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การศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเองเรื่ อง พฤติ กรรมการใช้บริ การสลากดิจิ ทลั ที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้
บริ การสลากดิจิทลั ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสํานักพหลโยธิ น โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาถึงปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้บริ การ และ ระดับความพึงพอใจ ที่มีต่อบริ การสลากดิจิทลั รวมถึงการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรมการใช้บริ การ กับระดับความพึงพอใจที่มีต่อบริ การ
สลากดิจิทลั ของลูกค้าธนาคาร ออมสิ น สาขาสํานักพหลโยธิ น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ลูกค้าธนาคารออม
สิ น สาขาสํานักพหลโยธิน ที่ใช้บริ การสลากดิจิทลั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เก็บตัวอย่างจากประชากรจํานวน 287 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณา โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ และ ค่าเฉลี่ย รวมทั้งวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test และ ANOVA (F-test)
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีสถานภาพโสด โดยมีอายุระหว่าง 37 -51
ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท
ในด้านพฤติกรรมการใช้บริ การพบว่า เหตุผลสําคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ คือ ต้องการออมทรัพย์
โดยลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่ นอน ไม่สูญเงินต้น โดยมีงบประมาณในการซื้ อ สลากดิจิตัลแต่ละครั้ ง 2,0005,000 บาท และมีระยะเวลาการใช้งาน 9-12 เดือน ด้านความพึงพอใจในการใช้บริ การพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
มีค วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ด้านรู ปแบบกระบวนการให้บริ ก าร ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านเพศ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ใน
ทุกด้าน ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ในด้านอายุ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การใช้บริ การสลากดิจิทลั ในทุกด้าน ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในทุกด้าน ในด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั
ในทุกด้าน ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านสถานะภาพ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั
ในทุกด้าน ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านรายได้เฉลี่ย มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั
ในทุกด้าน ปัจจัยด้านเหตุผลสําคัญ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในทุกด้าน ยกเว้น
ด้านราคา ปัจจัยด้านระยะเวลาที่ใช้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในทุกด้าน
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ยกเว้น ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านช่วงเวลาที่ลูกค้านิ ยมซื้ อ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในทุกด้าน ยกเว้น ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านความถี่ในการซื้อ มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในทุกด้าน ยกเว้น ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยด้านงบประมาณในการ
ซื้ อ มีความสัมพันธ์ก ับความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิ จิทลั ในทุก ด้าน ยกเว้น ด้านบุค คล ปั จ จัยด้านความ
คิดเห็ นที่จะซื้ อในครั้งต่อไป มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในทุกด้าน ยกเว้น ด้าน
บุคคล
คําสําคัญ: ปัจจัยส่ วนบุคคล , พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ABSTRACT
Impact of Consumer Behavior on Consumer Satisfaction towards Government Savings Bank’s Digital
SaLak Service: a Study of Customers at Phahon Yothin Branch
The purpose of this research is to study the relationship between satisfaction and behavior towards
the GSB Digital SaLak. The samples for this study are 287 GSB customers at Phahon Yorhin Branch who had been
uainf the GSB Digital SaLak Service. The tools used for research questionaires, data analyzed from existing
statistica, descriptive analyzed using frequency and percentage values, and hypothesis test by t-test and ANOVA
(F-test).
According to the study, most of respondents are single female employees of age between 37 to 51, with
a bachelor’s degree and monthly salary of 15,001 - 20,000 Thai Baht. From the hyphothesis testing, demographic
factors in terms of gender, age, educational level, occupation, marital status and income are correlated with
behavioral factors in the use of the GSB Digital SaLak Service. The main reasons for the customers to use the
Digital SaLak Service, the most popular buying time, period of service, budget, frequency of purchase, and decision
for the next purchase’ are found to correlated with customer satisfaction towards the GSB Digital SaLak. The result
of the test has statistical at 0.05 level, which shows that personal factors are not related to every aspects; gender has
a direct variation to most of them, except product and people. For age, career and marital status are related with all
of the GSB Digital SaLak Service usage, except product and more.
Keywords: the personal factors , Customer Behavior and Satisfaction toward Government Savings Bank’s (GSB)
Digital SaLak Service
1. บทนํา

