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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของ

ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 2) เปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของบริโภคในเขต
นนทบุรีเขต 2 จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจและการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การยอมรับเทคโนโลยีและการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 
เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากตวัอยา่ง 
ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 จ  านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติเชิง
อนุมาน โดยใชเ้ทคนิค Independent Sample t-test, One-way ANOVA และ Pearson Correlation  

ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน 
อายรุะหวา่ง 20-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 
15,001-25,000 บาท เคยซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 2 ปีมากท่ีสุด และชอบซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 2 ปี 
ดว้ยจ านวนเงิน 10,001-50,000 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพื่อการเส่ียงโชค ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ และอาชีพ แตกต่างกนัมีการ
ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทัลแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานความไว้วางใจมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 และการ
ยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขต
นนทบุรีเขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 



1. บทน า 
เทคโนโลยีพฒันาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเขา้มาเปล่ียนโฉมธุรกิจ

การเงิน สถาบนัการเงินและท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินหลายๆแห่ง ต่างปรับตวัและพฒันาผลิตภณัฑ์
เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง เพราะมีแนวโน้มว่า FinTech จะเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
สถาบนัการเงินดว้ยนวตักรรมใหม่ ท่ีช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีค่าใชจ่้ายท่ี
ถูกกว่า ซ่ึงก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นผลมาจากเทคโนโลยี 4 ด้าน
ประกอบดว้ย Social Media, Mobile, Analytics และ Cloud ท่ีเกิดการประยุกต์ใชบ้นแนวโน้มการ
เติบโตดา้นอินเทอร์เน็ตท่ีมีผูใ้ชจ้  านวนมากข้ึนเร่ือยๆ (G-Able, 2562)  

ประเทศไทยกา้วเขา้สู่เศรษฐกิจลดเงินสด งานศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 
ส ารวจพฤติกรรมการช าระเงินของคนไทย พบว่า แมค้นไทยยงันิยมใชเ้งินสด แต่การใช ้e-Payment 
ก็มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนและเติบโตอย่างกา้วกระโดดโดยเฉพาะในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมา พบว่า
ปริมาณการใช ้e-Payment เพิ่มข้ึนกว่า 3 เท่า จาก 49 คร้ังต่อคนต่อปี ในปี 2559 เป็น 151 คร้ังต่อคน
ต่อปีในปี 2563 (ขอ้มูล เม.ย. 63 ) สอดคล้องกับพฒันาการทางเทคโนโลยี ตลอดจนนโยบาย
สนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะโครงการพร้อมเพยใ์นปี 2560 ท่ีช่วยท าใหต้น้ทุน
การโอน e-Payment ถูกลง ขณะเดียวกนัก็มีฟังก์ชัน่การใชง้านท่ีหลากหลายเพราะเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานกลางท่ีสามารถต่อยอดบริการต่างๆ เพิ่มเติมได ้อาทิ การโอนเงินภาครัฐ การโอนเงินราย
ยอ่ยและธุรกิจระบบบริจาคอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Donation) รวมถึง QR Payment  

ธนาคารออมสินมีสัดส่วน Electronic Transaction กว่า 80% และยอดผูใ้ช้บริการ Mobile 
Banking กว่า 5.5 ลา้นราย ธนาคารมีผลิตภณัฑแ์ละบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ บญัชีดิจิทลัท่ี
สามารถเปิดบญัชีไดผ้่านเคร่ือง VTM (Video Teller Machine) และสลากออมสินดิจิทลัท่ีสามารถ
เปิดบญัชีสลากออมสินและซ้ือสลากไดผ้า่นแอพพลิเคชัน่ My Mo by GSB  

สลากออมสินเป็นรูปแบบหน่ึงของการออมเงิน เป็นอีกทางเลือกส าหรับการออมเงินท่ี
แตกต่างไปจากการฝากเงินแบบปกติ เดิมมีขายเฉพาะสลากออมสินแบบพิเศษซ่ึงลูกคา้จะไดรั้บใบ
สลากท่ีธนาคารออกให้และสามารถลุน้รับรางวลัทุกเดือนตลอดอายุของสลากออมสิน ปัจจุบนั
ธนาคารมีการพฒันาผลิตภัณฑ์ เป็นสลากออมสินดิจิทัล ท่ีสามารถซ้ือออนไลน์ได้ ผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ My Mo By GSB ซ่ึงท าใหลู้กคา้ซ้ือไดส้ะดวกมากข้ึน  

