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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสิน
ดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (3)
เพื่อ ศึก ษาความสัมพันธ์ข องป จั จัยส่ ว นบุ ค คลของลูก ค้าธนาคารออมสิน สาขาศรีส าโรง จัง หวัด
สุโขทัยกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo และ (4) เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของปจั จัยส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัยกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัยทีม่ กี ารเปิดทะเบียนสลากออมสินดิจทิ ลั จานวน
300 คน ด าเนิ น การศึ ก ษาวิจ ัย ด้ ว ยระเบี ย บวิธ ี ว ิจ ัย เชิ ง ปริม าณ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และการทดสอบ
เปรียบเทียบข้อมูล (Chi-Square)
ผลการวิจยั พบว่า
1) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง จ านวน 160 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 53.3 มีอ ายุ
30-44 ปี จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.7 มีสถานภาพสมรส จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.0 มีร ะดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี จ านวน 151 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 50.3 มีอ าชีพ ข้า ราชการ/
รัฐ วิส าหกิจ จ านวน 101 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 33.7 และรายได้ต่ อ เดือ น 40,001 – 50,000 บาท
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3
2) การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคาร
ออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.48, S.D. = 0.21)

3) ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ า ธนาคารออมสิ น สาขาศรีส าโรง จัง หวัด สุ โ ขทั ย ไม่ ม ี
ความสัม พัน ธ์ก ับ การตัด สิน ใจซื้อ สลากออมสิน ดิจ ิท ัล ผ่ า นโปรแกรมส าเร็จ รูป MyMo อย่ า งมี
นัยสาคัญทีร่ ะดับสถิติ 0.05
4) ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ที่แ ตกต่ างกัน ไม่ส่ งผลกับ กระบวนการตัด สิน ใจซื้อ สลากออมสิน ดิจทิ ัล ผ่ านโปรแกรมส าเร็จรูป
MyMo ยกเว้นปจั จัยส่วนบุคคลด้าน เพศของกลุ่มตัวอย่างทีส่ ่งผล
คาสาคัญ : กระบวนการตัดสินใจ, โปรแกรมสาเร็จรูป MyMo, สลากออมสินดิจทิ ลั
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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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การวางแผนทางการเงินในปจั จุบนั ถือว่ามีความสาคัญและเป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยเตรียมความ
พร้อมให้ชวี ติ ไปสู่ความมันคงทางการเงิ
่
นในอนาคตซึง่ ควรปลูกฝงั นิสยั การออมและการใช้เงินอย่าง
สมเหตุสมผลตัง้ แต่วยั เด็กเพื่อสร้างพืน้ ฐานวินยั ทางการเงิน เมื่อเข้าสู่วยั ทางานก็จาเป็ นต้อ งรูว้ ธิ กี าร
วางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม
ทัง้ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวและครอบครัวทาให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิง่ เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้การ
วางแผนทางการเงินมีความสาคัญ มากขึน้ แม้กระทังเมื
่ ่อเกษียณอายุก็ยงั ต้องวางแผนทางการเงิน
เพราะเป็ นวัยทีม่ รี ายได้ลดลงแต่ค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่ยงั คงอยู่หรืออาจสูงขึน้ ในบางหมวด ซึง่ หากไม่ม ี
การวางแผนทีด่ กี อ็ าจเกิดปญั หาได้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556)
การวางแผนทางการเงินเริม่ ต้นที่การออมเป็ นรูปแบบที่มคี วามปลอดภัยมีความเสี่ยงต่ า
เพื่อรักษาเงินต้นไว้โดยผลตอบแทนจากเงินออมอาจไม่ได้สูงมากนัก เมือ่ สามารถเก็บเงินได้จานวน
หนึ่งจึงคอยเริม่ ลงทุนซึง่ หมายถึง การแบ่งเงินก้อนทีไ่ ด้สวนหนึ่งไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน
เช่น หุ้นตราสารหนี้ กองทุนรวม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้สูงขึน้ แต่มขี อ้ ควรคานึงคือ ผูล้ งทุนต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวของซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการลงทุนนัน้ ๆ ได้เพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556)
ปจั จุบนั ธนาคารออมสินได้เพิม่ ทางเลือกในการออมเงินที่หลากหลายรูปแบบมากขึน้ โดย
