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บทคดัย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ทส่ีงผลต่อการยอมรับ

ในการเลือกใช้บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทลั ผ่าน MyMo ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมทมีีผลต่อ 
การยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสนิพิเศษดิจิทลั ผ่าน MyMo งานวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ในการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ใช้บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทลั ผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออม
สินสาขา ในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร มาประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ t-test และ One-way 

ANOVA 

จากการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง -  ปีสาํเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีรายได้ต่อเดือนท ีมากกว่า ,  บาท ข้อมูลด้านพฤติกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การใช้งานผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS โดยมีจาํนวนเงินในการทาํ
ธุรกรรมต่อครัง ,100 – 10,  บาท มีความถีในการใช้งานจาํนวน -  ครังต่อเดือน โดยจะเลือก
ทาํธุรกรรม ในช่วงเวลา . - .  น. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพือออมเงิน รับทราบข้อมูล
การให้บริการ จากการแนะนาํของเจ้าหน้าทธีนาคาร ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับบริการสลาก
ออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo มีความคิดเหน็การยอมรับในการเลือกใช้บริการ
สลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ระดับมากทสีุด เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสามารถ
ในการทดลองก่อนใช้ (Trialability) และด้านประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม (Relative advantage) 
เป็นด้านทมีีค่าเฉลียสูงทสีุด รองลงมาคือ ด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม (Complexity) ด้านความ
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้งาน (Compatibility) และด้านความสามารถสังเกตเหน็ผลทเีกิดขึน
ได้อย่างชัดเจน (Observability) ตามลาํดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศและอายุของผู้ใช้บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทลั 
ผ่าน MyMo ทีแตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 
ผ่าน MyMo ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ต่อเดือน ของผู้ใช้บริการสลากออมสนิพิเศษดิจิทลั ผ่าน MyMo ทแีตกต่างกนัส่งผลต่อการยอมรับ
ในการเลือกใช้บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทัล ผ่าน MyMo แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติท ี0.05 และพบว่าการทดสอบ ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทุกด้าน ทงัด้านความสามารถใน
การทดลองใช้ก่อนจะได้รับการยอมรับ (Trialability), ความซับซ้อนของนวัตกรรม (Complexity), 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน (Compatibility), ประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม 
(Relative advantage) และความสามารถสังเกต เห็นผลทีเกิดขึนได้อย่างชัดเจน (Observability) 

ส่งผลต่อการยอบรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

1. บทนาํ
ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเรว็และต่อเนือง ดังนันเทคโนโลยีและการสือสาร

จึงเข้ามามีบทบาทต่อประชาชนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทาํงาน และด้านอนืๆ 
โดยการใช้เทคโนโลยีและการสอืสารเป็นเครืองมือในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพือจะได้
ติดต่อสือสารได้อย่างทวัถึง สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการทุกแขนงต่างเร่งพัฒนา
ธุรกิจของตนให้มีความทนัสมัย ทงันีรวมไปถึงสถาบันการเงินทนีาํเทคโนโลยีมาใช้ใน การพัฒนา
ระบบ เพือให้มีความทันสมัย รวดเร็ด และมีประสิทธิภาพ เพือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในยุคดิจิทลั โดยธนาคารพาณิชย์ได้นาํเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทาํธุรกรรมด้านการเงิน
เพิมมากขึน รวมทงัธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทาํธุรกรรม 
ผ่านช่องทางอินเตอร์เนต็ได้ (Internet Banking) ส่งผลให้เริมมีการพัฒนารูปแบบการบริการมากขึน
อย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบบัญชีของตนเอง 
การโอนเงิน การชาํระค่าสาธารณูปโภค การชาํระบิลค่าบริการต่างๆ สาํนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร เผยแพร่การเติบโตของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไทยระหว่างปี  - 2561 สรุปแนวโน้ม รายละเอยีดดังนี 

