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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1.) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล

ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ 3.) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออม

สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชกลุมตัวอยางจานวน 400 

คนเก็บรวบรวมโดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม หลังจากไดแบบสอบถามครบ

ทั้งหมดจึงนาขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคํานวณผล โดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS หาคาสถิติที่

ใช ไดแก คาความถี่ (Frequency), รอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ในการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของ

ลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 
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MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินดิจิทัล โดยภาพรวมตางกัน และผลการทดสอบ พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

ดิจิทัล คือสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการขาย และดานที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ 

ดานราคา 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ; ลูกคาในเขตกรุงเพทมหานคร 

ABSTRACT 

 The objectives of the study are 1.) To study how to buy digital salak through the 

MyMo application of Government Savings Bank customers in Bangkok. 2.) To study the 

decision to buy digital GSB lottery through the MyMo application of the Government 

Savings Bank customer In Bangkok classified by gender, age, education level, occupation, 

average monthly income And buying behavior factors. 3.) To study marketing mix factors 

affecting the decision to buy digital GSB lottery through the MyMo application of the 

Government Savings Bank customers. In Bangkok. 

 The sample group used in this research is people in Bangkok. By using a sample 

group of 400 people collected by using questionnaires as a tool for collecting After 

completing all the questionnaires, the data obtained was analyzed and calculated. By 

using SPSS computer program to find statistics used Frequency, Percentage, Mean and 

Standard Deviation, one-way variance statistics (One-way ANOVA and multiple regression 

analysis (MRA). 

 The hypothesis testing found that the Government Savings Bank customers in 

Bangkok with different gender, age, education level, occupation and income. Make the 

decision to buy digital GSB lottery through the MyMo application of the Government 

Savings Bank customer In Bangkok differently. The decision to buy digital GSB lottery 

through the MyMo application of the Government Savings Bank customer In Bangkok With 

different behaviors Make the decision to buy digital GSB lottery In general, different. And 

The test results show that the factors affecting the decision to buy digital GSB lottery Is the 

marketing mix of sales promotion And the least affected area was price. 

KEYWORD : Decision to buy digital GSB lottery on application MYMO ; Customers in 

Bangkok 
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บทนํา 

 ปจจุบันเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายและเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตของผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งเปน

สวนสําคัญที่ทําใหชีวิตประจําวนัของผูคนเปล่ียนไป เราสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

เนื่องจากการพฒันาทางดานเทคโนโลยี อุปกรณการส่ือสาร รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

ธุรกรรมทางการเงินของสถานบันการเงินตางๆ ในปจจุบันมกีารแขงขันทีรุ่นแรงภายในอุตสาหกรรมธนาคาร 

ที่ทกุรายตางพยายามรักษาฐานลูกคาเดิม และเรงขยายลูกคารายใหม เพื่อนําไปตอยอดในธรุกจิของธนาคาร

ใหไดมากที่สุด เชนเดียวกับผลิตภัณฑสลากออมสินดิจิทัล ผานระบบ Mobile Banking ของธนาคารออมสิน 

 สลากออมสินดิจิทัล หรือ Digital Salak On MyMo คือสลากออมสินพิเศษ ที่ผูใชบริการสามารถ

ทํารายการ ฝาก-ถอน ตรวจสอบขอมูลสลากดิจิทัล และตรวจสอบผลรางวัลสลาก ผานชองทางบริการ 

Mobile Banking (MyMo) ไดดวยตนเอง ถือเปนการอํานวยความสะดวกและเพิ่มชองทางการใหบริการใหม

แกลูกคา เมื่อมีการถูกรางวัลสลาก ยอดเงินรางวัลจะถูกโอนเขาบัญชีคูโอนที่ผูกไวกับทะเบียนสลากดิจิทัล 

และเมื่อสลากครบอายุ ระบบจะทําการโอนเงินตน และดอกเบี้ยเขาบัญชีคูโอนโดยอัตโนมัติ 

 Mobile Banking คือ การทําธรุกรรมทางการเงินของธนาคารผานโทรศัพทเคล่ือนที่ ซึ่งมกีาร