การออกสลากออมสิน แบบดิจทิ ัล เพื่อ จูงใจให้ผู้ชอบการเสี่ยงโชคหัน มาออมเงินมากขึ้นผู้ฝ ากมี
โอกาสลุน้ รางวัล เมื่อฝากครบอายุจะได้รบั เงินต้นคืนพร้อมดอกเบีย้ ทาให้ผฝู้ ากมีเงินเก็บออมดีกว่า
การเสีย่ งโชคประเภทอื่นปจั จุบนั ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจทิ ลั ซึง่ เทคโนโลยีต่างๆ มีผลต่อทุก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับ ต่ างๆ สลากออมสินดิจทิ ลั จึงเป็ นทางเลือ กใหม่ในการ
ให้บริการด้านเงินฝาก อีกทัง้ ยังเหมาะกับผู้ท่ตี ้องการเสี่ยงโชคโดยไม่สูญ เงินต้นและยังมีสทิ ธิ ์ลุ้น
รางวัลทุกเดือนรวมทัง้ ยังสามารถเก็บเงินเพื่อ ออมทรัพย์ได้ในเวลาเดียวกัน โดยผู้ใช้บริการ MyMo
สามารถทารายการฝากถอนสลาก
ออมสินผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็ น
การเพิม่ ความสะดวกให้กบั ลูกค้า สลากออมสินดิจทิ ลั บนโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo จะไม่มใี บสลาก
ให้แต่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของสลากได้จาก MyMo ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการ และ
พฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ท่ตี ้องการความสะดวกสบายในการทาธุรกรรมสลาก ได้ทุกที่ทุกเวลา

ด้วยช่องทางบริการทางการเงินทีท่ นั สมัยปลอดภัยบน Mobile Banking ได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งไป
ติดต่อทารายการทีส่ าขา
จากที่มาและสถานการณ์ ปญั หาและความสาคัญ ที่ได้กล่ าวไปข้างต้น ผู้ว ิจยั จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo
ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย โดยการวิจยั ในครัง้ นี้จะเก็บสารวจข้อมูล
จากลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการเลือกซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ซึง่ คาดว่าการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ให้บริการลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนได้นาไปพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ของลูกค้าที่ซ้อื สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo
ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
3. เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ของป จั จัยส่ ว นบุ ค คลของลูก ค้าที่ซ้ือ สลากออมสิน ดิจทิ ัล กับ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออม
สินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
4. เพื่อ ศึก ษาความแตกต่ างของป จั จัยส่ ว นบุ ค คลของลูก ค้าที่ซ้อื สลากออมสิน ดิจทิ ลั กับ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออม
สินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
เนื่ อ งจากแนวทางการด าเนิ น งานของธนาคารออมสิน คือ การเป็ น ธนาคารเพื่อ สัง คม
สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทางการเงินทีม่ คี ุณค่า ตอบโจทย์ดา้ นการเงินของทุกกลุ่มลูกค้า นามาซึง่
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ และพร้อมที่จะร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการขับ เคลื่อ นประเทศไทยเข้า สู่ ยุ ค Digital Economy และ Thailand 4.0 (ธนาคารออมสิน ,
2564) ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดสมมติฐานการวิจยั จานวน 2 สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซ้อื สลากออมสินดิจทิ ลั ไม่มคี วามสัมพันธ์ก ับ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออม
สินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย

สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยส่ วนบุ คคลของลูก ค้า ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มผี ลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรม
สาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษากระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของ
ลู ก ค้า ธนาคารออมสิน สาขาศรีส าโรง จัง หวัด สุ โขทัย เก็บ รวบรวมแบบสอบถาม ตัง้ แต่ ว ัน ที่
1- 31 ตุลาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
พฤติก รรมผู้บ ริโภคจะเป็ น เรื่อ งที่เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริโภค 5
ขัน้ ตอน ในกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค (Stage of the Buying Decision Process) ซึ่งจะ
มีความสัมพันธ์กบั ความนึกคิด (Thought) ความรูส้ กึ (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการดารง
