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บทคัดยอ 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลที่สงผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก  ปจจัยสวนบุคคล สวนประสมการตลาดออนไลน การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ และการยอมรับเทคโนโลยี โดยใชกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจออมผานสลาก
ออมสินดิจิทัล จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติการทดสอบแบบ  
t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเพศหญิง มีอายุมากกวา 45 ป มีสถานภาพสมรส 
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน มากกวา 30,001 บาท มีคาใชจายตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
และมีภาระหนี้สินตอเดือน ต่ำวา 10,000 บาท สวนประสมการตลาดออนไลนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (𝑋𝑋�= 4.11) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการรักษาความเปนสวนตัว (𝑋𝑋�= 4.25)  การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 4.18) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ การโฆษณา (𝑋𝑋�= 4.36) การยอมรับเทคโนโลยีโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.35) เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการรับรูประโยชน (𝑋𝑋�= 4.43) และการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.22) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ออมผานสลากออมสินดิจิทัลเพื่อเปนเปาหมายในการออมอยางหนึ่ง (𝑋𝑋�= 4.32)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดือน และคาใชจายตอเดือน ตางกัน ทำใหการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลโดยภาพรวมตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประสมการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการรักษาความเปนสวนตัว และดาน

ใหบริการสวนบุคคล มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง การสงเสริม

การขาย และการโฆษณา มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูความงายในการใชงาน และดานการรับรู
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ประโยชน มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ: การตัดสินใจออม 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to examine the Influencing, online marketing mix, Integrated 
marketing communications and technology acceptance affect decision saving  through Digital Salak the 
Government Savings Bank of people in Bangkok, factors include demographic factors, online marketing 
mix, Integrated marketing communication and technology acceptance. The 400 sample were drawn 
from residents in Bangkok of the  decision saving  through Digital Salak  the Government Savings Bank. 
Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and collected 
data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that  the most people  in Bangkok of the respondents were female over 
45 years old , married , received Bachelor’s Degree, received monthly income over  30,001 bath, 
monthly expenses of  10,001 -20,000 bath and monthly debt under 10,000 bath. Online marketing mix 
were at high level (𝑋𝑋�= 4.11). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was 
privacy (𝑋𝑋� = 4.25). Integrated marketing communications were at high level (𝑋𝑋�= 4.18). When each 
aspect, it was found that the aspect has the highest mean was advertising (𝑋𝑋�= 4.36). Technology 
acceptance were at high level (𝑋𝑋�= 4.35). When each aspect, it was found that the aspect has the 
highest mean was perceived usefulness ( 𝑋𝑋�= 4.43). Decision saving through Digital Salak  the 
Government Savings Bank of people  in Bangkok was rated at a high level (𝑋𝑋�= 4.22).   

The results of hypothesis test show that (1) the people in Bangkok with different status, 
education, income and expense had different overall the decision saving  through Digital Salak.  (2) 
Online marketing mixs, product, price, privacy and personalization had effect the decision saving 
through Digital Salak  the Government Savings Bank of people  in Bangkok at statistical significance of 
0.05 levels. (3) Integrated marketing communication, sales promotion, direct marketing, public relations 
and advertising had effect the decision saving through Digital Salak the Government Savings Bank of 
people in Bangkok at statistical significance of 0.05 levels.(4) Technology acceptance, perceived ease of 
use and perceive usefulness had effect the decision saving through Digital Salak the Government 
Savings Bank of people in Bangkok at statistical significance of 0.05 levels..  
Keyword: Decision Saving 

 
บทนำ 
          ปจจุบันเงินเปนปจจัยหลักที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย การออมเงินเปนสวนหนึ่งของการวางแผนการ
ใชจายเงินเพื่อไวใชในอนาคตยามเกิดเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ของตน เราควรวางแผนการใชจายและการเก็บออม โดย
เร่ิมจากการพิจารณารายไดตอเดือนภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหมีความสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกอยูตลอดเวลา การจัดสรรเงินออมใหเหมาะสมและสอดรับกับรูปแบบการใชจาย
และความจำเปนทางการเงินของตนเอง เพื่อปองกันปญหาการขาดสภาพคลอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นคงตอตนเอง
และครอบครัวตลอดไป (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2564) 
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ธนาคารออมสินเปนธนาคารของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ตางจากสถาบันการเงินอ่ืนทั้งหมด โดย พ.ร.บ. ธนาคาร
ออมสิน พ.ศ. 2489 มาตรา 21 มีสถานะการเงินที่มั่นคง โดยมีฐานเงินฝากและสินทรัพยที่มีขนาดใหญที่สุดของ
สถาบันการเงินของรัฐ ทั้งนี้ ธนาคารมีผลิตภัณฑเงินฝากที่เปดใหบริการลูกคาเทียบเทากับธนาคารพาณิชยทั่วไป มี
สาระสำคัญคือการคืนเงินตนและการจายดอกเบี้ยเงินฝากใหแกผูฝากเงินกับธนาคารออมสินมีรัฐบาลเปนประกันทัง้สิน้ 
ทั้งนี้ธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑเงินฝากที่เปดใหบริการลูกคาเทียบเทากับธนาคารพาณิชยทั่วไป ไดแก เงินฝากเผื่อ
เรียกพิเศษ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.35 ตอป และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.45 
ตอป รวมถึงสลากออมสินดิจิทัล 1 ป และ 2 ป (ธนาคารออมสิน, 2564) 

