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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดจิิทลัของลกูคา้ 
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยั พิตติยานนั แสงทอง 
ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา รองศาสตราจารย ์สพุาดา สิรกิตุตา  

  
การศกึษาวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลั การยอมรบัเทคโนโลยี 

และการรบัรูคุ้ณค่าของผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัล ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตวัอย่างประชากรทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซือ้สลากกดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน จ านวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 - 60 ปี ประกอบอาชีพอาชีพขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 -20,000 บาท การยอมรบัเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้
สลากดิจิทลัของลกูคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สดุ คือ การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน 
รองลงมาคือ การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน  ตามล าดับ  อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัว
แปรดงักล่าวมีอิทธิพลรอ้ยละ 40.2  นอกจากนีด้า้นการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทลั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้
สลากดิจิทัลของลกูคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สดุ คือ ดา้นคุณค่าที่มีเงื่อนไข รองลงมา 
คือ ดา้นการใชง้าน ดา้นจากความประหลาดใจ ดา้นอารมณ ์และดา้นสงัคม ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลรอ้ยละ 69.8 ประโยชนท์ี่ไดจ้ากการวิจยันี ้ผูบ้รหิารฝ่ายการตลาด
ของธนาคารออมสินสามารถน าไปใชใ้นการเพิ่มการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน และการรบัรูถ้ึงความงา่ยของ
การใชง้านใหแ้ก่กลุ่มผูซ้ือ้สลากดิจิทลัที่ใชแ้อพพลิเคชั่นของธนาคารออมสิน  ตลอดจนพฒันาแอปพลิเคชั่นของ
ทางธนาคารใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดทุ้กกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เก่าและเพิ่ม
ลกูคา้ใหม่ต่อไปในอนาคต 

 
ค าส าคญั : สลากดิจิทลั การยอมรบัเทคโนโลยี การรบัรูค้ณุค่า 
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The objective of this research is to study the intentions of digital lottery buying, 

technological acceptance and the recognition of consumers. This influenced intention to buy digital 
lotteries of Government Savings Bank customers in Bangkok. The sample of the general population 
in Bangkok who bought digital lotteries of the Government Savings Bank by 400 consumers and 
used questionnaires as a tool for data collection. The acceptance of technology influenced their 
intentions to buy digital plotters from Government Savings Bank customers in Bangkok, and most of 
them recognized the benefits of usability as the most convenient use, followed by ease of use, 
respectively and a statistical significance at a level of 0.05, with variables with an influence of 40.2%. 
In recognizing the value of digital lotteries Influencing to buy digital lottery from GSB customers in 
Bangkok, the most is the value aspect, followed by usage. The aspects from emotional and social 
astonishment, respectively and with statistical significance at a level of 0.05, with variables with an 
influence of 69.8%. The benefits of this research were that GSB marketing executives can apply it to 
raise awareness of the benefits of its use, and realized the ease of use for digital lottery buyers using 
the Government Savings Bank application, as well as developing banking applications to meet the 
needs of all target customers in order to retain old customers and add new customers in the future. 

 
Keyword : Digital lottery Technology acceptance Value recognition 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนีไ้ดส้  าเร็จลุล่วงดว้ยดีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก
รองศาสตราจารยส์พุาดา สิริกุตตา อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ที่ไดใ้หค้วามกรุณาสละเวลาอนัมีค่า
ยิ่งในการใหค้วามอนุเคราะหใ์ห้ค าปรึกษา  ใหค้วามรู ้ขอ้เสนอแนะและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องในจุดต่าง ๆ เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันีม้ีความสมบูรณแ์ละส าเร็จ
ลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัรูส้ึกซาบซึง้ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาส
นี ้

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยศิ์ริวรรณ  เสรีรตัน ์ที่กรุณามาเป็นประธานในการ
สอบสารนิพนธ์ ขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล และ อาจารย ์ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์ ที่
กรุณาตรวจแบบสอบถาม และไดใ้หค้ าแนะน าอนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งแก่ผูว้ิจยั 

ขอขอบพระคณุคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกิจทกุท่านที่ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้
ในทางทฤษฎีจนสามารถประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติัการไดจ้ริง และขอขอบคณุผูต้อบแบบสอบถามทุก
ท่านที่ไดก้รุณาสละเวลาใหค้วามช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีส่วนท าใหก้ารวิจัยส าเร็จ
ลลุว่งดว้ยดี 

สุดทา้ยนีผู้ว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ คุณแม่ สามี และทุกคนในครอบครวัที่คอย
เป็นก าลังใจ สนับสนุนอย่างดีเสมอมาตลอดระยะเวลาการศึกษา  จนถึงการท าสารนิพนธ์ในครัง้นี ้
นอกจากนัน้ผูว้ิจยัขอขอบคณุเพื่อนนิสิต หวัหนา้งาน เพื่อนรว่มงาน และเพื่อนทุก ๆ คนที่เป็นก าลงัใจ
ซึ่งกนัและกนัมาเสมอตลอดระยะเวลาที่ศกึษาและตลอดจนท าสารนิพนธน์ี ้

  
  

พิตติยานนั  แสงทอง 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
การวางแผนทางการเงิน ในปัจจุบนัถือว่ามีความส าคัญและเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียม 

ความพรอ้มใหช้ีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ซึ่งควรปลูกฝังนิสยัการออมและการใช้
เงิน อย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อสรา้งพื ้นฐานวินัยทางการเงิน เมื่อเข้าสู่วัยท างานก็
จ าเป็นต้องรู ้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและ
รายจ่ายต่าง ๆ อย่าง เหมาะสม ทัง้ค่าใช่จ่ายส่วนตวัและครอบครวัท าใหค้วามรบัผิดชอบและภาระ
ทางการเงินยิ่งเพิ่มขึน้ ส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความส าคัญมากขึน้ แม้กระทั่งเมื่อ
เกษียณอายุก็ยงัตอ้งวางแผนทางการเงินเพราะเป็นวยัที่มีรายไดล้ดลง แต่ค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่ยงัคง
อยู่หรืออาจสูงขึน้ในบางหมวด เช่น การรกัษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิด
ปัญหาได ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 

การวางแผนทางการเงิน เริ่มตน้ที่การออม เป็นรูปแบบที่มีความปลอดภัย มีความเสี่ยง
ต ่าเพื่อรกัษาเงินตน้ไวโ้ดยผลตอบแทนจากเงินออมอาจไม่ไดสู้งมากนกั ยกตัวอย่าง เช่น เงินฝาก
ออมทรพัยห์รือเงินฝากประจ ารายเดือน เมื่อสามารถเก็บเงินไดจ้ านวนหนึ่งจึงค่อยเริ่มลงทุน ซึ่ง
หมายถึง การแบ่งเงินกอ้นที่ไดส้่วนหนึ่งไปลงทุนในผลิตภัณฑเ์พื่อการลงทุน เช่น หุน้ตราสารหนี ้
กองทนุรวม สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้และทางเลือกในการลงทนุอ่ืน ๆ เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหส้งูขึน้ 
แต่มีขอ้ควรค านึง คือ ผูล้งทุนตอ้งสามารถยอมรบัความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งซึ่งอาจจะ
เกิดขึน้ในการลงทุนนั้น ๆ ได้ เพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึน้ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2563) 

ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ยุคดิจิทลั ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะหลอมรวมเขา้กับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมทุกประเภท ทุกภาคส่วน รวมถึงสถาบันการเงินจึงต้องเร่ง
ขบัเคลื่อนวางแผนพฒันาองคก์รใหท้นัต่อเหตกุารณแ์ละสภาพแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองและรองรบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคใหม่ จึงต้องมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประยุกตใ์ชเ้พื่อใหอ้งคก์รสามารถปรบัตวัต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และสรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขัน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร เพื่อเป็นการ
ยกระดับ และส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับองค์กรนั้น ๆ ธนาคารออมสินจึ งตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกตใ์ชจ้ึงมีการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่การเป็น Digi-Thai Banking ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา



  
 

2 

สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ท าให้ผู ้บริหารก าหนดแผนการด าเนินงานของ
ธนาคารออมสินปี 2560 โดยเน้นพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาดที่
ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรม และการแข่งขันในยุคดิจิทัล 
(Product and Marketing) รวมถึงการพัฒนาด้าน Mobile Banking ให้มีประสิทธิภาพที่ดีตอบ
โจทย ์และอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มผูบ้ริโภคยุคใหม่ที่มีโทรศัพทม์ือถือสมารท์โฟนเชื่อมต่อ
อินเทอรเ์น็ตอยู่ตลอดเวลา กลายเป็นอปุกรณพ์กพาติดตวัเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิต ส่งผล
ใหอ้ัตราการท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking เติบโตมากขึน้ทุกปีจากจ านวนผูใ้ช ้519,450 ราย 
ในปี 2556 สูจ่านวน 20,883,147 รายในปี 2560  

ธนาคารออมสิน ไดพ้ัฒนาจากการเป็นธนาคารเพื่อการออมของรฐักา้วไปสู่มิติใหม่ที่มี
บทบาททัง้ในดา้นการส่งเสรมิการออม และสรา้งวินยัทางการเงิน การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ รวมถึงการเพิ่มและขยายการใหบ้ริการและธุรกรรมทาง  
การเงิน พรอ้มกับเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างทัดเทียม ซึ่ง
ธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ดอ้ย่างสมดุล เพื่อเป็นธนาคารที่ใหบ้ริการทางการเงิน
อย่างครบวงจรแก่ประชาชนทุกระดบัทั่วประเทศ โดยในปี 2563 ธนาคารไดมุ้่งเนน้การด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีคณุภาพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพไดต้ามมาตรฐานสากล และสรา้งความพึง
พอใจใหแ้ก่ลกูคา้ทุกกลุ่มสามารถรกัษาฐานลกูคา้เดิมและขยายฐานลกูคา้ใหม่ใหเ้พิ่มมากขึน้โดย
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมของลูกคา้ที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหลู้กคา้มีทางเลือกมากขึน้ ส่งผลใหธ้นาคารสามารถเติบโตและท าก าไรได้
อย่างต่อเนื่อง ภายใตว้ิสัยทัศน ์“เป็นผูน้  าในการส่งเสริมการออม เสริมสรา้งความสุขและความ
มั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ” โดยก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานปี 2563 ดงันีคื้อ 1) สง่เสรมิการออมและสรา้งวินยัทางการเงิน 
2) สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ  3) ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดความเหลื่อมล า้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
4) เป็นธนาคารเพื่อสงัคมและค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม 5) ใหบ้รกิารทางการเงินครบวงจรที่ล  า้สมยั ดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทัล และเหนือความคาดหวังภายใตค้วามเสี่ยงที่ยอมรบัได ้6) บริหารจัดการแบบ 
มืออาชีพและมีธรรมาภิบาล (ธนาคารออมสิน, 2563a) 

สลากดิจิทัล คือ สลากออมสินพิเศษ ที่ผู ้ใช้บริการสามารถทารายการ ฝาก –ถอน-
ตรวจสอบขอ้มลูสลากดิจิทลั และตรวจสอบเงินรางวลัสลาก ผ่านช่องทางบรกิาร Mobile Banking 
(MyMo) ไดด้ว้ยตนเอง ถือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการใหบ้ริการใหม่ใหก้ับ
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ลกูคา้ เมื่อมีการถูกรางวัลสลาก ยอดเงินรางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชีคู่โอนที่ผูกไวก้ับทะเบียนสลาก
ดิจิทลั และเมื่อสลาก ครบอายุ ระบบจะท าการโอนเงินตน้และดอกเบีย้เขา้บญัชีคู่โอนโดยอตัโนมติั 
สลากดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สลากดิจิทัลแบบอายุ 3 ปี และแบบ 1 ปี คุณสมบัติ
ผูใ้ชบ้ริการ 1) บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึน้ไป 2) เป็นผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking 
(MyMo) 3) มีบญัชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไวเ้ป็นบญัชีคู่โอน สลากออมสินดิจิทลั อาย ุ3 ปี หน่วย
ละ 50 บาท มีสิทธิถูกรางวลัทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวลัที่ 1 มลูค่ารางวลัละ 10 ลา้นบาท 
3 รางวัล และรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมาย (ธนาคารออมสิน, 2563b) แสดงให้เห็นถึงการให้การ
ยอมรบัเทคโนโลยีของลูกคา้อย่างต่อเนื่องที่มีต่อสลากดิจิทัลในสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึน้ของ
สถาบนัการเงินและที่ไม่ใช่สถาบนัการเงินทัง้รฐัและเอกชนที่ไดน้ าเสนอผลิตภณัฑท์างการเงินเพื่อ
การออมและการลงทุนที่มีความหลากหลายใหก้บัประชาชน โดยที่การรบัรูค้ณุค่าส่งผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารออมสินมียอดเงินฝากสลากออมสินและพันธบัตร
มลูค่า 662,934.07 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 มูลค่า 7,172.86 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.09  
(ธนาคารออมสิน, 2558) แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามยอมรบัอย่างต่อเนื่องของลูกคา้ที่มีต่อสลาก
ออมสินพิเศษ ในสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึน้ของสถาบนัการเงินและที่ไม่ใช่สถาบนัการเงินทั้งรฐั
และเอกชน ที่ไดน้ าเสนอผลิตภัณฑท์างการเงินเพื่อการออมและการลงทุนที่มีความหลากหลาย
ใหก้บัประชาชน 

จากที่กลา่วมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลั
ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรบัน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุง พฒันาผลิตภณัฑก์ารบรหิารแผนการจดัการดา้นบริการ ใหม้ีความเหมาะสมตรงกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ ส่งผลใหธ้นาคารออมสินสามารถรกัษาฐานลูกคา้เดิมและการขยายฐานลกูคา้
รายใหม่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนตรงตามการจุดประสงคก์ารจดัตัง้ธนาคาร
ออมสิน 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีความมุ่งหมายดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลโดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
2. เพื่อศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัล ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 
3. เพื่อศึกษาการรบัรูคุ้ณค่าของผู้บริโภคที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัล ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. ธนาคารออมสินสามารถน าขอ้มูลจากการวิจัยในครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางในการบริหาร

กลยทุธท์างการตลาดเพื่อสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายไดม้ากท่ีสดุ 
2. ธนาคารออมสินสามารถใชข้อ้มูลจากการวิจัยในครัง้นีใ้นการขยายฐานลกูคา้ที่จะมา

ใชบ้รกิารสลากดิจิทลัต่อไป 
3. การวิจัยนีม้ีประโยชนส์  าหรบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจสลาก

ดิจิทลั 
4. เพื่อเป็นขอ้มลูและแนวทางส าหรบัผูท้ี่สนใจศกึษาขอ้มลูสลากดิจิทลั 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ผู้บริโภคที่ สนใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร 
ออมสินที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่สนใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร 

ออมสินที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจัยจึงไดท้ า
การค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรของ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่
ยอมรบัไดไ้ม่เกิน 5% ไดข้นาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนขนาดตัวอย่าง 5% 
ของกลุม่ตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  
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วิธีสุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ

สลากเลือกสถานที่ซึ่งมีความหลากหลายตามของลกัษณะประชากรศาสตร ์และพฤติกรรมการใช ้
จ านวน 5 เขต จาก 50 เขต ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 1) เขตสายไหม 2) เขตคลองสามวา 3) 
เขตบางแค 4) เขตบางเขน 5) เขตบางขนุเทียน 

ขั้นตอนที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้โควตา (Quota Sampling) ซึ่งท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไวใ้นขัน้ตอนที่ 1 โดยแบ่งเขตละเท่า ๆ กันใหค้รบ
ตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ เขตละ 80 ชดุ 

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่สนใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตาม
เขตที่สุม่ได ้โดยขอความร่วมมือจากลกูคา้ที่อยู่ตามเขตดงักลา่วตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวน
กลุม่ตวัอย่างในแต่ละเขตที่ก าหนด 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ศึกษาในครัง้นี ้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรอิสระ (Independent 

Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก ่

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย  
1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1  15 - 20 ปี 
1.2.2  21 - 30 ปี  
1.2.3  31 - 40 ปี 
1.2.4  41 - 50 ปี 
1.2.5  51 - 60 ปี 
1.2.6  มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 

1.3 สถานภาพ 
1.3.1  โสด 
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1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.3.3  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

1.4 ระดบัการศกึษา 
1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตรี  
1.4.2  ปรญิญาตร ี  
1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี  

1.5 อาชีพ 
1.5.1  พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.5.2  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.5.3  เจา้ของกิจการ / ประกอบธุรกิจสว่นตวั  
1.5.4  อ่ืน ๆ 

1.6 รายได ้
1.6.1  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.6.2  15,001 – 20,000 บาท 
1.6.3  20,001 - 25,000 บาท 
1.6.4  25,001 - 30,000 บาท 
1.6.5  30,001 บาทขึน้ไป 

2. ดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 
2.1 การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน 
2.2 การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน 

3. ดา้นการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั 
3.1 ดา้นการใชง้าน 
3.2 ดา้นสงัคม 
3.3 ดา้นดา้นอารมณ ์
3.4 ดา้นความประหลาดใจ 
3.5 ดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข 

2. ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ได้แก่ ความตั้งใจซื ้อสลากดิจิทัลของ
ผูบ้รโิภค 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภคที่สนใจซือ้สลากดิจิทัล และหรือ สลากออมสินพิเศษ ที่

อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. สลากดิจิทัล หมายถึง สลากออมสินพิเศษ ที่ผู ้ใชบ้ริการสามารถท ารายการ ฝาก–

ถอน-ตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทัล และตรวจสอบเงินรางวัลสลาก ผ่านช่องทางบริการ Mobile 
Banking (MyMo) ไดด้ว้ยตนเอง ถือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการใหบ้ริการ
ใหม่ให้กับลูกค้าเมื่อมีการถูกรางวัลสลาก ยอดเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้กับ
ทะเบียนสลากดิจิทัล และเมื่อสลากครบอายุ ระบบจะท าการโอนเงินตน้และดอกเบีย้ เขา้บญัชีคู่
โอนโดยอตัโนมติั 

3. แอปพลิเคชั่น MyMo คือ ระบบ Mobile Banking ของธนาคารออมสินที่สามารถท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Wifi หรือ 3G/4G 

4. การยอมรบัเทคโนโลยีสลากดิจิทลั หมายถึง การยอมรบัการซือ้สลากออมสินพิเศษ ใน
รูปแบบของสลากดิจิทัลและสามารถเขา้ถึงสลากดิจิทัลไดอ้ย่างง่ายดาย โดยซือ้ไดผ้่าน Mobile 
Banking (MyMo) 

4.1 การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน  หมายถึง การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจาการ
ซือ้สลากดิจิดัลของลูกค้าซึ่งส่งผลต่อประโยชน์ในการซื ้อซ ้า เป็นการเพิ่มประสิทธภาพและ
สมรรถภาพในการซือ้สลากดิจิทลั ท าใหล้กูคา้เขา้ถึงขอ้มลูการซือ้ที่ง่ายขึน้  

4.2 การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน หมายถึง การรบัรูถ้ึงความง่ายในการซือ้
สลากดิจิทลั โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชง้่ายไม่ตอ้งล าบากไปธนาคารใหยุ้่งยากในการซือ้
สลากดิทัลอีกต่อไป ท าใหล้กูคา้สามารถซือ้สลากดิจิทลัผ่านระบบออนไลนไ์ดต้ลอด  24 ชั่วโมงใน
ทกุ ๆ ที่ ทกุเวลา 

5. การรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล หมายถึง  การประเมินประโยชน์ของการซือ้สลาก
ดิจิทัลและเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนที่จ่ายซือ้ไปกับคุณค่าที่เป็นประโยชนโ์ดยรวมที่ลูกคา้ไดร้บั 
เมื่อลูกคา้รบัรูว้่าผลประโยชน์ที่ไดร้บัสูงกว่าตน้ทุนที่จ่ายไปท าใหลู้กคา้เกิดความรูส้ึกดีและเห็น
คณุค่าของการซือ้สลากดิจิทลัต่อไปในอนาคต ซึ่งงานวิจยันีไ้ดแ้บ่งการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลัไว ้ 

5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้าน   ดา้นสงัคม   ดา้นอารมณ ์  ดา้นความประหลาดใจ และดา้น
ที่มีเงื่อนไข 
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5.1 ดา้นการใชง้าน หมายถึง การไดร้ับคณุค่าหรือประโยชนจ์ากสลากดิจิทลั (สลาก
ออมสินพิเศษ) ซึ่งผูใ้ชบ้ริการสามารถท ารายการ ฝาก – ถอน - ตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทัล และ
ตรวจสอบเงินรางวลัสลาก ผ่านช่องทางบรกิาร Mobile Banking (MyMo) ไดด้ว้ยตนเอง  

5.2 ดา้นสงัคม หมายถึง การรบัรูป้ระโยชนข์องสลากดิจิทลัจากการยอมรบัของสงัคม
และท าใหภ้าพลกัษณข์องผูบ้รโิภคดดีูขึน้ 

5.3 ด้านอารมณ์ หมายถึง การได้รับประโยชน์จากสลากดิจิทัลเพื่อกระตุ้นให้
ผูบ้รโิภคเกิดความสนใจและตดัสินใจซือ้สลากดิจิทลักบัธนาคารออมสิน  

