50
ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.50 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 81.50 รองลงมา ต่ากว่าปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 16.25 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 53.75 รองลงมา โสด คิดเป็ นร้อยละ 44.75
ส่ วนใหญ่มี อาชี พเป็ น พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 38.25 รองลงมา ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อย 34.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
52.75 รองลงมา รายได้ 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.25 ตามลาดับ
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคาร
ออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาคือ ด้าน
การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้าน
ราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ตามลาดับ
3. การยอมรั บ เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การระบบดิ จิ ทัล แบงก์ กิ้ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ การรับรู้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาคือ การตั้งใจที่จะ
ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามลาดับ
4. พฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ
สามารถไถ่ถอนสลากดิจิทลั ผ่านแอพพลิเคชั่นได้เมื่อครบกาหนดโดยไม่ตอ้ งไปธนาคาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ได้สิทธิ์ลนุ้ รางวัลในการซื้อสลากดิจิทลั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 สามารถซื้อ
สลากดิจิทลั เพิ่มเมื่อต้องการได้ทุกเมื่อโดยไม่ตอ้ งไปยังสาขาธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ท่านซื้อ
สลากของธนาคารออมสิ นเนื่องจากสามารถซื้ อในรู ปแบบดิจิทลั ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ท่านซื้ อ
สลากดิจิทลั เพราะสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ได้รับดอกเบี้ยเข้าบัญชีอตั โนมัติ
โดยไม่ ต้อ งไปไถ่ ถ อนสลากดิ จิ ทัล มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.54 และสลากดิ จิ ทัล ที่ ท่ า นซื้ อ สามารถ
ตรวจสอบรางวัลได้ทุกครั้งที่ตอ้ งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ตามลาดับ
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5. ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า น
กระบวนการ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ในกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่มีปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีใดเลยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบว่า ผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร ส่ วน
ใหญ่มีความถี่ในซื้ อสลากดิจิทลั คือ เดือนละครั้ง โดยจานวนเงินในซื้ อสลากดิจิทลั น้อยกว่าหรื อ
เท่ า กับ 5,000 บาท/ครั้ ง ส่ ว นใหญ่ ใ ช้อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้เ ข้า ถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ซื้ อ สลากดิ จิ ทัล คื อ
Smartphone และมีช่องทางออนไลน์ที่เลือกซื้ อสลากดิจิทลั ด้วย แอพพลิเคชั่นบนมือถือ มากที่สุด
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ นิ ยมซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทาง
ออนไลน์ดว้ ยแอพพลิเคชัน่ บทสมาร์ทโฟนมากขึ้นตามการพัฒนาทางเทคโลโนลีที่มีผลต่อการดารง
ชีวติให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นจึงเป็ นโอกาสและความท้าทายให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการจาหน่ายสิ นค้า
หรื อบริ การที่ตอ้ งพัฒนาสิ นค้าและบริ การของตนให้สามารถทาธุ รกรรมด้วยระบบออนไลน์ไ ด้เพื่อ
ตอบสนองผูซ้ ้ือและเพิ่มรายได้ให้แก่ผขู ้ ายสิ นค้าและบริ การ
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการ เป็ นปั จจัยที่ผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ให้ความสาคัญมากที่สุด สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการซื้ อ
สลากดิจิทลั นั้นต้องมีความสะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และผูซ้ ้ื อสามารถทาธุรกรรมได้ด้วยตนเอง