การใช้งานคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มลงลด โดยในทางกลับกันใช้งานอินเตอร์เน็ตและ
การใช้งานโทรศัพท์มือถือ กลับเพิมขึนอย่างต่อเนืองในทิศทางเดียวกัน การใช้งานอินเตอร์เนต็
และ การใช้งานโทรศัพท์มือถือเพิมขึนเริอยอย่างต่อเนือง และการใช้งานโทรศัพท์มือถือกไ็ด้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนืองจนถึงปัจจุบัน และจากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า แนวโน้มการใช้
บริการ ทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลือนที (Mobile Financial Service) จาํนวนบัญชีลูกค้าทีใช้บริการ
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลือนที (Mobile Financial Service) มีการขยายอย่างต่อเนือง ซึงการ
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ขยายของจาํนวนบัญชีส่งผลมายังปริมาณรายการและมูลค่าของรายการให้มีการขยายตัวเพิมขึนใน
ทศิทางเดียวกนั  

เนืองด้วยธนาคารออมสินเลง็เหน็ถึงแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าทเีปลียนแปลงไป 
โดยนิยมทาํธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านทางระบบออนไลน์เพิมมากขึนอย่างเหน็ได้ชัด เพือตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภค ธนาคารออมสินได้เปิดตัวระบบบริการทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลือนที 
(Mobile Financial Service) โดยให้ชือว่า MyMo (My Money My Mobile) เป็นแอปพลิเคชันทีถูก
ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และมีฟังก์ชันครอบคลุมการทาํธุรกรรมทางการเงินทีหลากหลาย ทสีาํคัญ
ระบบมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนีบริการ MyMo ของธนาคารออมสินสร้าง
ความแตกต่างโดยการเพิมสลากออมสนิดิจิทลั ในชือ สลากออมสนิดิจิทลั (Digital Salak ) ซึงถือเป็น
การบริการทธีนาคารออมสินให้บริการแตกต่างจากธนาคารอืนอย่างเหน็ได้ชัด ถือเป็นการอาํนวย
ความสะดวกและเพิมช่องทางการให้บริการใหม่ให้กับลูกค้า โดยปัจจุบันธนาคารออมสินได้ให้บริการ
สลากออมสิน 2 แบบ คือ สลากออมสินดิจิทลั อายุ  ปี และสลากออมสินดิจิทลั อายุ  ทงันี ธนาคารออม
สินได้มีเป้าหมายในการทาํให้จาํนวนผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo มีจาํนวนเพิมขึนอย่าง
ต่อเนือง โดยการพัฒนาความสามารถใหม่  ๆเพือให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการมากยิงขึน ผู้วิจัย 
จึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับในบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพือจะได้ทราบและเข้าใจถึง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และระดับการยอมรับของผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน 
MyMo และนาํผลการศึกษาดังกล่าว มาเป็นข้อมูลให้กบัธนาคารออมสนิ เพือนาํไปวางแผนกาํหนดกลยุทธ์ 
และพัฒนาระบบ การใช้บริการห้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน สอดคล้องกบัสภาวะการแข่งขันในด้านการบริการ
ได้อย่างเหมาะสม เพือเพิมจํานวนผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทวีางไว้ต่อไป  

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
1. เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีมีผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้

บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมทมีีผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน
MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสนิสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
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3. สมมติฐานของการวิจยั
สมมติฐานท ี  (H1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ทต่ีางกันมีระดับการยอมรับในการเลือกใช้

บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo แตกต่างกนั 

สมมติฐานท ี  (H2) พฤติกรรมของผู้ใช้บริการทแีตกต่างกัน มีระดับการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo แตกต่างกนั 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการศึกษา
1. สามารถเข้าใจถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ทมีีผลต่อระดับการยอมรับในบริการ

สลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสนิ สาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

2. สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสนิสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

3. สามารถเข้าใจถึงระดับการยอมรับในบริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสนิสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

4. สามารถนาํข้อมูลทไีด้จากงานวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการสลาก
ออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสนิ 

5. ใช้ข้อค้นพบเป็นแนวทางในการพัฒนาประสทิธภิาพการทาํงานของสลากออมสนิ
ดิจิทลัผ่าน MyMo ให้สอดคล้องกนัความต้องการของผู้ใช้งาน 

5. ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากรผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการ

ธนาคารออมสนิสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัย มีจาํนวน ,  คน 

2. ขอบเขตด้านพืนทกีารศึกษาธน าคารออมสนิสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน

2562 

4. ขอบเขตด้านเนือหา มุ่งการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมและระดับการยอมรับใน
บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 
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6. ระเบยีบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยโดยวิธี

สาํรวจ (Survey Research) ผู้วิจัยจึงเลือกเครืองมือทใีช้เกบ็ข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึงมขีนัตอนในการสร้างเครืองมือ ดังนี 

ส่วนท ี1: ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาํถามเพือทราบข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามตามประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ 
จํานวนทังหมด 5 ข้อคาํถาม ซึงข้อมูลในลักษณะนี คือ ข้อมูลเทจ็จริง ซึงในแบบสอบถาม ข้อ
คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 2 คาํตอบ จํานวน 1 ข้อคาํถาม และคาํถามหลายคําตอบให้เลือกตอบ 

จาํนวน 4 ข้อ คาํถาม แต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูล ดังนี 

เพศ (Nominal Scale) อายุ (Nominal Scale) ระดับการศึกษาสูงสุด (Nominal Scale) 

รายได้ต่อเดือน (Ordinal Scale)อาชีพ เป็นสเกลนามกาํหนด (Nominal Scale) 

ส่วนที 2: เป็นคาํถามเพือให้ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้บริการสลากออมสินดิจิทัล
ผ่าน MyMo ได้แก่ ระบบปฏบัิติการทใีช้ ช่องทางในการเข้าใช้บริการ จาํนวนเงินในการทาํธุรกรรม
ความถีในการเลือกใช้บริการ ช่วงเวลาทใีช้บริการ วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ และแหล่งข้อมูล
ทีทาํให้รู้จักบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo จาํนวนทงัหมด 7 ข้อคาํถาม และเป็นคาํถาม
หลายคาํตอบให้เลือกตอบ แต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูลเป็นสเกลนามกาํหนด (Nominal Scale) 

ส่วนที 3: เป็นคาํถามเพือให้ทราบถึงระดับการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้บริการ
สลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo กับแนวคิดและทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม (DOI) เป็นการใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคาํตอบ ปัจจัยทีใช้วัด มีทังหมด 5 ด้าน ประกอบไปด้วย
ความสามารถในการทดลองใช้ก่อนจะได้รับการยอมรับ (Trialability) ความซับซ้อนของนวัตกรรม 
(Complexity) ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน (Compatibility) ประโยชน์หรือข้อดี
ของนวัตกรรม (Relative advantage) และความสามารถสงัเกตเหน็ผลทเีกดิขึนได้อย่างชัดเจน (Observability) 
โดยมีระดับการวัดข้อมูลเป็นอัตราภาคชัน (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงข้อเดียวมี 5 

ระดับ ได้แก่ มากทสีดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสีดุ โดยมีการกาํหนดการให้คะแนนดังนี  
 คะแนน ระดับการยอมรับ 

5 ระดับการยอมรับมากทสีดุ 

4 ระดับการยอมรับมาก 

3 ระดับการยอมรับปานกลาง 

2 ระดับการยอมรับน้อย 

1 ระดับการยอมรับน้อยทสีดุ  
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7. ผลการศึกษา
ขอ้มูลประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 30-40 ปีสาํเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจซึงมีรายได้ต่อเดือนที มากกว่า 50,000 
บาท 

พฤติกรรมการใชบ้ริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ออมสินสาขาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้งานผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏบัิติการ iOS โดยมีจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมต่อครัง 5,100 – 10,  บาท มีความถีใน
การใช้งานจํานวน -  ครังต่อเดือนโดยจะเลือกทําธุระกรรมในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. 
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพือออมเงินโดย ทราบข้อมูลการให้บริการจากการแนะนําของ
เจ้าหน้าทธีนาคาร 

ระดบัการยอมรบับริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo มีความคิดเหน็การยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ระดับมากทสีดุ ซึงมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังนี 