สลากออมสินเปนทางเลือกหนึ่งในการออมของผูที่ชอบลุนรางวัลรายเดือน แมจะใหผลตอบแทนไมสูงนัก แต
ก็จะไดเงินตนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด ซึ่งแตกตางจากการซื้อหวยหรือสลากกินแบงรัฐบาล สถาบันการเงินที่ออก
สลากสวนใหญเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สลากขายเปนจำนวนหนวยและมีการกำหนดอายุที่แนนอน (เชน 
อายุ 3 ป หรือ 5 ป) และมักมีการจายดอกเบี้ยเปนผลตอบแทนดวยหากถือจนครบตามเกณฑที่ผูออกสลากกำหนด  
ผูซื้อสลากสามารถลุนรางวัลไดทุกงวดจนกวาสลากจะหมดอายุ สลากบางรุนจะมีบริการพิเศษที่สามารถใชสลาก     
ค้ำประกันการกูเงินไดอีกดวย (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2564) สลากดิจิทัลเปนการออมเงนิรูปแบบหนึ่งของธนาคาร
ออมสิน โดยผูฝากจะไดรับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดและมีสิทธิ์ลุนรางวัลสลากทุกเดือน โดยหากครบกำหนดอายุ
สลากผูฝากจะไดเงินตนคืนพรอมดอกเบี้ย สลากออมสินดิจิทัลไดออกจำหนายคร้ังแรก ผานชองทางบริการ Mobile 
Banking (MyMo) ตั้งแตป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน ไดมีสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ป และ 2 ป ราคาหนวยละ 20 
และ 100 บาท มีการออกรางวัลทุกวันที่ 16 (สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ป) และทุกวันที่ 1 (สลากออมสินพิเศษ
ดิจิทัล 2 ป) ของเดือน ผูซื้อมีสิทธิลุนเงินรางวัลแตละเดือนตั้งแต 20 – 5,000,000 บาท ซึ่งตั้งแตระยะเวลาดำเนินการ 
ธนาคารออมสินไดมีการปรับปรุงเงื่อนไขตางๆ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับความตองการของลูกคา (ธนาคารออมสิน, 
2564)   
 จากความสำคัญของปญหาผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาอิทธิพลสวนประสมการตลาดออนไลน การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการยอมรับเทคโนโลยีสงผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำขอมลูที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการออมผาน
สลากออมสินดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดออนไลน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตงานวิจัย 
         การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองอิทธิพลสวนประสมการตลาดออนไลน การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ และการยอมรับเทคโนโลยี สงผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย โดยผูวิจัยไดทำการกำหนดขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี้ 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจออมผานสลากออมสิน
ดิจิทัลใชวิธีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกำหนดคา
ความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะไดจำนวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน          
 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองอิทธิพลสวนประสมการตลาดออนไลน การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ และการยอมรับเทคโนโลยี สงผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยทางผูวิจัยจะทำการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล สวนประสมการตลาดออนไลน
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ และการยอมรับเทคโนโลยี ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัล 



4 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลตางกันทำใหการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน  
 สมมติฐานที่ 2 สวนประสมการตลาดออนไลนมีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 4 การยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทำใหทราบถึงอิทธิพลสวนประสมการตลาดออนไลน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการยอมรับ
เทคโนโลย ีสงผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทำใหทราบถึงการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 

3. นำผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการออมผานสลากออมสินดิจิทัลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
แนวคิดและทฤษฎี 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