5.4 ดา้นความประหลาดใจ หมายถึง การไดร้บัคณุค่าหรือประโยชนจ์ากสลากดิจิทลั
ดว้ยความรูส้กึต่ืนเตน้ หรือประหลาดใจในคณุค่าและบริการของสลากดิจิทลั จากธนาคารออมสิน 

5.5 ดา้นที่มีเงื่อนไข หมายถึง การไดร้บัคุณค่าหรือประโยชน์จากสลากดิจิทัล อยู่
ภายใตเ้งื่อนไขหรือขอ้ก าหนดเฉพาะ เช่น เงื่อนไขการออกสลาก เงื่อนไขของรางวลั เป็นตน้ 

6. ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลั หมายถึง ความตัง้ใจหรือเจตนาของลกูคา้ในการตดัสินใจ
ซือ้สลากดิจิทลักบัธนาคารออมสิน  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารอออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ดา้นประชากรศาสตร ์ 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- การศกึษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

การรบัรูค้ณุคา่ของสลากดิจิทลั 

- คณุค่าดา้นการใชง้าน 

- คณุค่าดา้นสงัคม 

- คณุค่าดา้นอารมณ ์

- คณุค่าจากความประหลาดใจ 

- คณุค่าที่มีเงื่อนไข 

 

การยอมรบัเทคโนโลยี 
- การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน 

- การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ
ผูบ้รโิภค 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
1.ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลที่
แตกต่างกนั 

2.การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน และการรบัรู ้
ถึงความง่ายของการใชง้านมีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของผูบ้รโิภค  

3.การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทัล ไดแ้ก่ คุณค่าดา้นการใชง้าน คณุค่าดา้นสงัคม คณุค่า
ดา้นอารมณ์ คุณค่าจากความประหลาดใจ และคุณค่าที่มีเงื่อนไข มีผลต่อความตั้งใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของผูบ้รโิภค 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

งานวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลูแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแบบจ าลองดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี  
3. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั 
4. แนวคิดเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้ 
5. แนวคิดเก่ียวกบั Mobile Application 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ , 2560) การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร ์

(Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร ์โดยถือ
เกณฑ ์เช่น เพศ รายได ้อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ ขั้นตอนในวัฏจักรชีวิตครอบครวั 
(Armstrong, 2015) หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้างและการกระจายของ
ประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตรท์ี่นิยมใชก้ันอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ 
อายุ เพศ ขนาด ครอบครวั รายได ้การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใชใ้นการแยกแยะความแตกต่างของ
กลุ่มลูกคา้ โดยถือเกณฑจ์ากความตอ้งการของลกูคา้ และพฤติกรรมการใชผ้ลิตภัณฑข์องลูกคา้ 
ซึ่งมกัจะมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรทางประชากรศาสตร ์ดงันี ้

1. อายุ (Age) ความชอบและความสามารถของลูกคา้จะเปลี่ยนแปลงไปตามอาย ุ 
แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรชนิดนีอ้าจเป็นตัวแปรลวงก็ได ้เช่น การขายสินคา้ที่มีคนวยัหนุ่มสาวเป็น
กลุ่มเป้าหมาย แต่กลบัมีผูส้งูอายุมาซือ้แทน ทัง้นีม้ีสาเหตมุาจากตลาดเป้าหมายนัน้ไม่ไดเ้ป็นกลุ่ม
ที่มีอายตุ่างกนัตามปีเกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาภายในของคนเราทีคิดว่าตวัเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู่ 

2. ขัน้ของวงจรชีวิต (Life-cycle stage) บุคคลที่อยู่ในขัน้ของวงจรชีวิตเดียวกันอาจ
มีความต้องการและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยขั้นของวงจรชีวิตจะอธิบายถึงพฤติกรรมและ  
ความตอ้งการของบุคคลต่างๆ เช่น โสด แต่งงานใหม่ ผูส้งูอายุ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะสรา้งโอกาสใหก้บั
นกัการตลาดในการเสนอการบรกิารและผลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้
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3. เพศ (Gender) ผูห้ญิงและผูช้ายมีแนวโนม้ที่จะมีทศันคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันโดยผูห้ญิงมักจะมีความละเอียดอ่อนและตอ้งการคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ใหม้ากขึน้ก่อนท าการ
ตดัสินใจ ส่วนผูช้ายมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และมักจะมุ่ งที่บางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้
เขาสามารถบรรลตุามเป้าหมายได ้ดงันัน้ นกัการตลาดจึงไดน้ าลกัษณะความแตกต่างทางเพศมา
ประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑบ์างประเภท เช่น การออกแบบเสือ้ผา้ ทรงผม เครื่องส าอาง และนิตยสาร 
ซึ่งผลิตภัณฑบ์างชนิดไดม้ีการวางต าแหน่งผลิตภัณฑใ์หม้ีลกัษณะของความเป็นหญิงหรือความ
เป็นชาย 

4. รายได ้(Income) เป็นเกณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดที่ใชก้ันมานานแลว้ส าหรบัสินคา้
และบริการ อย่างไรก็ตาม รายได้อาจไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นลุกค้าที่ ดีที่สุดส าหรับ
ผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ 

5. ยุคสมัยของคน (Generation) คนแต่ละรุ่นจะไดร้บัอิทธิพลจากเวลาที่เปลี่ยนไป  
ท าใหม้ีความสนใจที่แตกต่างกนั เช่น ในดา้นดนตรี ภาพยนตร ์หรือการเมือง ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด 
ซึ่งนักประชากรศาสตรเ์รียกกลุ่มเหล่านีว้่า กลุ่มคนที่สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณใ์นเรื่องต่าง  ๆ 
รว่มกนั มีมมุมองและค านิยมเหมือนกนั นักการตลาดมกัน าสัญลกัษณแ์ละรูปภาพที่เก่ียวขอ้งกับ
ประสบการณท์ี่ส  าคญัของกลุม่คนเหลา่นีม้าใชใ้นการโฆษณา ซึ่งจะสามารถแบ่งกลุม่ออกไดเ้ป็น 7 
กลุ่ม คือ (1) กลุ่มคนในยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression) (2) กลุ่มคนในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 
(World war II) (3) กลุ่มคนหลังสงครามโลก (Postwar) (4) กลุ่มคนในช่วงตน้ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 
2 (Leading – Edge baby boomer) (5) กลุ่มคนในช่วงทา้ยของสงครามโลกครัง้ที่ 2 (Trailing – 
Edge baby boomer) (6) กลุม่คน Generation X (7) กลุม่คน Generation Y  

จากแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ัง้หมดที่กล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิด และทฤษฎีดา้นประชากรศาสตรข์อง ศิริวรรณ เสรีรตัน์  (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์
2560: 212-213) มาใชใ้นงานวิจยั ครัง้นี ้เนื่องจากพิจารณาจากองคป์ระกอบที่มีความสอดคลอ้ง
ทัง้สิน้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้ระดบัการศกึษา และอาชีพ โดยผูบ้รโิภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี  
1. ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยี 

สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้ให้ค านิยามของการยอมรับ
เทคโนโลยีว่าเป็นองค์ประกอบที่ท าให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับ
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เทคโนโลยีใน 3 ดา้น คือ (1) พฤติกรรม (2) ทศันคติที่มีต่อเทคโนโลยีและ (3) การใชง้านเทคโนโลยี
ที่ง่ายขึน้ 

ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) ไดใ้หค้  านิยามของการยอมรบัเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการใชง้านและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการที่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท าใหเ้กิดประสบการณ์
ความรูท้กัษะ และความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยี 

จากความหมายดังกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การยอมรบัเทคโนโลยีหมายถึง การน า
เทคโนโลยีที่ยอมรบัมาใชง้านซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทศันคติและการใชง้านเทคโนโลยีที่ง่ายขึน้ นอกจากนีก้ารน าเทคโนโลยีมา
ใช้งานท าให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ความรูแ้ละทักษะในการใชง้านเพิ่มเติม ลักษณะของ  
การยอมรบัเทคโนโลยี  

ภานุพงศ ์เสกทวีลาภ และรวิพรรณ สภุาวรรณ ์(2557) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการยอมรบั
เทคโนโลยีว่าเป็นขั้นตอน (Process) ที่ เกิดขึน้ทางจิตใจภายในบุคคล เริ่มจากได้ยินในเรื่อง
วิทยาการนัน้ ๆ จนยอมรบัน าไปใชใ้นที่สดุซึ่งกระบวนนีม้ีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรูแ้ละ
การตดัสินใจ (Decision Making) โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรบัออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ 

1. ขั้นรบัรูห้รือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกที่น าไปสู่การยอมรบั
หรือปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ไดร้บัรูเ้ก่ียวกบัสิ่งใหม่ ๆ (นวตักรรม) ที่เก่ียวขอ้งกบั
การประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต่ยงัไดร้บัข่าวสารไม่ครบถว้นซึ่งการรบัรูส้่วนใหญ่เป็นการ
รบัรูโ้ดยบงัเอิญ จะท าใหเ้กิดความอยากรูแ้ละแกปั้ญหาที่ตนเองมีอยู่ 

2. ขัน้สนใจ (Interest Stage) เริ่มใหค้วามสนใจรายละเอียดเก่ียวกับวิทยาการ
ใหม่ ๆ เป็นพฤติกรรมที่มีลกัษณะตัง้ใจและในขัน้นีไ้ดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัวิธีการใหม่มากขึน้และใช้
วิธีการคิดมากกว่าขัน้แรก บุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของ
สิ่งใหม่หรือวิทยาการใหม่ดว้ย 

3. ขัน้ประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใชว้ิธีการใหม่ ๆ 
โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างขอ้ดีและขอ้เสียหากว่ามีขอ้ดีมากกว่าจะตดัสินใจใชโ้ดยทั่วไปมกัจะ
คิดว่าวิธีการนี ้เป็นวิธีที่ เสี่ยงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) 
เพื่อใหเ้กิดความแน่ใจ โดยอาจมีค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 

4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนที่ เริ่มทดลองกับคนส่วนน้อยเพื่ อ
ตรวจสอบผลลพัธด์ูก่อนโดยทดลองใชว้ิธีการใหม่ ๆ ใหเ้ขา้กบัสถานการณข์องตน ในขัน้นีจ้ะสรร
หาหาข่าวสารท่ีมีความเฉพาะเก่ียวกบัวิทยาการใหม่หรือนวตักรรมนัน้ 
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5. ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) เป็นขัน้ที่ปฏิบัติน าไปใชจ้ริงซึ่งบุคคล
ยอมรบัวิทยาการใหม่ ๆ ว่าเป็นประโยชนใ์นสิ่งนัน้แลว้  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลองดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี เป็นทฤษฎีที่มีการ
ยอมรบัและมีชื่อเสียงในการเป็นตัวชี ้วัดความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีน าเสนอโดย  Davis 
(1989) ซึ่งเป็นการปรบัแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพื่อพัฒนาเป็นแบบจ าลอง TAM และใช้
ศึกษาในบริบทการยอมรบัการใชร้ะบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ
การแสดงพฤติกรรมเข้ามาใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่ เกิดขึน้จริง ดัง
ภาพประกอบ 2 

 

 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองตน้ฉบบัของ TAM 

อย่างไรก็ตาม  Davis และ Davis, Bagozzi และ Warshaw อ้างถึงใน (ภัทราวดี วงศ์
สเุมธ, 2556) ไดด้ัดแปลง TAM โดยไม่รวมทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมเพื่อใหส้ามารถอธิบายความ
ตัง้ใจไดอ้ย่างละเอียดถ่ีถ้วนยิ่งขึน้ และ สามารถน ามาใชพ้ยากรณ์การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละบุคคล เช่น งานวิจยัของ Davis, Bagozzi และ Warshaw สามารถใชอ้ธิบาย
ความสมัพนัธร์ะหว่างความตัง้ใจและพฤติกรรมการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี เช่น งานวิจยั
ของ Davis ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี  TAM แสดงในรูปของแบบจ าลอง ดัง
ภาพประกอบ 3 



  
 

15 

 

ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัใน TAM 

ทัง้นีแ้มว้่า TAM สามารถใชพ้ยากรณก์ารยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ Taylor และ Todde กล่าวว่า TAM มีขอ้จ ากดับางประการจึงขาดความสมบูรณ์
ส าหรบัความตอ้งการใหม่ที่เกิดขึน้ นอกจากนี ้ Malhotra และ Galletta กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดการใช้งานจริงมีเพียงความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชเ้ท่านั้นจึงน าไปสู่การพัฒนาขยาย
เพิ่มเติม แบบจ าลอง TAM โดยเพิ่มปัจจัยต่างๆ เพื่อน ามาศึกษาในบริบทการยอมรบัการใชร้ะบบ
สารสนเทศให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึน้ เช่น งานวิจัยของ  Chan และงานวิจัยของ Kim โดย
หลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งประกอบดว้ยปัจจัยหลัก 4 ประการ ไดแ้ก่ ตัวแปรภายนอก (External variables) 
การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived usefulness หรือ PU) การรบัรู ้
ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease of Use หรือ PEOU) และทศันคติที่มีต่อการใช้
งาน (Attitude toward using) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี  TPB ขา้งตน้ แสดงในรูป
ของแบบจ าลอง ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองขยายเพิ่มเติมความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัใน TAM 

จากภาพประกอบ 4 ตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร ์(Demographic) 
ประสบการณ์(Previous experience) เป็นต้น มีอิทธิพลต่อการรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่จะได้รบัจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรบัรูว้่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใชง้านการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจัยที่ก าหนดการรบัรูใ้นแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน
ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดอ้ย่างไร และเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้ด้วยการรบัรูว้่าเป็นระบบที่ง่ ายต่อการใช้งาน คือ ปัจจัยที่ก าหนดในแง่
ปริมาณหรือความส าเร็จที่ไดร้บัว่าตรงกับความตอ้งการหรือที่คาดหวังไวห้รือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สง่ผลต่อการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย ทศันคติที่มีต่อการใชง้านไดร้บั
อิทธิพลจากการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรบัรูว้่าเป็นระบบที่ง่าย
ต่อการใชง้าน ในขณะที่ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใชง้านไดร้บัอิทธิพลจากทศันคติที่มีต่อการ
ใชง้าน และการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลใหเ้กิดการยอมรบัการ
ใชง้านจริงในที่สดุ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยัที่ผ่านมาแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นที่ตอ้งเพิ่ม
ตวัแปรอ่ืน ๆ ในแบบจ าลอง TAM เพื่อสามารถสรา้งความเขา้ใจถึงวิธีการอธิบายการยอมรบัการใช้
เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ และเพื่อใหส้ามารถอธิบายเหตผุลของบคุคลในการ
รบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากระบบสารสนเทศจึงน าไปสู่การพฒันาแบบจ าลอง TAM 2 แบบจ าลอง 
TAM 2 น าเสนอโดย Venkatesh และ Davis เพื่อพัฒนาขยายเพิ่มเติมแบบจ าลอง TAM เพื่อ
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สามารถช่วยพยากรณ์พฤติกรรมการใชร้ะบบสารสนเทศไดช้ัดเจนยิ่งขึน้ เช่น งานวิจัยของ  Mei-
Ying Wu และคณะ ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัในแบบจ าลอง TAM 2 ดงัแสดงในภาพประกอบ 5 

 

ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัในแบบจ าลอง TAM 2 

จากภาพประกอบ 5 แบบจ าลอง TAM 2 ไดร้บัการปรบัปรุงที่ตวัแปรภายนอก และปัจจยั
ที่เกิดก่อน (Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการรบัรูว้่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใชง้านใหม้ีความทันสมยัมากยิ่งขึน้ และจากการวิจัยพบว่า
กระบวนการของอิทธิพลจากสงัคม (Social influence process) เช่น (1) บรรทดัฐานของบุคคลที่
อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (2) ความสมคัรใจ (Voluntariness) และ (3) ภาพลกัษณ ์(Image) 
ตลอดทั้งกระบวนการใช้ปัญญา (cognitive instrumental process) เช่น (1) ความเก่ียวข้อง
สมัพนัธก์บังาน (Job relevance) (2) คณุภาพของผลลพัธ ์(Output quality) (3) ผลลพัธท์ี่สามารถ
แสดงใหเ้ห็นก่อนได ้(Results demonstrability) และ (4) การรบัรูว้่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใชง้าน 
เป็นตน้ ต่างเป็นปัจจัยที่เอือ้ต่อการยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี ้ TAM 2 ไดน้ าเสนอแนวคิด
ใหม่ว่า บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เป็นปัจจัยหลักที่ก าหนดความ
ตัง้ใจที่จะใชง้าน(Intention to use) และมีอิทธิพลต่อการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และภาพลกัษณใ์นเชิงบวกสาหรบัผลกระทบของตวัแปรเสรมิ/ตวัผนัแปร (Moderating 
variable)(ประสบการณ์ และความสมัครใจ) เกิดควบคู่ และมีความเชื่อมโยงระหว่างบรรทัดฐาน
ของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และความตัง้ใจที่จะใชง้าน นอกจากนี ้ยงัพบว่าปัจจยั
ที่เกิดก่อนซึ่งได้แก่ 1. ความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์กับงาน  2. คุณภาพของผลลัพธ์และ 3. ผลลัพธ์ที่
สามารถแสดงใหเ้ห็นก่อนไดม้ีอิทธิพลต่อการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศใน
เชิงบวก และพบอีกว่า ภายใต้เงื่อนไงการใช้งานโดยบังคับ และผู้ใช้งานมีประสบการณ์จ ากัด 
บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมจะมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจที่จะใชง้านใน
เชิงบวกทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and 
Useof Technology หรือ UTAUT)น าเสนอโดย Venkatesh และคณะเนื่องจากแบบจ าลองทฤษฎี
ขา้งตน้ เมื่อใชเ้ป็นทฤษฎีพืน้ฐานในงานวิจัย อาจท าใหจ้ าเป็นตอ้งคดัเลือกเฉพาะแบบจ าลองที่มี
ชื่อเสียง หรือท าใหง้านวิจยัส่วนใหญ่ละเลยแบบจ าลองที่เป็นทางเลือก ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
พัฒนาแบบจ าลองเพื่อใชอ้ธิบายการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีของแต่ละบุคคลภายใตท้ฤษฎีรวม 
(Unified theory) ที่อาศยัพืน้ฐานความสมัพนัธท์ี่เด่นชดัของปัจจยัต่าง ๆ จากทฤษฎีก่อนหนา้ และ
ถูกน าไปใชศ้ึกษาการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีของแต่ละบุคคลในภาคธุรกิจ (เช่น  Entertainment 
Telecommunication Banking และ Pubic administration) โดยใช้ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
และ / หรือพฤติกรรมการใชเ้ป็นตวัแปรหลกั หลกัการของทฤษฏี UTAUT ศึกษาพฤติกรรมการใชท้ี่
ได้รบัแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัยหลัก  3 ประการ ได้แก่ (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
(Performance expectancy) (2) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) และ (3) 
อิทธิพลของสังคม (Social influence) ส่วนสภาพสิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ส  าหรบัตัวแปรเสริม / ตัวผันแปรมีจ านวน 4 ตัวแปร 
ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณ์ และ (4) ความสมัครใจในการใชง้าน มีความส าคัญใน
การท าหนา้ที่เชื่อมโยง (Conjunction) แบบจ าลองทุกทฤษฎีใหก้ลายเป็นทฤษฎีรวมความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยหลกัและตัวแปรเสริม /ตัวผัน แปรตามทฤษฎี UTAUT แสดงในรูปของแบบจ าลอง 
ดงัแสดงในภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 แบบจ าลองความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัใน UTAUT 

 จากภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและ  / หรือ
พฤติกรรมการใชไ้ดร้บัอิทธิพลจาก 3 ปัจจยัหลกั ยกเวน้สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน
ที่มี อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ ส  าหรับตัวแปรเสริม  / ตัวผันแปรที่ เป็นส่วนขยาย
แบบจ าลองและท าหนา้ที่ในการขยายปัจจัยหลัก 4 ดา้นขา้งตน้จะมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจแสดง
พฤติกรรม และ / หรือพฤติกรรมการใชผ้่านปัจจัยหลัก 4 ด้าน อย่างไรก็ตามแม้ว่าแบบจ าลอง 
UTAUT สามารถใชพ้ยากรณ์การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแปร
เสริม / ตัวผันแปรเป็นส่วนขยายแบบจ าลองสามารถเพิ่มค่าความถูกต้องการพยากรณ์ได้มาก
ยิ่งขึน้ แต่งานวิจยัที่ผ่านมาแสดงใหเ้ห็นว่ามีเพียงการใชปั้จจยัย่อยที่อยู่ภายใตปั้จจัยหลกัเท่านัน้ 
และไม่มีการน าตวัแปรเสริม / ตวัผนัแปรเขา้มาใชใ้นงานวิจัย ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งพัฒนา
ขยายขอบเขตทฤษฎีเพื่อคน้หาปัจจัยส าคัญ (Salient factors) และสามารถปรบัใชใ้หค้รอบคลุม
ถึงการศึกษาในบริบทการใชเ้ทคโนโลยีของผูใ้ชง้านโดยเนน้ที่ผูบ้ริ โภค (Consumer technology 
use) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการลงทุนในกลุ่มบุคคลเหล่านีม้าก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 
แอปพลิเคชั่น และเป็นกลุ่มเป้าหมายของการใหบ้ริการที่มีความแตกต่าง ส าคัญระหว่างสภาวะ
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การใชง้านเทคโนโลยีภายในองคก์ารธุรกิจของพนกังาน (Employee) (UTAUT) และสภาวะการใช้
งานเทคโนโลยีของผู้บริโภค(Consumer) (UTAUT2) จึงน าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลองเพิ่มเติม 
Modified UTAUT หรือ UTAUT 2 จากขอ้จ ากัดขา้งตน้ท าให้ Venkatesh และคณะ พัฒนาขยาย
เพิ่มเติมแบบจ าลอง Modified UTAUT หรือ UTAUT2 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ โดยเพิ่ม
ปัจจัย 3 ประการได้แก่ แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Hedonic motivation) มูลค่าราคา (Price 
value) และ ความเคยชิน (Habit) เพื่อลดขอ้จ ากดั และสามารถปรบัใชเ้พื่ออธิบายความตัง้ใจ และ
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีในบริบทของกลุ่มผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งขึน้ แนวคิดการพัฒนา UTAUT 2 ที่
เนน้การใหค้วามสนใจในบริบทที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทของ
การใชเ้ทคโนโลยีของผูบ้ริโภค เพราะเนื่องจากแนวคิดใหม่ที่  Johns และ Alvesson Karreman 
กล่าวว่า “บริบทใหม่สามารถท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในแง่มมุต่าง ๆ ของทฤษฎีได ้เช่น 
หากเป็นบริบทใหม่ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัที่เคยมีอาจจะไม่มีความสมัพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
อีกต่อไป หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงลกัษณะความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยได ้(มีความสัมพันธ์
โดยตรงหรือมีความสมัพนัธโ์ดยออ้ม) หรืออาจท าใหเ้กิดการสรา้งความสมัพนัธใ์หม่ระหว่างปัจจยั
ได ้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านีส้ามารถก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทฤษฎี และน าไปสู่การสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ หลกัการของ UTAUT 2 ศึกษาพฤติกรรมการใชท้ี่ไดร้บัแรงขับเคลื่อนจากความตัง้ใจ
แสดงพฤติกรรมโดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมประกอบดว้ยปัจจัยหลัก 7 
ประการ ไดแ้ก่ (1) ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (2) ความคาดหวงัในความพยายาม (3) อิทธิพล
ของสงัคม (4) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (5) แรงจงูใจดา้นความบนัเทิง (6) มลูค่า
ราคา และ (7) ความเคยชิน ส่วนตัวแปรเสริม / ผันแปรจ านวน 3 ตัวแปร ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อาย ุ
และ (3) ประสบการณ์ ยกเวน้ตัวแปรความสมัครใจในการใชง้าน ไม่ได้ถูกน ามาศึกษา เพราะ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผูบ้ริโภคที่ใช ้Mobile internet โดยสมัครใจ ความสมัพันธ์ระหว่าง
ปัจจยัหลกัและตวัแปรเสรมิ / ตวัผนัแปรตามทฤษฎี UTAUT2 แสดงในรูปของแบบจ าลอง ดงัแสดง
ในภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 แบบจ าลองความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัใน 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. 

