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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

61602330 : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
คำสำคัญ : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, การยอมรับเทคโนโลยี, การตัดสินใจ, สลากดิจิทัล 

นางสาว หนึ่งฤทัย ไชยลา: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล  ผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์ เทวตา 

 
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงระดับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

การยอมรับเทคโนโลยี และการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 2) ศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน และ 3) ศึกษาปัจจัยด้าน
การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสินที่เคยซื้อสลากดิจิทัล จำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 
ปี  สถานภาพ โสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท  ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ด้านการโฆษณา และ ด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน  ในขณะที่ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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The purposes of this research were 1) to study the level of marketing 
communication, technology acceptance and decision making to invest in Digital Salak 
on MyMo of the Government Savings Bank customers 2) to study marketing 
communication factors which affects the decision making to invest in Digital Salak on 
MyMo of the Government Savings Bank customers and 3) to study the factors of 
technology acceptance Which affect the decision making to invest in Digital Salak on 
MyMo of the Government Savings Bank customers.  The samples used in this study 
were 400, customers have bought are used to investing Digital Salak on MyMo. The 
data were collected by using questionnaires. The statistics used for data analysis 
were percentage, frequency, mean, standard deviation and test the hypothesis by 
analyzing multiple linear regression analysis. 

The research resulted found that respondents were female, aged between 
21-30 years old, single, graduated with a bachelor's degree, worked government 
officer and state enterprises, earned monthly income of 10,000 – 20,000 baht. The 
hypothesis testing results have found that marketing communication factors, 
advertising and public relations has a positive influence on the decision making to 
invest in Digital Salak on MyMo of the Government Savings Bank customers. While 
technology acceptance factor perceived usefulness has a positive influence on the 
decision making to invest in Digital Salak on MyMo of the Government Savings Bank 
customers. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ากรุณาให้
คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ตรวจทาน และชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง 
ๆ ที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัยส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึง
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เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.กรวรรณ สังขกร ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ์ โดยท่านทั้งสอง ได้ให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความ 
สมบูรณ์สูงสุด รวมทั้งขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพล เปรมทองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต และอาจารย์ ดร.นพดล โตวิชัยกุล ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
และแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสละเวลาในการให้ข้อมูล และ
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งทำให้ผู้วิจัยได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ  บิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนในการทำ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้โดยตลอดมา รวมทั้งเพ่ือนๆ คนใกล้ชิด ที่คอยช่วยเหลือ แนะนำ ผลักดันให้มุ่งมั่นจน
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทาง
สังคมของไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้ง การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Disruptive 
Technology) ซึ่งทำให้มีผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศนำเสนอบริการ
ทางการเงินที่มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบาย 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ส่งผลให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องเผชิญกับการ
แข่งขันที่ เพ่ิมมากขึ้นทั้ งจากสถาบันการเงินด้วยกันเองและผู้ ให้บริการที่มิ ใช่สถาบันการเงิน  
(Non-Bank) ดังนั้นธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ระบบของธนาคารให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเพ่ือปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิม เพ่ิมกลุ่มลูกค้า
รายใหม่ (วิเรขา สันตะพันธุ์, 2560)  

แนวโน้มขีดความสามารถในการทำกำไรของระบบธนาคารนับจากนี้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับ
ภาวะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และภาวะสภาพคล่องในตลาดการเงินแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการใส่ใจของ
ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนองค์กร อันรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำเนินงานที่จะช่วยเพ่ิมรายได้ ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย เราจะพบเห็นธุรกิจธนาคารต่าง
เสริมสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและคุณค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมถึงธนาคาร
ออมสิน ที่สามารถเสนอ ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยบริการ MyMo ได้รับความนิยมเป็นลำดับ
แรกของ ระบบธนาคาร Mobile Banking มีลูกค้าใช้บริการมากที่สุด ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่ม 
Middle Income และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านการออมเงินของธนาคารออมสิน
ที่ได้รับความนิยมคือสลากออมสิน ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 สัดส่วนจำนวนเงินฝากของธนาคารออมสิน 
พบว่า เป็นสลากออมสินถึงร้อยละ 43.8 เนื่องจากสลากออมสินถือเป็นการวางแผนการเงินที่มี        
ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่เงินลงทุนคงอยู่ และมีอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนตามที่ธนาคาร
กำหนด อีกทั้งยังลุ้นรับรางวัลในการออกสลากทุกเดือน (ธนาคารออมสิน, 2561) 

การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่อสาร
ที่ไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงคนทั่วโลกไว้ด้วยกัน โดยไม่มีอุปสรรคทางด้าน
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เวลาและระยะทาง ทำให้การดำรงชีวิตของผู้บริโภคมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า จำนวนบัญชีลูกค้าที่ใช้ธุรกรรมการเงิน Mobile 
Banking ในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 20,883,147 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 จำนวน 6 ,964,332 
ราย คิดเป็นร้อยละ 50.03 ส่วนในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 31 ,779,042 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 
จำนวน 10,895,895 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.18 และในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 41 ,184,456 ราย 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จำนวน 9,405,414 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.60 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2562) 

เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารออมสินได้ออกจำหน่ายสลาก
ออมสินดิจิทัลครั้งแรก ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) โดยการออกจำหน่ายสลาก
ออมสินดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เป็นครั้งแรกโดยใช้สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ในงวดที่ 86 
ราคาหน่วยละ 50 บาท และต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเริ่มออกจำหน่ายสลากดิจิทัล 1 ปี    
งวดที่ 1 ราคาหน่วยละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่ งตั้ งแต่ระยะเวลาดำเนินการธนาคารได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขต่าง  ๆ เพ่ือให้ เกิด          
ความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 

สลากออมสินดิจิทัลผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) โดยเปิดผ่านช่องทางนี้
มาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี จากเดิมที่ต้องซื้อสลากออมสินผ่านธนาคารโดยตรง ซึ่งเป็น
นวัตกรรมที่เกิดข้ึนใหม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล
ผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention) มีทั้งสิ้น 3 ปัจจัย
ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 
(Perceived Usefulness) และทัศนคติ (Attitude) ซึ่งในท้ายที่สุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการตั้ งใจใช้  และใช้งานจริงของเทคโนโลยี (Davis, Bagozzi and 
Warshaw, 1989 อ้างถึงใน ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556) ซึ่งการยอมรับเทคโนโลยีนั้นส่งผลต่อการ
ตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้แก่ ณัฐ ยงวัฒนา (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ปั จจั ยด้ านการยอมรับ เทคโน โลยีที่ มี ผลต่อการเลื อกใช้บริการระบบดิจิทั ลแบงก์กิ้ งใน  
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เขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด คือ การรับรู้ประโยชน์ รองลงมาคือ การตั้งใจที่จะใช้งาน และการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมจิรา บุญชู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ของ ธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 2 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ปัจจัยการรับรู้ถึง
ความน่าเชื่อถือ และปัจจัยการรับรู้ถึงความสะดวก มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ของ ธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 2 สูงมากและมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นธนาคารออมสินจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในด้านการตลาดเชิงบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication, IMC) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะใช้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างสลากดิจิทัล ซึ่งการตลาดเชิงบูรณาการเป็นกระบวนการที่สร้าง
ความหลากหลาย การสร้างกระบวนการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างมูลค่าสำหรับสินค้า โดยต้องมี
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กำหนดวัตถุประสงค์การทำงานร่วมกัน
ของแต่ละฝ่ายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร วางแผนในแนวความคิดอย่างชัดเจน ในการสื่อสารไป
ในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการแบ่งเครื่องมือเป็น 5 เครื่องมือหลัก คือ การโฆษณา (Advertising)         
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การใช้พนักงาน
ขาย (Personal Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) Kotler (2003) ซึ่งการตลาด
เชิงบูรณาการนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค จากงานวิจัยที่ผ่านมาของ นวพร จริยะนันตกุล 
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสินใจใน ด้านการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจอร 
งามอ่ิมทรัพย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ทักษะการขายของตัวแทนขาย
ประกันและการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงาน
บริษัทเอกชนใน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดครบ
วงจร (IMC) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรูปแบบการดำเนินชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ รวมถึงธนาคารออมสิน
ต้องพัฒนาระบบของธนาคารให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จที่ เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  
จึงก่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร
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ออมสิน และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี  
และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน” เพ่ือเป็นแนวทางประกอบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปรับกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายกลุ่ม  
รวมถึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้า ในการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล  
ของธนาคารออมสิน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาถึงระดับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การยอมรับเทคโนโลยี และ 
การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน 

 
1.3 สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  1.1 ปัจจัยด้านการโฆษณา ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  1.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  1.3 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  1.4 ปัจจัยด้านการขายโดยใช้พนักงาน ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

   1.5 ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล
ผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

 
   2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน

แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
   2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนใน 

สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

  - ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยนี้ต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน

แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ 
ปัจจัยทางดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

   - ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 2 ตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในสลากดิจิทัล    

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    1.1 ตัวแปรด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

   1.2 ตัวแปรด้านการยอมรับเทคโนโลยี   
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลของลูกค้าธนาคารออมสิน 
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  ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 

 

  
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 
  - ขอบเขตด้านประชากร 

   การวิจัยครั้งนี้  คือ ลูกค้าที่ลงทุนในสลากออมสินดิจิทัลกับธนาคารออมสิน         
โดยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะลูกค้าท่ีลงทุนหรือเคยลงทุนในสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน 

  - ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 

2563 รวมระยะเวลา 14 เดือน 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางประกอบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับกลยุทธ์ให้มี  
ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายกลุ่ม 

2. เพ่ิมโอกาสในการขยายฐานกลุ่มลูกค้า ในการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล ของธนาคาร
ออมสิน  

การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ

- การโฆษณา

- การส่งเสริมการขาย

- การประชาสัมพันธ์

- การขายโดยพนักงาน

- การตลาดทางตรง การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคาร

ออมสิน

การยอมรับเทคโนโลยี

- การรับรู้ถึงประโยชน์

- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
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3 . เพ่ื อ ให้ ลู กค้ าส าม ารถ เข้ าถึ งผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ยั ง ไม่ เป็ นที่ แพ ร่ห ล ายมากนั ก เป็ น 
การประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

4. ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการลงทุนรูปแบบใหม่ที่
ตอบสนองกับความต้องการได้ 

5. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การและการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

 
1.6 นิยามศัพท ์

สลากดิจิทัล หมายถึง สลากออมสินพิเศษ ที่ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการ ฝากถอน ตรวจ
ข้อมูลรายละเอียดของสลากดิจิทัล และตรวจสอบเงินรางวัลของสลากดิจิทัล ผ่านช่องทางบริการ
แอปพลิเคชั่น Mobile Banking (MyMo) ได้ด้วยตนเองเมื่อมีการถูกรางวัลสลาก เงินรางวัลจะ     
โอนเข้าบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้กับทะเบียนสลากดิจิทัล และเมื่อสลาก ครบอายุ ระบบจะโอนเงินต้นและ
ดอกเบี้ย เข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ 

การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์และเกิด       
การยอมรับโดยใช้องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม
การยอมรับ ประสบการณ์ และทักษะในการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการที่สร้างความหลากหลาย        
การสร้างกระบวนการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างมูลค่าสำหรับสินค้า โดยต้องมีเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กำหนดวัตถุประสงค์การทำงานร่วมกันของแต่ละฝ่าย
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร วางแผนในแนวความคิดอย่างชัดเจน ในการสื่อสารไปในทิศทาง
เดียวกัน สนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่มีลำดับขั้นโดยผ่านกระบวนการความคิด พิจารณา 
วิเคราะห์ เพ่ือเลือกโอกาสที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือก
หลากหลายทางให้สอดคล้องกับเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุด 

 



  
 

 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) 

ของลูกค้าธนาคารออมสิน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
4. สลากออมสินดิจิทัล  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

ในการวิจัยได้ใช้แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : 
TAM) เพ่ืออธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) ของบุคคล
และได้รับการพิสูจน์ว่าการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีวิธีการใช้งานที่
เข้าใจได้ง่าย ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับและนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

Aggelidis and Chatzoglou (2016) ได้กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นทฤษฎีที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและยังเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่นิยมใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในระบบสารสนเทศ และถูกประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการทางธุรกิจ และกล่าวว่า บุคคลหนึ่งจะมีการยอมรับเทคโนโลยีได้เกิดจาก ปัจจัยหลัก 2 
ประการได้แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ และ 2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากการรับรู้
ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการยอมรับคอมพิวเตอร์
และมีความเชื่อมโยงกับทัศนคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์และทัศนคติที่มีต่อ
การใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีนั้น 

Hart, Nwibere and Inyang (2015) ได้กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง ทัศนคติ 
ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหนึ่ง เพ่ือให้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 

8 
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Davis (1989) ได้กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่าย
ในการใช้เทคโนโลยีพฤติกรรมความตั้งใจไปสู่การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Rogers and Shoemaker (1971) ได้ให้ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยี (Consumer 
Acceptance and Use of IT) ว่าเป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคลแต่ละคนที่เริ่มต้นตั้งแต่      
การรับรู้ข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหนึ่ง ไปจนถึงการยอมรับเอาเทคโนโลยีนั้น ๆ ไปใช้
อย่างเปิดเผย 

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ได้ให้คำนิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการนำ
เทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เป็นไปได้โดยสิ่งที่ตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกับการยอมรับ 
 สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้ให้คำนิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า
เป็นองค์ประกอบที่ทำให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ 
(1) พฤติกรรม (2) ทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีและ (3) การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายข้ึน 
 ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) ได้ให้คำนิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจัยสำคัญใน
การใช้งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการที่ได้ใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดประสบการณ์ความรู้ทักษะและ
ความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 

จากความหมายและนิยามต่าง ๆ ข้างต้นนั้นสรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง เป็น
การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์และเกิดการยอมรับโดยใช้องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการยอมรับ ประสบการณ์ และทักษะในการใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี 
 ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ และ รวิพรรณ สุภาวรรณ์ (2557) ได้อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับ

เทคโนโลยีว่าเป็นขั้นตอน (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล เริ่มจากได้ยินในเรื่องวิทยาการ
นั้นๆ จนยอมรับนำไปใช้ในที่สุดซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ 
(Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ 

 1) ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกที่นำไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ
สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วนซึ่งการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้โดยบังเอิญ 
จะทำให้เกิดความอยากรู้และแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่ 

 2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เริ่มให้ความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เป็น
พฤติกรรมที่มีลักษณะตั้งใจและในขั้นนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใหม่มากขึ้นและใช้วิธีการคิด
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มากกว่าขั้นแรก บุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือ
วิทยาการใหม่ด้วย 

 3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ ๆ โดยมี   
การเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียหากว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้โดยทั่วไปมักจะคิดว่า
วิธีการนี้เป็นวิธีที่เสี่ยงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) เพ่ือให้เกิด
ความแน่ใจ โดยอาจมีคำแนะนำเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ 

 4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนที่เริ่มทดลองกับคนส่วนน้อยเพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์
ดูก่อนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ของตน ในขั้นนี้จะสรรหาหาข่าวสารที่มี     
ความเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรือนวัตกรรมนั้น 

 5) ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่ปฏิบัตินำไปใช้จริงซึ่งบุคคลยอมรับ
วิทยาการใหม่ๆ ว่าเป็นประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว 

อรทัย เลื่อนวัน (2555) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นผลมาจาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการดังนี้ 

 1) ขั้นตระหนักหรือขั้นตื่นตัว (Awareness Stage) เป็นขั้นที่บุคคลรู้ว่ามีเทคโนโลยีใหม่
เกิดข้ึนแต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น 

 2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยีและพยายามแสวงหา
ข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับเทคโนโลยีนั้น 

 3) ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองคิดว่า
ถ้าการยอมรับเทคโนโลยีนั้นมาใช้แล้วจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคตหรือไม่         
จะส่งผลคุ้มค่ากับการเสี่ยงหรือไม่ 

 4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะนำเทคโนโลยีมาลองใช้หรือลองปฏิบัติในวงจำกัดก่อน 
เพ่ือทดลองว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์สามารถเข้ากับสถานการณ์ได้หรือไม่ 

 5) ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้     
อย่างเต็มที่สม่ำเสมอ 
 

แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM)  
เป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับและมีชื่อเสียงในการเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยี 

นำเสนอโดย Davis ซึ่งเป็นการปรับแต่งเพ่ิมเติมต่อจากทฤษฎี (The theory of reasoned action 
หรือ TRA) 

ทฤษฎีการกระทำอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) เป็น แนวคิดทฤษฎี
ที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่ เป็นผลมาจากความเชื่อและ บุคคลกระทำ
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พฤติกรรมเพราะมีความคิดว่าสมควรกระทำ เนื่องจากบุคคลพิจารณา เหตุและผลก่อนการกระทำ
เสมอ แม้ว่าพฤติกรรมเกิดจากการตัดสินใจของตัวบุคคล แต่ปัจจัยซึ่งเป็นตัวกำหนดการกระทำ
พฤตกิรรมโดยตรง คือ ความตั้งใจ ซึ่ง ตามทฤษฎีความตั้งใจเกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ  

  1. ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) เป็นปัจจัยภายใน    
ตัว บุคคลจะตัดสินใจภายใต้ความเชื่อถึงผลของการกระทำพฤติกรรมว่าเป็นทางลบหรือ ทางบวก 
บุคคลที่ประเมินพฤติกรรมและเชื่อว่าให้ผลลัพธ์ทางบวก จะมีทัศนคติที่ดีต่อการ กระทำพฤติกรรมนั้น 
ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่ประเมินพฤติกรรมและให้ผลลัพธ์ทางลบ มักจะมีทัศนคติที่ ไม่ดีต่อ         
การกระทำพฤติกรรมนั้น 

  2. บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความคาดหวัง 
หรือความต้องการของสังคมที่มีต่อบุคคลนั้น ในการที่จะกระทำหรือไม่กระทำพฤติกรรมใด ๆ ซึ่งเกิด
จากความเชื่อของบุคคลต่อความต้องการของสังคม (Normative Believes) โดยเฉพาะคนที่มี
ความสำคัญกับบุคคลนั้นที่ต้องการจะให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงกล่าว
สรุปได้ว่าปัจจัยทั้งสองประการเป็นสิ่งโน้มน้าวการตัดสินใจ ของบุคคลซึ่งมีผลต่อความตั้งใจใน       
การกระทำพฤติกรรมของบุคคลนั้น (Fishbein and Ajzen, 1975)  
 

 
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในทฤษฎี TRA 

ที่มา : Fishbein and Ajzen (1975) 
 

เพ่ือพัฒนาเป็นแบบจำลอง TAM และใช้ศึกษาการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่นำ
บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ เข้ามาใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง 
โดยหลักการของTAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก (External Variables)    
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived Usefulness หรือ PU) การรับรู้
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ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use หรือ PEOU) และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 
(Attitude Toward Using) แสดงในรูปของแบบจำลอง ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 แสดงแบบจำลองของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน TAM 

ที่มา : Davis, Bagozzi and Warshaw (1989) 
 

ซึ่งเป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย (David, 1989 อ้างถึงใน ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556) ซึ่งพัฒนามา
จากแนวคิดของ (The Theory of Reasoned Action: TRA) โดย TAM จะเน้น การศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ซึ่งปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน  (Perceived Ease of Use) แ ล ะการรั บ รู้ ถึ งป ระ โยชน์ ที่ เกิ ด จ ากการใช้  (Perceived 
Usefulness) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral 
Intention) มีทั้งสิ้น 3 ปัจจัยได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)     
การรับรู้ป ระโยชน์ที่ เกิ ดจากการใช้  (Perceived Usefulness) และทั ศนคติ  (Attitude) ซึ่ ง            
ในท้ายที่สุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้ และใช้งานจริง 
ของเทคโนโลยี (Ajzen, 1991; Davis, 1989 อ้างถึงใน อรทัย เลื่อนวัน , 2555) ได้นำทฤษฎีของ 
Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) ประยุกต์กับการพยากรณ์พฤติกรรมและ
ความเข้าใจของมนุษย์ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   

ปัจจัยภายนอก (External Variable) หมายถึง อิทธิพลของตัวแปรภายนอกสร้างจาก 
การรับรู้ให้แต่ละบุคคลที่ มีอิทธิพลแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ 
และพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น   

ความตั้งใจใช้ (Intention to Use) หมายถึง การตั้งใจที่จะใช้งาน ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละบุคคลมี
พฤติกรรมสนใจที่ จะใช้เทคโนโลยี ความตั้งใจที่ผู้ใช้พยายามใช้งาน และความเป็นไปได้ที่จะยอมรับ 
และใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
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การใช้งานจริง (Actual Systems Use) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยี และนำมาใช้งาน
จริง ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Use) หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อการใช้ว่า แต่ละ
บุคคลนั้นมีความสนใจที่จะใช้ ระบบเทคโนโลยีหรือยอมรับการใช้งาน  ระดับความเชื่อของผู้ใช้ที่
คาดหวังต่อระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นและ เป็นเป้าหมายจะใช้ ต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ที่
จะใช้งานโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก อีกทั้งการรับรู้การใช้งานง่ายในการใช้งานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการใช้ระบบและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ระบบโดยส่งผ่าน การรับรู้ประโยชน์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี มีนักวิชาการได้อธิบายแนวคิด
และทฤษฎีไว้นั้น ผู้วิจัยได้เลือกประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model : TAM) ของ (Davis et al., 1989) โดยการวิจัยนี้จะศึกษาในบริบทที่มีความ
เกี่ยวข้องซึ่ง ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน (Perceive Ease of Use) สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

 
การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness)  
ทัศนคติและความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหนึ่งเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการทำงานของบุคคลนั้น เป็นความเชื่อในการวิเคราะห์และตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากเทคโนโลยีหากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกับความต้องการของบุคคลจะ
นำไปสู่การยอมรับและใช้เทคโนโลยีนั้นต่อไป นอกจากนี้ Junadi (2015) ยังให้ความหมายของการ
รับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี  (Perceive Usefulness) บุคคลเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จะเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นการที่บุคคลรับรู้ว่า
เทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นทางเลือกท่ีมีคุณค่า สำหรับนำมาใช้งานรวมทั้งถ้า
ใช้เทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้งานที่ทำให้มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งส่งผลมีรายได้เพ่ิมขึ้น ถือเป็นแรงจูงใจ
ภายนอก ในทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถือว่าการรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจัยที่สำคัญบ่งชี้ถึงการยอมรับ
และการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ และ Neuendorf 
and Valdiseri (2016) รายงานว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจัยที่
กำหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ได้อย่างไรและเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย  

Davis (1989) ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีคือ ทัศนคติ
ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหนึ่งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทำงานของ
บุคคลนั้น เป็นความเชื่อในการวิเคราะห์และตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
เทคโนโลยีหากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกับความต้องการ ของบุคคลจะนำไปสู่การยอมรับและ
ใช้เทคโนโลยีนั้นต่อไป และระดับที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
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การทำงาน กล่าวคือ แต่ละคนจะรับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างไรบ้าง  

Amaro and Duarte (2015) ได้ศึกษาและพัฒนาการรับรู้ถึงประโยชน์ซึ่งพัฒนามาจาก 
แบบจำลองการยอมรับ เทคโนโลยี  (The Technology Acceptance Model: TAM) เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคสินค้า หรือบริการออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใน
ด้านความสะดวกสบายและความประหยัดเวลา 

Agarwal and Prasad (1999) กล่าวว่า ตัวแปรที่ สำคัญของแบบจำลองการยอมรับ 
เทคโนโลยีได้แก่ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลมีความเชื่อว่าการใช้งาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น การที่บุคคลเชื่อว่า
เทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นสามารถสร้างประโยชน์และเสนอทางเลือกที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
รวมทั้งหากใช้เทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้ได้งานที่มีคุณภาพดีขึ้นหรือทำให้งานเสร็จได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
ทฤษฎีของการยอมรับเทคโนโลยีถือว่า การรับรู้ประโยชน์การใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงความ
ตั้งใจที่จะใช้หรือการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่เกิดจากการรับรู้ว่ามีประโยชน์มีผลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการยอมรับและการรับรู้ประโยชน์ส่งผลทางอ้อมต่อการใช้งาน โดยเกิดจากพฤติกรรมการ
ยอมรับ ดังนั้นการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานนั้นเป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัล 

 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)  
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานซึ่งเป็นตัวกำหนดการรับรู้ในปริมาณหรือความสำเร็จที่จะ

ได้รับว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี       
(The Technology Acceptance Model : TAM) เพ่ื อ ใช้ ใน การอธิบ าย  และคาดการณ์ ถึ ง          
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย ๆ ปัจจัย  

Davis (1989) กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน หมายถึง การรับรู้ว่าการใช้  
เทคโนโลยีนั้น ๆ ส่งผลให้ทราบถึงการใช้งานที่ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพ่ึงพาความพยายามมากนัก อีกทั้งยัง
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานและเป็นประโยชน์ การรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน (Perceived ease 
of use) การรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน (Chau, 1996) โดยส่วนมากการรับรู้ความสะดวกในการ
ใช้งานเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการยอมรับซอฟต์แวร์ (software acceptance) (Igbaria et al., 
1997) ยอมรับว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) จากการใช้
ระบบนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีใหม่นั้นเริ่มเกิด
ความง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี (Marchewka, 2007) ซึ่งในบริบทนี้จะเน้นเรื่องความ
ง่ายและความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
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การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) การรับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้ น 
เทคโนโลยีใดที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกไม่ซับซ้อน มีความเป็นไปได้มากที่จะได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งานนั้นมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการยอมรับ หรือความตั้งใจ
ที่จะใช้และส่งผลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ (Agawal et. al, 1999; 
Karahanna, Straub, and Chervany, 1999; Teo et. al., 1999; Venkatesh, 2000) ซึ่ งจากที่
กล่าวมาข้างต้น ยังพบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้วย ดังนั้น      
การรับรู้ว่าเป็นความง่ายในการใช้งาน คือ ปัจจัยที่กำหนดในแง่ปริมาณหรือความสำเร็จที่ได้รับว่าตรง
กับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชนที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย การใช้เทคโนโลยี (Technology Adoption) ซึ่งหลายๆ องค์กรได้นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรอย่างแพรหลายในช่องทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นช่องทางในการ
ให้บริการกับลูกค้าที่เรียกว่า การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service: E-Service) ซึ่งการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้นจำเป็นต้องได้รับการยอมรับ
จากผู้ใช้ Davis (1989) ได้พัฒนาโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชื่อว่า
โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) โมเดลนี้ กล่าวถึงทัศนคติ
ของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องการเล็งเห็นความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: 
EOU) และการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ (Perceived Usefulness: U) ของผู้ใช้แต่ละคนโดยปัจจัยทั้ง
สองส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการใช้งาน (Attitude toward Usage : A) ซึ่งทัศนคติในการใช้งาน
ส่งผลที่จะทำให้ผู้ใช้มีความตั้งใจที่จะใชงาน (Behavioral Intention to Use: BI) และการใช้งานจริง 
(Actual Usage) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: EOU) หมายถึง 
ระดับที่ผู้ใช้งานเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ต้องใช้ความสามารถ หรือความพยายามมาก หรือถ้า
หากต้องใช้ก็อยู่ในระดับที่น้อยมาก ในกรณีของการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
Lederer et al., (2000) พบว่า มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความง่ายในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์หลาย
ตัวแปร เช่น ความง่ายในการแสดงรายละเอียดบนเว็บไซต์ที่เข้าใจง่าย (Ease of Understanding) 
ความง่ายในการค้นหา (Ease of Finding) ส่วนการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness: U) หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้งานเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานดี 
ขึ้น เช่น ทำงานได้เร็วขึ้นให้ข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้น ฯลฯ ประโยชน์ ในการใช้งานขึ้นอยู่กับ 
ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีโมเดล TAM ได้ขยายการศึกษาโดยนำเรื่องความแตกต่างของ 
วัฒนธรรม ความไว้วางใจ ประสบการณ์ของผู้ใช้ การยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ต  

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีในธนาคาร (Technology of 
Acceptance Factor) เป็นการศึกษาเพ่ือหาค่าอธิบายถึงการตัดสินใจและปัจจัยในการยอมรับ 
เทคโนโลยีของผู้ใช้งาน และพยายามที่จะอธิบายว่า  ผู้ใช้มีการยอมรับและใช้เทคโนโลยีอย่างไร     
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โดยปัจจัยสำคัญที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) การรับรู้ความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 
(Attitude Toward Using) พฤติกรรมของผู้ใช้งาน (Behavioral Intention) (Davis et al., 1992)  
การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ (Perceived Credibility) (Wang, Wang, Lin, and Tang, 2003) และ
การรับรู้ถึงความสะดวกในการดำเนินการ (Perceived Transaction Convenience) (Chen, 2008)  

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

จากสื่อสารการตลาดสู่ยุคการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เมื่อตราสินค้าของสินค้าหรือ
บริการแต่ละประเภทเกิดขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับการที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
ทำให้การสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิม มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้น้อยลง จนทำให้
ความหมายของการสื่อสารการตลาดที่นักวิชาการให้ไว้ก่อน ค.ศ.1990 จึงไม่สอดคล้องกับบริบททาง
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาช่วยในการวิเคราะห์   
สิ่งที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายต้องการคืออะไร ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้เป็นการคิดแบบสภาพตลาดในยุคปัจจุบัน
เป็นของลูกค้าโดยสมบูรณ์ จึงทำให้การผลิตสินค้า กระบวนการทางการตลาด ต้องมุ่งเน้นการ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย (Outside In Approach)  

ชูลต์ส และคณะ (Schultz et al., 1994) ให้คำนิยามว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ว่าคือ กระบวนการพิจารณาแผนงานของการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่จะต้องใช้การสื่อสารเพ่ือ   
จูงใจหลากหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ความคิดอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเครื่องมือในการสื่อสารอาจใช้ทั้งสื่อและไม่ใช้สื่อ 
แต่ละเครื่องมือจะมีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เน้นที่เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเป็นเกณฑ์ การเลือกใช้
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนเป็นกลยุทธ์ที่เป็นหนึ่งเดียว      
(One single Strategic) และถึงแม้ว่าการโฆษณาและเครื่องมือการสื่อสารอ่ืน ๆ จะมีบทบาทและ
หน้าที่ทางการตลาดที่แตกต่างกันไป แต่จุดมุ่งหมายหลักของการสื่อสารนั้นคือการนำไปสู่การสร้าง
คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 

ดันแคน (Duncan, 2005: 373) ได้ให้คำนิยามการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการว่าเป็น 
กระบวนการสร้างมูลค่าสำหรับตราสินค้า (Brand Value) โดยต้องมีกระบวนการประสานทำงาน
ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ (Cross-Functional Process) เพื่อการสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ที่
มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholders) 

ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kolter, 1997 : 583) ได้อธิบายว่าเป็นผลจากการหดตัวของตลาด
มวลชน และความหลากหลายของเครื่องมือและวิธีการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
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ความละเอียดอ่อนมากขึ้นทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องคิดหาวิธีการใช้ เครื่องมือสื่อสารต่าง  ๆ ให้            
สอดประสานกลมกลืน 

สมาคมบริษั ทตั วแทนโฆษณ าแห่ งสหรัฐอเมริกา (The American Association of 
Advertising Agencies) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรไว้ว่าการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร เป็นการวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียว โดยใช้การสื่อสารหลาย  ๆ 
รูปแบบเพ่ือให้บรรลุแผน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการตอบกลับโดยตรง การส่งเสริมการขายและการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบต่าง ๆ จะถูกใช้อย่างผสมผสานเพ่ือความชัดเจนตรงกันเป็นหนึ่งเดียวและ
เกิดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

กล่าวโดยรวม การสื่อสารตลาดแบบครบวงจรคือ กระบวนการนำเครื่องมือสื่อสารการตลาด
หลายๆ รูปแบบมาผสมผสานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้บริโภคเป้าหมายรับรู้ว่าสินค้านั้น ๆ มีคุณค่าเพ่ิม (Value Added) ไปจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นใน
ตลาด (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2545)  

ดังนั้น จากความหมายที่ได้ศึกษาจากในหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ว่าการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ เป็นกระบวนการที่สร้างความหลากหลาย การสร้างกระบวนการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้าง
มูลค่าสำหรับสินค้า โดยต้องมีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กำหนด
วัตถุประสงค์การทำงานร่วมกันของแต่ละฝ่ายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร วางแผนใน
แนวความคิดอย่างชัดเจน ในการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า 
 เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้กล่าวถึง หลักการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรไว้  
4 ประการดังนี้ คือ 

  1. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร จะมีรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย
โด ย มี ค ว าม เห ม าะ ส ม กั บ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า ห ม าย  ( IMC coordinate multiple customer 
communication) ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย (Personal Selling) เป็นต้น   

  2. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร จะไม่เริ่มต้นจากตัวสินค้า แต่จะเริ่มต้นที่
ลูกค้า (IMC starts with the customers not the product) โดยมีวิธีการคือจะมีจุดเริ่มต้นจาก
ความคิดของกลุ่มลูกค้าสิ่งที่มีคุณค่าในสายตาลูกค้าโดยการศึกษาคุณสมบัติและระบุโครงสร้างของ
ข่าวสารเพื่อที่จะติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