Kotler (2000) กลาวไววา การตัดสินใจ ประกอบดวย การจูงใจ การเรียนรู บุคลิกภาพ และการเขาใจตอ
ทัศนคติของลูกคา แสดงใหเห็นวาความตองการ รวมทั้งความตระหนักตอผลิตภัณฑที่มีอยูอยางหลากหลาย กิจกรรมที่
ลูกคาไดเก่ียวของกับผลิตภัณฑที่มี และทายที่สุดคือ การนำขอมูลนั้นมาประมวลผล ณัชชา สุวรรณวงศ (2560) ให
ความหมายวา การตัดสินใจ หมายถึง การใชความคิดในการศึกษาและวิเคราะหปญหาหรือโอกาสในการประเมินหรือ
พิจารณาทางเลือก ที่เหมาะสมและดีที่สุดจากหลายทางเลือกเพื่อใหเปนไปบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

ศุภร เสรีรัตน (2550) ไดใหความหมายไววา  การตัดสินใจวา หมายถึง การเลือกที่จะกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกหลาย ๆ ทางที่มีอยู 
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดออนไลน 
 วิเชียร วงศณิชชากุล (2550) กลาวไววา องคประกอบการตลาดแบบใหม ซ่ึงเปนสวนประสมการตลาดออนไลน 
(Online Marketing Mix) ประกอบดวย 6 P’s ไดแก ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา (Price)  การจัดจำหนาย (Place)  การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) และการใหบริการสวนบุคคล (Personalization) 
โดยทุกปจจัยนั้นมีความเก่ียวของกันและมีความสำคัญอยางมาก 
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

Schultz et al. (1994) ใหความหมายการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการวาเปนกระบวนการพิจารณา
แผนงานของการติดตอสื่อสารทางการตลาดที่จะตองใชการสื่อสารเพื่อจูงใจในหลากหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมาย
อยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสราง ความคิดอันจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ง
เคร่ืองมือในการสื่อสารนั้นอาจใชทั้งสื่อและไมใชสื่อ แตละเคร่ืองมือจะมีความเก่ียวของกัน ไมไดเนนที่เคร่ืองมือใด
เคร่ืองมือหนึ่งเปนเกณฑ การเลือกใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จึงมีความจำเปนที่จะตองวางแผนเปนกลยุทธ
ที่เปนหนึ่งเดียว (One single Strategic) และถึงแมวาการโฆษณาและเคร่ืองมือการสื่อสารอ่ืน ๆ จะมีบทบาทและ
หนาที่ทางการตลาดที่แตกตางกันไป แตจุดมุงหมายหลักของการสื่อสารนั้นคือการนำไปสูการสรางคุณคาของตรา
สินคา (Brand Equity)  
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ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2545) การสื่อสารตลาดแบบครบวงจรคือ กระบวนการนำเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดใน
หลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสานใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคเปาหมายอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบริโภคเปาหมาย
รับรูไดวาสินคานั้น ๆ มีคุณคาเพิ่ม (Value Added) ไปจากสินคาของผูผลิตรายอ่ืน ๆ ในตลาด 
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

Foster (1973) กลาวไววา การยอมรับเทคโนโลยี คือ การรับรูขอมูลของบุคคลจากการที่เรียนรูไดดวยตนเอง
เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งการยอมรับนั้นจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีการวิเคราะหถึงประโยชนหรือความจำเปนใน
การใชงานจนกวาจะแนใจวาจะไดรับประโยชนอยางแทจริง จึงจะสามารถทำใหเกิดการยอมรับ 

