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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน
ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสิน
ดิจิทัลของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ประชากรในงานวิจยัน้ีคือกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสลาก
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) 

ผลการวิจยัพบว่า 1).ผูท้ าการวิจยัพบว่ามีลูกคา้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60 มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.30 มีระดับการศึกษาอยู่ที่ ปริญญาตรี จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 อาชีพ พนักงาน/
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ลูกจ้างบริษทัเอกชน จ านวน 172 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.9 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 
 2). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่อยู่ในระดบั
มากที่สุดคือดา้น กระบวนการ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคคล ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด; สลากออมสินดิจิทลั 
 
ABSTRACT 
 The study of factors affecting the selection of digital GSB lottery by the Government 
Savings Bank customers in Bangkok The objective of this research is to study factors affecting 
the buying of GSB digital lotteries of the Government Savings Bank customers in Bangkok, 
namely product, price, distribution channel, personnel, process. Classified by personal factors 
such as gender, age, education level, occupation, average monthly income. The population in this 
research is the group of customers who have bought Government Savings Bank lotteries in 
Bangkok. The sample of 400 respondents. The tools used for data collection were questionnaire 
for analysis. By using computer program to find frequency, percentage, average (�̅�), standard 
deviation (SD) 

The results of the research showed that 1) The researcher found that 400 customers 
answered the questionnaire, mostly 315 female, accounting for 78.60%, aged 21-30 years, 257 
people, accounting for 64.30%, have a bachelor's degree in education. 315 people are equal to 
78.6 percent. Occupation employees / employees of private companies, a total of 172 people, 
representing 42.9 percent. With an average monthly income of 10,001 - 20,000 baht, 157 people, 
representing 39.3 percent. 

2) Factors affecting the selection to buy digital GSB lottery Of Government Savings Bank 
customers in Bangkok Overall is at the highest level. When considered in each aspect, it was found 
that the highest level was the process, price, product, personnel, distribution channel respectively. 
 
Keywords: Marketing Mix; Digital GSB Lottery 
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บทน า 
ในปัจจุบนัประเทศไทยได้มีการขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้อย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการน า

อิเล็กทรอนิกส์เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของทุกกิจกรรมของคนในสังคม จึงอาจเรียกไดว้่าปัจจุบนัเป็นยคุ
แห่งดิจิทลัเทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศในปี 2560 ประเทศไทย
ได้เร่ิมพฒันาอย่างจริงจงัเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีแนวนโยบายด้านดิจิทลัของรัฐบาลท่ี
ชดัเจนในการส่งเสริมการพฒันาและการใชน้วตักรรมเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อให้ประเทศหลุดพน้จาก
กับดักการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษกิจและสังคม นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ยงัช้ีประเด็นส าคญัในการส่งเสริมไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งในเร่ือง
ของการส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรมการลงทุน การน าไปใชป้ระโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม รวมไปถึงการพฒันาก าลงัคนดิจิทลัของประเทศ 

ปัจจุบนัธุรกิจธนาคารได้น ามาใช้ในด้านของการออมเงินเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกของ
ลูกคา้ อีกทั้งเพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นการเชิญชวนลูกคา้
ให้เขา้มาใช้บริการและ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้ในดา้นการตลาดอีกดว้ย  ไม่เวน้แมแ้ต่ธนาคาร
ภาครัฐอย่างธนาคารออมสินที่น ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสลากออมสินดิจิทัล  โดย
ธนาคารออมสินจะมีผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ทัว่ไปมายาวนานก็คือ 
สลากออมสินพิเศษ  

การออมเงินในสลากออมสินพิเศษเป็นที่นิยมมากและเมื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีสู่
ระบบดิจิทลัมากขึ้นท าให้การให้บริการและผลิตภณัฑ์ทางการเงินเองก็ได้รับอิทธิพลและเกิดการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือท าให้ผูท่ี้มีเงินออมสามารถลงทุนหรือออมเงินได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงท าให้เกิด
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีเป็นรูปแบบดิจิทลัมากขึ้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็น
การใชง้านในยุคดิจิทลัในการซ้ือสินคา้และบริการหรือแมแ้ต่การลงทุน ท าให้การระดมเงินฝากของ
ธนาคารเองจึงตอ้งปรับตวัไปสู่การท าธุรกรรมแบบดิจิทลัดว้ยเช่นกนั 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดส้นใจในการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทัลของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ช้ในการสร้าง
กลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขนั เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูอ้อมเงินที่ตอ้งการลงทุน
ในการซ้ือสลากออมทรัพยต์่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตัวแปรตาม คือ 
1. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 

ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการ 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มลูกคา้ผูท่ี้เคยซ้ือสลากออมสินดิจิทลัธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร  
 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจยัครั้ งน้ีจะท าการวิจยัตั้งแต่วนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 - วนัที่ 10 มิถุนายน 2563 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1.สามารถน าขอ้มูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์สลาก

ออมสินดิจิทลัให้มีความเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งขึ้น 
2.สามารถน าขอ้มูลที่ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางประกอบการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานทางตลาด

เชิงรุก เพ่ือสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายกลุ่มลูกคา้รายใหม่เพ่ิมมากขึ้น 
3.สามารถน าขอ้มูลมาพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ิมความสะดวก ถูกตอ้ง รวดเร็ว และ

เกิดความเช่ือมัน่ในการเลือกซ้ือสลากดิจิทลั 
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กรอบแนวความคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
 Kotler (2013) บิดาแห่งนักการตลาดผูม้ีช่ือเสียงได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ทางการตลาดที่แต่ละธุรกิจสามารถควบคุมได้เป็น 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายทางการตลาด  ส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบด้วยส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีธุรกิจจะตอ้งใช้ เพ่ือให้มีอิทธิพลในการโน้มน้าว
จิตใจและกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
หรือ 4Ps ไดแ้ก่ 

1 ผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้วย ความหลากหลายของสินค้า คุณภาพ รูปแบบ 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ในการท าธุรกิจมีองคป์ระกอบส าคญัก็คือ สินคา้หรือบริการซ่ึงถือ
เป็นผลิตภณัฑ์ที่ท าให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลกัการวางแผนจึง
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ 

2 ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญั ซ่ึงนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกคา้ไดแ้ลว้ การตั้งราคาขายยงัเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงท่ีท าให้ต่อสู้กบั
คู่แข่งขนัไดใ้น 10 ธุรกิจประเภทเดียวกนัได ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสลากดิจิทัล 

ของลูกค้า ธนาคารออมสิน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางจัดจำหนา่ย 

4. ด้านบุคคล 

5. ด้านกระบวนการ 
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3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินคา้ไปให้ถึงมือของลูกคา้ โดยยึดหลกั
ความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือ
กระจายสินคา้ท่ีสามารถท าให้เกิดผลก าไรมากที่สุด 

4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท า
อย่างไรให้สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด การส่งเสริมการขายจึงมี
บทบาทส าคัญและมีอยู่หลายวิธี เช่น การโฆษณาผ่านส่ือในรูปแบบต่าง ๆ การท า
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย การบริการหรือขายตรงโดยการน าเสนอของพนกังาน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เกศวิทู ทิพยศ(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงิน ผ่านส่ือออนไลน์สรุปไดว้่าปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัความสะดวกสบาย ประหยดัเวลา
ของบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ ขณะเดียวกนั
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์เกี่ยวกบัคุณภาพ บริการ เช่น ระบบความ
ปลอดภยัเปิดท าธุรกรรมกบัธนาคารไดต้ลอด 24 ชม. ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านส่ือออนไลน์พบว่าตัวแปรทั้ งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติ ท่ีระดับ นัยส าคัญ0.05 
(Asymp.Sig.=0.000) จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐาน การวิจยั (Ha) จึง
สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัคุณภาพบริการ เช่น ระบบความปลอดภยั เปิดท าธุรกรรมกบั
ธนาคารไดต้ลอด 24 ชม. มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับรูปแบบบริการ เช่น รูปแบบ 
Website การใชข้อ้ความและการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ธุรกรรมทาง
การเงินผ่านส่ือออนไลน์พบว่า ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 
(Asymp.Sig. = 0.000) จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานการวิจยั (Ha) จึง
สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัรูปแบบบริการ เปิดท าธุรกรรมกบัธนาคารได้ตลอด 24 ชม. 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ ผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เกี่ยวกบัรูปแบบบริการ เช่น ระบบความปลอดภยัเปิดท า
ธุรกรรมกบัธนาคารไดต้ลอด 24 ชม.ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์
พบว่าตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบั นัยส าคญั0.05 (Asymp.Sig.=0.000) จึงท า
ให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐาน การวิจัย (Ha) จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัคุณภาพบริการ เช่น ระบบความปลอดภยั เปิดท าธุรกรรมกบัธนาคารไดต้ลอด 24 
ชม. มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ ผลการทดสอบ



