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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้(2) เพื่อศกึษากระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิ
ดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั (3) 
เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของปจัจยัส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรสี าโรง จงัหวดั
สุโขทยักบักระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo และ (4) เพื่อ
ศกึษาความแตกต่างของปจัจยัส่วนบุคคลของลกูคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยักบั
กระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
ลกูคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยัทีม่กีารเปิดทะเบยีนสลากออมสนิดจิทิลั จ านวน 
300 คน ด าเนินการศึกษาวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจ ัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และการทดสอบ
เปรยีบเทยีบขอ้มลู (Chi-Square) 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีอาย ุ        
30-44 ปี จ านวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.7 มสีถานภาพสมรส จ านวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
65.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 มีอาชีพข้าราชการ/
รฐัวิสาหกิจ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และรายได้ต่อเดือน  40,001 – 50,000 บาท 
จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 
 2) การตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo ของลูกค้าธนาคาร
ออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.48,  S.D. = 0.21)



 3) ปจัจัยส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป MyMo อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 
 4) ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้
ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิัล ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป 
MyMo ยกเวน้ปจัจยัส่วนบุคคลดา้น เพศของกลุ่มตวัอยา่งทีส่่งผล 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research included the following: (1) To study the personal 
factors of the sample including gender, age, status, education, occupation and income. (2) 
To study the decision making process for purchas digital GSB lottery through MyMo 
application of of Government Savings Bank, Sri Samrong branch Sukhothai customers. (3) 
To study the relationship beetween personal factors of the Government Savings Bank, Sri 
Samrong branch, Sukhothai customers and the decision process for purchas digital GSB 
lottery through MyMo application. And (4) To study the personal factors differences of the 
Government Savings Bank, Sri Samrong branch, Sukhothai customers and the decision 
process for purchas digital GSB lottery through MyMo application. The samples are 
Government Savings Bank, Sri Samrong branch, Sukhothai customers 300 people. This 
research uses a quantitative research methodology. The tool for data collection is 
questionnaire. Use frequency, percentage, mean, standard deviation, and data comparison 
test (Chi-Square). 
 The study revealed these results: 
 1) The majority of the samples were 160 women (53.3%.), 30 – 44 years old 113 
people (37.7%), marital status 195 people (65%), bachelor's degree 151 people (50.3), 
occupation are bureaucrat or state enterprise employee 101 people (33.7%) and monthly 
income 40,001 – 50,000 baht 73 people. 
 2) The decision making process for purchas digital GSB lottery through MyMo 
application of of Government Savings Bank, Sri Samrong branch Sukhothai customers are 
highest level. (  = 4.48, S.D. = 0.21) 
 3) Personal factors of the Government Savings Bank, Sri Samrong branch, 
Sukhothai customers not relationship with the decision process for purchas digital GSB 
lottery through MyMo application. 
 4) The differences personal factors of the sample including age, status, education, 
occupation and income not affect the decision process for purchas digital GSB lottery 
through MyMo application. Except the gender factor, this factor affect the decision process 
for purchas digital GSB lottery through MyMo application. 
 
Keyword: The decision making process, MyMo application, GSB lottery 



บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การวางแผนทางการเงนิในปจัจบุนัถอืว่ามคีวามส าคญัและเป็นเครื่องมอืทีช่่วยเตรยีมความ
พรอ้มใหช้วีติไปสู่ความมัน่คงทางการเงนิในอนาคตซึง่ควรปลูกฝงันิสยัการออมและการใชเ้งนิอย่าง
สมเหตุสมผลตัง้แต่วยัเดก็เพื่อสรา้งพืน้ฐานวนิยัทางการเงนิ เมื่อเขา้สู่วยัท างานกจ็ าเป็นต้องรูว้ธิกีาร
วางแผนการจดัสรรรายไดใ้หเ้พยีงพอกบัการออมเงนิตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอยา่งเหมาะสม
ทัง้ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัและครอบครวัท าใหค้วามรบัผดิชอบและภาระทางการเงนิยิง่เพิม่ขึน้ส่งผลใหก้าร
วางแผนทางการเงนิมคีวามส าคญัมากขึน้แม้กระทัง่เมื่อเกษียณอายุก็ยงัต้องวางแผนทางการเงนิ
เพราะเป็นวยัทีม่รีายไดล้ดลงแต่ค่าใชจ้า่ยส่วนใหญ่ยงัคงอยู่หรอือาจสูงขึน้ในบางหมวด ซึง่หากไม่มี
การวางแผนทีด่กีอ็าจเกดิปญัหาได ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) 

