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ผ่าน MyMo ของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท
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เมษา เบ็ญจกุล*
ผศ. ดร.อดิลล่า พงศ์ยีหล้า**
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ทส่ี งผลต่อการยอมรั บ
ในการเลือกใช้ บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทลั ผ่าน MyMo ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมทีมีผลต่อ
การยอมรับในการเลือกใช้ บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทลั ผ่าน MyMo งานวิจัยครังนีเป็ นการวิจัยเชิง
ปริ มาณโดยใช้ แบบสอบถาม ในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่ าง เป็ นการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ใช้ บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทลั ผ่าน MyMo ของผู้ใช้ บริการธนาคารออม
สินสาขา ในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร มาประมวลผลด้ วยโปรแกรมทางสถิติ t-test และ One-way
ANOVA
จากการศึกษาทางด้ านประชากรศาสตร์ พบว่ ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง
อายุระหว่าง - ปี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มีรายได้ ต่อเดือนที มากกว่ า , บาท ข้ อมูลด้ านพฤติกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การใช้ งานผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS โดยมีจาํ นวนเงินในการทํา
ธุรกรรมต่อครัง ,100 – 10, บาท มีความถีในการใช้ งานจํานวน - ครังต่อเดือน โดยจะเลือก
ทําธุรกรรม ในช่วงเวลา . - . น. วัตถุประสงค์ในการใช้ บริการเพือออมเงิน รับทราบข้ อมูล
การให้ บริการ จากการแนะนําของเจ้ าหน้ าทีธนาคาร ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับบริการสลาก
ออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ของผู้ใช้ บริการธนาคารออมสิน สาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พบว่ากลุ่มผู้ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo มีความคิดเห็นการยอมรับในการเลือกใช้ บริการ
สลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความสามารถ
ในการทดลองก่อนใช้ (Trialability) และด้ านประโยชน์หรือข้ อดีของนวัตกรรม (Relative advantage)
เป็ นด้ านทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด รองลงมาคือ ด้ านความซับซ้ อนของนวัตกรรม (Complexity) ด้ านความ
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งาน (Compatibility) และด้ านความสามารถสังเกตเห็นผลทีเกิดขึน
ได้ อย่างชัดเจน (Observability) ตามลําดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศและอายุของผู้ใช้ บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทลั
ผ่าน MyMo ทีแตกต่ างกันส่งผลต่ อการยอมรั บในการเลื อกใช้ บริ การสลากออมสินพิเศษดิจิทัล
ผ่าน MyMo ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที . ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ต่อเดือน ของผู้ใช้ บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทลั ผ่าน MyMo ทีแตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับ
ในการเลือกใช้ บริการสลากออมสินพิเศษดิจิทัล ผ่าน MyMo แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที 0.05 และพบว่าการทดสอบ ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทุกด้ าน ทังด้ านความสามารถใน
การทดลองใช้ ก่อนจะได้ รับการยอมรั บ (Trialability), ความซับซ้ อนของนวัตกรรม (Complexity),
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน (Compatibility), ประโยชน์ หรื อข้ อดี ของนวั ต กรรม
(Relative advantage) และความสามารถสังเกต เห็น ผลทีเกิด ขึนได้ อ ย่ า งชั ดเจน (Observability)
ส่งผลต่ อ การยอบรั บ ในการเลื อกใช้ บริ การสลากออมสินดิจิ ทัลผ่ าน MyMo แตกต่ างกัน อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .
1. บทนํา
ปัจจุบันโลกได้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็วและต่อเนือง ดังนันเทคโนโลยีและการสือสาร
จึงเข้ ามามีบทบาทต่อประชาชนในทุกๆด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการศึกษา การทํางาน และด้ านอืนๆ
โดยการใช้ เทคโนโลยีและการสือสารเป็ นเครืองมือในการเข้ าถึงข้ อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพือจะได้
ติดต่อสือสารได้ อย่างทัวถึง สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้ ผ้ ูประกอบการทุกแขนงต่างเร่ งพัฒนา
ธุรกิจของตนให้ มีความทันสมัย ทังนีรวมไปถึงสถาบันการเงินทีนําเทคโนโลยีมาใช้ ใน การพัฒนา
ระบบ เพื อให้ มี ความทันสมั ย รวดเร็ด และมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริการในยุคดิจิทลั โดยธนาคารพาณิชย์ได้ นาํ เทคโนโลยีเข้ ามาใช้ ในการทําธุรกรรมด้ านการเงิน
เพิมมากขึน รวมทังธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ประกาศให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถทํา ธุรกรรม
ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้ (Internet Banking) ส่งผลให้ เริมมีการพั ฒนารูปแบบการบริการมากขึน
อย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการ ไม่ว่าจะเป็ น การตรวจสอบบัญชีของตนเอง
การโอนเงิน การชําระค่าสาธารณูปโภค การชําระบิลค่าบริการต่างๆ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร เผยแพร่ ก ารเติบโตของผู้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศไทยระหว่างปี
- 2561 สรุปแนวโน้ ม รายละเอียดดังนี
การใช้ งานคอมพิวเตอร์มีแนวโน้ มลงลด โดยในทางกลับกันใช้ งานอินเตอร์เน็ตและ
การใช้ งานโทรศัพท์มือถือ กลับเพิมขึนอย่างต่อเนืองในทิศทางเดียวกัน การใช้ งานอินเตอร์เน็ต
และ การใช้ งานโทรศัพท์มือถือ เพิมขึนเริอยอย่างต่อเนือง และการใช้ งานโทรศัพท์มือถือก็ได้ รับ
ความนิยมอย่างต่อเนืองจนถึงปัจจุบัน และจากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า แนวโน้ มการใช้
บริการ ทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลือนที (Mobile Financial Service) จํานวนบัญชีลูกค้ าทีใช้ บริ การ
ทางการเงินผ่ านโทรศั พท์เคลื อนที (Mobile Financial Service) มีการขยายอย่างต่อเนือง ซึงการ
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ขยายของจํานวนบัญชีส่งผลมายังปริมาณรายการและมูลค่าของรายการให้ มีการขยายตัวเพิมขึนใน
ทิศทางเดียวกัน
เนืองด้ วยธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงแนวโน้ มพฤติกรรมของลูกค้ าทีเปลี ยนแปลงไป
โดยนิยมทําธุรกรรมทางด้ านการเงินผ่านทางระบบออนไลน์เพิมมากขึนอย่างเห็นได้ ชัด เพือตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริโภค ธนาคารออมสินได้ เปิ ดตัวระบบบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลือนที
(Mobile Financial Service) โดยให้ ชือว่ า MyMo (My Money My Mobile) เป็ นแอปพลิ เคชั นทีถู ก
ออกแบบมาให้ ใช้ งานง่าย และมีฟังก์ชันครอบคลุมการทําธุรกรรมทางการเงินทีหลากหลาย ทีสําคัญ
ระบบมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนีบริ การ MyMo ของธนาคารออมสินสร้ า ง
ความแตกต่างโดยการเพิมสลากออมสินดิจิทลั ในชือ สลากออมสินดิจิทลั (Digital Salak ) ซึงถือเป็ น
การบริการทีธนาคารออมสินให้ บริการแตกต่างจากธนาคารอืนอย่างเห็นได้ ชัด ถือเป็ นการอํานวย
ความสะดวกและเพิ มช่ องทางการให้ บริ การใหม่ให้ กับลูกค้ า โดยปั จจุ บันธนาคารออมสินได้ ให้ บริการ
สลากออมสิน 2 แบบ คือ สลากออมสินดิจิทลั อายุ ปี และสลากออมสินดิจิทลั อายุ ทังนี ธนาคารออม
สินได้ มีเป้ าหมายในการทําให้ จาํ นวนผู้ใช้ บริ การสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo มีจาํ นวนเพิมขึนอย่าง
ต่อเนือง โดยการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ เพือให้ ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้ องการมากยิงขึน ผู้วิจัย
จึ งมีความสนใจศึ ก ษาพฤติ กรรมและการยอมรั บในบริ การสลากออมสินดิจิ ทัลผ่ าน MyMo ของ
ผู้ใช้ บริ การธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื อจะได้ ทราบและเข้ าใจถึ ง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และระดับการยอมรับของผู้ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน
MyMo และนําผลการศึกษาดังกล่าว มาเป็ นข้ อมูลให้ กบั ธนาคารออมสิน เพือนําไปวางแผนกําหนดกลยุทธ์
และพัฒนาระบบ การใช้ บริการห้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน สอดคล้ องกับสภาวะการแข่งขันในด้ านการบริการ
ได้ อย่ างเหมาะสม เพื อเพิ มจํา นวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสลากออมสิน ดิ จิ ทัล ผ่ า น MyMo ให้ เ ป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีวางไว้ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื อศึ ก ษาลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ทีมี ผ ลต่ อ การยอมรั บ ในการเลื อ กใช้
บริ ก ารสลากออมสิ น ดิ จิ ทั ล ผ่ า น MyMo ของผู้ ใช้ บ ริ ก ารธนาคารออมสิ น สาขาในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาพฤติกรรมทีมีผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน
MyMo ของผู้ใช้ บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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3. สมมติฐานของการวิจยั
สมมติฐานที (H1) ลักษณะประชากรศาสตร์ ทีต่างกันมีระดับการยอมรั บในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo แตกต่างกัน