จากภาพประกอบ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดง พฤติกรรม และ  / หรือ
พฤติกรรมการใช้ได้รบัอิทธิพลจาก 7 ปัจจัยหลัก ไดแ้ก่ (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (2) 
ความคาดหวงัในความพยายาม (3) อิทธิพลของสงัคม (4) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน (5) แรงจูงใจดา้นความบันเทิง (6) มูลค่าราคา และ (7) ความเคยชิน ทั้งนีส้ภาพสิ่งอ านวย
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ความสะดวกในการใชง้านและความเคยชินมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใชส้  าหรบัตัวแปร
เสริม / ตัวผันแปร จ านวน 3 ตวัแปร จะเกิดเป็นความสมัพันธ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจแสดง
พฤติกรรม และ / หรือพฤติกรรมการใชผ้่านทางปัจจยัหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) สภาพสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน (2) แรงจูงใจดา้นความบันเทิง (3) มูลค่าราคาและ (4) ความเคยชินตามที่
ปรากฏเป็นเสน้ทึบ ทัง้นีต้ัวแปรเสริม / ตวัผนัแปร ดา้นประสบการณ ์มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรม
การใชผ้่านปัจจยัความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม 

จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีได้
ว่า การยอมรบัเทคโนโลยีเป็นองคป์ระกอบส่วนหนึ่งที่ท าใหพ้ฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป มี
การน าเอาเทคโนโลยีมาปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึน้ ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของ (The 
Theory of Reasoned Action: TRA) (Davis, 1989) ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาตัวแปรจาก
ทฤษฎีของ (Chu & Chu, 2011) จากตัวแปรขา้งตน้มี 6 ปัจจยัส าคัญ ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชน ์
(Perceived Usefulness) ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจที่จะใช ้
(Intention to Use) การรับรู ้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) ทัศนคติที่มี ต่อการใช้ (Attitude 
toward Using) และการน ามาใชง้านจรงิ (Actual Use) ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีความสนใจน า
ตวัแปรมาศึกษาอนัประกอบไปดว้ย การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน การรบัรูถ้ึงประโยชนข์อง
การใชง้าน เพื่อศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของลกูคา้ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล 
1. ความหมายของการรับรู้คุณค่า 

Graf A. & Maas P. (2008) กล่าวว่า มีนกัวิจยัหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าว่า
การรับ รู ้คุณ ค่า ดั งเช่น  (V.A.  Zeithaml, 1988) การรับ รู ้คุณ ค่า  หมายถึ ง  การประ เมิ น
อรรถประโยชนโ์ดยรวมของผลิตภณัฑซ์ึ่งขึน้อยู่กับการรบัรูข้องสิ่งที่จะไดร้บัและสิ่งที่ไดร้บั (Gale B. 
T. , 1994)  คุณค่าของลูกคา้เป็นการรบัรูค้วามสัมพันธ์ของคุณภาพและราคาของสินคา้ (หรือ
บริการ) เมื่อเทียบกับคู่แข่ง (Woodruff, 1997) คุณค่าของลูกค้า คือ การรับรูข้องลูกค้าและ
ความชอบเก่ียวกับลกัษณะของผลิตภัณฑป์ระสิทธิภาพและผลกระทบที่เกิดขึน้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการบรรลเุปา้หมายของลกูคา้ 

จึงสรุปได้ว่าการรบัรูคุ้ณค่าเป็นการประเมินมูลค่าของสินค้า รวมถึงประโยชน์ที่
ผู ้ใช้บริการได้รับโดยอยู่บนพื ้นฐานของการรับรู ้คุณค่าจะอยู่ที่การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที
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ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัและสิ่งที่ผูใ้ชบ้ริการสูญเสีย เมื่อผูใ้ชบ้ริการรบัรูคุ้ณค่าในสิ่งที่ไดร้บัมากกว่าสิ่งที่
เสียไป จะท าใหเ้กิดเกิดความพึงพอใจในสินคา้ จนสามารถผลกัดนัใหผู้บ้รโิภคยอมที่จะเสียเงินใน
จ านวนที่เพิ่มขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้นัน้ ๆ อนัจะน าไปสูก่ารเกิดผลก าไรแก่เจา้ของสินคา้ในที่สดุ 
 

2. การวัดองคป์ระกอบของการรับรู้คุณค่า 
การวัดการรบัรูคุ้ณค่าจะวัดจากพฤติกรรมและความตั้งใจซือ้ในอนาคต (Baker et 

al., 2002) ซึ่งเป็นผลของความพึงพอใจและการรบัรูค้ณุค่าที่น ามาซึ่งการซือ้ซ  า้ และความภักดีต่อ
ตราสินคา้ในอนาคต การวดัคุณค่าของการรบัรูท้ี่ใชก้ันอย่างแพร่หลายมากที่สุด คือ การประเมิน
ประโยชนโ์ดยรวมของบริโภคของผลิตภัณฑ์อยู่บนพืน้ฐานของการรบัรูใ้นสิ่งที่ไดร้บัและสิ่งที่จะ
ไดร้บัซึ่งไดร้ะบุรูปแบบ 4 รูปแบบที่ใชใ้นการศึกษา คือ คุณค่าในราคาต ่า คณุค่าของสิ่งที่ตอ้งการ
การให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ คุณค่าที่ผู ้บริโภคได้รับความเหมาะสมกับการจ่ายเงิน และคุณค่าที่
ผูบ้ริโภคไดร้บั (V.A.  Zeithaml, 1988) งานวิจัยของ Petrick (2002) มีการสรา้งมิติส  าหรบัการวัด
คณุค่าการรบัรูท้ี่เรียกว่า SERV-PREVAL ซึ่งเป็นการวดัการรบัรูค้ณุค่าที่ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 5 
มิติ คือ คณุภาพ ราคาที่เป็นตวัเงิน ราคาที่ไม่เป็นตัวเงิน ชื่อเสียง และการตอบสนองทางอารมณ ์
ซึ่งมิติทัง้ 5 นี ้ไดร้บัความเชื่อถือที่ระดบันยัส าคญั 0.05 นอกจากนีย้งัมีผูท้  างานวิจยัในเรื่องการรบัรู ้
อีกหลายท่าน ดงัแสดงในตารางที่ 1 

ตาราง 1 มิติและวิธีการของการรบัรู ้

Sheth, J., and N. (1991) คณุค่าดา้นสงัคม 
คณุค่าดา้นอารมณ ์
คณุค่าดา้นหนา้ที่ 
คณุค่าดดา้นเงื่อนไข 

Groth (1995) ความรูค้วามเขา้ใจ: อรรถประโยชนท์ี่รบัรู ้

- ทางจิตวิทยา 

- ภายใน 

- ภายนอก 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

Gronroos (1997) ความรูค้วามเขา้ใจ 

อารมณ ์(ทางจิตวิทยา) 
Deruyter, K., Wetzels, M., and J (1997)  มิติทางอารมณห์รือมลูค่าที่แทจ้รงิ 

มิติหนา้ที่หรือคณุค่าจากภายนอก 

มิติทางตรรกะ 

Sweeney, C., Soutar, and Johnson. (1999) คณุค่าทางสงัคม (การยอมรบั) 
คณุค่าทางอารมณ ์

คณุค่าดา้นหนา้ที่ (ราคา / คณุค่าส าหรบัเงิน) 

คณุค่าดา้นหนา้ที่ (ประสิทธิภาพ / คณุภาพ) 

คณุค่าดา้นหนา้ที่ (ความคลอ่งตวั ) 
Sweeney, (1999) มิติดา้นหนา้ที่ (ทางเศรษฐกิจและคณุภาพ) 

มิติทางสงัคม 

มิติทางอารมณ ์

ที่มา: อารยา สมสุขหวัง (2557) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรบัรูคุ้ณค่าและความภักดีต่อ
สป าไท ยของนั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ต่ างวัฒ น ธรรม . วิท ย านิ พ น ธ์บ ริห ารธุ รกิ จ ม ห าบัณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ทฤษฎีคณุค่าของการบรโิภคเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่จะตดัสินใจเลือก
ซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการที่ต่าง ๆ จากทฤษฎีนีก้ลา่วถึงการตดัสินใจว่า ผูบ้ริโภคจะใช้
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งานหรือไม่ใช้งานโดยพิจารณาถึงคุณค่าของการบริโภคที่ เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ (Xiao, 
Hedman, & Runnemark, 2015) รูปแบบคณุค่าของการบริโภคมีทัง้หมด 5 รูปแบบ ดงันี ้

1. คณุค่าทางหนา้ที่ (Functional value) 
คุณค่าทางหน้าที่ คือ ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการใชง้านสินคา้หรือบริการ โดยจะ

ได้รบัคุณค่าจากลักษณะของสินค้าหรือบริการ เช่น คุณภาพหรือหน้าที่ของสินค้าที่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค (Sheth et al., 1991) 

2. คณุค่าทางสงัคม (Social value) 
คณุค่าทางสงัคม คือ การรบัรูป้ระโยชนจ์ากการเชื่อมต่อความคิดกบักลุ่มสงัคม 

ความหมายอีกนัยหนึ่ง คือ คุณค่าทางสงัคมเป็นการยอมรบัของสงัคมและท าใหภ้าพลกัษณ์ของ
ตนเองดดีูขึน้ (Sheth et al., 1991) 

คณุค่าทางสงัคมไดร้บัจากความสามารถของสินคา้ที่ช่วยทาใหภ้าพลกัษณ์ของ
ผูบ้รโิภคดดีูขึน้ (Mosavi & Ghaedi, 2012) 

คุณค่าทางสังคมเก่ียวขอ้งกับมุมมองของบุคคลภายนอกที่แสดงความเห็นต่อ
ภาพของสินคา้หรือการบริการที่พบเห็น (Xiao et al., 2015) ซึ่งบทบาทของสังคมเป็นบทบาทที่
สาคัญในการกาหนดพฤติกรรมภายในสงัคมว่า บุคคลแต่ละคนควรที่จะตอ้งท าอะไรและอะไรที่
พวกเขาถูกคาดหวงัที่จะใหท้า้ทายที่สดุคุณค่าทางสงัคมจะส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกภายใน
กลุม่ที่จะตอ้งปฏิบติัตาม (Beyzavi & Lotfizadeh, 2014) 

3. คณุค่าทางอารมณ ์(Emotional value) 
คุณค่าทางอารมณ์ คือ ความสามารถของสินค้าที่จะกระตุ้นความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภค (Sheth et al., 1991) หรือเป็นอารมณ์ที่เกิดขึน้หลงัจากการเลือกสินคา้หรือบริการ และ
นอกจากนัน้ยงัเป็นการสรา้งแรงจงูใจส าหรบัผูบ้รโิภค (Beyzavi & Lotfizadeh, 2014) ความหมาย
อีกนยัหนึ่ง คือ คณุค่าทางอารมณเ์ป็นความตอ้งการของผูบ้รโิภคภายในจิตใจ (Goh et al. , 2014) 

4. คณุค่าทางความรู ้ความคิด (Epistemic value) 
คุณค่าทางความรู ้ความคิดเป็นการให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่  ๆ ของ

สินคา้หรือความแปลกใหม่ของสินคา้ (Xiao et al., 2015) คุณค่าทางความรู ้ความคิดไดร้บัจาก
การถูกกระตุน้ใหเ้กิดความอยากรูอ้ยากเห็นที่เป็นการสรา้งประสบการณใ์หม่ ๆ ความพึงพอใจต่อ
ความตอ้งการหาความรูเ้พิ่มเติม (Beyzavi & Lotfizadeh, 2014) และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
การชอบคน้หาความหลากหลายหรือคน้หาสิ่งใหม่ ๆ เช่น เมื่อผูบ้ริโภคเบื่อสินคา้ที่ใชง้านอยู่และ
อยากเรียนรูห้รือทดลองสิ่งใหม่ ๆ (Sheth et al., 1991) 
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คณุค่าทางความรู ้ความคิดใหค้วามหมายเพิ่มเติมว่าเป็นคณุค่าจากการเรียนรูท้ี่
จะท าสิ่งใหม่ ๆ เช่น ความอยากรูเ้นือ้หาหรือความรูใ้หม่ ๆ จากการทดสอบการใหบ้ริการแบบใหม่
บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (Wang, Liao, & Yang, 2013) 

5. คณุค่าทางเงื่อนไข (Conditional value) 
คุณค่าทางเงื่อนไขเป็นการรับรู ้ประโยชน์ที่ ได้รับจากผลของทางเลือกที่มี

สถานการณ์เฉพาะ (Sheth et al., 1991) คุณค่าทางเงื่อนไข คือ สินคา้หรือการบริการที่มีคุณค่า
เมื่อมีสภาพแวดล้อมเฉพาะ เช่น สถานที่หรือเวลา คุณค่าของเงื่อนไขจะตอบค าถามที่ว่า “มัน
ขึน้กับ” ในกรณีของการช าระค่าบริการ ระยะทางของสถานที่อาจมีอิทธิพลต่อทางเลือกในการ
ช าระค่าบริการที่มีปัจจยัที่เป็นสภาพแวดล้อมเฉพาะ เช่น ประเภทของสินคา้ที่ซือ้ ค่าธรรมเนียมใน
การช าระค่าบรกิาร (Xiao et al., 2015) 

เมื่อมีระยะเวลาจ ากัดและมีความตอ้งการจะเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต การ
เปิดใช้งานแล็ปท็อปจะใช้เวลานาน ในกรณีนี ้จึ งเป็นการเพิ่ มคุณ ค่าทางเงื่อนไขให้กับ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่พรอ้มที่จะใชง้านกว่า (Bødker, Gimpel, & Hedman, 2015) 

จากแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าของการบรโิภคทัง้หมดที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้
น าแนวคิดและทฤษฎีคุณค่าของการบริโภคของ Sheth et al. (1991) มาใช้ในงานวิจัย ครั้งนี ้
เนื่องจากพิจารณาจากองคป์ระกอบที่มีความสอดคลอ้งทั้งสิน้ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) คุณค่า
ดา้นการใชง้าน 2) คุณค่าดา้นสังคม 3) คุณค่าดา้นอารมณ์ 4) คุณค่าจากความประหลาดใจ 5) 
คณุค่าที่มีเงื่อนไข 

แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซือ้ 
V. A. Zeithaml, Bitner, and Dwayne (1988) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นการแสดงถึง

การใชบ้ริการนั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรก และกล่าวไดว้่าความตั้งใจซือ้เป็นมิติหนึ่งที่แสดงใหเ้ห็นถึง
ความจงรกัภกัดี และความจงรกัภกัดี จะประกอบดว้ย 4 มิติ คือ 

1. ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) คือ การที่ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการนัน้ ๆ เป็น
ตวัเลือกแรก ซึ่งสิ่งนีส้ามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคได ้

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word Of Mouth Communications) คือ การที่ผูบ้ริโภค
พดูถึงแต่เรื่องที่ดี เก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการและการบริการ รวมถึงแนะน่าและกระตุน้ใหบุ้คคลอ่ืนสนใจ
และมาใชบ้รกิารนัน้ ซึ่งสามารถน่ามาวิเคราะหค์วามจงรกัภกัดีของผูบ้ริโภคที่มีต่อผูใ้หบ้รกิาร 
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3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผู ้บริโภคไม่มี
ปัญหาเมื่อผูใ้ห้บริการขึน้ราคา และผู้บริโภคยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าที่อ่ืน หากการบริการนั้น
สามารถตอบสนองความพงึพอใจได ้

4. พฤติกรรมการรอ้งเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่ผูบ้รโิภครอ้งเรียนเมื่อ
เกิดปัญหา อาจจะรอ้งเรียนกบัผูใ้หบ้ริการ บอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเรื่องไปยงัหนงัสือพิมพ ์สว่นนีเ้ป็น
การวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้รโิภค 

Howard (1994) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับจิตใจ ที่บ่งบอก
ถึงแผนการของผูบ้รโิภคที่จะซือ้ตราสินคา้ใดสินคา้หนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยความตัง้ใจซือ้
จะเกิดขึน้มาจากทศันคติที่ดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและความมั่นใจของผูบ้ริโภคในการประเมิน
ตราสินคา้ที่ผ่านมา 

Das (2014)  กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นความพยายามในการซื ้อสินคา้และบริการของ
ผูบ้ริโภค โดยจะขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตราสินคา้ ผู้จัดจ่าหน่าย และเวลา การซือ้
สินคา้และบริการต่าง ๆ เป็นประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน เช่น ความพึงพอใจ ความตั้งใจซือ้มีผล
โดยตรงต่อปริมาณการซือ้สินคา้และบริการจากผูจ้ัดจ่าหน่าย โดยความตั้งใจซือ้ของผูบ้ริโภคมัก
เกิดขึน้ภายหลังจากที่ผู ้บริโภคได้รับรูถ้ึงประโยชน์ใช้สอย และคุณค่าของสินค้าและบริการ 
นอกจากนีค้วามตั้งใจซือ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ในทางผลลัพธ์ คือ ปริมาณการซือ้จาก
ความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ความตัง้ใจซือ้ เป็นการที่ผูบ้ริโภคไดป้ระเมินตราสินคา้และ
การใชบ้รกิารแลว้เกิดความพึงพอใจ รวมถึงการมีทศันคติที่ดีต่อตราสินคา้และบริษัท ส่งผลใหเ้กิด
การแสดงออกทางพฤติกรรมในเรื่องการซือ้สินคา้ และบรกิารนัน้ซ  า้ ๆ โดยเลือกที่จะใชบ้รกิารจากผู้
ใหบ้รกิารรายเดิมเป็นตวัเลือกแรก 

