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การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดจิทิลัของลูกค้าธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

DECISION TO PURCHASE GSB DIGITAL LOTTERIES OF CUSTOMER IN BANGKOK 
METROPOLITAN AREAS 

ชนกพร อู๋เวียงคอย 1 
 ประภสัสร วิเศษประภา 2 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการซ้ือ 
และการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีเคยซ้ือสลากออมสิน จ านวน 400 คน  
ผลการวิเคราะห์ พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ  พฤติกรรมในการเลือกซ้ือ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
งบประมาณในการซ้ือ และการยอมรับเทคโนโลย ี
มีผลต่อการการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ค าส าคญั: สลากออมสินดิจิทลั, การยอมรับเทคโนโลย,ี การตดัสินใจ  
 

Abstract 
The objective of this research was to study the purchasing decision of GSB digital lottery customers. in 

Bangkok and its vicinity The purpose of the research was to study personal factors. buying behavior And the 
adoption of technology affects the decision to buy GSB digital lottery of GSB customers. in Bangkok 
metropolitan area Data were collected by questionnaires from a sample of 400 people who had bought GSB 
lottery tickets. It was found that personal factors were age, occupation, purchasing behavior, including purchase 
objectives. purchase budget and technology acceptance Affects the decision to buy GSB digital lottery for GSB 
customers in Bangkok metropolitan area 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การออม เป็นการแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงเกบ็สะสมไวส้ าหรับวตัถุประสงคต่์าง ๆ เช่น 
เพื่อไวใ้ชใ้นอนาคตเผือ่เวลาฉุกเฉิน เพื่อใชใ้นส่ิงท่ีอยากไดห้รืออยากท า 
การออมส่วนใหญ่มกัอยูใ่นรูปแบบท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญเสียเงินตน้ต ่า 
และไดรั้บผลตอบแทนไม่สูงนกัเม่ือเทียบกบัการลงทุน เช่น การฝากออมทรัพย ์การฝากประจ า 
การซ้ือสลากออมทรัพย ์โดยทัว่ไปควรออมเงินประมาณ 1 ใน 4 ของรายไดแ้ต่ละเดือน 
อยา่งไรกต็ามอตัราส่วนน้ีสามารถเปล่ียนตามความเหมาะสม 
ข้ึนอยูก่บัรายไดปั้จจุบนัและแผนทางการเงินท่ีวางไว ้เช่น 
หากเรามีแผนท่ีจะใชเ้งินกอ้นใหญ่ในระยะเวลาอนัใกล ้อาจจ าเป็นตอ้งออมเงินมากกวา่ 1 ใน 4 
เพื่อใหเ้ราถึงเป้าหมายทางการเงินเร็วข้ึน แต่ถา้เรามีรายไดน้อ้ยและหน้ีสินเยอะ 
กอ็าจลดการออมลงเพื่อน าเงินจ านวนน้ีไปทยอยผอ่นช าระหน้ีสินท่ีมีใหห้มดก่อนแลว้ค่อยออมเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2561) 

สลากออมสิน เป็นรูปแบบหน่ึงของการออมเงิน โดยผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียตามอตัราท่ีก าหนด 
พร้อมมีสิทธ์ิลุน้รางวลัทุกเดือน ครบก าหนดไดเ้งินตน้คืนพร้อมดอกเบ้ียแบบคุม้แลว้คุม้อีก 
ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษและเอกลกัษณ์เฉพาะของสลากออมสิน  