สมมติฐานที (H2) พฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การทีแตกต่างกัน มีระดับการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการศึกษา
1. สามารถเข้ าใจถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ทมีี ผลต่อระดับการยอมรับในบริการ
สลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ของผู้ใช้ บริการธนาคารออมสิน สาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2. สามารถเข้ าใจถึงพฤติกรรมการใช้ บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของ
ผู้ใช้ บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
3. สามารถเข้ าใจถึงระดับการยอมรับในบริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ของ
ผู้ใช้ บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
4. สามารถนําข้ อมูลทีได้ จากงานวิจัยไปใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ในการให้ บริการสลาก
ออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ของผู้ใช้ บริการธนาคารออมสิน
5. ใช้ ข้อค้ นพบเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของสลากออมสิน
ดิจิทลั ผ่าน MyMo ให้ สอดคล้ องกันความต้ องการของผู้ใช้ งาน
5. ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านประชากรผู้ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของผู้ใช้ บริ การ
ธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัย มีจาํ นวน , คน
2. ขอบเขตด้ านพืนทีการศึกษาธน าคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้ า นระยะเวลาในการศึ กษาเดือ นตุลาคม 2562 ถึ งเดือ นพฤศจิ กายน
2562
4. ขอบเขตด้ านเนื อหา มุ่ งการศึ กษาการศึ กษาพฤติ กรรมและระดั บการยอมรั บใน
บริ การสลากออมสิ น ดิ จิ ทั ล ผ่ า น MyMo ของผู้ ใ ช้ บริ ก ารธนาคารออมสิ น สาขาในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
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6. ระเบียบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยเป็ น การศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้ การวิจัยโดยวิธี
สํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยจึงเลือกเครืองมือทีใช้ เก็บข้ อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึงมีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือ ดังนี
ส่วนที 1: ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคําถามเพือทราบข้ อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามตามประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต่อเดือน และอาชีพ
จํานวนทังหมด 5 ข้ อคําถาม ซึงข้ อมูลในลักษณะนี คือ ข้ อมูลเท็จจริ ง ซึงในแบบสอบถาม ข้ อ
คําถามเป็ นแบบเลือกตอบ 2 คําตอบ จํานวน 1 ข้ อคําถาม และคําถามหลายคําตอบให้ เลื อกตอบ
จํานวน 4 ข้ อ คําถาม แต่ละข้ อมีระดับการวัดข้ อมูล ดังนี
เพศ (Nominal Scale) อายุ (Nominal Scale) ระดับการศึกษาสูงสุด (Nominal Scale)
รายได้ ต่อเดือน (Ordinal Scale)อาชีพ เป็ นสเกลนามกําหนด (Nominal Scale)
ส่วนที 2: เป็ นคําถามเพือให้ ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้ บริการสลากออมสินดิจิทัล
ผ่าน MyMo ได้ แก่ ระบบปฏิบัติการทีใช้ ช่องทางในการเข้ าใช้ บริการ จํานวนเงินในการทําธุรกรรม
ความถีในการเลือกใช้ บริการ ช่วงเวลาทีใช้ บริการ วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ บริการ และแหล่งข้ อมูล
ทีทําให้ ร้ ูจักบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo จํานวนทังหมด 7 ข้ อคําถาม และเป็ นคําถาม
หลายคําตอบให้ เลือกตอบ แต่ละข้ อมีระดับการวัดข้ อมูลเป็ นสเกลนามกําหนด (Nominal Scale)
ส่วนที 3: เป็ นคําถามเพื อให้ ทราบถึ งระดับการยอมรั บเทคโนโลยีในการใช้ บ ริ ก าร
สลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo กับแนวคิดและทฤษฎีการเผยแพร่ นวัตกรรม (DOI) เป็ นการใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคําตอบ ปั จจัยทีใช้ วัด มีทังหมด 5 ด้ าน ประกอบไปด้ วย
ความสามารถในการทดลองใช้ ก่อนจะได้ รับการยอมรับ (Trialability) ความซับซ้ อนของนวัตกรรม
(Complexity) ความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งาน (Compatibility) ประโยชน์หรือข้ อดี
ของนวัตกรรม (Relative advantage) และความสามารถสังเกตเห็นผลทีเกิดขึนได้ อย่างชัดเจน (Observability)
โดยมีระดับการวัดข้ อมูลเป็ นอัตราภาคชัน (Interval Scale) โดยให้ เลือกตอบได้ เพียงข้ อเดียวมี 5
ระดับ ได้ แก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด โดยมีการกําหนดการให้ คะแนนดังนี
คะแนน
ระดับการยอมรับ
5
ระดับการยอมรับมากทีสุด
4
ระดับการยอมรับมาก
3
ระดับการยอมรับปานกลาง
2
ระดับการยอมรับน้ อย
1
ระดับการยอมรับน้ อยทีสุด
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7. ผลการศึกษา
ข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 30-40 ปี สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรีอาชีพ รั บราชการ/พนักงานรั ฐวิ สาหกิจซึงมีรายได้ ต่อเดือนที มากกว่ า 50,000
บาท
พฤติกรรมการใช้บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ของผูใ้ ช้บริการธนาคาร
ออมสินสาขาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารใช้ งานผ่ า นแอพพลิ เ คชั นบนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ระบบปฏิบัติการ iOS โดยมีจาํ นวนเงินในการทําธุรกรรมต่อครัง 5,100 – 10, บาท มีความถีใน
การใช้ งานจํานวน - ครั งต่ อเดื อนโดยจะเลื อกทําธุ ระกรรมในช่ วงเวลา 12.01-18.00 น.