Blackwell, Miniard, and Engel (1995) ได้อธิบายว่า แบบจ าลองของความตั้งใจเป็น
ปัจจยัที่ท าใหเ้กิดการซือ้และมกัมีการศกึษาความตัง้ใจซือ้และใชบ้ริการเมื่อจะมีการออกสินคา้ใหม่ 
นอกจากนัน้ยงัมีปัจจยัที่ก าหนดความสมัพันธร์ะหว่างความตัง้ใจซือ้และใชบ้ริการและพฤติกรรม
ดว้ยคือช่วงเวลา (Time Interval) โดยที่ความแข็งแกร่งของความสมัพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับ
พฤติกรรมจะมีผลจากช่วงเวลาระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรมซึ่งโอกาสที่ผูบ้ริโภคจะเปลี่ยน
ความตัง้ใจอาจมากขึน้ถา้ช่วงเวลามากขึน้แต่ถา้ช่วงเวลาสัน้ความสมัพันธ์ระหว่างความตัง้ใจกับ
พฤติกรรมจะแข็งแกร่งมากกล่าวคือถ้าผูบ้รโิภคเกิดความตัง้ใจซือ้และใชบ้ริการแลว้แต่ยงัไม่ไดซ้ือ้
ทันทีปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปโอกาสที่ผู ้บริโภคจะซือ้สินค้าก็จะน้อยลงนั่นเองและปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ (Experience) โดยที่ทัศนคติและความตัง้ใจซือ้และใชบ้ริการที่อิงกับประสบการณ์
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จริงจะมีความมั่นคงกับพฤติกรรมมากกว่าทัศนคติและความตั้งใจซือ้และใช้บริการที่ อิงกับ
ประสบการณท์างออ้มกล่าวคือ ทัศนคติที่ถูกสรา้งผ่านการเปิดรบัโฆษณาจะทานายไดน้อ้ยกว่าที่
ถกูสรา้งผ่านการทดลองใชส้ินคา้ 

จากแนวคิดความตัง้ใจซือ้ขา้งตน้สรุปไดว้่า การศึกษาถึงความตัง้ใจซือ้และใชบ้ริการมี
ความส าคัญมากต่อนักการตลาดเนื่องจากความตั้งใจซื ้อและใช้บริการสินค้าห รือบริการ
เปรียบเสมือนแนวทางการท านายหรือคาดการณ์พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภคในอนาคต
พฤติกรรมสามารถท านายไดจ้ากการวดัหรือท านายความตัง้ใจที่จะกระท าพฤติกรรม โดยปกติแลว้
ความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมสามารถท านายพฤติกรรมไดอ้ย่างแม่นย าหรือความตัง้ใจที่จะ
กระท าพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในระดับสูงหรือไม่ขึน้อยู่กับองคป์ระกอบดังนีคื้อ
ความตรงกนั (Correspondence) ของเกณฑใ์นการวดัความตัง้ใจที่กระท าพฤติกรรมคือใหม้ีความ
ตรงกันในองค์ประกอบด้านการกระท าเป้าหมายสถานการณ์หรือสิ่งแวดลอ้มและระดับความ
มั่นคงของความตัง้ใจ (Stability of Intention) ถ้าความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมมีความมั่นคง
หรือความคงทนสงูก็จะมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสงูดว้ย 

จากแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความตั้งใจซือ้ทั้งหมดที่กล่าวมาขา้งต้นนี ้ผูว้ิจัยได้น า
แนวคิดและทฤษฎีความตั้งใจซือ้ของ Das (2014) และ Blackwell, Miniard, and Engel (1995) 
มาประยุกตใ์ชก้บังานวิจยัในครัง้นี ้เนื่องจากปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจในการกระตุน้ให้ประชากร
ผูบ้รโิภคเกิดความตัง้ใจซือ้นัน้จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจกบัปัจจยัต่าง ๆ ที่จะใชก้ าหนดความตัง้ใจ
ของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่มาจากตัวประชากรหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุน้ ไดแ้ก่ลักษณะ
บุคลิกภาพของตัวประชากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
แรงจูงใจทัศนคติความสามารถในการรบัรูข้่าวสารความสามารถในการปรบัตัวฯลฯ  ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่จะตอ้งท าการศึกษาเก่ียวกับลกัษณะของตัวกระตุน้เพื่อที่จะไดส้ามารถน ามาใชใ้นการ
กระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราจะต้องท าการพิจารณาในด้านที่
เก่ียวขอ้งกับขนาดสีสนัการเปรียบเทียบกบัสินคา้ชนิดอ่ืนจุดยืนของสินคา้ความแปลกใหม่ฯลฯ ซึ่ง
ตัวก าหนดเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้น ามาใชใ้นการวางแผนดึงดูดความสนใจและ
กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกิดความตัง้ใจในการรบัขอ้มลู  
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แนวคิดเกี่ยวกับ Mobile Application 
ความหมายของ Mobile Application 

Mobile หมายถึง อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตาม
พืน้ฐานของโทรศพัทแ์ลว้ ยงัท างานไดเ้หมือนกบัเครื่องคอมพิวเตอร ์เนื่องจากเป็นอปุกรณท์ี่พกพา
ได ้จึงมีคณุสมบติัเด่น คือ ขนาดเล็กน า้หนกัเบาใชพ้ลงังานค่อนขา้งนอ้ย ปัจจบุนัมกัใชท้ าหนา้ที่ได้
หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกบัคอมพิวเตอร ์ 

Application หมายถึง ซอฟต์แวรท์ี่ ใช้เพื่ อช่วยการท างานของผู้ใช้ (User) โดย 
Applicationจะตอ้งมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลาง
การใชง้านต่าง ๆ 

Mobile Application จึงเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เช่น โทรศพัทม์ือถือ, แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทัง้ยงั
สนับสนุนให้ผู ้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึน้ ในปัจจุบันโทรศัพท์มื อถือ หรือสมารท์โฟน มีหลาย
ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาใหผู้บ้ริโภคใช ้ส่วนที่มีคนใชแ้ละเป็นที่นิยมมากก็คือ  iOS และ 
Android จึงท าให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา Application ลงบนสมารท์โฟนเป็นอย่างมาก เช่น  
แผนที่ , เกมส์, โปรแกรมสนทนาต่าง ๆ และหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพัฒนา Mobile 
Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกคา้มากขึน้ ตัวอย่าง  Application ที่ติดมากับ
โทรศัพท์ อย่างแอพพลิเคชั่น  Facebook ที่สามารถแชรเ์รื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรูส้ึก 
สถานที่ รูปภาพ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งเขา้เว็บเบราวเ์ซอร ์(วรฤทธิ์ วงรุจินันท ์แกว้
ฟ้า พฒุจนัทร ์อญัชลี สมจิตร ์มนตรี เตชะธนาพาณิชย ์และกิตติยา วงศน์รเศรษฐ์, 2556) 
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ภาพประกอบ 8 แสดงสถาปัตยกรรมโมบายแบงคก์ิง้ 

ที่มา: พรชนก พลาบูลย ์(2558) การยอมรบันวัตกรรมและเทคโนโลยี การใชเ้ทคโนโลยี 
และพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบพรอ้มเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

 

ภาพประกอบ 9 แสดงพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีของคนไทย 

ที่มา : ชัยพิพัฒน ์บางศิริ (2559) INFO : https://www.isranews.org/isranews/48207-
person-thai.html 
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1. ช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัทม์ือถือ (Mobile Channel Platforms) 
Mobile Marketing Association (2009) กล่าวว่า ปัจจุบันมีช่องทางที่ ใช้ส  าหรับท าธุรกรรม
ทางการเงินบนโทรศพัทไ์ดห้ลายช่องทาง ดงันี ้

1.1 ใช้บริการผ่านข้อความ (Short Message Service: SMS) เป็นการท าธุรกรรม
ทางการเงิน โดยลูกค้าส่งความต้องการไปยังธนาคารผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือ เช่น ขอ
ขอ้มูลยอดเงินคงเหลือในบญัชี และธนาคารจะตอบกลบัความตอ้งการของลกูคา้ผ่านขอ้ความบน
โทรศัพทม์ือถือเช่นกนั ซึ่งการรอ้งขอความตอ้งการของลกูคา้ หรือการตอบกลบัจากธนาคารจะท า
ไดไ้ม่เกิน 140-160 ตวัอกัษรต่อหนึ่งขอ้ความตามแต่ผูใ้หบ้รกิารของโทรศพัทน์ัน้ ๆ 

1.2 ใชบ้ริการผ่านเว็บไซตบ์นโทรศัพท ์(Mobile Web) เป็นการท าธุรกรรมทางการ
เงินจากเว็บไซตข์องธนาคารบนโทรศพัทม์ือถือโดยลกูคา้ใชบ้ริการผ่านเว็บเบราวเ์ซอรข์องโทรศพัท์
เพื่อเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตและพิมพ์ URL เว็บไซตข์องธนาคาร ซึ่งหน้าเว็บไซตข์องธนาคารจะถูก
ปรบัใหเ้หมาะสมกบัหนา้จอโทรศพัทอ์ตัโนมติัเพื่อใหล้กูคา้ท ารายการทางการเงินผ่านหนา้เว็บไซต์
ของธนาคารผ่านโทรศพัทม์ือถือไดด้ว้ยตวัเอง 

1.3 ใชบ้ริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท ์(Mobile Client Application) เป็นการท า
ธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้จากโทรศพัทม์ือถือมายงัธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นที่ธนาคารก าหนด 
โดยลกูคา้จะตอ้งท าการติดตัง้แอพพลิเคชั่นลงบนโทรศพัทม์ือถือก่อน หลงัจากนัน้จึงจะสามารถท า
รายการธุรกรรมบนมือถือมายังธนาคารได ้ซึ่งการใชบ้ริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทม์ือถือนั้น 
ลกูคา้จะไดห้นา้จออินเตอรเ์ฟส (Interface) ที่สวยงาม และมีฟังกช์ั่นการใชง้านที่ค่อนขา้งครบถว้น 

 

ประเภท มีอยู่ทั่วไป ง่ายต่อการใช้งาน ปลอดภัย สวยงาม 
SMS ⚫                 ⚫          
Mobile Web                              

Mobile Client Application       ⚫ ⚫ 

 

ภาพประกอบ 10 เปรียบเทียบช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินบนโทรศพัทม์ือถือ 

ที่มา: วรรณพร หวลมานพ (2558) พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อพพลิเคชั่นเค
โมบายแบงกก์ิง้พลสั ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้
อิสระปรญิญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
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1.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรักษาความปลอดภัยในระบบโมบายแบงค์กิ ้ง (The 
Security Information Technology in Mobile Banking) 

Mobile Marketing Association (2009) ได้อธิบายถึงการรักษาความปลอดภัยในโม
บายแบงคก์ิง้ไวว้่า ผูใ้ชบ้ริการต่างก็มีความคาดหวงัถึงความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการ
เงิน ดงันัน้การตระหนกัถึงประเด็นเรื่องความปลอดภยัเป็นสิ่งส าคญัที่จะกระตุน้และส่งเสรมิที่เกิด
การน าบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ไปใช ้โดยสถาบนัการเงินตอ้งค านึงความปลอดภยั ดงันี ้

2.1 มีความปลอดภัยในการส่งผ่านขอ้มูล (Data Transmission must be Secure) ใน
เรื่องของการรกัษาความปลอดภัยในการส่งผ่านขอ้มูลนี ้ส่วนใหญ่จะมุ่งไปยังเรื่องของการรักษา
ขอ้มลูใหเ้ป็นความลบั เช่น การเขา้รหสัในการติดต่อระหว่างอปุกรณโ์ทรศพัทม์ือถือและธนาคาร 

2.2 มีการควบคมุการเขา้ถึงขอ้มูลและการเขา้ถึงแอพพลิเคชั่น (Application and Data 
Access must be Controlled) ก่อนที่ลูกค้าจะได้รบัข้อมูลทางการเงิน ควรจะต้องมีการยืนยัน
ตัวตนของลูกคา้ที่เชื่อถือไดก้่อน เพราะโดยความเป็นจริงแลว้อาจจะมีการรอ้งขอพรอ้มกันจาก
ลกูคา้หลายรายซึ่งอาจท าใหเ้กิดช่องโหว่ในเรื่องของความปลอดภยัในบางขัน้ตอนของการท างาน
ได ้

2.3 ข้อมูลจะต้องมีการรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวและมั่นคง (Data Integrity must be 
Provided) ขอ้มลูทางการเงินที่ถูกเก็บไวใ้นอุปกรณโ์ทรศพัทม์ือถือนัน้ ควรที่จะมีการป้องกัน การ
ไม่อนญุาตใหเ้ขา้ดขูอ้มลูเพิ่มขึน้ เพื่อปอ้งกนัการโกงและการผิดพลาดที่เกิดจากการลบขอ้มลูนัน้ ๆ 

2.4 มีขอ้จ ากดัของผลกระทบจากการเสียหายของอปุกรณ ์(Loss of Device must have 
Limited Impact) ควรที่จะออกแบบบริการโมบายแบงคก์ิง้ใหม้ีขอ้จ ากัดของผลกระทบเมื่อลูกคา้
ท าอุปกรณ์ โทรศัพท์ เสี ยหรือสูญหาย เช่น การมี ฟั งก์ชั่ นรี โมทเพื่ อติดตามและระงับการ 
ใชง้านบริการโมบายแบงคก์ิง้เมื่อโทรศัพทส์ูญหาย เป็นตน้ นอกจากความปลอดภัยดังกล่าวแลว้ 
ธนาคารยงัตอ้งมีมาตรการรกัษาความปลอดภยัในแต่ละช่องทางการใชบ้ริการโมบายแบงคก์ิง้และ
เครือข่ายโทรศพัทด์ว้ย 

2.5 ความปลอดภัยในช่องทางการใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ (Security Measures by 
Mobile Channel) ความปลอดภัยในช่องทางการใชบ้ริการโมบายแบงคก์ิง้ เป็นการรกัษาความ
ปลอดภยัในแต่ละช่องทางการใชบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้  

2. ปัจจัยที่ท าใหบ้ริการโมบายแบงคก์ิง้ประสบความส าเร็จ (Keys to Mobile Banking 
Success) 
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Sun Microsystems (2008) ไดอ้ธิบายถึงปัจจัยที่จะเป็นตัวช่วยสรา้งความส าเร็จใหก้ับ
บรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ดงันี ้

2.1 ท าให้ง่าย (Make It Easy) ออกแบบโมบายแบงค์กิ ้งให้มีความเรียบง่าย ซึ่ ง
แอพพลิเคชั่นของโมบายแบงค์กิ ้งที่ ดีนั้นจะต้องเข้าใจและท างานได้บนขีดจ ากัดของเครื่อง
โทรศัพทม์ือถือ เช่น การใชง้าน Web browsers การใชง้านระบบการยอมรบัหนา้ตาอินเตอรเ์ฟส
ของระบบและตอ้งค านึงถึงประสบการณใ์นการใชง้านของลกูคา้ 

2.2 ท าใหเ้ล็กและรวดเร็ว (Make It Small and Fast) แอพพลิเคชั่นของโมบายแบงคก์ิง้
จะตอ้งง่าย รวดเร็ว และสามารถใชง้านไดโ้ดยสญัชาตญาณของลกูคา้เอง ซึ่งแอพพลิเคชั่นจะตอ้ง
เล็กพอที่จะใชง้านไดแ้ละลกูคา้สามารถที่จะคน้หาโมบายแอพพลิเคชั่นไดง้่าย ยืนยนัตวัตนได ้และ
เข้าท ารายการด้วยการเคาะแป้นพิมพ์เพียงเล็กน้อย ซึ่งทั้งหมดจะต้องท าได้ภายในระยะเวลา
อนัรวดเรว็ 

2.3 ล้มเร็ว-แก้ไขเร็ว (Fail Fast, Scale Fast) เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของนวัตกรรม
ทางดา้นเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลกูคา้ ดงันัน้ธุรกิจธนาคารจึงจ าเป็นที่
จะตอ้งสรา้งแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ขึน้มาไดอ้ย่างรวดเรว็เมื่อลกูคา้มีความตอ้งการ และตอ้งสามารถ
แกไ้ขไดเ้รว็เมื่อลกูคา้ไม่ตอ้งการแลว้เช่นกนั 

2.4 การรกัษาความปลอดภัยทัง้หมดในธุรกิจธนาคาร (Bank-grade Security Overall) 
การที่ลกูคา้จะมีความวางใจในการน าแอพพลิเคชั่นโมบายแบงคก์ิง้ไปใชน้ัน้ ธุรกิจธนาคารจะตอ้ง
มีการรกัษาความปลอดภัยในทุก ๆ แอพพลิเคชั่น ซึ่งธนาคารจะต้องสรา้งความปลอดภัยลงใน
สถาปัตยกรรมของธุรกิจธนาคารเลย ไม่ใช่สรา้งลงในเฉพาะบางแอพลิเคชั่นเท่านัน้ 

2.5 โมบายคอมเมิรช์คือเป้าหมาย (Mobile Commerce is the Goal) ทุก ๆ แอพพลิเคชั่น
และบริการในโมบายแบงคก์ิง้จะตอ้งมุ่งไปยังทิศทางของความสามารถในการใชโ้มบายคอมเมิร ์
ชของลูกคา้ เช่น การใชจ้่ายผ่านโทรศพัทม์ือถือ การตรวจสอบขอ้มูลทางบญัชี การตรวจสอบการ
ใหบ้รกิารของธนาคาร และอื่น ๆ  

การวัดความน่าเชื่อถือของบริการโมบายแบงค์กิ้งในมุมมองของผู้บริโภค 
(Behavioral Measurement of Customer Trust) 

(McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นในการใชบ้รกิาร
ของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ ดี ต่อผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะให้
ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าและบริการมากกว่าโครงสรา้งของผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
ความเชื่อมั่นในตวัผูใ้หบ้ริการก็จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการกลา้เสี่ยงที่จะซือ้หรือใชส้ินคา้และบริการนัน้ ๆ 
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และที่ส  าคัญความเชื่อมั่นในการใชบ้ริการจะมีอิทธิพลต่อเจตนา (Intention) ในการเขา้ใชบ้ริการ
ของผูบ้รโิภคอยู่ 3 ประการ คือ 

1. การยอมรบัค าแนะน า (Intention to Follow Advice) 
1.1 การยอมรบัค าแนะน าจากผูใ้หบ้รกิาร 
1.2 การยอมรบัค าแนะน าจากบคุคลรอบขา้งในสงัคม 

2 การยินดีใหข้อ้มลู (Intention to Share Information) 
2.1 การใหข้อ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิาร 
2.2 การใหข้อ้มลูหรือค าแนะน าในการใชบ้ริการแก่บุคคลรอบขา้งในสงัคม 

3. การใชบ้รกิาร (Intention to Purchase) 
3.1 การตดัสินใจใชบ้รกิาร 
3.2 ความถ่ีในการใชบ้รกิาร 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ชาลินี เอือ้วิเศษวัฒนา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่

สง่ผลตอ่รูปแบบการออมประเภทเงินฝากประจ าและการลงทนุในกองทนุรวมของผูล้งทนุรายย่อย 
ผลการวิจยัพบว่า (1)ผูอ้อมเงินประเภทเงินฝากประจ าที่มีเพศแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
การลงทุนด้านเงื่อนไขการออม การลงทุน และด้านสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (2)ผู้ลงทุนใน
กองทุนรวมที่มีเพศแตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยการลงทุนด้านฐานะทางการเงินของผู้
ลงทุนแตกต่างกนั (3)ผูล้งทุนในกองทุนรวมที่มีอายุแตกต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการลงทุน
ดา้นการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารที่แตกต่างกัน นอกจากนีย้ังพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ 
และอายุ รวมทั้ง ปัจจัยการลงทุน ได้แก่ รายได้เมื่อเทียบกับรายจ่ายต่อเดือน การรับรูข้้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอรเ์น็ต สถานะของธนาคารพาณิชยไ์ทยระบบคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณท์ี่ทนัสมยั 
และเงื่อนไขการลงทุนดา้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออการเลือกรูปแบบการ
ลงทนุในกองทนุรวมของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

อภิษฐ์า เดชะกุลก าจร (2559) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้สลากออมสิน
พิเศษของลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เคยซือ้สลากออมสิน
พิเศษ เหตุผลการซือ้สลากออมสินเพื่อจะลุ้นรางวัล มีการแนะน าบอกต่อเก่ียวกับการซือ้สลาก 
ออมสินพิเศษ และในอนาคตจะมาซือ้สลากออมสินพิเศษเพิ่มแน่นอน โดยส่วนใหญ่ที่นิยมมาซือ้
เป็นวนัจันทร ์ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
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ต่อการเลือกซือ้สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย โดยรวมอยู่ ในระดบัมาก 
โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจัยดา้นการบริการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
และดา้นผลิตภณัฑ ์นอ้ยที่สดุ การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดท้ี่แตกตางกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้สลากออมสินพิเศษของลกูค้าธนาคารออมสิน สาขา
มหาดไทยโดยรวม และรายด้านย่อย ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้น
บริการ ดา้นสถานที่ในการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะภายนอก แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้สลากออมสินพิเศษของ
ลกูคา้ธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย โดยรวมและรายดา้นย่อย 

วรินดา แกว้พิจิตร (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัในการตัดสินใจซือ้สลากออมสินพิเศษของ
ธนาคารออมสินสาขานครชยัศรี จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า (1)ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซือ้สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน
มากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือด้านบุคลากร (2)ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกนัมีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซือ้สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกต่างกัน 
และลกูคา้ที่มีพฤติกรรมในการเลือกซือ้สลากออมสินพิเศษต่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซือ้
สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกต่างกนั 