ในปัจจุบนั ธนาคารต่างๆในประเทศไทย ได้เกิดกระแสตื่นตัวเรื่ องการให้บริ การธนาคารทางอิเล็กทรอนิ กส์
กันเป็ นอย่างมาก หรื อที่เรามักเรี ยกกันว่า E-Banking เนื่ องจากมีการทําธุ รกรรมการชําระเงินผ่านบริ การ E-Banking
เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ จากสถิติของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2560) ธุรกรรมการชําระเงินผ่าน
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บริ การ Mobile banking และ Internet banking พบว่า จํานวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริ การ, ปริ มาณรายการที่ทาํ ธุ รกรรม,
และมูลค่ารายการ มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมิถุนายน 2560 มีจาํ นวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริ การ Internet
banking ทั้งหมด 6,051,554 บัญชี ปริ มาณรายการที่ทาํ ธุรกรรมจํานวน 10,299 รายการ มีมูลค่ารายการ 1,239 พันล้าน
บาท ทําให้ในอนาคตอันใกล้การชําระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Mobile banking มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทางธนาคารออมสิ นจึ ง ตระหนัก ถึ งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวและเล็ งเห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้จึงมีการกําหนดทิศทางการดําเนิ นงานที่มุ่งสู่ การเป็ น Digi-Thai Banking ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสถาบันการเงินของธนาคารแห่ งประเทศไทย ทําให้ผบู้ ริ หารกําหนดแผนการดําเนิ นงานของธนาคาร
ออมสิ น ปี 2560 โดยเน้น พัฒ นาด้า นนวัต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ก าร และการตลาดที่ ต อบสนองและทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรม และการแข่งขันในยุคดิจิทลั (Product and Marketing) รวมถึงการพัฒนาด้าน
Mobile Banking ให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพที่ ดี ตอบโจทย์ และอํา นวยความสะดวกให้ ก ับ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคยุค ใหม่ ที่ มี
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยูต่ ลอดเวลา หนึ่ งในผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิ นที่ส่งเสริ มการ
เป็ น Digi-Thai Banking และการส่ งเสริ มการออม ซึ่ งเป็ นภารกิจสําคัญและหัวใจหลักของธนาคาร นั้นคือ “สลาก
ดิจิทลั ” สลากดิจิทลั พัฒนามาจากสลากออมสิ นแบบปกติทรี่ ู้จกั กันดีว่า “สลากพิเศษ 3 ปี ” เป็ นหนึ่ งในผลิตภัณฑ์ดา้ น
เงินฝากรู ปแบบหนึ่งที่ธนาคารออมสิ นให้บริ การติดต่อกันมามากกว่า 60 ปี มีลกั ษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ได้รับความนิ ยม
จากผูบ้ ริ โภคอย่าแพร่ หลาย และมีจาํ นวนการทําธุรกรรมการเงินที่สาขาเป็ นจํานวนมาก จากแผนการดําเนิ นงานของ
ธนาคารฯ Digital Salak on MyMo (สลากดิจิทลั ) ซึ่ งเป็ นบริ การที่ตอบโจทย์ในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
และการบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างชัดเจน โดยเป็ นทางเลือกใหม่ในการให้บริ การด้านเงินฝาก และยังเหมาะกับผูท้ ี่
ต้องการเสี่ ยงโชค โดยไม่สูญเงินต้นและยังมีสิทธิ์ ลุน้ รางวัลทุกเดือน รวมทั้งยังสามารถเก็บเงินเพื่อออมทรัพย์ได้ใน
เวลาเดียวกัน โดยผูใ้ ช้บริ การ MyMo สามารถทํารายการฝาก ถอนสลากออมสิ นผ่านช่องทางบริ การMobile Banking
(MyMo) ของธนาคารได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งเป็ นการเพิ่มความสะดวกให้ก ับลูก ค้าด้ว ยช่อ งทางบริ การใหม่ที่ต่างจาก
ช่องทางที่ธนาคารได้ให้บริ การอยู่
จากการศึก ษาข้อมูลเบื้องต้นจากฝ่ ายบริ หารผลิ ตภัณฑ์ธุ รกิ จบริ การและอิ เล็ค ทรอนิ ค ส์ ธนาคารออมสิ น
สํานักพหลโยธิ น ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนา ดูแล และส่ งเสริ มโครงการสลากดิจิทลั สรุ ปได้ว่า