ชีวติ ของมนุษย์แต่ละคนซึง่ ไม่จาเป็นต้องเหมือนกันทัง้ นี้เพราะแต่ละคนมีทศั นคติ (Attitude) สิง่ จูงใจ
(Motive) ประสบการณ์การรับรูห้ รือกระตุ้น (Stimuli) ทัง้ ภายในและภายนอกต่างกัน ปจั จัยดังกล่าว
จะมีผ ลต่ อความรู้สกึ นึก คิดที่นาไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อการ
ตัดสินใจของผูซ้ อ้ื เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจย่อย 9 ประการ คือ
1) ระดับความต้องการ ซึง่ ผูบ้ ริโภคต้องรูว้ ่า ตนเองต้องการอะไร
2) ประเภทผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถตอบสนองความต้องการ
3) ชนิดผลิตภัณฑ์ตอ้ งคานึงถึงรายได้ อาชีพ สถานภาพและบทบาททางสังคม
4) รูปแบบของผลิตภัณฑ์ขน้ึ อยูก่ บั ราคา ความชอบ และคุณภาพ
5) ตราผลิตภัณฑ์ ขึน้ อยู่กบั ความเชื่อและทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้า ความชื่อเสียงของสินค้า
และการให้บริการ
6) ผูข้ าย ถ้ามีผขู้ ายหรือตัวแทนจาหน่ ายหลายราย ผูบ้ ริโภคจะเลือกรายใดขึน้ อยู่กบั บริการ
ทีผ่ ขู้ ายเสนอหรือความรูจ้ กั คุน้ เคย
7) ปริมาณทีจ่ ะซือ้ ผูบ้ ริโภคต้องตัดสินใจว่าจะซือ้ ผลิตภัณฑ์เป็ นจานวนเท่าไหร่ การตัดสินใจ
ซือ้ เกีย่ วกับปริมาณ ขึน้ อยูก่ บั ความจาเป็นและอัตราการใช้งาน
8) เวลาเมือ่ ตัดสินใจได้แล้วว่าจะซือ้ จานวนเท่าไหร่ ก็มาตัดสินใจเรื่องเวลาทีจ่ ะซือ้ โอกาสใน
การซือ้ ขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาลและสภาวะทางเศรษฐกิจ
9) วิธกี ารชาระเงิน วิธกี ารชาระเงินของผู้บริโภคว่าจะจ่ายเป็ นเงินสดหรือผ่อน จากแนวคิด
เกี่ ย วกั บ การตั ด สิน ใจซื้ อ ที่ ก ล่ า วมานี้ ส รุ ป ได้ ว่ า กระบวนการการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริโ ภค

ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ การรับรูป้ ญั หา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้
และพฤติกรรมหลังการซือ้
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2541) ความเชื่อพื้นฐานของแนวคิดประชากรศาสตร์นัน้ มีแนวคิดที่ว่า
บุคคลที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่ างกันย่อ มมีพฤติกรรมที่แตกต่ างกันออกไปด้ว ย
นัก การตลาดจึงใช้แ นวคิดเกี่ย วกับ ประชากรศาสตร์เพื่อ แบ่งส่ ว นตลาดและเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบหรือ ก าหนดสิน ค้าหรือ บริก าร ให้ค รอบคลุ มต่ อ ความต้อ งการหรือ ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกัน
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวลักษณะประชากรศาสตร์ขา้ งต้น โดยใช้เกณฑ์ความ
แตกต่าง ทางด้านลักษณะของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือน มากาหนดเกณฑ์
แบ่ งกลุ่ ม เพื่อ วิเคราะห์ถึงกระบวนการตัดสิน ใจซื้อ สลากออมสิน ดิจทิ ลั ผ่ านโปรแกรมสาเร็จรูป
MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ข้อมูลสลากออมสิ นดิ จิทลั
สลากออมสินดิจทิ ลั คือ สลากออมสินพิเศษ ที่ผู้ใช้บริการสามารถทารายการ ฝาก–ถอน
ตรวจสอบข้อมูลสลากออมสินดิจทิ ลั และตรวจสอบเงินรางวัลผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking
(MyMo) ได้ดว้ ยตนเอง เป็ นการอานวยความสะดวกและเพิม่ ช่องทางการให้บริการใหม่ให้กบั ลูกค้า
เมื่อมีการถูกรางวัลสลาก ยอดเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้กบั ทะเบียนสลากออมสิน
ดิจทิ ลั และเมื่อสลากครบอายุระบบจะทาการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ
ผูว้ จิ ยั ได้นาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างสลากออมสินดิจทิ ลั มาศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสลาก
ออมสินดิจทิ ลั ผ่ านโปรแกรมส าเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาศรีสาโรง จัง หวัด
สุโขทัย
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ณัฐ ยงวัฒนา (2562).ได้ศกึ ษาเรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ สลากดิจทิ ลั ของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบว่าผู้ซ้อื สลากดิจทิ ลั ของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ มคี วามถี่ในซื้อสลากดิจทิ ลั คือ เดือนละครัง้ โดยจานวนเงินในการซื้อ
สลากดิจ ิท ัล น้ อ ยกว่ า หรือ เท่ า กับ 5,000 บาท/ครัง้ โดยป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า น
กระบวนการเป็ นปจั จัยที่ผู้ซ้อื สลากดิจทิ ลั ให้ความสาคัญมากที่สุด ซึ่งการซื้อสลากดิจทิ ลั นัน้ ต้องมี
