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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษา การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเค
ชนัMYMO 2) เพื่อศึกษา ปัจจยัดา้นการลงทุน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
ดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัMYMO 3) เพื่อศึกษา การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัMYMO 
จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก แบบสอบถาม จ านวน 400 คน กลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีซ้ือสลากออม
สินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MYMO สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ LSD และสถิติถอดถอยหลายตวัแปร (Multiple Regression Model)  
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีผลต่อ การ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MYMO ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และรายได ้ไม่มี
ผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MYMO และเม่ือท าการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MYMO ท่ีใชส้ถิติถดถอยหลายตวัแปร 
(Multiple Regression Model) พบในดา้นผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลั ดา้นความเส่ียงสลากออมสินดิจิทลั 
ดา้นผลตอบแทนสลากออมสินดิจิทลั ดา้นความสามารถในการใชดิ้จิทลั แบงคก้ิ์ง ดา้นประสิทธิภาพของ
ดิจิทลั แบงคก้ิ์ง และดา้นฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั แบงคก้ิ์ง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั
ผา่นแอปพลิเคชนั MYMO 
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 ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั, บุคคล, การลงทุน, ราคาสลาก, 
ผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลั, ความเส่ียง, ผลตอบแทน, เทคโนโลยี, ความสามารถในการใชดิ้จิทลั แบงค์
ก้ิง, ประสิทธิภาพของดิจิทลั แบงคก้ิ์ง, ฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั แบงคก้ิ์ง, แอปพลิเคชนัMYMO 
 
ABSTRAC 
 The objectives of this research are 1) to study the decision to buy digital GSB lottery through 
MYMO application, 2) to study investment factors, technology factors that influence decision to buy 
digital GSB lottery through MYMO application, and 3) to study the decision to buy digital GSB lottery 
through MYMO application classified by gender, age, status, income, occupation and education level.  
The questionnaire was used as a tool to collect data from 400 respondents.  The samples were GSB 
customers who bought digital lottery tickets through MYMO application. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics used for hypothesis 
testing were One-way ANOVA.  If the differences of results were found, the pairs were tested with LSD 
and the Multiple Regression Model. 
 The results of the research found that the difference of individual factors: age, status, occupation, 
educational level affected the decision to purchase digital Government Saving Bank lottery through 
MYMO application. Gender and income did not affect the decision making to buy digital GSB lottery 
through MYMO application. Multiple Regression Model found that the risk of digital lottery GSB bank, 
the rewards of the digital lottery GSB bank, the ability to use digital banking application, the efficiency of 
digital banking application, and the functions of the banking application affected the decision to buy 
digital lottery GSB bank through MYMO application. 
 Keywords:  Purchase Decision, Digital GSB Lottery Purchase Decision, Individual, Investment, 
Lottery Price, Digital Lottery GSB Bank Products, Risks, Rewards, Technology, Digital Banking 
Capabilities, Digital Banking Efficiency, Functions Of The Banking Application, The MYMO Application 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

เน่ืองจากในปัจจุบนัการเขา้มาของเทคโนโลยมีีความส าคญัต่อการใชชี้วิตเป็นอยา่งมาก  
ผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นความส าคญัในการศึกษาเทคโนโลยทีางการเงินท่ีมีผลต่อโลกปัจจุบนัเพื่อน าไปพฒันาและ
ต่อยอด เพื่อใชเ้ป็นความรู้และแนวทางในการพฒันาองคก์รใหต้อบรับกบัยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งท่วงทนั 
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ธนาคารดิจิทลัเป็นธนาคารท่ีจะให้บริการธนาคารในรูปแบบการท าธุรกรรมทางออนไลน์ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Banking) เท่านั้น โดยธนาคารใน
รูปแบบน้ีจะไม่มีการจดัตั้งสาขาเพื่อให้บริการผ่านทางสาขา และอาจมีเพียงส านกังานใหญ่เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงานของธนาคารเท่านั้น ซ่ึงถือเป็นจุดแตกต่างท่ีส าคญักบัธนาคารพาณิชยแ์บบดั้งเดิมที่ให้บริการอยู่
ในปัจจุบนั ท่ีมีการให้บริการในทั้ง 2 รูปแบบ คือการให้บริการท่ีสาขาของธนาคาร และการให้บริการผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยลูกคา้จะสามารถเลือกช่องทางใชบ้ริการไดต้ามสะดวก ทั้งน้ีประโยชน์ท่ี
เห็นไดช้ดัเจนของธนาคารดิจิทลัคือ ธนาคารดิจิทลัจะสามารถน าเสนออตัราดอกเบ้ียท่ีดีกว่าทั้งในส่วน
ของเงินฝากและเงินกู้ รวมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการท่ีต ่ากว่า และมีการบริการที่หลากหลาย
มากขึ้น เน่ืองจากมีตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีต ่ากว่า และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการท่ีมากกว่า  

