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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้
แอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทัล  จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
ม าต รฐ าน  วิ ธี ก ารท ด ส อบ ส ม ม ติ ฐ าน ก ารวิ จั ย โ ด ย ใช้ ส ถิ ติ  Chi-Square, t-test, F-test  
เม่ื อพบความแตกต่ างจึงท าการทดสอบรายคู่ ด้วย วิ ธีของ LSD ห รือ  Dunnett T3 ขึ้ นกับ 
ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
 ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทัล 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 เม่ือจ าแนก 
เป็นรายด้านพบว่า เกือบทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีระดับมากด้านเดียว ซ่ึงเรียงตามล าดับ  
จ าก ม าก ไ ป น้ อ ย ดั ง น้ี  ด้ าน ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม าก ท่ี สุ ด  ( �̅�= 4.44, SD= 0.634)   ร อ ง ล งม า 
คือด้านกระบวนการ ( �̅�= 4.353, SD= 0.681) ด้านช่องทางการบริการ ( �̅�= 4.34, SD= 0.675)  
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ด้านราคา ( �̅�= 4.24, SD= 0.718) ด้านบุคคล  ( �̅�= 4.22, SD= 0.842) ด้านลักษณะทางกายภาพ  
( �̅�= 4.22, SD= 0.777) และดา้นการส่งเสริมการตลาด ( �̅�= 3.99, SD= 0.940) ตามล าดบั 
Abstract 
 This research had the objectives 1) To study the population characteristics of the Mymo 
users in Bangkok to purchase digital  lottery 2) To study using behavior on Mymo application 
to purchase digital  lottery 3) To satisfaction of MyMo user to purchase digital lottery  
in Bangkok. The samples of this study were 400 customers in Bangkok who used the service  
and financial transactions by MyMo application. Data was collected by questionnaires.  
Statistic for data analysis were frequency, percentage, average, and standard deviation.  
The hypotheses test was done by using Chi-Square, t-test and F-test. Post Hoc analysis to verify 
the pair of difference was LSD or Dunnette T3 depending on variation among groups. 
 The study found that the average satisfaction level of MyMo usage of customers  
in Bangkok was at the more level with an average of 4.24 on a factor that classification. 
When classifying by each aspects of marketing mix, by descending order, the average  
satisfaction level were as follow: product ( X̅= 4.44, SD= 0.634), process ( X̅= 4.353,  
SD = 0.681), place ( X̅= 4.34, SD= 0.675), price ( X̅= 4.24, SD= 0.718),  
people ( X̅= 4.22, SD= 0.842),  physical evidence( X̅= 4.22, SD= 0.777), people ( X̅= 4.22, SD= 
0.842) and promotion ( X̅= 3.99, SD= 0.940) .   
บทน า 
 สลากออมสิน เป็นการออมทรัพย์ลักษณะพิเศษท่ีธนาคารออมสินให้บริการติดต่อกัน  
มากว่า 60 ปี มีลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ โดยสลากออมสินไดอ้อกจ าหน่ายคร้ังแรก ใน
รูปแบบของ “สลากออมสินสามญั” ต่อมาธนาคารไดท้ าการพฒันาปรับปรุง โดยการออกจ าหน่าย 
“สลากออมสินพิเศษ” ซ่ึงตลอดระยะเวลา ธนาคารไดป้รับปรุงเง่ือนไข เงินรางวลั ราคา และอายุ
ของสลากออมสินพิเศษ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ (ธนาคารออมสิน, 2563) 

เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเราทุกคนมากขึ้ น 
 การเงินในรูปแบบดิจิทลัแบงกก้ิ์งเติบโตขึ้นอยา่งรวดเร็ว และเขา้มาแทนท่ีการท าธุรกรรมผ่านสาขา
ของธนาคาร ทั้งน้ีแต่ละธนาคารไดมี้การพฒันาโมบายแอปพลิเคชนัอย่างจริงจงั บริการลกัษณะน้ี
เป็นการพฒันาเพื่อรองรับความตอ้งการในการใช้บริการของผูใ้ช้งานท่ีสามารถท าได้ด้วยตวัเอง
ตลอดเวลา ดงันั้น การบริการในรูปแบบน้ีจึงไดรั้บความนิยมมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 



ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ส่งผลใหแ้ต่ละธนาคารไดมี้การ พฒันาโมบายแอปพลิเคชนัอยา่งจริงจงั 
ซ่ึงธนาคารออมสินเองมีโมบายแอปพลิเคชันใช้ช่ือว่า MyMo โดยครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงิน ซ่ึงหน่ึงในนั้ น คือการท าธุรกรรมการซ้ือสลากดิจิทัล สลากดิจิทัลเป็นเหมือน 
สลากออมสินพิเศษ แต่สะดวกมากกว่าเพราะผูใ้ช้บริการสามารถท ารายการ ฝาก ถอน ตรวจสอบ
ขอ้มูลสลากดิจิทลั ตรวจสอบเงินรางวลัสลาก และสอบถามยอดคงเหลือสลากดิจิทลัไดด้ว้ยตนเอง
ทุกวนัตามต้องการผ่านบริการ MyMo โดยไม่ตอ้งเดินทางไปท่ีสาขา แจ้งเตือนผลการถูกรางวลั
สลากผ่าน Push Notification และทราบผลการถูกรางวลัรวมของสลากแต่ละฉบบัสรุปรวมรายการ
สลากดิจิทลัทั้งหมดไวใ้นหนา้จอเดียว  (ธวชัชยั สุขสีดา, 2563) 

อย่างไรก็ตาม การใชง้านธนาคารผ่านระบบดิจิทลัยงัเป็นส่ิงใหม่ส าหรับผูบ้ริโภคชาวไทย 
และอาจมีลูกคา้บางราย ไม่ค่อยสะดวกการใชง้านช่องทางดงักล่าว รวมถึงอาจมีการใชง้านบางเมนู
ท่ีไม่ตรงใจผูใ้ช้ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเห็นว่าการศึกษาความพึงพอใจต่อ การใช้บริการ MyMo ในการซ้ือ
สลากดิจิทัลจากธนาคารออมสินเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อธนาคารออมสิน  
เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวสามารถน ามาพฒันาแกไ้ขในจุดบกพร่องและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการการให้บริการซ้ือสลากดิจิทัลผ่าน MyMo ของธนาคารออมสิน  เพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการใหแ้ก่ลูกคา้ของธนาคารในอนาคตไดดี้ยิง่ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่ อศึกษาลักษณะประชากรของผู ้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บ ริการ  
แอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทัลของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทัลของผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ประชากรท่ี ใช้ ในการศึกษา คือ  ผู ้บ ริโภคใน เขตก รุงเทพมหานครท่ี ใช้บ ริก าร  
แอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั และระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีอยู่ในช่วงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงความพึ งพอใจต่อแอปพลิ เคชัน  MyMo ในการซ้ือสลากดิ จิทัล 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะท าให้ธนาคารออมสิน สามารถน าผลการวิจัยท่ีไดม้าจาก
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง ปัญหาต่างๆ 



จากการใช้งาน  และพัฒนาป รับวางรูปแบบการให้บ ริการตลอดจนระบบการท างาน  
ใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ธนาคารออมสินใหม้ากยิง่ขึ้นในอนาคต 
สมมุติฐาน 
 1. ลักษณะประชากร ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ไม่ มีความสัมพันธ์ 
ต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินผา่นแอปพลิเคชนั MyMo  

2. ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลัท่ีแตกต่างกนั 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลัของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร” มุ่งศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน า มาประกอบการ
สร้างเคร่ืองมือในการวิจยัและประกอบผลการนาเสนอวิจัยไปใช้ประกอบผลการน าเสนอวิจัย  
ไปใชป้ระโยชน์เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีก าหนดไว ้แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ท าใหบุ้คคลเกิด 
ความกระตือรือร้น มีความสุข  ความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพัน 
กบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท าและส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างาน ส่งผลต่อความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์รอีกดว้ย 
 ประกายดาว (2536) อา้งถึง Shelly โดยกล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของ
มนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นแลว้
จะท าให้เกิดความสุข กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลับ ความสุขสามารถท าให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อน และ
ความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวาความรู้สึก ในทางบวกอ่ืนๆ  
 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเป็นทศันคติอย่างหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็น
รูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีเป็นสุขเม่ือได้รับการตอบสนองความต้องการของตนในส่ิงท่ีขาด
หายไปและเป็นส่ิงท่ีกาเนิดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบัติใน
กิจกรรมนั้ น ๆ ความพึงพอใจจะท าให้บุคคลเกิดความสบายใจหรือสนองความต้องการทาให้เกิด
ความสุขรวมทั้งสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจ 
 