  3. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรพยายามค้นหาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
กลุ่ ม เป้ าหมายแต่ ละกลุ่ ม ให้ เข้ าถึ งด้ วยความถี่ สู งสุด  (IMC seeks to create one-on-one 
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communications with customers) โดยจากจุดเริ่มต้นทุกคนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และต้องมีการตอบสนองการติดต่อสื่อสารลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 

  4. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร จะสร้างการติดต่อสื่อสารแบบสองทางกับ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (IMC creates two-way communications with customers) ทั้งใช้สื่อ และ
ไม่ใช้สื่อ ซึ่ งจะต้องให้ข้อมูลรับฟังสิ่ งที่ลูกค้าต้องการจากนั้นจึงกำหนดข่าวสารและจัดการ            
การตอบสนองต่อลูกค้า 

 
ขั้นตอนการนำ IMC ไปปฏิบัติ 
ชูลท์  และคณะได้ เสนอรูปแบบการวางแผนการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร  

(IMC Planning) 5 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บฐานข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยข้อมูลจะต้องมีความสมบูรณ์ 

(One-to-one-basic) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติการซื้อ 
ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสินค้า ข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจึงเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ 

 ขัน้ตอนที่ 2 การแบ่งกลุ่มลูกค้า จะแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ตามพฤติกรรมการซื้อ ดังนี้ 
  - กลุ่มท่ีภักดีต่อตราสินค้าขององค์กร 

  - กลุ่มท่ีภักดีต่อตราสินค้าของคู่แข่ง 

- กลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงตราสินค้าอยู่ตลอดเวลา 

 ขั้นตอนที่  3 การจัดการติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Contact Management) คือ      
การหาโอกาส สถานที่ เวลา หรือ สถานการณ์ที่ทำให้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เพ่ือให้
ลูกค้านั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

 ขั้นตอนที่  4 การพัฒนากลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร (Communication Strategies) คือ     
การคิดค้นข้อมูลข่าวสาร (Messages) ที่ต้องการส่งไปถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และ
การคาดการณ์ถึงการตอบสนองจากลูกค้า 

 ขั้ น ตอน ที่  5 การคั ด เลื อกกลยุ ท ธ์ก ารติ ดต่ อสื่ อส ารท างการตลาด  (Marketing 
Communication Tactics) ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น 

นอกจากนี้ ชูลท์ และคณะ ยังได้ให้ความสำคัญของ กระบวนการการสื่อสารการตลาดจะต้อง
มีลักษณะเป็นวงจร (Circular Process) ดังนี้ คือ 
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ภาพที่ 4 แสดงวงจรของกระบวนการสื่อสารการตลาด 
ที่มา : Schultz et al. (1994) 

 
เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
ตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

จำเป็นต้องใช้รูปแบบหรือเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลทางการสื่อสาร  
โดยที่ Kotler (2003: 630) ได้แบ่งเครื่องมือเป็น 5 เครื่องมือหลัก คือ 

 การโฆษณา (Advertising)  
 เป็นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่ส่วนใหญ่จะมุ่งหวังในการโน้มน้าวลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) และเมื่อรู้จักแล้วจะต้อง
ทำให้เกิดพฤติกรรมการการซื้อและใช้สินค้าหรือบริการ ซึ่งการโฆษณานั้นจะเหมาะกับสินค้าที่มีความ
เกี่ยวเนื่องต่ำ คือเป็นสินค้าที่กลุ่มเป้าหมายไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ แต่จากเวลาที่ใน
การโฆษณามีจำกัด กระกอบด้วยการที่มีตราสินค้ามากขึ้น ทำให้การสร้างสรรค์ (Creative) ที่มีใน
โฆษณา โดยจะใช้คำที่สื่อให้ เห็นถึงจุดขายควบคู่กับการเน้นความถี่ ใน การเผยแพร่ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายนั้นจดจำตราสินค้าได้ 

 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
 เป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุ่งสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สินค้าและบริการ

มากกว่าการโฆษณาขายสินค้า ซึ่งในทางการตลาดองค์กรธุรกิจสามารถนำการประชาสัมพันธ์มาใช้
เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งซึ่งภาพลักษณ์จะสามารถสร้างความแตกต่างใน
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ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ จะใช้เมื่อต้องการให้ความรู้โดยผลิตภัณฑ์จะประสบ
ความสำเร็จในการนำเสนอออกสู่ตลาดได้เมื่อผู้บริโภคมีความรู้ในตราสินค้านั้น (แครียา ภู่พัฒน์ , 
2551)  

 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 เป็นกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือเป็นการให้ข้อเสนอต่อ

กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ การส่งเสริมผู้บริโภค (Consumer Promotion) เช่น 
บัตรลดราคา การแจกตัวอย่างสินค้า การให้ เงินรางวัล การแสดงสินค้า การแข่งขัน เป็นต้น          
การส่งเสริมการค้าหรือคนกลาง (Trade Promotion หรือ Dealer Promotion) เช่น การให้ส่วนลด
การค้า การแถมสินค้า การจัดโฆษณา การให้เงินสนับสนุน เป็นต้น และการส่งเสริมพนักงานขาย 
(Sales Force Promotion) เช่น การให้โบนัส การแข่งขันระหว่างพนักงานขาย เป็นต้น  

 การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
 เป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น

การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้ส่งข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจาก ผู้รับข่าวสารได้ทันที 
(เสรี วงษ์มณฑา , 2547) เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั้ งใจ และตัดสินใจซื้อการให้บริการ 
หลังการขาย รวมถึงการแนะนำลูกค้าโดยลักษณะการขายโดยบุคคล 

 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
 เป็นการใช้ฐานข้อมูลของลูกค้ามาใช้ประโยชน์โดยนำข้อมูล และพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้ใน

การส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองหรือการซื้อ
สินค้า โดยผ่านเครื่องมือหลายหลายรูปแบบ เช่น จดหมายตรง (Direct Mail) การตลาดทางโทรศัพท์ 
(Telemarketing) การตลาดทางอินเตอร์เน็ต แคตตาล็อก เว็บไซต์ การขายตรง หรือการขายแบบ   
ตัวต่อตัว เป็นต้น  

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่
เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจำกัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการที่สำคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 46) 

 สมคิด บางโม (2548) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมี
หลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็นการตัดสินใจ ที่จะกระทำการ  
สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่าง เพ่ือความสำเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติการ
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ตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหาให้ วินิจฉัย มากกว่าหนึ่ง
ทางเสมอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติ โดยวิธีใด จึงจะบรรลุ
เป้าหมายอย่างดีท่ีสุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนั้น 

บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า คือ เทคนิคในการที่จะ
ทำการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกเพียงทางเดียว ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมาย
ว่าการ ตัดสินใจ เป็นกระบวนการหาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และ 
ทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มี 

ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เป็นลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคโดยมีลำดับ 5 ขั้นตอน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริโภค ดังนี้ (ศิริวรรณ   
เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 145) 
 

 
 

ภาพที่ 5 กระบวนการการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผู้บริโภค  
ที่มา : Kotler (1997) 
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กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน   

มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 
 ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่ เป็นอุดมคติ ( Ideal)           

คือ สภาพที่ เขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง (Reality)        
ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพ     
อุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป  

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 
 เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการ

ตัดสินใจ  
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
เมื่อผู้บริโภค ได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดี

ที่สุด วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแต่ละสินค้า 

4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) 
โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสำหรับ

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน 
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 
หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความ

พอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆ ของสินค้าทำให้เกิดการซื้อซ้ำได้
หรืออาจมีการแนะนำให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้น  ๆ ในครั้ง
ต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ Marketing Management 
ที่มา : Kotler (2003) 
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ธงชัย สันติวงษ์ (2535) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้   
 1. การพิจารณาถึงตัวปัญหา คือการค้นหาและกำหนดตัวปัญหาที่แท้จริง ควรกำหนด

ขอบเขตของปัญหา เพ่ือมิให้กว้างเกินไปหรือแคบเกินไป การที่จะทราบถึงปัญหาที่แท้จริง จำเป็นต้อง
มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง   

 2. การพิจารณาทางเลือก คือ ขั้นตอนที่ผู้ตัดสินใจรวบรวมข้อเท็จจริง ศักยภาพของ       
การยอมรับทางเลือกแต่ละทางเลือก หรือทิศทางหลายๆ ทิศทางที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยง่าย 
ผู้ตัดสินใจต้องมีความสามารถในการนึกคิด และการริเริ่มหาวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งปกติแล้ว  
ปัญหาใด ๆ อาจมีวิธีการแก้ไขหลาย ๆ วิธีด้วยกัน ผู้ตัดสินใจจึงไม่ควรด่วนตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมิได้
พิจารณาถึงทางเลือกอ่ืน ๆ   

 3. การประเมินผลทางเลือก คือ ขั้นตอนที่คิดค้นทางเลือก การกำหนดกฎเกณฑ์ประเมิน   
ในเรื่องของความเป็นไปได้ ค่าใช้จ่าย ความเที่ยงตรง ความเสี่ ยง และความไม่แน่นอนของผลที่จะ
เกิดข้ึนเป็นอย่างไรในแต่ละทางเลือก ตลอดจนความยากง่ายในการปฏิบัติงาน การคำนึงถึง ทรัพยากร
ที่มีอยู่ รวมถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม   

 4. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่นำไปใช้แก้ปัญหา คือ ขั้นตอนที่คิดค้นทางเลือกประเมิน    
ในเรื่องของความเป็นไปได้ ค่าใช้จ่าย ความเที่ยงตรง ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน เป็นการคาด   
ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก หลักในการเลือกคือ เลือกทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เสียหายน้อยที่สุด   

กระบวนการตัดสินใจ วุฒิชัย จำนง (2523: 4-7) ได้เสนอขั้นตอนหรือกระบวนการตัดสินใจ   
6  ขั้นตอนดังนี้คือ   

 1. การแยกแยะตั วปั ญ ห า (Problem Identification) ถื อ เป็ นขั้ น ตอนที่ ส ำคัญ ใน
กระบวนการ ตัดสินใจนั้นจะต้องจับประเด็นปัญหาให้ถูกต้อง ค้นหาปัญหาที่แท้จริงให้พบและถือว่า 
การค้นหา จนรู้ปัญหาที่แท้จริง เสมือนการแก้ปัญหาเสร็จแล้วแยกแยะปัญหานั้น ๆ ให้ ละเอียดทุกแง่
ทุกมุม หรือวิเคราะห์ปัญหาให้ละเอียด   

 2. การหาข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับปัญหา ( Information Search) ได้แก่ การเก็บ
รวบรวม ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาเพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาซึ่งอาจพบ    
ทั้งเหตุ โดยตรงและโดยอ้อม ข่าวสารที่ได้รับจะต้องเก่ียวข้องกับสาเหตุของปัญหามากท่ีสุด จำเป็นต่อ
การ แก้ปัญหา ตลอดจนมีปริมาณมากพอจะช่วยในการตัดสินใจได้แน่นอนขึ้น   

 3. การประเมินค่าของข่าวสาร (Evaluation of Information) ได้แก่  ขั้นตอนในการ
คัดเลือก จัดระบบข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ข้อมูลข่าวสาร ความรู้หรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับ ปัญหา สาเหตุของปัญหา หรือไม่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นควรตัดทิ้งไป คงไว้แต่
ข่าวสาร ความรู้ที่ต้องการเท่านั้น    
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 4. การกำหนดทางเลือก (Listing of Alternatives) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดใน 
กระบวนการตัดสินใจพอๆ กับขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนนี้จะสมบูรณ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับข่าวสารความรู้
ตลอดจนข้อเท็จจริงที่ได้ประมวลมาจากข้ันตอนที่สาม ทางเลือกต้องมีหลายๆ ระดับและควรจัดลำดับ
ความสำคัญเพ่ือสะดวกในการเลือก 

 5. การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ  (Selection of Alternatives) เป็นขั้นตอนใน        
การ ตัดสินใจอย่างแท้จริง โดยเลือกแนวทางตามขั้นตอนที่สี่ที่ได้ประเมินไว้แล้วว่าเหมาะสมที่สุด   

 6. ปฏิบัติการตามการตัดสินใจ (Implementation of Decision) ได้แก่ ขั้นตอนที่ปฏิบัติ
ตาม ทางเลือกในขั้นที่ห้า เมื่อผลของการตัดสินใจอันหมายถึง การปฏิบัติในการแก้ปัญหาปรากฏ
ออกมา เช่นไร ต้องมีการประเมินผลอีกครั้ง เพ่ือที่จะสรุปให้ได้ว่าการตัดสินใจนั้นเหมาะสมกับปัญหา
อย่างไร 

จากความหมายข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายความว่า กระบวนการที่มีลำดับขั้น
โดยผ่านกระบวนการความคิด พิจารณา วิเคราะห์ เพ่ือเลือกโอกาสที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกหลากหลายทางให้สอดคล้องกับเป้าหมายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุด 

 
2.4 สลากออมสินดิจิทัล 

2.4.1 ประวัติสลากออมสินดิจิทัล (Digital Salak on MyMo) 
สลากออมสินดิจิทัลได้ออกจำหน่ายครั้งแรก ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) 

โดยการออกจำหน่ายสลากออมสินดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เป็นครั้งแรกโดยใช้สลากออม
สินพิเศษ 3 ปี ในงวดที่ 86 ราคาหน่วยละ 50 บาท และต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเริ่ม
ออกจำหน่ายสลากดิจิทัล 1 ปี งวดที่ 1 ราคาหน่วยละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
จนถึงปัจจุบันได้มีสลากออมสินดิจิทัล 2 ปี ราคาหน่วยละ 100 บาท ซึ่งตั้งแต่ระยะเวลาดำเนินการ
ธนาคารได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ เพือ่ให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า  

2.4.2 รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
  2.4.2.1 หลักเกณฑ์ รายละเอียด  

ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชี  
 - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  

   - เป็นผู้สมัครใช้บริการ MyMo มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน 



  25 

อายุสลาก 
  - สลากอายุ 1 ปี สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง 

 - สลากอายุ 2 ปี สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง 
   - สลากอายุ 3 ปี สิทธิการถูกรางวัล 36 ครั้ง 

ราคาต่อหน่วย 
   - สลากดิจิทัล 1 ปี ราคาหน่วยละ 20 บาท  

- สลากดิจิทัล 2 ปี ราคาหน่วยละ 100 บาท 
- สลากดิจิทัล 3 ปี ราคาหน่วยละ 50 บาท 
สลากครบอายุ 
- โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน 
วงเงินการฝากสลาก 
สลากดิจิทัล 1 ปี  

  สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 
/1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
ฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่
หารด้วย 1,000 ลงตัววงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงิน
ภายในบัญชีตนเอง) 

สลากดิจิทัล 2 ปี และ สลากดิจิทัล 3 ปี  
  สามารถเลือกทำรายการฝากสลากดิจิทัล ได้ตามจำนวนเงิน ดังนี้1,000 /5,000 

/10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาทสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเอง
ตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 
ลงตัว วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชี
ตนเอง) 

  เงื่อนไขการฝาก-ถอน 
  การฝาก : วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาท/ วัน (วงเงินรวมกับการโอน

เงินภายในบัญชีตนเอง) 
  การถอน : สามารถถอนก่อนครบกำหนดได้ แต่ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ ต้องถอน

ทั้งรายการฝาก 
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2.4.3 การถอนคืนและอัตราดอกเบี้ย 
2.4.3.1 ระยะเวลาฝากการถอนคืนสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี 

ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย 
2.4.3.2 ระยะเวลาฝากการถอนคืนสลากออมสินดิจิทัล 2 ปี 

ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย  
ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย 

2.4.3.3 ระยะเวลาฝากการถอนคืนสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี 
ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 1.00 บาทต่อหน่วย  
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย  

   ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.05 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 
0.10 ต่อปี) 

   ฝากครบ 2 ปีไม่ครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.125 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 
0.125 ต่อปี) 

2.4.4 เงินรางวัลการออกเลขสลากออมสินดิจิทัล 
  2.4.4.1 การออกรางวัล 
  สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี และ 3 ปี ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ถ่ายทอดสด

ผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (Facebook: Live NBT2HD)    
*หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล* 

  สลากออมสินดิจิทัล 2 ปี ออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม 
และ พฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม) ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)และทางสื่อออนไลน์(Facebook: Live NBT2HD) *หยุดจำหน่าย  
ทุกวันที่ออกรางวัล* ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ณ ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(NBT) และสื่อออนไลน์ (Facebook: LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น. 