7 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์เกี่ยวกับรูปแบบบริการ เช่น รูปแบบ Website การใช้
ขอ้ความและการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนต่อการตดัสินใจใช้บริการ ธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือ
ออนไลน์พบว่า ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 (Asymp.Sig. = 
0.000) จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานการวิจยั (Ha) จึงสรุปไดว้่า ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบบริการ เช่น รูปแบบ Website การใช้ข้อความและการอธิบาย
รายละเอียดขั้นตอน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ และ
ผลจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัการบริการหลงั การใชบ้ริการ 
เช่น มี SMS / Email แจง้ให้ทราบหลงัการใชบ้ริการต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรม ทางการเงิน
ผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ตัวแปรทั้ งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
(Asymp.Sig. = 0.000) จึงท า ให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานการวิจยั (Ha) จงึ 
สรุปได้ว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์เกี่ยวกบัการบริการหลงัการใช้บริการ เช่น มี SMS / Email แจ้งให้ 
ทราบหลงัการใชบ้ริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ 

กิตติยา ป่ันกลาง(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้ งน้ีมี
วตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขต 
ธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 
กรุงเทพมหานคร3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นราคา ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า โดยค่าเฉล่ียของดา้นราคาสูง
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียและเงินรางวลัไม่หักภาษี รองลงมาคือ ราคาสลากพิเศษต่อหน่วย ความเส่ียงต ่า/
ไม่มีความเส่ียงในการขาดทุน ผลตอบแทนของสลากออมสินพิเศษ อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสิน 
และความเหมาะสมของค่าส่วนลดการถอนสลากออมสินก่อนครบก าหนด  

วาสินี เสถียรกาล(2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 
จากัด (มหาชน) งานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อท าการศึกษาปัจจยัและแนวโนม้
ในการ ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ดังน้ี1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ธนาคารของผูใ้ชบ้ริการ2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นอาชีพ (Occupation) และ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน (Income) ของผูใ้ช้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
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กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place/Channel Distribution) มีค่าเฉล่ียระดบัความเห็นในเร่ืองของสามารถใช้บริการผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตได้โดยสะดวก เช่น Internet Banking และ Mobile Banking เป็นตน้ รองลงมาคือท าเล
ท่ีตั้งธนาคารมีความเหมาะสมสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้ริการ   