นอกจากน้ี หากไดวิ้เคราะห์ในเชิงลึกแลว้ ธนาคารดิจิทลัจะสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
การบริการด้านการเงิน เช่น เพิ่มการเขา้ถึงการให้บริการทางการเงินไดดี้ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่ไม่มีบญัชีธนาคารเน่ืองจากไม่สามารถเขา้ถึงสาขาของธนาคารได ้อาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีชนบท
ห่างไกลท่ีไม่มีสาขาของธนาคารไปจดัตั้งเพราะไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน หรือเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดน้้อย ส่งผล
ให้ไม่สามารถไดรั้บบริการทางการเงินได ้โดยผูใ้ช้บริการในกลุ่มของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) สามารถเขา้ถึงการบริการทางการเงินไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น เน่ืองจาก SMEs นั้นถือเป็นกลุ่มธุรกิจ
หน่ึงที่มีความส าคญัต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ก็มี อุปสรรคท่ีไม่สามารถเขา้ถึงบริการทาง
การเงินจากธนาคารไดค้รอบคลุมเท่าท่ีควร เช่น การกูเ้งินจากธนาคาร เน่ืองจากการมีหลกัประกนัหรือ
สภาพคล่องท่ีไม่เพียงพอ เป็นตน้ 

เพื่อเพิ่มระดบัของการแข่งขนัในภาคการธนาคาร และน าไปสู่การเติบโตท่ีดีของระบบนิเวศทาง
การเงินของประเทศ เน่ืองจากจะสร้างแรงกดดนัต่อผูใ้ห้บริการหลกัในภาคการเงินในปัจจุบนั ให้
ปรับปรุงคุณภาพการบริการท่ีดีขึ้น รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑท์างการเงินให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมในรูปแบบ
ท่ีมีความเส่ียงค่อนขา้งนอ้ย ธนาคารออมสินซ่ึงมีผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลัท่ีเปิดขายในแอปพลิเคชนั
MYMO อยูแ่ลว้นั้น ไดรั้บการตอบรับท่ีดีขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2565   

เพื่อน าไปพฒันาและต่อยอดผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นวา่ควรท าการศึกษาทศันคติและความคิดเห็นของ
ลูกคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัMYMO เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าปรับปรุง
และพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินดิจิทลั และธนาคารออมสินต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษา การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัMYMO 

2. เพื่อศึกษา ปัจจยัดา้นการลงทุน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
ดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัMYMO 

3. เพื่อศึกษา การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัMYMO จ าแนกตาม เพศ อาย ุ

สถานภาพ รายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
เน้ือหาในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ปัจจยัดา้นการลงทุน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ของลูกคา้ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัMYMO 
2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีใชแ้อปพลิเคชนั

MYMO และมีบญัชีสลากออมสินดิจิทลั ท่ีแทจ้ริง ผูศึ้กษาจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตาราง Taro Yamane 
โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้0.05 และมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี95% พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดค้ือจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 -สิงหาคม พ.ศ.2565 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงทศันคติและความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั และ
น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาสลากออมสินดิจิทลั 

2. เพื่อน าความรู้จากการวิจยัในคร้ังน้ีมาก าหนดแนวทางในการวางแผนทางการตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลัต่อไป 

3. เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษา ทศันคติและความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัMYMO 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชส้ าหรับเป็นแนว
ทางการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง กลุ่มของมนุษยซ่ึ์งมีโครงสร้างอายแุละเพศ การกระจาย
ตวั และการเปล่ียนแปลงของประชากร ไดแ้ก่ การเกิด การตาย และการยา้ยถ่ินฐาน จ านวนสมาชิกหรือ
บุคคลทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นประชากร ณ พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเพื่อทราบขนาดของ
ประชากรโดยมีโครงสร้างอายุและเพศ (Age-sex Structure) คือ จ านวนของประชากรท่ีแบ่งออกเป็นเพศชาย
และหญิง และจดักลุ่มตามช่วงอาย ุแสดงใหเ้ห็นโครงสร้างของอายแุละเพศ การกระจายตวัของประชากร 
(Population Distribution) หมายถึง การท่ีประชากรกระจายตวักนัอยูอ่าศยัตามพื้นท่ีภูมิศาสตร์ซ่ึงอาจแบ่ง
พื้นท่ีภูมิศาสตร์ออกตามหน่วยงานบริหาร หรอหน่วยงานปกครอง เป็นเขตเมือง ชนบท หรือตามลกัษณะ
พื้นท่ี (เอกสารค าสอน สต 316 ประชากรศาสตร์ เขียนและเรียบเรียงโดย ผศ. ดร.ลคันา วฒันะชีวะกุล 
สาขาวิชาสถิติมหาวิทยาลยัแม่โจ)้ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการลงทุน 

(กนกวรรณ ศรีนวล : 2558) กล่าววา่ การลงทุน (Investments) คือ การท่ีเราน าเอาทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่
ซ่ึงโดยทัว่ไปจะหมายถึงเงินสดไปด าเนินการในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนกลบัคืนมา
ในอนาคต โดยเช่ือวา่เงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีจะไดรั้บกลบัคืนมานั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา 
อตัราเงินเฟ้อ และความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งการลงทุนไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

2.1 ราคาสลากออมสินดิจิทลั 
(สุกฤตา สังขแ์กว้ : 2556) กล่าววา่ราคา หมายถึง มูลค่าของสลากออมทรัพยท์วีสิน หรือคุณค่าของ

สินคา้หรือผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของตวัเงิน ราคาท่ีเป็นตน้ทุนของ ของลูกคา้ โดยลูกคา้จะเกิดการ
เปรียบเทียบและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บัความคุม้ทุน คุม้ค่า ดงันั้น การก าหนดราคา
จึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงคุณค่าและมูลค่า ของสินคา้หรือบริการ  

2.2 ผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลั 
(หน่ึงฤทยั ไชยลา : 2563)สลากออมสินดิจิตอล หมายถึง สลากออมสินพิเศษ ท่ีลูกคา้ธนาคารออม

สินท่ีมีบญัชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน สามารถซ้ือ หรือ ถอน ไดใ้นแอปพลิเคชนัMYMOของ

ธนาคารดว้ยตนเอง และหากถูกรางวลั เงินรางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชีเงินฝากเผื่อเรียกท่ีเป็นบญัชีคู่โอนของ

ลูกคา้ในวนัถดัไป และหากสลากครบอาย ุระบบจะโอนเงินตน้และดอกเบ้ียเขา้บญัชีเงินฝากเผ่ือเรียกท่ีเป็น

บญัชีคู่โอนของลูกคา้โดยอตัโนมติั 
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2.3 ความเส่ียง 
ความเส่ียง (Risk) คือ การวดัความสามารถ ท่ีจะด าเนินการใหว้ตัถุประสงคข์องงานประสบ

ความส าเร็จ ภายใตก้ารตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่เช่น การจดัท า
โครงการเป็นชุดของกิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
มาด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (CFP Money Pro : กรุงเทพธุรกิจ 50th)  

2.4 ผลตอบแทน 
(กนกวรรณ แซ่หลิน ท่ีปรึกษาการเงิน AFPTTM) 
ผลตอบแทน” คือส่ิงท่ีนกัลงทุนทุกคนคาดหวงัจากการลงทุน ซ่ึงการท่ีจะบอกไดว้่าการลงทุนนั้น

ผลตอบแทนดีหรือไม่ ไม่ใช่มองแค่จ านวนเงินท่ีได ้แต่ตอ้งมองกลบัไปดว้ยว่าเงินทุนท่ีตอ้งลงทุนใช้
เท่าใด แลว้ใช้อตัราผลตอบแทนเป็นตวัวดัความส าเร็จท่ีจะไปสู่เป้าหมาย หากผลตอบแทนที่ท าไดจ้ริงสูง
กว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จดา้นการลงทุนก็มีมากขึ้นและเร็วขึ้นดว้ย 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น สามารถค านวณไดห้ลายวิธี ขึ้นกบัรูปแบบการลงทุนท่ีต่างกนั 

 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยี  

The Technology Acceptance Model — TAM (ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี)  