จากการเปิ ดตัวโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เป็ นเวลารวมทั้งสิ้ น 501 วัน พบว่า ณ
วันที่ 1 กันยายน 2560 มีจาํ นวนลูกค้าที่เปิ ดทะเบียนสลากดิจิทลั และยอดจําหน่ ายสลากดิจิทลั อยู่ในระดับน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ และมีแนวโน้มการเติบโตในอัตราคงที่ ชี้ให้เห็นถึงจํานวนผูซ้ ้ือสลากดิจิทลั นั้น อยูใ่ นอัตราที่ต่าํ กว่าผูซ้ ้ื อ
สลากประเภทเดิม (สลากออมสิ นพิเศษ3 ปี ) เป็ นอย่างมาก ทั้งที่ สลากดิจิทลั นั้นสามารถซื้ อผ่าน Mobile Application
ได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ ว แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนวิธีการซื้อได้อย่างที่คาดหวังไว้ ถือว่าเป็ นการสวนทาง
กับแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการเปิ ดให้บริ การสลากดิจิทลั บทความนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ใช้บริ การสลากดิ จิทลั ที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสํานัก
พหลโยธิน เพื่อนําข้อมูลมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาแผนการตลาดสลากดิจิทลั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีต่อการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของลูกค้าธนาคารออมสิ นสาขา
สํานักพหลโยธิน
2. เพือ่ ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสํานักพหลโยธิน
3. เพื่อ ศึก ษาถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อ บริ ก ารสลากดิ จิ ทลั ของลูก ค้าธนาคาร ออมสิ น สาขาสํานัก
พหลโยธิน
4. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ น
5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริ การสลากดิจิทลั มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ จํานวนลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสํานักพหลโยธิ น ที่ลงทะเบียนเปิ ด
ใช้งานสลากดิ จิทลั จํานวน 1,008 คน โดยใช้สู ตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อ มัน่ 95% กําหนดให้ค วาม
ผิดพลาดไม่เ กิ น 5% ได้ขนาดกลุ่มตัว อย่าง (n) จํานวน 287 คน ทําการศึกษาและเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปด้านประชากรศาสตร์ (นามบัญญัติ, Nominal Scale)
2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของลูกค้าธนาคารออมสิ น (Nominal Scale)
3. ข้อมูลความพึงพอใจใช้บริ การสลากดิจิทลั ของลูกค้าธนาคารออมสิ น (Interval Scale)
4. ข้อเสนอแนะหรื อคําแนะนําของลูกค้า
ซึ่งข้อมูลที่ได้ประกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ด้านความ
พึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั จากนั้นทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรศาสตร์ ใช้การหาความถี่ ร้อยละ
2. พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ใช้การหาความถี่ ร้อยละ
3. ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ใช้การหาส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประมาณค่าเฉลี่ยใน
กลุ่มตัวอย่าง
4. การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นจําแนกตามปั จจัยพื้นฐานส่ วน
บุคคลของลูกค้า โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย t-test , ANOVA F-test การทดสอบมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลาก
สลากดิจิ ทลั ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสํานัก พหลโยธิ น โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย t-test , ANOVA F-test
การทดสอบมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
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ตารางที1่ แสดงจํานวนข้อมูลและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
จํานวน
ข้อมูลส่ วนบุคคล
(คน)
1 เพศ
ชาย
115
หญิง
172
2 อายุ
ตํ่ากว่า 22 ปี
40
อายุ 22 - 36 ปี