ปิติพร เนตรวชัระและดร.พิศมร กิเลนทอง(2561) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน การศึกษาครั้ งน้ีมี
วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใชบ้ริการ
สลากดิจิทลัของธนาคารออมสิน ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาได้แก่ ลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขา
ส านักพหลโยธิน ที่ใช้บริการสลากดิจิทลั ซ่ึงผูว้ิจยัได้ เก็บตวัอย่างจากประชากรจ านวน 287 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พรรณนา โดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ และวิเคราะห์การทดสอบ สมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์
แบบ Chi-Square และ การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด โดยมีอายุ ระหว่าง 37 -51 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน โดยมีรายได ้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 
บาท จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ สถานภาพทางการสมรส และ รายได้ มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมในการใช้
บริการสลากดิจิทลั ธนาคารออมสิน และ พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลั ดา้นเหตุผลส าคญัที่
เลือกใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาท่ีลูกคา้นิยมซ้ือ ดา้นระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ดา้นงบประมาณ ดา้นความถ่ี
ในการซ้ือ ด้านความคิดเห็นท่ีจะซ้ือครั้ งต่อไป มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
สลากดิจิทลั ธนาคารออมสิน พบว่า มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของธนาคาร
ออมสินต่อด้านบุคคล เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อ ด้านความ
คุม้ค่าของรางวลัที่ไดร้ับมากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้นอายุสลากดิจิทลั ดา้นเง่ือนไขในการฝากสลาก
ดิจิทลัดา้นระยะเวลาในการฝากสลากดิจิทลั และ ดา้นรูปแบบของสลากดิจิทลั ตามลาดบั 
 เกศวิทู ทิพยศ(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงิน ผ่านส่ือออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ เกี่ยวกบัขั้นตอนการท ารายการต่าง ๆ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนต่อการตดัสินใจใช้
บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ี
ระดับนัยส าคญั 0.05 (ค่า Asymp.Sig. = 0.000) จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับ 
สมมติฐานการวิจยั (Ha) จึง สรุปได้ว่า ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการเกี่ยวกับขั้นตอนการท า
รายการต่าง ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือ
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ออนไลน์ นอกจากน้ีผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการเกี่ยวกับ 
ความรวดเร็วของระบบดาวน์โหลดขอ้มูล และการท ารายการต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง 
การเงินผ่านส่ือออนไลน์พบว่า ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (คา่ 
Asymp.Sig. = 0.000) จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับ สมมติฐานการวิจยั (Ha) จึง
สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการเกี่ยวกบัความรวดเร็วของระบบดาวน์โหลดขอ้มูล และ
การท ารายการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ 
ขณะเดียวกนัผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการเกี่ยวกบัระบบ
การป้องกันความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสก่อนใช้งานต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง 
การเงินผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 
(Asymp.Sig. = 0.000) จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานการวิจยั (Ha) จึง 
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการเกี่ยวกับระบบการป้องกันความปลอดภยั เช่น การ
เขา้รหัสก่อนใช้งานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม ทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์และ
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการเกี่ยวกับระบบยืนยนัความ
ถูกต้องของการท าทุกครั้ งหลังใช้บริการต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านส่ือ
ออนไลน์พบว่า ตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 (Asymp.Sig. = 
0.000) จึงท าให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Ha) จึง สรุปได้ว่า 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการเกี่ยวกบัระบบยืนยนัความถูกตอ้งของการท างานทุกครั้ ง หลงัใช้
บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม ทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research )
และใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี คือกลุ่มลูกค้าท่ีเคยซ้ือสลากออมสินดิจิทัลในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ผูว้ิจยัท าการเก็บแบบสอบถาม จ านวนรวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดยใช้
สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบสัดส่วนของประชากรที่แน่นอน
(Cochran,1963) ที่ระดับค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดังนั้นผูว้ิจยัใช้
วิธีการสุ่มเลือกตวัอย่างโดยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนที่ก าหนดไว ้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามที่เป็น
กระดาษและผ่านทางออนไลน์โดยใช ้Google Form ผ่านส่ือ Social ต่าง ๆ  
 2.ตอบขอ้ซักถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม 
  3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้เพื่อน าไปจดัท าและท าการวิเคราะห์ 
ต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2.ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้

ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออม

สินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร    
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ด้านเพศ พบว่า ผู ้ท่ี ซ้ือสลากออมสินดิจิทัล ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 
และ เพศชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ด้านอายุ พบว่าผูท่ี้ซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ   21-30 ปี จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.30 รองลงมาอายุ 31-40 
ปี จ านวน 128 คน ร้อยละ 32.10 และ ไม่เกิน 20 ปี จ านวน 15 คน ร้อยละ 3.6 ตามล าดบั ดา้นระดบั
การศึกษา พบว่า ผูท่ี้ซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมาระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และระดับปริญญาโท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดับ ด้าน
อาชีพ พบว่าผูท่ี้ซ้ือสลากออมสินดิจิทัล ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษทัเอกชน จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และอาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ/คา้ขาย มีจ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.4 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา/นิสิต จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และอาชีพ 
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อ่ืน ๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่าผูท่ี้ซ้ือสลากออม
สินดิจิทลั ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 157 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6, 
30,001 - 40,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และ ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.1, 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1, 50,001 บาท ขึ้นไป 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสิน
ดิจิทลัของลูกคา้สลากออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร มีองคป์ระกอบ 5ดา้น ดว้ยค่าเฉล่ีย (�̅�) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�= 4.41) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
บุคคล และดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (�̅�= 4.51, �̅�= 4.42, �̅�= 4.39, �̅�= 4.39, �̅�= 4.37) ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวิจัย 
  