 
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย”ี ซ่ึงทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีแรกๆ ท่ีคนในวงการ Management Information 

System (MIS) ตอ้งรู้และเขา้ใจ ซ่ึงทฤษฎีน้ีจะช่วยท าใหเ้ราเขา้ใจพื้นฐานของการยอมรับและการปฎิเสธ ซ่ึง
ความจริง แลว้ทฤษฎีน้ีถกูพฒันามาจาก Theory of Reasoned Action — TRA ใน Figure 2  

 
 

ก่อนจะมีการใชง้านจริงหรือปฎิบติัจริงไดน้ั้น Users ตอ้งมี “ความตั้งใจ/เจตนา” (Behavioral 
Intention — B) ท่ีจะใชง้านตวัระบบก่อน จึงจะเกิดการใชง้านจริงได ้ซ่ึงตวั “Behavioral Intention” น้ี เป็น
ส่วนประกอบหลกัของทฤษฎี TAM และ TRA แต่ใน TAM นั้น การท่ีจะเกิด “Behavioral Intention — BI” 
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ขึ้นได ้จะเกิดจาก 2 ปัจจยัหลกัคือ “Attitude Toward Using — A” (ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านระบบนั้น) กบั 
“Perceived Usefulness — U” (การรับรู้วา่ระบบงานมีประโยชน์จากการใชง้าน) 

 
ประสิทธิภาพของ Applications Banking 

  พิตติยานนั แสงทอง (2563)ประสิทธิภาพดา้นการใชง้าน หมายถึง การไดรั้บคุณค่าหรือประโยชน์
จากสลากดิจิทลั (สลาก ออมสินพิเศษ) ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถท ารายการ ฝาก – ถอน - ตรวจสอบขอ้มูล
สลากดิจิทลั และ ตรวจสอบเงินรางวลัสลาก ผา่นช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ไดด้ว้ยตนเอง 

ประสิทธิภาพของ Applications Banking หมายถึง ความสามารถของระบบท่ีจะตอบสนองการใช้
งานของผูใ้ชไ้ดท้นัเวลา เช่น ความรวดเร็วในการใชง้าน หรือระบบเกิดความผิดพลาดนอ้ย และเม่ือเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นสามารถจดัการกบัปัญหาไดท้นัเวลา ท าใหผู้ใ้ชมี้ความไวว้างใจท่ีจะใชง้านระบบของทาง
ธนาคาร 

ความสามารถในการใช้งาน หมายถึง ความสามารถและรูปแบบการใหบ้ริการในแอปพลิเคชนั 
แบงคก้ิ์ง ไม่วา่จะเป็นการท่ีลูกคา้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชนัเพื่อใชง้านไดโ้ดยง่าย มีความเขา้ใจในการใช้
งานดิจิทลั แบงคก้ิ์ง และลูกคา้สามารถท่ีจะใชง้านดิจิทลั แบงคก้ิ์ง ท่ีทางธนาคารออกแบบมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แมน่ย  า 

วิชิต ชอบพานิช (2550) กล่าววา่ ความสามารถรูปแบบการใชง้านการใหบ้ริการ  
การใหบ้ริการเป็นส่วนประกอบของการตดัสินใจใชง้านของลูกคา้ และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาในการ
ใชบ้ริการ ดงันั้นธนาคารจึงควรจดัเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับลูกคา้ 

ฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั หมายถึง เคร่ืองมือท่ีช่วยในการใชง้านดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ ให้
ตอบสนองต่อการใชง้านไดโ้ดยง่าย  

นาตยา ศรีสวา่งสุข (2558) กล่าววา่ ธนาคารออมสินไดเ้สนอนวตักรรมรูปแบบทางการเงิน ท่ี
ตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชบ้ริการของธนาคารสามารถติดตั้งและสมคัรใชง้านแอปพลิเคชนั Mymo ซ่ึง
เป็นการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของธนาคารใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนั ฟังกช์นัของ
แอปพลิเคชัน่จึงหมายถึง การใชง้านคุณสมบติัพื้นฐาน 

(วรินดา แกว้พิจิตร 2556) กล่าววา่ การตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ หมายถึง กระบวนการ
ในการตดัสินใจคิด  หรือวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่างๆ ก่อนจะลงมือซ้ือ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน  
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ฉะนั้น การตดัสินใจซ้ือในท่ีน้ีจึงหมายถึง การตดัสินใจท่ีจะซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเค

ชนั MYMO ของธนาคารออมสิน ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บผลตอบรับท่ีดีมากจากลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีมีแอป
พลิเคชนั MYMO 
 
กรอบแนวความคิด 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
 

 
 
 
 

การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั
MYMO 

 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. รายได ้
5. อาชีพ 
6. ระดบัการศึกษา 

ปัจจยัดา้นการลงทนุ 
1. ดา้นราคาสลากออมสินดิจิทลั 
2. ดา้นผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลั 
3. ดา้นความเส่ียงสลากออมสินดิจิทลั 
4. ดา้นผลตอบแทนสลากออมสินดิจิทลั 

ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี
1. ดา้นความสามารถในการใชดิ้จิทลั แบงคก้ิ์ง  
2. ดา้นประสิทธิภาพของดิจิทลั แบงคก้ิ์ง 
3. ดา้นฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั แบงคก้ิ์ง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั

MYMO  จ านวนทั้งหมด 400 ราย  กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั ผู ้
ศึกษาจึงใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 400 คน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
(closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 
6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นการลงทุน โดยมีเน้ือหา จ านวน 22 ขอ้ แบ่งออกเป็น 
4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นราคาสลากออมสินดิจิทลัจ านวน 5 ขอ้  ดา้นผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลัจ านวน 5 ขอ้ 
ดา้นความเส่ียงสลากออมสินดิจิทลัจ านวน 6 ขอ้ ดา้นผลตอบแทนสลากออมสินดิจิทลัจ านวน 6 ขอ้ โดยใช้
แบบสอบถามท่ีเป็นมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert ซ่ึงมีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบัตั้งแต่ 5 คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ - 1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีโดยมีเน้ือหาจ านวน 15ขอ้ แบ่งออกเป็น 3 
ดา้นคือ ดา้นความสามารถในการใชดิ้จิทลั แบงคก้ิ์งจ านวน 4 ขอ้ ดา้นประสิทธิภาพของดิจิทลั แบงคก้ิ์ง 
จ านวน 6 ขอ้ ดา้นฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั แบงคก้ิ์งจ านวน 5 ขอ้ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีเป็นมาตรวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert ซ่ึงมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตั้งแต่ 5 คือ เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ - 1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MYMO 
โดยมีเน้ือหา 1 ดา้น การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัจ านวน 6 ขอ้ 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 สามารถแบ่งระดบัในการตดัสินใจซ้ือ ไดด้งัน้ี 
ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในการการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
ระดบัคะแนน 1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.41- 4.20 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400 คน คือลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการแอปพลิเคชนั MYMO และมีบญัชีสลากออมสินดิจิทลั หลงัจาก
รวบรวมขอ้มูลครบแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ค านวณผล โดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่  ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายปัจจยัส่วนบุคคลค่าเฉล่ีย  
( Mean ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน SD.อธิบายปัจจยัดา้นการลงทุน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยแีละการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน สถิติวิเคราะห์ค่าที ( Independent Sample T-test ) เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรตน้ 2 กลุ่ม คือใชท้ดสอบสมมุติฐานปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-Way ANONVA เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 3 
กลุ่มขึ้นไป คือ สมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ รายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี LSD สถิติ Multiple Regression ใชใ้นการ
วิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MYMO เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรตามและตวัแปรอิสระ ของปัจจยัดา้นการลงทุน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
  
อภิปรายผล 

 จากการศึกษา เร่ืองทศันคติและความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
ดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัMYMO สามารถอภิปรายสมมติฐานของการศึกษา ไดด้งัน้ี  