รฐันนัท ์วิริยะอ่องศรี (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สลากออม
สินพิ เศษในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ มตัวอย่าง 400 คน ผลการวิจัย (1)ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์พบว่า เพศ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สลากออมสิน
พิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล
ดา้นกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สลาก 
ออมสินพิเศษของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(3)ปัจจัยภายนอก พบว่า ดา้นความไวว้างใจ และด้านความภักดี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
สลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Goh et al. (2014) ไดศ้ึกษาเรื่อง โมเดลคุณค่าของการบริโภคต่อการยอมรบัการใชง้าน
ธนาคารอิสลามบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ พบว่า คณุค่าทางเงื่อนไขมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจที่จะใชง้าน
ธนาคารอิสลามบนโทรศัพทเ์คลื่อนที่ โดยกล่าวไดว้่า คุณค่าของเงื่อนไขจะเกิดขึน้เมื่อผูบ้ริโภคมี
เวลาในการท ารายการจ ากัดหรือมีความตอ้งการที่จะหลีกเลี่ยงการต่อคิวที่ยาว ดังนั้นการรบัรู ้
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คณุค่าทางเงื่อนไขจะส่งผลต่อความตัง้ใจในการยอมรบัระบบและใชง้านระบบธนาคารอิสลามบน
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ซึ่งใหผ้ลงานวิจัยที่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Xiao et al. (2015) ที่ว่า คุณค่า
ทางเงื่อนไขส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้าน โดยผู้บริโภคจะรบัรูคุ้ณค่าของการใชเ้งินสดจ่าย
ค่าบริการ เมื่อมีความไม่คุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มของการช าระค่าบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
หรือเมื่อมียอดท ารายการเป็นจ านวนเงินที่ไม่สูงมาก นอกจากนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การรบัรู ้
คุณค่าทางเงื่อนไขของการใช้บัตรเครดิตในการช าระค่าบริการ ในกรณีที่มีความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดลอ้มของการช าระค่าบริการดว้ยบัตรเครดิต จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชง้าน
บตัรเครดิตในการช าระค่าบรกิาร 

ปิติพร เนตรวชัระ (2560) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้รกิารสลาก
ดิจิทัล ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน โดยมีวัตถุประสงคก์ารวิจัยเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใช้บริการสลากดิจิทัลของธนาคาร  
ออมสิน จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด โดยมี
อายุ ระหว่าง 37 -51 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน โดยมี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์ในดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพทางการสมรส และ รายได ้มี
ความสัมพันธ์ต่อ ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการใช้บริการสลากดิจิทัล ธนาคารออมสิน และ 
พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลั ดา้นเหตผุลส าคญัที่เลือกใชบ้รกิาร ดา้นช่วงเวลาที่ลกูคา้นิยม
ซือ้ ดา้นระยะเวลาที่ใชบ้ริการ ดา้นงบประมาณ ดา้นความถ่ีในการซือ้ ดา้นความคิดเห็นที่จะซือ้
ครัง้ต่อไป มีความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจในการใช ้บรกิารสลากดิจิทลั ธนาคารออมสิน 

สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องนี ้ซึ่งประกอบไปดว้ย แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแบบจ าลองดา้นการ
ยอมรบัเทคโนโลยี แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  แนวคิดเก่ียวกับ
ความตัง้ใจซือ้ แนวคิดเก่ียวกบั Mobile Application และเอกสารต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ท าวิจัยครัง้นี ้ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้มีความรูใ้นเรื่องการยอมรบัและใช้ Mobile Application 
MyMo ที่เป็นการน าเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นการเลือกซือ้สลากดิจิทลั ตลอดจนมีความเขา้ใจถึงการ
รบัรูค้ณุค่าของการตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการใชง้าน ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ ์ 
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ด้านความประหลาดใจ และด้านที่มีเงือนไข ดังนั้นจึงท าให้ผู ้วิจัยสามารถน าความรูท้ี่ได้จาก
การศึกษาถึงทฤษฎีที่กล่าวข้างต้นนั้นไปใช้เป็นหลักและแนวทางในการสรา้งกรอบวิจัยและ
แบบสอบถามในล าดบัต่อไป 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่สนใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออม
สินที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่สนใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร

ออมสินที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจัยจึงไดท้ า
การค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรของ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560)  ดงันี ้ 
 

สตูรการค านวณกลุม่ตวัอย่าง   n =  
 

เมื่อ   n  แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
Z  แทน ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติ    มาตราฐาน ไดค่้า 1.96 

   P  แทน ค่าเปอรเ์ซนตท์ี่คาดหวงัจากประชากรทัง้หมดเท่ากบั 0.5 
   q แทน 1 - p 
   e แทน ระดบัความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเ้กิดขึน้ไดเ้ท่ากบั 0.05 
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ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยก าหนดค่าเปอรเ์ซ็นตท์ี่คาดหวังจากประชากรทั้งหมด
เท่ากับ 50% หรือ 0.5 ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเท่ากับ 1.96 
และตอ้งการระดบัความเชื่อมั่น 95% นั่นคือยอมใหค้ลาดเคลื่อนได ้5% ดงันัน้จึงแทนค่าได ้ดงันี ้

 
n = 

 
=              385 

จากการค านวณไดข้นาดตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อให้
ไดก้ลุม่ตวัอย่างที่เป็นตวัแทนที่ดีของประชากร ผูว้ิจยัเพิ่มจ านวนตวัอย่าง 5% ของขนาด รวมขนาด
กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

การสุ่มตัวอย่าง  
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ

สลากเลือกสถานที่ซึ่งมีความหลากหลายตามของลกัษณะประชากรศาสตร ์และพฤติกรรมการใช้ 
จ านวน 5 เขต จาก 50 เขต ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี ้ 

1. เขตสายไหม 
2. เขตคลองสามวา 
3. เขตบางแค 
4. เขตบางเขน 
5. เขตบางขนุเทียน 

ขัน้ตอนที่ 2  วิธีการสุ่มตัวอย่งแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการเก็บ
กลุม่ตวัอย่างที่จะเก็บขอ้มลูในแต่ละสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอนที่ 1 โดยการก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในแต่ละสาขาที่ถกูเลือกใหม้ีจ  านวนที่เท่ากนั  

ขนาดกลุม่ตวัอย่างในแต่ละสาขา   =     
ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด

จ านวนสาขาท่ีถกูเลือก
 

     =      
400

5
  = 80 

 
 
 

(1.96)2(0.5)(1-0.5) 

(0.05)2 
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ดงันัน้ ขนาดกลุม่ตวัอย่างของแต่ละสาขาที่ถูกเลือกจะเท่ากบั 400 ดงันี ้

ตาราง 2 แสดงขนาดกลุม่ตวัอย่างในแต่ละสาขา 

ล าดบั สาขาธนาคารออมสิน  จ านวนตวัอย่าง (คน) 
1 เขตสายไหม 80 
2 เขตคลองสามวา 80 
3 เขตบางแค 80 
4 เขตบางเขน 80 
5 เขตบางขนุเทียน 80 

 
ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือก

กลุ่มตวัอย่างที่เคยซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามเขต
ที่สุ่มได ้โดยขอความร่วมมือจากลูกคา้ที่อยู่ตามเขตดังกล่าวตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวน
กลุม่ตวัอย่างในแต่ละเขตที่ก าหนด 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจยั

สรา้งขึน้เองจากการรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง แลว้น ามาประยุกตเ์ป็น
ลกัษณะเฉพาะและขอ้ค าถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีค าตอบหลายตัวเลือก จ านวน 6 
ขอ้ (Multiple Choice Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูดงันี ้

1.1 เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อายุ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยก าหนดการ
แบ่งช่วงอายุเริ่มตน้อาย ุ15 ปีขึน้ไป เนื่องจากผูส้มคัรใชบ้ริการ MyMo และผูซ้ือ้สลากดิจิทลั ตอ้งมี
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อายุไม่ต ่ากว่า 15 ปีบรบิรูณ ์โดยมีการแบ่งเกณฑช์่วงอายุเป็นช่วงห่างช่วงละ 10 ปี เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู
จากกลุม่ลกูคา้ในแต่ละช่วงอายนุัน้ ๆ 

1.2.1  15 - 20 ปี 
1.2.2  21 - 30 ปี 
1.2.3  31 - 40 ปี 
1.2.4  41 - 50 ปี\ 
1.2.5  51 - 60 ปี 

1.3 สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.3.1  โสด 
1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.3.3  หมา้ย / แยกกนัอยู่ / หย่ารา้ง 

1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.4.2  ปรญิญาตรี 
1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.5 อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.5.1  พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.5.2  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.5.3  เจา้ของกิจการ / ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
1.5.4  อ่ืน ๆ  

1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1.6.1  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.6.2  15,001 – 20,000 บาท 
1.6.3  20,001 - 25,000 บาท 
1.6.4  25,001 - 30,000 บาท 
1.6.5  สงูกว่า 30,001 บาท 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ได้แก่ (1) การรบัรูถ้ึง
ประโยชนข์องการใชง้าน จ านวน 3 ขอ้ (2) การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน จ านวน 3 ขอ้ 

โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close – Ended Question) ซึ่งเป็น
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) และมีลักษณะแบบสอบถามเป็น 
Rating Scale โดยให้ค าตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ วัดระดับการยอมรบั คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้ 

 

ระดับคะแนน  ระดับการยอมรับ 
 5   มากที่สดุ 

 4   มาก 

 3   ปานกลาง 

 2   นอ้ย 

 1   นอ้ยที่สดุ 

 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการแปลผล จะแบ่งระดับการยอมรบัเทคโนโลยีออกเป็น 5 ระดับ โดย
ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนต ่าสดุ –คะแนนสงูสดุ  
        จ านวนชัน้ 

=       5 – 1 
                    5 

   =         0.8 

สรุปการแปลผลจากเกณฑเ์ฉลี่ยคะแนนของดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 

คะแนนเฉล่ีย  การแปลผล 
     4.21-5.00  การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
     3.41-4.20  การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก 
     2.61-3.40  การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดบัปานกลาง 
     1.81-2.60  การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดบันอ้ย 
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     1.00-1.80  การยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับดา้นการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล ไดแ้ก่ (1) ดา้น
การใชง้าน จ านวน 4 ขอ้ (2) ดา้นสงัคม จ านวน 5 ขอ้ (3) ดา้นอารมณ์ จ านวน 5 ขอ้ (4) ดา้นจาก
ความประหลาดใจ จ านวน 4 ขอ้ (5)ดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข จ านวน 3 ขอ้ รวม 21 ขอ้ 

โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close – Ended Question) ซึ่งเป็น
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) และมีลักษณะแบบสอบถามเป็น 
Rating Scale โดยใหค้ าตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ วัดระดับการรบัรู ้คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้
 

ระดับคะแนน          ระดับการรับรู้ 
 5   มากที่สดุ 

 4   มาก 

 3   ปานกลาง 

 2   นอ้ย 

 1   นอ้ยที่สดุ 

 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการแปลผล จะแบ่งระดับการยอมรบัเทคโนโลยีออกเป็น 5 ระดับ โดย
ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) ดงันี ้
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนต ่าสดุ –คะแนนสงูสดุ  

                จ านวนชัน้ 
=  5 – 1 

   5 
   =    0.8 

สรุปการแปลผลจากเกณฑเ์ฉลี่ยคะแนนของดา้นการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั 

คะแนนเฉล่ีย  การแปลผล 
 4.21-5.00   การบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลัอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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 3.41-4.20   การบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลัอยู่ในระดบัมาก 
 2.61-3.40   การบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลัอยู่ในระดบัปานกลาง 
 1.81-2.60   การบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลัอยู่ในระดบันอ้ย 
 1.00-1.80   การบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลัอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินของ
ลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval scale) 
และมีลกัษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale โดยใหค้ าตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ วดัระดับ
ความตั้งใจ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวนทั้งหมด  8 ขอ้ โดยมีเกณฑใ์ห้
คะแนน ดงันี ้

ระดับคะแนน  ระดับความตั้งใจ 
 5   มากที่สดุ 

 4   มาก 

 3   ปานกลาง 

 2   นอ้ย 

 1   นอ้ยที่สดุ 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการแปลผล จะแบ่งระดับการยอมรบัเทคโนโลยีออกเป็น 5 ระดับ โดย
ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) ดงันี ้
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนต ่าสดุ –คะแนนสงูสดุ  

                 จ านวนชัน้ 
=  5 – 1 

    5 
   =     0.8 

สรุปการแปลผลจากเกณฑเ์ฉลี่ยคะแนนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินดงันี  ้
คะแนนเฉล่ีย  การแปลผล 

  4.21-5.00   ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
  3.41-4.20   ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัอยู่ในระดบัมาก 
  2.61-3.40   ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัอยู่ในระดบัปานกลาง 
  1.81-2.60   ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัอยู่ในระดบันอ้ย 
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  1.00-1.80   ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้คือ แบบสอบถามที่
มีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือดงันี ้

1. ศึกษาค้นควา้ข้อมูล บทความ ทฤษฎีหลักการ ขอ้มูลทางอินเตอรเ์น็ต และ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลมุตามความมุ่ง
หมายของงานวิจยั 

2. สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลมุตามแนวคิดของการวิจยั โดยแบ่งเป็น 4  ส่วน 
ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 
ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามดา้นการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั 
ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของผูบ้รโิภค 

3. น าเสนอแบบสอบถามต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง เหมาะสมของเนือ้หา ขอค าแนะน าเพิ่มเติม เพื่อมาปรบัปรุงแกไ้ข 

4. น าเสนอแบบสอบถามที่ไดแ้กไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ไปท าการทดสอบเบือ้งตน้ ( Pre 
– test) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ชุด แลว้น าผลที่ไดไ้ปวิเคราะหค์วามเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) ค่า α ที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่า

ระหว่าง  0≤α≤ 1  โดยค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงู และค่าที่ใกล ้0 มาก แสดง
ว่ามีความเชื่อมั่นต ่า โดยก าหนดเกณฑค่์าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรบัไดต้อ้งมีค่าไม่
ต ่ากว่า 0.70 จึงยอมรบัได ้(ประสพชยั พสนุนท,์ 2555)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของ

ธนาคารออมสินของลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดแหล่งขอ้มลูในการศึกษาคน้ควา้ใน
การวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 2 สว่นคือ 
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1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ขอ้มลูที่ใชใ้นการศึกษานีเ้ป็นขอ้มูลปฐมภูมิ
ซึ่งเก็บโดยใช ้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จากผูบ้ริโภคที่เคยซือ้หรือไม่เคยซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามและชีแ้จง
ใหก้ลุม่ตวัอย่างเขา้ใจแบบสอบถาม จากนัน้รอเก็บแบบสอบถาม จนไดค้รบตามที่ก าหนดไว ้

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจาก
วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ต หนังสือที่ เก่ียวข้อง บทความ งานวิจัยและงานเขียนทาง
วิชาการ 

การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
การจดัท าขอ้มลู 
จากการที่ไดน้ าแบบสอบถามไปใหก้ลุม่ตวัอย่างตอบเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูเรียบรอ้ย

แลว้ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามที่ตอบแลว้ทัง้หมด 400 ชดุ มาด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เพื่อคัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกโดยผูว้ิจัย

จะตรวจสอบความสมบรูณข์องการตอบ 
2. การลงรหัส (Coding) โดยผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาลงรหัส

ตามที่ก าหนดไวใ้นแบบสอบถามในแต่ละสว่น 
3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) โดยผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่ลงรหัส

เรียบรอ้ยมาบันทึกและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  Statistical Package for 
Social Science หรือ SPSS เพื่อวิเคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การวิเคราะหข์อ้มลู 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ขอ้มลูดงันี ้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี และปัจจยัดา้น
การรบัรูคุ้ณค่าที่มีผลต่อการซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน และความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัล
ของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2. การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชว้ิเคราะหข์อ้มูลเพื่อ
สมมติฐาน ดงันี ้ทดสอบ  

2 .1 t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กนั เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ของแบบสอบถามสว่นที่ 1 ไดแ้ก่ ลกัษณะสว่นบคุคลดา้น เพศ 

2.2 ONE Way ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 – 6 ของแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้น อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสดุ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

2.3 วิเคราะหปั์จจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ (1) การรบัรูถ้ึงประโยชน์
ของการใชง้าน (2) การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน และปัจจัยดา้นการรบัรูคุ้ณค่าของสลาก
ดิจิทัล ไดแ้ก่ (1) คุณค่าดา้นการใชง้าน (2) คุณค่าดา้นสงัคม (3) คุณค่าดา้นอารมณ์ (4) คุณค่า
จากความประหลาดใจ (5) คณุค่าที่มีเงื่อนไข ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสินของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression)  

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัมีดงันี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้สถิติพื ้นฐาน (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2555) ประกอบดว้ย 

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยใชส้ตูรดงันี ้ 

    P = 
𝑓

𝑛 
(100)  

   เมื่อ P แทน ค่ารอ้ยละ หรือ % (Percentage) 
    f แทน ค่าความถ่ีที่ตอ้งการแปลเป็นค่ารอ้ยละ 
    n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใชส้ตูรดงันี ้

    �̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
  

   เมื่อ �̅� แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย 

    ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
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    n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : SD) โดยใช้สูตรดังนี ้

    S.D. =        √
n ∑ x2− (∑ 𝑥)2

n(n−1)
 

 
  เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
   n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

   ∑ 𝑥
2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

                 (∑ x)
2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

2. สถิติที่ใชห้าคณุภาพของแบบสอบถาม หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
การหาค่าความเชื่ อมั่ น  (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้วิ ธีหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2555) 
ไดแ้ก่ 

  𝛼 = 
𝑘𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅⁄

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅⁄
 

 
 เมื่อ  k แทน จ านวนค าถาม 

 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่างๆ

 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนรว่มของค าถาม 

   𝛼 แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการทดสอบสมมติุฐาน ไดแ้ก่  

3.1 สถิติการวิเคราะหค่์าที (t) (Independent Sample t-test) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มในกรณีทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ที่ เป็นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมุติฐานจ านวน 1 ข้อ ในข้อที่  1 ใน
แบบสอบถามสว่นที่ 1 ดา้นเพศ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541) 
 โดยใชส้ตูรดงันี ้

  F = 
(𝑛−𝑘) ∑ 𝑛1(𝑍𝑘

𝑖=1 𝑖−𝑍)2

(k−1) ∑ ∑ (𝑛𝑖
𝑗=1 �̅�𝑘

𝑖=1 𝑖𝑗−�̅�𝑖)2
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 โดยที่   F แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณา Levene 

   𝑍𝑖𝑗  แทน ค่า�̅�𝑖𝑗 −  �̅�𝑖ดงันี ้

     �̅�𝑖𝑗  =  ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

     �̅�𝑖   =   ค่าสงัเกตที่ j ของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
   df แทน ชัน้ของความอิสระดงันี ้
     ระหว่างกลุม่ = k - 1 
     ในกลุม่  = n – k 
   เมื่อ  n  คือ จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
     k  คือ จ านวนกลุม่ 

3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนทัง้2กลุม่เท่ากนั  (𝑠1
2 =  𝑠2

2) 

   t = 
�̅�1−�̅�2

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

  

  เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจาณาใน t-distribution 

   �̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   𝑠1
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   𝑠2
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   𝑛1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
 

3.1.2  กรณีที่ความแปรปรวนทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั (𝑠1
2≠𝑠2

2) 

     t = 
�̅�1−�̅�2

√[
𝑠1

2+ 𝑠2
2

𝑛1̅̅ ̅̅ 𝑛2̅̅ ̅̅
]2

 

    

  Degree of Freedom (df) = 
[
𝑠1

2+ 𝑠2
2

𝑛1̅̅ ̅̅ 𝑛2̅̅ ̅̅
]2

[
𝑠1

2

𝑛1
]2

𝑛1−1
+ 

[
𝑠2

2

𝑛2
]2

𝑛2−1
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  เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

   �̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   𝑠1
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   𝑠2
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   𝑛1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

   df แทน 𝑛1 + 𝑛2 − 2    
 

3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 
ANOVA) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) โดยทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยดคู่าความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่ง
จะใชส้ถิติวิเคราะห์จากสถิติ (F) หรือค่า Brown-Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมมติฐานด้านอาย ุ
สถานภาพการสมรส การศกึษา อาชีพ และรายได ้โดยใชส้ตูรดงันี ้

ตาราง 3 แสดงการค านวณ Completely Randomized Design (CDR) ANOVA 

แหล่งแปรปรวนหรือ
แหลง่ความผนัแปร 

องศาอิสระ 
(df) 

ผลบวกก าลงัสอง ค่าประมาณของ 
ความแปรปรวน 
(MS) 

F-Prob. 