2.4.4.2 การรับเงินรางวัล 
  เมื่อถูกรางวัลจะประกาศผ่าน Notification และทราบผลการถูกรางวัลรวมของ

สลากแต่ละฉบับทันที พร้อมโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีในวันถัดไป (ห้ามถอนสลากก่อนเงินรางวัลจะเข้า
บัญชี) 
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ตารางที่ 1 แสดงเงินรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี 

รางวัล จำนวนคร้ังท่ีออกรางวัล เงินรางวัลละ 

รางวัลที่ 1 1 3,000,000 บาท 

รางวัลที่ 2 1 100,000 บาท 

รางวัลที่ 3 5 2,000 บาท 

รางวัลที่ 4 10 800 บาท 

รางวัลที่ 5 15 200 บาท 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 20 บาท 

(กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 แสดงเงินรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 2 ปี 

รางวัล จำนวนคร้ังท่ีออกรางวัล เงินรางวัลละ 

รางวัลที่ 1 1 5,000,000 บาท 

รางวัลที่ 2 1 1,000,000 บาท 

รางวัลที่ 3 5 10,000 บาท 

รางวัลที่ 4 10 3,000 บาท 

รางวัลที่ 5 15 1,000 บาท 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 50 บาท 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 20 บาท 



  28 

ตารางที่ 3 แสดงเงินรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี 

รางวัล จำนวนคร้ังท่ีออกรางวัล เงินรางวัลละ 

รางวัลที่ 1 3 10,000,000 บาท 

รางวัลที่ 2 2 1,000,000 บาท 

รางวัลที่ 3 2 20,000 บาท 

รางวัลที่ 4 5 8,000 บาท 

รางวัลที่ 5 10 3,000 บาท 

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1 
(ต่างงวดและหมวดอักษร) 

 
10,000 บาท 

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว 2 300 บาท 

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว 2 200 บาท 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 100 บาท 

(กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2) 
 

2.4.5 ผลตอบแทนขั้นต่ำ 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลตอบแทนขั้นต่ำสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี 
จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี 

ไม่ถึง 2 แสนบาท – 

2 แสนบาท 0.24 

2 ล้านบาท 0.24 

 
ตารางที่ 5 แสดงผลตอบแทนขั้นต่ำสลากออมสินดิจิทัล 2 ปี 

จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี 

ไม่ถึง 1 แสนบาท 0.05 

1 แสนบาท 0.29 

1 ล้านบาท 0.35 
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ตารางที่ 6 แสดงผลตอบแทนขั้นต่ำสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี 
จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี 

ต่ำกว่า 5 แสนบาท 0.20 

5 แสนบาท 0.68 

5 ล้านบาท 0.776 

ที่มา : ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สลากออมสิน (ธนาคารออมสิน, 2563) 
 
สรุป สลากดิจิทัล คือ สลากออมสินพิเศษ ที่ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการ ฝาก–ถอน-

ตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทัล และตรวจสอบเงินรางวัลสลาก ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking 
(MyMo) ได้ด้วยตนเอง เป็นการอำนวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางการให้บริการใหม่ให้กับลูกค้า 
เมื่อมีการถูกรางวัลสลาก ยอดเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้กับทะเบียนสลากดิจิทัล และ
เมื่อสลาก ครบอายุ ระบบจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ ผู้วิจัยได้นำ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างสลากดิจิทัลมาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ณัฐ ยงวัฒนา (2562) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร” จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.50 การศึกษาระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 81.50 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.75 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 52.75 ผลการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน 
กระบวนการ เป็นปัจจัยที่ผู้ซื้อสลากดิจิทัลให้ความสำคัญมากที่สุด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน            
ในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ การรับรู้ประโยชน์ รองลงมาคือ การตั้งใจที่จะใช้งาน และการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน         
ในกรุงเทพมหานคร 
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เขมจิรา บุญชู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ ของ ธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 2” กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่สมัครใช้บริการทาง
การเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (MyMo) ของธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 2  จำนวน 393 คน    
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 62.60 อายุระหว่าง 25-34 ปี จำนวน 267 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.90 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ส่วนใหญ่มี
อาชีพหลักเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60 จากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ปัจจัย การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ และ
ปัจจัยการรับรู้ถึงความสะดวก สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 2 ได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อทำการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย พบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ปัจจัยการรับรู้ถึงความ น่าเชื่อถือ และปัจจัยการรับรู้ถึงความสะดวก มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ของ ธนาคารออมสิน 
เขตปทุมธานี 2 สูงมากและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน   จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการยอมรับ
นวัตกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ของ ธนาคารออมสิน 
เขตปทุมธานี 2 คือปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์  ปัจจัยการรับรู้ถึงความสะดวก ปัจจัยด้านพฤติกรรม
ของผู้ใช้งาน และปัจจัยการรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้ บ ริ โภคออน ไลน์ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อหนั งสื อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของผู้ บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร” จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน  260 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 20 – 29 ปี มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ำกว่า 15,000 บาท  ใช้เวลาในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยวันละ 1 – 3 ชั่วโมง 
ส่วนใหญ่เคยตัดสินใจซื้อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาประเภทหนังสือนวนิยาย  การศึกษาพบว่า   
การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการนำมาใช้งานจริงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า           
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ , ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง , ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ ไม่มีผลต่อ           
การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความง่ายในการใช้งาน
, ด้านความตั้งใจที่จะใช้, ด้านการนำมาใช้งานจริง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์    
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า        
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ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ , ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ และ ด้านทัศนคติออนไลน์ มีผลต่อ       
การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ     
ส่วนด้านอารมณ์ทางออนไลน์, ด้านความต่อเนื่องไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 นวพร จริยะนันตกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัท
ประกันชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร”กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้บริโภคที่สนใจซื้อประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 400 คน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-32 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ
มี สถานภาพโสด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน แตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค พบว่า  การโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
การประชาสัมพันธ์  มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใน ด้านการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการตลาด
ทางตรง ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใน ด้านการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต และด้านทิศทางการสื่อสารการตลาดของบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท 
อย่างมี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เบญจอร งามอ่ิมทรัพย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ทักษะการขาย
ของตัวแทนขายประกันและการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ของพนักงานบริษัทเอกชนใน กรุงเทพมหานคร” โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาแผนก/สังกัดที่ทำงาน และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ของพนักงานบริษัทเอกชนใน กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ส่วนอิทธิพลของปัจจัยทักษะการขาย
ของพนักงานขายที่มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และ บุคลิกของตัวแทนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต
ของพนักงานบริษัทเอกชน และ อิทธิพลของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC) ทุกด้าน 
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ธารี เลิศรัตนศาสตร์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจรและความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือใช้ ผลิตภัณฑ์เวชสำอางในเขต
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กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง     
มีอายุ 20 – 29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ข้าราชการ 
มีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท/ เดือน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เวช
สำอางเพ่ือลด ปัญหาสิว ฝ้า กระ และรอยด่างดำ โดยจะใช้งบประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
ประมาณ 501 – 1,000 บาท/ ครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยความ
ไว้วางใจโดยที่ปัจจัยความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ในขณะที่ ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย และด้านการตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์         
เวชสำอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปิยพงษ์ สัจจาพิทักษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบ    
บูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความ ไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
กลุ่มอายุ 26-30 ปี และมีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า    
การสื่อสารทาง การตลาดในด้านโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความ ไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ที่ระดับนัยสำคัญที่ 
0.05 และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โอทอป ที่ระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดในด้านการตลาด
ทางตรงและ กิจกรรมการตลาด มีผลกระทบเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โอทอปอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

 



  
 

 
 

บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล

ผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน ” เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจัย       
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การยอมรับเทคโนโลยี ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยแบบการวิจัย  
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือนำผลวิจัยที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงแนวทางหรือเสนอแนะ
ส่งเสริมการดำเนินงาน โดยกำหนดวิธีการดำเนินงานวิจัย ดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้น    
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ 
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน” เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าของธนาคาร
ออมสิน 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสินที่ ลงทะเบียนเปิดใช้งานสลาก
ดิจิทัล จำนวน 162,071 ราย (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2562) โดยการกำหนดขนาดของ         
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ลูกค้าธนาคารออมสินที่ เคยลงทุนในสลากดิจิทัล โดยผู้วิจัย
ได้ดำเนินวิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตามแนวทาง ของทาโรยามาเน่ (Yamane, 
1973) และกำหนดระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ดังนี้  
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จากสูตร  n >         
𝑁

1+𝑁𝑒2 

เมื่อ N แทนขนาดของประชากร     
e แทนความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง     

   แทนค่า   n >  
𝑁

1+𝑁𝑒2 

                         

                           >   
162,071 

1+162,071 (0.05)2 

 
    >  399.0225 
 

จากการคำนวณ n > 399.0225 จึงสามารถกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้ แต่เพ่ือป้องกันความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่จะได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม จึงได้
แจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้การแจกแบบสอบถาม
แบบกระดาษ (Paper – Based Survey) จำนวน 200 ชุด และการเก็บแบบสอบถามผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต (Online Survey) จำนวน 200 ชุด ผ่านระบบออนไลน์ (Online Survey) โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบลูกโซ่การเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) โดย
อาศัยการแนะนำให้กลุ่มตัวอย่างช่วยกระจายแบบสอบถามไปให้กับบุคคลอ่ืนๆ เช่น คนในครอบครัว 
เพ่ือน หรือคนรู้จักที่เคยลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของธนาคารออมสิน         
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่ ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ซึ่งเจาะจงเฉพาะลูกค้าที่เคยลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของธนาคารออมสินเท่านั้น  

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบ่งได้เป็น 5 ส่วนดังนี้  
 ส่วนที่  1 คำถามด้านลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบคำถามได้เพียงคำตอบเดียวเป็นลักษณะคำถาม
ปลายปิด (Close-end) ซึ่ งลักษณะเป็นคำถามที่มีหลายคำตอบให้ เลือก (Multiple choices 
question) จำนวน 6 ข้อโดยในแต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูลเป็นดังนี้   
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  ข้อ 1. เพศ  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal scale )   
   ข้อ 2. อายุ  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal scale) 

  ข้อ 3. สถานภาพ  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal scale )   
   ข้อ 4. ระดับการศึกษา  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal scale) 
   ข้อ 5. อาชีพ  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal scale)   
   ข้อ 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal 
scale) 

 สำหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 2 – 4 ผู้วิจัยใช้ลักษณะคำถามตามมาตรวัดแบบ Likert 
scale นั้น เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับคำถามดังต่อไปนี้ 

 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด ให้       5      คะแนน     
 ระดับความคิดเห็น มาก  ให้       4      คะแนน     
 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง ให้       3      คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น น้อย  ให้       2      คะแนน     
 ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด ให้       1      คะแนน 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ 
Likert scale จำนวน 10 ข้อ โดยปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามของ เบญจอร งามอ่ิมทรัพย์ (2560) 
เป็นคำถามปลายปิด (Close-end) ให้ผู้ตอบ แบบสอบถามเลือกตอบคำตอบเดียวทั้ง 10 ข้อ   

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบ Likert scale จำนวน 15 ข้อ โดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ นวพร จริยะนันตกุล   
(2557) เป็นคำถามปลายปิด (Close-end) ให้ผู้ตอบ แบบสอบถามเลือกตอบคำตอบเดียวทั้ง 15 ข้อ      
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยพนักงาน และด้านการตลาดทางตรง   

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามด้านการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ Likert 
scale จำนวน 13 ข้อ โดยปรับปรุงมาจาก แบบสอบถามของ ณัฐ ยงวัฒนา (2562 ) เป็นคำถาม   
ปลายปิด (Close-end) ให้ผู้ตอบ แบบสอบถามเลือกตอบคำตอบเดียวทั้ง 13 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน  

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นส่วนตัว เพ่ือให้
ผู้วิจัยได้นำไปในส่วนของการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัย 
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)         

ซึ่งผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนั้นนำมาหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หนังสือ รายงานเอกสาร วิชาการ เว็บไซต์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคาร   
ออมสิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ นำมาสร้างแบบสอบถาม   

 2. กำหนดขอบเขตแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน   
สลากดิจิทัลผ่ านแอปพลิ เคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน โดยให้แบบสอบถามมี           
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

 3. นำแบบสอบถามที่ ได้ปรับปรุงมาจาก  เบญจอร งาม อ่ิมทรัพย์  (2559); นวพร  
จริยะนันตกุล (2557); และณัฐ ยงวัฒนา (2562) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ตรวจสอบ   ความ ถูกต้องและเหมาะสมของข้อคำถาม โดยผู้วิจัยได้ทำการหาค่าความเที่ยงตรง     
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC) จากแบบสอบถามจำลองที่เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน คำนวณได้จากสูตร  

 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง   IOC   =    
∑𝑅

𝑁
 

เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนี ความสอดคล้ องระหว่างข้อค ำถามกับวัตถุป ระสงค์                        
∑𝑅  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อ เนื้อหาทั้งหมด        
𝑁  แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด   

 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะทำการประเมินด้วยระดับคะแนน 3 ระดับ ดังนี้  

ให้คะแนน +1    หมายถึง   ข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
ให้คะแนน   0    หมายถึง   ข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
ให้คะแนน  -1    หมายถึง   ข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  

   ดังนั้นค่า IOC จะมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 คำถามที่ดีจะต้องมีค่า IOC ที่คำนวณได้
มากกว่าหรือ เท่ากับ 0.5 (IOC  0.5) จึงสามารถนำไปใช้ได้ ถ้าค่า IOC ต่ำกว่า0.5 แต่มีความจำเป็นที่
ใช้ข้อคำถามจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไข คำถามใหม่อีกครั้งตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้
ครอบคลุมสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการวัดจาก แบบสอบถาม ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.5 –1.0 (ประสพชัย       
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พสุนนท,์ 2555) ซึ่งผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องตามรายละเอียดดังภาคผนวก ค โดยยกเว้น 
6 ข้อคำถามที่ไม่เหมาะสม ดังนี้  

   1) “การทำโฆษณาผ่านสื่อของธนาคารมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัล” ซึ่งมีผู้ทรง 1 ท่านให้ความเห็นว่า ไม่เหมาะสม ข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ในข้อ
คำถามนี้ ผู้วิจัยจึงได้อภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทำการเรียบเรียงประโยคข้อคำถามใหม่
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยทำการแก้ไขข้อคำถามเป็น “การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านรู้จัก
สลากดิจิทัล”  

   2) “การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านรู้จักข้อมูลของสลากดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น” 
ซึ่งมีผู้ทรง 1 ท่านให้ความเห็นว่า ไม่เหมาะสม ข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ในข้อคำถามนี้ 
ผู้วิจัยจึงได้อภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทำการเรียบเรียงประโยคข้อคำถามใหม่เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยทำการแก้ไขข้อคำถามเป็น “การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัล” 

   3) “การแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Social Media 
เช่น Line Official, Facebook Fanpage มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล” ซึ่งมีผู้ทรง 1 
ท่านให้ความเห็นว่า ไม่เหมาะสม ข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์โดยให้ข้อเสนอแนะว่า ซ้ำกับ
คำถามในข้อที่ 8 ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยทำการปรับปรุงข้อคำถามจาก “การแจ้งข้อมูล 
ข่าวสาร เกี่ยวกับสลากดิจิทัลผ่านช่องทางSocial media มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล
ของท่าน” ปรับปรุงแก้ไขข้อคำถามเป็น “การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางSocial 
media มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลของท่าน” และคงคำถามในข้อที่ 14 ไว้เช่นเดิม 
เนื่องจากข้อคำถามมีความสอดคล้องกับปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  

   4) “สามารถประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมซื้อสลากดิจิทัล” ซึ่งมีผู้ทรง 1 
ท่านให้ความเห็นว่า ไม่เหมาะสม ข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ในข้อคำถามนี้ ผู้วิจัยจึงได้
อภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทำการเรียบเรียงประโยคข้อคำถามใหม่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น โดยทำการแก้ไขข้อคำถามเป็น “สามารถซื้อสลากดจิิทัลได้อย่างรวดเร็ว” 

   5) “การซื้อสลากดิจิทัล ทำให้มีความสะดวกในการใช้งาน” ซึ่งมีผู้ทรง 1 
ท่านให้ความเห็นว่า ไม่เหมาะสม ข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ในข้อคำถามนี้ ผู้วิจัยจึงได้
อภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และมีความเห็นว่า ควรนำข้อคำถามนี้ออก เนื่องจากข้อคำถามนั้นมี
ความหมายที่คล้ายกับทุกข้อคำถามในตัวแปรด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 