วั ตถุ ประสงค์ในการใช้ บริ ก ารเพื อออมเงิน โดย ทราบข้ อมู ลการให้ บ ริ ก ารจากการแนะนํา ของ
เจ้ าหน้ าทีธนาคาร
ระดับการยอมรับบริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ของผูใ้ ช้บริการธนาคาร
ออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พบว่ากลุ่มผู้ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo มีความคิดเห็นการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ระดับมากทีสุด ซึงมีรายละเอียดแต่ละหัวข้ อดังนี
ด้ านความสามารถในการทดลองใช้ ก่อนจะได้ รับการยอมรับ (Trialability) โดยภาพรวมมี
ค่ า เฉลี ยอยู่ ใ นระดั บ มากทีสุด เมือพิ จ ารณารายข้ อ แล้ ว พบว่ า ข้ อคํา ถามท่า นมี ความสนใจทีจะ
ทดลองใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo มากทีสุด รองลงมาคือข้ อคําถาม หลังจากทดลองใช้
แล้ ว ท่านมีความมันใจทีจะใช้ บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ข้ อคําถามภาพลักษณ์ของธนาคาร
ออมสิน ทําให้ เกิดความมันใจการเลือกทีจะทดลองใช้ บริ การบริ การสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ข้ อ
คําถามบริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo มีการบริการให้ ทดลองใช้ เพือประกอบการตัดสินใจ ตามลําดับ
และน้ อยทีสุดคือข้ อคําถาม บริ การสลากออมสินดิ จิ ทัลผ่ าน MyMo มีการบริ การให้ ทดลองใช้ เพื อ
ประกอบการตัดสินใจ
ด้ านความซับซ้ อนของนวัตกรรม (Complexity) โดยภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด เมือ
พิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า ข้ อคําถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ใช้ งานเพียงไม่กีครัง ก็
สามารถเกิดความชํานาญมากทีสุด รองลงมาคือข้ อคําถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo
ง่ายแก่ การเรียนรู้ในการใช้ บริการข้ อคําถาม ท่านใช้ ความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีในการใช้ บริการสลาก
ออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ข้ อคําถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo มีเมนูคาํ สังเข้ าใจได้
ง่าย ตามลําดับ และน้ อยทีสุดคือ ข้ อคําถาม บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ง่ายต่อการใช้ งาน
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ด้ านความสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ งาน (Compatibility) โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า ข้ อคําถามท่านคิดว่าบริการสลากออม
สินดิจิทัลผ่าน MyMo สามารถตอบสนองต่ อผู้ ทียังไม่ เคยสมัครใช้ บริ การได้ ดีมากทีสุด รองลงมาคือข้ อ
คําถาม บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ ข้ อคําถาม บริการ
สลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ทําให้ การทําธุรกรรมทางการเงินของท่านเป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ข้ อ
คําถาม บริ การสลากออมสิน ดิจิ ทัลผ่ า น MyMo สอดคล้ องกับ รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ตของท่า น
ตามลําดับ และน้ อยทีสุดคือข้ อคําถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo สอดคล้ องกับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินของท่านทีผ่านมา
ด้ านประโยชน์หรือข้ อดีของนวัตกรรม (Relative advantage) โดยภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดับมากทีสุด เมือพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า ข้ อคําถามบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo
สร้ างความพึงพอใจในการใช้ บริการ มากทีสุด รองลงมาคือข้ อคําถาม บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน
MyMo สามารถช่ วยเพิ มความสะดวกในการรั บบริ การมากยิงขึน ข้ อคําถาม บริ การสลากออมสิน
ดิจิทัลผ่าน MyMo ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการทําธุรกรรมทางการเงิน ข้ อคําถาม บริการสลากออมสิน
ดิจิทลั ผ่าน MyMo ทําให้ ผ้ ูใช้ บริการมีภาพลักษณ์ททัี นสมัย ตามลําดับ และน้ อยทีสุดคือข้ อคําถาม
บริ การสลากออมสินดิจิ ทัลผ่ าน MyMo สามารถทําให้ ใช้ เวลาในการทําธุ รกรรมทางการเงิ นทีน้ อย
กว่าเดิม
ด้ านความสามารถสังเกตเห็นผลทีเกิดขึนได้ อย่างชัดเจน (Observability)โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ย
อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณารายข้ อแล้ ว พบว่า ข้ อคําถาม บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo
มีส่วนช่ วยให้ สามารปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ อง มากทีสุด รองลงมาคือข้ อคําถาม บริ การสลากออมสิน
ดิจิทลั ผ่าน MyMo ทําให้ มันใจในการใช้ บริการมากขึน ข้ อคําถาม หลังจากท่านใช้ บริการสลากออมสิน
ดิจิ ทัลผ่ า น MyMo ทําให้ ท่า นมันใจในความปลอดภัยของการทําธุรกรรมทางการเงิน ข้ อคําถาม
บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ทําให้ ผ้ ูใช้ บริการสามารถ ทําธุรกรรมทางการเงินได้ ทุกทีทุกเวลา
ตามลําดับ และน้ อยทีสุดคือข้ อคําถาม หลังจากท่านใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ทําให้ ท่าน
มันใจในความถูกต้ องของการทําธุรกรรมทางการเงิน
ผลทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกันส่งผลให้ ระดับการยอมรับบริ การ
สลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของผู้ใช้ บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
เพศทีแตกต่ างของผู้ ใช้ บริ การส่งผลต่ อการยอมรั บในการเลือกใช้ บริ การสลากออมสิน
ดิจิทลั ผ่าน MyMo ทุกด้ านไม่แตกต่างกัน อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05

392

อายุทแตกต่
ี
างของผู้ใช้ บริการส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการสลากออมสิน
ดิจิทลั ผ่าน MyMo ทุกด้ านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ระดับการศึกษาทีแตกต่างของผู้ใช้ บริการส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการสลาก
ออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ด้ านความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งาน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05
อาชีพทีแตกต่างของผู้ใช้ บริ การส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการสลากออมสิน
ดิจิทลั ผ่าน MyMo ด้ านความสามารถในการทดลองใช้ ก่อนจะได้ รับการยอมรับ และความสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ใช้ งาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
รายได้ ต่อเดือนทีแตกต่างของผู้ใช้ บริการส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการสลากออมสิน
ดิจิทัลผ่าน MyMo ด้ านความซับซ้ อนของนวัตกรรม ไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที
0.05
สมมติฐานที 2 พฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ทีแตกต่างกัน
ส่งผลให้ ระดับการยอมรับบริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ของผู้ใช้ บริการธนาคารออมสินสาขาใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน พบว่า
ระบบปฏิบัติการทีมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการสลาก
ออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ทุกด้ านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ช่องทางในการเข้ าใช้ บริการมีทมีี ความแตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ทุกด้ านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
จํานวนเงินในการทําธุรกรรมทีมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้
บริ การสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ด้ านความซับซ้ อนของนวัตกรรม และความสามารถสังเกต
เห็นผลทีเกิดขึนได้ อย่างชัดเจนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ความถีในการเลือกใช้ บริ การทีมีความต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริ การ
สลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ทุกด้ านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ช่วงเวลาทีใช้ บริการทีมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการสลาก
ออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ด้ านประโยชน์หรือข้ อดีของนวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที
0.05
วั ตถุ ประสงค์ในการเลื อกใช้ บริ การทีมีความต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ทุกด้ านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
แหล่งข้ อมูลทีทําให้ ร้ ูจักบริการทีมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้
บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ด้ านความสามารถในการทดลองใช้ ก่อนจะได้ รับการยอมรับ
และความสามารถสังเกตเห็นผลทีเกิดขึนได้ อย่างชั ดเจน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ที
0.05
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าการทดสอบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์
ด้ านเพศและอายุ ส่งผลให้ การยอบรั บในการเลื อกใช้ บริ การสลากออมสินดิจิ ทัลผ่ าน MyMo ไม่
แตกต่างกัน ส่วนในด้ านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน ส่งผลต่อการยอบรับในการเลือกใช้
บริ การสลากออมสินดิจิ ทัลผ่ าน MyMo แตกต่ างกัน และพบว่ าการทดสอบความแตกต่ างระหว่ า ง
พฤติกรรมทุกด้ าน ทังด้ านความสามารถในการทดลองใช้ ก่อนจะได้ รับการยอมรับ (Trialability), ความ
ซั บ ซ้ อนของนวั ตกรรม (Complexity), สอดคล้ องกั บ ความต้ องการของผู้ ใช้ งาน (Compatibility),
ประโยชน์หรือข้ อดีของนวัตกรรม (Relative advantage) และความสามารถสังเกตเห็นผลทีเกิดขึนได้
อย่างชัดเจน (Observability) ส่งผลต่อ การยอบรับในการเลือกใช้ บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน
MyMo แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
8. อภิปรายผลการศึกษา
ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยดังนี
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ทต่ี างกันมีผลต่อการยอมรับในบริการสลากออมสินดิจิทัล
ผ่าน MyMo ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 3040 ปี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ ซึงมีรายได้ ต่อเดือน
มากกว่า 50,000 บาท โดยด้ านเพศและอายุส่งผลให้ การยอบรับในการเลือกใช้ บริการสลากออมสินดิจิทัล
ผ่าน MyMo ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้ านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือน ส่งผลต่อการยอบรับ
ในการเลือกใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo แตกต่างกัน ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของศุภิสรา คุณ
รัตน์ (2561) ได้ ศึกษาเรืองปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยทีางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile
Banking ของผู้ใช้ บริการในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ บริ การทีมีอายุระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Banking แตกต่าง
กัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .5
2. พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสลากออมสิน ดิ จิ ทัล ผ่ า น MyMo ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การ
ยอมรั บในบริ การสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า พฤติกรรมของ
ผู้ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้ งานด้ วยระบบปฏิบัติการ iOS ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)โดยจํานวน
เงินในการทําธุรกรรม 5,100 – , บาท ต่อครัง ความถีในการใช้ บริการ จํานวน - ครังต่อ
เดือน ช่วงเวลาในการใช้ บริการ . - . น. วัตถุประสงค์เพือออมเงิน รู้จักบริการจาก
การแนะนําของเจ้ าหน้ าทีธนาคาร ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการสลากออมสินดิจิทัล
ผ่าน MyMo ในทุกด้ าน แตกต่างกัน ทังนีเนืองจากปัจจุบันการชีวิตของแต่ละคนมักมี Lifestyle ที
แตกต่างกัน ซึงเป็ นสิงทีทําให้ คนแต่ละคนจะมีระดับของการยอมรับเทคโนโลยีได้ ต่างกัน ไม่สอดคล้ อง
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กับงานวิจัยของณัฐ ยงวัฒนา (2562) ได้ ทาํ การศึกษาเรือง ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าไม่มีปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ใด
เลยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือสลากออมสินดิจิทลั ของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร
3. ผลการศึ ก ษาการระดั บ การยอมรั บ บริ ก ารสลากออมสิ น ดิ จิ ทั ลผ่ า น MyMo ของ
ผู้ใช้ บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุด ในทุกด้ าน แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ บริการมีความนิยม เชือมัน และยอมรับในบริการสลากออม
สินดิจิทัลผ่าน MyMo อย่างเห็นได้ ชัด ทังนี อาจเนืองมาจากผู้คนในยุ คปั จจุ บันมีการใช้ เครื องมื อ
ดิจัทัล เพิมมากขึนในทุกๆด้ าน เพือเพิมความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันมากขึน รวมทังเรืองธุรกรรม
ทางการเงิน บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo จึงถือเป็ นนวัตกรรมในยุคดิจทัลทีรองรับการทําธุรกรรม
ทางการเงิน โดยเฉพาะเรืองการออมเงินให้ กับผู้ใช้ บริการได้ เป็ นอย่างดี อีกทังมีเมนู คาํ สังทีง่ายต่อการ
ทําความเข้ าใจโดยผู้ใช้ บริการสามารถออมเงินในรูปแบบสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน MyMoได้
ทุ กทีทุกเวลา โดยไม่ จําเป็ นต้ องเดินทางไปธนาคาร สอดคล้ องกับงานวิ จั ยของ ภัคจิ รา นิ ลเกษม
(
)ได้ ทาํ การศึกษาเรือง ปั จจัยทีส่งผลต่อการใช้ บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกค้ าธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมื องจั งหวั ดปทุ มธานี โดยเหตุ ผลทีใช้ บริ การธนาคารบน
อินเตอร์เน็ต ทีมีปัจจัยด้ านการยอมรับทางเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก และผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าส่วนการยอมรับ ทางเทคโนโลยีและทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริการ
ธนาคารบนอินเตอร์เน็ตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
9. ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่าด้ านลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ นระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ ส่งผลต่อการยอมรั บในการเลือกใช้ บริ การสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo จาก
ข้ อมูลดังกล่าวสามารถนําข้ อมูลไปปรับปรุงรูปแบบการใช้ งานให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการ เช่น