77
อายุ 37 -51 ปี
94
อายุ 51 ปี ข้ ึนไป
76
3 ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า
44
อนุปริ ญญา/ปวส./เทียบเท่า
84
ปริ ญญาตรี
108
สูงกว่าปริ ญญาตรี
51
4 อาชีพ
นักเรี ยน-นักศึกษา
47
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ
78
พนักงานเอกชน
84
ธุรกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ
57
อื่นๆ .......
21
5 สถานภาพ
โสด
163
สมรส
109
หย่าร้าง
15
6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
47
15,001 - 20,000 บาท
145
20,001 - 25,000 บาท
52
25,001 -30,000 บาท
35
30,001 บาทขึ้นไป
8
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26.5
15.3
29.3
37.6
17.8
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 172 คนคิดเป็ นร้อยละ 59.9 และเพศชาย
115 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.1 โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 37 -51 ปี มากที่สุด มีจาํ นวน 94 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 22 - 36 ปี มี จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 กลุ่มอายุ 51 ปี ขึ้นไปมีจาํ นวน 76
คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 และกลุ่มอายุต่าํ กว่า 22 ปี มีจาํ นวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวนมากที่สุดคือ 108 คนคิดเป็ นร้อยละ 37.6 รองลงมา คือ กลุ่มอนุ ปริ ญญา/
ปวส./เทียบเท่า จํานวน 84 คนคิดเป็ นร้อยละ 29.3 กลุ่มสูงกว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8 และกลุ่ม
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชนจํานวนมากที่สุดคือ 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ราชการจํานวน78คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.2 กลุ่มอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.9 กลุ่มนักเรี ยน-นักศึกษา
จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4 และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวนมากที่สุดคือ163 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จํานวน 109 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.0 และกลุ่มที่มีสถานภาพหย่า/หม้าย จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.2 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว น
ใหญ่มีกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท มากที่สุดคือ 145 คนคิดเป็ นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ กลุ่ม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.1 กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า
15,000 บาทจํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ16.4 กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 -30,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.2 และกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรม
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนข้อมูลและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลพฤติกรรมในการใช้บริ การสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ข้อมูลด้านพฤติกรรม
1 เหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้ท่านตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ/ซื้อ สลากดิจิทลั
ต้องการฝากเงินที่สามารถลุน้ โชคจากการออกรางวัล
เป็ นบริ การใหม่ที่น่าสนใจ อํานวยความสะดวกในการใช้บริ การ
ต้องการออมทรัพย์โดยลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่ นอน ไม่สูญเงินต้น
ทดลองใช้ตามกระแสนิยม
2 ช่วงเวลาที่ท่านนิยมซื้อหรื อใช้บริ การสลากดิจิทลั
ก่อนออกรางวัล 1-3 วัน
ก่อนออกรางวัล 4-7 วัน
เมื่อสะสมเงินได้
ไม่แน่นอน ตามความสะดวก
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70
38
155