แต่ปัญหาท่ีพบคือลูกคา้บางกลุ่มมีความคุน้เคยกบัการซ้ือสลากออมสินแบบเดิม และยงัไม่
มีความไวว้างใจท่ีจะซ้ือสลากออมสินแบบดิจิทลั ด้วยความกังวลถึงความปลอดภยัของขอ้มูล
การเงินของตน รวมไปถึงลูกคา้กลุ่มเปราะบาง ท่ีไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองของการซ้ือสลากออม



สิน และลูกคา้บางกลุ่มท่ียงัเขา้ไม่ถึงเทคโนโลยี เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 

ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขต
นนทบุรีเขต 2 ว่ามีปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพื่อใหส้าขาไดน้ าผลจากการวิจยัไป
ใช้ในการพฒันาในเร่ืองของการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้รายใหม่ให้เพิ่มมากข้ึน รวมถึงสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนทางดา้นการตลาดในการจดักิจกรรมส่งเสริม
การขาย และใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลัให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคมากข้ึนและเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามท่ีธนาคารก าหนด 

 

2. วตัถุประสงค์งานวจิยั 
2.1 เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของบริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 จ  าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจและการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของ

ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 
2.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน

ดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 
 

3. สมมติฐานงานวจิยั 
3.1 ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสลากออม

สินดิจิทลัแตกต่างกนั 
3.2 ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขต

นนทบุรีเขต 2 
3.3 การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภค

ในเขตนนทบุรีเขต 2 
 
 
 
 



4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1 สามารถน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อรักษาฐาน

ลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้รายใหม่เพิ่มมากข้ึน 
4.2 สามารถน าขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวิจยัไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์และวางแผนทางดา้น

การตลาดในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
4.3 สามารถน าขอ้มูลที่ไดจ้ากงานวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลั

ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
 

 

5. ขอบเขตงานวจิยั 
5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี  

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 
5.2 ขอบเขตดา้นการศึกษา 

5.2.1 ความไวว้างใจ จาก McAllister (1995) ไดแ้ก่ คุณภาพของสารสนเทศ ,การรับรู้ถึง
ความเป็นส่วนตวั ,การรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภยั 

5.2.2 การยอมรับเทคโนโลย ีจาก Davis (1989) ไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน์ ,การรับรู้ความ
ง่าย ,ทศันคติ ,ความตั้งใจใช ้

5.2.3 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ จาก Kotler (2540) ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา ,การแสวงหา
ขอ้มูล ,การเปรียบเทียบและประเมินทางเลือก ,การตดัสินใจซ้ือสลาก ,พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 
 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็น

แบบสอบถาม สร้างข้ึนจากการทบทวนเอกสาร และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 

รายได ้การศึกษา ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจ  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 



ขอ้มูลในส่วนท่ี 2 - ส่วนท่ี 4 ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) ค  าตอบมีใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

 
7. ผลการศึกษา 

7.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ านวน 168 คนคิดเป็นร้อยละ 42 
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รายได ้15,001-25,000 บาท จ านวน
143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 ศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 ส่วน
ใหญ่เคยซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 2 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.33 และชอบซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 
2 ปี จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 ซ้ือดว้ยจ านวนเงิน 10,001-50,000 บาท จ านวน 143 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.75 มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพื่อการเส่ียงโชค จ านวนท่ีเลือก 
394 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 31.72  

7.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความไวว้างใจ ของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 

ความไว้วางใจ X  ..DS  ระดับความคดิเห็น 
1. ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 4.95 0.17 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการรับรู้ถึงความเป็นส่วนตวั 4.98 0.13 มากท่ีสุด 
3. ดา้นการรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภยั 4.99 0.07 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.97 0.09 มากทีสุ่ด 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความไวว้างใจ 
7.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลยี ของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 โดยรวม อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 2  
การยอมรับเทคโนโลย ี X  ..DS  ระดับความคดิเห็น 

1. ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 4.99 0.09 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการรับรู้ความง่าย  4.85 0.36 มากท่ีสุด 
3. ดา้นทศันคติ 
4. ดา้นความตั้งใจใช ้