นอกจากความน่าสนใจของสลากดิจิทลัท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถท ารายไดด้ว้ยตวัเอง เช่น 
การฝากสลากดิจิทลัไดเ้องทุกท่ี ทุกเวลา ถอนสลากดิจิทลัก่อนครบอาย ุ
รวมไปถึงการตรวจสอบขอ้มูลของสลากดิจิทลั และเงินรางวลัท่ีถูกในแต่ละงวด ผา่นทางแอปพลิเคชนั MyMo 
เม่ือถูกรางวลั MyMo จะแจง้ผลการถูกรางวลัสลากดิจิทลัผา่น Push Notification 
และสรุปรวมรายการสลากดิจิทลัทั้งหมดไวใ้นหนา้จอเดียวใหอี้กดว้ย 
ยงัไม่หมดเท่าน้ีความพิเศษของสลากดิจิทลั ท่ีใหผู้ซ้ื้อสามารถ 
ตั้งช่ือนามแฝงใหก้บัสลากดิจิทลัไดต้ามตอ้งการเพื่อบนัทึกไวเ้ป็นความทรงจ า เช่น 
ซ้ือเป็นท่ีระลึกในโอกาสพิเศษ เงินออมโบนสั เป็นตน้ (thumbsupteam, 2017) 

การเร่งข้ึนอยา่งรวดเร็วของพฒันาการของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 
ไดส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคและระบบเศรษฐกิจการเงินไทย 
ในดา้นระบบสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดส้นบัสนุนการปรับตวัเขา้สู่ยคุดิจิทลั 
ผา่นการสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินดิจิทลัท่ีส าคญั เช่น ระบบพร้อมเพย ์QR code 
standard และระบบการยนืยนัตวัตนแบบดิจิทลั ตลอดจนพฒันากลไกสนบัสนุนอ่ืน ๆ เช่น Regulatory Sandbox 
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และปรับกฎเกณฑเ์พื่อเอ้ือใหส้ถาบนัการเงินสามารถใหบ้ริการผา่นช่องทางดิจิทลัไดง่้ายข้ึน ส่งผลใหท้ั้ง 
ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบธุรกิจการเงินสามารถปรับตวัเขา้สู่ยคุดิจิทลัไดอ้ยา่งรวดเร็ว สะทอ้นไดส่้วนหน่ึงจาก 
ปริมาณธุรกรรมท่ีท าผา่นช่องทางออนไลน ์โดยเฉพาะ Mobile banking ท่ีเร่งข้ึนอยา่งกา้วกระโดด 
พร้อมไปกบัการทยอยลดความส าคญัของจุดใหบ้ริการทางกายภาพ (เช่น สาขา และตู ้ATM) 
ขณะท่ีผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ ๆ 
ท่ีพึ่งพาระบบเทคโนโลยสีนเทศและขอ้มูลทางเลือกเพื่อใหบ้ริการแบบดิจิทลัทั้งกระบวนการ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2564) 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลยดิีจิทลันั้น มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 
หากเรามองในแง่บวกกจ็ะเห็นวา่ การพฒันาของเทคโนโลย ีคือ การท่ีท าใหธุ้รกิจมีการพฒันาตวัอยูต่ลอดเวลา 
และจากการท่ีเทคโนโลยมีีบทบาทในชีวติประจ าวนัมากข้ึน ท าใหผู้ค้นมีการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology 
Acceptance) จากการทบทวนวรรณกรรมและวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลโดยตรงต่อ การยอมรับเทคโนโลยหีรือนวตักรรมของผูใ้ช ้มีทั้งส้ิน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช ้(Perceived 
Usefulness) และการตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Behavior Intention)  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการซ้ือ 

การยอมรับเทคโนโลยแีละการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการซ้ือ 
และการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
นิยามศัพท์ 

สลากดิจิทลั หมายถึง สลากออมสินพิเศษ ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถท ารายการ ฝาก–ถอน-
ตรวจสอบขอ้มูลสลากดิจิทลั และตรวจสอบเงินรางวลัสลาก ผา่นช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) 
ไดด้ว้ยตนเอง 

ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบติัส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้และการศึกษา 
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พฤติกรรมในการเลือกซ้ือ หมายถึง 
พฤติกรรมของผูท่ี้เลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การยอมรับเทคโนโลย ีหมายถึง 
เป็นการน าเทคโนโลยท่ีียอมรับมาใชง้านซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตวับุคคลหรือการเปล่ียนแปลงต่างๆ 3 ดา้น 
คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ประโยชนใ์นการใชง้าน การตั้งใจท่ีจะใชง้าน 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน หมายถึง 
การรับรู้ถึงการใชเ้ทคโนโลยโีดยไม่ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ และความพยายามในการใชง้านมากนกั 

การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน หมายถึง 
การรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยนีั้นวา่มีส่วนช่วยในการพฒันาประสิทธิภาพของงานใหดี้ข้ึน 

การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา 
หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
และเป้าหมายของการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ผูท่ี้เคยซ้ือสลากธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 
โดยมุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะผูท่ี้ซ้ือหรือเคยซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริ
มณฑล  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ และตวัแปรตาม 
  2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
  - ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ การศึกษา 
  - ตวัแปรดา้นพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
งบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือแต่ละคร้ัง  
  - ตวัแปรดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน 
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน  
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ มีนาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ 
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 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ 
การใชก้ารประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ ซึ่งคาดวา่ จะสนองความตอ้งการของเขา 
(Schiffman and Kanuk, 1994) 
 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) 
ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่ จะเป็นการเสาะหา 
ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ 
ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอง้การของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งเงิน เวลาและก าลงัเพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ 
ซ้ือเม่ือไร อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 
 คอลแลต และแบลคเวลล ์(Kollat and Blackwell, 1968) 
ไดใ้หค้  าจ ากดัความของพฤติกรรมผบูริ้โภคไวว้า่การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้
และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อนและมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระทา ดงักล่าว 
 การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคตอ้งมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤ
ติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผู ้
บริโภค 
ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้
ยา่งเหมาะสม  ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย WHO? 
WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW?  
 ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ 
ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ 
และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลท าใหก้ารตดัสินใจซ้ือและใชบ้ริการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ 
โดยท่ีเราสามารถแบ่งปัจจยัท่ีจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการไดแ้ก่ 
 1. ปัจจยัภายใน (InternaI factors) 
 ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคลในดา้นความคิดและการแสดงออก 
ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยท่ีปัจจยัภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ความจ าเป็นความตอ้งการ หรือความปรารถนาแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติการรับรู้ 
  1.1 ความจ าเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) 
  1.2  แรงจูงใจ (Motive)  