ใหบรกิารทางการเงินที่หลากหลาย เชน การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกันหรือตางธนาคาร การเช็ค

ยอดเงินคงเหลือภายในบัญชี ตรวจสอบรายการเดินบัญชี ชําระสินคาและบริการ รวมถงึการกดเงินเงินผานตู 

ATM โดยไมใชบัตร เปนตน 

 ดังนั้น การศึกษาการตดัสินใจซือ้สลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคาร

ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมีประโยชนและมีความสําคัญ เนื่องจากผลการศึกษาสามารถชวยให

ธนาคารสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ ใหสามารถตอบสนองตอการตดิสินใจซื้อผลิตภัณฑสลากออมสินดิจิทัลให

ไดมากที่สุด 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออม

สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออม

สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และปจจัย

ดานพฤติกรรมการซื้อ  

 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิัล ผาน

แอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยมีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวขอ

ตอไปนี้ 
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 1. ขอบเขตดานเน้ือหา มุงศึกษาการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของ

ลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตดานประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษากลุมลูกคาธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ใชบริการซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo เนื่องจากกรุงเทพมหานคร

เปนเขตที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เปนจุดศูนยกลางในหลายดาน ไมวาจะเปนส่ิงอํานวยความ

สะดวกตางๆ มีความหลากหลายทางความคิด และการดําเนินชีวิต จึงเปนประชากรที่เหมาะสมที่จะเปน

ตัวแทนในการศึกษาการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออม

สินในครั้งนี้ 

3. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผาน

แอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครที่แนนอน การกําหนดกลุมตัวอยาง

จึงกําหนดโดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งไดกําหนดคาความคลาดเคล่ือน

ของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 จึงทําใหมีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปดตารางที่ระดับ

ความเชื่อมั่นที่ 95% พบวาจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจํานวน 400 ตัวอยาง 

 5. ขอบเขตระยะเวลา การดําเนินการศึกษาวจิัยเริ่มตั้งแต เดอืน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.

2563 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคาร

ออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อใหทราบถึงตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออม

สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และปจจัย

ดานพฤติกรรมการซื้อสลาก  

 3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้สลากออมสินดิจิทัล

ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ฉัตราพร เสมอใจ (2550: 46) อธิบายความหมายของการตัดสินใจวา หมายถึง กระบวนการในการ

เลือกที่จะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของ

สินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การ

ตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค 

 เสรี วงษมณฑา (2542: 192, อางถึงใน ณัฐณิช สุริยะฉาย, 2558: 14) อธิบายความหมายของการ

ตัดสินใจวา หมายถึงการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาอยางใดอยางหนึ่ง จะมีกระบวนการการเริ่มตนไปถึงความรูสึก

หลังการใช โดยมีขั้นตอน ดังนี้ การมองเห็นปญหา การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ

และทัศนคติหลังการซื้อ 
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 Kotler (2000, p. 176-178) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือแรงจูงใจ 

การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการ และตระหนักวามีสินคาให

เลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผูบริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยู หรือขอมูลที่ฝายผูผลิตใหมา และ

สุดทายคือการประเมินคาของทางเลือกเหลานั้น 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2549) กลาววา ลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาด

ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้ เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด 

ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและ สถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาด

เปาหมายในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม ชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของ

กลุมเปาหมายเทานั้น ขอมูลดาน ประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาด

เปาหมายรวมทั้งงาย ตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการสํารวจวิจัย 

(Survey Research) และใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการสรุปผล 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคออมสินาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัล 

ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ไมทราบประชากรที่แนนอน 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางคํานวณดวย

สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งกําหนดคาความคลาดเคล่ือนของการ

สุมกลุมตัวอยางที่รอยละ 5 Yamane (1973) ไมทราบประชากรที่แนนอน ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 

คน 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่เกี่ยวของกับลักษณะ

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 5 

ขอ  

สวนที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ เปนคําถามที่เกี่ยวของกับรูปแบบการซื้อของผูตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงคในการซื้อ งบประมาณในการซื้อ ความถี่ในการซื้อเฉล่ียตอป 