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายตุ ่ากวา่ 30 ปี สถานะภาพโสด เน่ืองจากลูกคา้
ธนาคารออมสินท่ีเป็นคนโสดส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญัเร่ืองการลงทุนเพื่อเพิ่มรายไดไ้วใ้ชจ่้าย และมี
รายไดร้ะหวา่ง 15,000 – 20,000 บาท เน่ืองจากเป็นวยัท่ีก าลงัสร้างตวัและหาความมัน่คงใหก้บัชีวิต ประกอบ
อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้ง เน่ืองจากอาชีพในกลุ่มน้ีมีรายไดท่ี้ค่อยขา้งจะมัน่คงแลว้ จึงมี
แนวโนม้ในการลงทุนมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน และระดบัการศึกษาปริญญาตรี สอดคลอ้งกบั นาตยา ศรีสวา่ง
สุข (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัมายโมในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอาย ุ26-33 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้
ต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท สอดคลอ้งกบั หน่ึงฤทยั ไชยลา (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในสลากดิจิทลั ผา่นแอปพลิเคชนั (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21- 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
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 2. ปัจจยัดา้นการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลั 
ดา้นผลตอบแทนสลากออมสินดิจิทลั ดา้นราคาสลากออมสินดิจิทลั ดา้นความเส่ียงสลากออมสินดิจิทลั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกฤตา สังขแ์กว้ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงิน
ฝากสลากออมทรัพยข์องธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง พบวา่ 
ปัจจยัดา้นการลงทุนหรือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากสลากออม
ทรัพยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง มากท่ีสุด คือดา้น
ผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากการฝากเงินจากการซ้ือสลากออมทรัพยท์วีสินไม่ตอ้งมีการเสียภาษี จึงน ามาสรุปผล
การศึกษาในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  
 2.1 ดา้นผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลั คือ การฝากเงินในรูปแบบสลากออมสินดิจิทลัโดยผูฝ้ากจะ
ไดลุ้น้รับเงินรางวลัสลากท่ีมีการออกรางวลัทุกวนัท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน นอกเหนือจากดอกเบ้ียท่ีจะ
ไดรั้บหากฝากครบ 1 ปี หรือ 2 ปี แลว้แต่ชนิดของสลากวา่เป็นชนิด1 ปี หรือ 2 ปี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ดา้นการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ดา้นผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลัมีคะแนน
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ สลากมีความน่าเช่ือถือระดบัใดมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกฤตา สังขแ์กว้ (2556) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
เงินฝากสลากออมทรัพยข์องธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง และ
สอดคลอ้งกบั วรินดา แกว้พิจิตร (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคาร
ออมสิน สาขานครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  
 2.2 ดา้นผลตอบแทนสลากออมสินดิจิทลั คือ ผลตอบแทนท่ีลูกคา้หรือผูซ้ื้อสลากจะไดรั้บในกรณี
ถูกรางวลัหรือฝากครบอาย ุผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
ดิจิทลั ดา้นผลตอบแทนสลากออมสินดิจิทลัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่าน
เห็นดว้ยระดบัใด ดอกเบ้ียและเงินรางวลั ไม่ถูกหกัภาษีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พรดารา หลวงเจริญ (2553) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ และสอดคลอ้งกบั หน่ึงฤทยั ไชยลา (2563) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากดิจิทลั ผา่นแอปพลิเคชนั (MyMo) ของลูกคา้ 
ธนาคารออมสิน 
 2.3 ดา้นราคาสลากออมสินดิจิทลั คือ ราคาท่ีเหมาะสมแก่การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั หรือ
ราคาสลากมีคาวมคุม้ค่าหลากหลาย หรือแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์นผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการลงทุน 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัดา้นราคาสลากออมสินดิจิทลัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
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และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า สลากมีราคาเหมาะสมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วิชิต ชอบพานิช (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนปรัสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน
พิเศษ งวดท่ี31 ของผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบั ธนพล คนัธชาติศิริกุล (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน สาขาสาธรซิต้ี ทาวเวอร์ และสอดคลอ้งกบั 
กิตติยา ป่ันกลาง ( 2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

2.4 ดา้นความเส่ียงสลากออมสินดิจิทลั คือ ความร้ความเขา้ใจในการลงทุน สภาพคล่องทางการเงิน
ของผูล้งทุน หรืออาจจะเป็นความเส่ียงทางเทคโนโลยท่ีีอาจจะเกิดขึ้น ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการ
ลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ดา้นความเส่ียงสลากออมสินดิจิทลัมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ความปลอดภยัของเงินทุนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ หน่ึงฤทยั ไชยลา (2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากดิจิทลั  
ผา่นแอปพลิเคชนั (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน  