Davis (1989) กลาววา การยอมรับเทคโนโลยีคือ การรับรูถึงประโยชน การรับรูความงายในการเขาถึงการใช
เทคโนโลยี 
วิธีดำเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
          การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดยใชเคร่ืองมือ
การวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการเก็บรวบรวมขอมูล และนำไปไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะห
ทางสถิต ิ 
2. ประชากรที่ใชในการวิจัย          
 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัล ซึ่งไมสามารถรูจำนวนประชากรที่
แนนอนได ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่
แนนอน ขนาดของกลุมตัวอยางจึงไดจากสูตรการคำนวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจำนวนประชากร โดยการเปดตาราง
หาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) เพื่อกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษา ซ่ึงการเปดตารางหาขนาดของ
กลุมตัวอยางจะเปดตารางที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน 
3. เคร่ืองมือใชในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเปนเคร่ืองมือหลักที่
นำมาเก็บรวบรวมขอมูล โดยทางผูวิจัยก็ไดมีการศึกษาหาความรู คนควาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีตางๆ 
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อที่จะนำความรูที่ไดมานั้นไปกำหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัยที่
ผูวิจัยศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นตัวแปรที่เก่ียวของ โดยตัวแปรที่ไดมานั้นจะชวยพัฒนาการสรางแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนด โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 5 สวนดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามเก่ียวของกับปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน และภาระหนี้สินตอเดือน มีคำถาม
ทั้งหมด 7 ขอ 
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับสวนประสมการตลาดออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนคำถามที่เก่ียวของกับสวนประสมการตลาดออนไลน ซ่ึงประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการรักษาความเปนสวนตัว และดานใหบริการสวนบุคคล มีคำถามทั้งหมด 12 ขอ 
 สวนที่ 3  ขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจทิัล
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนคำถามที่เก่ียวของกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไดแก การโฆษณา 
การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การขายโดยพนกังาน และการตลาดทางตรง มีคำถามทั้งหมด 15 ขอ 
 สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนคำถามที่เก่ียวของกับการยอมรับเทคโนโลยี ไดแก ดานการรับรูความงายในการใชงาน และ
ดานการรับรูประโยชน มีคำถามทั้งหมด 11 ขอ 
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           สวนที่ 5 การตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนคำถามที่เก่ียวของ
กับ การตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มคีำถามทั้งหมด 9 ขอ 
4. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ไดมีการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดมีการนำแบบสอบถามมาใชเปนเคร่ืองมือใน
การวิจัย ซึ่งการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย สามารถสรุปเปนข้ันตอนไดดังนี้  
 1. การศึกษาคนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับตวัแปรการตัดสินใจออมผานสลากออมสิน
ดิจิทัล  
 2. นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรตาม ทำข้ึนเพื่อทำใหความหมายของตัวแปรตางๆ 
 3. นำนิยามศัพทเฉพาะที่ไดมาสรางเปนขอคำถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธกับนิยามศัพทของตัวแปร
ทั้งหมด  
 4. จัดทำรางแบบสอบถาม  
 5. ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวาแบบสอบถามมี
การใชภาษาและลักษณะของขอความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่จะดำเนินการวิจัย 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผูวิจัยดำเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความนาเชื่อถือ กอนนำแบบสอบถามไป
ดำเนินการวิจัยใชงานจริง โดยนำรางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาทำการตรวจสอบคำถาม การใชภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา โดยใชวิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตามตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมดานเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม ซึ่งผูวิจัยจะ
นำคำแนะนำของอาจารยทีป่รึกษามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนนำไปใชงานจริง  
 2. ผูวิจัยไดมีการจัดทำแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ทางผูวิจัยใชในการ
วิเคราะหขอมูลการวิจัย จำนวน 30 คน เพื่อทำการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) (Cronbach, 1974)  สวนประสมการตลาดออนไลนโดยภาพรวม
เทากับ 0.952 แสดงเปนรายดาน ดังนี้ ดานผลิตภัณฑเทากับ 0.928 ดานราคาเทากับ 0.832 ดานการรักษาความเปน
สวนตัวเทากับ 0.913 และดานใหบริการสวนบุคคล 0.913 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยภาพรวมเทากับ 
0.977 แสดงเปนรายดานดังนี้ ดานโฆษณาเทากับ 0.957 ดานการสงเสริมการขายเทากับ 0.909 การประชาสัมพันธ
เทากับ 0.902 การขายโดยใชพนักงานขายเทากับ 0.953 และการตลาดทางตรงเทากับ 0.922 การยอมรับเทคโนโลยี โดย
ภาพรวมเทากับ 0.977  แสดงเปนรายดาน ดังนี้ ดานการรับรูความงายในการใชงานเทากับ 0.963 และดานการรับรู
ประโยชนเทากับ 0.975  การตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลเทากับ 0.977  
 3. เมื่อผูวิจัยนำขอบกพรองมาปรับปรุง แกไข โดยขอคำปรึกษาและผานความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาอีกคร้ัง จนไดเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ จึงนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปสอบถามกลุมตัวอยางตามที่
ไดกำหนดไวในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล   
 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการแกไขและผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษามาดำเนินการ
จัดทำแบบสอบถามออนไลน เพื่อทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนด จำนวน 400 คน ซึ่งกลุมตัวอยางคือ 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัล โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient 
Sampling) เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ขนาดของกลุมตัวอยางจึงไดจากสูตรการคำนวณกลุมตัวอยาง
แบบไมทราบจำนวนประชากร โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane ที่คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
ที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หลังจากนั้นสงแบบสอบถามใหประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลครบจำนวน 400 ชุดแลว ผูวิจัยไดดำเนินการในข้ันตอนตอไป 
ผูวิจัยทำการนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
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7. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล  
          เมื่อผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดมาทำการประมวลผลดวยการ
วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
           1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 
ไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน และ
ภาระหนี้สินตอเดือน  
           1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ไดแก สวนประสมการตลาดออนไลน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การยอมรับเทคโนโลยี และการ
ตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