4.92 
4.97 

0.23 
0.17 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.93 0.17 มากทีสุ่ด 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการยอมรับเทคโนโลย ี



7.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 3 

การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทัล X  ..DS  ระดับความคดิเห็น 
1. ดา้นการรับรู้ปัญหา 4.96 0.15 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 4.62 0.44 มากท่ีสุด 
3. ดา้นการเปรียบเทียบและประเมินทางเลือก 
4. ดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
5. ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

4.93 
4.98 
4.99 

0.25 
0.11 
0.06 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.90 0.15 มากทีสุ่ด 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 
7.5 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั 

7.5.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามเพศ  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.099 หมายความว่า เพศ ท่ี

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
7.5.2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอาย ุ
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.066 หมายความว่า อายุ ท่ี

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
7.5.3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามอาชีพ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่ามีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.194 หมายความว่า อาชีพ ท่ี

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
7.5.4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามรายได ้
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.342 หมายความว่า รายได ้ท่ี

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
7.5.5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.209 หมายความว่า ระดบั

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั โดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
7.6 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจกบัการตดัสินใจซ้ือ 

ภาพรวม พบวา่ ตวัแปรทั้งสองมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ในระดบันอ้ย ดงัตารางท่ี 4 
 
 



ความไว้วางใจ r Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 
ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 0.411** 0.000 ปานกลาง 
ดา้นการรับรู้ถึงความเป็นส่วนตวั  0.075 0.134 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นการรับรู้ถึงการรักษาความปลอดภยั 0.373** 0.000 นอ้ย 
ภาพรวม 0.391** 0.000 น้อย 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
7.7 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี กับการ

ตดัสินใจซ้ือ ภาพรวม พบว่า ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปาน
กลาง ดงัตารางท่ี 5 

การยอมรับเทคโนโลย ี r Sig. ระดับความสัมพนัธ์ 
ดา้นการรับรู้ประโยชน์  0.381** 0.000 นอ้ย 
ดา้นการรับรู้ความง่าย  0.386**  0.000 นอ้ย 
ดา้นทศันคติ  0.394** 0.000 นอ้ย 
ดา้นความตั้งใจใช ้  0.334** 0.000 นอ้ย 
ภาพรวม 0.477** 0.000 ปานกลาง 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
 

8. อภปิรายผลการศึกษา 
8.1 ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 

ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจต่อผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลัทั้งในดา้นของคุณภาพ ดา้น
ความเป็นส่วนตวั และดา้นความปลอดภยั 

8.2 การยอมรับเทคโนโลยขีองผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 
ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการเขา้ถึงเทคโนโลยี มีการรับรู้ถึง

ประโยชน์และความง่ายของการซ้ือสลากดิจิทัล จึงท าให้เกิดการยอมรับและช่ืนชอบการซ้ือ
ผลิตภณัฑส์ลากออมสินดิจิทลั 

8.3 การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 
ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 มีความตอ้งการท่ีจะซ้ือสลากออมสินดิจิทลั  

8.4 การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 ท่ีมี เพศ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน

ดิจิทลัในภาพรวมและในรายดา้นไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 ท่ีมี อาย ุท่ีแตกต่าง



กนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นการเปรียบเทียบและประเมินทางเลือก กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีการตดัสินใจซ้ือสลาก
ออมสินดิจิทลั นอ้ยกว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ31-40 ปี เน่ืองจากช่วงอาย ุ31-40 ปี หรือ Gen X เป็น
ช่วงอายุท่ีมีภาระ ค่าใชจ่้าย มากกว่าช่วงอายุ 20-30 ปี หรือ Gen Y ในการตดัสินใจลงทุนจึงตอ้ง
ค านึงถึงประโยชน์และผลตอบแทนท่ีตนจะไดรั้บโดยตอ้งการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์หลายๆแบบ
เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุด และดา้นการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลันอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากผูท่ี้มีอาย ุ
55 ปีข้ึนไป หรือ Gen B จดัเป็นกลุ่ม “อนุรักษนิยม” และเป็นกลุ่มผูสู้งวยัท่ียงัไม่ยอมรับการเขา้ถึง
เทคโนโลยี ส่วนในดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ มี
การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัไม่แตกต่างกนั ในส่วนของอาชีพพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนั มี
การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการเปรียบเทียบและประเมินทางเลือก กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน และอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั 
มากกว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน และธุรกิจส่วนตวัมีรายไดสู้งกว่าจึงท าให้มีความสามารถในการซ้ือสลากออมสิน
ดิจิทลัไดใ้นวงเงินท่ีสูงกว่า และลูกคา้กลุ่มน้ีไม่มีบ านาญเหมือนขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจจึงมีความ
ตอ้งการซ้ือสลากออมสินไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัใหต้นเองในวยัเกษียณ ส่วนในดา้นการรับรู้ปัญหา 
ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ มี
การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัไม่แตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์รายได ้ระดบัการศึกษา พบว่า 
รายไดแ้ละระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขต
นนทบุรีเขต 2ในภาพรวมและในรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  