   6) “มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีระบบป้องกันข้อมูลในการทำ
ธุรกรรม” ซึ่งมีผู้ทรง 1 ท่านให้ความเห็นว่า ไม่เหมาะสม ข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ใน
ข้อคำถามนี้ ผู้วิจัยจึงได้อภิปรายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และมีความเห็นว่า ควรนำข้อคำถามนี้ออก 
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เนื่องจากข้อคำถามนั้นมีความหมายที่คล้ายกับข้อคำถามที่ 8 คือ “ระบบมีความปลอดภัยในการเข้า
ใช้งาน” ในตัวแปรด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 

 4. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ พัฒนาขึ้นและผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญมาท ำ         
การปรับปรุงแก้ ไขและได้ทำ Pre-test จำนวน 30 ชุดกับผู้ที่ เคยลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของธนาคารออมสิน เพ่ือทดสอบความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามของ
ผู้ตอบและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจระหว่างผู้วิจัยและผู้ตอบ
แบบสอบถาม   

 5. นำแบบสอบถาม Pre-test จำนวน 30 ชุด มาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามให้ 
สามารถวัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการได้ตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อนำแบบสอบถามไปใช้จริง โดยนำ
แบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความ เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1     
และกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95% โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบาค ที่เหมาะสมควรมีค่าที่ได้จากการทดสอบตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (Cronbach, 1970) ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สามารถ คำนวณจากสูตรได้ ดังนี้ 

 

𝛼   =    𝑛
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  [1 −
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2
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โดยที่       𝛼  หมายถึง     ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม   

   𝑛  หมายถึง     จำนวนข้อคำถามในแบบสอบถาม           

   ∑𝑆𝑖
2  หมายถึง     ผลรวมความแปรปรวนแต่ละข้อ                  

   𝑆𝑖
2  หมายถึง     ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ   

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป พบว่า การ

โฆษณา มีค่าความเชื่อมั่น (∝) เท่ากับ 0.787 การส่งเสริมการขาย มีค่าความเชื่อมั่น (∝) เท่ากับ 

0.719 การประชาสัมพันธ์ มีค่าความเชื่อมั่น (∝) เท่ากับ 0.885 การขายโดยใช้พนักงานขาย มีค่า

ความเชื่อมั่น (∝) เท่ากับ 0.879 การตลาดทางตรง มีค่าความเชื่อมั่น (∝) เท่ากับ 0.892 การรับรู้ถึง

ประโยชน์ มีค่าความเชื่อมั่น (∝) เท่ากับ 0.913  การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีค่าความเชื่อมั่น 

(∝) เท่ากับ 0.913 การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล มีค่าความเชื่อมั่น (∝) เท่ากับ 0.797 จากการ
ทอสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟานั้นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.719 – 0.913 แสดงให้ เห็นว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลได ้
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   
 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยการเก็บ

แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้แบบสอบถามกระดาษ (Paper – Based 
Survey) จำนวน 200 ชุด และการเก็บแบบสอบถามผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online Survey) 
จำนวน 200 ราย โดยการใช้ แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Online Survey) โดยการสร้าง
แบบสอบถามใน Google Form และทำการส่ง URL และ QR Code ของแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line , Facebook , Twitter และ Instagram และ เว็บเพจ
ที่เกี่ยวกับ การออมเงิน การลงทุน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง และใช้การสุ่มแบบสโนว์บอล 
โดยการให้กลุ่มตัวอย่างช่วยกระจายแบบสอบถามสู่บุคคลที่มีลักษณะเดียวกับที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้วิจัย จากนั้นผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาตามประเภทของตัวแปร และ ตรวจสอบความถูก
ต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งก่อนการนำไปวิเคราะห์ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
 ผู้วิจัยทำการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากหนังสือ 

บทความ วารสาร งานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ
ของลักษณะแหล่งที่มาของข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี ้ 

3. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง 

พฤศจิกายน2563 เป็นระยะเวลา 14 เดือน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 แสดงระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 
 

รายละเอียด

การดำเนินงาน 

ระยะเวลา (เดือน) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

1.ทบทวน

วรรณกรรมที่

เกี่ยวขอ้ง 

              

2.การกำหนด

ปัญหาในการ

วิจัย 

              

3.จัดทำโครง

ร่างการวิจยั 

              

4.จัดทำ

แบบสอบถาม

ในการวิจยั 

              

5.เก็บรวบรวม

ข้อมูล

ภาคสนาม  

              

6.วิเคราะห์ผล

ข้อมูล 

              

7.รายงานวิจยั               

8.นำเสนอ

ผลงานวิจัย 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของ 

แบบสอบถามอีกครั้ง แล้วดำเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
 1. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ ได้กลับคืน พิจารณาเลือก       

เฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป กำหนดนัยสำคัญที่ระดับ 0.05    

โดยสถิติที่ใช้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS นำข้อมูลที่ได้
รวบรวมมาจากการแจกแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงนำมาวิเคราะห์สถิติ             
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistic) 
ดังนี้  

  2.1 การวิเคราะห์ลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยทำการวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือหาค่าความถี่  (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ของ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

  2.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การยอมรับเทคโนโลยี และการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน โดยทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

    ผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาแยกหมวดหมู่ตามประเภทการวัดตัวแปรและ
ดำเนินการวิเคราะห์ในส่วนของสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยการพิจารณาความหมายโดย        
การคำนวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนน จากสูตรการคำนวณหาความกว้างอัตราภาคชั้น ดังนี้  

 

คะแนนสูงสุด −  คะแนนต่ำสุด 

จำนวนระดับชั้น
 

=   
5−1

5
 

=   0.8 
 

   จากนั้นนำค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ของการแปลความหมายคะแนน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
หลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์โดย มีรายละเอียดดังนี้  
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คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับ มากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับ มาก  
คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับ ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับ น้อย  
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับ น้อยที่สุด  

  2.3 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน (Pearson’ product moment correlation 
coefficient) เพ่ือทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  

  การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร โดยมีเกณฑ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์วัดระดับความสัมพันธ์ ดังนี้  

 
-1.00  หมายถึง    มีความสัมพันธ์เต็มที่และไปในทิศทางตรงกันข้าม  
-0.76 ถึง -0.99 หมายถึง     มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและมีทิศทางตรงกันข้าม  
-0.56 ถึง -0.75 หมายถึง     มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและมีทิศทางตรงกันข้าม  
-0.26 ถึง -0.55 หมายถึง     มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและมีทิศทางตรงกันข้าม  
-0.01 ถึง -0.25 หมายถึง     มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำและมีทิศทางตรงกันข้าม  
0.00   หมายถึง    ไม่มีความสัมพันธ์ 
0.01 ถึง 0.25 หมายถึง    มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำและไปในทิศทางเดียวกัน  
0.26 ถึง 0.55 หมายถึง    มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน  
0.56 ถึง 0.75 หมายถึง    มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน  
0.76 ถึง 0.99 หมายถึง    มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและไปในทิศทางเดียวกัน  
1.00   หมายถึง    มีความสัมพันธ์เต็มที่และไปในทิศทางเดียวกัน  
เครื่องหมาย + หรือ – หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะแสดงถึงทิศทางของ 

ความสัมพันธ์ดังนี้  
r มีความหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (ถ้าตัวแปรหนึ่งมี ค่าสูง 

อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าสูงตามไปด้วย)  
r มีความหมาย - หมายถึง การมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม (ถ้าตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง 

อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าต่ำ)  
  ยกเว้นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางชนิดที่มีลักษณะ 0 ≤ r ≥ 1 ซึ่งจะบอกได้เพียง

ขนาด หรือ ระดับของความสัมพันธ์เท่านั้น จึงไม่สามารถใช้ในการบอกทิศทางของความสัมพันธ์ได ้
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  2.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการทดสอบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านใดบ้างที่มีผลต่อ การตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของธนาคารออมสิน  

  ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) มีดังนี ้

    R คือ ค่าที่แสดงถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดหาก
ค่าท่ีได้มีค่าใกล้ 1 มาก แสดงว่า มีความสัมพันธ์สูงมาก  

   R Square (R2) คือ ค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย ซึ่งจะแสดงอิทธิพลของตัว
แปรอิสระท่ีมีต่อตัว แปรมาก  

   Adjusted R Square (Adjusted R2) คือ ค่า R Square ที่มีการปรับแก้ให้
เหมาะสม เมื่อ ข้อมูลที่ใช้มีจำนวนน้อยและตัวแปรอิสระมีจำนวนมาก 

   Standard Error คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ตัวแปรตาม
ด้วยตัวแปรอิสระ  

   Beta (β) คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานสำหรับ
สร้างสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน จากค่า Beta สามารถบอกได้ว่าตัวแปรอิสระได้มีผล
หรืออิทธิพล ต่อตัวแปรตามมากหรือน้อยกว่ากัน ถ้า Beta ของตัวแปรอิสระใดมีค่ามาก แสดงว่าตัว
แปรอิสระนั้น จะมีอิทธิพลต่อตัวแปรมาก 

 

y = β0 + β1 x1 + …. + βixi + ɛ 
 

โดยที่    y =   ตัวแปรตาม ( Dependent or criterion variable )                                 

x =   ตัวแปรอิสระ (Independent or predictor variable)      

β0    =   ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย       

βi      =    ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรต้นตัวที่ i            

ɛ   =    ความคลาดเคลื่อนที่หรือค่าความแตกต่าง (Error or Residual)  
 
  ในการวิเคราะห์และแสดงผลของข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้  
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 n  แทนกลุ่มตัวอย่าง  

�̅�  แทนค่าเฉลี่ย  
S.D.  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
S.E.  แทนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)  
T แทนค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-test)  
F  แทนสถิติทดสอบการแจกแจงแบบ F-distribution  
P  แทนระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Significant level)  
r  แทนค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
moment Correlation Coefficient)  

𝑅2  แทนค่าสัมประสิทธ์ของการพยากรณ์ที่ปรับปรุงแล้ว  

β  แทนค่าสัมประสิทธ์การถดถอยของตัวแปรต้น 
Sig  หมายถึง ระดับมีความนัยสำคัญทางสถิติ  
*  หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
**  หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 



  
 

 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 

(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ลูกค้าที่เคยซื้อ
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของธนาคารออมสิน จำนวน 400 ราย และได้นำข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  SPSS (Statistical Package for Social Science)      
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะแสดงในรูปของตาราง และอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 4.1. การรายงานผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 4 ส่วน 

ดังนี้  

  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage)  

  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยการ   
แจกแจงความถี่  (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย  (Mean) และ      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

  ตอนที่  4 วิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ ยวกับการตัดสิน ใจลงทุน ในสลากดิจิทั ลผ่ าน
แอปพลิ เคชั่น  (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน  โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 4.2. การรายงานผลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วยสมมติฐาน   

2 ข้อ ได้แก่ 

  สมมติฐานที่  1 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่งผลทางบวกต่อ       
การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน  

    1.1 ปัจจัยด้านการโฆษณา ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนใน      
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

   1.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

45 
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   1.3 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

   1.4 ปัจจัยด้านการขายโดยใช้พนักงาน ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุน
ในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

   1.5 ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

   2.1 การรับรู้ถึ งประโยชน์ส่ งผลทางบวกต่อการตัดสิน ใจลงทุน ใน         
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

   2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุน
ในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
 
4.1 การรายงานผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 

 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (n=400) ร้อยละ 

เพศ  
     ชาย 
     หญิง 

 
144 
256 

 
36.00 
64.00 

อาย ุ
     ต่ำกว่า 20 ป ี
     21-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     มากกว่า 50 ป ี

 
20 
246 
96 
18 
20 

 
5.00 
61.50 
24.00 
4.50 
5.00 
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (n=400) ร้อยละ 

สถานภาพ 
     โสด 
     สมรส 
     หย่าร้าง 
     หม้าย 

 
292 
96 
10 
2 

 
73.00 
24.00 
2.50 
0.50 

ระดับการศึกษา 
     ต่ำกว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 

 
70 
233 
97 

 
17.50 
58.25 
24.25 

อาชีพ 
     นักเรียน/นักศึกษา 
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     พนักงานบริษัทเอกชน 
     ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
     อื่นๆ 

 
53 
126 
115 
78 
28 

 
13.25 
31.50 
28.75 
19.50 
7.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 
     น้อยกว่า 10,000 
     10,000 – 20,000 
     20,001 – 30,000 
     30,001 – 40,000 
     40,001 – 50,000 
     มากกว่า 50,000 

 
54 
139 
124 
38 
15 
30 

 
13.50 
34.75 
31.00 
9.50 
3.75 
7.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาเป็นราย 

ด้าน พบว่า  
  ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จำนวน 256 คน คิดเป็น     

ร้อยละ 64.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ตามลำดับ  
  ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จำนวน 246 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 61.50 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 
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จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมี
อายุ 41-50 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลำดับ   

  ด้านสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จำนวน 292 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.00 รองลงมามีสถานภาพ สมรส จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 มีสถานภาพ หย่า
ร้าง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และมีสถานภาพ หม้าย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ตามลำดับ   

  ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 รองลงมามีการศึกษาระดับ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.25 และมีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 
ตามลำดับ 

  ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมามีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 115 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 28.75  มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีอาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 และมีอาชีพอ่ืน ๆ จำนวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.00 ตามลำดับ 

  ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10 ,000 – 20,000  จำนวน  139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 รองลงมามีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน  
20,001 – 30,000 จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 
จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 จำนวน 38 คน       
คิดเป็นร้อยละ 9.50  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75  ตามลำดับ 

 
ตอนที ่2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย 
การตลาดทางตรง โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงาน และ
การตลาดทางตรง ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.การโฆษณา 3.77 .804 มาก 
2.การส่งเสริมการขาย 3.77 .816 มาก 

3.การประชาสัมพันธ์ 3.89 .758 มาก 
4.การขายโดยใช้พนักงาน 4.01 .778 มาก 

5.การตลาดทางตรง 4.00 .759 มาก 
รวม 3.89 .682 มาก 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า ภาพรวมปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีระดับ 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โดยเมื่อพิจารณา ผลของแต่ละด้านแล้วพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การขายโดยใช้พนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 การตลาดทางตรง       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 การประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 การโฆษณาและการส่งเสริม           
การขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามลำดับ 

1.1 ด้านการโฆษณา 

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการโฆษณา 

การโฆษณา 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.การโฆษณาผ่าน
สื่อทำให้ท่านรู้จัก
สลากดิจิทัล 

5 
(1.3) 

21 
(5.3) 

87 
(21.8) 

171 
(42.8) 

116 
(29.0) 

3.93 .909 มาก 1 

2.การโฆษณาผ่าน
สื่อทำให้ท่าน
ตระหนักถึง
ประโยชน์ของสลาก
ดิจิทัล 

14 
(3.5) 

34 
(8.5) 

98 
(24.5) 

175 
(43.8) 

79 
(19.8) 

3.68 .998 มาก 3 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการโฆษณา (ต่อ) 

การโฆษณา 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

3.การโฆษณาผ่าน
สื่อทำให้ท่าน
ตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัล 

10 
(2.5) 

25 
(6.3) 

110 
(27.5) 

176 
(44.0) 

79 
(19.8) 

3.72 .934 มาก 2 

รวม 3.77 .804 มาก  

 
จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา 

โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ

โฆษณาอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่าน
รู้จักสลากดิจิทัล รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล  และ      
การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านตระหนักถึงประโยชน์ของสลากดิจิทัล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 , 3.72 
และ 3.68 ตามลำดับ 

 
1.2 ด้านการส่งเสริมการขาย 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้านการส่งเสริมการขาย 

การส่งเสริมการ
ขาย 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.การให้ของ
สมนาคณุเมื่อซื้อ
สลากดิจิทัล มผีลต่อ
การตัดสินใจลงทุน
ในสลากดจิิทัล 

14 
(3.5) 

28 
(7.0) 

130 
(32.5) 

150 
(37.5) 

78 
(19.5) 

3.62 .988 มาก 3 
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้านการส่งเสริมการขาย (ต่อ) 

การส่งเสริมการ
ขาย 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

2.การจัดรายการชิง
โชค เช่น รางวัล
พิเศษลุ้นรับโชค 2 
ต่อ รางวัลพิเศษ
อื่นๆ มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัล 

12 
(3.0) 

25 
(6.3) 

115 
(28.8) 

161 
(40.3) 

87 
(21.8) 

3.71 .973 มาก 2 

3.การให้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูง เป็น
เหตุจูงใจ ให้ท่าน
ตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัล 

9 
(2.3) 

14 
(3.5) 

79 
(19.8) 

170 
(42.5) 

128 
(32.0) 

3.98 .928 มาก 1 

รวม 3.77 .816 มาก  

 
จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริม

การขาย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ

ส่งเสริมการขายอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การให้อัตราดอกเบี้ย
ที่สูง เป็นเหตุจูงใจ ให้ท่านตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล รองลงมาคือ การจัดรายการชิงโชค เช่น 
รางวัลพิเศษลุ้นรับโชค 2 ต่อ รางวัลพิเศษอ่ืน ๆ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล และการให้
ของสมนาคุณเมื่อซื้อสลากดิจิทัล มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98, 
3.71 และ 3.62 ตามลำดับ 
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1.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ ์
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.การออกบูธประชา
สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ของธนาคารมีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุน
ในสลากดจิิทัลของ
ท่าน 