ความสะดวก ขัน้ ตอนไม่ยุ่งยาก และผูซ้ อ้ื สามารถทาธุรกรรมได้ ดว้ ยตนเองสามารถตรวจสอบข้อมูล
และบริหารจัดการสลากของตนได้และการยอมรับเทคโนโลยีทม่ี ผี ลต่อการเลือกใช้บริการระบบดิจทิ ลั

แบงก์ก้งิ ในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีส่ ุด คือ การรับรูป้ ระโยชน์รองลงมาคือ การตัง้ ใจทีจ่ ะใช้งาน
และการ รับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน ตามลาดับ
ั่
กิตติยา ปนกลาง
(2558) ได้ศกึ ษาเรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สลากออมสิน
พิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3กรุงเทพมหานครจากการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 73.00 มีระหว่าง 21- 30
ปี ร้อยละ44.75มีสถานภาพโสดร้อยละ69.50จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอ้ ยละ67.75และส่วน
ใหญ่ ป ระกอบอาชีพ พนั ก งานเอกชนหรือ รัฐวิส าหกิจร้อ ยละ 46.25 และมีรายได้เฉลี่ย ต่ อ เดือ น
10,001-20,000 บาท ร้อ ยละ 46.25ผลการวิจ ยั พบว่าลูก ค้าที่ต ัด สิน ใจซื้อ สลากออมสิน ในเขต
ธนาคารออมสิน ภาค 3 กรุงเทพมหานครส่ ว นใหญ่ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ การออมทรัพ ย์แ ละมีง บ
ประมาณในการซือ้ เฉลีย่ ต่อครัง้ ไม่เกิน 5,000 บาท โดยมีความถีใ่ นการซือ้ สลากออมสินพิเศษเฉลีย่
ใน 1 ครัง้ ต่อปี ซึ่งมีโอกาสในการซื้อสลากออมสินพิเศษเมื่อสะสมเงินมากพอ และมีระยะเวลาถือ
ครองสลากออมสินพิเศษ ครบกาหนด 3 ปี ซึ่งส่ วนใหญ่มแี หล่งศึกษาข้อมูลในการซือ้ สลากออมสิน
ทางอินเตอร์เน็ต
สิโรธร องค์ศริ พิ ร (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ สลากออมสิน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษา แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการซือ้ สลากออมสินของธนาคารออมสิน 2) ศึกษาถึง
พฤติกรรมการซือ้ สลากออมสิน พิเศษของธนาคารออมสิน จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 200 คน เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มอี ายุ 30-39 ปี มีสถานภาพ สมรสมาก
ทีส่ ุด สวนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญา ตรี โดยมีอาชีพเป็น พนักงานบริษทั เอกชน และส่วนใหญ่ม ี
รายได้ต่อเดือน 15,001- 20,000 บาท ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มผี ลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สลากออมสิน โดยรวมพบว่ากลุ่มตัวอยางมีพฤติกรรมมาก ทีส่ ุดในด้านการบริการรองลงมาคือ ด้าน
รูปแบบ ด้านราคาและด้านผลตอบแทน
นพดล มัน ตาวิจ ัก ษณ์ (2553, บทคัด ย่ อ ) การวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิดในเขตกรุงเทพมหานครในความเห็นของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่ ราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและ
พนักงานบริษัททัวไปในเขตกรุ
่
งเทพมหานครซึ่งมีทงั ้ สิ้น 300 คน เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม
จานวน 300 ชุด นามาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม SPSS สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลีย่
เลขคณิตค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานการทดสอบความแตกต่างด้วย Chi-square ผลการวิจยั พบว่า สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มกี ระบวนการตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิ ดแตกต่างกันอยู่จานวนมาก 5
ด้าน คือ ด้านการรับรูป้ ญั หา (Problem Recognition) ด้านการค้นหาข้อมูล (Information Search)
ด้า นการประเมิน ทางเลือ ก (Evaluation of Alternative) ด้า นการตัด สิน ใจ (Purchase Decision)

บริการหลังการขาย (Post Purchase Behavior) ส่วนระดับความสาคัญในแต่ละด้านพบว่าทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็ นอื่นๆ คือ
โรงพยาบาล, ธนาคาร, ลานจอดรถ, บ้านจัด สรร, โรงงาน ส่ ว นใหญ่ เป็ น หน่ ว ยงานเอกชนซึ่งมี
จานวนพนัก งานส่ ว นใหญ่ อ ยู่ท่ี 10-50 คนมีงบประมาณในการติด ตัง้ ระบบกล้อ งวงจรปิ ด อยู่ท่ี
40,000 บาท มีขนาดพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ 50-150 ตารางเมตร ปจั จัยด้านจิตวิทยาทีส่ ่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อระบบกล้องวงจรปิ ดมีดงั นี้ด้านความปลอดภัย , สร้างภาพลักษณ์ ท่ดี ตี ่อองค์กร, สร้าง
ความน่ าเชื่อ ถือ และเพิ่มความทัน สมัย ให้กับ องค์ก รส่ ว นใหญ่ ส ถานประกอบการมีกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ ระบบกล้องวงจรปิดทีแ่ ตกต่างกันทัง้ 5 ด้าน