8.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจกบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั  
ในภาพรวม พบว่า ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสลากออมสิน

ดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 ซ่ึงถา้ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจมากข้ึน ก็จะมีการตดัสินใจ
ซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพิ่มข้ึน  

8.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยแีละการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลั  
ในภาพรวมและในรายด้าน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรีเขต 2 ในระดับปานกลาง ซ่ึงถ้า
ผูบ้ริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยมีากข้ึน กจ็ะมีการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพิ่มข้ึน  

 



9. ข้อเสนอแนะ  
9.1 ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 

1) ดา้นพฤติกรรมการซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือ  
1.1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัเพื่อการเส่ียง

โชค ดงันั้นธนาคารควรเพิ่มรางวลัเลขทา้ยให้มีจ  านวนมากข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 

1.2) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมหลงัการซ้ือในระดบัสูงมาก มีการซ้ือซ ้ า และ
บอกต่อ ดงันั้นธนาคารอาจจะจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น กิจกรรมยิ่งซ้ือมากยิ่งมีสิทธ์ิลุน้
รางวลัมาก โดยจดักิจกรรมให้ผูท่ี้ซ้ือสลากทุกๆคร้ังจะไดรั้บสิทธ์ิจบัรางวลัพิเศษ เช่น มีสิทธ์ิลุน้รับ
รถยนต ์เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการซ้ือซ ้ าของลูกคา้เดิม และมีการบอกต่อมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม
ฐานลูกคา้รายใหม่ใหเ้พิ่มมากข้ึน และเป็นการกระตุน้การขาย ท าใหธ้นาคารมีรายไดเ้พิ่มข้ึนนัน่เอง 

2) ดา้นความไวว้างใจ 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการรักษาความปลอดภยั และความเป็นส่วนตวัเป็นอยา่ง

มาก ธนาคารจึงควรส่ือสารสร้างความเขา้ใจใหลู้กคา้รับรู้ถึงความปลอดภยัในการซ้ือสลากออมสิน
ผา่นแอพพลิเคชัน่ My Mo By GSB จะช่วยใหรั้กษาฐานลูกคา้เก่าและเพิ่มฐานลูกคา้รายใหม่ได ้

3) การยอมรับเทคโนโลย ี
3.1) กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงประโยชน์และมีทัศนคติท่ีดีในการซ้ือสลากออมสินผ่าน

แอพพลิเคชัน่ My Mo By GSB อย่างไรก็ตามพบว่า การรับรู้ความง่ายยงัมีระดบัความคิดเห็นใน
ล าดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด ธนาคารควรพิจารณาถึงความง่ายของการซ้ือหรือถอนสลากในแอพพลิเคชัน่ My 
Mo By GSB เป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาระบบ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพิ่มฐาน
ลูกคา้ใหม่ได ้

3.2)  ก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวัยท างานท่ีมีรายได้ประจ าและแน่นอนซ่ึงมี
ความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลย ีและมีความสามารถในการซ้ือสลากออมสินดิจิทลัได ้ดงันั้น
ธนาคารจึงควรก าหนดกลยทุธ์การส่งเสริมการขายเพิ่มข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้ดงักล่าว  

9.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
1) ศึกษาผลิตภณัฑ์สลากออมสินเทียบกบัธนาคารธ.ก.ส.เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
2) ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนา

แอพพลิเคชัน่My Mo By GSB เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ 
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