ระหว่างกลุม่ 1 SSb
 MSb

 MSb

MSw
 

(Treatment): K     
ภายในกลุม่ k SSw MSw  
ทัง้หมด (Total) –

 1 
SSt   

 

F = 
MSb

𝑀𝑆𝑤
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 MSb
 = SSb

k – 1
 

 MSw
 = SSw

𝑛−𝑘
 

 

โดยที่   k – 1  แทน Degree of Freedom ส าหรบัการแปรผนัระหว่างกลุม่ dfb  

          n – k  แทน Degree of Freedom ส าหรบัการแปรผนัระหว่างกลุม่ dfw  
เมื่อ          F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา F – Distribution 

         MSb  แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

        MSw
 แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

       SSb
 แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุ่ม 

         k แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 
         n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

          dfb  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

        dfw  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
  
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Fisher’s 
Least – Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุม่ตวัอย่าง เพื่อดวู่าคู่
ใดบา้งที่แตกต่างกนั โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 258) 

    LSD = 𝑡
(1

𝑎

2
;𝑛−𝑘)√𝑀𝑆𝐸(

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)
 

    เมื่อ 𝑛𝑖 ≠ 𝑛𝑗   

    LSD = 𝑡
(1

𝑎

2
;𝑛−𝑘)√

2𝑀𝑆𝐸

𝑛𝑖

 

 เมื่อ 𝑛𝑖 = 𝑛𝑗  โดยที่ dfw  = n – k 
   LSD แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบักลุม่ตวัอย่าง
กลุม่ที่ i และ j 

   MSE แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw
) (Mean square 

error) 
   k แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 
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   n แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

   α แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 

   𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ในกลุ่มที่ i 

   𝑛𝑗  แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j 
 

3.2.1 กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนัใชค่้า Brown-

Forsythe (β) (Hartung,2001: 300) ใชส้ตูรดงันี ้

    𝛽 = 
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

   โดยค่า 𝑀𝑆𝑊  = ∑ (1 −
𝑛𝑗

𝑁

𝑘
𝑖=1 )𝑆1

2 

  เมื่อ       𝛽 แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

   𝑀𝑆𝐵  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
     (Mean square between groups) 

   𝑀𝑆𝑊  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
     (Mean square within group) 
   ส าหรบัสถิติ Brown-Forsythe 
   k แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 

   𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ในกลุ่มที่ ii 
   N แทน ขนาดของประชากร 

   𝑠1
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ i 

 
3.2.2 กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการ

ทดสอบเป็นรายคู่ เพื่อดวู่าคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543, หนา้ 
116) 

     t = 
𝑥�̅�−�̅�𝑗

𝑀𝑆𝑊(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)

 

  เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจาณาใน t-distribution 

   �̅�𝑖  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i 

   �̅�𝑗  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j 
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   𝑁𝑖  แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ในกลุ่มที่ i 

   𝑁𝑗  แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j 
 

กรณีตรวจสอบเงื่อนไขแลว้พบว่า ตัวแปรของแต่ละกลุ่มย่อยมีการแจกแจงแบบปกติ 

และมีค่าความแปรปรวนของทุกกลุ่มแตกต่างกนั จะใชส้ถิติทดสอบ Brown-Forsythe (β) ในการ
ทดสอบค่าเฉลี่ย ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple comparisons) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ว่ามีคู่ใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกนั ในระดบัความส าคญั 0.05 หรือระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548)  

4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็น
วิธีการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรตาม (Y) จ านวน  1 ตวั กบัตวัแปรอิสระ 
(X) ตัง้แต่ 2 ตัวขึน้ไป อาศัยความสัมพันธเ์ชิงเสน้ตรง ระหว่างตัวแปรที่ใชใ้นการท านาย โดยเมื่อ
ทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็สามารถท านายอีกตัวแปรหนึ่งได ้ผลการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดอ้ยู่ในรูปของ
สมการท านาย โดยสิ่งส  าคัญท่ีตอ้งหารในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ คือสัมประสิทธิ์

สมัพนัธส์หสมัพนัธพ์หคุณู (ศิรวิรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ, 2549) 
จากสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) ของ

ประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตวัแปรอิสระ (α + 𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+……..𝛽𝑘𝑥𝑘) สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรของตัวแปรๆดต้ามส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมารถ

อธิบายไดเ้รียกว่า ค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ (Error : ∈ ) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอย

แบบพหคุณู จะเป็นการพยากรณห์าค่าสมัประสิทธิ์ α และ 𝛽1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ไดจ้ากการ
ค านวณโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ท่ีค  านวณได้จะตอ้งเป็นค่า
สมัประสิทธิ์ท่ีท าใหส้มการดังกล่าว มีค่าความคลาดเคลื่อนก าลงัสองรวมกันนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 
Least Square : OLS) (ศิรวิรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ, 2549) 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

  Y = α + 𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+……..𝛽𝑘𝑥𝑘+∈  
  

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 

  Y = α + 𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+……..𝛽𝑘𝑥𝑘   
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  เมื่อ X = ตวัแปรอิสระ 
         Y = ตวัแปรตาม 
         K = จ านวนตวัแปรอิสระ 

เมื่อ α และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือค่าของ Y เมื่อให้ตัวแปร
อิสระทัง้หมดมีค่าเท่ากบัศนูย ์

ส่วน 𝛽 และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัว
แปรอิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระนั้น
เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีค่าคงที่ 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์ a และ b สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี ้
 
  
 

 
  
การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเงื่อนไขที่ส  าคญัดงันี ้คือ 

1. ความผิดพลาด (Error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกจแงแบบโคง้ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทกุค่าของตวัแปรอิสระ (x) จะตอ้งเท่ากนั 
3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระกนั 
4. ตวัแปรอิสระที่น ามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระกนั 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 

การวิจยัครัง้นีศ้ึกษา “ปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินของ
ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการวิเคราะหแ์ละแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจัยไดก้ าหนด
สญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อเพื่อใหเ้ขา้ใจและสื่อความหมายไดต้รงกนั ดงันี ้

H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน  (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา t – Distribution 
F  แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig. แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติจากการทดสอบที่ โปรแกรม 

  คอมพิ ว เตอร์ส  า เร็จ รูปค านวณ เพื่ อ ใช้ในการส รุปผล 
  การทดสอบสมมติฐาน (Sig. (2-tailed)) 

* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอผลตามความมุ่ งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย

แจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี  
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน แตกต่างกนั  

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจัยดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 การรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย

แจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคล 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  วิเคราะหโ์ดยการหาค่ารอ้ยละ ดงัแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ    

ชาย 176 44.00 
หญิง 224 56.00 

รวม 400 100.00 
อายุ   
15 - 20 ปี 5 1.25 
21 - 30 ปี 159 39.75 
31 - 40 ปี 159 39.75 
41 - 50 ปี 59 14.75 
51 - 60 ปี 17 4.25 
60 ปีขึน้ไป 1 0.25 

รวม 400 100.00 

สถานภาพ   
โสด 211 52.75 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 171 42.75 
หมา้ย  / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  18 4.50 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
ต ่ากว่าปรญิญาตรี 11 2.75 
ปรญิญาตรี 240 60.00 
สงูกว่าปรญิญาตรี 149 37.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 

อาชีพ    

พนกังานบรษิัทเอกชน 202 50.50 
ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 161 40.25 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั 34 8.50 
อ่ืนๆ 3 0.75 

รวม 400 100.00 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 15 3.75 
15,001 - 20,000 บาท 37 9.25 
20,001 - 30,000 บาท 145 36.25 
30,001 บาทขึน้ไป 203 50.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3 สามารถสรุปขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 

400 คนไดด้งันี ้
ดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 224 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

56.00 และเพศชายจ านวน 176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.00 
ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี และอายุ

ระหว่าง  31 - 40 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.75 เท่ากัน รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 
41 - 50 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.75 ช่วงอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 4.25 ช่วงอายุระหว่าง 15 - 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.25 และช่วงอายุ 60 ปีขึน้
ไปจ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.25 

ดา้นสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 211 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 52.75  รองลงมามีสถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.75 
และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.50 
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ดา้นระดบัการศึกษาสูงสดุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 240 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลงมาคือ การศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 
149 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.25 และการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 2.75 

ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จ านวน 202 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.50 รองลงมาคือประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
จ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.25 ประกอบประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 8.50  และประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.75  

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.75 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 
20,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.25 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.75 

เนื่องจากพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามดา้นอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนความถ่ีค่อนขา้งน้อยในบางกลุ่ม ผูว้ิจัยจึงไดท้ า
การยุบรวมกลุ่ม แสดงขอ้มูลจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐานต่อไปดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

60 

ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่จดักลุ่มใหม่ 

ขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 

อายุ 
  

15 - 30 ปี 164 41.00 
31 - 40 ปี 159 39.75 
41-60 ปีขึน้ไป 77 19.25 

รวม 400 100.00 

สถานภาพ   

โสด 211 52.75 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั / หมา้ย  / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 189 47.25 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
  

ต ่ากว่าปรญิญาตรี/ปรญิญาตรี 251 62.75 

สงูกว่าปรญิญาตรี 149 37.25 

รวม 400 100.00 

อาชีพ    

พนกังานบรษิัทเอกชน 202 50.50 
ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 161 40.25 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อ่ืนๆ 37 9.25 

รวม 400 100.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
  

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 - 20,000 บาท 52 13.00 
20,001 - 30,000 บาท 145 36.25 
30,001 บาทขึน้ไป 203 50.75 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4 สามารถสรุปขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 
400 คน ที่จดักลุม่ใหม่ไดด้งันี ้

ดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 15 - 30 ปี จ านวน 164 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 41.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง  31 - 40 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
39.75  และช่วงอายรุะหว่าง 41-60 ปีขึน้ไป จ านวน 77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.25  

ดา้นสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 211 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 52.75  และสถานภาพ สมรส / อยู่ดว้ยกนั / หมา้ย  / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่จ านวน 189 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.25 

ดา้นระดับการศึกษาสูงสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่า
ปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 และการศึกษาระดับสูงกว่า
ปรญิญาตรี จ านวน 149 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.25  

ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จ านวน 202 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.50 รองลงมาคือประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
จ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.25 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอ่ืนๆ จ านวน 37 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 9.25   

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.75 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.25 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 - 20,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.00  

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลย ี
ขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชน์

ของการใชง้าน  และการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 5 

 
 
 
 
 



  
 

62 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี 

การยอมรบัเทคโนโลยี      S.D. แปลผล 
การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน 4.05 0.69 มาก 

การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน 3.89 0.69 มาก 

รวม 3.97 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีของผูบ้ริโภค พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรบัเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรบัเทคโนโลยีด้านการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ของการใช้งาน  และด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใช้งานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 และ 3.89 ตามล าดบั  

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนข์องการใชง้าน 

การยอมรบัเทคโนโลยี     S.D. แปลผล 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน    

ท่านสามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน
การท าธุรกรรมผ่านสมารท์โฟนไดอ้ย่างง่ายดาย 

4.09 0.79 มาก 

ท่านสามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน
การท าธุรกรรมผ่านเคานเ์ตอรข์องธนาคารไดอ้ย่างสะดวก 

4.04 0.75 มาก 

ท่านสามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน
การท าธุรกรรมผ่านอินเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างไม่ล  าบาก 

4.02 0.79 มาก 

รวม 4.05 0.69 มาก 
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จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ของการใชง้าน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถใช้
บริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในการท าธุรกรรมผ่านสมารท์โฟนไดอ้ย่างง่ายดาย  
สามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในการท าธุรกรรมผ่านเคาน์เตอรข์อง
ธนาคารไดอ้ย่างสะดวก และสามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในการท า
ธุรกรรมผ่านอินเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างไม่ล  าบาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09, 4.04 และ 4.02 ตามล าดบั 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนข์องการใชง้าน 

การยอมรบัเทคโนโลยี  S.D. แปลผล 

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน 
  

 

ท่านสามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินทกุ
ช่วงเวลาที่ตอ้งการ 

4.10 0.79 มาก 

ระบบสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินสามารถท างานไดอ้ย่างมั่นคง
คงเสน้คงวา 

3.90 0.81 มาก 

ท่านสามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดขอ้ขดัขอ้งระหว่างการใชง้าน 

3.67 0.88 มาก 

รวม 3.89 0.69 มาก 

 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการ

ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน  อยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ สามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินทุกช่วงเวลาที่ตอ้งการ  ระบบสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินสามารถท างานไดอ้ย่างมั่นคงคงเสน้คงวา และ สามารถใชบ้ริการระบบ
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดขอ้ขัดขอ้งระหว่างการใชง้าน  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10, 3.90 และ 3.67 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั 
ขอ้มูลเก่ียวกับการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้าน 

ดา้นสงัคม ดา้นดา้นอารมณ์ ดา้นความประหลาดใจ และดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข วิเคราะหโ์ดยการ
หาค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 8 

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั 

การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั    S.D. แปลผล 
ดา้นการใชง้าน  3.99 0.63 มาก 

ดา้นสงัคม      3.21 0.98 ปานกลาง 

ดา้นอารมณ ์ 3.73 0.71 มาก 

ดา้นความประหลาดใจ  3.79 0.69 มาก 

ดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข 4.01 0.70 มาก 

รวม 3.75 0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหก์ารรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลัของผูบ้รโิภค พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัลของผูบ้ริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูคุ้ณค่าของ
สลากดิจิทลัของผูบ้รโิภค ดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข ดา้นการใชง้าน  ดา้นความประหลาดใจ และดา้น
อารมณ ์อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01, 3.99, 3.79 และ 3.73 ตามล าดบั และผูต้อบ
แบบสอบถามมีการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลัของผูบ้รโิภค ดา้นสงัคม อยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้นการใช้
งาน 

การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั      S.D. แปลผล 
ดา้นการใชง้าน    

การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใหผ้ลตอบแทนที่
เป็นประโยชนแ์ละมีความคุม้ค่า 

3.91 0.75 มาก 

การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะสามารถเลือกซือ้
ไดต้ลอดเวลา นอกเหนือจากวนัท าการของธนาคาร 

4.08 0.73 มาก 

การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะไม่ยุ่งยากกบัการ
เลือกซือ้ 

3.99 0.75 มาก 

การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะสามารถซือ้ได้
หลากหลายราคา 

3.99 0.74 มาก 

รวม 3.99 0.63 มาก 

 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหก์ารรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล ดา้นการใชง้าน พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้นการใชง้าน  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการใชง้าน อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ การซื ้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะสามารถเลือกซือ้ได้ตลอดเวลา 
นอกเหนือจากวนัท าการของธนาคาร  การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะไม่ยุ่งยากกบัการ
เลือกซือ้ การซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะสามารถซือ้ไดห้ลากหลายราคา  และการซือ้
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใหผ้ลตอบแทนที่เป็นประโยชนแ์ละมีความคุม้ค่า โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.08, 3.99, 3.99 และ 3.91 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้น
สงัคม 

การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั      S.D. แปลผล 
ดา้นสงัคม    

 การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหฉ้นั
เป็นที่ยอมรบัในกลุม่เพื่อน 

3.13 1.10 ปานกลาง 

 การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหไ้ดร้บั
ค าชมจากเพื่อน 

3.25 1.07 ปานกลาง 

 การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้
ภาพลกัษณด์ดีูขึน้ 

3.30 1.05 ปานกลาง 

 การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหต้วั
ท่านสามารถเขา้สงัคมได ้

3.19 1.08 ปานกลาง 

 การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้
ภาพลกัษณด์เูหมือนไฮโซ 

3.16 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.98 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหก์ารรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้นสงัคม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้นสงัคม  ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นสงัคม อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การ
ซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหภ้าพลกัษณด์ดีูขึน้ การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสินจะช่วยท าใหไ้ดร้บัค าชมจากเพื่อน การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหต้วั
ท่านสามารถเข้าสังคมได้  การซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ดู
เหมือนไฮโซ และการซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหฉ้ันเป็นที่ยอมรบัในกลุ่มเพื่อน  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30, 3.25, 3.19, 3.16 และ 3.13 ตามล าดบั 

 



  
 

67 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้น
อารมณ ์

การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั       S.D. แปลผล 
ดา้นอารมณ ์    

 ท่านรูส้กึชื่นชอบเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน 

3.81 0.78 มาก 

 ท่านรูส้กึดีเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 3.82 0.78 มาก 

 ท่านรูส้กึผ่อนคลายเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน 

3.67 0.86 มาก 

 ท่านรูส้กึสนกุเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม
สิน 

3.68 0.84 มาก 

 ท่านรูเ้พลิดเพลินเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน 

3.70 0.87 มาก 

รวม 3.73 0.71 มาก 

 
จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์การรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  ด้านอารมณ์ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  ดา้นอารมณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นอารมณ ์อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ รูส้ึก
ดีเมื่อท่านได้ซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน  รูส้ึกชื่นชอบเมื่อท่านได้ซือ้สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน รูเ้พลิดเพลินเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  รูส้ึกสนุกเมื่อท่านได้
ซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน และ รูส้ึกผ่อนคลายเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82, 3.81, 3.70, 3.68 และ 3.67 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้น
ความประหลาดใจ 

การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั       S.D. แปลผล 
ดา้นความประหลาดใจ    

การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะท าใหฉ้นัได้
ลองใชง้านแอพใหม่ ๆ 

3.88 0.74 มาก 

การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะเป็นการกระตุน้
ความอยากรูแ้อพใหม่ ๆ ของฉนั 

3.77 0.82 มาก 

 ว่าการซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะเป็นการ
เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ จากการใชง้านแอพของธนาคาร 

3.80 0.78 มาก 

 การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะเป็นการติดตาม
กระแสของแอพใหม่ ๆ 

3.72 0.79 มาก 

รวม 3.79 0.69 มาก 

 
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหก์ารรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้นความประหลาดใจ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทลั  ดา้นความประหลาดใจ ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นความประหลาดใจ  
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะท าใหฉ้ันไดล้องใชง้านแอพใหม่ ๆ  
การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะเป็นการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ จากการใชง้านแอพของธนาคาร  
การซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะเป็นการกระตุน้ความอยากรูแ้อพใหม่ ๆ ของฉัน   และ 
การซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะเป็นการติดตามกระแสของแอพใหม่ ๆ  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.88, 3.80, 3.77 และ 3.72 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้น
คณุค่าที่มีเงื่อนไข 

การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั      S.D. แปลผล 
ดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข    

เมื่อบรเิวณที่ท่านอยู่ไม่สะดวกในการซือ้สลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสินท่านคิดว่าท่านจะใชแ้อพของธนาคารใน
การซือ้สลากดิจิทลัแทน 

4.01 0.72 มาก 

 เมื่อท่านไม่มีเวลาไปเดินซือ้สลากออมสินที่ธนาคารท่านคิด
ว่าท่านจะใชแ้อพของธนาคารในการซือ้สลากดิจิทลั 

3.99 0.80 มาก 

เมื่อท่านตอ้งการที่จะหลีกเลี่ยงการยืนต่อแถวท่ีเสีย
เวลานานในการชาระเงินในการซือ้สลากที่ธนาคารออมสิน
ท่านคิดว่าจะเลือกใชแ้อพซือ้สลากดิจิทลั 

4.05 0.78 มาก 

รวม 4.01 0.70 มาก 

 
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหก์ารรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล ดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าดา้นคุณค่าที่มีเงื่อนไข อยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เมื่อตอ้งการที่จะหลีกเลี่ยงการยืนต่อแถวที่เสียเวลานานในการช าระเงินในการ
ซือ้สลากท่ีธนาคารออมสินท่านคิดว่าจะเลือกใชแ้อพซือ้สลากดิจิทลั เมื่อบรเิวณที่ท่านอยู่ไม่สะดวก
ในการซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินท่านคิดว่าท่านจะใชแ้อพของธนาคารในการซือ้สลาก
ดิจิทัลแทน และ เมื่อไม่มีเวลาไปเดินซือ้สลากออมสินที่ธนาคารท่านคิดว่าท่านจะใช้แอพของ
ธนาคารในการซือ้สลากดิจิทลั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05, 4.01  และ 3.99 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน      S.D. แปลผล 

ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินแน่นอน 3.86 0.77 มาก 

ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินดว้ย
ความเต็มใจ 

3.86 0.76 มาก 

ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินโดยไม่
ลงัเลใจ 

3.74 0.78 มาก 

ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน
อนาคตอนัใกลน้ี ้

3.83 0.77 มาก 

ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินตามที่
เคยคาดหวงัไว ้

3.81 0.77 มาก 

ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เมื่อ
ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวสินคา้อย่างครบถว้น 

3.88 0.77 มาก 

ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินถา้มีคน
มาแนะน า 

3.82 0.72 มาก 

ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินเมื่อมี
โอกาสที่เหมาะสม 

3.89 0.76 มาก 

รวม 3.83 0.65 มาก 
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จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห ์ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตั้งใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม
สินเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  ตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน เมื่อไดร้บัขอ้มูลเก่ียว
สินคา้อย่างครบถว้น  ตั้งใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินแน่นอน  ตั้งใจที่จะซือ้สลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินด้วยความเต็มใจ   ตั้งใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน
อนาคตอันใกลน้ี  ้ ตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินถ้ามีคนมาแนะน า   ตัง้ใจที่จะซือ้
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินตามที่เคยคาดหวงัไว้ และตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสินโดยไม่ลงัเลใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89, 3.88, 3.86, 3.86, 3.83, 3.82, 3.81 และ 3.74 
ตามล าดบั  

 
สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่  1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน แตกต่างกนั จ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่  1.1 ผู้บริโภค ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสิน แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภค ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภค ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน แตกต่างกนั  

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติวิเคราะหค่์าที (Independent sample t-
test) โดยใชก้ลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็นอิสระจากกนัที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
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H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1)  ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
จ าแนกตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 1.182 0.278 

 
จากตารางที่ 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศ พบว่า ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน จ าแนก
ตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.278 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากนั จึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณี
ค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  

ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศ  

t-test for Equality of Means เพศ    S.D. t df Sig. 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลั
ของธนาคารออมสิน 

ชาย 3.77 0.69 -1.672 398 0.095 
หญิง 3.88 0.61    

 
จากตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 

จ าแนกตามเพศ พบว่า ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.095 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภค ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผู้บริโภค ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสิน แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภค ที่มีอายแุตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภค ที่มีอายแุตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน 

2.368 2 397 0.095 

 
จากตารางที่ 17 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุ พบว่า ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน จ าแนก
ตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.095 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ 
จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม
สิน จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความแปรปรวน   df            SS            MS             F              Sig. 
ระหว่างกลุม่ 2 0.114 0.057 0.135 0.874 
ภายในกลุม่ 397 168.091 0.423     
รวม 399 168.205    

 
จากตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัล

ของธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ F-test  พบว่า ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.874 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่างกนั มี
ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 ผู้บริโภค ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภค ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภค ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสิน แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชก้ารทดสอบ Levene’s Test 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 0.878 0.349 

 
จากตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 
จ าแนกตามสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.349 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน จึงใชก้าร
ทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม
สิน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชส้ถิติ F-test  

t-test for Equality of Means สถานภาพ  S.D. t df Sig. 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลั
ของธนาคารออมสิน 

โสด 3.89 0.62 1.753 398 0.080 

สมรส / อยู่ดว้ยกนั / 
หมา้ย / หย่ารา้ง / 
แยกกนัอยู่ 

3.77 0.67 
   

 
จากตารางที่ 20 แสดงผลการวิเคราะห์ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 

จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน  จ าแนกตาม
สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.080 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภค ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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สมมติฐานย่อยขอ้ที่ 1.4 ผูบ้ริโภค ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความตัง้ใจ
ซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภค ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภค ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสิน แตกต่างกนั  

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติวิเคราะหค่์าที (Independent sample t-test) 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่โดยใช ้Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1)  ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s Test  

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 0.976 0.324 

 
จากตารางที่ 21 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออม
สิน จ าแนกตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.324 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
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สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
จึงใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  

ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหค์วามตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา  

t-test for Equality of 
Means 

ระดบัการศึกษา   S.D. t df Sig. 