24.4
13.2
54

24

8.4

54
23
158

18.8
8
55.1

52

18.1
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนข้อมูลและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลพฤติกรรมในการใช้บริ การสลาก
ดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น (ต่อ)
จํานวน
(คน)

ร้อยละ

ไม่มีการซื้อ
1-2 ครั้ง
3-5 ครั้ง

132
99
40

46
34.5
13.9

มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป

16

5.6

67
77
45
44

23.3
26.8
15.7
15.3

60,000-100,000 บาทขึ้นไป

37

12.9

100,001-500,000 บาทขึ้นไป

17

5.9

37
48

12.9
16.7

7-9เดือน

46

16

9-12เดือน

156

54.4

177
27

61.7
9.4

83

28.9

ข้อมูลด้านพฤติกรรม
3 ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่านซื้อสลากดิจิทลั เป็ นจํานวนกี่ครั้ง

4 งบประมาณในการซื้อสลากดิจิทลั แต่ละครั้ง เป็ นจํานวนเงินเท่าใด
1,000 บาท
2,000-5,000 บาท
6,000 - 10,000 บาท
20,000 -50,000 บาท

5 ระยะเวลาที่ท่านใช้บริ การหรื อซื้อสลากดิจิทลั นานเท่าใด
1-3 เดือน
4-6 เดือน

6 ท่านจะซื้อสลากดิจิทลั ในครั้งต่อไปหรื อไม่
ซื้อ
ไม่ซ้ือ
ยังไม่แน่ ใจ

จากตารางที่ 2 พบว่า เหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ/ซื้อ มากทีสุด คือ สลากดิจิทลั ต้องการออม
ทรัพย์โดยลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่สูญเงินต้น จํานวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ เหตุผล
ต้องการฝากเงินที่สามารถลุน้ โชคจากการออกรางวัลจํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.4 มากกว่า เหตุผลเป็ นบริ การใหม่ที่
น่าสนใจ อํานวยความสะดวกในการใช้บริ การ จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.2 และเหตุผล ทดลองใช้ตามกระแสนิ ยม
จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.4 ช่วงเวลาที่ใช้บริ การจากการวิจยั พบว่า เมื่อสะสมเงินได้ มากที่สุด คือ 158 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 55.1 รองลงมา คือ ก่ อนออกรางวัล 1-3 วัน จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.8 ไม่แน่ นอน ตามความสะดวก
จํานวน 52 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.1 และก่อนออกรางวัล 4-7 วัน จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0จํานวนครั้ งที่มาใช้
บริ การจากการวิจยั พบว่า ไม่มีการซื้อ มากที่สุด คือ 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0 รองลงมา คือ 1-2 ครั้ง จํานวน 99 คน คิด
เป็ นร้อยละ 34.5 ใช้บริ การ 3-5 ครั้ง จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.9 และมากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้อย 5.6 งบประมาณในการซื้อสลากดิจิทลั จากการวิจยั พบว่า งบประมาณในการซื้ อสลากดิจิทลั 2,000-5,000 บาท มาก
ที่สุด คือ 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 รองลงมา คือ 1,000 บาท จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3 งบประมาณ 6,000 10,000 บาท จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.7 งบประมาณ20,000 -50,000 บาท จํานวน 44 คนคิดเป็ นร้อยละ 15.3
งบประมาณ60,000-100,000 บาทขึ้นไป จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อย 12.9 และงบประมาณ 100,001-500,000 บาทขึ้นไป
จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อย 5.9 ระยะเวลาที่ใช้บริ การ จากการวิจยั พบว่า 9-12เดือน มากที่สุด คือ 156 คน คิดเป็ นร้อยละ
54.4 รองลงมา คือ 4-6 เดือน จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.7 7-9 เดือน จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0 และ1-3
เดือน จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.9 ความต้องการซื้ อสลากครั้งต่อไปจากการวิจยั พบว่า ต้องการซื้ อ มากที่สุด คือ
177 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.7 รองลงมา คือ ยังไม่แน่ ใจ จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.9 และไม่ซ้ื อ จํานวน 27 คน คิด
เป็ นร้อย 9.4
3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจ
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ระดับ

ปัจจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาด

S.D.

ความคิด
พอใจ

ด้านผลิตภัณฑ์

4.29

0.015

มากที่สุด

1.รู ปแบบของสลากดิจิทลั

4.15

0.021

มาก

2.ระยะเวลาในการฝากสลากดิจิทลั

4.2

0.028

มากที่สุด

3.เงื่อนไขในการฝากสลากดิจิทลั

4.26

0.026

มากที่สุด

4.อายุสลากดิจิทลั

4.39

0.029

มากที่สุด

5.ความคุม้ ค่าของรางวัลที่ได้รับ

4.46

0.029

มากที่สุด

ด้านราคา

3.93

0.041

มาก

1.ราคาต่อหน่วยของสลากดิจิทลั

3.87

0.056

มาก

2.อัตราในการทํารายการฝากสลากดิจิทลั แต่ละครั้ง

3.92

0.022

มาก

3.อัตราดอกเบี้ยและยอดรวมผลตอบแทนที่ได้รับ

3.91

0.057

มาก

4.ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การ

4.01

0.06

มาก
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น (ต่อ)
ระดับ
ปัจจัยด้านส่ วนประสม
S.D.
ความพึง
ทางการตลาด
พอใจ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

