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การตัดสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลเิคชัน MyMo ของธนาคารออมสิน 

A DECISION TO PURCHASE DIGITAL SALAK BY APPLICATION MYMO OF 

GOVERNMENT SAVINGS BANK 

 

ชลธิชา ลิมป์พชัราภรณ์1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วเิศษประภา3 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของการยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้ความเส่ียง
และการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสินและ (2) ความสัมพนัธ์
ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียงกบัการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชัน 
MyMo ของธนาคารออมสิน โดยกลุ่มตวัอยา่งคือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่15 ปี 
จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปีสถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีรายไดต่้อเดือน 
20,0001-30,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนคร่ึงหน่ึงเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินโดยมีระยะเวลา
การเป็นลูกค้าระยะเวลา 1-5 ปี (2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับ
เทคโนโลยโีดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและใหค้วามสาํคญักบัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์มากท่ีสุด (3) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียงในการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่าน 
แอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสิน อยูใ่นระดบัปานกลาง (4) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสิน อยูใ่นระดบัมาก 
(5) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่น
แอปพลิเคชัน่ MyMo ของธนาคารออมสิน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และ (6) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
พบว่าการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชัน่ MyMo ของธนาคาร
ออมสินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

ค าส าคัญ : การยอมรับเทคโนโลย,ี การรับรู้ความเส่ียง, การตดัสินใจ,สลากดิจิทลั, แอปพลิเคชนั MyMo 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were to study (1) general condition of technology acceptance , 
perceived risk a decision to purchase digital salak by application mymo of Government Saving Bank  and 
(2) The relationship between technology acceptance and perceived risk with a decision to purchase digital 
salak by application mymo of Government Saving Bank The sample consisted of 400 people living in 
bangkok aged from 15 years.The research result found that (1) Most respondents were female ,aged 
between 31-40 years, single status, had a bachelor’s degree.Occupation of private company employees. 
The average monthly income is 20,001-30,000 bath. And half of the respondents are Government Savings 
Bank customers Have client periods of 1-5 years.(2) Most respondents have opinions about technology 
acceptance as a whole at a high level, i.e. giving importance to perceived usefulness (3) Most respondents 
have opinions about the perceived risk on decision to buy digital salak through the application mymo of 
Government Saving Bank at a medium level (4) Most respondents have opinion about the decision to buy 
digital salak by application mymo of Government Saving Bank at a hight level (5) The hypothesis 1 found 
that the technology acceptance have an influence on the dicision to buy digital salak by application mymo 
of Government Saving Bank at the statistical significance and (6) The hypothesis 2 found that the 
perceived risk had an influence on the dicision to buy digital salak by application mymo of Government 
Saving Bank at the statistical significance. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ธนาคารต่าง ๆ ทัว่โลกไดพ้ฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์การเงินกนัมากข้ึนและคิดคน้รูปแบบใหม่ใน