สามารถตรวจสอบข้อมูล และบริ หารจัดการสลากของตนได้ ดังนั้นกระบวนการในการซื้ อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นผ่านแอพพลิเคชัน่ มายโม่จึงต้องใช้งานง่ายและมีประโยชน์ซ่ ึ งสอดคล้อ ง
กับผลการศึกษาที่ได้คือ การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การระบบดิจิทลั แบงก์กิ้งใน
เขตกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด คือ การรับรู้ประโยชน์ รองลงมาคือ การตั้งใจที่จะใช้งาน และการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สลากดิ จิ ทัล ของธนาคารออมสิ น ในกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศุกษาของเกศวิทู ทิพยศ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) พบว่า คือ ด้านกระบวนการให้บริ การ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของลูกค้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ส่ วนการยอมรับเทคโนโลยี จากการศึกษาพบว่าไม่ มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างจากผลการศึกษาของนิ ธินาถ วงศ์สวัสดิ์
และ ปวีณา คาพุกกะ (2557) ได้ทาการศึกษา ความตั้งใจของผูซ้ ้ื อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ต
ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ ประโยชน์ การรับรู้ ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ ความเสี่ ยงมี
ผลกระทบต่อระดับความตั้งใจของผูซ้ ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรพัฒนาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เนื่ องจากผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั ของธนาคารออม
สิ น ให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด ในปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นกระบวนการ ดัง นั้ น
แอพพลิเคชั่นมายโม่ที่ให้บริ การในการซื้ อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นต้องมีความสามารถใน
การตอบสนองการซื้อสลากและการตรวจสอบข้อมูลสลากได้ง่าย ขั้นตอนไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
2. ควรสร้ างการรับรู้ ให้แก่ ผูซ้ ้ื อ สลาก การที่จะทาให้ผูซ้ ้ื อ สลากดิ จิทัล มาใช้บ ริ การผ่ า น
ช่ อ งทางออนไลน์น้ นั ต้อ งสร้ างการรับรู้ ถึงประโยชน์ในการใช้งานให้ผูซ้ ้ื อสลากและการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งานก็เป็ นอีกปั จจัยด้านหนึ่ งที่จะส่ งผลให้ผูซ้ ้ื อสลากดิจิทลั เกิดความสะดวกใน
การใช้งานและใช้บริ การในช่องทางนี้ซ้ า
3. ควรส่งเสริ มการตลาดและสร้างการรับรู้ให้ผทู ้ ี่มีความสนใจในการซื้อสลากของธนาคาร
ในรู ปแบบเดิมมาใช้บริ การในช่องทางออนไลน์ที่เป็ นสลากดิจิทลั มากขึ้นเพื่อเป็ นการลดต้นทุนใน
การออกสลากของธนาคาร
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ทาการเพิ่มพื้นที่ในการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมประชากรในช่วงอายุต่างๆ มากขึ้น
2. ควรเพิ่มปัจจัยด้านการลงทุนหรื อการออมในการศึกษาครั้งต่อไป
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลจะถูกนาไปใช้ เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิ จิทลั
ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นในกรุ งเทพมหานคร
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งที่สุด
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
2) อายุ 21 – 30 ปี
3) อายุ 31 – 40 ปี
4) อายุ 41 – 50 ปี
5) อายุ 51 – 60 ปี
6) อายุ 61 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2) ปริ ญญาตรี
3) สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) อื่นๆ (ระบุ)...........................
5. อาชีพ
1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4) พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
3) ธุรกิจส่วนตัว
4) วิชาชีพอิสระ
5) พ่อบ้าน/แม่บา้ น
6) นักเรี ยน/นักศึกษา
7) อื่นๆ (ระบุ)...........................
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 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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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้อ สลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความสาคัญของ
ท่านมากที่สุด