ด้านความสามารถในการทดลองใช้ก่อนจะได้รับการยอมรับ (Trialability) โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ข้อคําถามท่านมีความสนใจทีจะ
ทดลองใช้บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo มากทสีดุ รองลงมาคือข้อคาํถาม หลังจากทดลองใช้
แล้ว ท่านมีความมันใจทีจะใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ข้อคาํถามภาพลักษณ์ของธนาคาร
ออมสิน ทาํให้เกิดความมันใจการเลือกทีจะทดลองใช้บริการบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ข้อ
คาํถามบริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo มีการบริการให้ทดลองใช้ เพือประกอบการตัดสินใจ ตามลาํดับ 
และน้อยทีสุดคือข้อคําถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo มีการบริการให้ทดลองใช้ เพือ
ประกอบการตัดสนิใจ 

ด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม (Complexity) โดยภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด เมือ
พิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ข้อคาํถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ใช้งานเพียงไม่กีครัง ก็
สามารถเกิดความชาํนาญมากทีสุด รองลงมาคือข้อคาํถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo 
ง่ายแก่ การเรียนรู้ในการใช้บริการข้อคาํถาม ท่านใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการสลาก
ออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ข้อคาํถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo มีเมนูคาํสังเข้าใจได้
ง่าย ตามลาํดับ และน้อยทสีดุคือ ข้อคาํถาม บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ง่ายต่อการใช้งาน 
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 ด้านความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน (Compatibility) โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทสีุด เมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ข้อคาํถามท่านคิดว่าบริการสลากออม
สินดิจิทัลผ่าน MyMo สามารถตอบสนองต่อผู้ทียังไม่เคยสมัครใช้บริการได้ดีมากทีสุด รองลงมาคือข้อ
คาํถาม บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกจิของ ข้อคาํถาม บริการ
สลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ทาํให้การทาํธุรกรรมทางการเงินของท่านเป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็ ข้อ
คําถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo สอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของท่าน 

ตามลาํดับ และน้อยทสีุดคือข้อคาํถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo สอดคล้องกับการทาํ
ธุรกรรมทางการเงินของทา่นทผ่ีานมา  
 ด้านประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม (Relative advantage) โดยภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดับมากทสีุด เมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ข้อคาํถามบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo 

สร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ มากทสีดุ รองลงมาคือข้อคาํถาม บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน 
MyMo สามารถช่วยเพิมความสะดวกในการรับบริการมากยิงขึน ข้อคาํถาม บริการสลากออมสิน
ดิจิทัลผ่าน MyMo ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทาํธุรกรรมทางการเงิน ข้อคาํถาม บริการสลากออมสิน
ดิจิทลัผ่าน MyMo ทาํให้ผู้ใช้บริการมีภาพลักษณ์ททีนัสมัย ตามลาํดับ และน้อยทสีุดคือข้อคาํถาม 

บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo สามารถทาํให้ใช้เวลาในการทาํธุรกรรมทางการเงินทีน้อย
กว่าเดิม  
 ด้านความสามารถสังเกตเหน็ผลทเีกิดขึนได้อย่างชัดเจน (Observability)โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย
อยู่ในระดับมากทสีุด เมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ข้อคาํถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo 

มีส่วนช่วยให้สามารปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มากทีสุด รองลงมาคือข้อคาํถาม บริการสลากออมสิน
ดิจิทลัผ่าน MyMo ทาํให้มันใจในการใช้บริการมากขึน ข้อคาํถาม หลังจากท่านใช้บริการสลากออมสิน
ดิจิทัลผ่าน MyMo ทาํให้ท่านมันใจในความปลอดภัยของการทาํธุรกรรมทางการเงิน  ข้อคาํถาม
บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ทาํให้ผู้ใช้บริการสามารถ ทาํธุรกรรมทางการเงินได้ทุกททุีกเวลา 
ตามลาํดับ และน้อยทสีุดคือข้อคาํถาม หลังจากท่านใช้บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ทาํให้ท่าน
มนัใจในความถูกต้องของการทาํธุรกรรมทางการเงิน  
  ผลทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกันส่งผลให้ระดับการยอมรับบริการ
สลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
 เพศทีแตกต่างของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสิน
ดิจิทลัผ่าน MyMo ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 0.05 
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อายุทแีตกต่างของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสนิ
ดิจิทลัผ่าน MyMo ทุกด้านไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

ระดับการศึกษาทแีตกต่างของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลาก
ออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ด้านความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