4 
(1.0) 

19 
(4.8) 

77 
(19.3) 

162 
(40.5) 

138 
(34.5) 

4.03 .905 มาก 1 

2.การ
ประชาสมัพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสาร ผ่าน
ช่องทางSocial 
media มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลของท่าน 

11 
(2.8) 

21 
(5.3) 

115 
(28.8) 

166 
(41.5) 

87 
(21.8) 

3.74 .948 มาก 3 

3.การจัดงานเปดิตัว
ผลิตภณัฑ์ใหม่มผีล
ต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในสลากดจิิทัล
ของท่าน 

7 
(1.8) 

17 
(4.3) 

89 
(22.3) 

178 
(44.5) 

109 
(27.3) 

3.91 .904 มาก 2 

รวม 3.89 .758 มาก  

 
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ

ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การออกบูธ   
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลของท่าน  รองลงมา    
คือ การจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลของท่าน และ          
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การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางSocial media มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน     
สลากดิจิทัลของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 , 3.91 และ 3.74 ตามลำดับ 

 
1.4 ด้านการขายโดยใช้พนักงาน 

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการขายโดยใช้พนักงาน 

การขายโดยใช้
พนักงาน 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.การแนะนํา
ผลิตภณัฑ์อย่าง
ละเอียดเข้าใจง่าย 
ของพนักงานขายมี
ผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในสลากดจิิทัล 

8 
(2.0) 

17 
(4.3) 

104 
(26.0) 

175 
(43.8) 

96 
(24.0) 

3.87 .908 มาก 3 

2.การเอาใจใส่ของ
พนักงานขาย มีผล
ต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในสลากดจิิทัล 

7 
(1.8) 

11 
(2.8) 

83 
(20.8) 

163 
(40.8) 

136 
(34.0) 

4.02 .904 มาก 2 

3.การมีมารยาท 
พูดจาสภุาพของ
พนักงานขาย มีผล
ต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในสลากดจิิทัล 

5 
(1.3) 

9 
(2.3) 

65 
(16.3) 

147 
(36.8) 

174 
(43.5) 

4.19 .875 มาก 1 

รวม 4.01 .778 มาก  

 
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขาย  

โดยใช้พนักงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการ

ขายโดยใช้พนักงานอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีมารยาท 
พูดจาสุภาพของพนักงานขาย มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล รองลงมาคือ การเอาใจใส่ของ
พนักงานขาย มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล และการแนะนําผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเข้าใจ
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ง่าย ของพนักงานขายมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 , 4.02 
และ 3.87 ตามลำดับ 

 
1.4 ด้านการตลาดทางตรง 

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการตลาดทางตรง 

การตลาดทางตรง 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.การแจ้ง
รายละเอียดสิทธิ
พิเศษของผลิตภัณฑ์
ผ่านทาง E-mail มี
ผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในสลากดจิิทัล 

4 
(2.0) 

10 
(4.3) 

63 
(26.0) 

152 
(43.8) 

171 
(24.0) 

4.19 .861 มาก 1 

2. การแจ้ง
รายละเอียดสิทธิ
พิเศษของผลิตภัณฑ์
ผ่านทาง Social 
Media เช่น Line 
Official,Facebook 
Fanpage มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุน
ในสลากดจิิทัล 

6 
(1.8) 

24 
(2.8) 

110 
(20.8) 

156 
(40.8) 

104 
(34.0) 

3.82 .938 มาก 3 

3.การแจ้ง
รายละเอียดสิทธิ
พิเศษของผลิตภัณฑ์
ผ่านทางจดหมาย 
หรือ ทางโทรศัพท์ มี
ผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในสลากดจิิทัล 

4 
(1.3) 

15 
(2.3) 

79 
(16.3) 

177 
(36.8) 

125 
(43.5) 

4.01 .867 มาก 2 

รวม 4.00 .759 มาก  
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จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการตลาด
ทางตรงโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ         
ด้านการตลาดทางตรงอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การแจ้ง
รายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง E-mail มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 
รองลงมาคือ การแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่านทางจดหมาย หรือ ทางโทรศัพท์ มีผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล และการแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง 
Social Media เช่น Line Official, Facebook Fanpage มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 , 4.01 และ 3.82 ตามลำดับ 

 
 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการการยอมรับเทคโนโลยีของลูกค้าธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 

การรับรู้ประโยชน์  การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย 

 
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้

ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ี ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.การรับรู้ประโยชน์ 4.29 .631 มากที่สุด 
2.การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 4.06 .677 มาก 

รวม 4.18 .621 มาก 
 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ภาพรวมปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 โดยเมื่อพิจารณา ผลของแต่ละด้านแล้วพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และอยู่ในระดับ มาก คือ การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  



  56 

3.1 ด้านการรับรู้ประโยชน์ 
 

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ประโยชน์ 

การรับรู้ประโยชน์ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.ช่วยประหยัดเวลาใน
การเดินทางไปซื้อสลาก
ที่ธนาคาร 

1 
(0.3) 

6 
(1.5) 

48 
(12.0) 

187 
(46.8) 

158 
(39.5) 

4.24 .737 มากที่สุด 5 

2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

0 
(0.0) 

2 
(0.5) 

45 
(11.3) 

160 
(40.0) 

193 
(48.3) 

4.36 .698 มากที่สุด 1 

3 . ร ะ บ บ มี ค ว า ม
ปลอดภัยในการเข้าใช้
งาน 

0 
(0.0) 

6 
(1.5) 

44 
(11.0) 

154 
(38.5) 

196 
(49.0) 

4.35 .734 มากที่สุด 2 

4.ผู้ใช้งานไม่ต้องถือเงิน
สดไปซื้อสลากท่ีธนาคาร 

1 
(0.3) 

5 
(1.3) 

70 
(17.5) 

167 
(41.8) 

157 
(39.3) 

4.19 .779 มาก 6 

5.สามารถซื้อและถอน
ส ล า ก ดิ จิ ทั ล ไ ด้
ตลอดเวลา 

1 
(0.3) 

7 
(1.8) 

83 
(20.8) 

181 
(45.3) 

128 
(32.0) 

4.34 .718 มากที่สุด 3 

6.สามารถเช็คข้อมู ล
สลากดิจิทัลได้ทุกเวลา 
ตามที่ต้องการ 

2 
(0.5) 

2 
(0.5) 

48 
(12.0) 

172 
(43.0) 

176 
(44.0) 

4.29 .734 มากที่สุด 4 

รวม 4.29 .631 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลำดับที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
รองลงมาคือ ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน, สามารถซื้อและถอนสลากดิจิทัลได้ตลอดเวลา, 
สามารถเช็คข้อมูลสลากดิจิทัลได้ทุกเวลา ตามที่ต้องการ, ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อสลาก
ที่ธนาคาร และ Android และอยู่ในระดับมากได้แก่ ผู้ใช้งานไม่ต้องถือเงินสดไปซื้อสลากที่ธนาคาร 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36, 4.35, 4.34, 4.29, 4.24 และ 4.19 ตามลำดับ 
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3.2 ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
 

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน 

การรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.สามารถดาวน์
โหลดแอปพลิเคชั่น
และตดิตั้งเพื่อใช้งาน
ได้ สะดวกรวดเร็ว 

10 
(2.5) 

26 
(6.5) 

101 
(25.3) 

158 
(39.5) 

105 
(26.3) 

3.81 .982 มาก 5 

2.ขั้นตอนในการซื้อ
สลากดิจิทัลเข้าใจ
ง่าย 

1 
(0.3) 

11 
(2.8) 

64 
(16.0) 

185 
(46.3) 

139 
(34.8) 

4.13 .791 มาก 2 

3.สามารถซื้อสลาก
ดิจิทัลได้อย่าง
รวดเร็ว 

1 
(0.3) 

8 
(2.0) 

83 
(20.8) 

158 
(39.5) 

150 
(37.5) 

4.12 .820 มาก 3 

4.แอปพลิเคช่ันท่ีใช้
ในการซื้อสลาก
ดิจิทัลมีความเสถียร
ในการ ใช้งาน 

2 
(0.5) 

 

6 
(1.5) 

 

 
65 

(16.3) 
 

173 
(43.3) 

 

154 
(38.5) 

 
4.18 .789 มาก 1 

5.สามารถซื้อสลาก
ดิจิทัลผา่นมือถือได้
ทั้งระบบปฎิบัติการ 
IOS และ Andriod 

1 
(0.3) 

7 
(1.8) 

83 
(20.8) 

181 
(45.3) 

128 
(32.0) 

4.07 .785 มาก 4 

รวม 4.06 .677 มาก  

 
จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการ

ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่าย

ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการ
ซื้อสลากดิจิทัลมีความเสถียรในการ ใช้งาน รองลงมาคือ ขั้นตอนในการซื้อสลากดิจิทัลเข้าใจง่าย, 
สามารถซื้อสลากดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว, สามารถซื้อสลากดิจิทัลผ่านมือถือได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS 
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และ Android และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและติดตั้งเพ่ือใช้งานได้ สะดวกรวดเร็ว  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 , 4.13, 4.12, 4.07 และ 3.81 ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสินโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย 

 
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลาก

ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

การตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทลั 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล
เพื่อเป็นการกระจายการ
ลงทุน 

16 
(4.0) 

32 
(8.0) 

120 
(30.0) 

174 
(43.5) 

58 
(14.5) 

3.56 .969 มาก 9 

2.ท่านคิดว่าการลงทุนใน
สลากดิจิทัลมีความเสี่ยง
น้อย 

5 
(1.3) 

18 
(4.5) 

119 
(29.8) 

155 
(38.8) 

103 
(25.8) 

3.83 .906 มาก 6 

3.การตัดสินใจท่านลงทุน
ในสลากดิจิทัล เพราะเป็น
ก า ร ล ง ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนโดยไม่เสียภาษี 

7 
(1.8) 

17 
(4.3) 

94 
(23.5) 

174 
(43.5) 

108 
(27.0) 

3.90 .908 มาก 3 

4.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล
เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
ออม 

5 
(1.3) 

18 
(4.5) 

79 
(19.8) 

182 
(45.5) 

116 
(29.0) 

3.96 .884 มาก 2 

5.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล
เมื่อมีอัตราผลตอบแทนที่
น่าสนใจและตรงกับความ
ต้องการ 

9 
(2.3) 

26 
(6.5) 

87 
(21.8) 

172 
(43.0) 

106 
(26.5) 

3.85 .962 มาก 4 
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ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน (ต่อ) 

การตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทลั 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลำดับ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

6.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล
เพื่อเป็นการเสี่ยงโชค 

6 
(1.5) 

26 
(6.5) 

103 
(25.8) 

151 
(37.8) 

114 
(28.5) 

3.85 .958 มาก 5 

7.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล 
เมื่อรู้สึกว่ามีเงินลงทุนไม่
เยอะมาก 

4 
(1.0) 

21 
(5.3) 

28 
(27.0) 

190 
(47.5) 

77 
(19.3) 

3.79 .848 มาก 7 

8.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล 
เมื่อมีผลตอบแทนคืนให้
ตามจำนวนปีที่ลงทุน เมื่อ
ยังไม่ครบกำหนดอายุของ
สลาก 

6 
(1.5) 

20 
(5.0) 

120 
(30.0) 

170 
(42.5) 

84 
(21.0) 

3.77 .890 มาก 8 

9.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล
คิดว่าท่านจะได้รับความ
คุ้ ม ค รอ งเงินล งทุ นจาก
ธนาคาร 

2 
(0.5) 

9 
(2.3) 

92 
(23.0) 

168 
(42.0) 

129 
(32.3) 

4.03 .830 มาก 1 

รวม 3.83 .667 มาก  

 
จากตารางที่ 18 พบว่า ภาพรวมการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) 

ของลูกค้าธนาคารออมสิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน

แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับที่มี ค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลคิดว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองเงินลงทุนจากธนาคาร 
รองลงมาคือ ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลเพ่ือเป็นเป้าหมายในการออม, การตัดสินใจท่านลงทุนในสลาก
ดิจิทัล เพราะเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนโดยไม่เสียภาษี, ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลเมื่อมีอัตรา
ผลตอบแทนที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการ, ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลเพ่ือเป็นการเสี่ยงโชค,   
ท่านคิดว่าการลงทุนในสลากดิจิทัลมีความเสี่ยงน้อย, ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล เมื่อรู้สึกว่ามีเงินลงทุน
ไม่เยอะมาก, ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล เมื่อมีผลตอบแทนคืนให้ตามจำนวนปีที่ลงทุน เมื่อยังไม่ครบ
กำหนดอายุของสลาก และ ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลเพ่ือเป็นการกระจายการลงทุน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03, 3.96, 3.90, 3.85, 3.85, 3.83, 3.79, 3.77 และ 3.56 ตามลำดับ 
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4.2 การรายงานผลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  1.1 ปัจจัยด้านการโฆษณา ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  1.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  1.3 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  1.4 ปัจจัยด้านการขายโดยใช้พนักงาน ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  1.5 ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล
ผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

ก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบ ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณเพ่ือ
ตรวจสอบว่าตัวแปรนั้นไม่มีความสัมพันธ์ กันเอง โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation) แสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 19 ดังนี้ 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรปัจจัยการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การขายโดยใช้พนักงาน ด้านการตลาดทางตรง ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์ และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.การโฆษณา 1        
2.การส่งเสริมการขาย 0.735** 1       

3.การประชาสัมพันธ์ 0.688** 0.753** 1      
4.การขายโดยใช้พนักงาน 0.656** 0.682** 0.791** 1     

5.ด้านการตลาดทางตรง 0.587** 0.602** 0.716** 0.770** 1    
6.การรับรู้ถึงประโยชน์ 0.520** 0.516** 0.538** 0.569** 0.581** 1   
7.การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน 

0.612** 0.612** 0.655** 0.656** 0.720** 0.816** 1  

8.การตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัล 

0.702** 0.610** 0.610** 0.548** 0.540** 0.577** 0.597** 1 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

จากตารางที่ 19 พบว่า การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Coefficient Correlation) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (r) มีค่าระหว่าง 0.516 ถึง 0.816      
โดยตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงสูงและไปในทิศทางเดียวกัน  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร (Multicollinearity)   
ซึ่ งตัวแปรอิสระนั้นจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน เอง ด้วยการตรวจสอบ Multicollinearity             
จะพิจารณาจากค่า Variance inflation factor (VIF) และค่า Tolerance ซึ่งผลจากการทดสอบ    
หาค่า VIF พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 2.555 – 4.412 โดยค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปร และ     
ค่า Tolerance มีค่ามากกว่า 0.1 ทุกตัวแปร จึงสามารถยืนยันได้ว่าทั้ง 7 ตัวแปร คือ การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงาน การตลาดทางตรง การรับรู้ถึง
ประโยชน์ และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อกัน ตามเกณฑ์อ้างอิง
ของ (Hair et al., 2006) ดังตารางที่ 20 จึงสามารถทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในขั้นตอน
ต่อไปได ้
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ตารางที่ 20 แสดงค่า VIF และ Tolerance ของตัวแปร 

ตัวแปร (Constructs) 
Collinearity statistics 

Tolerance VIF 

การโฆษณา 0.391 2.555 
การส่งเสริมการขาย 0.335 2.984 
การประชาสัมพันธ์ 0.267 3.742 

การขายโดยใช้พนักงาน 0.273 3.664 
การตลาดทางตรง 0.316 3.169 
การรับรู้ถึงประโยชน ์ 0.329 3.041 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 0.227 4.412 

 

 
การวิเคราะห์อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการยอมรับเทคโนโลยีที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน    
โดยใช้การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) วิธีแบบ Enter 

 
ตารางที่ 21 ข้อมูลการวิเคราะห์อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและการยอมรับ

เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน 

ตัวแปร 

การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig Collinearity 
Statistics 

B S.E β Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี(Constant) .705 .158  4.463 0.000   

การโฆษณา .370 .044 .446 8.431 0.000** 0.391 2.555 

การส่งเสริมการขาย .059 .047 .072 1.261 0.208 0.335 2.984 

การประชาสัมพันธ์ .136 .056 .155 2.414  0.016* 0.267 3.742 

การขายโดยใช้พนักงาน -.089 .054 -.104 -1.641 0.102 0.273 3.664 

การตลาดทางตรง .052 .052 .059 1.007 0.315 0.316 3.169 

การรับรู้ถึงประโยชน์ .264 .061 .250 4.329 0.000** 0.329 3.041 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน -.001 .069 -.001 -.010 0.992 0.227 4.412 