การวางแผนทางการเงนิเริม่ต้นที่การออมเป็นรูปแบบที่มคีวามปลอดภยัมคีวามเสี่ยงต ่า 
เพื่อรกัษาเงนิต้นไวโ้ดยผลตอบแทนจากเงนิออมอาจไม่ไดสู้งมากนัก เมือ่สามารถเกบ็เงนิไดจ้ านวน
หนึ่งจงึคอยเริม่ลงทุนซึง่หมายถงึ การแบ่งเงนิกอ้นทีไ่ดส้วนหน่ึงไปลงทุนในผลติภณัฑเ์พื่อการลงทุน 
เช่น หุ้นตราสารหนี้ กองทุนรวม สญัญาซื้อขายล่วงหน้าและทางเลอืกในการลงทุนอื่นๆ เพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนให้สูงขึน้แต่มขีอ้ควรค านึงคอื ผูล้งทุนต้องสามารถยอมรบัความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวของซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการลงทุนนัน้ๆ ได้เพื่อแลกกบัโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) 

ปจัจุบนัธนาคารออมสนิไดเ้พิม่ทางเลอืกในการออมเงนิที่หลากหลายรปูแบบมากขึน้โดย
การออกสลากออมสินแบบดิจทิัลเพื่อจูงใจให้ผู้ชอบการเสี่ยงโชคหนัมาออมเงนิมากขึ้นผู้ฝากมี
โอกาสลุน้รางวลั เมื่อฝากครบอายุจะได้รบัเงนิต้นคนืพรอ้มดอกเบีย้ท าให้ผูฝ้ากมเีงนิเกบ็ออมดกีว่า
การเสีย่งโชคประเภทอื่นปจัจบุนัประเทศไทยก าลงัก้าวเขา้สู่ยุคดจิทิลัซึง่เทคโนโลยต่ีางๆ มผีลต่อทุก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัต่างๆ สลากออมสินดิจทิลัจงึเป็นทางเลอืกใหม่ในการ
ให้บรกิารด้านเงนิฝาก อีกทัง้ยงัเหมาะกบัผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชคโดยไม่สูญเงนิต้นและยงัมสีทิธิล์ุ ้น
รางวลัทุกเดอืนรวมทัง้ยงัสามารถเกบ็เงนิเพื่อออมทรพัยไ์ด้ในเวลาเดยีวกนั โดยผู้ใชบ้รกิาร MyMo 
สามารถท ารายการฝากถอนสลาก  

ออมสนิผ่านช่องทางบรกิาร Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารไดด้้วยตนเอง ซึ่งเป็น
การเพิม่ความสะดวกใหก้บัลูกคา้ สลากออมสนิดจิทิลับนโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo จะไม่มใีบสลาก
ใหแ้ต่ลูกคา้สามารถตรวจสอบขอ้มลูต่างๆของสลากไดจ้าก MyMo ซึ่งตอบโจทยค์วามต้องการ และ
พฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมสลาก ได้ทุกที่ทุกเวลา 



ดว้ยช่องทางบรกิารทางการเงนิทีท่นัสมยัปลอดภยับน Mobile Banking ไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งไป
ตดิต่อทารายการทีส่าขา 

 จากที่มาและสถานการณ์ปญัหาและความส าคญัที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจยัจงึมี
ความสนใจที่จะศกึษากระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo 
ของลูกค้าธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั โดยการวจิยัในครัง้นี้จะเก็บส ารวจข้อมูล
จากลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเลอืกซือ้สลากออมสนิดจิทิลัซึง่คาดว่าการศกึษานี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ให้บรกิารลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนได้นาไปพฒันาและปรบัปรุง
ผลติภณัฑข์องธนาคารออมสนิต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้
ของลูกค้าที่ซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั 
 2. เพื่อศกึษากระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo 
ของลกูคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 
 3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของปจัจยัส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินดิจทิัลกับ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ของลูกคา้ธนาคารออม
สนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 
 4. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปจัจยัส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินดิจทิลักับ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ของลูกคา้ธนาคารออม
สนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

สมมติฐานของการวิจยั  
 เนื่ องจากแนวทางการด าเนินงานของธนาคารออมสินคือการเป็นธนาคารเพื่อสังคม 
สรา้งสรรคน์วตักรรมบรกิารทางการเงนิทีม่คีุณค่า ตอบโจทยด์า้นการเงนิของทุกกลุ่มลกูคา้ น ามาซึง่
ความพงึพอใจสูงสุดของผู้ใช้บรกิาร และพรอ้มที่จะร่วมกบัภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 (ธนาคารออมสิน , 
2564) ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดสมมตฐิานการวจิยั จ านวน 2 สมมตฐิาน ดงันี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปจัจยัส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสลากออมสนิดจิทิลัไม่มคีวามสมัพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ของลูกคา้ธนาคารออม
สนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 