ธีราทร ภู่เขีย ว (2555) ได้ท าการศึก ษากระบวนการการตัด สิน ใจซื้อ สมาร์ท โฟนของ
ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจั จัยด้านเทคโนโลยี ปจั จัยช่องทางการจัดจาหน่ าย ปจั จัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปจั จัยด้านผลิตภัณ ฑ์ และปจั จัยด้านบริโภคนิยมมีผลต่ อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ท โฟน ของผู้บริโภค โดยตัว แปรอิสระทัง้ หมดสามารถอธิบ ายการผันแปรของ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ สมาร์ทโฟน ได้รอ้ ยละ 55.2
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้แนวทางการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวธิ กี ารวิจยั ใน
รูป แบบเชิงพรรณนา (Descriptive research)เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยใช้เครื่อ งมือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างประกอบกับการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับสรุปผลการวิจยั เพื่อ
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตทิ ไ่ี ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากร ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทีซ่ ้อื หรือเคยซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ของธนาคารออมสินสาขา
ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ซึง่ มีจานวนลูกค้าทีม่ กี ารเปิดทะเบียนสลากออมสินดิจทิ ลั กับทัง้ หมด 1,121
คน (ข้อมูลธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง สูต รการค านวณการก าหนดกลุ่ ม ประชากรตัว อย่า งของ ทาโรยามาเน
(TaroTayamane) ทีร่ ะดับค่าความเชื่อมันที
่ ่ 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
300 คน
วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง ในการทาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้การสุ่มทีไ่ ม่คานึงถึงความน่ าจะเป็ นในการ
สุ่ ม (Non – Probability Sampling) ร่ ว มด้ ว ย โดยการเลื อ กตั ว อย่ า งประชากรแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ตามประชากรที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส มบูรณ์ เหมาะสม
สาหรับนามาใช้วเิ คราะห์ตวั แปรและประมวลผลการวิจยั

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั เป็นแบบสอบถาม 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ค าถามในลัก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วยคาถามจานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบคาถามได้เพียงคาตอบเดียวเป็นลักษณะคาถาม
ปลายปิด (Close-end)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรม
สาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามสาหรับแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม มีลกั ษณะเป็ น
ค าถามปลายเปิ ด ลู ก ค้ า สามารถเสนอความเห็น ตามความต้ อ งการ เพื่อ ให้ ธ นาคารปรับ ปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสลากออมสินดิจทิ ลั
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามขึน้ เองโดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1.ศึก ษารายละเอียดเกี่ย วกับ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั และข้อ มูล ที่เกี่ยวข้อ ง
จากนัน้ นามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั กาหนดนิยาม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2.สร้างแบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
3.สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรม
ส าเร็จ รู ป MyMo ของลู ก ค้ า ธนาคารออมสิ น สาขาศรีส าโรง จัง หวัด สุ โ ขทั ย โดยการสร้ า ง
แบบสอบถามมีลกั ษณะคาตอบ 5 ระดับ คือ ระดับมากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด
4.นาแบบสอบถามทีไ่ ด้นาแบบสอบถามทีไ่ ด้ไปทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้าซือ้ หรือเคยซือ้
สลากออมสิน ดิจทิ ัล ของธนาคารออมสิน สาขาศรีส าโรง จังหวัด สุ โขทัย จ านวน 40 คน เพื่อ หา
คุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability)
แบบ Cronbach’s Alpha ซึง่ ผลการทดสอบได้ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.88