 2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามเพศ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 

 2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน และภาระหนี้สินตอเดือน จะใชการวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนราย
คู โดยใชวิธีของ LSD 

 2.3 เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดออนไลน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การยอมรับ
เทคโนโลยี ที่มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองอิทธิพลสวนประสมการตลาดออนไลน การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ และการยอมรับเทคโนโลยี สงผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
มากกวา 45 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน มากกวา 30,001 บาท มีคาใชจาย
ตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีภาระหนี้สินตอเดือน ต่ำวา 10,000 บาท 
 ผลการวิเคราะหสวนประสมการตลาดออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูในระดับ
ความสำคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีระดับสำคัญมากที่สุดคือ ดานการรักษาความเปนสวนตัว ดานที่มี
ระดับสำคัญมากโดยเรียงตามลำดับดังนี้ คือ ดานใหบริการสวนบุคคล  ดานผลิตภัณฑ และดานราคา การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมาก เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานที่มีระดับสำคัญมากที่สุดคือการโฆษณา ดานที่มีระดับสำคัญมากโดยเรียงตามลำดับดังนี้ คือ การขายโดย
พนักงาน การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง การยอมรับเทคโนโลยีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสำคัญ
มากที่สุด โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ดานการรับรูประโยชน และดานการรับรูความงายในการใชงาน  

ผลการวิเคราะหการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู
ในระดับความสำคัญมากทีสุ่ด 
 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน และภาระหนี้สิน
ตอเดือน สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
และคาใชจายตอเดือน ตางกัน ทำใหการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลโดยภาพรวมตางกัน และประชาชนในเขต
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กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และภาระหนี้สินตอเดือนตางกัน ทำใหการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัล          
โดยภาพรวมไมตางกัน 
 ผลการวิเคราะหสวนประสมการตลาดออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ สวนประสมการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ ดานการรักษาความ
เปนสวนตัว ดานราคา และดานใหบริการสวนบุคคล มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะหการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรง การสงเสริมการขาย และการโฆษณา มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การขายโดยพนักงาน ไมมีผลตอการตัดสินใจออมผาน
สลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะหการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ไดการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูความงายในการใชงาน และดานการรับรู
ประโยชน มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญในออม
ผานสลากออมสินดิจิทัลเพื่อเปนเปาหมายในการออมอยางหนึ่ง โดยใหความสำคัญในเร่ืองของการกระจายการออม การ
เสี่ยงโชค และผลตอบแทนที่ไดรับไมเสียภาษี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหนึ่งฤทัย ไชยลา (2563) ไดทำการศึกษา 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกคาธนาคารออมสิน ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกคา
ธนาคารออมสินในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ปจจัยบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน และภาระหนี้สินตอเดือน
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน 
ตางกัน ทำใหการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลโดยภาพรวมตางกัน แสดงวา สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือน และคาใชจายตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพล คันธชาติศิริกุล (2562)ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่
ธนาคารออมสิน สาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร พบวา ลูกคาที่ซื้อสลากออมสินพิเศษกับธนาคารออมสิน ที่มีสถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้      
ทาวเวอร ที่แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ บวรลักษณ เสนาะคำ (2562) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีรายไดเฉลี่ตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน และ 
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รวีพรรณ อุตรินทร (2563) ไดศึกษาการตัดสินใจออมเงินและลงทุนของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พบวา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่มีคาใชจายตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจ
ออมและลงทุนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดบั 