 สมมติฐานที่ 2 ปจัจยัส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชพี รายได ้ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รปู MyMo ของลกูคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

ขอบเขตของการวิจยั 
การศกึษากระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ของ

ลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตัง้แต่วันที่           
1- 31 ตุลาคม 2564 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 พฤติกรรมผู้บรโิภคจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค 5 
ขัน้ตอน ในกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Stage of the Buying Decision Process) ซึ่งจะ
มคีวามสมัพนัธก์บัความนึกคดิ (Thought) ความรูส้กึ (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการดารง
ชวีติของมนุษยแ์ต่ละคนซึง่ไม่จาเป็นตอ้งเหมอืนกนัทัง้นี้เพราะแต่ละคนมทีศันคต ิ(Attitude) สิง่จงูใจ 
(Motive) ประสบการณ์การรบัรูห้รอืกระตุ้น (Stimuli) ทัง้ภายในและภายนอกต่างกนั ปจัจยัดงักล่าว
จะมผีลต่อความรู้สกึนึกคิดที่นาไปสู่กระบวนการตัดสนิใจซื้อและพฤติกรรมภายหลงัการซื้อการ
ตดัสนิใจของผูซ้ือ้เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจยอ่ย 9 ประการ คอื 
 1) ระดบัความตอ้งการ ซึง่ผูบ้รโิภคตอ้งรูว้่า ตนเองตอ้งการอะไร 
 2) ประเภทผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ 
 3) ชนิดผลติภณัฑต์อ้งคานึงถงึรายได ้อาชพี สถานภาพและบทบาททางสงัคม 
 4) รปูแบบของผลติภณัฑข์ึน้อยูก่บัราคา ความชอบ และคุณภาพ 
 5) ตราผลติภณัฑ ์ขึน้อยู่กบัความเชื่อและทศันคตทิีม่ต่ีอตราสนิคา้ ความชื่อเสยีงของสนิคา้
และการใหบ้รกิาร 
 6) ผูข้าย ถ้ามผีูข้ายหรอืตวัแทนจาหน่ายหลายราย ผูบ้รโิภคจะเลอืกรายใดขึน้อยู่กบับรกิาร
ทีผู่ข้ายเสนอหรอืความรูจ้กัคุน้เคย 
 7) ปรมิาณทีจ่ะซือ้ผูบ้รโิภคตอ้งตดัสนิใจว่าจะซือ้ผลติภณัฑเ์ป็นจานวนเท่าไหร ่การตดัสนิใจ
ซือ้เกีย่วกบัปรมิาณ ขึน้อยูก่บัความจาเป็นและอตัราการใชง้าน 
 8) เวลาเมือ่ตดัสนิใจไดแ้ลว้ว่าจะซือ้จานวนเท่าไหร ่กม็าตดัสนิใจเรื่องเวลาทีจ่ะซือ้โอกาสใน
การซือ้ขึน้อยูก่บัฤดกูาลและสภาวะทางเศรษฐกจิ 
 9) วธิกีารชาระเงนิ วธิกีารชาระเงนิของผู้บรโิภคว่าจะจ่ายเป็นเงนิสดหรอืผ่อน จากแนวคดิ
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อที่กล่าวมานี้ ส รุปได้ว่ากระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค



ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ 
และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ความเชื่อพื้นฐานของแนวคดิประชากรศาสตรน์ัน้มแีนวคดิที่ว่า 
บุคคลที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันย่อมมพีฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปด้วย 
นักการตลาดจงึใช้แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์เพื่อแบ่งส่วนตลาดและเป็นแนวทางในการ
ออกแบบหรอืก าหนดสินค้าหรอืบรกิาร ให้ครอบคลุมต่อความต้องการหรอืความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั  
 ผูว้จิยัจงึได้น าแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวลกัษณะประชากรศาสตรข์า้งต้น โดยใชเ้กณฑค์วาม
แตกต่าง ทางด้านลกัษณะของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชพีและรายได้ต่อเดอืน มาก าหนดเกณฑ์
แบ่งกลุ่ม เพื่อวเิคราะห์ถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสนิดิจทิลั ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป 
MyMo ของลกูคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