อาชีพทีแตกต่างของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสิน
ดิจิทลัผ่าน MyMo ด้านความสามารถในการทดลองใช้ก่อนจะได้รับการยอมรับ และความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05  

รายได้ต่อเดือนทแีตกต่างของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสิน
ดิจิทัลผ่าน MyMo ด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 
0.05  

สมมติฐานที 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ทีแตกต่างกัน
ส่งผลให้ระดับการยอมรับบริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั พบว่า 

ระบบปฏบัิติการทมีีความแตกต่างกนั ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลาก
ออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ทุกด้านแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

ช่องทางในการเข้าใช้บริการมีทมีีความแตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ทุกด้านแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

จาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมทมีีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม และความสามารถสังเกต 
เหน็ผลทเีกดิขึนได้อย่างชัดเจนแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

ความถีในการเลือกใช้บริการทมีีความต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการ
สลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ทุกด้านแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

ช่วงเวลาทใีช้บริการทมีีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลาก
ออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ด้านประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 
0.05 

วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการทีมีความต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ทุกด้านแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

แหล่งข้อมูลททีาํให้รู้จักบริการทมีีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ด้านความสามารถในการทดลองใช้ก่อนจะได้รับการยอมรับ 
และความสามารถสังเกตเห็นผลทีเกิดขึนได้อย่างชัดเจน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 
0.05  
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าการทดสอบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์
ด้านเพศและอายุส่งผลให้การยอบรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ไม่
แตกต่างกัน ส่วนในด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการยอบรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo แตกต่างกัน และพบว่าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมทุกด้าน ทงัด้านความสามารถในการทดลองใช้ก่อนจะได้รับการยอมรับ (Trialability), ความ
ซับซ้อนของนวัตกรรม (Complexity), สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน (Compatibility), 

ประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม (Relative advantage) และความสามารถสังเกตเห็นผลทีเกิดขึนได้
อย่างชัดเจน (Observability) ส่งผลต่อ การยอบรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน 
MyMo แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

8. อภิปรายผลการศึกษา
ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยดังนี 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ทต่ีางกันมีผลต่อการยอมรับในบริการสลากออมสินดิจิทัล
ผ่าน MyMo ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 30-
40 ปี สาํเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ ซึงมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 50,000 บาท โดยด้านเพศและอายุส่งผลให้การยอบรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินดิจิทัล
ผ่าน MyMo ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการยอบรับ
ในการเลือกใช้บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo แตกต่างกนั ไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของศุภิสรา คุณ
รัตน์ (2561) ได้ศึกษาเรืองปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยทาีงการเงินแอพพลิเคชัน Mobile 

Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการทมีีอายุระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Banking แตกต่าง
กนั อย่างมี นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ . 5 

2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ต่างกันมีผลต่อการ
ยอมรับในบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)โดยจาํนวน
เงินในการทาํธุรกรรม 5,100 – ,  บาท ต่อครัง ความถีในการใช้บริการ จาํนวน  -  ครังต่อ
เดือน ช่วงเวลาในการใช้บริการ .  - .  น. วัตถุประสงค์เพือออมเงิน รู้จักบริการจาก
การแนะนาํของเจ้าหน้าทธีนาคาร ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินดิจิทัล
ผ่าน MyMo ในทุกด้าน แตกต่างกัน ทงันีเนืองจากปัจจุบันการชีวิตของแต่ละคนมักมี Lifestyle ที
แตกต่างกัน ซึงเป็นสิงททีาํให้คนแต่ละคนจะมีระดับของการยอมรับเทคโนโลยีได้ต่างกนั ไม่สอดคล้อง
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กับงานวิจัยของณัฐ ยงวัฒนา (2562) ได้ทาํการศึกษาเรือง ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือสลาก
ดิจิทลัของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าไม่มีปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ใด
เลยทมีีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือสลากออมสนิดิจิทลัของธนาคารออมสนิในกรุงเทพมหานคร 