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลูกค้าที่ เคยใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 315 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 และ เพศชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี 
จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.30 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 128 คน ร้อยละ 32.10 และ ไม่
เกิน 20 ปี จ านวน 15 คน ร้อยละ 3.6 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 
315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.3 และระดบัปริญญาโท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดบัส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/คา้ขาย มี
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา/นิสิต จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 
และอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6, 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และ ไม่เกิน 
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10,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1, 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.1, 50,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 ตามล าดบั 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ความคิดเ ห็นของผู ้ที่ เคยใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
บุคคล และดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

1.ด้านผลิตภัณฑ์  
 ความคิดเ ห็นของผู ้ที่ เคยใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัสลากออมสินดิจิทลั สลากออมสินดิจิทลัมี
ความปลอดภยั ลูกคา้สามารถตรวจสอบขอ้มูลสลากออมสินดิจิทลัไดด้้วยตวัเอง ความตอ้งการใน
การถือครองสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ ปัจจุบนัสลากออมสินดิจิทลัมีให้เลือกซ้ือหลายประเภท 
ตามล าดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ เกศวิทู ทิพยศ(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านส่ือออนไลน์ 

2. ด้านราคา 
 ความคิดเ ห็นของผู ้ที่ เคยใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัมีความคุม้ครองเงินตน้ ผูถื้อครองมีโอกาสได้
ก าไรจากการถูกรางวลัขึ้นอยู่กับเงินลงทุน สลากออมสินดิจิทลัมีการระบุราคาท่ีชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได ้ราคาต่อหน่วยของสลากออมสินดิจิทลัสามารถซ้ือเพ่ือออมได ้ราคาของสลากออมสิน
ดิจิทลั มีความเหมาะสมกบัผลตอบแทน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ กิตติยา ป่ันกลาง
(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา้ธนาคารออม
สิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร  
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3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
 ความคิดเ ห็นของผู ้ที่ เคยใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือสลากออมสินดิจิทลัสามารถซ้ือขายไดห้ลากหลายช่องทาง ความสะดวกใน
การซ้ือขายสลากออมสินดิจิทลั ขอ้มูลการใชบ้ริการเขา้ใจได้ง่าย การจดัการระบบ Digital Salak on 
Mymo มีความทนัสมยั มีการระบุเง่ือนไขการซ้ือขายสลากดิจิทลัไวช้ัดเจนเขา้ใจง่าย ตามล าดับ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วาสินี เสถียรกาล(2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน)  

4. ด้านบุคคล 
 ความคิดเ ห็นของผู ้ที่ เคยใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากที่สุด คือสามารถยอมรับในความไม่แน่นอนของการถูกรางวลัสลากออมสินดิจิทลั 
ไดร้ับการยกเวน้ภาษีดอกเบ้ีย จากการซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ลูกคา้มีโอกาสท่ีจะสูญเสียเงินตน้จาก
การถอนเงินสลากออมสินดิจิทลัก่อนระยะเวลาที่ก าหนด    มีพนกังานของธนาคารคอยแนะน าและ
แก้ปัญหาในการซ้ือสลากดิจิทลั การลงทุนในสลากออมสินดิจิทลัจะท าให้ลูกคา้สูญเสียโอกาสใน
การลงทุนประเภทอ่ืนที่ไดผ้ลตอบเเทนที่ดีกว่า ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปิติพร เนตร
วชัระและดร.พิศมร กิเลนทอง(2561)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการ
สลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน  