ข้อมลูสลากออมสินดิจิทลั  
 สลากออมสนิดจิทิลั คอื สลากออมสนิพเิศษ ที่ผู้ใช้บรกิารสามารถท ารายการ ฝาก–ถอน
ตรวจสอบขอ้มลูสลากออมสนิดจิทิลั และตรวจสอบเงนิรางวลัผ่านช่องทางบรกิาร Mobile Banking 
(MyMo) ได้ดว้ยตนเอง เป็นการอ านวยความสะดวกและเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารใหม่ใหก้บัลูกค้า 
เมื่อมกีารถูกรางวลัสลาก ยอดเงนิรางวลัจะถูกโอนเขา้บญัชคีู่โอนที่ผูกไว้กบัทะเบยีนสลากออมสนิ
ดจิทิลั และเมื่อสลากครบอายุระบบจะท าการโอนเงนิต้นและดอกเบี้ย เขา้บญัชคีู่โอนโดยอตัโนมตั ิ
ผูว้จิยัไดน้ าผลติภณัฑท์างการเงนิอย่างสลากออมสนิดจิทิลัมาศกึษากระบวนการตดัสนิใจซื้อสลาก
ออมสินดิจทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดั
สุโขทยั 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
ณฐั ยงวฒันา (2562).ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สลากดจิทิลัของ

ธนาคารออมสนิในกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบว่าผู้ซื้อสลากดจิทิลัของธนาคารออมสนิใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มคีวามถี่ในซื้อสลากดจิทิลั คอื เดอืนละครัง้ โดยจ านวนเงนิในการซื้อ
สลากดิจิทัลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท/ครัง้ โดยปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
กระบวนการเป็นปจัจยัที่ผู้ซื้อสลากดจิทิลัให้ความส าคญัมากที่สุด ซึ่งการซื้อสลากดจิทิลันัน้ต้องมี
ความสะดวก ขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก และผูซ้ือ้สามารถท าธุรกรรมได้ดว้ยตนเองสามารถตรวจสอบขอ้มลู
และบรหิารจดัการสลากของตนไดแ้ละการยอมรบัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารระบบดจิทิลั



แบงก์กิ้งในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด คอื การรบัรูป้ระโยชน์รองลงมาคอื การตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
และการ รบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน ตามล าดบั  

กติตยิา ป ัน่กลาง (2558) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สลากออมสนิ
พิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสนิในเขตธนาคารออมสนิภาค  3กรุงเทพมหานครจากการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 73.00 มรีะหว่าง 21 - 30 
ปี รอ้ยละ44.75มสีถานภาพโสดรอ้ยละ69.50จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ67.75และส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนหรอืรฐัวิสาหกิจร้อยละ 46.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 46.25ผลการวิจยัพบว่าลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสินในเขต
ธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออมทรพัย์และมีงบ 
ประมาณในการซือ้เฉลีย่ต่อครัง้ ไมเ่กนิ 5,000 บาท โดยมคีวามถีใ่นการซือ้สลากออมสนิพเิศษเฉลีย่
ใน 1 ครัง้ ต่อปี ซึ่งมโีอกาสในการซื้อสลากออมสนิพเิศษเมื่อสะสมเงนิมากพอ และมรีะยะเวลาถือ
ครองสลากออมสนิพเิศษ ครบก าหนด 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มแีหล่งศกึษาขอ้มลูในการซือ้สลากออมสนิ
ทางอนิเตอรเ์น็ต 

สโิรธร องคศ์ริพิร (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง แรงจงูใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สลากออมสนิ 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1)ศกึษา แรงจงูใจทีม่ผีลต่อการซือ้สลากออมสนิของธนาคารออมสนิ 2) ศกึษาถงึ
พฤตกิรรมการซือ้สลากออมสนิ พเิศษของธนาคารออมสนิ จากการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 200 คน  เป็นเพศหญงิ มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มอีายุ 30-39 ปี มสีถานภาพ สมรสมาก
ทีสุ่ด สวนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญา ตร ีโดยมอีาชพีเป็น พนกังานบรษิทัเอกชน และส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดอืน 15,001- 20,000 บาท ผลการศกึษาเกี่ยวกบัแรงจูงใจที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สลากออมสนิ โดยรวมพบว่ากลุ่มตวัอยางมพีฤตกิรรมมาก ทีสุ่ดในดา้นการบรกิารรองลงมาคอื ดา้น
รปูแบบ ดา้นราคาและดา้นผลตอบแทน  

นพดล มันตาวิจักษณ์ (2553 , บทคัดย่อ) การวิจ ัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระบวนการตดัสนิใจซื้อระบบกลอ้งวงจรปิดในเขตกรุงเทพมหานครในความเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ได้แก่ ราชการพนักงานรฐัวสิาหกจิและ
พนักงานบรษิัททัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมทีัง้สิ้น 300 คน เครื่องมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
จ านวน 300 ชุด น ามาท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรม SPSS สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่
เลขคณิตค่าเบีย่งเบนมาตรฐานการทดสอบความแตกต่างดว้ย Chi-square ผลการวจิยัพบว่า สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มกีระบวนการตดัสนิใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดแตกต่างกนัอยู่จ านวนมาก 5 
ด้าน คอื ด้านการรบัรูป้ญัหา (Problem Recognition) ด้านการค้นหาข้อมูล (Information Search) 
ด้านการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ด้านการตัดสินใจ (Purchase Decision) 