การใชง้าน e-Finance หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ FinTech ออกมาอยูต่ลอดเวลา สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 
เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจท่ีปราศจากเงินสดมีวิสัยทศัน์ท่ีมองว่าความสําคญัของเงินสดในอนาคตจะลด
นอ้ยลงและจะถูกแทนท่ีโดยการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์สังคมไร้เงินสดเป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจท่ีปราศจาก
เงินสด หรือสังคมเศรษฐกิจท่ีไม่นิยมถือเงินสดเป็นวสิัยทศัน์ท่ีมองวา่ความสาํคญัของเงินสดในอนาคตจะลด
นอ้ยลง และจะถูกแทนท่ีโดยการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการทาํธุรกรรมทางการเงินแทน 
ต่อมา เจา้ของบริษทัท่ีปรึกษาการวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับธนาคาร ท่ีมีการประมวลผลท่ีเกินพิกดั
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ของภาระดา้นเอกสารธุรกรรมทางการเงินในขณะนั้นจากธุรกรรมเงินสดและเช็คเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจโดยเป็นเหตุให้ตน้ทุนของธนาคารเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยไม่จาํเป็นและสนบัสนุน
การก่อกาํเนิดระบบการเงินใหม่ท่ีไร้เงินสดมาแทนท่ีระบบขณะนั้นต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั แมว้่าหลาย ๆ 
ประเทศรวมถึงไทยจะมีการเร่ิมเปล่ียนแปลงจากสังคมเงินสด ไปสู่การใช ้ระบบบตัรเครดิตและเดบิต หรือ
การบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ในการใชจ่้ายชาํระค่าบริการในชีวิตประจาํวนั(คลงัความรู้ 
SciMath,2562) ประเทศไทยการทาํธุรกรรมออนไลน์ถือวา่ไดรั้บความนิยมและมีอตัราพุ่งสูงข้ึนเร่ือยๆ โดย
ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่าในปี 2560 คนไทยทาํธุรกรรมออนไลน์ผ่าน Mobile banking 
สูงข้ึนอยา่งกา้วกระโดดเพิ่มเป็น 20.8 ลา้นบญัชี 13.92 ลา้นบญัชี ณ ส้ินปี 2558 และมีผลสํารวจจากกลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ชท่ี้อาศยัอยูใ่น กทม. ออกมาวา่คน กทม. ส่วนใหญ่เคยทาํธุรกรรมออนไลน์และส่วนใหญ่ทาํผา่น 
Mobile banking ดว้ยเหตุน้ีเราจะเห็นไดว้า่สถาบนัการเงินต่างๆ จึงตอ้งต่ืนตวัต่อเทคโนโลยีและใส่ใจพฒันา 
Application ใหมี้ความพิเศษมากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อตอบโจทยแ์ละเป็นส่วนหน่ึงในไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบนั
ใหไ้ด ้จึงตอ้งมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกตใ์ชเ้พื่อตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ รวมถึง
เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัอีกด้วย แม้วนัน้ีโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมแห่งเทคโนโลย ี
ธนาคารออมสินไดต้ระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมปรับตวั พลิกโฉมปรับภาพลกัษณ์ให้ทนัสมยั 
เพื่อกา้วให้ทนักบักระแสสังคมโลกท่ีเปล่ียนไป ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางดา้นการเงิน ตลอดจนบริการ
ต่างๆ เขา้สู่เทรนด์ของ Digital Banking อย่างเต็มรูปแบบ “การปรับตวัของธนาคารออมสินในมิติต่างๆ    
การปรับกลยุทธ์ และการพฒันาบริการใหม่ๆ ให้มีความทนัสมัยอย่างต่อเน่ือง และสามารถเผชิญกับ
ภาวะการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงรอบดา้น ทั้งเร่ืองของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของคู่แข่ง ท่ีเกิดข้ึน
จากการพฒันาเทคโนโลยีมีการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานท่ีมุ่งสู่การเป็น Digi-Thai Banking ให้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสถาบนัการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินมีบทบาทผลกัดนั
นโยบาย Thailand 4.0 ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุคดิจิทลัดว้ยการสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์
และบริการทางการเงิน สนับสนุนให้มีการทาํธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึน โดยแผนงาน
ในช่วงคร่ึงหลงั ปี 2562 เป็นการวางแผนขบัเคล่ือนสู่ธนาคารในยุคดิจิทลัดว้ยค่านิยมองคก์ร “GSB WAY 
2019 : Drive Success with Highest Performance Delivered” เพื่อขบัเคล่ือนสู่ความสาํเร็จแบบไม่หยุดย ั้ง โดย
สร้างประสบการณ์ใหม่ใหก้บัลูกคา้ในการใชบ้ริการและทาํธุรกรรมกบัธนาคารออมสิน (Customer Journey) 

ธนาคารออมสินไดอ้อกบริการ Mobile Banking ท่ีใชช่ื้อวา่ MyMo (My Money My Mobile) MyMo 
เป็นระบบ Mobile Banking ท่ีเราสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไม่มีเวลาปิด
ทาํการ ไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคาร ไม่ตอ้งรอคิวให้ยุ่งยาก ซ่ึงไดพ้ฒันาบริการเพื่อสร้างความแตกต่างและ
อาํนวยความสะดวกในการใชง้านให้แก่ลูกคา้ เช่น บริการครบทุกบญัชีในแอปพลิเคชนัเดียว, การแจง้เตือน
ผา่น Application Push Notification, การเรียกดู Statement ยอ้นหลงัสูงสุด 5 ปี, ใชง้านไดทุ้กท่ีทัว่โลกผา่น 
3G, 4G และ Wi-Fi, บริการซ้ือสลากดิจิทลั (Digital Salak) หรือบริการ MyMo My Card ถอนเงินสดจากตูA้TM 
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โดยไม่ตอ้งใชบ้ตัร ทั้งน้ี MyMo เป็นแอปพลิเคชนัท่ีถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชนัครอบคลุม
การทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลายท่ีสาํคญัระบบมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ สลากดิจิทลัหน่ึง
ในผลิตภณัฑข์องธนาคารออมสิน ววิฒันาการการออมเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมการออมทางเลือกใหม่ในการ
ให้บริการโดยผูใ้ช้บริการสามารถทาํรายการ ฝาก-ถอน-ตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทลั และตรวจสอบเงิน
รางวลัสลาก ผา่นช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ไดด้ว้ยตนเองเม่ือมีการถูกรางวลัสลากยอดเงิน
รางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชีคู่โอนท่ีผกูไวก้บัทะเบียนสลากดิจิทลั และเม่ือสลากครบอายุระบบจะทาํการโอน
เงินต้นและดอกเบ้ียเข้าบญัชีคู่โอนโดยอตัโนมัติถือเป็นการอาํนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการใหม่ให้กบัลูกคา้ผ่านแอปพลิเคชนั MyMo อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนของธนาคารอีกดว้ย อย่างไรก็
ตามแมว้า่มีการใหบ้ริการสลากออมสินดิจิทลัแบบทั้ง อายุ 3 ปี และแบบ 1 ปี ท่ีอาํนวยความสะดวกให้ลูกคา้
นั้นจากการทาํงานธนาคารของผูว้จิยัก็ยงัพบวา่มีลูกคา้บางกลุ่มยงัคงตอ้งการซ้ือสลากออมสินพิเศษแบบปกติ
ท่ีรู้จกักนัดีว่า สลากออมสินพิเศษ 3 ปีท่ีจาํหน่ายผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารแบบเดิมเพราะลูกคา้ยงัคงไม่
มัน่ใจในการทาํธุรกรรมผา่น Mobile Banking (MyMo)  