6 

  1.3  บุคลิกภาพ (Personality)  
  1.4  ทศันคติ (Attitude)  
  1.5  การรับรู้ (Perception)  
  1.6   การเรียนรู้ (Learning)  
 2.  ปัจจยัภายนอก (External factors)   
 ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของบุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อ 
ความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ 
สภาพเศรษฐกิจ (Economy)  ครอบครัว (Family) สังคม (Social) วฒันธรรม (Culture) การติดต่อธุรกิจ (Business 
contact) สภาพแวดลอ้ม (Environment)  
 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลย ี
 แบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ี(A technology acceptance model หรือ TAM) 
เป็นทฤษฎีท่ีมีการยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตวัช้ีวดั ความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลย ีน าเสนอโดย Davis 
ซ่ึงเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA (ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล The theory of reasoned 
action)  เพื่อพฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM และใชศึ้กษาในบริบทการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 
โดยไม่น าบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม เขา้มาใชเ้ป็น 
ปัจจยัในการพยากรณ์พฤติกรรมการใชท่ี้เกิดข้ึนจริง  
 อยา่งไรกต็าม Davis และ Davis Bagozze และ Warshaw ,1989 ไดด้ดัแปลง TAM 
โดยไม่รวมทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม เพื่อใหส้ามารถ 
อธิบายความตั้งใจไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นยิง่ข้ึนและสามารถน ามาใชพ้ยากรณ์การยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศของแต่ละบุคคล เช่นงานวจิยัของ Davis Bagozze และ Warshaw และสามารถใชอ้ธิบาย 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจและพฤติกรรมการ ยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีเช่น งานวจิยัของ Davis 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตามทฤษฎี TAM  
 ทั้งน้ีแมว้า่ TAM สามารถใชพ้ยากรณ์การยอมรับการ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ Taylor และ Todde กล่าววา่ TAM มีขอ้จ ากดับางประการ 
จึงขาดความสมบูรณ์ส าหรับความตอ้งการใหม่ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี Malhotra และ Galletta กล่าววา่ 
ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการใชง้านจริง มีเพยีงความตั้งใจ 
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แสดงพฤติกรรมการใชเ้ท่านั้นจึงน าไปสู่การพฒันาขยายเพิ่มเติมแบบจ าลอง TAM 
โดยเพิ่มปัจจยัต่างๆเพื่อน ามาศึกษาในบริบทการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศใหมี้ความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 โดยหลกัการของ TAM 
จะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ ตวัแปรภายนอก (External variables) 
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยสีารสนเทศ (Perceived usefulness หรือ PU) 
การรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease of Use หรือ PEOU) และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 
(Attitude toward using)  
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 Kotler (2000, p. 176-178) กล่าววา่ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจ 
การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ 
และตระหนกัวา่มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่
หรืขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตใหม้าและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้นขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying 
Decision Process) เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของ ผูบ้ริโภคโดยมีล าดบั 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition)  
ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ 
สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง (Reality) ของส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเติมเตม็ส่วนต่างระหวา่งสภาพ อุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง 
โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป   
 2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information)  เม่ือเกิดปัญหา 
ผูบ้ริโภคกต็อ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการ ตดัสินใจ   
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ 
กจ็ะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน 
โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้ 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) 
โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจส าหรับ 
ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั 
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 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ 
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความ พอใจหรือไม่พอใจกไ็ด ้
ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่าง ๆ ของสินคา้ท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้าได ้
หรืออาจมีการแนะน าใหเ้กิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคกอ็าจเลิกซ้ือสินคา้นั้น ๆ ในคร้ัง 
ต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 
 กรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 2. 
พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินท่ีแตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 3. การยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

 
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือ 
1. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
2. งบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ัง 
3. ความถ่ีในการซ้ือแต่ละคร้ัง 
 
 

การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกค้
าธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

 
การยอมรับเทคโนโลย ี
1. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
2. การรับรู้ประโยชนใ์นการใชง้าน 
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ระเบียบวธีิวจิัย 

 
ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง : ป ร ะ ช า ก ร ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี ไ ด้ แ ก่ 

ลูกค้าธนาคารออมสิน ท่ีตัด สินใจซ้ือสลากออมสินดิ จิทัล  ใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ก า ห น ด ตั ว อ ย่ า ง  ( sample size) 
ให้มีความเหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงได้น าสูตรของยามาเน่ (Yamane,1976) 
ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ก ารก าห น ดก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  โด ยก าห น ด ให้ ข น าดป ระช าก ร มี ค่ า เท่ ากับ  162,071 คน 
และ ค่ าความ เช่ื อมั่น เท่ ากับ ร้อยละ  95 ซ่ึ งส าม ารถส รุป เป็ น ขน าดก ลุ่มตัวอย่ างได้  399 ตัวอย่ าง 
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ก า ห น ด ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ พิ่ ม อี ก  1 ค น ร ว ม ทั้ ง ห ม ด  400 ค น 
เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรเป้าหมาย 
โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Samling) 
 เคร่ืองมือการวจิยั คือ แบบสอบถาม ท่ีไดจ้ากการประยกุตง์านวิจยัในอดีต 
โดยขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ขณะท่ี 
พฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 3 ขอ้ 
การยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 10 ขอ้ และ 
การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน 5 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 23 ขอ้ค าถาม 
ใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) ใชเ้กณฑก์ารแปลค่าของเบสท ์และคาห์น (Best & Kahn, 1993) 
โดยระดบัความส าคญัมากท่ีสุด/ตั้งใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51-5.00) ระดบัความส าคญัมาก/ตั้งใจมาก 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51-4.50) ระดบัความส าคญัปานกลาง/ตั้งใจปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51-3.50) 
ระดบัความส าคญันอ้ย/ตั้งใจนอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.51-2.50) และระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด/ตั้งใจนอ้ยท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00-1.50) 

ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ท า ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ท่ี ย ง ต ร ง ต า ม เ น้ื อ ห า  (content validity) 
เพื่อให้สามารถวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
เพื่ อท าก ารป รับป รุงแก้ไข  และตรวจสอบความ เท่ี ยงตรงด้วย ค่ าสั มป ระ สิท ธ์ิความสอดคล้อ ง 
โ ด ย ทุ ก ข้ อ ค า ถ า ม ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี มี ค่ า เ ท่ า กั บ  1 เ กิ น ก ว่ า เก ณ ฑ์  0.5 แ ส ด ง ว่ า 
ขอ้ค าถามมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา จากนั้นท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (reliability) 
ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีวดัความสอดคลอ้งภายใน (internal consistency) โดยทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
40 ร า ย  แ ล ะ ใ ช้ ค่ า ส ถิ ติ สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ อ ล ฟ่ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค  (Cronbach’s Alpha) พ บ ว่ า 
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ตั ว แ ป ร ด้ า น ก า ร ย อ ม รั บ เท ค โ น โ ล ยี ด้ า น ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม ค ว า ม ง่ า ย ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น 
และการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านพบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach 
มีค่าเท่ากบั 0.954 และ 0.970 ตามล าดบั และการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัพบวา่ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha coefficient) ต า ม วิ ธี ข อ ง  Cronbach มี ค่ า เ ท่ า กั บ  0.897 เ กิ น ก ว่ า  0.7 แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า 
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปศึกษาต่อได ้แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้
และทุกขอ้ค าถามมีค่า Corrected Item-Total Correlation เกณฑก์ารพิจารณาท่ี 0.4 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 
จ านวน 400 คน  

 

ตาราง 1 
มาตรวดัแบบสอบถาม การยอมรับเทคโนโลย ี

 
รายการ 

 
IOC 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

 
α 

การยอมรับเทคโนโลย ี    
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน   0.954 
1. 
การติดตั้งแอปพลิเคชนัสามารถท าไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

1.00 0.868  

2. กระบวนการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัมีความเขา้ใจง่าย 1.00 0.880  
3. 
กระบวนการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

1.00 0.899  

4. 
แอปพลิเคชนัในการซ้ือสลากดิจิทลัมีความเสถียรในการใชง้าน 

0.67 0.835  

5. สามารถซ้ือขายสลากออมสินดิจิทลัผ่านมือถือไดท้ั้งระบบ 
ios และ Andriod 
 
 

1.00 0.894  

การรับรู้การรับรู้ประโยชน์   0.970 
6. 1.00 0.905  
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สามารถช่วยลดระยะเวลาในการท าธุรกรรมในรูปแบบเดิมใหมี้ความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
7. สามารถช่วยลดภาระในการเดินทางไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร 1.00 0.927  

8. การซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัมีความถูกตอ้ง แม่นย  ามากยิง่ข้ึน 0.67 0.879  

9. สามารถซ้ือสลากออมสินดิจิทลัจากทุกท่ีไดด้ว้ยตนเอง 1.00 0.951  

10. สามารถตรวจสอบขอ้มูลซ้ือขายของตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจน 1.00 0.904  

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ 
การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ความความง่ายในการใชง้าน และการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านพบวา่ 
มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.954 และ 0.970 ตามล าดบั 
เกินกวา่ 0.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้และทุกขอ้ค าถามมีค่า 
Corrected Item-Total Correlation เกณฑก์ารพิจารณาท่ี 0.4 ทั้ง 10 ขอ้ค าถาม 
ตาราง 2 
มาตรวดัแบบสอบถาม การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 