บรกิารหลงัการขาย (Post Purchase Behavior) ส่วนระดบัความส าคญัในแต่ละด้านพบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดบัมาก จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า กลุ่มตวัอย่างสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นอื่นๆ คอื 
โรงพยาบาล, ธนาคาร, ลานจอดรถ, บ้านจดัสรร, โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชนซึ่งมี
จ านวนพนักงานส่วนใหญ่อยู่ที่ 10-50 คนมีงบประมาณในการติดตัง้ระบบกล้องวงจรปิดอยู่ที ่
40,000 บาท มขีนาดพืน้ทีส่่วนใหญ่ 50-150 ตารางเมตร ปจัจยัดา้นจติวทิยาทีส่่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดมดีงันี้ด้านความปลอดภยั , สร้างภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอองค์กร, สรา้ง
ความน่าเชื่อถือและเพิ่มความทันสมยัให้กับองค์กรส่วนใหญ่สถานประกอบการมีกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ระบบกลอ้งวงจรปิดทีแ่ตกต่างกนัทัง้ 5 ดา้น 

ธีราทร ภู่เขียว (2555) ได้ทาการศึกษากระบวนการการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของ
ผู้บรโิภค ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัด้านเทคโนโลย ีปจัจยัช่องทางการจดัจาหน่าย ปจัจยั
ด้านการส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ และปจัจยัด้านบรโิภคนิยมมผีลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ของผู้บรโิภค โดยตัวแปรอิสระทัง้หมดสามารถอธบิายการผนัแปรของ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สมารท์โฟน ไดร้อ้ยละ 55.2 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้ใชแ้นวทางการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมวีธิกีารวจิยัใน
รูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive research)เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่งประกอบกบัการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัสรปุผลการวจิยั เพื่อ
ท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติทิีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ประชากร ได้แก่ กลุ่มลูกคา้ทีซ่ื้อหรอืเคยซื้อสลากออมสนิดจิทิลัของธนาคารออมสนิสาขา
ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ซึง่มจี านวนลกูคา้ทีม่กีารเปิดทะเบยีนสลากออมสนิดจิทิลักบัทัง้หมด 1,121 
คน (ขอ้มลูธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564) 

กลุ่มตัวอย่าง สูตรการค านวณการก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างของ ทาโรยามาเน 
(TaroTayamane) ทีร่ะดบัค่าความเชื่อมัน่ที่ 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 
300 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง ในการท าวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชก้ารสุ่มทีไ่ม่ค านึงถงึความน่าจะเป็นในการ
สุ่ม  (Non – Probability Sampling) ร่วมด้วย โดยการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามประชากรที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เหมาะสม 
ส าหรบัน ามาใชว้เิคราะหต์วัแปรและประมวลผลการวจิยั  

 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม 3 ส่วน ดงันี้ 
ตอนที่  1 ค าถามในลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ประกอบด้วยค าถามจ านวน 6 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบค าถามไดเ้พยีงค าตอบเดยีวเป็นลกัษณะค าถาม
ปลายปิด (Close-end) 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รปู MyMo ของลกูคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามส าหรบัแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ มลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายเปิด ลูกค้าสามารถเสนอความเห็นตามความต้องการ เพื่อให้ธนาคารปรบัปรุง
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นสลากออมสนิดจิทิลั 

การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้เองโดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 

 1.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
จากนัน้น ามาก าหนดกรอบแนวคดิที่ใช้ในการวจิยั ก าหนดนิยาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม 
 2.สรา้งแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 3.สรา้งแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีส าโรง จังหวัดสุ โขทัย โดยการสร้าง
แบบสอบถามมลีกัษณะค าตอบ 5 ระดบั คอื ระดบัมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
 4.น าแบบสอบถามทีไ่ดน้ าแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปทดลองใช ้(Try out) กบัลูกคา้ซือ้หรอืเคยซือ้
สลากออมสินดิจทิัลของธนาคารออมสินสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทัย จ านวน 40 คน เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมอื โดยการหาค่าความเที่ยงหรอืความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม (Reliability) 
แบบ Cronbach’s Alpha ซึง่ผลการทดสอบไดค้วามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.88  