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจ ยั เชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ จานวนและร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ สถิติ เชิงอนุ มาน (inferential statistics) Chi-Square, Independent T-test และ
One-Way ANOVA

ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.3 มีอายุ 30 – 44 ปี จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 มีสถานภาพโสด จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
49 มีสถานภาพสมรส จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 151 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท / เดือน จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.1 มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.7 และรายได้ต่อเดือน 40,001 –
50,000 บาท จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3
2. ผลการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo
ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีส าโรง จังหวัดสุ โขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( = 4.48,
S.D. = 0.21) โดยแยกเป็ นหัวข้อ ดังนี้ ขัน้ การตัดสินใจใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.48, S.D. =
0.25) ขัน้ การประเมินหลังการซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.48, S.D. = 0.31) ขัน้ การรับรูป้ ญั หาอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ( = 4.47, S.D. = 0.31) ขัน้ การประเมินทางเลือกอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( = 4.47, S.D. =
0.24) และขัน้ การค้นหาข้อมูลอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( = 4.46, S.D. = 0.33) ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่าน
โปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคล
ของลูกค้าทีซ่ อ้ื สลากออมสินดิจทิ ลั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ทัง้ 6 ปจั จัย
ไม่มคี วามสัมพันธ์ก ับกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของ
ลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
4. ผลการศึกษาความแตกต่ างของป จั จัยส่ วนบุ คคลของลู กค้ าที่ซ้ือสลากออมสินดิจ ิท ัลกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน
สาขา ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ จานวน 5 ปจั จัยทีแ่ ตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป MyMo มีเพียงป จั จัยส่ วนบุ คคลด้านเพศ เพียงป จั จัยเดียวที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo

อภิ ปรายผล
การวิจยั เรือ่ งการศึกษากระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป
MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ได้ดงั นี้
การอภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจในการซือ้ ของ Kotler and Keller
(2006) ระบุว่ากระบวนการตัดสินใจในการซือ้ ประกอบด้วยกระบวบการต่างๆ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การ
รับรูป้ ญั หา การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลังการซือ้
ขัน้ การรับรู้ปญั หา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการในระดับมาก
ที่สุ ด เกี่ยวกับ เรื่อ งมีค วามสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับพฤติก รรมการใช้งานของตนเองใน
ปจั จุบนั มีการตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับมีความปลอดภัยในการใช้บริการ ได้รบั การแนะนาของ
พนัก งานธนาคาร การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย โปรโมชัน่ ทาให้เกิด
ความต้องการใช้งาน ชอบใช้เทคโนโลยี ชอบทดลองของใหม่ หรือต้องการใช้งานตามเพื่อน และพบ
เห็นโฆษณาของธนาคารผ่านสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ ตามลาดับ สอดคล้องกับ Philip
Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่กล่าวว่ากระบวนการซื้อเริม่ ขึน้ เมื่อผู้ซ้อื ตระหนักถึงปญั หาหรือ
ความต้องการโดยความต้องการนัน้ อาจเกิดขึน้ จากสิง่ กระตุ้น 2 สิง่ ได้แก่ สิง่ กระตุ้นจากภายในตัว
ของผู้บริโภค เพื่อ ตอบสนองความต้องการพื้นฐานต่ างๆ อันได้แก่ ความหิว ความกระหายหรือ
ความต้องการทางปจั จัย 4 เป็ นต้น แต่ในส่วนของสิง่ กระตุ้นภายนอกนัน้ จะเกิดขึน้ จากการได้รบั การ
กระตุ้นจากสภาวะภายนอกรอบๆ ตัว ทีก่ ระตุ้นให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการทีน่ อกเหนือจากปจั จัย
ขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ เช่น การเห็น การดูโฆษณาทัง้ ทางโทรทัศน์หรือสื่อสิง่ พิมพ์ เป็นต้น
ขัน้ การค้นหาข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั
ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป MyMo ขัน้ การค้นหาข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( = 4.46,
S.D. = 0.33) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่ ก ล่ า วว่ า เมื่อ ความ
ต้องการของลูกค้าถูกกระตุ้นจากนักการตลาดในระดับทีม่ ากพอ ก็จะทาให้เกิดความพยายามในการ
ค้นหาข้อมูลของสิง่ เหล่านัน้ เพื่อทีจ่ ะสนองตอบความต้องการทีถ่ ูกกระตุ้นนัน้ เรียกความต้องการใน
ระดับนี้ว่า “ความตัง้ ใจทีจ่ ะค้นหา (Heightened Attention)” โดยผูถ้ ูกกระตุ้นจะยอมรับหรือพยายาม
รับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับตัวสินค้าหรือบริการนัน้ มากขึน้
ขัน้ การประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
ดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ขัน้ การประเมินทางเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.47, S.D. = 0.24) เกี่ย วกับ เรื่อ งมีค วามสะดวกในการใช้ง าน (ใช้ง านง่า ย) มีร ะบบการ
เชื่อมต่ อส่งข้อ มูลและมีความปลอดภัยสูง รูปแบบ ลักษณะของการใช้งานมีความทันสมัย มีการ
ตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับเรื่องระบบปฏิบตั กิ ารที่ใช้มคี วามน่ าเชื่อถือ การโฆษณาผ่านสื่อ เช่น

วิทยุ โทรทัศน์ สิง่ พิมพ์ และได้รบั คาแนะนาจากบุคคลเพื่อน/คนรูจ้ กั ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่ก ล่ า วว่ า ภายหลัง จากที่ผู้ บ ริโ ภคได้ ร ับ ข้อ มู ล ต่ า งๆ
เกี่ยวกับสินค้ามาพอสมควรแก่การตัดสินใจแล้ว ผู้บริโภคก็จะเริม่ ประเมินทางเลือกโดยมีขนั ้ ตอน
ดัง ต่ อ ไปนี้ ขัน้ แรกผู้บ ริโภคจะพยายามที่จ ะสนองความต้ อ งการ ขัน้ ที่ส องผู้บ ริโภคจะมองหา
ประโยชน์ ท่ีไ ด้รบั จากสิน ค้า หรือ บริก ารนัน้ ๆ ขัน้ สุ ดท้ายผู้บ ริโภคพิจารณาสิน ค้าหรือ บริก ารที่ม ี
ลักษณะทีใ่ กล้เคียงกันแล้วเปรียบเทียบโดยพิจารณาถึงการสนองตอบความต้องการทีม่ อี ยูไ่ ด้ดที ส่ี ุด
ขัน้ การตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
ดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ขัน้ การตัดสินใจใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (
= 4.48, S.D. = 0.25) เกี่ยวกับเรือ่ งตัดสินใจใช้บริการเพราะสามารถใช้งานได้ในทุกทีท่ ุกเวลา มีการ
ตัดสินใจในระดับมากเกี่ยวกับเรื่องตัดสินใจใช้บริการเพราะความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
ตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความปลอดภัยในการใช้บริการ พิจารณาจากประสิทธิภาพในการใช้งาน
ตนเองและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ และเพื่อน/กลุ่มที่ทางานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจใช้บริการ ซึง่ สอดคล้องกับ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ทีก่ ล่าวว่า ภายหลังจาก
ผูบ้ ริโภคได้ประเมินคุณค่าของสินค้าแล้ว ผูบ้ ริโภคจะทาการเลือกสินค้าพร้อมบริการทีค่ ุม้ ค่ าและตรง
กับความต้องการมากทีส่ ุด แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ ริโภคอาจพิจารณาถึงองค์ประกอบในการตัดสินใจซือ้
อันประกอบด้วย ตราสินค้า (Brand) ผู้ขาย (Dealer) ปริมาณ (Quantity) ช่วงเวลา (Timing) และ
ระบบการชาระค่าสินค้า (Payment Method)
ขัน้ การประเมินหลังการซือ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจซือ้ สลากออมสิน
ดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ขัน้ การประเมินหลังซือ้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( =
4.48, S.D. = 0.31) เกี่ยวกับเรื่องเมื่อเกิดปญั หาในการใช้งานทาการติดต่อกับธนาคารโดยตรง มี
การตัดสินใจในระดับมากทีส่ ุดเกี่ยวกับเรื่องจะซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo
ต่อไป และจะแนะนาการใช้บริการให้แก่ คนที่รู้จกั หากมีความพอใจในการใช้งาน ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่กล่าวว่า ภายหลังจากผูบ้ ริโภคได้ซอ้ื สินค้า
พร้อมบริการไปและได้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเหล่านัน้ แล้ว นักการตลาดต้องทราบให้ได้ถงึ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มตี ่ อผลิต ภัณ ฑ์นัน้ ๆ เนื่อ งจากหากผู้บริโภคมีค วามพึงพอใจในตัว