3.43

0.057

มาก

1.ช่องทางการให้บริ การผ่าน แอพพลิเคชัน่ MyMo

3.43

0.058

มาก

2.ระยะเวลาที่สามารถใช้บริ การ/ซื้อสลากดิจิทลั

3.42

0.058

มาก

ด้านรู ปแบบกระบวนการให้บริ การ

3.93

0.01

มาก

1.การซื้อสลากดิจิทลั ทําได้สะดวกและรวดเร็ ว

3.43

0.058

มาก

2.จํานวนครั้งหรื อระยะเวลาในการลุน้ รางวัล

3.95

0.026

มาก

3.การถอนเงินคืนเมื่อสลากครบอายุ

4.01

0.027

มาก

4.การรับ/ขึ้นรางวัลเมื่อถูกสลาก

4.02

0.021

มาก

5.การประกาศผลรางวัลและการแจ้งเตือน

3.97

0.026

มาก

6.ขั้นตอนการให้บริ การมีความถูกต้อง

4.16

0.022

มาก

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

4.07

0.018

มาก

1.การการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ตามสื่ อ Social Media

4.1

0.026

มาก

2.การประชาสัมพันธ์ผา่ นโปสเตอร์ การสร้างการรับรู้ในพื้นที่
สาธารณะ เช่น ป้ ายโปสเตอร์ ป้ ายโฆษณา ฯลฯ

4.16

0.022

มาก

3.การอธิบายข้อมูลบน Website หลักของธนาคาร

4.02

0.021

มาก

4.การประชาสัมพันธ์ภายในธนาคารออมสิ นแต่ละสาขา รวมถึงการ
แนะนําลูกค้าจากพนักงานออมสิ นสาขา

4.02

0.037

มาก

ด้านบุคคล

4.02

0.02

มาก

1.การลงทะเบียนเปิ ดใช้บริ การครั้งแรกที่สาขาสํานักพหลโยธิน

4.01

0.032

มาก

2.การให้คาํ แนะนํา/ตอบข้อสงสัย/แก้ปัญหาของพนักงาน

4.13

0.023

มาก

3.การติดต่อ Call Center เมื่อมีขอ้ ซักถาม/ตอบข้อสงสัย/แก้ปัญหา
ของพนักงานภายหลังการเปิ ดใช้งานครั้งแรก