5. ด้านกระบวนการ 
 ความคิดเ ห็นของผู ้ที่ เคยใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ สลากออมสินดิจิทลัมีความหลากหลายในระยะเวลาลงทุน ลูกคา้สามารถ
ยอมรับในเง่ือนไขท่ีว่าหากถือครองไม่ครบสามเดือนจะโดนหักเงินตน้ ระยะเวลาในการซ้ือสลาก
ออมสินดิจิทลัมีความเหมาะสมในการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว การไถ่ถอนสลากออมสิน
ดิจิทลัก่อนครบก าหนดสามารถท าได้ดว้ยตวัเอง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของเกศวิทู ทิพยศ
(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านส่ือออนไลน์  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรพฒันาดา้นส่งเสริมทางการตลาดให้มีความหลากหลายแตกต่าง

จากสลากออมสินพิเศษ เพ่ือจูงใจให้ลูกคา้มีความตอ้งการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
ปัจจุบนัผูซ้ื้อสลากออมสินดิจิทลั ของธนาคารออมสิน ยงัให้ความส าคญักับสลากออมสินพิเศษ
มากกว่าสลากออมสินดิจิทลั เช่น จดักิจกรรมส่งเสริมทางตลาด “ออมสินสินใจดี Power Pay มีเฮ” 
โดยลูกคา้/ผูป้ระกอบการท่ีไดร้ับอนุมตัิสินเช่ือและลูกคา้ท่ีไม่มีประวตัิการผิดช าระหน้ีไดร้ับรางวลั
สลากดิจิทลัเป็นตน้ เพื่อให้ลูกคา้ไดรู้้จกัสลากออมสินดิจิทลั โดยแอพพลิเคชนั MYMO ที่ให้บริการ
ในการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินตอ้งมีความสามารถในการตอบสนองการซ้ือสลากและ
การตรวจสอบขอ้มูลสลากไดง่้ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ด้านราคา  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรก าหนดราคาสลากออมสินดิจิทลัต่อหน่วยให้ลูกคา้ทุก

ประเภทสามารถเขา้ถึงการออมสลากออมสินไดทุ้กคน และ ประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่าง ๆ  ให้
ลูกคา้ไดท้ราบถึงคุณสมบตัิของสลากออมสินดิจิทลัทั้งด้านดอกเบ้ียและเงินรางวลัไม่หักภาษี ไม่มี
ความเส่ียงในการออม หรือส่วนลดการออมสลากออมสินก่อนครบก าหนด เพื่อให้ลูกคา้เขา้ใจและ
สนใจในการเลือกซ้ือสลากออมสินเพ่ิมขึ้น 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การพฒันาระบบ InternetBanking และ Mymo ให้สามารถใชง้านได้

ง่าย มีรูปแบบธุรกรรมครบถว้น การแจง้เตือนความเคล่ือนไหวบญัชีรวดเร็วและแม่นย  าจะสามารถ
เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น ท าให้ลูกคา้สามารถซ้ือสลากออมสินได้ทุกท่ีทุกเวลา ทราบ
ผลการถูกรางวลัและรับเงินรางวลัเขา้บญัชีเผื่อเรียกของธนาคารได้ทนัทีซ่ึงเป็นปัจจยัที่ลูกค้าให้
ความส าคญัมากที่สุด 

ด้านบุคคล  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ พนกังานควรสร้างการรับรู้ให้แก่ผูซ้ื้อสลากการท่ีจะท าให้ผูซ้ื้อสลาก

ออมสินดิจิทลัมาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์นั้นตอ้งสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน
ให้ผูซ้ื้อสลากออมสินดิจิทลัและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานก็เป็นอีกปัจจยั ด้านหน่ึงที่จะ
ส่งผลให้ผูซ้ื้อสลากออมสินดิจิทลัเกิดความสะดวกในการใชง้านและใชบ้ริการในช่องทางน้ี 
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ด้านกระบวนการให้บริการ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ขั้นตอนการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัตอ้งมีรูปแบบแน่นอนตรวจสอบ

ได้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกสลากออมสินดิจิทัล และต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถว้นของสลากออมสินดิจิทลัได้เพ่ือสร้างความน่าเช่ือ และความมัน่ใจในการใช้บริการ เพ่ิม
ความหลากหลายในระยะเวลาการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัให้มีความเหมาะสมในการลงทุนระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว 
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