จากท่ีกล่าวมา ทาํให้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั 
MyMo ของธนาคารออมสิน เพื่อนาํขอ้มูลใหฝ่้ายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
ระบบให้การทาํธุรกรรมผา่นแอปพลิเคชนั MyMo มีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพการใชง้านมากท่ีสุด
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเส่ียง และการตดัสินใจซ้ือสลาก
ดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสิน และ(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับ
เทคโนโลยีและการรับรู้ความเส่ียงกบัการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคาร
ออมสิน 

 

ขอบเขตของการวจัิย 
 (1)ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 15 ปี 
(2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความเส่ียง และการตดัสินใจซ้ือสลาก
ดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสิน และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือตั้งแต่ 
มิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับ
เทคโนโลยี การรับรู้ความเส่ียง และการตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชบ้ริการ และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ทาํให้
ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวข้องได้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการยอมรับเทคโนโลย ี      
การรับรู้ความเส่ียง และการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ รวมถึง
ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกาํหนด/ปรับกลยทุธ์ต่างๆ ใหเ้หมาะสมและเพื่อพฒันาศกัยภาพการให้บริการ
ทางการเงินผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสินใหมี้ความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพการใชง้าน
มากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
 
นิยามศัพท์ 

การยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance) หมายถึง การทาํความเขา้ใจในเทคโนโลยแีละ
การตดัสินใจท่ีจะยอมรับเทคโนโลยี 

การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดบัท่ีผูใ้ชค้าดหวงัต่อแอปพลิเคชนั MyMo 
ท่ีวา่ตอ้งมีความง่ายและไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามพยายามมากในการศึกษาและเรียนรู้เพื่อใชง้าน 

การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึงระดบัความเช่ือว่าจะช่วยสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพได ้ 

การรับรู้ความน่าเช่ือถือ (Perceived Credibility) หมายถึง ระดบัท่ีบุคคลเช่ือวา่การใชแ้อปพลิเคชนั 
MyMo จะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายในเร่ืองส่วนตวัหรือจะไดรั้บความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลย ี 

บริการ MyMo By GSB Mobile Banking หมายถึง ระบบ Mobile Banking ของธนาคารออมสิน  
ท่ีใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

การตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลั หมายถึง กระบวนการคิด วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ก่อนท่ีลูกคา้จะแสดง
พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสิน 
 สลากดิจิทลั หมายถึง สลากออมสินพิเศษท่ีผูใ้ช้บริการสามารถทาํรายการ ฝาก -ถอน-ตรวจสอบ
ขอ้มูลสลากดิจิทลัและตรวจสอบเงินรางวลัสลากผา่นแอปพลิเคชนัMyMo ของธนาคารออมสิน 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี

การยอมรับเทคโนโลยี การยอมรับหรือการตัดสินใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่  
(The Technology Acceptance Model: TAM) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือ
นวตักรรมของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
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ใชเ้ทคโนโลย ี(Behavioral Intention) มีทั้งส้ิน 3 ปัจจยัไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน(Perceived Ease of Use) 
การรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness) และทศันคติ (Attitude) 

การยอมรับเทคโนโลย ีฟอสเตอร์(Foster ,1973) ไดใ้หค้าํจาํกดัความวา่เป็นการท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้โดย
ผา่นขั้นตอนการรับรู้การยอมรับจะเกิดข้ึนไดห้ากมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้นั้นจะไดผ้ลก็ต่อเม่ือ
บุคคลนั้นไดท้ดลองปฏิบติัจนแน่ใจว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถให้ประโยชน์อย่างแน่นอน จึงกลา้ลงทุนซ้ือ
เทคโนโลยนีั้น และเดวสิ (Davis,1989) อธิบายวา่บุคคลหน่ึงจะมีการยอมรับเทคโนโลยีไดเ้กิดจากปัจจยัหลกั 
2 ประการไดแ้ก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ และ 2) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) เดวิส(Davis,1989) ไดใ้ห้คาํ
จาํกัดความว่า ความง่ายในการใช้งานคือมุมมองของผูใ้ช้บริการในการพิจารณาการใช้เทคโนโลยีว่ามี
ขั้นตอนการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆได้โดยง่ายไม่
จาํเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงการมีวิธีใช้งานง่ายเป็นส่ิงท่ีกระตุน้บุคคลในการทดลองใช้เกิด
พฤติกรรมการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ จนรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้จากการใช้เทคโนโลยีนั้ นๆ เป็นระบบท่ี
สามารถเรียนรู้ไดง่้ายไม่ตอ้งใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้ท่ีจะใช้ระบบหรือในการเขา้ใจระบบ
โดยเดวิสไดนิ้ยามการรับรู้ความง่ายตามคาํจาํกดัความของคาํวา่“’ง่าย” และ “ปราศจากความยากหรือความ
พยายาม”  

การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) เพนเดอร์ (Pender,1996) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความวา่เป็น
ระดบัความเช่ือของบุคคลหน่ึงจะไดรั้บประโยชน์ใดบา้งจากการแสดงพฤติกรรมหน่ึง หรือระดบัความเช่ือ
ของบุคคลหน่ึงวา่เม่ือกระทาํพฤติกรรมหน่ึงแลว้จะทาํให้ตนไดรั้บผลตอบแทนเชิงบวกจากการกระทาํนั้น 
เช่น การใช้เทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ท่ีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานหรือช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่ผูใ้ชง้านได ้

การรับรู้ความน่าเช่ือถือ (Perceived Credibility) Luarn & Lin (2005) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความวา่ ระดบัท่ี
บุคคลเช่ือวา่การใชเ้ทคโนโลยีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในเร่ืองส่วนตวัหรือจะไดรั้บความปลอดภยัใน
การใชเ้ทคโนโลยี ภยัคุกคามดา้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องขอ้มูลและระบบของผูใ้ชจ้ากการ
เขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตการเปิดเผยจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญั 

การรับรู้ความเส่ียง Martin & Camarero (2008) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความวา่ การรับรู้ความเส่ียงจากการ
ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการออนไลน์ของลูกคา้นั้นข้ึนอยูก่บัการรักษาความปลอดภยัและมีการเก็บขอ้มูลส่วนตวั
ของลูกคา้ท่ีเหมาะสม หากมีการนาํเสนอขอ้มูลขององคก์รและขอ้มูลสินคา้หรือบริการครบถว้น ก็จะทาํให้
เกิดการรับรู้ความเส่ียงในระดบัท่ีตํ่า 

การตดัสินใจ คอตเลอร์ (Kotler, 2000)ไดใ้ห้คาํจาํกดัความว่าการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจาก
ปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ 
และตระหนกัวา่มีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละ
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สุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภคไดแ้ก่  
(1) การรับรู้ปัญหา (2) แสวงหาขอ้มูล (3) ประเมินทางเลือก (4) ตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลงัซ้ือ  

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กิตติยา ป่ันกลาง (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชนและรัฐวสิาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
 จิรวฒัน์ วงศ์ธงชยั (2555) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
บาร์โคด้สองมิติ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้
และดา้นการยอมรับเทคโนโลยโีดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

อัครเดช ป่ินสุข (2557) ศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ใน
การจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผูใ้ช้บริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า 
การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความตอ้งการ ความเป็น
ส่วนตวั การเขา้ถึงการให้บริการ ดา้นการจดัองค์ประกอบ ด้านช่องทางในการส่ือสาร ด้านความตอ้งการ
เฉพาะของลูกคา้ ดา้นความสะดวกในการใชง้าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

ภากร พรประภาพิสุทธ์ิ(2560) ศึกษาเร่ืองการเลือกใช้บริการ SMS แจง้เตือนเงินเขา้-ออก ของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อในดา้น การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน และการตดัสินใจใชบ้ริการในระดบัมาก 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์(2557) ศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่การยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการนาํมาใชง้านจริงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วรรณิกา จิตตินรากร (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผา่นช่องทางออนไลน์ ผลการทดสอบสมติฐาน
พบวา่ การรับรู้ถึงความเส่ียงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

(1) การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของ
ธนาคารออมสิน และ (2) การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั 
MyMo ของธนาคารออมสิน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,676,648 คน 
(สํานกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561) ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป จึงกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากระดบั
ความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.05 สูตรของยามาเน่ (Yamane,1976) ทาํให้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนั้นนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และ
ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวคิด และ( 2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเด่ียว (simple regression analysis) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) 

-รับรู้ถึงความง่าย (Perceive ease of use) 

- รับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive Usefulness) 

- รับรู้ความน่าเช่ือถือ (Perceive Credibility) 

  

การรับรู้ความเส่ียง 

 

การตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลั 

ผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของ
ธนาคารออมสิน  
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สรุปผลการวจัิย 