และโอกาสในการซื้อ มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 4 ขอ  

สวนที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลของ

ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร เปนคําถาม ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ

ดานการสงเสริมการขาย มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 13 ขอ  

 สวนที่ 4 การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนคําถามที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ 

และดานพฤติกรรมหลังการซื้อ จํานวนขอคําถามทั้งหมด 11 ขอ  

 สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ เปนคําถามที่เกี่ยวของกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนขอ

คําถาม 1 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดแลว ผูวิจัยดําเนินการนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยการ

วิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

 1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน และใน

สวนของปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงคในการซื้อ งบประมาณในการซื้อ ความถี่

ในการซื้อเฉล่ียตอป โอกาสในการซื้อ 

 1.2 ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

ดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยกําหนดในกรอบ

แนวคิดการวิจัย  

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  

 2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และปจจัยดาน

พฤติกรรมการซื้อ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หาก

พบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD  

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผาน

แอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผาน

แอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคา

ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคา
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ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ 

ดานการแสวงหาขอมูล ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ และดานการประเมินทางเลือก 

 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคา

ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอ

เดือน สามารุสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

      2.1 ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ของธนาคารออมสิน ที่มีเพศแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลไมแตกตางกัน 

      2.2 ซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ที่มีอายุแตกตางกัน 

มีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลไมแตกตางกัน 

      2.3 ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ของธนาคารออมสิน ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลไมแตกตาง

กัน 

      2.4 ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลโดยรวมแตกตางกัน 

      2.5 ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน ทําใหมีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลโดยรวมตางกัน 

 3. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคา

ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินดิจิทัล สามารถสรุปการ

วิจัย ไดดังนี้ 

      3.1 ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ที่มีปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินดิจิทัล ดานวัตถุประสงคในการซื้อ ดานงบประมาณใน

การซื้อ ดานความถี่ในการซื้อเฉล่ียตอป และดานโอกาสในการซื้อ ที่แตกตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

 4. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผาน

แอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

      4.1 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคช่ัน MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออม

สิน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

1. การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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     1.1 ดานการแสวงหาขอมูล ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด โดยลูกคา

ในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญไดรับขอมูลเกี่ยวกับสลากดิจิทัลจากการสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของ เชน 

ครอบครัว เพื่อน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 160, อางถึงใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 

2558: 20) ที่กลาววา การแสวงหาขอมูลเปนขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ โดยผูบริโภคจะดําเนินการหาขอมูล

ของผลิตภัณฑ เพื่อใชในการชวยตัดสินใจ ทําใหไดขอมูลในเชิงกวาง โดยมีแหลงที่มาของขอมูล คือ แหลง

บุคคล ไดแก บุคคลที่เคยมีประสบการณมากอนหรือบุคคลที่รูจัก 

     1.2 ดานการประเมินทางเลือก ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากมากที่สุดโดย

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับสลากดิจิทัล และสลากออมสิน

พิเศษ ดานรูปแบบของผลิตภัณฑสลากดิจิทัล ที่สามารถตอบสนองความตองการของทานไดกอนการตัดสินใจ 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543, อางถึงใน วิวิศน ใจตาบ, 2556: 43) ที่

กลาววา การประเมินทางเลือกตางๆ หลังจากการคนหาขอมูล เพื่อนําไปสูกระบวนการประเมินผลทางเลือก

ตางๆ ที่เปนไปไดกอนดําเนินการตัดสินใจโดยผูบริโภคตองกําหนดเกณฑในการประเมินผล ซึ่งจะเกี่ยวของกับ

เหตุผลที่สามารถมองเห็นได คือ ความคงทน ราคา คุณสมบัติ ลักษณะของผลิตภัณฑ หรืออาจเกี่ยวของกับ

ความพึงพอใจสวนตัว ในเรื่อง รูปแบบ ตราสินคา เปนตน 

     1.3 ดานการตัดสินใจซื้อ ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด โดยลูกคาใน