สําหรับทางด้ านอาชีพและรายได้ ให้ แอพพลิเคชันสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการสลาก
ออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการรูปแบบเมนูในการเข้ าใช้ บริการ
ให้ เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้ใช้ แต่ละอาชีพและรายได้
2. จากการศึกษาพบว่า ด้ านพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo
ส่งผลต่อการยอมรับในการเลือกใช้ บริการนัน จึงมีข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ ดังนี
2.1 ให้ ผ้ ูพัฒนาระบบเน้ นการพัฒนาระบบไปในส่วนของระบบปฏิบัติการ iOS เป็ น
หลักก่อนเนืองจากมีผ้ ูใช้ งานเป็ นจํานวนมาก ทังนีต้ องให้ ระบบมีความเสถียรและสามารถตอบ
โจทย์ผ้ ูใช้ บริการอย่างสูงสุด
2.2 มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินดิจิทัลผ่าน
MyMo ให้ กับผู้ใช้ บริการมากขึน เพือให้ ผ้ ูใช้ บริการมีความรู้ความเข้ าใจในคุณค่าแห่งการออมเงิน
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โดยอาจเป็ นในรูปแบบโฆษณาผ่านสือต่างงๆ หรื อการจัดสัมมนาอบรมความรู้ในด้ านดังกล่าว
ให้ กบั ผู้ทสนใจได้
ี
เข้ าร่วมกิจกรรม
2.3 สําหรับช่องทางการทราบข้ อมูลแอพพลิเคชันนันควรมีการจัดอบรมให้ แก่พนักงาน
เพื อเพิ มความรู้ในการใช้ งานแอพพลิเคชัน MyMo และนําความรู้ดังกล่ าวไปแนะนําให้ แก่ผ้ ูใช้ งาน
ต่อไป
3. จากการศึ ก ษาพบว่ า การยอมรั บ ในการเลื อกใช้ บ ริ การสลากออมสิน ดิจิ ทัลผ่ า น
MyMoระดับมากทีสุด ในทุกๆ ด้ านนัน จึงข้ อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ ดังนี
3.1 ด้ านความสามารถในการทดลองใช้ ก่อนจะได้ รับการยอมรับ (Trialability)
เนืองจากผู้ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo จํานวนมากให้ ความสําคัญและเน้ นการได้ ทดลอง
ใช้ งานก่อนทีจะทําการตัดสินใจเลือกใช้ บริการจริง เห็นควรมีการอบรบพนักงานให้ มีความรู้ความเชียวชาญ
ในการเข้ าใช้ งานบริการดังกล่าว เพือทีจะสามารถแนะนําและถ่ายทอดขันตอนการใช้ บริการสลาก
ออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ให้ ผ้ ูใช้ บริการเกิดความรู้ความเข้ าใจ สามารถเข้ าใช้ บริการและยอมรับ
การเลือกใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ได้ เป็ นอย่างดี
3.2 ความซับซ้ อนของนวัตกรรม (Complexity) ให้ ผ้ ูพัฒนาระบบได้ มีการเพิ ม
รูปแบบของแอพพลิเคชัน MyMo ทีมีการง่ายในการเข้ าใช้ งานอยู่แล้ ว ให้ มีความน่าสนใจเพิ มมากขึน
มีความน่าเชือถือในการใช้ งาน มีความเสถียร และสามารถตอบโจทย์ผ้ ูใช้ บริการอย่างสูงสุดรวม
3.3 ความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งาน (Compatibility) ให้ ผ้ ูพัฒนา
ระบบได้ มีการเพิมรูปแบบของแอพพลิเคชัน MyMo ให้ เข้ ากับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) การ
ทําธุรกรรมทีผ่านมา รวมทังการดําเนินเนินธุรกิจ ของกลุ่มผู้ใช้ บริการทีมีความต้ องการแตกต่างใน
แต่ละด้ าน และเพือตอบสนองผู้ทไม่
ี เคยใช้ งาน ให้ สามารถเลือกใช้ บริการทีเหมาะสมและตรงกับความ
ต้ องการของตัวเอง
3.4 ประโยชน์หรือข้ อดีของนวัตกรรม (Relative advantage) ให้ ผ้ ูพัฒนาระบบได้
มีการเพิมรูปแบบของแอพพลิเคชัน MyMo ให้ มีรูปลักษณ์ททัี นสมัยมีเอกลักษณ์ และเพิมประสิทธิภาพ
ของการเข้ าใช้ บริการให้ มีความสะดวกมากขึน เพือให้ ผ้ ูใช้ บริการได้ รับรู้ถึงประโยชน์ของการทํา
ธุรกรรมบริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo เกิดความพึงพอใจ และเข้ าใช้ บริการอย่างต่อเนือง
3.5 ความสามารถสั งเกตเห็นผลทีเกิ ดขึ นได้ อย่ างชั ดเจน (Observability) มี การ
มุ่งเน้ นประชาสัมพันธ์พร้ อมถ่ายทอดความรู้ เพือให้ ผ้ ูใช้ บริการได้ รับรู้และเกิดความมันใจในการ
ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ว่าเป็ นบริการทีใช้ งานง่าย สะดวก และปลอดภัยสูง
ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
1. การศึกษาครังนีทําการศึกษาเฉพาะผู้ใช้ บริการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครเท่านัน
จึงอาจทําให้ ผลในการศึกษาไม่สามารถสือความหมายได้ ในภาพรวมของกลุ่มผู้ใช้ บริการสลากออม
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สินดิจิทัลผ่าน MyMo ของธนาคารออมสินได้ ทงหมด
ั
ดังนันจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยัง
กลุ่มตัวอย่าง ในเขตพืนทีอืนๆ เพิมเติมเช่นกลุ่มผู้ ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo ของ
ธนาคารออมสินในเขตอืนๆหรือพืนทีต่างจังหวัด
2. ควรศึกษาปั ญหาทีผู้ใช้ บริการสลากออมสินดิจิทลั ผ่าน MyMo พบในปัจจุบัน เพือให้
ทราบปั ญหาและข้ อบกพร่ องต่างๆ ทีเกิดขึนจากการใช้ บริ การ และนําข้ อมูลไปดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบให้ ระบบมีประสิทธิภาพ และตรงความต้ องการของผู้ใช้ งานในยุคดิจิทลั
