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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัล การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้คุณค่า

ของผู้บริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัล ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสลากกดิจิทัลของธนาคารออมสิน จ านวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผลการวิจัย พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน รองลงมาคือ กา รรับรู้ถึง
ความง่ายของการใช้งาน  ตามล าดับ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลร้อยละ 40.2  
นอกจากนี้ด้านการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด คือ ด้านคุณค่าที่มีเงื่อนไข รองลงมา คือ ด้านการใช้งาน ด้านจากความประหลาดใจ ด้านอารมณ์ 
และด้านสังคม ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลร้อยละ 69.8 ประโยชน์ท่ีได้จาก
การวิจัยนี้ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของธนาคารออมสินสามารถน าไปใช้ในการเพิ่มการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน และการ
รับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานให้แก่กลุ่มผู้ซื้อสลากดิจิทัลที่ใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารออมสิน ตลอดจนพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ของทางธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่
ต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : ความตั้งใจซื้อ การยอมรับเทคโนโลย ีการรับรู้คณุค่า สลากดิจิทัล 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study the intention of digital lottery buying, Technological 
acceptance and the recognition of consumer. These influencing the intention to buy digital lotteries of 
Government Savings Bank customers in Bangkok. The sampling of the general population in Bangkok who 
have bought digital lotteries of the Government Savings Bank by 400 and used questionnaires as a tool for 
data collection. The acceptance of technology that has influenced the intention to buy digital plotter of 
the Government Savings Bank customers In Bangkok, the most of them are recognition of the benefits of 
usability as the most convenient use, followed by ease of use, respectively and with statistical 
significance at a level of 0.05, with variables with an influence of 40.2 percent. In recognizing the value of 
digital lotteries Influencing to buy digital lottery from GSB customers in Bangkok, the most is the value 
aspect, followed by usage. Aspects from emotional and social astonishment, respectively and with 
statistical significance at a level of 0.05, with variables with an influence of 69.8 percent. Benefits from this 
research GSB's marketing executives can apply it to raise awareness of the benefits of its use. And realized 
the ease of use for digital lottery buyers using the Government Savings Bank application, as well as 
developing banking applications to meet the needs of all target customers in order to retain old 
customers and add new customers In the future. 
 
Keywords: Purchase Intention, Technology Acceptance, Value Recognition, Digital Lottery 
 

บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะหลอมรวมเข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคมทุกประเภท ทุกภาคส่วน รวมถึงสถาบันการเงินจึงต้องเร่งขับเคลื่อนวางแผนพัฒนาองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองและรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ จึงต้องมีการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร เพื่อเป็นการยกระดับ และส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับ
องค์กรนั้น ๆ ธนาคารออมสินจึงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้จึงมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่การเป็น Digi-Thai Banking ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ท าให้ผู้บริหารก าหนดแผนการด าเนินงานของธนาคารออมสินปี 2560 โดยเน้นพัฒนา
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาดที่ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรม และการ
แข่งขันในยุคดิจิทัล (Product and Marketing) รวมถึงการพัฒนาด้าน Mobile Banking ให้มีประสิทธิภาพที่ดีตอบโจทย์ 
และอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา กลายเป็น
อุปกรณ์พกพาติดตัวเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้อัตราการท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking เติบโตมากขึ้นทุก
ปีจากจ านวนผู้ใช้ 519,450 ราย ในปี 2556 สู่จานวน 20,883,147 รายในปี 2560  

ธนาคารออมสิน ได้พัฒนาจากการเป็นธนาคารเพื่อการออมของรัฐก้าวไปสู่มิติใหม่ที่มีบทบาททั้งในด้านการส่งเสริม
การออม และสร้างวินัยทางการเงิน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ รวมถึงการเพิ่มและ
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ขยายการให้บริการและธุรกรรมทางการเงิน พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างทัดเทียม 
ซึ่งธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมดุล เพื่อเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ประชาชน
ทุกระดับทั่วประเทศ โดยในปี 2563 ธนาคารได้มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุภาพ สามารถเพิ่มประสทิธิภาพและศักยภาพ
ได้ตามมาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่ม
มากขึ้นโดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้
ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ส่งผลให้ธนาคารสามารถเติบโตและท าก าไรได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในการ
ส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
โดยก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานปี 2563 ดังนี้คือ 1) ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน 2) สนับสนุน
การลงทุนและการพัฒนาประเทศ 3) ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) เป็นธนาคารเพื่อสังคมและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 5) ให้บริการทาง
การเงินครบวงจรที่ล้ าสมัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเหนือความคาดหวังภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 6) บริหารจัดการแบบ
มืออาชีพและมีธรรมาภิบาล (ธนาคารออมสิน, 2563) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารแผนการจัดการ         
ด้านบริการ ให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ธนาคารออมสินสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและการ
ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนตรงตามการจุดประสงค์การจัดตั้งธนาคารออมสิน 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลโดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัล ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัล ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลที่แตกต่างกัน 
2. การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน และการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน

มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของผู้บริโภค  
3. การรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ได้แก่ คุณค่าด้านการใช้งาน คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านอารมณ์ คุณค่าจากความ

ประหลาดใจ และคุณค่าที่มีเงื่อนไข มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของผู้บริโภค 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิด และทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของ            

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2560: 212-213) มาใช้ในงานวิจัย ครั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาจากองค์ประกอบท่ีมีความ
สอดคล้องทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยผู้บริโภค  
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี  การยอมรับเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่
ท าให้พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป มีการน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ถูกพัฒนามาจาก
แนวคิดของ (The Theory of Reasoned Action: TRA) (Davis, 1989) ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาตัวแปรจากทฤษฎีของ 
(Chu & Chu, 2011) จากตัวแปรข้างต้นมี 6 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) ความง่าย 
ในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจที่จะใช้ (Intention to Use) การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) 
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward Using) และการน ามาใช้งานจริง (Actual Use) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความ
สนใจน าตัวแปรมาศึกษาอันประกอบไปด้วย การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน เพื่อ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล  จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าของการบริโภค
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีคุณค่าของการบริโภคของ Sheth et al. (1991) มาใช้ในงานวิจัย            
ครั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาจากองค์ประกอบท่ีมีความสอดคล้องทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณค่าด้านการใช้งาน 2) คุณค่า
ด้านสังคม 3) คุณค่าด้านอารมณ์ 4) คุณค่าจากความประหลาดใจ 5) คุณค่าที่มีเงื่อนไข 

แนวคิดเกี่ยวกับความต้ังใจซ้ือ จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
และทฤษฎีความตั้งใจซื้อของ Das (2014) และ Blackwell, Miniard, and Engel (1995) มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ 
เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการกระตุ้นให้ประชากรผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อนั้นจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่จะใช้ก าหนดความตั้งใจของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่มาจากตัวประชากรหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้ น ได้แก่
ลักษณะบุคลิกภาพของตัวประชากร ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นความต้องการแรงจูงใจทัศนคติ
ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารความสามารถในการปรับตัวฯลฯ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของ
ตัวกระตุ้นเพื่อที่จะได้สามารถน ามาใช้ในการกระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราจะต้องท าการพิจารณา
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับขนาดสีสันการเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดอื่นจุดยืนของสินค้าความแปลกใหม่ฯลฯ ซึ่งตัวก าหนดเหล่านี้
เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้น ามาใช้ในการวางแผนดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจในการรับข้อมูล 

สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่า
ของสลากดิจิทัล แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ แนวคิดเกี่ยวกับ Mobile Application และเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับการท าวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท าให้มีความรู้ในเรื่องการยอมรับและใช้ Mobile Application MyMo ที่เป็นการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเลือกซื้อสลากดิจิทัล ตลอดจนมีความเข้าใจถึงการรับรู้คุณค่าของการตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้งาน 
ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านความประหลาดใจ และด้านที่มีเงือนไข ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ถึงทฤษฎีที่กล่าวข้างต้นนั้นไปใช้เป็นหลักและแนวทางในการสร้างกรอบวิจัยและแบบสอบถามในล าดับต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่สนใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่สนใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินที่อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของทาโร่ ยามาเน่ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2560) ที่ค่าความเช่ือมั่น              
ร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 385 ตัวอย่าง และ
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เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร ผู้วิจัยเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 5% ของขนาด รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
400 ตัวอย่าง 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากเลือกสถานที่ซึ่งมีความ

หลากหลายตามของลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ จ านวน 5 เขต จาก 50 เขต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เขตสายไหม เขตคลองสามวา เขตบางแค เขตบางเขน เขตบางขุนเทียน 

ขั้นตอนที่ 2  วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูล          
ในแต่ละสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนท่ี 1 โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสาขาที่ถูกเลือกให้มีจ านวน
ที่เท่ากัน  
 