R = 0.755  R2 = 0.570 Adjusted R2 = 0.563     

S.E. = 0.44151 F = 74.316    

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์พบว่า อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
และการยอมรับเทคโนโลยี สามารถพยากรณ์การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.30 ( Adjusted R Square ) 

  การโฆษณา มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 

(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการ โฆษณา (β = 0.446 Sig = 0.000) ส่งผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1 

  การส่ งเสริมการขาย มี อิทธิพลต่อ  การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่ าน

แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการส่งเสริมการขาย (β = 0.072     
Sig = 0.208) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสินอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.2 

  การประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 

(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ (β = 0.155 Sig = 0.016) ส่งผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.3 

  การขายโดยใช้พนักงาน มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน

แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน (β = -.104 
Sig = 0.102) ส่งผลทางลบต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้า
ธนาคารออมสินอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.4 

  การตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 

(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการตลาดทางตรง (β = 0.059 Sig = 0.315) ส่งผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.5 

  การรับรู้ถึ งประโยชน์  มี อิทธิพลต่อ  การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน

แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (β = 0.250     
Sig = 0.000) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสินที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1 

  การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล
ผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน   
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(β = -.001 Sig = 0.992) ส่งผลทางลบต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.2 

 



  
 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 

(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ
ข้อมูลทั้งหมด 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎี
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดย ข้อมูลที่ ได้จะนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) มีค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์สัน 
(Pearson’s Coefficient Correlation) หลังจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลวิจัยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน พบว่าผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

จำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 อายุ 21- 30 ปี จำนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 
สถานภาพ โสด จำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 233 คน  
คิดเป็นร้อยละ 58.25 อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า กลุ่มตัวอ ย่างมี        

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า 

  ด้านการโฆษณา มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการโฆษณา ในระดับมาก ได้แก่   
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การโฆษณาผ่านสื่อทำให้รู้จักสลากดิจิทัล รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลและการโฆษณาผ่านสื่อทำให้ตระหนักถึงประโยชน์ของสลากดิจิทัล ตามลำดับ 
  ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมอยู่ ในระดับมาก         
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย    
ในระดับมาก ได้แก่ มีการให้อัตราดอกเบี้ยที่สูง รองลงมาคือ มีการจัดรายการชิงโชค เช่น รางวัลพิเศษ
ลุ้นรับโชค 2 ต่อ รางวัลพิเศษอ่ืน ๆ และมีการแจกของสมนาคุณ ตามลำดับ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์  มีผลการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยรวมอยู่ ในระดับมาก     
เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ใน
ระดับมาก ได้แก่ การออกบูธ   ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัล รองลงมาคือ การจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 
และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางSocial media มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน     
สลากดิจิทัล ตามลำดับ 

  ด้านการขายโดยใช้พนักงาน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก    
เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการขายโดยใช้
พนักงาน ในระดับมาก ได้แก่ การมีมารยาท พูดจาสุภาพของพนักงานขาย รองลงมาคือ การเอาใจใส่
ของพนักงานขาย และมีการแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเข้าใจง่ายตามลำดับ 

  ด้านการตลาดทางตรง มีผลการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยรวมอยู่ ในระดับมาก           
เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการตลาดทางตรง     
ในระดับมาก ได้แก่ การแจ้งรายละเอียดสิทธิ พิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง E-mail รองลงมาคือ     
การแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่านทางจดหมาย หรือ ทางโทรศัพท์ และการแจ้ง
รายละเอียดสิทธิพิ เศษของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Social Media เช่น Line Official, Facebook 
Fanpang ตามลำดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

การยอมรับเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน 
สามารถซื้อและถอนสลากดิจิทัลได้ตลอดเวลา สามารถเช็คข้อมูลสลากดิจิทัลได้ทุกเวลา ตามที่
ต้องการ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อสลากที่ธนาคาร และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้ใช้งาน
ไม่ต้องถือเงินสดไปซื้อสลากท่ีธนาคาร ตามลำดับ 
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  ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน ในระดับมาก ได้แก่ แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการซื้อสลากดิจิทัลมีความเสถียรในการ ใช้งาน 
รองลงมาคือ ขั้นตอนในการซื้อสลากดิจิทัลเข้าใจง่าย สามารถซื้อสลากดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
ซื้อสลากดิจิทัลผ่านมือถือได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android และสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นและติดตั้งเพ่ือใช้งานได้ สะดวกรวดเร็ว ตามลำดับ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ       
การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินใน ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินในระดับมาก คือ จะได้รับ
ความคุ้มครองเงินลงทุนจากธนาคาร รองลงมา คือ ลงทุนในสลากดิจิทัลเพ่ือเป็นเป้าหมายในการออม 
เป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนโดยไม่เสียภาษี อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจและตรงกับความ
ต้องการ เพื่อเป็นการเสี่ยงโชค มีความเสี่ยงน้อย เมื่อรู้สึกว่ามีเงินลงทุนไม่เยอะมาก เมื่อมีผลตอบแทน
คืนให้ตามจำนวนปีที่ลงทุน เมื่อยังไม่ครบกำหนดอายุของสลาก และเพ่ือเป็นการกระจายการลงทุน 
ตามลำดับ 

ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ

ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
  สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยด้านการโฆษณา ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนใน

สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 
  จากผลการทดสอบสมมติฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านการ

โฆษณา ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านการโฆษณา ส่งผลทางบวกต่อ
การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคาร ออมสินในทิศทาง
เดียวกัน และมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการในด้านการโฆษณาส่งผลทางบวกต่อ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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  สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  จากผลการทดสอบสมมติฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขายส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย
ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออม
สินไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่า Sig เท่ากับ 0.208 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการในด้านการส่งเสริมการขายส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน อย่างไม่มีนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุน
ในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  จากผลการทดสอบสมมติฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้าน     
การประชาสัมพันธ์ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ส่งผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินใน
ทิศทางเดียวกัน และมีค่า Sig เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการในด้านการประชาสัมพันธ์ส่งผลทางบวกต่อ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  

  สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยด้านการขายโดยใช้พนักงาน ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  จากผลการทดสอบสมมติฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านการ
ขายโดยใช้พนักงานส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) 
ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านการขายโดยใช้
พนักงานส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้า
ธนาคารออมสินไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่า Sig เท่ากับ 0.102 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการขายโดยใช้พนักงานส่งผลทางบวกต่อ การตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน อย่างไม่มีนัยสำคัญ 0.05 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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  สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุน
ในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  จากผลการทดสอบสมมติฐานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้าน
การตลาดทางตรงส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านการตลาดทางตรงส่งผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินใน
ทิศทางเดียวกัน และมีค่า Sig เท่ากับ 0.315 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการในด้านการตลาดทางตรงส่งผลทางบวกต่อ การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน อย่างไม่มีนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานที่ 2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  จากผลการทดสอบสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออม
สิน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุน
ในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินในทิศทางเดียวกัน และมีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ในปัจจัยด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสำคัญ 0.01 ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

  สมมติฐานที่ 2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  จากผลการทดสอบสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งผล
ทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินใน
ทิศทางเดียวกัน และมีค่า Sig เท่ากับ 0.992 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี 
ในปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน อย่างไม่มีนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน สามารถอธิบายผลการศึกษา ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน  

  สมมติฐานข้อที่ 1.1 ปัจจัยด้านการโฆษณา ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุน    
ในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการโฆษณา         

(β = 0.446 Sig = 0.000) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงให้เห็นว่า การโฆษณา  
ผ่านสื่อทำให้สลากดิจิทัลเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก 
ทั้งการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีมี         
การพัฒนาการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดสื่อ อินเทอรเ์น็ต ที่อำนวยความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และที่สำคัญการโฆษณาทำให้ลูกค้าตระหนักถึงการลงทุนในสลากดิจิทัลและเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของการโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย โดยผลการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยด้าน
การโฆษณาสอดคล้องกับแนวความคิดของ (Kotler, 2003) ซึ่งกล่าวว่าการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเป็นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่ส่วนใหญ่จะมุ่งหวังในการโน้มน้าวลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) และเมื่อรู้จักแล้วจะต้อง
ทำให้เกิดพฤติกรรมการการซื้อและใช้สินค้าหรือบริการ  และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ          
ธารี เลิศรัตนศาสตร์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบ   
ครบวงจรและความไววางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เวชสำอางของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ( IMC) ด้านการ
โฆษณา (Advertising) มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เวชสำอางของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร  

  สมมติฐานข้อที่ 1.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการส่งเสริม

การขาย (β = 0.072 Sig = 0.208) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า การให้
ของสมนาคุณการจัดรายการชิงโชค อาจจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจและไม่ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าท่ีตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลได้ ซึ่งการดำเนินงานของธนาคารอาจจะยังไม่ครอบคลุม
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ความต้องการของกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ การสร้างกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมการขายน้อยเกินไปเมื่อ
เทียบกับความคุ้มค่าในการลงทุนของลูกค้า จึงทำให้การส่งเสริมการขายนั้นไม่สามารถกระตุ้นให้เกิด
การจูงใจที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลได้ โดยผลการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขายสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ จุฑารัตน์ ทินบัว (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “ความสำคัญ
และการรับรู้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมคอลลาเจนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับความสำคัญและ  
การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริม   
การขาย ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง และ       
ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ 0.05        
จึง วิเคราะห์ได้ว่านักการตลาดยังไม่สามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนผ่านเครื่องมือ
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรได้ การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร          
กลุ่มตัวอย่างให้การรับรู้ในระดับมาก ได้แก่ การลดราคาต่ำกว่าปกติ การจัดรายการชิงโชคมอบของ
รางวัล การแจกสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง กลุ่มตัวอย่างให้การรับรู้ในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้
คูปอง ส่วนลดและการให้ของสมนาคุณ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการทาง
การตลาดของ นักการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนยังไม่ดีเพียงพอ และสอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ ปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) กับลำดับขั้นการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจของ
ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการขายและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ เศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละส่วน ของการส่งเสริมการขาย พบว่าการสื่อสาร
ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายโดยการให้ ทดลองสินค้า การให้ส่วนลด การจัดบูธการขาย
สินค้า การจัดรายการขาย แจกของแถมการลุ้นโชคต่างๆ และการมีบริการผ่อนชำระ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  สมมติฐานข้อที่ 1.3 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ (β = 0.155 Sig = 0.016) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอป พ ลิ เค ชั่ น  (MyMo) ขอ งลู ก ค้ าธน าคารออม สิ น ที่ ร ะดั บ นั ยส ำคัญ ท างสถิ ติ ที่  0.05                   
การประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล แสดงให้ เห็นว่า  การออกบูธ   
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่  การประชาสัมพันธ์       
ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทาง Social media ทำให้กลุ่มลูกค้ารู้จักในผลิตภัณฑ์สลากดิจิทัล มีความรู้
และความเข้าใจในรายละเอียดทำให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น    
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โดยผลการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ปิยพงษ์      
สัจจาพิทักษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและ     
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
สินค้าโอทอป” ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารทาง การตลาดในด้านโฆษณา ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ ไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ที่ระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 

  สมมติฐานข้อที่  1.4 ปัจจัยด้านการขายโดยใช้พนักงาน ส่งผลทางบวกต่อ           
การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า     

ด้านการขายโดยใช้พนักงาน (β = -.104 Sig = 0.102) ส่งผลทางลบต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติโดยผล
การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการขายโดยใช้พนักงาน อยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า การแนะนำผลิตภัณฑ์อาจจะมีการสื่อสารที่มีความคลาดเคลื่อน ลูกค้าเกิดการรับรู้ใน
ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ไม่เกิดความต้องการและการเอาใจใส่ของพนักงานขายที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกโดน
รบกวนและสร้างความกดดันจนลูกค้าเกิดทัศนคติในเชิงลบ หรือการพูดจาการตอบคำถามของ
พนักงาน คำพูดหรือน้ำเสียง กิริยา มารยาท ที่ทำให้ลูกค้าอาจจะไม่ประทับใจ จึงทำให้ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล โดยผลการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยด้านการขายโดยใช้พนักงาน สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ ธารี เลิศรัตนศาสตร์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบครบวงจรและความไว้วางใจ ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางของ         
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบ ครบวงจร 
(IMC) ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ไม่ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เวชสําอาง เรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานขาย กิริยา มารยาท การแสดงออก
ของพนักงานขายที่มีต่อลูกค้า รวมถึงความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ที่ขายนั้นก็ยังคงมีความสําคัญอย่างมากต่อ
ผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์ จนสามารถให้ข้อมูลแก่
ลูกค้าได้ การมีบุคลิกที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นเป็นตัวช่วยส่งเสริมความน่าสนใจ และอาจสร้าง
ความต้องการ หรือความอยากได้ในตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ และยังสอดคล้องกับ การศึกษาวิจัยของ     
สุรคุณ คณุสัตยานนท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์  
ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงาน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครที่
ระดับสำคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต และสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการ เกิดการรับรู้ แต่ไม่
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ใช้บริการหากสถานที่บริการ ตั้งอยู่ไกลที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงาน และผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้
พนักงานมีการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือการส่งเสริมการขาย 

  สมมติฐานข้อที่ 1.5 ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการตลาด

ทางตรง (β = 0.059 Sig = 0.315) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผลการศึกษา      
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรง อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
การตลาดทางตรงไม่ได้ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลมากนัก อาจจะเนื่องจาก         
ไม่อยากให้มีการแจ้งรายละเอียดสิทธิพิ เศษของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง E-mail จดหมาย หรือ            
ทางโทรศัพท์ อาจจะทำให้เกิดการรบกวนเวลา และความเป็นส่วนตัวมากเกินไป หรือไม่สะดวกใน  
การรับโทรศัพท์ ไม่มีเวลามากพอสำหรับการเข้าไปเปิดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ สิทธิพิเศษต่าง ๆ ใน E-mail  
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของลูกค้าธนาคารออมสิน ที่ให้ข้อเสนอแนะว่า การส่ง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยช่องทาง E-mail อาจจะทำให้ตัวข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นส่งไม่ถึ งลูกค้าที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอในการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล  โดยผลการศึกษานี้
พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ธารี เลิศรัตนศาสตร์ (2558 )     
ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรและความไว้วางใจ ที่มี
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ด้านการตลาดทางตรง 
(Direct Marketing) ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ( IMC)          
ด้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การศึกษาดังกล่าวนั้น พบว่าการส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสาร
ของผู้บริโภคทำให้ ผู้บริโภคสามารถเข้าใจและจำแนกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้เอง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความสนใจและสร้างความต้องการหรือความอยากได้ จนกระทั้งเกิดการตัดสินใจซื้อได้ แต่ควรระวังใน
เรื่องของการส่ง จดหมายข่าวทาง E-mail ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความรำคาญ และส่งผลทางลบต่อ
ผลิตภัณฑ์ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และ    
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน 