สินค้าหรือบริการก็จะตัดสินใจซือ้ ซ้าอีก
สมมติฐานที่ 1 - 6 ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ของกลุ่มตัวอย่างไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
ดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ สลาก
ออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับ
แนวทางการให้บริการเกีย่ วกับสลากออมสินดิจทิ ลั ของธนาคารออมสิน (2564) ทีก่ าหนดเงือ่ นไขต่าง

ๆ ในการเปิ ดบัญชีซ้อื สลากมีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยผู้มสี ทิ ธิ ์เปิ ดบัญชี –
บุคคลธรรมดา อายุตงั ้ แต่ 15 ปีขน้ึ ไป เป็นผูส้ มัครใช้บริการ MyMo มีบญ
ั ชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก
ไว้เป็ นบัญชีคู่โอน และสามารถเลือกทารายการฝากตามจานวนเงินที่กาหนดได้ ดังนี้ จานวนเงิน
200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท สามารถระบุจานวนเงินที่
ต้องการฝากด้วยตนเองตัง้ แต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะ
จานวนเงินทีห่ ารด้วย 1,000 ลงตัววงเงินการทารายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน
ผลการศึก ษาความแตกต่ างของป จั จัยส่ วนบุ ค คลของลูก ค้าที่ซ้อื สลากออมสินดิจทิ ัลกับ
กระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออม
สินสาขา ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ จานวน 5 ปจั จัยที่แตกต่ างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสลาก
ออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo มีเพียงปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ เพียงปจั จัยเดียวที่
แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ซึง่
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการเกี่ยวกับสลากออมสินดิจทิ ลั
ของธนาคารออมสิน (2564) ทีก่ าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเปิ ดบัญชีซอ้ื สลากมีความเหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยผูม้ สี ทิ ธิ ์เปิ ดบัญชี – บุคคลธรรมดา อายุตงั ้ แต่ 15 ปีขน้ึ ไป เป็ นผูส้ มัคร
ใช้บริการ MyMo มีบญ
ั ชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็ นบัญชีคู่โอน และสามารถเลือกทารายการ
ฝากตามจานวนเงิน ที่ก าหนดได้ ดังนี้ จ านวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000
/100,000 และ 200,000 บาท สามารถระบุจานวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตัง้ แต่ 1,000 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจานวนเงินทีห่ ารด้วย 1,000 ลงตัววงเงินการ
ทารายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1. ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรม
สาเร็จรูป MyMo อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดทุกขัน้ ตอน ดังนัน้ จึงควรนาข้อมูลนาเสนอต่อพนักงานธนาคารออม
สินสาขาศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ให้รกั ษามาตรฐานการให้บริการในการสร้างความเข้าใจการใช้บริการ
ธนาคารออมสินผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo
2. ผลการวิจยั พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซ้อื สลากออมสินดิจทิ ลั ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
กระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo ดังนัน้ จึงควรนาเสนอข้อมูล
ให้กบั ผูบ้ ริหารเพื่อเป็ นสาขาตัวอย่าง กาหนดแนวทางการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแนวทางการให้บริการ
ลูกค้าของธนาคารออมสินอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ปรับเปลี่ยนตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือกระบวนการตัดสินใจซือ้ สลากออมสิน
ดิจทิ ลั ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo เช่น ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาด เป็ นต้น
2. การศึก ษาระดับ ความพึงพอใจในการซื้อสลากออมสินดิจทิ ลั ผ่ านโปรแกรมสาเร็จรูป
MyMo เพื่อนาผลการวิจยั ไปส่งเสริมให้ลกู ค้าใช้บริการผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป MyMo มากขึน้
3. การใช้กรอบแนวคิดเดิมไปศึกษากับธนาคารออมสินสาขาอื่น ๆ เปรียบเทียบผลของการ
วิจยั และนาข้อมูลจากการวิจยั มาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของธนาคาร
ออมสินให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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