2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และภาระหนี้สินตอเดือนตางกัน ทำใหการตัดสินใจออมผาน
สลากออมสินดิจิทัลโดยภาพรวมไมตางกัน แสดงวาเพศ อายุ และภาระหนี้สินตอเดือน ไมมีผลตอการตัดสินใจออมผาน
สลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ไมวาเพศชายหรือเพศหญิง มีการตัดสินใจออมผาน
สลากออมสินดิจิทัลโดยภาพรวมที่คลายคลึงกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ บวรลักษณ เสนาะคำ (2562) ไดศึกษาปจจัยที่มี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร พบวา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีเพศแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาผานเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน อายุ
ตางกันไมสามารถบอกไดวาระดับการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตางกัน
ได ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ฐานิสร ไกรกังวาร และธรรมวิมล สุขเสริม (2562) ไดศึกษาการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดทา  
ผิวกายของลูกคาในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ลูกคาในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนลูกคาที่มีประสบการณซื้อครีมกันแดด
ทาผิวกายในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือครีมกันแดดทาผิวกายไมแตกตางกัน และภาระ
หนี้สินตอเดือนตางกันไมสามารถบอกไดวาระดับการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ มงคลชัย จำรูญ (2560) ไดทำการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ออมเงินในกองทุนการออมแหงชาติของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร พบวา ภาระหนี้สินตอเดือนที่ตางกันไมมี
ผลตอการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแหงชาติของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน 
 3. ผลการศึกษาสวนประสมการตลาดออนไลนมีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 
 สวนประสมการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการรักษาความเปนสวนตัว และดานใหบริการ
สวนบุคคล มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจทิัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญตอสวนประสมการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ ดานการรักษาความ
เปนสวนตัว ดานราคา และดานใหบริการสวนบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก มีความเห็นวา ชื่อเสียงและการยอมรับ
ของสลากออมสินดิจิทัล รูปแบบและความสวยงาม และจำนวนอายุของสลากออมสินดจิิทัล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ธนพล คันธชาติศิริกุล (2562) ทำการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขา 
สาธรซิตี้ ทาวเวอร โดยพบวา สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสลาก
ออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสินสาขาสาธรซิตี้ ทาวเวอร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานราคาและดานการ
รักษาความเปนสวนตัว มีความเห็นวา ราคาตอหนวย อัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากการออมผานสลากออมสินดิจิทัล และ
จำนวนเงินรางวัล การมีระบบบันทึกขอมูลสลากออมสินดิจิทัลที่ลูกคาเคยออมหรือสนใจ การใหบริการและแนะนำ
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมใหแกลูกคาดวยความเอาใจใส และการใหคำแนะนำ คำปรึกษา เก่ียวกับขอสงสัย ตาง ๆ ใหกับ
ลูกคารายบุคคล สงผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรุโณทัย ปญญา (2562) 
ที่ไดศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นผานสังคมออนไลน (เฟซบุก) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทาง
การตลาดออนไลน ดานราคา และดานการรักษาความเปนสวนตัว มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นผานสังคมออนไลน  
(เฟซบุก) ของนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดานใหบริการสวน
บุคคล ความเห็นวา การมีระบบบันทึกขอมูลสลากออมสินดิจิทัลที่ลูกคาเคยออมหรือสนใจ การใหบริการและแนะนำ
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมใหแกลูกคาดวยความเอาใจใส และการใหคำแนะนำ คำปรึกษา เก่ียวกับขอสงสัย ตาง ๆ ใหกับ
ลูกคารายบุคคล  สงผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิคณา ศรีบุญนาค  และ
อุมาพร พงษสัตยา (2562) ทำการศึกษาสวนประสมการตลาดที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำอางเกาหลี ผาน
แอปพลิเคชันออนไลน โดยพบวา สวนประสมการตลาดออนไลนดานใหบริการสวนบุคคล มีความสัมพันธกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองสำอางเกาหลี ผานแอปพลิเคชันออนไลนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ผลการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 
 4.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาด
ทางตรง มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญตอการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา การสงเสริมการขาย 
การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความเห็นวา การโฆษณาผานสื่อ ทำให
ประชาชนรูจักสลากออมสินดิจิทัล และตระหนักถึงประโยชนและคุณคาของสลากออมสินดิจิทัล การที่ธนาคารออกบูธ
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เพื่อประชาสัมพันธ ใหขอมูล ขาวสาร ผานชองทาง Social media และการเปดตัวผลิตภัณฑใหม ไมมีผลตอการตัดสินใจ
ออมผานสลากออมสินดิจิทัล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย ไชยลา (2563)  ไดทำการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกคาธนาคารออมสิน โดยพบวา การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการในดานดานการโฆษณา และการประชาสัมพันธ สงผลทางบวกตอ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผาน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกคาธนาคารออมสิน อยางมีนัยสำคัญ 0.05 การสงเสริมการขายและการตลาดทางตรง มี
ความเห็นวา การใหของสมนาคุณ การจัดรายการชิงโชค เชน ลุนรับโชค 2 ตอ หรือรางวัลพิเศษอ่ืน ๆ  รวมถึงการใหอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูง การแจงรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑผาน ทาง E-mail  ทาง Social Media เชน Line Official, 
Facebook Fanpage และทางจดหมาย หรือ ทางโทรศัพท มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัล ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรม เพื่อกระตุนใหเกิดการ
ซ้ือสินคาหรือบริการ เปนการใหขอเสนอตอกลุมเปาหมาย และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนการนำ
ฐานขอมูลของลูกคามาใชในการสงขอมูลขาวสารทางการตลาดไปยังลูกคากลุมเปาหมายโดยตรง เพื่อใหลูกคา
กลุมเปาหมายไดรับการตอบสนองหรือการเลือกซื้อสินคา 
 4.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การขายโดยพนักงาน ไมมีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสิน
ดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญตอ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการการขายโดยใชพนักงานขาย ในระดับมาก มีความเห็นวา การที่พนักงานขายแนะนำ
ผลิตภัณฑอยางละเอียดเขาใจงาย เอาใจใส มีมารยาท พูดจาสุภาพ มีผลตอ การตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัล ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย ไชยลา (2563)  ไดทำการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 
ผานแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกคาธนาคารออมสิน โดยพบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในดานการขายโดย
ใชพนักงาน ไมสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกคาธนาคารออมสิน 
 5. ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 
 5.1 การยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูความงายในการใชงาน และดานการรับรูประโยชน มีผลตอการตัดสินใจ
ออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครใหความสำคัญตอการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูความงายในการใชงาน และดานการรับรูประโยชน
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีความเห็นวา การติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อใชงานงายสะดวกรวดเร็ว แอปพลิเคชันมี
ความเสถียรในการใชงาน  ข้ันตอนในการออมผานการซ้ือสลากออมสินดิจิทัลเขาใจงาย  สามารถออมผานการซ้ือสลาก
ออมสินดิจิทัลไดอยางรวดเร็ว และสามารถออมผานมือถือไดทั้งระบบปฏิบัติ การ IOS และ Android ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐนันท พิธิวัตโชติกุล (2558) ที่ไดศึกษา การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ การตลาดผานสื่อสังคม
ออนไลนและพฤติกรรมผูบริโภคออนไลนที่สงผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาออนไลนผานแอปพลิเคชันของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยพบวา การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูความงายในการใชงานของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มี
ผลตอความตั้งใจซื้อสินคาออนไลนผานแอปพลิเคชัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และดานการรับรูประโยชน 
มีความเห็นวา สลากออมสินดิจิทัลชวยประหยัดเวลาเดินทางไปซื้อที่ธนาคาร ชวยลดคาใชจายในการเดินทาง ไมตองถือ
เงินสดไปที่ธนาคาร ออมและถอนไดตลอดเวลาที่ตองการ สามารถตรวจสอบขอมูลสลากออมสินดิจิทัลไดทุกเวลาตามที่
ตองการขอมูล และระบบสลากออมสินดิจิทัลมีความปลอดภัยในการเขาใชงาน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย 
ไชยลา (2563) ไดทำการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล ผานแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกคา
ธนาคารออมสิน โดยพบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงประโยชน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผานแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกคาธนาคารออมสิน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุธาสินี ตุลานนท (2562) ไดทำการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของ
ผูสูงอายุ โดยพบวาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ดานการรับรูประโยชนจากการใชงาน มีผลตอการ ตัดสินใจซื้อสินคา
ออนไลนของผูสูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสิน
ดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัตอไปนี้ 
สวนประสมการตลาดออนไลน 
 สวนประสมการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการรักษาความเปนสวนตัว และดานใหบริการ
สวนบุคคล มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ดานผลิตภัณฑ
ธนาคารควรใหความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงสลากใหทันสมัยเพื่อสามารถดงึดูดผูบริโภค โดยควรมีการออกสลาก
มาใหเลือกหลายรูปแบบ เพื่อใหผูบริโภคไดตัดสินใจในการเลือกซื้อ ดานราคา ธนารคารควรใหความสำคัญกับการตั้งราคา
ของสลากใหเหมาะสม และมีความหลากหลาย เพื่อใหประชาชนทั่วไปเขาถึงได ดานการรักษาความเปนสวนตัว ธนาคาร
ควรใหความสำคัญอยางมากตอการพัฒนาและปรับปรุงระบบดานการรักษาความเปนสวนตัวของลูกคาตลอดเวลา เพื่อ
รักษาขอมูลที่สำคัญของลูกคาใหเปนความลับและไมใหร่ัวไหลออกไปภายนอก โดยนำโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและเปน
ที่นิยมระดับสากลมาใชในองคกร และดานใหบริการสวนบุคคล ธนาคารควรมีการบริการทั้งกอนและหลังการขายสลาก มี
การตอบกลับและเสนอแนะลูกคาอยางรวดเร็วทันถวงที เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา และเมื่อผลิตภัณฑใหมๆ
ออกมามีการแจงใหลูกคาทราบทันที  
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 