  สมมติฐานข้อที่ 2.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 

(β = 0.250 Sig = 0.000) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
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(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าธนาคาร
ออมสินส่วนใหญ่ที่ลงทุนในสลากดิจิทัล เห็นถึงประโยชน์ในการลงทุนในสลากดิจิทัล เนื่องจากช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปธนาคาร โดยสามารถซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ผู้ใช้งาน
มีความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยของระบบธนาคารในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น และยังสามารถ
ตรวจเช็คข้อมูลประวัติการถูกรางวัลย้อนหลังถึงปัจจุบัน สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา ตามความ
ต้องการและที่สำคัญคือเห็นประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย ไม่ต้องถือเงินสดไปซื้อสลากที่
ธนาคาร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของลูกค้าธนาคารออมสิน ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า 
“ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการไปธนาคาร และเหมาะอย่างยิ่งกับไลฟ์สไตล์และ
สถานการณ์ปัจจุบัน” โดยผลการศึกษานี้พบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์สอดคล้องกับแนวความคิด
ของ (Junadi, 2015) การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive Usefulness) แสดงให้
เห็นว่า บุคคลเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพ่ิมสมรรถภาพและประสิทธิภาพให้มากขึ้นการที่
บุคคลรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นทางเลือกท่ีมีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ เขมจิรา บุญชู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ของ ธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 2” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
การรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสูงที่สุดในการเลือกใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือ (MyMo) ของธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 2 และถือเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ 
“MyMo” ที่ลูกค้าได้รับรู้ถึงประโยชน์ และตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยเน้นด้านประโยชน์ที่ลูกค้าจะ
ได้รับ เพ่ือทำให้ลูกค้ารายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ ตัดสินใจเลือกใช้บริการให้เกิดความเชื่อมั่นในประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ในการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการ
เดินทางมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร อีกทั้งยังใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกในการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินได้ทันที และ ส่งเสริมให้ลูกค้าทดลองใช้โดยเน้นความถูกต้องแม่นยำ เพ่ือรักษา
ชื่อเสียงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธนาคาร ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่ทดลองใช้เกิดความพึงพอใจ 
และส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ในครั้งต่อไป และไม่สอดคล้องกับการศึ กษาวิจัยของ เกวรินทร์      
ละเอียดดีนันท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มี      
ผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานข้อที่ 2.2 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ด้านการรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน (β = -.001 Sig = 0.992) ส่งผลทางลบต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล
ผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า 
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เนื่องจาก ลูกค้าธนาคารออมสินขาดการเรียนรู้ในการใช้งาน คือเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นโดยไม่ได้มี
การศึกษาวิธีใช้งานมาก่อน เกิดการเรียนรู้การใช้งานในภายหลัง ไม่เข้าใจการดาวน์โหลดและติดตั้ง 
หรือมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากในการเข้าใช้งานเพ่ือไปซื้อสลากดิจิทัล เป็นต้น โดยผลการศึกษานี้
พบว่า มีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ณัฐ ยงวัฒนา (2562) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินใน
กรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการซื้อ สลากดิจิทัลนั้นต้องมีความสะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 
และผู้ซื้อสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบข้อมูล และบริหารจัดการสลากของตน
ได้ ดังนั้นกระบวนการในการซื้อสลาก ดิจิทัลของธนาคารออมสินผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) จึงต้อง
ใช้งานง่ายและมีประโยชน์ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เขมจิรา บุญชู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ของ ธนาคารออมสิน เขต
ปทุมธานี 2” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่าย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ ธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 2 ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของ
ผลิตภัณฑ์ “MyMo” ที่ทำให้ธนาคาร ออมสินจะต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงสร้างความแตกต่างจาก
ธนาคารอ่ืน ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้โดยเน้นการให้ความสำคัญ เรื่องความ
สะดวกในด้านการบริการที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวดเร็วในการเชื่อมต่อ และการประมวลผล    
ใช้ ง าน ง่ า ย  ถู ก ต้ อ งแ ล ะแ ม่ น ย ำ  โด ย เน้ น ที่ ชื่ อ เ สี ย งแ ล ะค ว าม น่ า เชื่ อ ถื อ เ พ่ื อ ส ร้ า ง 
ความพึงพอใจและเป็นการเปลี่ยนทัศนคติ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลไปใช้ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน” สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ ดังนี้  

 1. การส่งเสริมการขาย จากการศึกษา เห็นว่าการให้ของสมนาคุณการจัดรายการชิงโชค 
อาจจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจและไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลได้ ซึ่งธนาคารจะต้องเพ่ิมกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมการขายให้มากขึ้น อย่างเช่น การให้
เงินรางวัลที่มากขึ้น หรือ รางวัลพิเศษที่มีจำนวนการให้รางวัลเยอะขึ้น เพ่ือให้ลูกค้ าเกิดความรู้สึก
คุ้มค่าในการลงทุน จึงจะสามารถทำให้การส่งเสริมการขายนั้นส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนใน     
สลากดิจิทัลได้ 

 2. การตลาดทางตรง ควรจะเป็นการทำการตลาด การให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อดิจิทัล 
เนื่องจาก การส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจะทำให้ ลูกค้านั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งอาจจะเกิดความสนใจและสร้างความต้องการเกิดการตัดสินใจลงทุน แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของ
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การส่ง E-mail นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซึ่งลูกค้าอาจเกิดความรำคาญ ส่งผลทางลบและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และธนาคาร 

 3. จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่าในปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใน ด้านการขายโดย
พนักงาน และการตลาดทางตรงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ว่า ปัจจั ยที่กล่าวมาลูกค้าไม่ได้เห็นถึง
ความสำคัญ เนื่องจาก ลูกค้าอาจจะได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ครบถ้วนไม่ตรงกับความต้องการ การ
พูดจาด้วยน้ำเสียง กริยา มารยาท การตอบข้อสงสัย ของพนักงานขาย ซึ่งธนาคารควรเน้นในเรื่องของ
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความสนใจ ไปสู่การตัดสินใจลงทุนของลูกค้าได้ 

 4. การยอมรับเทคโนโลยี ในด้านความง่ายในการใช้งาน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เห็นว่าธนาคาร
ควรจะพัฒนาแอปพลิเคชั่นโดยเพ่ิมให้มีวิธีแนะนำขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดในการลงทุนใน
สลากดิจิทัล เช่น วิธีเปิดทะเบียนสลากดิจิทัล การตรวจสอบเงินรางวัล การคำนวณผลตอบแทนที่
ได้รับ การซื้อสลาก ถอนสลาก ผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดการเรียนรู้และ     
เกิดความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนมากขึ้น  

 
5.4 ขอ้เสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามเท่านั้น หากมี
งานวิจัยในครั้งต่อไปควรนำงานวิจัยการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) มาสนับสนุนการวิจัยร่วมด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดครอบคลุม และเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในด้านทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารออม
สิน  เพ่ือให้ธนาคารทราบว่า ลูกค้านั้นมีทัศนคติและมีพฤติกรรมอย่างไรในการตัดสินใจลงทุน เพ่ือนำ
ข้อมูลจากผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ สร้างสรรค์ พัฒนา ปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์
และบริการให้ตรงกับความต้องของลูกค้าได้ในอนาคต 

3. เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทำ
ให้มีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเข้ามาใช้บริการภายในธนาคารเป็นจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
การเข้ามาทำธุรกรรมในด้านอ่ืนๆ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น  (MyMo) 
หลีกเลี่ยงการเดินทางมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร  จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการแจก
แบบสอบถามแบบกระดาษ (Paper – Based Survey) เกิดความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูล หาก
มีการศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยการเก็บข้อมูลแบบ Social Distancing อย่างเช่น การโทรศัพท์ไปขอสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่น (MyMo) ของ ลูกค้า
ธนาคารออมสิน 
คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น 
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบทุก
คำถามตามความเป็นจริง โดยผลจากข้อมูลที่ได้มาจะนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น จัดทำโดย 
นางสาว หนึ่งฤทัย  ไชยลา นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวั งสนาม
จันทร์  

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ   
ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   
ส่วนที่ 2    แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล  
ส่วนที่ 3    แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
ส่วนที่ 4    แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ส่วนที่ 5    แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านมาก

ที่สุด หรือ ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ   
1. เพศ      

 ชาย    หญิง 
2. อายุ      

 ต่ำกว่า 20 ปี      21 – 30 ปี      
 31 – 40 ปี        41 – 50 ปี      
 มากกว่า 50 ปี    

3. สถานภาพ      

 โสด    สมรส      
 หย่าร้าง   หม้าย    

4. ระดับการศึกษา      

 ต่ำกว่าปริญญาตรี      
 ปริญญาตรี      
 สูงกว่าปริญญาตรี    

5. อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ  
 อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................  

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)      

 น้อยกว่า 10,000   10,001 – 20,000      
 20,001 – 30,000   30,001 – 40,000      
 40,001 – 50,000         มากกว่า 50,000   
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ส่วนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล โปรดใส่เครื่องหมาย  
ลงใน  หน้าคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงมากท่ีสุด    

5   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   มากที่สุด  
4   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   มาก  
3   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   ปานกลาง  
2   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   น้อย  
1   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   น้อยที่สุด 
 

การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

ระดับความสำคัญ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลเพ่ือเป็นการกระจายการ
ลงทุน  

     

2.ท่านคิดว่าการลงทุนในสลากดิจิทัลมีความเสี่ยงน้อย      

3.การตัดสินใจท่านลงทุนในสลากดิจิทัล เพราะเป็นการ
ลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนโดยไม่เสียภาษี 

     

4.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลเพ่ือเป็นเป้าหมายในการออม      

5.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลเมื่อมีอัตราผลตอบแทนที่
น่าสนใจและตรงกับความต้องการ 

     

6.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลเพ่ือเป็นการเสี่ยงโชค      
7.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล เมื่อรู้สึกว่ามีเงินลงทุนไม่เยอะ
มาก  

     

8.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัล เมื่อมีผลตอบแทนคืนให้ตาม
จำนวนปีที่ลงทุน เมื่อยังไม่ครบกำหนดอายุของสลาก 

     

9.ท่านลงทุนในสลากดิจิทัลคิดว่าท่านจะได้รับความ
คุ้มครองเงินลงทุนจากธนาคาร 
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ส่วนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  โปรด
ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงมากที่สุด    

5   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   มากที่สุด  
4   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   มาก  
3   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   ปานกลาง  
2   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   น้อย  
1   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   น้อยที่สุด 
 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ระดับความสำคัญ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ด้านโฆษณา      

1.1 การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านรู้จักสลากดิจิทัล      
1.2 การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านตระหนักถึงประโยชน์
ของสลากดิจิทัล 

     

1.3 การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัล 

     

2. ด้านการส่งเสริมการขาย      
2.1 การให้ของสมนาคุณเมื่อซื้อสลากดิจิทัล มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

     

2.2 การจัดรายการชิงโชค เช่น รางวัลพิเศษลุ้นรับโชค 2 
ต่อ รางวัลพิเศษอ่ืน ๆ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัล 

     

2.3 การให้อัตราดอกเบี้ยที่สูง เป็นเหตุจูงใจ ให้ท่าน
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 
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การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ระดับความสำคัญ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3. การประชาสัมพันธ์      

3.1 การออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลของท่าน 

     

3.2 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทาง
Social media มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล
ของท่าน 

     

3.3 การจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัลของท่าน 

     

4. การขายโดยใช้พนักงานขาย      

4.1 การแนะนําผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเข้าใจง่าย ของ
พนักงานขายมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

     

4.2 การเอาใจใส่ของพนักงานขาย มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัล 

     

4.3 การมีมารยาท พูดจาสุภาพของพนักงานขาย มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

     

5. การตลาดทางตรง      
5.1 การแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่าน
ทาง  
E-mail มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

     

5.2 การแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่าน
ท า ง  Social Media เช่ น  Line Official, Facebook 
Fanpage  
มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

     

5.3 การแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่าน
ทางจดหมาย หรือ ทางโทรศัพท์ มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัล 
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ส่วนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี  โปรดใส่เครื่องหมาย  
ลงใน  หน้าคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงมากท่ีสุด    

5   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   มากที่สุด  
4   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   มาก  
3   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   ปานกลาง  
2   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   น้อย  
1   หมายถึง   มีระดับความคิดเห็น   น้อยที่สุด 

 

การยอมรับเทคโนโลยี 

ระดับความสำคัญ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน      

1.สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและติดตั้งเพ่ือใช้งาน
ได้ สะดวกรวดเร็ว  

     

2.ขั้นตอนในการซื้อสลากดิจิทัลเข้าใจง่าย      

3.สามารถซ้ือสลากดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว      
4.แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการซื้อสลากดิจิทัลมีความเสถียรใน
การ ใช้งาน 

     

5.สามารถซ้ือสลากดิจิทัลผ่านมือถือได้ทั้งระบบปฎิบัติ
การ IOS และ Andriod 

     

การรับรู้ประโยชน์      

6.ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อสลากที่ธนาคาร      

7.ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      
8.ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน      

9.ผู้ใช้งานไม่ต้องถือเงินสดไปซื้อสลากท่ีธนาคาร      

10.สามารถซ้ือและถอนสลากดิจิทัลได้ตลอดเวลา      
11.สามารถเช็คข้อมูลสลากดิจิทัลได้ทุกเวลา ตามที่
ต้องการ 
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ส่วนที่ 5 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 
 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ข้อที ่ ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะสม 

1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 

-1 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจลงทุน 
1. ท่านลงทุนในสลากดจิิทัลเพื่อเป็นการกระจายการ

ลงทุน  

3 - - 

2. ท่านคิดว่าการลงทุนในสลากดจิิทัลมีความเสีย่ง
น้อย 

3 - - 

3. ท่านลงทุนในสลากดจิิทัล เพราะเป็นการลงทุนที่
ได้รับผลตอบแทนโดยไมเ่สยีภาษ ี

3 - - 

4. ท่านลงทุนในสลากดจิิทัลเพื่อเป็นเป้าหมายในการ
ออม 

3 - - 

5. ท่านลงทุนในสลากดจิิทัลเมื่อมีอัตราผลตอบแทน
ที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการ 

3 - - 

6. ท่านลงทุนในสลากดจิิทัลเพื่อเป็นการเสีย่งโชค 3 - - 

7. ท่านลงทุนในสลากดจิิทัล เมื่อรู้สึกว่ามีเงินลงทุน
ไม่เยอะมาก  

2 1 - 

8. ท่านลงทุนในสลากดจิิทัล เมื่อมีผลตอบแทนคืนให้
ตามจำนวนปีท่ีลงทุน เมื่อยังไม่ครบกำหนดอายุ
ของสลาก 

3 - - 

9. ท่านลงทุนในสลากดจิิทัลเพื่อใช้เปน็ เงินทุน
สำหรับเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ 

3 - - 

10. ท่านลงทุนในสลากดจิิทัลคิดว่าท่านจะไดร้ับความ
คุ้มครองเงินลงทุนจากธนาคาร 

3 - - 
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ข้อที ่ ข้อคำถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะสม 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 
ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ด้านการโฆษณา 

1 การทำโฆษณาผ่านสื่อของธนาคารมีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

2 - 1 

2 การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านรับรูถ้ึงประโยชน์ของ
การลงทุนในสลากดิจิทัลมากข้ึน 

3 - - 

3 การโฆษณาผ่านสื่อทำให้ท่านรู้จักข้อมูลของสลาก
ดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน 

2 - 1 

ด้านการส่งเสริมการขาย 

4 การให้ของสมนาคุณเมื่อซื้อสลากดิจิทัล มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

3 - - 

5 การจัดรายการชิงโชค เช่น รางวัลพิเศษลุ้นรับโชค 
2 ต่อ รางวัลพิเศษอื่นๆ มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสลากดิจิทัล 

3 - - 

6 การให้อัตราดอกเบี้ยที่สูง เป็นเหตุจูงใจ ให้ท่าน
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

3 - - 

ด้านการประชาสมัพันธ์ 
7 การออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลของท่าน 
3 - - 

8 การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสลากดิจิทัลผ่าน
ช่องทางSocial media มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สลากดิจิทัลของท่าน 

3 - - 

9 การจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลของท่าน 

3 - - 
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ข้อที ่ ข้อคำถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะสม 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย  

10 การแนะนําผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเข้าใจง่าย ของ
พนักงานขายมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัล 

3 - - 

11 การเอาใจใส่ของพนักงานขาย มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

3 - - 

12 การมีมารยาท พูดจาสุภาพของพนักงานขาย มีผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

3 - - 

ด้านการตลาดทางตรง 

13 การแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่าน
ทาง E-mail มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัล 

3 - - 

14 การแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่าน
ท า ง  Social Media เ ช่ น  Line Official, Facebook 

Fanpage มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

2 - 1 

15 การแจ้งรายละเอียดสิทธิพิเศษของผลิตภัณฑ์ผ่าน
ทางจดหมาย หรือ ทางโทรศัพท์ มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

3 - - 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ี

การรับรูค้วามง่ายในการใช้งาน 

1 สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันและติดตั้งเพื่อใช้
งานได้ สะดวกรวดเร็ว 

2 1 - 

2 ขั้นตอนในการซื้อสลากดิจิทัลเข้าใจง่าย 3 - - 
3 สามารถประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมซื้อสลาก

ดิจิทัล 
2 - 1 

4 แอปพลิเคช่ันที่ใช้ในการซื้อสลากดิจิทัลมีความ
เสถียรในการใช้งาน 

3 - - 

5 สามารถซื้อสลากดิจิทัลผ่านมือถือได้ทั้งระบบ
ปฎิบัติการ IOS และ Andriod 

3 - - 
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ข้อที ่ ข้อคำถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะสม 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 
การรับรูป้ระโยชน ์

6 ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อสลากที่
ธนาคาร 

3 - - 

7 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3 - - 
8 ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน 3 - - 
9 ผู้ใช้งานไม่ต้องถือเงินสดไปซื้อสลากท่ีธนาคาร 3 - - 
10 สามารถซื้อและถอนสลากดิจิทัลได้ตลอดเวลา 3 - - 
11 การซื้อสลากดิจิทัล ทำให้มีความสะดวกในการใช้

งาน 
2 - 1 

12 สามารถเช็คข้อมูลสลากดิจิทัลได้ทุกเวลาตามที่
ต้องการ 

3 - - 

13 มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีระบบป้องกัน
ข้อมูลในการทำธุรกรรม 

2 - 1 
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