 
รายการ 

 
IOC 

Corrected 
Item-
Total 

Correlati
on 

 
α 

การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทัล   0.89
7 

1. ท่านตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพือ่เป็นการสร้างวินยัทางออม  1.00 0.508  
2. ท่านตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพือ่เป็นการเส่ียงโชค 1.00 0.779  
3. ท่านซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว 1.00 0.836  
4. ท่านซ้ือสลากกออมสินดิจิทลัเพราะมีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ 1.00 0.851  
5. 
ท่านซ้ือสลากกออมสินดิจิทลัเพราะสามารถท าไดเ้องบนแอปพลิเคชนัโดยไม่ตอ้ง
ไปท่ีธนาคาร 

1.00 0.813  
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จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัพบวา่ 
มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.897 เกินกวา่ 0.7 
แสดงใหเ้ห็นวา่ แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้และทุกขอ้ค าถามมีค่า Corrected Item-
Total Correlation เกณฑก์ารพิจารณาท่ี 0.4 ทั้ง 5 ขอ้ค าถาม 

 
สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 72.2 ในขณะท่ีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.8 ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี 

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมาคือมีอายรุะหวา่ง 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5  

และในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยสุดมีอาย ุต ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.0 ในดา้นระดบัการศึกษา 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

64.8  รองลงมาคือระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.7 

และร้อยละ 9.5 ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท าอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.0 
รองลงมาคือ อาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.5 อาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และอาชีพอ่ืน คิดเป็น ร้อยละ 11.8 
และร้อยละ 2.2 ตามล าดบั ในส่วนของรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 – 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมามีรายได ้20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5  ต่อมาคือผูมี้รายไดต้  ่ากวา่ 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 และผูท่ี้มีรายได ้ตั้งแต่ 40,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็น ร้อยละ 16.7 
ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยสุดมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.7  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินดิ
จิทลั ของลูกคา้ท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ประกอบไปดว้ย วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
งบประมาณในการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ  

พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการออมเงิน คิดเป็นร้อยละ  62.8 
รองลงมามีวตัถุประสงคเ์พื่อการเส่ียงโชค คิดเป็นร้อยละ 22.2 
ในขณะท่ีผูท่ี้ซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพื่อรับผลตอบแทนท่ีแน่นอน นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.0 
ทั้งน้ีงบประมาณในการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินส่วนใหญ่อยูท่ี่ ไม่เกิน 5,000 บาท 
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คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 5,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.3 ต่อมาคือ 30,001 – 50,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.5  และงบประมาณในการซ้ือตั้งแต่ 100,001 บาทข้ึนไป 70,001 – 100,000 บาท 50,001 – 
70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 7.5 3.2 และ 3.0 ตามล าดบั 

ความถ่ีในการซ้ือแต่ละคร้ังเฉล่ียต่อปี ของลูกคา้ท่ีซ้ือสลากออมสินดิจิทลัส่วนใหญ่ซ้ือ 1 คร้ัง/ปี 
คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ 2-3 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 และความถ่ีในการซ้ือ มากกวา่ 3 คร้ัง/ปี 
คิดเป็นร้อยละ 13.2 นอ้ยท่ีสุด 
ตาราง 3  
 การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

รายการ B t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.187 9.357 0.001* 

1) ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 0.325 7.824 0.001* 
2) ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 0.398 9.062 0.001* 

R = 0.782 ; Rsq =. 0.612 ; SEE = 0.363 ; F. = 313.170 ; Sig F. = .001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 3 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ในภาพรวมพบวา่ 
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
การอภิปรายผล 