  3. ปัจจยัดา้นเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นความสามารถในการใชดิ้จิทลั แบงคก้ิ์ง  
ดา้นฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั แบงคก้ิ์ง และดา้นประสิทธิภาพของดิจิทลั แบงคก้ิ์ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พิตติยานนั แสงทอง (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ ธนาคาร
ออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยหีรือปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในสลากดิจิทลั ผา่นแอปพลิเคชนั (MyMo) ดา้นความสามารถในการใชดิ้จิทลั แบงคก้ิ์งมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากปัจจุบนัผูค้นในสังคมมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป 
การใชง้านดิจิทลั แบงคก้ิ์ง จึงไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป กล่าวคือ ลูกคา้ธนาคารออมสิน มีความสามารถในการ
ใชดิ้จิทลั แบงคก้ิ์ง ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก สามารถติดตั้งแอปพลิเคชนัเพื่อใชง้านไดเ้อง และมีความ
เขา้ใจในการใชง้านดิจิทลั แบงคก้ิ์ง จึงน ามาสรุปผลการศึกษาในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี   
 3.1 ดา้นความสามารถในการใชดิ้จิทลั แบงคก้ิ์ง คือ ความสามารถ หรือความเขา้ใจท่ีจะใชง้านดิจิทลั 
แบงคก้ิ์ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนในการซ้ือสลากออมสินดิจิทลั เช่น การติดตั้งแอปพลิเคชนัเพื่อ
ใชง้าน สามารถสมคัรใชบ้ริการดิจิทลั แบงคก้ิ์งได ้ความเขา้ใจในการใชง้านดิจิทลั แบงคก้ิ์ง สามารถใชง้าน
ดิจิทลั แบงคก้ิ์ง ไดถู้กตอ้งแม่นย  า ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินดิจิทลั ดา้นความสามารถในการใชดิ้จิทลั แบงคก้ิ์ง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ ท่านสามารถติดตั้งแอปพลิเคชนัเพื่อใชง้านมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พิตติยานนั แสงทอง (2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ ธนาคารออมสิน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั นาตยา ศรีสวา่งสุข (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ
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แอปพลิเคชนัมายโมในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 3.2 ดา้นฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั แบงคก้ิ์ง คือ ความสามารถในการประมวลผลของกิจกรรมท่ี
ผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัก าลงัด าเนินการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการในการซ้ือสลากออมสิน
ดิจิทลั เช่น ฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั แบงคก้ิ์ง มีความสะดวกในการใชง้าน ฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั แบงค์
ก้ิง อ่านง่าย เทคโนโลยท่ีีใชมี้ความทนัสมยั ความถูกตอ้งของการท าธุรกรรม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้น
เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ดา้นฟังกช์นัของแอปพลิเคชนั มีค่าเฉล่ีอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ท่านสามารถติดตั้งแอปพลิเคชนัเพื่อใชง้านมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หน่ึงฤทยั ไชยลา (2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทลั ผา่นแอปพลิเคชนั (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน และสอดคลอ้งกบั พิตติยานนั แสงทอง 
(2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ ธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.3 ดา้นประสิทธิภาพของดิจิทลั แบงคก้ิ์ง คือ หมายถึง ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการ
ท างานของแอปพลิเคชนัแบงคก้ิ์ง เช่น แอปพลิเคชนัมีความปลอดภยัต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน  
แอปพลิเคชนัออกแบบมาให้ใชง้านง่ายและเขา้ใจง่าย เป็นตน้ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยท่ีีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ดา้นประสิทธิภาพของดิจิทลั แบงคก้ิ์ง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า การติดตั้งแอปพลิเคชนั สามารถท าไดง้่าย และรวดเร็วและความปลอดภยัของ
แอปพลิเคชนัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ววีรภรณ์ จึงสวสัด์ิ (2563) ศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
ดิจิตอลแบงกก้ิ์งของธนาคารกสิกรไทยในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามเท่านั้น หาก
เม่ือมีการศึกษาในคร้ังต่อไปผูศึ้กษาควรน าไปศึกษาเชิงคุณภาพ เช่ิงการสัมภาษณ์ เพื่อน ามาสนบัสนุน
การศึกษาเพิม่เติม เพื่อเพิ่มความหนา้เช่ือถือในการวิจยัมากขึ้น 

2. การศึกษาวิจยัหรือการคน้ควา้อิสระในคร้ังต่อไปควรศึกษาเจาะลึกในดา้นของปัจจยัในดา้นต่างๆ
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ขึ้น 

 3. ควรท่ีจะท าการศึกษาวิจยัและคน้ควา้เก็บขอ้มูลอยูเ่สมอ เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภณัฑส์ลากดิจิทลัในมี
ความน่าสนใจและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
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