 



แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
Kotler P. and Gary A (2003) ได้สรุปแนวคิด Marketing Mix หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด 

ท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) คือ ส่ิงใดๆท่ีน าเสนอเพื่ อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการ 
ของตลาดให้ไดรั้บความพึงพอใจ ดังนั้น จากความหมายน้ี “ผลิตภณัฑ์”  จึงมีความหมายท่ีครอบคลุม 
ถึงสินค้า (Goods) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตนจับต้อง  ด้านราคา (Price) คือ อัตราในการแลกเปล่ียน
ผลิตภณัฑร์ะหวา่งกนัในตลาด โดยใชเ้งินเป็นส่ือกลาง  ในปัจจุบนัราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการ
บริหารงานการตลาดอย่างมาก ซ่ึงผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาให้มีความเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ต่างๆ  ดา้นสถานท่ีและเวลาให้บริการ (Place) คือ สินคา้หรือกิจการตั้งอยู่
ในท าเลดี สะดวก ปลอดภยั หาไดง้่าย เช่นอยู่ใกลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น อยู่ใจกลางเมือง เป็นตน้ ส่วนเวลาเปิด-
ปิด ให้บริการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ท าให้ธุรกิจนั้นๆประสบความส าเร็จสูงสุด ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) คือ เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารทางการตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจตลาด สร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือของตลาด การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย 5 ประเภท คือ การ
โฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง ซ่ึง
ตอ้งอาศยักระบวนการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อเพื่อจูงใจให้เกิดทศันคติท่ีดี และเกิด
พฤติกรรมการซ้ือตามมา ดา้นบุคลากร (People) คือ บุคลากรภายในองคก์รท่ีให้บริการและอ านวยความ
สะดวกต่างๆ แก่ลูกคา้ โดยบุคลากรท่ีให้บริการตอ้งมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ มีความสะอาด เรียบร้อย
สุภาพ และมีมารยาท ได้รับการอบรมการให้บริการรวมถึงการติดต่อส่ือสารท่ีดี ด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Process) คือ หมายถึงขั้นตอนต่างๆของการให้บริการตั้งแต่การเสนอการบริการจนจบส้ินการ
ให้บริการดว้ยวิธีการจดัการท่ีดี และมีระยะเวลาในการให้บริการท่ีเหมาะสม และด้านภาพลกัษณ์และ
การน าเสนอ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึงส่วนประกอบขององค์กรท่ีลูกค้าสามารถ
สัมผสัไดด้ว้ยการน าเสนอ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถานท่ี 

เสรี วงษ์มณฑา (2554) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด 
ท่ีสามารถควบคุมได้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงบริษัทมักใช้ร่วมกัน 
ทั้ ง4 ส่วน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จูงใจและส่งเสริมให ้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความช่ืนชอบในตัวสินค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือ  
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือเป้าหมายขององคก์าร 

ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7อย่างขา้งต้นเป็นส่ิงส าคัญต่อการก าหนดกลุยทธ์ต่างๆ ทางด้าน 
การตลาดของธุรกิจท่ีจะตอ้งมีการจดัส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ
ธุรกิจและของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัไปไม่มีสูตรท่ีตายตวั 



แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 กมลภพ ทิพยป์าละ (2555) อา้งถึง Schiffman and Kanuk (1994) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ 
ซ่ึ งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของตนเอง ผู ้บริโภคทุกคนท่ี ซ้ือสินค้าและบริการไป  
เพื่อวตัถุประสงค์เช่นว่าน้ีรวมกันเรียกว่าตลาดผูบ้ริโภค นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว  
ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกท่ีท าใหมี้การบริโภคแตกต่างกนั  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการ
ซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา  
 วนัดี รัตนกาย (2554) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การศึกษาเชิงพฤติกรรม การตดัสินใจ
และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินค้า จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้ งเงิน เวลา  
และก าลงั เพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร 
ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน และโดยส่วนใหญ่เป็นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และบริการต่างๆ เพื่อให้
ไดรั้บความพอใจสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู ้บริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ  
ของบุคคลท่ีแสดงออกมา ในการแสวงหาซ้ือสินค้าและบริการท่ีคาดหวงัว่าจะสามารถตอบสนอง 
ความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเองภายใตก้ระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาก่อนการซ้ือ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
                ปิติพร เนตรวชัระ(2561) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการสลากดิจิทัลท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาส านักพหลโยธิน โดยมีวตัถุประสงค์
การวิจยัเพื่อศึกษาถึงปัจจยั  ดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใชบ้ริการ และระดบัความพึงพอใจท่ีมี
ต่อบริการ สลากดิ จิทัล ซ่ึ งผู ้วิ จัยได้ เก็บตัวอย่างจ านวน 287 คน เคร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัย 
คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา โดยใชค้่าความถ่ีค่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ียรวมทั้งวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน โดยใชt้-test และANOVA (F-test) 
 จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  มีสถานภาพโสด  
โดยมีอายุระหว่าง 37 -51 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  
โดยมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท สรุปผลการศึกษา 1. ผลการศึกษาลักษณะทางด้าน
พฤติกรรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ยเหตุผลตอ้งการออมทรัพย ์โดยลงทุน
ท่ีไดรั้บผลตอบแทนท่ีแน่นอน ไม่สูญเงินตน้ ช่วงเวลาท่ีนิยมซ้ือ คือช่วงเวลาเม่ือสะสมเงิน งบประมาณ
ในการซ้ือสลากดิจิทลั คร้ังละ 2,000-5,000 บาท ระยะเวลาท่ีใช้บริการหรือซ้ือสลากดิจิทลั 9-12 เดือน 
และมีความตอ้งการซ้ือสลากในคร้ังต่อไป 2. ผลการศึกษาของความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจเฉล่ีย



โดยรวมในระดับมาก มีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสลากดิจิทลัท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการสลากดิจิทลัท่ีต่างกนั พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินท่ีแตกต่าง 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสลากดิจิทลัท่ีแตกต่างกนั  
 ณัฐ ยงวฒันา (2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออม
สินในกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูล มาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการวิจยั พบว่า  ผูซ้ื้อสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
มากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  พฤติกรรมการซ้ือ
สลากดิจิทลัมากท่ีสุด คือ สามารถไถ่ถอนสลากดิจิทลัผ่านแอพพลิเคชัน่ไดเ้ม่ือครบก าหนดโดยไม่ตอ้ง
ไปธนาคาร รองลงมาคือ ไดสิ้ทธ์ิลุน้รางวลัในการซ้ือสลากดิจิทลั ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไม่มีปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีใดเลยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
   1. เพศ      2.   อายุ      3. อาชีพ 

   4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

   5. รายไดต้่อเดือน 

 

พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน MyMo 
ในการซ้ือสลากดิจิทลั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
  1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
  2. ดา้นราคา  
  3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ ์  
  4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  5. ดา้นบุคคล  
  6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
  7. ดา้นกระบวนการ 

 

ความพึ งพอใจของผู ้บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครต่อแอปพลิ เคชัน 
MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั 



วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการแอปพลิเคชัน 
MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั ซ่ึงมีจ านวน 1,594,044 คน  

กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้หลกัการของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane)  
ท่ี ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ซ่ึ งก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ผลจากการค านวณ  
ขนาดตวัอยา่งท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากวา่ 400 คน  