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรบัการวิจยัเชิงปรมิาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ จ านวนและรอ้ยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) Chi-Square, Independent T-test และ    
One-Way ANOVA 

 

 



ผลการวิจยั 

1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 160 คน คดิเป็นร้อยละ 
53.3 มอีาย ุ30 – 44 ปี จ านวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.7 มสีถานภาพโสด จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
49 มสีถานภาพสมรส จ านวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.0 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 151 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 50.3 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท / เดอืน จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
47.1 มอีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.7 และรายได้ต่อเดอืน 40,001 – 
50,000 บาท จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 

2. ผลการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo 
ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.48,      
S.D. = 0.21) โดยแยกเป็นหวัขอ้ ดงันี้ ข ัน้การตดัสนิใจใช้บรกิารอยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.48, S.D. = 
0.25) ขัน้การประเมนิหลงัการซื้ออยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.48, S.D. = 0.31) ขัน้การรบัรูป้ญัหาอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.47, S.D. = 0.31) ขัน้การประเมนิทางเลอืกอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (   = 4.47, S.D. = 
0.24) และขัน้การคน้หาขอ้มลูอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.46, S.D. = 0.33) ตามล าดบั 

3. ผลการศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่าน
โปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ของลกูคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล
ของลกูคา้ทีซ่ือ้สลากออมสนิดจิทิลั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ทัง้ 6 ปจัจยั
ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับกระบวนการตัดสนิใจซื้อสลากออมสนิดิจทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo ของ
ลกูคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

4. ผลการศึกษาความแตกต่างของปจัจยัส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัลกับ
กระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสนิ
สาขา ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายได ้จ านวน 5 ปจัจยัทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป MyMo มเีพียงปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศ เพียงปจัจยัเดียวที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo 

 

 

 

 

 



อภิปรายผล 

 การวจิยัเรือ่งการศกึษากระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู 
MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ผูว้จิยัสามารถอภปิรายผลการวจิยั 
ไดด้งันี้ 
 การอภปิรายผลการศกึษาตามทฤษฎกีระบวนการตดัสนิใจในการซือ้ของ Kotler and Keller 
(2006) ระบุว่ากระบวนการตดัสนิใจในการซือ้ประกอบดว้ยกระบวบการต่างๆ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การ
รบัรูป้ญัหา การหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้  
 ขัน้การรบัรู้ปญัหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารในระดบัมาก
ที่สุด เกี่ยวกับเรื่องมคีวามสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเองใน
ปจัจุบนั มกีารตดัสนิใจในระดบัมากเกี่ยวกบัมคีวามปลอดภยัในการใชบ้รกิาร ไดร้บัการแนะนาของ
พนักงานธนาคาร การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย โปรโมชัน่ ทาให้เกิด
ความตอ้งการใชง้าน ชอบใชเ้ทคโนโลย ีชอบทดลองของใหม่ หรอืตอ้งการใชง้านตามเพื่อน และพบ
เหน็โฆษณาของธนาคารผ่านสื่อต่างๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต โทรทศัน์ ตามลาดบั สอดคลอ้งกบั Philip 
Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่กล่าวว่ากระบวนการซื้อเริม่ขึน้เมื่อผู้ซื้อตระหนักถงึปญัหาหรอื
ความต้องการโดยความต้องการนัน้อาจเกดิขึน้จากสิง่กระตุ้น 2 สิง่ ได้แก่ สิง่กระตุ้นจากภายในตวั
ของผู้บรโิภค เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานต่างๆ อนัได้แก่ ความหวิ ความกระหายหรอื
ความต้องการทางปจัจยั 4 เป็นตน้ แต่ในส่วนของสิง่กระตุ้นภายนอกนัน้จะเกดิขึน้จากการไดร้บัการ
กระตุ้นจากสภาวะภายนอกรอบๆ ตวั ทีก่ระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการทีน่อกเหนือจากปจัจยั
ขัน้พืน้ฐานต่างๆ เช่น การเหน็ การดโูฆษณาทัง้ทางโทรทศัน์หรอืสื่อสิง่พมิพ ์เป็นตน้  
 ขัน้การคน้หาขอ้มลู พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั 
ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo ขัน้การค้นหาข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.46, 
S.D. = 0.33) ซึ่งสอดคล้องกับ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่กล่าวว่า เมื่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ถูกกระตุ้นจากนกัการตลาดในระดบัทีม่ากพอ กจ็ะทาใหเ้กดิความพยายามในการ
คน้หาขอ้มูลของสิง่เหล่านัน้เพื่อทีจ่ะสนองตอบความต้องการทีถู่กกระตุ้นนัน้ เรยีกความต้องการใน
ระดบันี้ว่า “ความตัง้ใจทีจ่ะคน้หา (Heightened Attention)” โดยผูถู้กกระตุ้นจะยอมรบัหรอืพยายาม
รบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัตวัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้มากขึน้  
 ขัน้การประเมนิทางเลอืก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิ
ดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo ขัน้การประเมนิทางเลอืก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด     
(  = 4.47, S.D. = 0.24) เกี่ยวกับเรื่องมีความสะดวกในการใช้งาน (ใช้งานง่าย) มีระบบการ
เชื่อมต่อส่งข้อมูลและมคีวามปลอดภยัสูง รูปแบบ ลกัษณะของการใช้งานมคีวามทนัสมยั มกีาร
ตดัสนิใจในระดบัมากเกี่ยวกบัเรื่องระบบปฏบิตักิารที่ใช้มคีวามน่าเชื่อถอื การโฆษณาผ่านสื่อ เช่น 