10.กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนีสําเร็จลุล่ วงได้ ด้วยความกรุณาเป็ นอย่างสูง จาก
อาจารย์ทีปรึ กษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยีหล้ า ทีได้ เสียสละเวลาอันมีค่าแก่ผ้ ูทาํ
การศึกษาในการให้ คาํ แนะนํา และให้ คาํ ปรึ กษา ตลอดทังให้ ความช่ วยเหลือแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ต่างๆ เพื อให้ รายงานการศึกษาค้ นคว้ าทางอิสระฉบับนีมีความสมบูรณ์ ผู้ทาํ การศึกษาขอกราบ
พระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณ ผู้ ก รอกแบบสอบถามทุก ท่า นเพื อให้ ร ายงานฉบับ นี เสร็จ สมบูรณ์
และขอขอบคุณคุณพ่ อและคุณแม่ ทีให้ กาํ ลังใจในการทํารายงงานการวิจัยครังนี มาโดยตลอดตั งแต่
ต้ นจนสําเร็จ ธนาคารออมสินทีให้ ข้อมูลในการทําวิจัยครั งนี รวมถึงขอบคุณทุกท่านทีมิได้ กล่ าว
นามมา ณ ทีนี ทีมีส่ว นช่ วยเหลือและเป็ นกําลังใจรวมทังให้ ก ารสนับสนุ นเป็ นอย่า งดีจนทําให้
การศึกษาครังนีสําเร็จลุล่วงด้ วยดี
ขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทุกท่านทีได้ ประสิทธิประสาทวิชา รวมถึงผู้ เขียนตํารา
เอกสาร บทความต่างๆ ทีผู้ทาํ การศึกษาได้ ศึกษาค้ นคว้ าและนํามาอ้ างอิงในรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
อิสระครั งนีคุณค่าและประโยชน์ อันพึ งมีจากการศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนี ผู้ศึกษาขอมอบแด่ ผู้ มี
พระคุณทุกท่านด้ วยความเคารพยิง

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
หนังสือ
สุวสา ชัยสุรัตน์. (2537). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ภูมิบัณฑิตการพิมพ์.
พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. (2529). เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หน่วยที 1-8. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุดาพร กุณฑลบุตร. (2549). หลักการตลาด (สมัยใหม่). กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

397

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2538). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท
ธรรมสารจํากัด.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีย์รัตน์, องอาจ ปทะวานิช,และปริญ ลักษิตานนท์. (2546). การบริหาร
การตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟิ ล์ม และไซเทก็ จํากัด
ศุภร เสรีรัตน์. (2540). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้ า
วิทยานิพนธ์
ภัคจิรา นิลเกษม. (2558). ปัจจัยทีส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี .(รายงาน
ผลการวิจัย).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
อัญชลิกา พาภิรมย์. (2555). ปัจจัยทีมีผลต่อการใช้บริการการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าโทรศัพท์
เคลือนทีของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่.
(รายงานผลการวิจัย).เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จิวรัส อินทร์บาํ รุง. (2553). ส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติของผูใ้ ช้บริการทางอิ นเตอร์เน็ต
แบงค์กิง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. (สารนิพนธ์
ปริญญา มหาบัณฑิต).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นายณัฐ ยงวัฒนา. (2562). ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิน
ในกรุงเทพมหานคร.(สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม.
ศุภิสรา คุณรัตน์. (2561). ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน แอพพลิเคชัน
Mobile Banking ของผูใ้ ช้บริการในกรุงเทพมหานคร.(การค้ นคว้ าอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ธันวรั ฐ ธีระวิทย์. (2550). ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน).(วิทยานิพนธ์ศ.ม. เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สารสนเทศจากสืออิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารออมสิน. ( ). ปี ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคารธนาคารเพือสังคม, สืบค้ น
กันยายน
. จาก. https://www.gsb.or.th/about-us/history-bank.aspx

398

ภาษาต่างประเทศ
BOOK
Cronbach, L.J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper & Row.
pp. 202-204
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. Patrick, C., and Boon L.
(2004). Social Support and Leaving Intention among Computer Professionals.
Information and Management. 41 (3). 323-334.
Rogers, Everett M.(2003). Diffusion of Innovations. The Free Press. New York. A division of
Macmillanpubishing Co, Inc.
ELETRONIC SOURCES
Nippie. (2011). Technology Acceptance Models.September,10,2019 https://de.wikipedia.org/ wiki/
Technology_Acceptance_Model#/media/Datei:Technology_ Acceptance_Model.png