เน่ืองจากผู ้วิจัยทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงได้เลือกใช้วิ ธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
แบบสะดวก โดยเก็บจากลูกค้าธนาคารออมสินส านักพหลโยธินซ่ึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็นในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าการเก็บแบบสอบถามเป็นรายบุคคลผ่านทาง  
Google Form  จากลูกคา้ธนาคารออมสินส านกัพหลโยธินซ่ึงมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) บน Google form ซ่ึงผูวิ้จยัสร้างขึ้น
จากกระบวนการศึกษาหาความรู้จากเอกสารงานศึกษาต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ทราบถึงความพึงพอใจ 
ของผูใ้ช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
และน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน  
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต้่อเดือน มีจ านวน 5 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือ 
สลากดิจิทลั มีจ านวน 4 ขอ้ 
    ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทัล 
แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 22 ข้อ ก าหนดให้  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด = 5 ระดับความพึงพอใจมาก = 4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง = 3 ระดับความพึงพอใจน้อย = 2 ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด = 1  
โดยใชค้ะแนนเฉล่ียท่ีไดข้องกลุ่มตวัอยา่งเป็นเกณฑ ์โดยมีหลกัเกณฑก์ารแปลผล ดงัน้ี 1.00 - 1.80 = ระดบั
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 1.81 - 2.60 = ระดับความพึงพอใจน้อย  2.61 - 3.40  = ระดับความพึงพอใจ 
ปานกลาง  3.41 - 4.20 = ระดบัความพึงพอใจมาก และ4.21 - 5.00 = ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 



การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
1. น าแบบสอบถาม ท่ีสร้างขึ้นเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
มาใหค้ะแนนผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านนั้นมีค่า IOC เท่ากบั 0.97 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้น 
วดัไดต้รงจุดประสงคส์ามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้
2. การหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดท าการทดสอบ (Pre-Test) 
โดยท าการประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
ได้ค่ าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ ากับ 0.854 ซ่ึ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือได้ 
และสามารถน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจัยท าการประมวลผลวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิ วเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ โดยสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ 
 ส่ วนท่ี  1 สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่ าสถิ ติพื้ นฐาน ได้แก่  ค่ าร้อยละ 
(Percentage value) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี 2 สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Chi-Square เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากร 
ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน MyMo  
ในการซ้ือสลากดิจิทัล ท่ีแตกต่างกัน และใช้ t-Test, F-Test หรือ (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบ 
ความแตกต่างระหว่างลกัษณะประชากร ไดแ้ก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั ท่ีแตกต่างกนั 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกวา่เพศ
ชาย โดยมีเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และเพศชาย จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-35ปี คิดเป็นร้อยละ 67.25 มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
57.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 59.5 และมีรายได้อยู่ในช่วง  
15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.75 จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
ประเภทของสลากดิจิทลัท่ีใช้บริการ MyMo ในการซ้ือ มีพฤติกรรมการถือครองมากท่ีสุดคือ สลากดิจิทลั  
1 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาคือสลากดิจิทลั 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.25 จ านวนเงินในการใช้บริการ 
MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทัล มีพฤติกรรมการซ้ือในแต่ละคร้ังมากท่ีสุดคือ 1,000 – 2,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 49.25 และ 200 – 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.25  โดยจ านวนหน่วยของสลากดิจิทัลท่ีใช้บริการ 
MyMo ในการซ้ือ มีพฤติกรรมในการถือครองมากท่ีสุด คือ 100 หน่วย - ต ่ ากว่า 5,000 หน่วย สูงถึง 