 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี 
มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผลการศึกษาส่วนหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบั นางก่ิงกาญจน์ พฒิูพฒัน์ (2557) 
ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดันครปฐม พบวา่ 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 41- 55 ปี  จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี 
มีอาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้ง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ไดแ้ก่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
งบประมาณในการซ้ือและความถ่ีในการซ้ือแต่ละคร้ังเฉล่ียต่อปี 
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพื่อการออมเงิน 
งบประมาณในการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัส่วนใหญ่อยูท่ี่ ไม่เกิน 5,000 บาท 
โดยความถ่ีในการซ้ือแต่ละคร้ังเฉล่ียต่อปี ส่วนใหญ่ซ้ือ 1 คร้ัง/ปี มีความสอดคลอ้งกบั นางสาวกิตติยา ป่ันกลาง 
(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ 
ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการออมทรัพย ์ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง ไม่เกิน 5,000 บาท 
และส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือสลากออมสินพิเศษเฉล่ียใน 1 คร้ัง ต่อปี 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยโีดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียดแลว้พบวา่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชนมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ใหค้วามส าคญัระดบัมาก การรับรู้เทคโนโลยดีา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมาคือปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
แสดงใหเ้ห็นวา่ลูกคา้ของธนาคารออมสิน ส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 
เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลย ี
เน่ืองจากช่วยลดระยะเวลาในการท าธุรกรรมในรูปแบบเดิมใหมี้ความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
ช่วยลดภาระในการเดินทางไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร 
อีกทั้งการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนัมีความถูกตอ้ง แม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
สามารถซ้ือสลากออมสินดิจิทลัจากทุกท่ีไดด้ว้ยตนเอง 
และสามารถตรวจสอบขอ้มูลซ้ือขายของตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็วและชดัเจน  เป็นตน้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ท่ีไดใ้หข้อ้คิดเห็นวา่ 
“มีความรวดเร็วในการบริการ” โดยผลการศึกษาน้ีพบวา่ ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชนส์อดคลอ้งกบั หลกัการของ 
TAM ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ ตวัแปรภายนอก(External variables) 
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยสีารสนเทศ  (Perceived usefulness หรือ PU) 
การรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease of Use หรือ PEOU) และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 
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(Attitude toward using) และตวัแปรภายนอก เช่น ขอ้มูลประชากรศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์ 
(Previous experience) เป็นตน้ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี จะไดรั้บจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยสีารสนเทศ คือ 
ปัจจยัท่ีก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลวา่ 
เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดอ้ยา่งไร 
และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชด้ว้ย 
 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั หน่ึงฤทยั ไชยลา (2563) ศึกษาเก่ียวกบั 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชัน่ (MyMo) ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลย ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั การยอมรับเทคโนโลย ี
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น การรับรู้ถึงประโยชน์ 
มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ใน ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ระบบมีความปลอดภยัในการเขา้ใชง้าน 
สามารถซ้ือและถอนสลากดิจิทลัไดต้ลอดเวลา สามารถเช็คขอ้มูลสลากดิจิทลัไดทุ้กเวลา ตามท่ี ตอ้งการ 
ช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปซ้ือสลากท่ีธนาคาร และอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ผูใ้ชง้าน 
ไม่ตอ้งถือเงินสดไปซ้ือสลากท่ีธนาคาร ตามล าดบั  การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือ พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่าย ในการใชง้าน ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
แอปพลิเคชัน่ท่ีใชใ้นการซ้ือสลากดิจิทลัมีความเสถียรในการ ใชง้าน รองลงมาคือ 
ขั้นตอนในการซ้ือสลากดิจิทลัเขา้ใจง่าย สามารถซ้ือสลากดิจิทลัไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถ 
ซ้ือสลากดิจิทลัผา่นมือถือไดท้ั้งระบบปฎิบติัการ iOS และ Android และสามารถดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชัน่และติดตั้งเพื่อใชง้านได ้สะดวกรวดเร็ว ตามล าดบั 
 อยา่งไรกต็าม แมว้า่ผูต้อบแบบสอบถามจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ล าดบัการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยแีต่ละดา้น 
อาจมีความแตกต่างกนัออกไปเลก็นอ้ย เน่ืองจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั 
ท าใหก้ารรับรู้และการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ แตกต่างกนัตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินโ
ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่ มาก 
กลุ่มตวัอยา่งซ้ือสลากกออมสินดิจิทลัเพราะสามารถท าไดเ้องบนแอปพลิเคชนัโดยไม่ตอ้งไปท่ีธนาคาร มากท่ีสุด 
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มีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือลุ่มตวัอยา่งซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพราะมีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ 
ต่อมาคือ กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพือ่เป็นการสร้างวินยัทางออม 
กลุ่มตวัอยา่งซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว 
และกลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพื่อเป็นการเส่ียงโชค  มีความส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั  
 สามารถอธิบายไดว้า่การท่ีลูกคา้สามารถซ้ือสลากกออมสินดิจิทลัเพราะสามารถท าไดเ้องบนแอปพลิเค
ชนัโดยไม่ตอ้งไปท่ีธนาคาร การท่ีสลากออมสินดิจิทลัมีความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ 
ท าใหลู้กคา้มีการตดัสินใจท่ีจะซ้ือสลากออมสินดิจิทลั  
 สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ Harrison (1981) ไดส้รุปเก่ียวกบั 
นิยามของการตดัสินใจวา่เป็นขบวนการประเมินท่ีเก่ียวกบั 
ทางเลือกหรือตวัเลือกท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการคาดคะเนผลท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบติัต่าง ๆ 
บีบบงัคบัใหผู้ท่ี้ตดัสินใจตอ้งเลือกทางปฏิบติัท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั ซ่ึงพบวา่ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั คือ ดา้นอาย ุและอาชีพ 
และปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ 
วตัถุประสงคแ์ละงบประมาณในการซ้ือ 
และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั คือ 
การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าผลการศึกษาวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่
อไป 

ควรสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อสลาก 
การท่ีจะท าใหผู้ซ้ื้อสลากดิจิทลัมาใชบ้ริการผา่นช่องทางออนไลน์นั้นตอ้งสร้างการรับรู้ถึงประโยชนใ์นการใชง้านให้
ผูซ้ื้อสลากและการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านกเ็ป็นอีกปัจจยัดา้นหน่ึงท่ีจะส่งผลใหผู้ซ้ื้อสลากดิจิทลัเกิดความสะด
วกในการใชง้านและใชบ้ริการในช่องทางน้ีซา้ ในดา้นความง่ายในการใชง้าน 
ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเห็นวา่ธนาคารควรจะพฒันาแอปพลิเคชัน่โดยเพิ่มใหมี้วิธีแนะน าขั้นตอนการใชง้านอยา่งละเอียด
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ในการซ้ือสลากดิจิทลั เช่น วธีิเปิดทะเบียนสลากดิจิทลั การตรวจสอบเงินรางวลั การค านวณผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
การซ้ือสลาก ถอนสลาก ผา่นแอปพลิเคชัน่ (MyMo) 
ซ่ึงจะท าใหลู้กคา้เกิดการเรียนรู้และเกิดความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยซ่ึีงน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 
และการติดตั้งแอพ MyMo โหลดและติดตั้งง่ายกจ็ริง แต่การสมคัรแอพยงัตอ้งไปด าเนินการท่ีธนาคารอยู ่
ถา้มีวิธีสมคัรออนไลน์จะสามารถลดขั้นตอนได ้ท าใหลู้กคา้เกิดความสะดวกสบายมากข้ึน  

 
 

 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน 

เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19)ท าใหมี้ลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบเขา้มาใชบ้ริการภายในธนาคารเป็นจ านวนมากข้ึน 
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการเขา้มาท าธุรกรรมในดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูท่ี้ซ้ือสลากดิจิทลั 
หลีกเล่ียงการเดินทางมาท าธุรกรรมท่ีธนาคาร 
จึงท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองของระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามจึงท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองของระยะเวลาในกา
ร เกิดความล่าชา้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  หากมีการศึกษาในคร้ังต่อไป 
ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อแกไ้ขปัญหาในการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม ดว้ยการเกบ็ขอ้มูลแบบ Social 
Distancing อยา่งเช่น การโทรศพัทไ์ปขอสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
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