1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาด
ทางตรง มีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การโฆษณา 
ธนาคารควรใหความสำคัญตอการโฆษณา โดยมุงเนนผานชองทางโซเชียลมีเดีย เพราะสามารถเขาถึงไดงาย และยังเปน
โอกาสในการดึงดูดกลุมลูกคาใหมได การสงเสริมการขาย ธนาคารควรเพิ่มกลยุทธในการขาย โดยเพิ่มเงินรางวัลใหสูงข้ึน 
หรือจำนวนรางวัลพิเศษเพิ่มมากข้ึน เพื่อดึงดูดความสนใจลูกคาทำใหเกิดความรูสึกถึงความคุมคาในการออมสลาก การ
ประชาสัมพันธ ธนาคารควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ออกบูธในงานเก่ียวกับการเงิน และควรมีขอเสนอพิเศษมานำเสนอ
เฉพาะในงาน เพื่อจูงใจลูกคาในการตัดสินใจซื้อสลาก การตลาดทางตรง ธนาคารควรใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ตางๆ ผานสื่อดิจิทัล เชน Line Official ของธนาคาร, Facebook, E-mail เปนตน ซึ่งสามารถทำใหลูกคาเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดไดงายข้ึน และนำไปสูการตัดสินใจในการซ้ือสลาก 