ร้อยละ 56.5 เม่ือครบเวลาฝากของสลากดิจิทัลท่ีใช้บริการ MyMo ในการซ้ือ มีพฤติกรรมในการน าเงิน 
ไปท าธุรกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัเพื่อลุน้รางวลัต่อไปเร่ือย ๆ  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมาคือ 
น าเงินไปใชจ่้าย คิดเป็นร้อยละ 12 และน าเงินฝากไปใชใ้นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  คิดเป็นร้อยละ 11.25 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน MyMo ทั้ง 7 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 และด้านกระบวนการพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ในระดับ 
พึงพอใจมาก คือมีค่าเฉล่ียทุกด้านเท่ากับ 4.24 (มากท่ีสุด) ซ่ึงเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 (มากท่ีสุด) รองลงมาคือดา้นกระบวนการ
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 (มากท่ีสุด)  ด้านช่องทางการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 (มากท่ีสุด)  ด้านราคา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 (มากท่ีสุด)  ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  (มากท่ีสุด) 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ีย 3.99 (มาก) ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภณัฑ์พบว่า ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีผลให้เลือกซ้ือสลากดิจิทลัผ่าน MyMo มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.645 (มากท่ีสุด) 
 ด้านกระบวนการพบว่า การซ้ือสลากดิจิทัลผ่านบริการ MyMo  มีความถูกตอ้ง แม่นย  า ไม่เกิด
ความผิดพลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.403 (มากท่ีสุด) 
 ด้านช่องทางการบริการ พบว่า สามารถเลือกลงทะเบียนสลากดิจิทัลคร้ังแรกได้หลายช่องทาง  
เช่น ส านกังาน  เวบ็ไซต ์แอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 (มากท่ีสุด) 
 ด้านราคาพบว่า การซ้ือผ่าน MyMo ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า (อาทิ ค่าเดินทางไปสาขา 
และค่าธรรมเนียม) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.510 (มากท่ีสุด) 
 ด้านบุคคลพบว่า พนักงานอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนสลากดิจิทัล มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.255 (มากท่ีสุด) 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพพบวา่  มีการแยกหมวดหมู่ประเภทของสลากดิจิทลัและยอดเงินซ้ือสลาก 
อยา่งชดัเจน เลือกซ้ือไดง้่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.340 (มากท่ีสุด) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.190 (มาก) 
ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัผ่านแอปพลิเคชนั MyMo  ผลการวิเคราะห์ค่า p value  ของประชากรศาสตร์
ต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทลัผา่นแอปพลิเคชนั MyMo  นอ้ยกวา่ 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี1 



สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ท่ีแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ประชากรศาสตร์ต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั เป็นดงัน้ี 
1. จากการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ (T-Test) ของปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศต่อส่วนประสมทาง
การตลาด สรุปไดว้่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง และแสดงว่าปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดา้นเพศไม่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 
2. ปัจจยัประชากรศาสตร์อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางท่ีแตกต่างกนัใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติความแปรปรวน (Anova) เน่ืองจากค่า p value 
นอ้ยกวา่ 0.05 สรุปไดว้า่ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางท่ีแตกต่าง
กนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ี2 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลัของผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาตามกรอบแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั MyMoจ านวน 400 คนในธนาคารออมสินส านกัพหลโยธิน 

เป็นสาขาใหญ่เทียบเป็นระดบัเขต มีลูกคา้เขา้มาใช้บริการจ านวนมาก ทั้งเพศชายและเพศหญิง พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างการซ้ือสลากดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี 

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน  

15,001 – 30,000 บาทโดยมีพฤติกรรมการถือครองสลากดิจิทลั 1 ปี โดยมีจ านวนเงินในซ้ือสลากดิจิทัล  

แต่ละคร้ังมากท่ีสุดคือ 1,000 – 2,000 บาท ซ่ึงจ านวนหน่วยของสลากดิจิทัลท่ีถือครองเป็นส่วนใหญ่ 

คือ 100 หน่วย - ต ่ากว่า 5,000 หน่วย และเม่ือครบเวลาฝากของสลากดิจิทลั จะน าเงินไปซ้ือสลากดิจิทัล  

เพื่อลุน้รางวลัต่อไปเร่ือย ๆ  

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือ 
สลากดิจิทลัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดนั้น เป็นผลมาจากปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาท ในการใช้ชีวิต
ของเราทุกคนมากขึ้น การเงินในรูปแบบดิจิทลัแบงก์ก้ิงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเขา้มาแทนท่ีการท า
ธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร ซ่ึงธนาคารออมสินเองมีโมบายแอปพลิเคชัน ใช้ช่ือว่า MyMo โดยมีการ
คิดค้นนวตักรรมและสร้างบริการทางการเงินท่ีแปลกใหม่  ซ่ึงหน่ึงในนั้น คือการท าธุรกรรมการซ้ือ 
สลากดิจิทลั ซ่ึงเป็นเหมือนสลากออมสินพิเศษ แต่สะดวกมากกวา่เพราะผูใ้ชบ้ริการสามารถท ารายการ ฝาก 
ถอน ตรวจสอบเงินรางวัลสลาก ผ่าน  MyMo ได้ด้วยตนเอง สรุปรวมรายการสลากดิจิทัลทั้ งหมด 