เขตกรุงเทพมหานครสวนใหญตัดสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทัล เนื่องจากมีทัศคติที่ดีตอธนาคาร และ

ผลิตภัณฑของธนาคาร เล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003, อางถึงใน 

อดุลย จาตุรงคกุล, 2550, อางถึงใน อุบลรัตน ชมรัตน, 2558: 20) ที่กลาวา หลังจากการทําการประเมิน

ทางเลือกทั้งหมดจะนําไปสูกระบวนการในการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ ซึ่งตองเปนการตัดสินใจที่ผูบริโภคชื่น

ชอบมากที่สุด เปนทางเลือกที่ดีที่สุดกับตนเอง ซึ่งกอนที่จะมีการตัดสินใจจําเปนตองมีการพิจารณาปจจัย 3 

อยาง คือทัศนคติของผูที่เกี่ยวของกับเรา ปจจัยสถานการณที่คาดคะเนไว นั้นคือ อาจจะเปนเรื่องตนทุน

สินคา คาดคะเนเรื่องประโยชนที่จะไดรับจากผลิตภัณฑ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญสําหรับการตัดสินใจ 

     1.4 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด โดย

ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญไดรับความพึงพอใจตามที่ไดคาดหวังไวหลังจากตัดสินใจซื้อสลาก

ดิจิทัล และจะซื้อสลากดิจิทัลอีกในโอกาสตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชนิดาภา วรณาภรณ (2555, 

อางถึงใน สิริกาญจน กมลปยะพัฒน, 2556: 16) ที่กลาววา พฤติกรรมภายหลังการซื้อ คือ ภายหลังจากการ

ตัดสินใจซื้อจะเกิดประสบการณในตัวสินคานั้น หากสินคามีคุณสมบัติต่ํากวาที่ความคาดหวังของผูบริโภค 

ผูบริโภคจะไมซื้อซ้ํา แตหากสินคามีคุณสมบัติที่สูงกวาส่ิงที่คาดหวัง ผูบริโภคจะกลับมาซื้อซ้ําอีก   

2. การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และปจจัยดาน

พฤติกรรมการซื้อ สามารถสรุปไดดังนี้ 

     2.1 การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เพศแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
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กับงานวิจัยของ ชนัญญา ครองศีล (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี พบวาปจจัยดานเพศ สงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการแตกตางกัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชนี รุงแจง,นรินทร สมทอง (2561) งานวิจัยเรื่อง  

กระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัล ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาทาน้ํา

นนทบุรี ที่มีเพศที่แตกตางทําใหการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออมสิน

ไมตางกัน 

      2.2 ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลของ

ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ลูกคามีชวงอายุที่แตกตาง

กันนั้นจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อทีเ่หมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชนี รุงแสง (2562) ไดศึกษา

เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัลของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาทา

น้ํานนทบุรีที่มี เพศ และอายุ ที่แตกตางทําใหการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัล

ธนาคารออมสินไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยมาภรณ ชวยชู

หนู (2559) เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน พบวา เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน 

      2.3 ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ของธนาคารออมสิน ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลไมแตกตาง

กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญณิชาพัฒ ทิมเล็ก (2559) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม พบวา ระดับการศึกษาของลูกคาที่แตกตางกัน มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

และไมสอดคลองกับงานวิจัยของพัชนี รุงแสง (2562) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

พิเศษและสลากออมสินดิจิทัลของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาทาน้ํานนทบุรี ที่กลาววา กระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิตอลของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาทาน้ํานนทบุรีที่มี ระดับ

การศึกษา รายไดและอาชีพ ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัลธนาคารออม

สินโดยภาพรวมตางกัน 

      2.4 ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชนี รุงแสง (2562) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัลของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาทาน้ํานนทบุรี ที่กลาววา กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิตอลของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาทาน้ํานนทบุรีที่มี 

ระดับการศึกษา รายไดและอาชีพ ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัลธนาคาร

ออมสินโดยภาพรวมตางกัน  และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองรอย ลอดกรอง (2557) เรื่อง ปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินของลูกคาธนาคารออมสินเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาที่

มีอาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครในดาน
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การรับรูถึงความตองการ ดานคนหาขอมูล ดานการประเมินผลทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดาน

พฤติกรรมหลังการซื้อ ไมแตกตางกัน  

      2.5 ลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น 

MyMo ที่มีรายไดแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลโดยรวมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชนี รุงแจง,นรินทร สมทอง (2561) งานวิจัยเรื่อง  กระบวนการตัดสินใจ

ซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสินดิจิทัล ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาทาน้ํานนทบุรี พบวา 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษและสลากออมสิน

ดิจิทัลธนาคารออมสินตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของวิไลพร ทัดเทียม (2558) ปจจัยที่มีผลตอการ

ออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน พบวา ปจจัยสวน

บุคคลดานรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน สงผลตอการออมในรูปแบบของสลากออมสินพิเศษแตกตางกัน  

     2.6 การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล โดยภาพรวม ตางกัน 

ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาที่ลูกคามีพฤติกรรมตางกัน ประกอบดวย วัตถุประสงคในการซื้อ งบประมาณในการ

ซื้อ ความถี่ในการซื้อเฉล่ียตอป โอกาสในการซื้อ ทําใหมีการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สมนึก มังกร (2559) พบวา ลูกคาที่มีพฤติกรรมแตกตางกันไป ไมวาจะเปนความตองการ

ทางดานรางกาย ความตองการความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทําใหความตองการแตกตางกัน

ออกไปและสอดคลองกับงานวิจัยของ จุรีพร อินทรานุรักษ (2554) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด จ.นครราชสีมา พบวาปจจัยดานพฤติกรรม

ของผูซื้อสลากออมสินพิเศษ (วัตถุประสงคที่ซื้อ มูลคาที่ซื้อ ซื้อใหใคร ซื้อเมื่อใด ผูมีอิทธิพลตอการซื้อ) ที่

แตกตางกัน 

 3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผาน

แอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดของการซื้อสลากดิจิทัลโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ จุรีพร อินทรานุรักษ (2554) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออม

สินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด จ. นครราชสีมา พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ในดาน

ผลิตภัณฑมากที่สุด 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น MyMo ของลูกคา

ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใหธนาคารไดสามารถนําขอเสนอแนะ

ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 1. ปจจัยสวนบุคคล  
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 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาลูกคาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร มีปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ตางกัน ทําใหการตัดสินใจของ

ลูกคาธนาคารออมสิ ตางกัน ดังนั้นธนาคารออมสินในแตละสาขาตองใหความสําคัญ และสนใจปจจัยสวน

บุคคลเพราะมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัล 

 2. พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคประกอบดวย วัตถุประสงคในการซื้อ งบประมาณในการ

ซื้อ ความถี่ในการซื้อเฉล่ียตอป โอกาสในการซื้อตางกัน ทําใหการตัดสินใจของลูกคาธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา สวนผสมทางการตลาด ประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมทางการขาย ตางกัน ดังนั้นหากลูกคาที่มีพฤติกรรมผูบริโภคประกอบดวย 

วัตถุประสงคในการซื้อ งบประมาณในการซื้อ ความถี่ในการซื้อเฉล่ียตอป โอกาสในการซื้อ ยอมมีผลตอการ

ตัดสินใจของลูกคาซื้อสลากออมสินดิจิทัลของธนาคารออมสินในดานตางๆ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคูไปกับวิจัยเชิงปริมาณ เชน การ

สัมภาษณผูซื้อสลากออมสินพิเศษดิจิทัลในแตละชวงเวลา เพื่อใหไดขอมูลที่ดีในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้น ควรขยาย

ขอบเขตดานประชากรใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหไดความแตกตางและขอสรุปที่เหมาะสม และ

ครอบคลุมความตองการของลูกคาเพิ่มมากขึ้น 
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