วทิยุ โทรทศัน์ สิง่พิมพ์ และได้รบัคาแนะนาจากบุคคลเพื่อน/คนรูจ้กั ตามลาดบั ซึ่งสอดคล้องกบั 
Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่กล่าวว่า ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ร ับข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกบัสนิค้ามาพอสมควรแก่การตดัสนิใจแล้ว ผู้บรโิภคก็จะเริม่ประเมนิทางเลอืกโดยมขีัน้ตอน
ดังต่อไปนี้  ข ัน้แรกผู้บรโิภคจะพยายามที่จะสนองความต้องการ ขัน้ที่สองผู้บรโิภคจะมองหา
ประโยชน์ที่ได้รบัจากสินค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ ขัน้สุดท้ายผู้บรโิภคพิจารณาสินค้าหรอืบรกิารที่มี
ลกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกนัแลว้เปรยีบเทยีบโดยพจิารณาถงึการสนองตอบความตอ้งการทีม่อียูไ่ดด้ทีีสุ่ด  
 ขัน้การตดัสนิใจใชบ้รกิาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิ
ดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ขัน้การตดัสนิใจใชบ้รกิารในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  
= 4.48, S.D. = 0.25) เกี่ยวกบัเรือ่งตดัสนิใจใชบ้รกิารเพราะสามารถใชง้านไดใ้นทุกทีทุ่กเวลา มกีาร
ตดัสนิใจในระดบัมากเกี่ยวกบัเรื่องตดัสนิใจใชบ้รกิารเพราะความสะดวกรวดเรว็ ประหยดัค่าใชจ้่าย 
ตดัสนิใจใช้บรกิารเพราะมคีวามปลอดภยัในการใชบ้รกิาร พจิารณาจากประสทิธภิาพในการใช้งาน 
ตนเองและครอบครวัมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร และเพื่อน/กลุ่มที่ทางานมสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบั Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ทีก่ล่าวว่า ภายหลงัจาก
ผูบ้รโิภคไดป้ระเมนิคุณค่าของสนิคา้แลว้ ผูบ้รโิภคจะทาการเลอืกสนิคา้พรอ้มบรกิารทีคุ่ม้ค่าและตรง
กบัความตอ้งการมากทีสุ่ด แต่อย่างไรกต็ามผูบ้รโิภคอาจพจิารณาถงึองคป์ระกอบในการตดัสนิใจซือ้
อนัประกอบด้วย ตราสนิค้า (Brand) ผู้ขาย (Dealer) ปรมิาณ (Quantity) ช่วงเวลา (Timing) และ
ระบบการชาระค่าสนิคา้ (Payment Method)  
 ขัน้การประเมนิหลงัการซือ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิ
ดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ขัน้การประเมนิหลงัซือ้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 
4.48, S.D. = 0.31) เกี่ยวกบัเรื่องเมื่อเกิดปญัหาในการใช้งานท าการติดต่อกบัธนาคารโดยตรง มี
การตดัสนิใจในระดบัมากทีสุ่ดเกี่ยวกบัเรื่องจะซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมสาเรจ็รปู MyMo 
ต่อไป และจะแนะน าการใช้บรกิารให้แก่ คนที่รู้จกัหากมคีวามพอใจในการใช้งาน ตามลาดบั ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่กล่าวว่า ภายหลงัจากผูบ้รโิภคไดซ้ือ้สนิค้า
พรอ้มบรกิารไปและไดบ้รโิภคผลติภณัฑห์รอืใชบ้รกิารเหล่านัน้แลว้ นักการตลาดต้องทราบใหไ้ดถ้งึ
ความพึงพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอผลติภณัฑ์นัน้ๆ เนื่องจากหากผู้บรโิภคมคีวามพึงพอใจในตัว
สนิคา้หรอืบรกิารกจ็ะตดัสนิใจซือ้ซา้อกี 
 สมมติฐานที่ 1 - 6 ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชพี และรายได้ของกลุ่มตวัอย่างไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิ
ดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สลาก
ออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป MyMo ซึ่งผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกบั
แนวทางการใหบ้รกิารเกีย่วกบัสลากออมสนิดจิทิลัของธนาคารออมสนิ (2564) ทีก่ าหนดเงือ่นไขต่าง 