ล าดับ สาขาธนาคารออมสนิ  จ านวนตัวอย่าง (คน) 
1 เขตสายไหม 80 
2 เขตคลองสามวา 80 
3 เขตบางแค 80 
4 เขตบางเขน 80 
5 เขตบางขุนเทียน 80 

 
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสลาก

ดิจิทัลของธนาคารออมสินที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามเขตที่สุ่มได้ โดยขอความร่วมมือจากลูกค้าที่อยู่ตามเขต
ดังกล่าวตอบแบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตที่ก าหนด 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการ

รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประยุกต์เป็นลักษณะเฉพาะและข้อค าถามในแบบ สอบถาม           
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question)  
มีค าตอบหลายตัวเลือก จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านการยอมรับเทคโนโลยี เป็นแบบปลายปิด (Close – Ended Question) ได้แก่ 
(1) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน จ านวน 3 ข้อ (2) การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน จ านวน 3 ข้อ ข้อ มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็น Rating Scale โดยให้ค าตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวนรวม 6 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบเกี่ยวกับด้านการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัลเป็นแบบปลายปิด (Close – Ended Question) 
ได้แก่ (1) ด้านการใช้งาน จ านวน 4 ข้อ (2) ด้านสังคม จ านวน 5 ข้อ (3) ด้านอารมณ์ จ านวน 5 ข้อ (4) ด้านจากความ
ประหลาดใจ จ านวน 4 ข้อ (5) ด้านคุณค่าที่มีเงื่อนไข จ านวน 3 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale โดยให้ค าตอบ
แบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวนรวม 21 ข้อ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval scale) และมีลักษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale โดยให้
ค าตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ านวนท้ังหมด 8 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ ย  (Mean) และส่วน เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ ออธิบายถึ งลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี และปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน และความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
    2.1 t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 

ของแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคลด้าน เพศ 
    2.2 ONE Way ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ 

ต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 – 6 ของแบบสอบถามส่วนที่ 1 ได้แก่  ลักษณะส่วนบุคคลด้าน อายุ สถานภาพ           
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

    2.3 วิเคราะห์ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ (1) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน (2) การรับรู้ถึง
ความง่ายของการใช้งาน และปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ได้แก่ (1) คุณค่าด้านการใช้งาน (2) คุณค่าด้านสังคม 
(3) คุณค่าด้านอารมณ์ (4) คุณค่าจากความประหลาดใจ (5) คุณค่าที่มีเง่ือนไข ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคู ณ (Multiple Linear 
Regression) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ช่วงอายุระหว่าง 
15 - 30 ปี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  มีสถานภาพโสด จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 การศึกษาระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 202 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมา  

การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน  อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถใช้บริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสินในการท าธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้บริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในการท า
ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารได้อย่างสะดวก และสามารถใช้บริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในการท า
ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่ล าบาก  

การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถใช้บริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคาร
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ออมสินทุกช่วงเวลาที่ต้องการ ระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสนิสามารถท างานไดอ้ย่างมั่นคงคงเส้นคงวา และ สามารถใช้
บริการระบบสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดข้อขัดข้องระหว่างการใช้งาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณค่าของสลาก
ดิจิทัลของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ด้านการใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้
คุณค่าของสลากดิจิทัล ด้านการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการใช้งาน อยู่ใน                  
ระดับมาก ได้แก่ การซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะสามารถเลือกซื้อได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากวันท าการของ
ธนาคาร การซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะไม่ยุ่งยากกับการเลือกซื้อ การซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะ
สามารถซื้อได้หลากหลายราคา และการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินให้ผลตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์และมีความคุ้มค่า  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ด้านสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณค่า
ของสลากดิจิทัล ด้านสังคม  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้าน
สังคม อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ดูดีขึ้น การซื้อสลากดิจิทัล
ของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้ได้รับค าชมจากเพื่อน การซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้ตัวท่านสามารถเข้า
สังคมได้  การซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ดูเหมือนไฮโซ และการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคาร
ออมสินจะช่วยท าให้ฉันเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน ด้านอารมณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล 
ด้านอารมณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านอารมณ์ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ รู้สึกดีเมื่อท่านได้
ซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน รู้สึกช่ืนชอบเมื่อท่านได้ซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน รู้เพลิดเพลินเมื่อท่านได้ซื้อ
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน รู้สึกสนุกเมื่อท่านได้ซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน และรู้สึกผ่อนคลายเมื่อท่านได้ซื้อ
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ด้านความประหลาดใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
รับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ด้านความประหลาดใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ด้านความประหลาดใจ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะท าให้ฉันได้ลองใช้งาน
แอพใหม่ๆ การซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการใช้งานแอพของธนาคาร การซื้อสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินจะเป็นการกระตุ้นความอยากรู้แอพใหม่ๆ ของฉัน และการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน           
จะเป็นการติดตามกระแสของแอพใหม่ ๆ  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ด้านคุณค่าที่มีเงื่อนไข พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
รับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ด้านคุณค่าที่มีเง่ือนไข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณา               
เป็นรายข้อพบว่า ด้านคุณค่าที่มีเงื่อนไข อยู่ในระดับมาก ได้แก่ เมื่อต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการยืนต่อแถวที่เสียเวลานานในการ
ชาระเงินในการซื้อสลากที่ธนาคารออมสินท่านคิดว่าจะเลือกใช้แอพซื้อสลากดิจิทัล เมื่อบริเวณที่อยู่ไม่สะดวกในการซื้อสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินท่านคิดว่าท่านจะใช้แอพของธนาคารในการซื้อสลากดิจิทัลแทน และ เมื่อไม่มีเวลาไปเดินซื้อสลาก
ออมสินท่ีธนาคารท่านคิดว่าจะใช้แอพของธนาคารในการซื้อสลากดิจิทัล  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล การวิเคราะห์ความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคาร            
ออมสิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ตั้งใจที่จะซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม ตั้งใจท่ีจะซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 
เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวสินค้าอย่างครบถ้วน ท่านตั้งใจที่จะซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินแน่นอน ตั้งใจที่จะซื้อสลากดิจิทัล
ของธนาคารออมสินด้วยความเต็มใจ ตั้งใจท่ีจะซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในอนาคตอันใกล้นี้ ตั้งใจที่จะซื้อสลากดิจิทัล



8 
 

ของธนาคารออมสินถ้ามีคนมาแนะน า ตั้งใจที่จะซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินตามที่เคยคาดหวังไว้ และตั้งใจที่จะซื้อ
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินโดยไม่ลังเลใจ  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

สถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินแตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า 
1.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อ

สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
1.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน แตกต่าง

กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
1.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคาร

ออมสิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   
สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้

งาน และการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินของลูกค้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า การรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ประกอบด้วย ด้านการใช้งาน ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้าน
ความประหลาดใจ และด้านคุณค่าที่มีเงื่อนไข มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินของลูกค้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลสรุปได้ ดังนี้ 
ปัจจัยด้านลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของ

ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยที่ 
ไม่ว่าผู้บริโภคจะเป็นเพศใด อายุเท่าไหร่ ก็ไม่ท าให้ความตั้งใจในการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินนั้นแตกต่างกัน อาจ
เนื่องมากจากในปัจจุบันมีการเข้าถึงที่ง่ายสะดวกสบายในการใช้งานท่ีเหมาะสมส าหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ และผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงอายุต่างเล็งเห็นประโยชน์ของการออมเงินด้วยการซื้อสลากดิจิทัลที่มากข้ึน  ซึ่งลักษณะดังกล่าวที่กล่าว 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งกานต์ เรืองยศ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออม
ทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุง พบว่า  ผู้ที่เคยใช้บริการด้านเงินฝากสลากออมทรัพย์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุง ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากอาชีพท่ีแตกต่างกันท าให้มีผลต่อผู้บริโภคใน
แต่ละอาชีพท่ีจะตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมี
ความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลที่แตกต่างกันกับผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว อาจเนื่องมากจากกลุ่มอาชีพ
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความมั่นคงทางรายได้ จึงท าให้สภาพคล่องทางการเงินมีความแน่นอนมากกว่ากลุ่มผู้
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนั้นอาชีพเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ ด้วยเหตุที่ว่าการเข้าถึงข้อมูลในการเลือกซื้อสลากดิจิทัล 
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ตลอดจนผลตอบแทนที่จะได้รับเกี่ยวกับลงทุนในสลากดิจิทัลนั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร อินทรานุรักษ์ (2554) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด จ.นครราชสีมา 
พบว่า ผู้ซื้อสลากออมสินพิเศษที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (อาชีพ) ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด จ.นครราชสีมา ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสนิ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 -20,000 บาท มีความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท เนื่องจากผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าอาจมีภาระหนี้สิน และการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันที่
น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้สูง จึงเป็นเหตุให้ผู้มีรายได้กลุ่มนี้มีการวางแผนการเงินแบ่งมาใช้ในการออมเพื่อซื้อสลากดิจิทัลได้ดีกว่า 
โดยที่พิจารณาจากแผนการลงทุนที่จะจ่ายไปกับการซื้อสลากดิจิทัลเทียบกับผลตอบแทนท่ีจะได้รับในอนาคตจึงท าให้ผู้มีรายได้
ในกลุ่มนี้มีการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลเพื่อเป็นการออมเงินในอีกทางเลือกหนึ่งในวัยเกษียณ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงาน      
สารนิพนธ์ของ ของ รัฐนันท์  วิริยะอ่องศรี (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
พิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่ต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากรายได้ต่อเดือนนั้นมีความจ าเป็นที่ จะต้อง
จัดสรร ให้ดีต่อการออมเงินหรือการใช้สอยที่เพียงพอท้ังเดือน หรือรายได้ที่สูง มักจะหาการลงทุน หรือ ออมเงินในรูปแบบอื่น 
แทนการซื้อสลากออมสินพิเศษ เนื่องจาก การลงทุนบางอย่างให้ผลตอบแทนที่มาก และคุ้มค่ามากกว่าการซื้อสลากออมสิน
พิเศษ ดังนั้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ต่างกันของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน และการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน         
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05           
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  เนื่องจากผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานที่ง่าย ในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามา ท าให้ผู้บริโภคมีความเพลิดเพลินที่จะเลือกซื้อสลากดิจิทัลของทางธนาคารออมสินได้ทุกทีทุกเวลา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิธินาถ วงศ์สวัสดิ์ และปวีณา ค าพุกกะ (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยงมีผลกระท บต่อระดับ           
ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยการรับรู้คุณค่าของสลากดิจิทัล ด้านการใช้งาน ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านความประหลาดใจ และด้านคุณค่า
ที่มีเงื่อนไข มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัล จากการใช้งานท่ีง่ายในการเลือกซื้อ
สลากดิจิทัลได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนตัวผลิตภัณฑ์คือสลากดิจิทัลก็เป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบัน ที่มีผลตอบแทนคุ้มค่ากับ 
การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเพื่อเป็นการเก็บออมในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sheth 
et al. (1991) ที่ได้ศึกษา มุมมองคุณค่า 5 ประการ และได้เสนอกรอบแนวคิดเพื่ออธิบายสาเหตุในการเลือกของผู้บริโภคและ
เป็นคุณค่าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกของผู้บริโภค ได้แก่ (1) คุณค่าการใช้งานได้รวดเร็วเหมาะสม (2) คุณค่าทางสังคม             
ในมุมมองของคนรอบข้าง (3) คุณค่าทางอารมณ์ที่ท าให้เกิดความสุข (4) คุณค่าทางจิตวิญญาณต่อความรู้สึกของผู้บริโภค               
(5) คุณค่าทางเงื่อนไขในการรับรู้คุณค่า ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนมีลักษณะการตีความคุณค่าที่ได้รับแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มพื้นที่ในการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมประชากรในพื้นที่อื่นให้มากขึ้น เช่น เขตพื้นสาขาในแต่ละ

จังหวัด เป็นต้น เพื่อใหไ้ด้ผลการวิจัยที่มีประโยชน์ครอบคลุมได้ทุกสาขาในประเทศไทย 
2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการซื้อสลากดิจิทัลในแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 

1 ปี 2 ปี และ 3 ปี เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ว่าแบบไหน และผลตอบแทนอย่ างไร               
ที่ทางกลุ่มลูกค้ามีความต้องการซื้อมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะท าให้ทางธนาคารได้น ามาปรบัปรุงและพัฒนารูปแบบผลตอบแทน
ให้ตรงตามที่กลุ่มลูกค้าต้องการและเกิดความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัล 

3. ควรท าการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัล
ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวในการก าหนดรูปแบบของสลากดิจิทัลในมีความน่าสนใจและ
ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอนาคตให้มากยิ่งข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาและวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย เพื่อความหลากหลายของข้อมูลในการท างานวิจัยครั้งต่อไป
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินของลูกค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเจาะลึกในด้านของปัจจัยการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินในซื้อสลากดิจิทัลใน
ด้านการออมและด้านผลตอบแทน และควรศึกษาในด้านปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สลากดิจิทัลต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด 
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