ไว้ในหน้าจอเดียวถือเป็นการอ านวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางการให้บริการใหม่ให้กับลูกค้า 
ไดดี้ยิง่ขึ้น ทั้งน้ีสามารถอภิปรายผลเป็นรายดา้นดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า ความพึ งพอใจต่อแอปพลิ เคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิ จิทัล 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ี เป็นเพราะสลากดิจิทัลมีหลากหลายประเภทให้เลือกซ้ือ มีความมั่นใจ 
ในความปลอดภยัในการซ้ือผ่าน MyMo ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีผลให้เลือกซ้ือผ่าน MyMo เป็นผลให้
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิติพร เนตรวชัระ (2560) 
 ศึกษา  “ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน” พบว่า ความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการสลากสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน เฉล่ียโดยรวมในระดับ มาก มีความพึงพอใจ 
ต่อดา้นผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด 

ดา้นราคา พบว่า ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลัแต่ละขอ้มีทั้งระดบั
มากถึงมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะมูลค่าของสลากแต่ละหน่วยคุม้ค่ากบัการลงทุน ผลตอบแทนเม่ือฝากครบ
ก าหนดคุม้ค่าต่อการลงทุน สอดคลอ้งกบั ยุวดี ศรีวงคว์รรณ์(2561) ศึกษา “ความพึงพอใจต่อการออมเงิน
แบบสลากดิจิทลัของลูกคา้ ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย” พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจ 
ต่อการออมเงินแบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะการฝากสลากดิจิทลัของธนาคารเม่ือ ครบ 3 ปี รับ ดอกเบ้ียหน่วยละ 1 บาท 
และมีวงเงินในการรับฝากสลากดิจิทัลแต่ละคร้ัง สลากดิจิทัล ราคาหน่วยละ 50 บาท มูลค่าเงินรางวลั 
ในการรับฝากสลากดิจิทัล และค่าส่วนลดการถอนสลากดิจิทัล 1 บาทต่อ1 หน่วย ก่อนครบก าหนด  
(ถอนก่อนครบ 3 เดือน) ลูกคา้จึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการบริการ พบว่า ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลัอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เป็นเพราะสามารถเลือกลงทะเบียนสลากดิจิทัลคร้ังแรกได้หลายช่องทาง เช่น สาขา 
และแอปพลิเคชนั มีช่องทางติดต่อหลายช่องทางเม่ือเกิดปัญหาการใช้งานและติดต่อเพื่อสอบถามขอ้มูล
เก่ียวกบัสลากดิจิทลั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรินดา แกว้พิจิตร(2556) ศึกษา “ปัจจยัในการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขานครชยัศรี จงัหวดันครปฐม” ผลการศึกษา พบว่าปัจจยั 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินมากท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั 
อยู่ในระดับมาก เพราะทางธนาคารมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ มีการประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อแนะน าสลากดิจิทัลทัว่ถึงเพียงพอ และมีของแถมท่ีน่าสนใจเพื่อชักชวนให้สมัครหรือลงทะเบียน 
สลากดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัยของดรวุรรณ กูโน(2558) ศึกษา “เคร่ืองมือการ ส่ือสารการตลาด 
แบบบูรณาการ” พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย การส่งเสริมการขาย