3. ผลการศึกษาการระดับการยอมรับบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทสีุด ในทุกด้าน แสดงให้เหน็ว่าผู้ใช้บริการมีความนิยม เชือมัน และยอมรับในบริการสลากออม
สินดิจิทัลผ่าน MyMo อย่างเห็นได้ชัด ทังนี อาจเนืองมาจากผู้คนในยุคปัจจุบันมีการใช้เครืองมือ
ดิจัทัล เพิมมากขึนในทุกๆด้าน เพือเพิมความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวันมากขึน รวมทงัเรืองธุรกรรม
ทางการเงิน บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo จึงถือเป็นนวัตกรรมในยุคดิจทลัทรีองรับการทาํธุรกรรม
ทางการเงิน โดยเฉพาะเรืองการออมเงินให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี อีกทงัมีเมนูคาํสังทง่ีายต่อการ
ทาํความเข้าใจโดยผู้ใช้บริการสามารถออมเงินในรูปแบบสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน MyMoได้
ทุกทีทุกเวลา โดยไม่จําเป็นต้องเดินทางไปธนาคาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคจิรา นิลเกษม 
( )ได้ทาํการศึกษาเรือง ปัจจัยทส่ีงผลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เนต็ของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยเหตุผลทีใช้บริการธนาคารบน
อินเตอร์เนต็ ทีมีปัจจัยด้านการยอมรับทางเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับความสาํคัญมาก และผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าส่วนการยอมรับ ทางเทคโนโลยีและทศันคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารบนอนิเตอร์เนต็อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

9. ขอ้เสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่าด้านลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษา

อาชีพ และรายได้ ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo จาก
ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาํข้อมูลไปปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการ เช่น 
สาํหรับทางด้านอาชีพและรายได้ให้แอพพลิเคชันสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสลาก
ออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการรูปแบบเมนูในการเข้าใช้บริการ
ให้เหมาะสมกบัการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้ใช้แต่ละอาชีพและรายได้  

2. จากการศึกษาพบว่าด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo

ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้บริการนัน จึงมีข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลไปใช้ ดังนี 
 2.1 ให้ผู้พัฒนาระบบเน้นการพัฒนาระบบไปในส่วนของระบบปฏบัิติการ iOS เป็น

หลักก่อนเนืองจากมีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมาก ทังนีต้องให้ระบบมีความเสถียรและสามารถตอบ
โจทย์ผู้ใช้บริการอย่างสงูสดุ 

 2.2 มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการออมเงินในรูปแบบสลากออมสนิดิจิทัลผ่าน 
MyMo ให้กับผู้ใช้บริการมากขึน เพือให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าแห่งการออมเงิน 
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โดยอาจเป็นในรูปแบบโฆษณาผ่านสือต่างงๆ หรือการจัดสัมมนาอบรมความรู้ในด้านดังกล่าว
ให้กบัผู้ทสีนใจได้เข้าร่วมกจิกรรม 

 2.3 สาํหรับช่องทางการทราบข้อมูลแอพพลิเคชันนันควรมีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน
เพือเพิมความรู้ในการใช้งานแอพพลิเคชัน MyMo และนําความรู้ดังกล่าวไปแนะนําให้แก่ผู้ใช้งาน
ต่อไป 

3. จากการศึกษาพบว่า การยอมรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน
MyMoระดับมากทสีดุ ในทุกๆ ด้านนัน จึงข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลไปใช้ ดังนี 

 3.1 ด้านความสามารถในการทดลองใช้ก่อนจะได้รับการยอมรับ (Trialability) 

เนืองจากผู้ใช้บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo จาํนวนมากให้ความสาํคัญและเน้นการได้ทดลอง
ใช้งานก่อนทจีะทาํการตัดสนิใจเลือกใช้บริการจริง เหน็ควรมีการอบรบพนักงานให้มีความรู้ความเชียวชาญ
ในการเข้าใช้งานบริการดังกล่าว เพือทจีะสามารถแนะนาํและถ่ายทอดขันตอนการใช้บริการสลาก
ออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าใช้บริการและยอมรับ
การเลือกใช้บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ได้เป็นอย่างดี 

 3.2 ความซับซ้อนของนวัตกรรม (Complexity) ให้ผู้พัฒนาระบบได้มีการเพิม
รูปแบบของแอพพลิเคชัน MyMo ทมีีการง่ายในการเข้าใช้งานอยู่แล้ว ให้มีความน่าสนใจเพิมมากขึน 