2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การขายโดยพนักงาน ไมมีผลตอการตัดสินใจออมผานสลากออมสิน
ดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวาลูกคาไมไดใหความสำคัญตอการขายของพนักงาน เนื่องจาก
ลูกคาสามารถหาขอมูลเองไดผานทางชองทางดิจิทัล และพนักงานอาจจะใหขอมูลไมตรงความตองการ รวมถึงกิริยาและ
มารยาทของพนักงานมีผลตอการตัดสินใจ ดังนั้นทางธนาคาควรมุงเนนพัฒนาดานบริการ การสงเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ที่ดีตอลูกคาดวย 
การยอมรับเทคโนโลย ี
 การยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูความงายในการใชงาน และดานการรับรูประโยชน มีผลตอการตัดสินใจออม
ผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ดานการรับรูความงายในการใชงาน ธนาคารควร
พัฒนาระบบการใชแอปพลิเคชั่นใหเขาใจงาย โดยมีการแนะนำข้ันตอนการซื้อสลากใหละเอียดมากยิ่งข้ึน ซึ่งสงผลให
ลูกคาเขาถึงและเกิดความงายในการใชบริการ เพื่อนำไปสูการตัดสินใจซื้อสลาก ดานการรับรูประโยชน ธนาคารควรแสดง
ใหลูกคาเห็นถึงประโยชนของการออมผานสลากดิจิทัล วาลูกคาจะไดรับความสะดวก โดยไมตองเดินทางไปธนาคารก็
สามารถซื้อสลากไดทุกที ทำใหงายตอการตัดสินใจการออมสลากอีกดวย 
ขอเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยคร้ังตอไป 
 1. เนื่องจากการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนเร่ืองที่เก่ียวกับ
ทัศนคติของบุคคล มิใช เปนสิ่งที่ถาวรและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอตาม
สภาพแวดลอมและกาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้ำในเร่ืองนี้จึงเปนสิ่งที่นากระทำ โดยตองมีระยะเวลาหางกันพอสมควร ทั้งนี้
เพื่อประโยชนตอการตัดสนิใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอไป 
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 2. การศึกษาการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลคร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้น ในการวิจัย คร้ังตอไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางและครอบคลุมมากข้ึน เชน 
ศึกษาจากประชาชนในแตละภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจออมผานสลากออมสินดิจิทัลใน
ระดับประเทศตอไป 
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