ๆ ในการเปิดบญัชซีื้อสลากมคีวามเหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า โดยผู้มสีทิธิเ์ปิดบญัช ี– 
บุคคลธรรมดา อายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เป็นผูส้มคัรใชบ้รกิาร MyMo มบีญัชเีงนิฝากประเภทเผื่อเรยีก
ไว้เป็นบญัชคีู่โอน และสามารถเลอืกท ารายการฝากตามจ านวนเงนิที่ก าหนดได้ ดงันี้ จ านวนเงนิ 
200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท สามารถระบุจ านวนเงนิที่
ต้องการฝากด้วยตนเองตัง้แต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะ
จ านวนเงนิทีห่ารดว้ย 1,000 ลงตวัวงเงนิการท ารายการสงูสุด 10,000,000 บาทต่อวนั 
 ผลการศึกษาความแตกต่างของปจัจยัส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินดิจทิัลกับ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ของลูกคา้ธนาคารออม
สนิสาขา ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายได้ จ านวน 5 ปจัจยัที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อสลาก
ออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo มเีพยีงปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศ เพยีงปจัจยัเดยีวที่
แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ซึง่
ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิาน สอดคล้องกบัแนวทางการให้บรกิารเกี่ยวกบัสลากออมสนิดจิทิลั
ของธนาคารออมสนิ (2564) ทีก่ าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเปิดบญัชซีือ้สลากมคีวามเหมาะสมกบั
ความต้องการของลูกคา้ โดยผูม้สีทิธิเ์ปิดบญัช ี– บุคคลธรรมดา อายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เป็นผูส้มคัร
ใช้บรกิาร MyMo มบีญัชเีงนิฝากประเภทเผื่อเรยีกไว้เป็นบญัชคีู่โอน และสามารถเลอืกท ารายการ
ฝากตามจ านวนเงนิที่ก าหนดได้ ดังนี้  จ านวนเงนิ 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 
/100,000 และ 200,000 บาท สามารถระบุจ านวนเงนิที่ต้องการฝากด้วยตนเองตัง้แต่ 1,000 บาท 
และสูงสุดไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยระบุไดเ้ฉพาะจ านวนเงนิทีห่ารดว้ย 1,000 ลงตวัวงเงนิการ
ท ารายการสงูสุด 10,000,000 บาทต่อวนั 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตัวอย่างมรีะดบัการตดัสนิใจซื้อสลากออมสินดิจทิลั ผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รปู MyMo อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกขัน้ตอน ดงันัน้จงึควรน าขอ้มลูน าเสนอต่อพนกังานธนาคารออม
สนิสาขาศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ให้รกัษามาตรฐานการให้บรกิารในการสรา้งความเขา้ใจการใช้บรกิาร
ธนาคารออมสนิผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo 
 2. ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสลากออมสนิดจิทิลัไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
กระบวนการตดัสนิใจซื้อสลากออมสนิดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo ดงันัน้จงึควรน าเสนอขอ้มูล
ใหก้บัผูบ้รหิารเพื่อเป็นสาขาตวัอยา่ง ก าหนดแนวทางการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแนวทางการใหบ้รกิาร
ลกูคา้ของธนาคารออมสนิอยา่งเท่าเทยีมกนั 



 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ปรบัเปลี่ยนตวัแปรอสิระที่ส่งผลต่อตวัแปรตามคอืกระบวนการตดัสนิใจซือ้สลากออมสนิ
ดจิทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo เช่น ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาด เป็นตน้ 
 2. การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการซื้อสลากออมสนิดิจทิลั ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป 
MyMo เพื่อน าผลการวจิยัไปส่งเสรมิใหล้กูคา้ใชบ้รกิารผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู MyMo มากขึน้ 
 3. การใชก้รอบแนวคดิเดมิไปศกึษากบัธนาคารออมสนิสาขาอื่น ๆ เปรยีบเทยีบผลของการ
วจิยั และน าขอ้มูลจากการวจิยัมาวเิคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เพื่อส่งเสรมิการด าเนินงานของธนาคาร
ออมสนิใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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