 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนคร่ึงหน่ึงเป็น
ลูกคา้ธนาคารออมสินโดยมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ระยะเวลา 1-5 ปี นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือให้ความคิดเห็นดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความง่ายในการใช้งาน และด้านความน่าเช่ือถือเท่ากนั ตามลาํดับ      
ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงในการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของ
ธนาคารออมสินภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่น
แอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสินภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่าการ
ยอมรับเทคโนโลยีโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของ
ธนาคารออมสิน โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดจะเห็นวา่ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสินมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้นความน่าเช่ือถือ 
ตามลาํดบั ในขณะท่ีการยอมรับเทคโนโลยดีา้นความง่ายในการใชง้านไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสิน สําหรับการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่การรับรู้
ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสิน 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ระยะเวลาการเป็น
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 1-5 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลสํารวจเร่ืองประสบการณ์กบัพฤติกรรมของผูห้ญิงในการ
ลงทุนท่ีจดัทาํโดย Prudential Financial (2560) ระบุวา่ ผูห้ญิงไม่ชอบการลงทุนท่ีมีความเส่ียง โดยจะเลือก
วธีิการออมเงินโดยการซ้ือสลากออมสินเป็นทางเลือกในการออมเพราะมีความเส่ียงนอ้ยรักษาเงินตน้แถมยงั
ไดลุ้น้รางวลั โดยผูอ้าํนวยการธนาคารออมสินกล่าววา่สลากออมสินเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผูสู้งวยัฝากมากท่ีสุด
เป็นอนัดบัหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้ในอดีตแต่ดว้ยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสํารวจผูซ้ื้อสลากออมสินผา่น
ทางแอปพลิเคชนั MyMo ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ในการซ้ือสลากดิจิทลัท่ีกลุ่มผูซ้ื้อเป็นกลุ่มคนยุคใหม่ท่ีใช้
เทคโนโลยีอาจจะเป็นการซ้ือให้ตนเองหรือซ้ือให้กบัผูสู้งวยัในครอบครัวแทนเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีระยะเวลา
การเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลาไม่นานมากเพราะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ของธนาคารท่ีเป็น
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กลุ่มคนยุคใหม่ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายขับเคล่ือนสู่ธนาคารยุคดิจิทัลของธนาคาร ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของกิตติยา ป่ันกลาง (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-20,000  บาท ทั้งน้ีรายได้มี
ความแตกต่างกนัเน่ืองจากประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้มีความแตกต่างกันโดยผูว้ิจยัได้ใช้ประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการกระจายตวัของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกคา้ธนาคาร
ออมสินภาค 3 อีกทั้งผูว้ิจยัยงัเน้นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในพื้นท่ีห้างสรรพสินคา้ซ่ึงเป็นแหล่ง
ธุรกิจตั้งอยู่ใจกลางเมืองทาํให้ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนและรัฐวสิาหกิจเป็นผลทาํใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่าสูงกวา่ 
 การให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความ
คิดเห็นดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความน่าเช่ือถือและความง่ายในการใชง้านมีค่า
เท่ากันแสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้บริการมีการรับรู้และให้ความสําคญักับเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวคิด
แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ(TAM) ของ Davis (1989) ท่ีกล่าววา่มีปัจจยัสองปัจจยัหลกัท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ถึงขั้นตอน
วิธีการท่ีง่ายในการใชง้าน และสอดคลอ้งกบัจิรวฒัน์ วงศธ์งชยั (2555) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นการรับรู้ท่ี
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้และดา้นการยอมรับเทคโนโลยโีดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยทีางดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจาก
ผูใ้ช้บริการเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีความแออดัและจราจรติดขดัมากมีความตอ้งการ
ความสะดวกสบายในการติดต่อธนาคารเพื่อทาํธุรกรรมทางการเงินมากกวา่ท่ีจะเดินทางไปธนาคารเพราะ
สามารถทาํการซ้ือสลากดิจิทลัไดทุ้กท่ีทุกเวลาผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี
ของ เดวิส (Davis, 1989) ท่ีกล่าววา่การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยี (Perceived Usefulness) คือ
ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตระหนกัถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคคลนั้นๆหากบุคคลมีการรับรู้วา่คุณประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีตรงกบัความตอ้งการก็จะทาํให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีนั้นและเกิดการใชง้านจริง ดงันั้น
อาจกล่าวไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการมีการรับรู้ประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชนัในการซ้ือสลากดิจิทลั เพราะเช่ือว่า
แอปพลิเคชนัมีการบริการท่ีครอบคลุมครบถว้น สามารถทาํธุรกรรมผา่นมือถือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไม่ตอ้ง
เดินทางไปธนาคาร ไม่ตอ้งรอคิวนานๆช่วยประหยดัเวลาในการซ้ือสลากดิจิทลัไดม้ากอีกทั้งยงัสามารถ
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บริหารจดัการเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ไดด้้วยตนเองทาํให้ใช้ชีวิตสะดวกสบายข้ึนเกิดการรับรู้ 
ถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชแ้อปพลิเคชนัในการซ้ือสลากดิจิทลัทาํใหเ้กิดการยอมรับเทคโนโลย ี

การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีทางดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะแอปพลิเคชนั MyMo ถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านง่ายและมีฟังกช์ัน่ครอบคลุมการทาํธุรกรรมการเงิน
ท่ีหลากหลายด้วยระบบความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของเดวิส 
(Davis, 1989) ท่ีกล่าววา่การรับรู้ถึงความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) คือมุมมองของ
ผูใ้ชบ้ริการในการพิจารณาการใชเ้ทคโนโลยวีา่มีขั้นตอนการใชง้านท่ีไม่ยุง่ยากซบัซ้อนสามารถศึกษาเรียนรู้
วิธีการใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆไดโ้ดยง่ายไม่จาํเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงการมีวิธีใช้งานง่าย
เป็นส่ิงท่ีกระตุน้บุคคลในการทดลองใชเ้กิดพฤติกรรมการใชง้านฟังกช์นัต่างๆ จนรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดจ้าก
การใชเ้ทคโนโลยนีั้นๆ 

การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความน่าเช่ือถือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความอยู่ใน
ระดบัมากสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Luarn & Lin, 2005 ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ความ
น่าเช่ือถือ (Perceived Credibility) คือ ระดบัท่ีบุคคลเช่ือวา่การใชเ้ทคโนโลยีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใน
เร่ืองส่วนตวัหรือจะไดรั้บความปลอดภยัในการใช้เทคโนโลยี ภยัคุกคามดา้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปกป้องขอ้มูลและระบบ แสดงให้เห็นว่าหากผูใ้ช้บริการเช่ือว่าแอปพลิเคชนัมีความปลอดภยัก็จะเกิด
ความไวว้างใจในการใชแ้อปพลิเคชนั MyMo เพื่อซ้ือสลากดิจิทลั 

การรับรู้ความเส่ียงในการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสินภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Mckechnie, Winklhofer และ Ennew ,2006 ท่ี
มีการมุ่งเน้นการยอมรับความเส่ียงในมิติดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ดา้นการเงิน ความปลอดภยัในการใชง้าน 
และขอ้มูลส่วนตวั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัธนวรรณ สํานวนกลาง(2559) ท่ีกล่าววา่การรับรู้ความเส่ียงเป็นอีก
หน่ึงตวัแปรหลักท่ีมีความสําคญัและส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการเป็นสภาวะท่ีมีความกงัวลหาก
ตดัสินใจและจะเกิดขอ้ผิดพลาด จนเกิดการชะลอการตดัสินใจและไม่เกิดการยอมรับใช้บริการ ประเด็นท่ี
น่าสนใจคือผูใ้ชบ้ริการยงัคงให้ความสําคญัถึงความมีประสิทธิภาพในการใช้แอพลิเคชนั ดงันั้นการพฒันา
ระบบให้มีความน่าเช่ือถือมีเสถียรภาพมากสามารถตอบโจทย์ผูใ้ช้บริการได้อย่างสูงสุดและเกิดการใช้
บริการอยา่งต่อเน่ือง 

การตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสิน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของคอทเลอร์ (Kotler ,2003) 
วา่การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติ
ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ และตระหนักว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มา
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น โดยการตดัสินใจซ้ือมี 
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5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ การเสาะแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลงัการซ้ือ อาจกล่าวไดว้่าผูใ้ช้บริการตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือ
สลากท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารวา่ทาํให้เกิดความไม่สะดวกสบาย และเสียเวลาในการรอคิวนาน อีกทั้งยงัมีความ
ตอ้งการท่ีจะไดผ้ลตอบแทนท่ีมากกว่าทั้งน้ีผูใ้ชบ้ริการมีการเสาะแสวงหาขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจจาก
แหล่งบุคคลท่ีเคยซ้ือสลากดิจิทลั แหล่งข่าวจากการประชาสัมพนัธ์ของธนาคารหรือโดยการสอบถาม
พนกังานโดยมีการประเมินทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บโดยพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ
ของช่ือเสียงธนาคารหรือภาพลกัษณ์ของธนาคารและตดัสินใจเลือกใช้บริการหากไดรั้บการบริการท่ีดีและ
เกิดความพึงพอใจก็จะทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าและแนะนาํบอกต่อใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ตามไปดว้ย 
 จากการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่มีเพียง 2 ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ และ ดา้นความน่าเช่ือถือ ขณะท่ีดา้นความง่ายในการใชง้านไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo โดยผลของความมีอิทธิพลระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยี
และการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของผูใ้ชบ้ริการสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎี
ของฟอสเตอร์ ( Foster ,1973) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยีว่าหมายถึง การท่ีบุคคลได้
เรียนรู้ผา่นการศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการรับรู้ การยอมรับจะเกิดข้ึนไดห้ากมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการ
เรียนรู้นั้นจะไดผ้ลก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นไดท้ดลองปฏิบติัจนแน่ใจวา่เทคโนโลยีนั้นสามารถให้ประโยชน์อยา่ง
แน่นอนจึงกลา้ลงทุนซ้ือเทคโนโลยนีั้น 

การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากดิจิทัลผ่าน        
แอปพลิเคชนั MyMo อาจเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการทราบถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือสลากแบบปกติ เช่นปัญหาใน
การเก็บรักษาตวัสลากหลายๆฉบบั การรับรู้ถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีนอ้ยกวา่การซ้ือสลากดิจิทลั และไม่มีการแจง้
เตือนเม่ือถูกรางวลั ทั้งน้ีผูใ้ช้บริการเช่ือว่าแอปพลิเคชันมีประโยชน์สามารถตอบสนองความตอ้งการได้
ครบถว้นมากกวา่อีกทั้งการเขา้ถึงแอปพลิเคชนัท่ีสะดวกแบบ 24 ชัว่โมง สามารถซ้ือ-ขายสลากผา่นแอปพลิเคชนั 
MyMo ไดทุ้กท่ีทุกเวลาช่วยประหยดัเวลาท่ีจะไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคาร และความหลากหลายของประเภท
สลากดิจิทลัท่ีมีทั้งแบบ 1 ปี และ 3 ปี ใหเ้ลือกมากกวา่รวมถึงราคาขายต่อหน่วยดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
และทฤษฎีของ Roger & Shoemaker, 1978) ในกระบวนการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีซ่ึงกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการยอมรับและนาํไปปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 3      
ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นท่ีจะไดไ้ตร่ตรองถึงประโยชน์โดยมีการเปรียบเทียบขอ้ดีและ
ขอ้เสีย หากนาํมาใชแ้ลว้จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่ 

การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่าน
แอปพลิเคชนั MyMo อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่ความ
น่าเช่ือถือของแอปพลิเคชนัมีความสําคญัทั้งในเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวั และการทาํธุรกรรม
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ทางการเงินผา่นทางแอปพลิเคชนัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวศินี อ่ิมธรรมพร (2561) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
ยอมรับเทคโนโลยี ความสะดวกในการใช้บริการ และการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Gen Y) ในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีดา้นความน่าเช่ือถือส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Gen Y) ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งานไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลั
ผา่นแอปพลิเคชนั MyMo อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่มคนเป็นกลุ่มคนยุคใหม่ท่ีใชเ้ทคโนโลยี
เป็นประจาํแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใชข้องผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆไดง่้าย 

จากการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า การยอมรับความเส่ียงโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยมีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงเพิ่มสูงข้ึนส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือสลาก
ดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคารออมสินเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ยซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีของ Cunningham (1967) ท่ีกล่าวว่าการรับรู้ความเส่ียงหมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีรับรู้ไดถึ้งสินคา้
และบริการหน่ึงๆของลูกคา้ท่ีทาํให้เกิดผลกระทบดา้นลบกบัการซ้ือหรือใชบ้ริการหากลูกคา้รับรู้ความเส่ียง
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการในระดบัท่ีมากแสดงว่าเกิดความไม่แน่นอนในเชิงลบท่ีมีความสําคญั และไม่
สอดคลอ้งกบัวรรณิกา จิตตินรากร (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผา่นช่องทางออนไลน์ ผลการทดสอบสมติฐาน
พบวา่ การรับรู้ถึงความเส่ียงส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 แต่อยา่งไรก็ตามงานวิจยัท่ีกล่าวมาเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงซ่ึงผล
ท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกนักบัการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการยอมรับความเส่ียงของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้นธนาคาร
ควรให้ความสําคญักบัคุณภาพระบบ (System Quality) ซ่ึงตอ้งมีความง่ายและความปลอดภยัในการใชง้าน 
ความมีเสถียรภาพในการประมวลผล และคุณภาพขอ้มูล (Information Quality) ตอ้งมีความถูกตอ้งครบถว้น
สมบูรณ์ ทั้งน้ีพนักงานธนาคารควรมีการส่ือสารให้เขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้แอปพลิเคชัน  
หากผูใ้ช้งานยอมรับความเส่ียงได้มากก็ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชัน MyMo มาก
เช่นกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจัิย 