ความตัง้ใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี / 
ปรญิญาตรี 

3.82 0.62 -0.476 398 0.635 

สงูกว่าปรญิญาตรี 3.85 0.69    

 
จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน  จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.635 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภค ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานย่อยขอ้ที่ 1.5 ผูบ้ริโภค ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้สลาก

ดิจิทลัของธนาคารออมสิน แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0: ผูบ้ริโภค ที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร

ออมสิน ไม่แตกต่างกนั 
H1: ผูบ้ริโภค ที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร

ออมสิน แตกต่างกนั 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค่์าความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
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เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน 

1.655 2 397 0.192 

 
จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของ

ธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน จ าแนก
ตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.192 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของขอ้มลูแต่ละกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ 
จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม
สิน จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 2 3.410 1.705 4.108* 0.017 
ภายในกลุม่ 397 164.794 0.415     
รวม 399 168.205    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ

ธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test  พบว่า ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั 
มีความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช่วิ ธีทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 ดัง
ตารางที่ 25 

ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกต่างของระหว่างความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม
สิน จ าแนกตามอาชีพ  โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

อาชีพ x  พนกังาน
บรษิัทเอกชน 

ขา้ราชการ/ 
พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ 

ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั/อ่ืนๆ 

พนกังานบรษิัทเอกชน 3.80 - -0.13 
(0.07) 

0.19 
(0.10) 

ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 3.93 - - 0.32* 
(0.01) 

ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อ่ืนๆ 3.61 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน จ าแนกตามอาชีพ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
พบว่า 

ผูบ้ริโภค ที่มีอาชีพขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ กบัผูบ้รโิภค ที่มีอาชีพ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภค ที่มีอาชีพขา้ราชการ/ 
พนกังานรฐัวิสาหกิจ  มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.32 

สว่นรายคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 

สมมติฐานย่อยขอ้ที่ 1.6 ผูบ้ริโภค ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงันี ้

H0: ผูบ้ริโภค ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภค ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสิน แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะหค่์าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแ ต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้
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H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Levene’s Test  

Levene’s Test for Equality of 
Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน 

1.767 2 397 0.172 

 
จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของ

ธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสิน จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.172 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของ
ขอ้มลูแต่ละกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบ 

ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม
สิน จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ F-test  

แหลง่ความแปรปรวน   df            SS            MS             F         Sig. 
ระหว่างกลุม่ 2 3.961 1.980 4.787* 0.009 
ภายในกลุม่ 397 164.244 .414     
รวม 399 168.205    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัล

ของธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ F-test  พบว่า ความตั้งใจซือ้
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สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 นั่นคือ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มีความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
ใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางที่ 29 

ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกต่างของระหว่างความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม
สิน จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน x  นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 -

20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 บาท
ขึน้ไป 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 -
20,000 บาท 

4.06 - 0.32* 
(0.00) 

0.22*  
(0.03) 

20,001 - 30,000 บาท 3.74 - - -0.10 
(0.15) 

30,001 บาทขึน้ไป 3.84 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) พบว่า 

ผู้บริโภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ  15,000 -20,000 บาท กับ
ผู้บริโภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 -20,000 บาท 
มีความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาทโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.32 
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ผู้บริโภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ  15,000 -20,000 บาท กับ
ผูบ้ริโภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้บริโภค ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 -20,000 บาท มี
ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน มากกว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 
บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.22 

สว่นรายอ่ืนคู่ไม่พบความแตกต่าง 
 

สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี  ประกอบด้วย การรับรู ้ถึง
ประโยชนข์องการใชง้าน และการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสิน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0: ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชนข์อง
การใชง้าน และการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสิน 

H1: ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชนข์อง
การใชง้าน และการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ
ธนาคารออมสิน 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารวิเคราะหแ์บบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05  

ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูของปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี ที่มี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์Linear 
Regression 

แหลง่ความแปรปรวน      SS       df     MS    F Sig. 
Regression 68.159 2 34.080 135.235* 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร

ออมสิน  มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน (Y) 
และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคณู สามารถ
ค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู ดงัตารางที่ 31 

ตาราง 31 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหขุองปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพล
ต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  โดยใชว้ิธีการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู ดว้ย
วิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทัง้หมด (Enter multiple Regression) 

ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี     B    SE Beta    t    Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1.258 0.159  7.918* 0.000 
การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใช้
งาน (X1) 

0.395 0.051 0.422 7.739* 0.000 

การรบัรูถ้ึงความง่ายของการใช้
งาน (X2) 

0.250 0.052 0.265 4.860* 0.000 

  R = 0.637  AdjustedR2 = 0.402 
  R2= 0.405  SE = 0.502 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะหด์า้นการยอมรบัเทคโนโลยี พบว่า ดา้นการรบัรู ้

ถึงประโยชนข์องการใชง้าน (X1) และดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน (X2) มีค่า Sig เท่ากบั 
0.000 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
ของการใชง้าน (X1) และดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน (X2)  มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินของลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้  

 จากผลการวิเคราะหพ์บว่า การยอมรบัเทคโนโลยีของผูบ้ริโภค สามารถอธิบาย
ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 40.2  
(Adjusted R2 = 0.402 ) แสดงว่ามีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกรอ้ยละ 59.8 ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซือ้
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน โดยสามารถน าค่าสมัประสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านาย
มาเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  (Y) ไดด้งันี ้ 
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Y = 1.258 + 0.395(x1) + 0.250(x2)  
 

จากสมการสามารถสรุปได ้ดงันี ้ถา้ไม่มีปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีในความ
ตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน (Y) ของลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีการตดัสินใจ
ลงทนุอยู่ที่ 1.258  หน่วย 

ดังนี ้ถ้าการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรับรูถ้ึงประโยชน์ของการใช้งาน  (X1) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าใหค้วามตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน (Y) เพิ่มขึน้ 0.395 หน่วย 
กล่าวคือ ถา้ลกูคา้พิจารณาถึง ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการ
ใชง้าน จะท าใหม้ีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เพิ่มขึน้  

ถา้การยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน (X2) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วยจะท าใหค้วามตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน (Y) เพิ่มขึน้ 0.250 หน่วย กล่าวคือ 
ถา้ลูกคา้พิจารณาถึง ปัจจัยดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน 
จะท าใหม้ีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เพิ่มขึน้  

 
สมมติฐานขอ้ที่ 3 การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ประกอบดว้ย ดา้นการใชง้าน ดา้น

สงัคม ดา้นอารมณ ์ดา้นความประหลาดใจ และดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0: การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ประกอบดว้ย ดา้นการใชง้าน ดา้นสงัคม 
ดา้นอารมณ ์ดา้นความประหลาดใจ และดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

H1: การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ประกอบดว้ย ดา้นการใชง้าน ดา้นสงัคม 
ดา้นอารมณ ์ดา้นความประหลาดใจ และดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสิน 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารวิเคราะหแ์บบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05  



  
 

87 

ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูของการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ที่มี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์Linear 
Regression 

แหลง่ความแปรปรวน      SS       df     MS     F Sig. 
Regression 117.995 5 23.599 185.184* 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 จากตารางที่ 32 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร

ออมสิน   มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่ามีตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตวั มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน (Y) 
และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคณู สามารถ
ค านวณหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู ดงัตารางที่ 33 

ตาราง 33 แสดงการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหขุองการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ที่มีอิทธิพล
ต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  โดยใชว้ิธีการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู ดว้ย
วิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทัง้หมด (Enter multiple Regression) 

การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั     B     SE   Beta    t    Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 0.258 0.122  2.109* 0.036 
ดา้นการใชง้าน (X1) 0.212 0.043 0.207 4.890* 0.000 
ดา้นสงัคม (X2) 0.056 0.026 0.084 2.176* 0.030 
ดา้นอารมณ ์(X3) 0.155 0.046 0.170 3.331* 0.001 
ดา้นความประหลาดใจ (X4) 0.175 0.048 0.185 3.607* 0.000 
ดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข (X5) 0.327 0.038 0.351 8.569* 0.000 
  R = 0.838  AdjustedR2 = 0.698 
  R2= 0.701  SE = 0.357 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 33 พบว่า การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั  ดา้นการใชง้าน (X1) ดา้น
สงัคม (X2) ดา้นอารมณ ์(X3) ดา้นความประหลาดใจ (X4) และดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข (X5) มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 0.030 0.001 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นั่ นคือ ปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การรบัรูคุ้ณค่าของสลาก
ดิจิทัล  ด้านการใช้งาน (X1) ด้านสังคม (X2) ด้านอารมณ์ (X3) ด้านความประหลาดใจ  (X4) มี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินของลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนยัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้  

 จากผลการวิเคราะหพ์บว่า การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ของผูบ้ริโภค สามารถ
อธิบายความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินของลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 
69.8  (Adjusted R2 = 0.698) โดยสามารถน าค่าสมัปะสิทธิ์ของตัวแปรท่ีสามารถร่วมท านายมา
เขียนเป็นสมการพยากรณ ์ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน  (Y) ไดด้งันี ้ 

 
Y = 0.327(x5) + 0.258 + 0.212(x2) + 0.155(x3) + 0.175(x4) + 0.056(x2) 

 
จากสมการสามารถสรุปได ้ดงันี ้ถา้การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั  ดา้นคณุค่าที่

มีเงื่อนไข (X5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าใหค้วามตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน (Y) เพิ่มขึน้ 
0.327 หน่วย กล่าวคือ ถ้าลูกค้าพิจารณาถึง การรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล   ด้านคุณค่าที่มี
เงื่อนไข จะท าใหม้ีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เพิ่มขึน้  

ถา้ไม่มีการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลัในความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสิน (Y) ของลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีการตดัสินใจลงทนุอยู่ที่ 0.258 หน่วย 

ถา้การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั  ดา้นการใชง้าน (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้
ความตั้งใจซื ้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน  (Y) เพิ่มขึน้ 0.212 หน่วย กล่าวคือ ถ้าลูกค้า
พิจารณาถึง การรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  ดา้นการใชง้าน จะท าใหม้ีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เพิ่มขึน้  

ถา้การรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  ดา้นอารมณ์ (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้
ความตั้งใจซื ้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน  (Y) เพิ่มขึน้ 0.155 หน่วย กล่าวคือ ถ้าลูกค้า
พิจารณาถึง การรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  ด้านอารมณ์ จะท าให้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เพิ่มขึน้  
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ถา้การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั  ดา้นความประหลาดใจ (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย
จะท าให้ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน  (Y) เพิ่มขึน้ 0.175 หน่วย กล่าวคือ ถ้า
ลกูคา้พิจารณาถึง การรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  ดา้นความประหลาดใจ จะท าใหม้ีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เพิ่มขึน้  

ถ้าการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  ด้านสังคม (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้
ความตั้งใจซื ้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน  (Y) เพิ่มขึน้ 0.056 หน่วย กล่าวคือ ถ้าลูกค้า
พิจารณาถึง การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั  ดา้นสงัคม จะท าใหม้ีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสิน เพิ่มขึน้  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลักษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสิน แตกต่างกนั  

ตาราง 34 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคล 

ความตัง้ใจซือ้สลาก

ดิจิทลัของธนาคาร

ออมสิน 

ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา 

อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อ

เดือน 

X X X X  

หมายเหต ุ   หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
               X  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการยอมรบัเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซือ้สลาก

ดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
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ตาราง 34 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 

ความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของ 

ธนาคารออมสิน 

ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 

การรบัรูถ้ึงประโยชนข์อง
การใชง้าน 

การรบัรูถ้ึงความง่ายของ
การใชง้าน

  
หมายเหต ุ   หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                   X  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลั
ของธนาคารออมสิน 

ตาราง 35 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั 

ความตัง้ใจซือ้สลาก

ดิจิทลัของธนาคาร

ออมสิน 

การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั 

ดา้นการใชง้าน ดา้นสงัคม ดา้น
อารมณ ์

ดา้นความ
ประหลาดใจ 

ดา้นคณุค่าที่
มีเงื่อนไข 

     
 

หมายเหต ุ    หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                    X  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัครัง้นีศ้ึกษา “ปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินของ
ลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีประเด็นส าคัญที่น ามาสรุปอภิปรายผลและการน าเสนอได ้
ดงัต่อไปนี ้

ความม่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีความมุ่งหมายดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อศกึษาความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัโดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

2. เพื่อศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

3. เพื่อศึกษาการรบัรูค้ณุค่าของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลั ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

สมติฐานของการวิจัย 
1.ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื ้อสลากดิจิทัลที่
แตกต่างกนั 

2.การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน และการรบัรู ้
ถึงความง่ายของการใชง้านมีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของผูบ้รโิภค  

3.การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทัล ไดแ้ก่ คุณค่าดา้นการใชง้าน คณุค่าดา้นสงัคม คณุค่า
ดา้นอารมณ์ คุณค่าจากความประหลาดใจ และคุณค่าที่มีเงื่อนไข มีผลต่อความตั้งใจซือ้สลาก
ดิจิทลัของผูบ้รโิภค 
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สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ผลการศึกษาคน้ควา้เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออม

สินของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้จ  านวน 400 คน 
สามารถสรุปไดต้ามล าดบั ดงัต่อไปนี ้

สว่นที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 224 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.00 ช่วงอายุระหว่าง 15 - 30 ปี จ านวน 164 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 41.00  มีสถานภาพโสด จ านวน 211 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.75 การศึกษาระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน จ านวน 202 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.50 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป 
จ านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.75 รองลงมา  

การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรับ
เทคโนโลยีของผูบ้ริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า  

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรบั
เทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใช้
งาน  อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ สามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในการท า
ธุรกรรมผ่านสมารท์โฟนไดอ้ย่างง่ายดาย สามารถใชบ้รกิารระบบสลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน
ในการท าธุรกรรมผ่านเคานเ์ตอรข์องธนาคารไดอ้ย่างสะดวก และสามารถใชบ้ริการระบบสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินในการท าธุรกรรมผ่านอินเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างไม่ล  าบาก  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.09 4.04 และ 4.02 ตามล าดบั 

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการยอมรบั
เทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใช้
งาน  อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินทกุช่วงเวลาที่
ตอ้งการ ระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินสามารถท างานไดอ้ย่างมั่นคงคงเสน้คงวา  และ 
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สามารถใชบ้ริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดขอ้ขัดขอ้ง
ระหว่างการใชง้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10, 3.90 และ 3.67 ตามล าดบั 

การวิ เคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับการรับ รู ้คุณ ค่าของสลากดิจิทัล  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัลของผูบ้ริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

ดา้นการใชง้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้นการ
ใชง้าน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ดา้นการใชง้าน  อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะสามารถเลือกซือ้
ไดต้ลอดเวลา นอกเหนือจากวนัท าการของธนาคาร  การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะไม่
ยุ่งยากกับการเลือกซือ้ การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะสามารถซือ้ไดห้ลากหลายราคา 
และการซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใหผ้ลตอบแทนที่เป็นประโยชนแ์ละมีความคุม้ค่า โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08, 3.99, 3.99 และ 3.91 ตามล าดบั 

ดา้นสงัคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  ดา้นสงัคม  
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้น
สังคม  อยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่  การซื ้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้
ภาพลกัษณด์ูดีขึน้ การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหไ้ดร้บัค าชมจากเพื่อน  การ
ซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหต้วัท่านสามารถเขา้สงัคมได้  การซือ้สลากดิจิทัล
ของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหภ้าพลกัษณ์ดูเหมือนไฮโซ และการซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสินจะช่วยท าใหฉ้ันเป็นที่ยอมรบัในกลุ่มเพื่อน  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30, 3.25, 3.19, 3.16 
และ 3.13 ตามล าดบั 

ด้านอารมณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล  ด้าน
อารมณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ดา้นอารมณ์ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ รูส้ึกดีเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน รูส้ึกชื่น
ชอบเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน รูเ้พลิดเพลินเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน  รูส้ึกสนุกเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน และ รูส้ึกผ่อนคลายเมื่อ
ท่านได้ซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82, 3.81, 3.70, 3.68 และ 
3.67 ตามล าดบั 

ดา้นความประหลาดใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทัล 
ดา้นความประหลาดใจ  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 เมื่อพิจารณาเป็น
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รายขอ้พบว่า ดา้นความประหลาดใจ  อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม
สินจะท าใหฉ้ันไดล้องใชง้านแอพใหม่ ๆ  การซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะเป็นการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ จากการใชง้านแอพของธนาคาร  การซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะเป็นการ
กระตุน้ความอยากรูแ้อพใหม่ ๆ ของฉัน  และ การซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะเป็นการ
ติดตามกระแสของแอพใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88, 3.80, 3.77 และ 3.72 ตามล าดบั 

ดา้นคุณค่าที่มีเงื่อนไข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล 
ดา้นคุณค่าที่มีเงื่อนไข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ดา้นคุณค่าที่มีเงื่อนไข อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เมื่อตอ้งการที่จะหลีกเลี่ยงการยืนต่อ
แถวที่เสียเวลานานในการชาระเงินในการซือ้สลากที่ธนาคารออมสินท่านคิดว่าจะเลือกใชแ้อพซือ้
สลากดิจิทลั เมื่อบรเิวณที่อยู่ไม่สะดวกในการซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินท่านคิดว่าท่านจะ
ใชแ้อพของธนาคารในการซือ้สลากดิจิทลัแทน และ เมื่อไม่มีเวลาไปเดินซือ้สลากออมสินที่ธนาคาร
ท่านคิดว่าจะใชแ้อพของธนาคารในการซือ้สลากดิจิทัล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.05, 4.01  และ 
3.99 ตามล าดบั 

การวิ เคราะห์ความตั้งใจซื ้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตั้งใจซือ้สลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสิน อยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน
เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  ตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เมื่อไดร้บัขอ้มลูเก่ียวสินคา้
อย่างครบถ้วน  ท่านตั้งใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินแน่นอน   ตั้งใจที่จะซือ้สลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินด้วยความเต็มใจ  ตั้งใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน
อนาคตอันใกลน้ี  ้ ตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินถ้ามีคนมาแนะน า   ตัง้ใจที่จะซือ้
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินตามที่เคยคาดหวงัไว้ และตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสินโดยไม่ลงัเลใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89, 3.88, 3.86, 3.86, 3.83, 3.82, 3.81 และ 3.74 
ตามล าดบั 
 

สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสุด 

อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินแตกต่างกนั โดยผลการวิจยัพบว่า 
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1.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ และระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซือ้สลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผูบ้ริโภค ที่มีอาชีพขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวิสาหกิจ  มีความตัง้ใจซือ้สลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสิน มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.32  

1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความ
ตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ โดยที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 -20,000 
บาท มีความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาทโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.32 และ ผู้บริโภค ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 -20,000 บาท มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน 
มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.22  

สมมติฐานข้อที ่2 พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้น
การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน และการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติที่ 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ไดร้อ้ยละ 40.2   

 

สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า การรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทัล ประกอบดว้ย ดา้นการใช้
งาน ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ ์ดา้นความประหลาดใจ และดา้นคณุค่าที่มีเงื่อนไข มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ไดร้อ้ยละ 69.8 

อภปิรายผล 
จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง “ปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออม

สินของลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลสรุปได ้ดงันี ้



  
 