มีความน่าเชือถือในการใช้งาน มีความเสถียร และสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการอย่างสงูสดุรวม 

 3.3 ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน (Compatibility) ให้ผู้พัฒนา
ระบบได้มีการเพิมรูปแบบของแอพพลิเคชัน MyMo ให้เข้ากับรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) การ
ทาํธุรกรรมทผ่ีานมา รวมทงัการดาํเนินเนินธุรกจิ ของกลุ่มผู้ใช้บริการทมีีความต้องการแตกต่างใน
แต่ละด้าน และเพือตอบสนองผู้ทไีม่เคยใช้งาน ให้สามารถเลือกใช้บริการทเีหมาะสมและตรงกบัความ
ต้องการของตัวเอง 

 3.4 ประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม (Relative advantage) ให้ผู้พัฒนาระบบได้
มีการเพิมรูปแบบของแอพพลิเคชัน MyMo ให้มีรูปลักษณ์ททีนัสมัยมีเอกลักษณ์ และเพิมประสิทธิภาพ
ของการเข้าใช้บริการให้มีความสะดวกมากขึน เพือให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการทาํ
ธุรกรรมบริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo เกดิความพึงพอใจ และเข้าใช้บริการอย่างต่อเนือง 

 3.5 ความสามารถสังเกตเห็นผลทีเกิดขึนได้อย่างชัดเจน (Observability) มีการ
มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์พร้อมถ่ายทอดความรู้ เพือให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเกิดความมันใจในการ
ใช้บริการสลากออมสนิดิจิทลัผ่าน MyMo ว่าเป็นบริการทใีช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัยสงู 

ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยในอนาคต 
1. การศึกษาครังนีทาํการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครเท่านัน

จึงอาจทาํให้ผลในการศึกษาไม่สามารถสือความหมายได้ในภาพรวมของกลุ่มผู้ใช้บริการสลากออม
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สินดิจิทัลผ่าน MyMo ของธนาคารออมสินได้ทงัหมด ดังนันจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยัง
กลุ่มตัวอย่าง ในเขตพืนทอีืนๆ เพิมเติมเช่นกลุ่มผู้ใช้บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo ของ
ธนาคารออมสนิในเขตอนืๆหรือพืนทต่ีางจังหวัด 

2. ควรศึกษาปัญหาทผู้ีใช้บริการสลากออมสินดิจิทลัผ่าน MyMo พบในปัจจุบัน เพือให้
ทราบปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ทีเกิดขึนจากการใช้บริการ และนาํข้อมูลไปดาํเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบให้ระบบมีประสทิธภิาพ และตรงความต้องการของผู้ใช้งานในยุคดิจิทลั 

10.กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนีสาํเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก

อาจารย์ทีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยีหล้า ทีได้เสียสละเวลาอันมีค่าแก่ผู้ทาํ
การศึกษาในการให้คาํแนะนาํ และให้คาํปรึกษา ตลอดทังให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ เพือให้รายงานการศึกษาค้นคว้าทางอิสระฉบับนีมีความสมบูรณ์ ผู้ทาํการศึกษาขอกราบ
พระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี 

ขอขอบพระคุณผู้กรอกแบบสอบถามทุกท่านเพือให้รายงานฉบับนีเสร็จสมบูรณ์ 
และขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ ทีให้กาํลังใจในการทาํรายงงานการวิจัยครังนีมาโดยตลอดตังแต่
ต้นจนสาํเร็จ ธนาคารออมสินทีให้ข้อมูลในการทาํวิจัยครังนี รวมถึงขอบคุณทุกท่านทีมิได้กล่าว
นามมา ณ ทีนี ทีมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจรวมทังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้
การศึกษาครังนีสาํเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทุกท่านทีได้ประสิทธิประสาทวิชา รวมถึงผู้เขียนตาํรา 
เอกสาร บทความต่างๆ ทผู้ีทาํการศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและนาํมาอ้างอิงในรายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระครังนีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี ผู้ศึกษาขอมอบแด่ ผู้มี
พระคุณทุกท่านด้วยความเคารพยิง  
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