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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยทางลักษณะประชากรที่มีผลตอการตัดสินใจ
สรางงาน NFT Art ของผูผลิตงานศิลปะที่อาศัยอยูในประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยทางดาน
สวนประสมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจสรางงาน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูผลิตงาน NFT Art ที่อาศัยอยูในประเทศไทย จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชใน
การวิจัยคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ one-way ANOVA ในกรณี
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใชการทดสอบรายคู โดยวิธีเปรียบเทียบความแตกตา ง
ระหวางคาเฉลี่ย (Least Significant Difference)
ผลการวิจัย พบวา 1) ระดั บความคิด เห็นตอปจ จัยส วนประสมทางการตลาดมีผ ลตอการ
ตัดสินใจสรางงาน NFT Art ของผูผลิตงานศิลปะที่อาศัยอยูในประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูผลิตงานศิลปะที่อาศัย
อยูในประเทศไทย ดานราคา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับ
มาก และดานพนักงาน อยูในระดับมาก 2) ระดับทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจโดยภาพรวมมีระดับ
ทัศนคติ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความเขาใจ อยูในระดับมาก รองลงมา
ด านพฤติก รรม อยูในระดั บ มาก และดา นความรู สึ ก อยูในระดับ มาก และ 3) ระดับ การยอมรั บ
เทคโนโลยี โดยภาพรวมมีระดับการยอมรับเทคโนโลยี อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปน รายด า น
พบวาดานการรับรูถึงประโยชนอยูในระดับมาก และดานความงายในการใชงาน อยูในระดับมาก ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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The objectives of this research were to: 1) To study the demographic factors
affecting the decision to create NFT Art works of art producers residing in Thailand, and
2) to study the factors of marketing mix Technology adoption and attitudes affecting
job creation decisions. The samples were 400 NFT Art producers residing in Thailand.
The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed using a packaged
program. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and
one-way ANOVA. In case of statistically significant difference, the pair test was used. By
comparing the difference between the mean (Least Significant Difference)
The results of this research showed that: 1) The level of opinions on the
marketing mix factors influences the NFT Art creation decision of art producers residing
in Thailand. Overall, it is at a high level. When considering each aspect, it was found
that the market mix factor of the art producers residing in Thailand, in terms of price,
was at the highest level, followed by physical characteristics. at a high level and staff,
2) Attitude level affecting decision making as a whole has attitude level. at a high level
when considering each aspect found that the understanding at a high level, followed
by behavioral at a high level and the feeling at a high level; and 3) the level of
technology acceptance Overall, there is a level of technology acceptance.
at a high level when considering each aspect, it was found that the perceived
benefit was at a high level. and ease of use at a high level continued at the statistical
significance level of 0.05.
Keywords: Marketing mix factors, Technology Acceptance, Attitudes