96 

ปัจจัยด้านลักษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อ
ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ โดยที่ 
ไม่ว่าผูบ้ริโภคจะเป็นเพศใด อายุเท่าไหร่ ก็ไม่ท าใหค้วามตัง้ใจในการซือ้สลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสินนัน้แตกต่างกนั อาจเนื่องมากจากในปัจจุบนัมีการเขา้ถึงที่ง่ายสะดวกสบายในการใชง้านที่
เหมาะสมส าหรบัทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงอายุต่างเล็งเห็น
ประโยชนข์องการออมเงินดว้ยการซือ้สลากดิจิทัลที่มากขึน้  ซึ่งลกัษณะดังกล่าวที่กล่าว มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งกานต์ เรืองยศ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สลากออมทรพัย ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร จังหวัดพัทลุง  พบว่า  
ผูท้ี่เคยใชบ้ริการดา้นเงินฝากสลากออมทรพัยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
จงัหวดัพัทลุง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชบ้ริการ
เงินฝากประเภทสลากออมทรพัย ์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกันท าใหม้ีผลต่อผูบ้ริโภคในแต่ละอาชีพที่จะตัดสินใจซือ้สลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสิน ผูบ้ริโภคที่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวิสาหกิจ จะมีความ
ตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัที่แตกต่างกนักบัผูบ้รโิภคที่ประกอบอาชีพประกอบธุรกิจสว่นตวั อาจเนื่องมาก
จากกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ มีความมั่นคงทางรายได ้จึงท าใหส้ภาพคล่องทาง
การเงินมีความแน่นอนมากกว่ากลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ดงันัน้อาชีพเป็นปัจจยัที่มีผลต่อความ
ตัง้ใจซือ้ ดว้ยเหตทุี่ว่าการเขา้ถึงขอ้มลูในการเลือกซือ้สลากดิจิทลั ตลอดจนผลตอบแทนที่จะไดร้บั
เก่ียวกับลงทุนในสลากดิจิทัลนั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของจุรีพร อินทรานุรกัษ์ (2554) ที่ได้
ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน 
สาขาโคกกรวด จ.นครราชสีมา พบว่า ผู้ซือ้สลากออมสินพิเศษที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
(อาชีพ) ที่แตกต่างกนั มีปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน 
สาขาโคกกรวด จ.นครราชสีมา ที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ โดยผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 -20,000 
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บาท มีความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท เนื่องจากผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยกว่าอาจมีภาระหนีส้ิน และการจบัจ่ายใชส้อยใน
ชีวิตประจ าวนัที่นอ้ยกว่าผูท้ี่มีรายไดส้งู จึงเป็นเหตใุหผู้ม้ีรายไดก้ลุ่มนีม้ีการวางแผนการเงินแบ่งมา
ใชใ้นการออมเพื่อซือ้สลากดิจิทลัไดดี้กว่า โดยที่พิจารณาจากแผนการลงทุนที่จะจ่ายไปกบัการซือ้
สลากดิจิทลัเทียบกบัผลตอบแทนที่จะไดร้บัในอนาคตจึงท าใหผู้ม้ีรายไดใ้นกลุม่นีม้ีการตดัสินใจซือ้
สลากดิจิทลัเพื่อเป็นการออมเงินในอีกทางเลือกหนึ่งในวยัเกษียณ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบังานสาร
นิพนธ์ของ ของ รฐันันท์  วิริยะอ่องศรี (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครที่ต่างกนัจึง
ยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากรายไดต่้อเดือนนัน้มีความจ าเป็นที่จะตอ้งจัดสรร ใหดี้ต่อการ
ออมเงินหรือการใชส้อยที่เพียงพอทั้งเดือน หรือรายไดท้ี่สูง มักจะหาการลงทุน หรือ ออมเงินใน
รูปแบบอ่ืน แทนการซือ้สลากออมสินพิเศษ เนื่องจาก การลงทุนบางอย่างใหผ้ลตอบแทนที่มาก 
และคุม้ค่ามากกว่าการซือ้สลากออมสินพิเศษ ดังนั้น รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตดัสินใจซือ้สลากออมสินพิเศษที่ต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน และการรบัรูถ้ึง
ความง่ายของการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินของลกูคา้ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ เนื่องจาก
ผูบ้ริโภคมีการรบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชง้านที่ง่าย ในการเปิดรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มา ท าให้
ผู ้บริโภคมีความเพลิดเพลินที่จะเลือกซือ้สลากดิจิทัลของทางธนาคารออมสินได้ทุกทีทุกเวลา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธินาถ วงศ์สวัสดิ์และ ปวีณา  ค าพุกกะ (2557) ได้ท าการศึกษา
เก่ียวกับเรื่อง ความตัง้ใจของผูซ้ือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านอินเทอรเ์น็ต พบว่า การรบัรูป้ระโยชน ์การ
รบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน และการรบัรูค้วามเสี่ยงมีผลกระทบต่อระดับความตัง้ใจของผูซ้ือ้ขาย
หลกัทรพัยผ์่านอินเทอรเ์น็ต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ปัจจยัการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั ดา้นการใชง้าน ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ ์ดา้นความ
ประหลาดใจ และดา้นคุณค่าที่มีเงื่อนไข มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออม
สิน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากเป็นปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการตัดสินใจซือ้สลากดิจิทัล จากการใชง้านที่ง่ายในการเลือกซือ้สลาก
ดิจิทัลไดทุ้กที่ทุกเวลา ตลอดจนตัวผลิตภัณฑคื์อสลากดิจิทัลก็เป็นที่ยอมรบัในสงัคมปัจจุบนั ที่มี
ผลตอบแทนคุม้ค่ากับการที่ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเพื่อเป็นการ
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เก็บออมในอนาคต สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Sheth et al. (1991) ที่ไดศ้ึกษา มุมมองคุณค่า 5 
ประการ และไดเ้สนอกรอบแนวคิดเพื่ออธิบายสาเหตใุนการเลือกของผูบ้ริโภคและเป็นคุณค่าที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ (1) คุณค่าการใชง้านไดร้วดเร็วเหมาะสม (2) 
คณุค่าทางสงัคมในมุมมองของคนรอบข้าง (3)คุณค่าทางอารมณ์ที่ท าใหเ้กิดความสุข (4)คุณค่า
ทางจิตวิญญาณต่อความรูส้กึของผูบ้รโิภค (5) คณุค่าทางเงื่อนไขในการรบัรูค้ณุค่า ซึ่งผูบ้ริโภคแต่
ละคนมีลกัษณะการตีความคณุค่าที่ไดร้บัแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
1. ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑแ์ละการตลาด ควรมีการวางแผนและมุ่งเนน้ผูบ้รโิภคที่เป็นกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายหลัก ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในครัง้นีไ้ดแ้ก่ กลุ่มลูกค้าทุกเพศ  ในทุกช่วงอายุ ทุก
สถานภาพและทุกระดับการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 -30,000 บาท โดยออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์แพคเกจและเพิ่มรูปแบบการลงทุนกับสลากดิจิทัลใหม้ีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ เพื่อ
เป็นการดึงดดูลกูคา้ใหม่กลุ่มดงักล่าวใหเ้ขา้มาลงทุนในสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินที่เพิ่มขึน้
ต่อไปในอนาคต 

2. ผูบ้ริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑแ์ละการตลาด ควรสรา้งการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการ 
ใชง้าน และการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้านใหแ้ก่ผูซ้ือ้สลาก  ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนข์องการใชง้านระบบในการท าธุรกรรมผ่านสมารท์โฟนบนอินเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างไม่ล  าบาก
และง่ายดาย  ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายของการใชง้านในทุกช่วงเวลาที่ตอ้งการ มีความต่อเนื่อง
โดยไม่เกิดขอ้ขดัขอ้งระหว่างการใชง้าน ส่งผลใหผู้ซ้ือ้สลากดิจิทัลเกิดความสะดวกในการใชง้าน
และซือ้ซ  า้เพิ่มในช่องทางออนไลนท์ี่ง่ายในทกุช่วงเวลา 

3. ดา้นการรบัรูคุ้ณค่าของสลากดิจิทัล ทางธนาคาออมสินเองควรเพิ่มการส่งเสริมทาง
การตลาด สรา้งการรบัรูท้างสื่อออนไลนใ์หม้ากขึน้ เพื่อผูบ้ริโภคที่มีความสนใจในการซือ้สลาก
ดิจิทัลในรูปแบบเดิมของธนาคารมาใชบ้ริการในช่องทางออนไลนใ์ห้มากยิ่งขึน้เพื่อเป็นการลด
ตน้ทุนในการด าเนินการและทีมวางแผนคณุภาพของทางธนาคารออมสินควรปรบัปรุงและพฒันา
ดา้นต่างๆ เพิ่มดงันี ้ 

3.1 ดา้นการใชง้าน สามารถน าผลการวิจยัในครัง้นีไ้ปพฒันาดา้นการใชง้านที่ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการเพิ่มประโยชนท์ี่มีความคุม้ค่าของกิจกรรมเพิ่ม ในการซือ้สลาก
ออมสินเพื่อที่จะไดลุ้น้รางวลัที่นอกเหนือจากการถกูรางวลัได ้เพื่อเพิ่มปรมิาณการซือ้ใหไ้ดดี้ยิ่งขึน้  
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 3.2 ดา้นสงัคม ควรพัฒนาลกัษณะภาพลกัษณข์องสลากดิจิทลัใหท้นัสมยั มีความ
โดดเด่น มากยิ่งขึน้กว่าเดิม เพื่อที่จะดงึดดูลกูคา้ใหม่ๆ เพิ่มเขา้มาได ้

 3.3 ด้านความประหลาดใจ น าผลการวิจัยไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นของธนาคาร 
ออมสินให้ดียิ่งขึน้ มีความแปลกใหม่ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อพรอ้มที่จะ
ใหบ้รกิารกบัผูบ้รโิภคไดดี้ยิ่งขึน้ต่อไป 

3.4 ดา้นคณุค่าและเงื่อนไข ควรเพิ่มการใชง้านที่ง่ายในช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่าน
แอพพลิเคชั่นของทางธนาคารออมสินใหม้ากขึน้ มีความสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ โดยการพฒันาระบบ
แอพพลิเคชั่นของธนาคารออมสินใหม้ีการใชบ้ริการที่ง่ายและรวดเรว็ยิ่งขึน้ ตลอดจนลดขัน้ตอนใน
การท างานที่ซบัซอ้นของแอพพลิเคชั่นของธนาคารออมสิน 

4. ฝ่ายสื่อสารทางการตลาดของธนาคารออมสิน ควรท าสื่อสารทางการตลาดโดยมุ่งเนน้
ในส่วนของแอพพลิเคชั่นของธนาคารออมสินให้มีการขยายเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะทาง
ธนาคารมีการพัฒนาระบบและปรบัปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการที่สอดคลอ้งกับการใชง้านของ
ผูบ้ริโภคอยู่อย่างสม ่าเสมอเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

5. ฝ่ายวางแผนกลยทุธท์างการตลาดของทางธนาคารออมสิน สามารถน าขอ้มลูที่ไดจ้าก
การวิจัยมาก าหนดแผนการสื่อสารทางตลาดดิจิ ทัลกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นของทางธนาคารออมสิน รวมถึงแนวทางในการพฒันาแอพพลิเคชั่นของทางธนาคาร
ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดท้กุกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เก่า และเพิ่ม
ลกูคา้ใหม่ต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1 ควรเพิ่มพืน้ที่ในการศึกษาใหก้วา้งและครอบคลุมประชากรในพืน้ที่อ่ืนใหม้ากขึน้ เช่น 

เขตพืน้สาขาในแต่ละจงัหวัด เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจัยที่มีประโยชนค์รอบคลุมไดทุ้กสาขาใน
ประเทศไทย 

2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการซือ้สลากดิจิทัลในแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี, 2 ปี และ 3 ปี เพื่อใหท้ราบถึงการตัดสินใจซือ้สลากดิจิทัลใน
รูปแบบต่าง ๆ ว่าแบบไหน และผลตอบแทนอย่างไรที่ทางกลุ่มลูกคา้มีความตอ้งการซือ้มากที่สุด 
ซึ่งขอ้มูลที่ไดจ้ะท าใหท้างธนาคารไดน้ ามาปรบัปรุงและพัฒนารูปแบบผลตอบแทนใหต้รงตามที่
กลุม่ลกูคา้ตอ้งการและเกิดความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลั 
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3. ควรท าการศึกษาวิจยัเก็บขอ้มลูอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อการ
การตดัสินใจซือ้สลากดิจิทลัของลกูคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวในการ
ก าหนดรูปแบบของสลากดิจิทัลในมีความน่าสนใจและตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ใน
อนาคตใหม้ากยิ่งขึน้ 

4. ควรมีการศึกษาและวิจัยขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ย เพื่อความหลากหลายของขอ้มูลใน
การท างานวิจัยครัง้ต่อไปเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน
ของลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ในการศกึษาวิจยัครัง้ต่อไปควรศกึษาเจาะลกึในดา้นของปัจจยัการลงทนุที่มีผลต่อการ
ตดัสินในซือ้สลากดิจิทัลในดา้นการออมและดา้นผลตอบแทน และควรศึกษาในดา้นปัจจยัอ่ืนที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้เพื่อเป็นขอ้มูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากดิจิทัลต่อไป เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดม้ากที่สดุ 
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นกัท่องเที่ยวต่างวฒันธรรม. (วทิยานิพนธบ์รหิารธุรกิจมหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  
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แบบสอบถาม 
 
เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินของลกูคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี ้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้วิจัยมีความประสงคท์ี่จะศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ มีผลต่อการซื ้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินของลู กค้าธนาคารออมสินใน 
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่ อเป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านการตลาด ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่ 
ขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน โดยแบบสอบถามจะ

แบ่งออกเป็น 3 สว่น รวมทัง้หมด 41 ขอ้ ดงันี ้
 
 สว่นที่ 1 : ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 6 ขอ้ 
 สว่นที่ 2 : แบบสอบถามปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี  จ านวน 6 ขอ้ 

 สว่นที่ 3 : แบบสอบถามดา้นการรบัรูค้ณุค่าของสลากดิจิทลั จ านวน 21 ขอ้ 

 สว่นที่ 4 : แบบสอบถามดา้นความตัง้ใจซือ้สลากดิจิทลั  จ านวน 8 ขอ้ 

  
 ขอขอบพระคณุทุกท่านที่ใหค้วามอนเุคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามอนัเป็นประโยชน ์
ส าหรบัการวิจยัในครัง้นี ้
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หนา้ค าตอบที่ท่านเลือก หรือเติมค าลงในช่องว่างที่
ตรงกบัความเป็นจรงิของท่าน 
1. เพศ      

  เพศชาย      เพศหญิง     

2. อายุ      

  15 - 20 ปี     21 - 30 ปี     
 31 - 40 ปี     41 - 50 ปี  

  51 - 60 ปี     มากกว่า 60 ปีขึน้ไป   

3. สถานภาพ      

  โสด      สมรส / อยู่ดว้ยกนั  

  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  

4. วฒุิการศกึษา      

  ต ่ากว่าปรญิญาตรี    ปรญิญาตรี 

  สงูกว่าปริญญาตรี    

5. อาชีพ      

  พนกังานบริษัทเอกชน   ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

  ประกอบธุรกิจส่วนตวั    อ่ืนๆ (โปรดระบ.ุ......................................) 
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6. รายไดต่้อเดือน      

  นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท  15,001 - 20,000 บาท 

  20,001 - 25,000 บาท   25,001 - 30,000 บาท  

   30,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที ่2 : แบบสอบถามปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  ที่ตรงความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โปรดอ่าน
ขอ้ความต่อไปนี ้ซึ่งเป็นความคิดเห็นของท่านต่อปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีของการซือ้สลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสิน และตอบค าถามโดยใส่ √ ในช่องที่ตรงกบัความรูส้ึกที่แทจ้ริงของท่าน 
เพียงขอ้ละ 1 ช่องเท่านัน้  

 

ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 

ระดับการยอมรับเทคโนโลยี 

มากที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ยที่สดุ 

(1) 

1. การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชง้าน      

1. ท่านสามารถใชบ้รกิารแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคาร

ออมสินในการท าธุรกรรมผา่นสมารท์โฟนไดอ้ย่างง่ายดาย 

     

2. ท่านสามารถใชบ้รกิารแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคาร

ออมสินในการท าธุรกรรมออนไลนไ์ดค้รบทกุความตอ้งการ 

     

3. ท่านสามารถใชบ้รกิารแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคาร

ออมสินในการตรวจสอบขอ้มลูบญัชีต่าง ๆ ไดอ้ย่างไม่ล าบาก 

     

2. การรบัรูถ้ึงความงา่ยของการใชง้าน      

4. ท่านสามารถใชบ้รกิาร แอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคาร

ออมสินทกุช่วงเวลาที่ตอ้งการ 
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ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 

ระดับการยอมรับเทคโนโลยี 

มากที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ยที่สดุ 

(1) 

5. แอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินสามารถท างาน

ไดอ้ย่างมั่นคงคงเสน้คงวา 

     

6. ท่านสามารถใชบ้รกิารแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคาร

ออมสินไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยไมเ่กดิขอ้ขดัขอ้งระหวา่งการใช้

งาน 

     

 

ส่วนที ่3 : แบบสอบถามด้านการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล 
 ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของผูบ้รโิภคต่อการรบัรู ้
คณุค่าของการซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินของลกูคา้ เขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 
ตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
 

 

การับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล 

ระดับการรับรู้ 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ด้านการใช้งาน      

1. การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใหผ้ลตอบแทนที่

เป็นประโยชนแ์ละมีความคุม้ค่า 

     

2. การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะสามารถเลือกซือ้

ไดต้ลอดเวลา นอกเหนือจากวนัท าการของธนาคาร 

     

3. การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะไม่ยุ่งยากกบัการ      
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การับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล 

ระดับการรับรู้ 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

เลือกซือ้ 

4. การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะสามารถซือ้ได้

หลากหลายราคา  

     

ด้านสังคม      

5. การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหฉ้นัเป็น

ที่ยอมรบัในกลุ่มเพื่อน 

     

6. การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหไ้ดร้บั

ค าชมจากเพื่อน 

     

7. การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้

ภาพลกัษณด์ทูนัสมยัขึน้ 

     

8. การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าใหต้วัท่าน

สามารถเขา้สงัคมได ้

     

9. การซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้

ภาพลกัษณด์เูหมือนไฮโซ 
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การับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล 

ระดับการรับรู้ 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ด้านด้านอารมณ ์      

10. ท่านรูส้กึชื่นชอบเมื่อทา่นไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร

ออมสิน 

     

11. ท่านรูส้กึดเีมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน      

12. ท่านรูส้กึผ่อนคลายเมื่อทา่นไดซ้ือ้สลากดจิิทลัของธนาคาร

ออมสิน 

     

13. ท่านรูส้กึสนกุเมื่อท่านไดซ้ือ้สลากดิจิทลัของธนาคาร 

ออมสิน 

     

14. ท่านรูเ้พลิดเพลินเมื่อทา่นไดซ้ือ้สลากดจิิทลัของธนาคาร

ออมสิน 

     

ด้านความประหลาดใจ      

15. การซือ้สลากดจิิทลัของธนาคารออมสินจะท าใหฉ้นัได้

ลองใชง้านแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ 

     

16. การซือ้สลากดจิิทลัของธนาคารออมสินจะเป็นการกระตุน้

ความอยากรูแ้อพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ของฉนั 

     

17. การซือ้สลากดจิิทลัของธนาคารออมสินจะเป็นการเรียนรู ้

ส่ิงใหม่ๆ จากการใชง้านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร 

     

18. การซือ้สลากดจิิทลัของธนาคารออมสินจะเป็นการตดิตาม

กระแสของแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ 
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การับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล 

ระดับการรับรู้ 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ด้านคุณค่าทีม่ีเงือ่นไข      

19. ท่านจะใชแ้อพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินใน

การซือ้สลากดิจิทลัแทน โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง 

     

20. ท่านจะใชแ้อพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินใน

การซือ้สลากดิจิทลั ท าใหท้่านสามารถใชเ้วลาไปท าอย่างอื่น

ได ้

     

21. ท่านจะเลือกใชแ้อพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน

ซือ้สลากดจิิทลั โดยไม่ตอ้งไปเขา้แถวที่ธนาคาร 

     

 

ส่วนที ่4 : แบบสอบถามด้านความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 
 ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของผูบ้รโิภคต่อการซือ้
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  

 

ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 

ระดับความตั้งใจ 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

1. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินแน่นอน      

2. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินดว้ย

ความเต็มใจ 

     

3. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินโดยไม่

ลงัเลใจ 
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ความตั้งใจซือ้สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 

ระดับความตั้งใจ 

มากทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุ่ด 

(1) 

4. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินใน

อนาคตอนัใกลน้ี ้

     

5. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินตามที่

เคยคาดหวงัไว ้

     

6. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน เมื่อ

ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวสินคา้อย่างครบถว้น 

     

7. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินถา้มคีน

มาแนะน า 

     

8. ท่านตัง้ใจที่จะซือ้สลากดิจิทลัของธนาคารออมสินเมื่อมี

โอกาสที่เหมาะสม 

     

 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พิตติยานนั  แสงทอง 
วัน เดือน ปี เกิด 10 มิถนุายน 2527 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2549  

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 69/1071 Chapter Condo   
ถนนราษฎรบ์รูณะ   
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  
กรุงเทพมหานคร   
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