การใช้เคร่ืองมือส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  การขายโดยใช้พนักงานขาย การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นส่ือ  
และการประชาสัมพนัธ์ ตามลาดบั ความส าคญัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการPayment SCB Easy Pay ของชุด
ผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) พบว่า ความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านบุคคล พบว่า ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทัลอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด เพราะพนักงานให้ค าแนะน าการใช้งานท่ีถูกต้อง อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน 
สลากดิ จิทัล และใส่ ใจในการแก้ ปั ญหา เม่ื อมี ลู กค้ามี ปัญหา สอดคล้องกับงานวิ จัยของ  
ภาสกร กุลชิต(2551)  ศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารไทย
พาณิชย์จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าแพ จังหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าพึงพอใจมากท่ีสุด  
คือความกระตือรือร้น และตั้งใจท างานของเจา้หนา้ท่ี 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั 
มีขอค าถามท่ีอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด เพราะมีการแยกหมวดหมู่ประเภทของสลากดิจิทลัและยอดเงิน
ซ้ือสลาก อย่างชัดเจน เลือกซ้ือได้ง่าย เมนูการใช้งานมีครบถ้วน ครอบคลุมความต้องการครบทุกด้าน 
หน้าจอการใช้งานมีความสวยงามและทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิติพร เนตรวชัระ(2560)  
ศึกษา “ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการสลากดิจิทลัของลูกคา้ธนาคารออมสิน” เฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก 
มีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั MyMo ในการซ้ือสลากดิจิทลั
อยู่ ในระดับมากท่ี สุ ด เพราะการซ้ือสลากดิ จิทัลผ่ านบริการ MyMo  มีความถูกต้อง แม่นย  า  
ไม่เกิดความผิดพลาด มีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อน สามารถท ารายการไดร้วดเร็ว ไม่มีการติดขดั และการติดต่อ
รั บ รางวัลส ะดวก เพ ราะระบบ โอน เข้ าบั ญ ชี อั ต โน มั ติ   ส อดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ยขอ ง  
ณภาภชั ธนชาติเตชินท์(2560)  ศึกษา “พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคาร 
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบ้ริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่ท าธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอปพลิเคชันประเภท การโอนเงิน 
ระหวา่งบญัชี และดา้นความมัน่ใจในความถูกตอ้งของการท าธุรกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอปพลิเคชนั 
ผูบ้ริโภคมีระดบัความมัน่ใจในความถูกตอ้งของการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอปพลิเคชนั
เป็นอยา่งมาก 

 
 
 
 



ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ด้านพฤติกรรมการซ้ือสลากดิจิทัล พบว่า เม่ือครบเวลาฝากของสลากดิจิทัลผูต้อบแบบสอบถาม 
มีแนวโน้มจะซ้ือสลากดิจิทัลเพื่อลุ ้นรางวัลต่อไปเร่ือย ๆ และส่วนใหญ่ถือครองสลากดิจิทัล 1 ปี  
เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีทางธนาคารจะน าผลการวิจยัเหล่าน้ีไปออกแบบประเภท รางวลั และดอกเบ้ียของสลาก 
ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อไป 
2.  ด้านความพึ งพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของสลากดิ จิทัล พบว่า ผู ้ตอบ  แบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และกลุ่มตวัอย่างส่วนมาก ให้ความส าคญั
กบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ถือไดว้่า ผลิตภณัฑส์ลากดิจิทลั เป็นจุดแขง็ท่ีธนาคาร
สามารถน ามาใช้ในการน าเสนอเพื่ อให้ผู ้บริโภครับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจซ้ือ  
เช่น ความคุม้ค่าของรางวลัท่ีไดรั้บ มีความมัน่ใจในความปลอดภยัในการซ้ือผ่าน MyMo มีความถูกตอ้ง 
แม่นย  า และไม่เกิดความผิดพลาด 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาทศันคติต่อการใช้บริการสลากดิจิทลั ในลกัษณะการท าเปรียบเทียบกบัการใช้บริการสลาก
แบบธรรมดา เพื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกนั 
2. การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัจ ากดัขอบเขตการศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในการศึกษา
คร้ังต่อไปหากมีการศึกษาครอบคลุมจงัหวดัอ่ืน ๆ  น่าจะช่วยใหผ้ลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น 
3. ควรน าผลวิจยัท่ีไดม้าก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดและน ามาทดลองใช้ 
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