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

(5) (4) (3) (2) (1)
ด้านผลิตภัณฑ์
7. สามารถตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทลั ได้ดว้ ยตัวเอง
8. สามารถเลือกซื้ อสลากดิจิทลั แต่ละประเภทที่ตรงต่อความ
ต้องการได้
9. มีสลากดิจิทลั ให้เลือกซื้อหลายประเภท
(5) (4) (3) (2) (1)
ด้านราคา
10. มีการระบุราคาสลากดิจิทลั ที่ชดั เจน และตรวจสอบได้
11. ราคาของสลากดิจิทลั มีความเหมาะสมกับผลตอบแทน
12. ราคาต่อหน่วยของสลากดิจิทลั สามารถซื้อเพื่อออมเงินได้
(5) (4) (3) (2) (1)
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
13. สามารถซื้อสลากดิจิทลั ได้หลายช่องทาง
14. สลากดิจิทลั สามารถไถ่ถอนเมือ่ ครบกาหนดผ่านช่องทาง
ได้หลากหลาย
15. สามารถชาระค่าสลากดิจิทลั ได้หลายช่องทาง
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ด้านการส่ งเสริมการตลาด
16. ได้ส่วนลดในการซื้อสลากดิจิทลั
17. มีการลุน้ รางวัลในการซื้อสลากดิจิทลั
18. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยจากการซื้อสลากดิจิทลั
ด้านบุคคล
19. มีพนักงานของธนาคารค่อยแนะนาบริ การในการซื้อสลาก
ดิจิทลั
20. พนัก งานของธนาคารเต็ ม ใจในการให้ บ ริ ก ารแก่ผูซ้ ้ื อ
สลากดิจิทลั
21. พนักงานของธนาคารสามารถแก้ไขปัญหาในการซื้อ
สลากดิจิทลั ได้อย่างรวดเร็ ว
ด้านกระบวนการ
22. กระบวนการในการซื้อสลากดิจิทลั ไม่ซบั ซ้อน
23. การชาระเงินค่าซื้อสลากดิจิทลั มีความสะดวกรวดเร็ว
24. การไถ่ถอนสลากดิจิทลั สามารถทาได้ดว้ ยตัวลูกค้าเอง
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
25. แอพพลิเคชั่นในการซื้ อสลากดิจิทลั มีรูปแบบสวยงาม ใช้
งานง่าย
26. สี ที่ใช้ในแอพพลิเคชัน่ สบายตา จดจาง่าย
27. องค์ประกอบต่างๆ ในแอพพลิเคชัน่ ถูกจัดเรี ยงอย่าง
สวยงาม เป็ นระเบียบ

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1)

(5) (4) (3) (2) (1)
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น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

การยอมรับเทคโนโลยี

มากที่สุด

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการยอมรั บเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่ อ พฤติกรรมการซื้ อสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความสาคัญของ
ท่านมากที่สุด
ระดับความสาคัญ

(5) (4) (3) (2) (1)
การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
28. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ และติดตั้งเพื่อใช้งานได้
สะดวกรวดเร็ว
29. กระบวนการซื้อสลากดิจิทลั เข้าใจง่าย
30. สามารถทาธุรกรรมในการซื้อสลากดิจิทลั ได้รวดเร็ ว
31. สามารถเข้าซื้อสลากดิจิทลั ได้จากหลากหลายอุปกรณ์
เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ ฯ
32. แอพพลิเคชั่นในการซื้ อสลากดิจิทลั มีความเสถียรในการ
ใช้งาน
(5) (4) (3) (2) (1)
การรับรู้ประโยชน์
33. ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปไปซื้อสลากที่ธนาคาร
34. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
35. ระบบมีความปลอดภัยในการใช้งาน
37. ผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งถือเงินสดไปซื้อสลากที่ธนาคาร
38. สามารถซื้อสลากดิจิทลั ได้ทุกที่ทกุ เวลา
39. การซื้อสลากดิจิทลั ทาให้มีความสะดวกในการใช้งาน
40. สามารถเช็คข้อ มูลการซื้ อ สลากดิ จิทัล ได้ทุกเวลาตามที่
ต้องการ
41. มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีการปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างมีมาตรฐาน
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น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร

มากที่สุด

ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความสาคัญของ
ท่านมากที่สุด
ระดับความสาคัญ

(5) (4) (3) (2) (1)
42. ท่านซื้อสลากของธนาคารออมสิ นเนื่องจากสามารถซื้อใน
รู ปแบบดิจิทลั ได้
43. ท่านซื้อสลากดิจิทลั เพราะสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา
44. สลากดิจิทลั ที่ท่านซื้อสามารถตรวจสอบรางวัลได้ทุกครั้ง
ที่ตอ้ งการ
45. สามารถไถ่ถอนสลากดิจิทลั ผ่านแอพพลิเคชัน่ ได้เมื่อครบ
กาหนดโดยไม่ตอ้ งไปธนาคาร
46. ได้รับดอกเบี้ยเข้าบัญชี อ ัตโนมัติโดยไม่ต้อ งไปไถ่ถอน
สลากดิจิทลั
47. สามารถซื้ อสลากดิจิทลั เพิ่มเมื่อต้องการได้ทุกเมื่อโดยไม่
ต้องไปยังสาขาธนาคาร
48. ได้สิทธิ์ลนุ้ รางวัลในการซื้อสลากดิจิทลั
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
............................................................................................................................................................
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***********ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม******************