(1) ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบธุรกิจธนาคารควรให้ความสนใจมากท่ีสุด เพราะ
การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ทั้ งน้ีพนักงานควรให้
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คาํแนะนาํดา้นการออมในรูปแบบการซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั MyMo และให้ขอ้มูลถึงประโยชน์
ของการซ้ือสลากดิจิทลัแก่ผูใ้ชบ้ริการเพื่อให้เกิดการรับรู้และกระตุน้การตดัสินใจใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน (2) 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นความน่าเช่ือถือ
อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจธนาคารควรมุ่งเน้นให้ความสําคญัในด้านความปลอดภยัในขอ้มูล
ส่วนตวัและการทาํธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชนั MyMo โดยการพฒันาระบบให้มีความปลอดภยัในการใช้
บริการ มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับระบบการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า มีการแสดง
รายละเอียดและมาตรฐานของระบบการรักษาความปลอดภยัในการทาํธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการท่ี
ธนาคารมีนโยบายแสดงความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในส่วนความผิดพลาดของ
ระบบธนาคารเองอันจะนําไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ริโภครุ่นใหม่โดยพยายามให้ลูกค้าท่ีมี
ประสบการณ์ในการใช้บริการนําเสนอขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภครุ่นใหม่รวมทั้งการสร้างความ
ไวว้างใจต่อบริการท่ีจะไดรั้บว่ามีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้(3) ดา้นความง่ายในการใชง้าน ถึงแมก้ารยอมรับ
เทคโนโลยีด้านความง่ายในการใช้งานจะไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชัน 
MyMo ของธนาคารออมสินแต่กล่าวได้ว่าการยอมรับเทคโนโลยีดา้นความง่ายในการใช้งานเป็นดา้นท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากโดยธนาคารจะตอ้งทาํความเข้าใจเพื่อกาํหนดแนวทาง
ในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีคาํนึงถึงความง่ายในการใช้งานในการซ้ือสลากดิจิทลับน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน จะต้องง่ายไม่ยุ่งยาก มีขั้นตอนท่ีสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและควร
สนับสนุนดา้นการส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดความสนใจลูกคา้รายใหม่ และให้แอปพลิเคชัน 
MyMo เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึนเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าต่อไป ทั้งน้ีธนาคารควรต้องสร้างการรับรู้แก่
ผูบ้ริโภคทั้งในดา้นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความง่ายในการใชง้านโดยการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์นาํเสนอขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบั เทคโนโลยีทางการเงินรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยมี
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การมอบของท่ีระลึกเม่ือมีผูม้าสมคัรใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo 
หรือ มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับบตัรกาํนลัต่างๆจากการทาํธุรกรรมการเงินเพื่อให้ผูท่ี้ยงัไม่เคยใชบ้ริการ
ซ้ือสลากผ่านแอปพลิชนั MyMo เกิดความสนใจท่ีจะใช้แอปพลิเคชนัในการซ้ือสลากดิจิทลัเพิ่มมากข้ึน
นาํไปสู่การตดัสินใจใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการคนรุ่นใหม่ซ่ึงจะเป็นการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ท่ีใชบ้ริการของ
ธนาคารผ่านระบบเทคโนโลยีเป็นการบริหารความสัมพนัธ์อนัดีต่อลูกคา้ยอ่มนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีจะใช้
บริการอ่ืน ๆ ของธนาคารซ่ึงในปัจจุบนัมีการนาํเสนอบริการในรูปแบบใหม่อยา่งต่อเน่ือง (2) จากการศึกษา
พบว่า การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo ของธนาคาร
ออมสิน ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 1) ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพการใช้งานท่ี
ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้งของขอ้มูลหลงัจากซ้ือสลากดิจิทลั ดงันั้นธนาคารควรให้
ความสาํคญักบัประสิทธิภาพของแอปพลิเคชนัให้มีมาตรฐานและความปลอดภยัลดความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo 2) ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความกงัวล
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ถึงการถูกเปิดเผยขอ้มูล ดงันั้นธนาคารควรมีการรักษาความลบัของผูใ้ชบ้ริการไม่นาํขอ้มูลไปเผยแพร่ส่งผล
ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจข้ึนได ้3) ความเส่ียงดา้นการเงินท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบัความปลอดภยั
ในการเก็บรักษาสลากดิจิทลัไม่ให้สูญหายจากระบบ และการให้อตัราผลตอบแทนและเงินรางวลัท่ีถูกตอ้ง 
ดงันั้นพนกังานควรอธิบายถึงรายละเอียดเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทนของสลากแต่ละประเภทท่ี
ลูกคา้จะไดรั้บเม่ือสลากครบกาํหนดให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั อีกทั้งแนะนาํวิธีการใชง้าน การตั้งรหัสผา่น
ใหย้ากต่อคาดเดา การเปล่ียนรหสัผา่นเป็นประจาํ และหลงัจากใชง้านเสร็จควรกดออกจากระบบทุกคร้ังเพื่อ
ลดความเส่ียง 4) ความเส่ียงดา้นเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริหารเห็นวา่อาจจะสูญเสียเวลาจากการเรียนรู้วิธีการใชง้านและ
การซ้ือสลากดิจิทลั ดงันั้นพนักงานควรให้คาํแนะนาํสอนวิธีการใช้งานให้ผูใ้ช้บริการเพื่อลดเวลาท่ีผูใ้ช้
บริหารตอ้งเรียนรู้เองใหค้วามเอาใจใส่เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเน้นศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นขอ้มูลท่ีไดจึ้ง
อา้งอิงเฉพาะความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงไม่สะทอ้นถึงความคิดเห็นของประชากร
ไทยท่ีอาศยัอยู่จงัหวดัอ่ืนๆ ดงันั้นในการวิจยัคร้ังถดัไป ผูว้ิจยัขอแนะนาํให้ทาํการศึกษากบักลุ่มประชากร
หรือกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน ๆ หรือในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนัเพราะจะทาํให้ไดง้านวิจยัท่ีมีความหลากหลายเพิ่ม
มากข้ึน นอกจากน้ีผูส้นใจควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียง 
ท่ีคาดว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เช่น ทศันคติ  
ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอนัจะเป็นประโยชน์
สําหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมผา่นแอปพลิเคชนัไดน้าํขอ้มูลของงานวิจยัท่ีไดน้ั้นไปปรับใชใ้น
การกาํหนดกลยทุธ์เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกคา้ต่อไปในอนาคต (2) ควรศึกษาโดยทาํการสํารวจดา้น
ความปลอดภยัในการใชง้าน เน่ืองจากปัจจุบนัวิวฒันาการกา้วหนา้สู่ยุค Digital และความปลอดภยันั้นเป็น
ส่ิงสาํคญัท่ีผูใ้ชบ้ริการควรใหค้วามสาํคญัและศึกษาปริมาณการใชง้านแอปพลิเคชนัในแต่ละปี เพื่อนาํขอ้มูล
ท่ีไดม้าพฒันาต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัต่างๆต่อไป 
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