3.92

0.028

มาก

4.07

0.026

มาก

1. การออกแบบหน้าจอการให้บริ การของบริ การสลากดิจิทลั

4.01

0.032

มาก

2.การใช้งานง่าย ชัดเจน ไม่ซบั ซ้อน

4.13

0.023

มาก

ด้านลักษณะทางกายภาพ
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จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ต่อด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับ มากที่สุด ( X = 4.29) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 1 ข้อ โดยมีความพึงพอใจต่อด้านความคุม้ ค่าของรางวัลที่ได้รับ ( X = 4.46)
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านอายุสลากดิจิทลั ( X = 4.39) ด้านเงื่อนไขในการฝากสลากดิจิทลั ( X = 4.26) ด้าน
ระยะเวลาในการฝากสลากดิจิทลั ( X = 4.20) และ ด้านรู ปแบบของสลากดิจิทลั ( X = 4.15) ตามลําดับ ด้านราคา
พบว่า มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นต่อด้านราคาอยูใ่ นระดับ มากที่สุด ( X
= 3.93) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจต่อ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การ ( X = 4.01) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ อัตราในการทํารายการฝากสลากดิจิทลั แต่ละครั้ง (
X = 3.92) อัตราดอกเบี้ยและยอดรวมผลตอบแทนที่ได้รับ ( X = 3.91) และราคาต่อหน่ วยของสลากดิจิทลั ( X =
3.87) ตามลําดับ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดย
มีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การผ่าน แอพพลิเคชัน่ MyMo ( X = 3.43) มากที่สุด รองลงมา คือ ระยะเวลาที่
สามารถใช้บริ การ/ซื้อสลากดิจิทลั ( X = 3.42) ตามลําดับ ด้านรู ปแบบกระบวนการให้บริ การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจในด้านรู ปแบบกระบวนการให้บริ การ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจต่อ ขั้นตอนการให้บริ การมีความถูกต้อง ( X = 4.16) มาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ การรับ/ขึ้นรางวัลเมื่อถูกสลาก ( X = 4.02) การถอนเงินคืนเมื่อสลากครบอายุ ( X = 4.01) การ
ประกาศผลรางวัลและการแจ้งเตือน ( X = 3.97) จํานวนครั้งหรื อระยะเวลาในการลุน้ รางวัล ( X = 3.95) และการซื้อ
สลากดิจิทลั ทําได้สะดวกและรวดเร็ ว ( X = 3.43) ตามลําดับ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึพอใจในด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก( X = 4.07) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจต่อ การประชาสัมพันธ์ผา่ นโปสเตอร์ การสร้างการรับรู้ในพื้นที่สาธารณะ
เช่น ป้ ายโปสเตอร์ ป้ ายโฆษณา ฯลฯ ( X = 4.16) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ตามสื่ อ
Social Media ( X = 4.10) การอธิบายข้อมูลบน Website หลักของธนาคาร ( X = 4.02) และการประชาสัมพันธ์
ภายในธนาคารออมสิ นแต่ละสาขา รวมถึงการแนะนําลูกค้าจากพนักงานออมสิ นสาขา( X = 4.02) ตามลําดับ ด้าน
บุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับพึงพอใจในด้านบุคคล อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.02) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจต่อ การให้คาํ แนะนํา/ตอบข้อสงสัย/แก้ปัญหาของพนักงาน (
X = 4.13) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การลงทะเบียนเปิ ดใช้บริ การครั้งแรกที่สาขาสํานักพหลโยธิ น ( X = 4.01) การ
ติดต่อ Call Center เมื่อมีขอ้ ซักถาม/ตอบข้อสงสัย/แก้ปัญหาของพนักงานภายหลังการเปิ ดใช้งานครั้งแรก ( X = 3.92)
ตามลําดับ ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในด้านลักษณะทางกายภาพ อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมี
ความพึงพอใจต่อการใช้งานง่าย ชัดเจน ไม่ซบั ซ้อน ( X = 4.13) มากที่สุด รองลงมา คือ การออกแบบหน้าจอการ
ให้บริ การของบริ การสลากดิจิทลั ( X = 4.01) ตามลําดับ
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4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (ประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานะภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ตารางที4่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กบั ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ น
ความสัมพันธ์ t-test , ANOVA F-test (Sig.)
ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สถานะภาพ
รายได้เฉลี่ย

ด้าน
ผลิตภัณฑ์

ด้าน
ราคา

ด้าน
ช่องทาง
การจัด
จําหน่าย

0.849
0.062
0.001*
0.114
0.314
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.019*
0.009*

0.000*
0.000*
0.007*
0.000*
0.000*
0.000*

ด้านการ
ด้าน
ส่ งเสริ ม
บุคคล
การตลาด

ด้าน
ลักษณะ
ทาง
กายภาพ

ด้าน
กระบวนการ

0.042*
0.006*
0.003*
0.000*
0.000*
0.000*

0.377
0.000*
0.000*
0.000*
0.001*
0.000*

0.038*
0.001*
0.001*
0.000*
0.000*
0.000*

0.735
0.000*
0.000*
0.000*
0.001*
0.000*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านเพศส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั
ของธนาคารออมสิ น ในด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และ กระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
ปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านอายุ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ในด้านราคา ด้านช่อ งทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุค คล ด้านลัก ษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ในด้านระดับการศึกษา ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิ จิทลั ของ
ธนาคารออมสิ น ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออม
สิ น ในด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านสถานะภาพ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคาร
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ออมสิ น ในด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของ
ธนาคารออมสิ น ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ
สลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ตารางที5่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมกับความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคาร
ออมสิ น
ความสัมพันธ์ t-test , ANOVA F-test (Sig.)
ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น
ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
ปัจจัยด้านเหตุผล
สําคัญ
ปัจจัยด้านระยะเวลา
ที่ใช้บริ การ
ปัจจัยด้านช่วงเวลาที่
ลูกค้านิยมซื้อ

ด้าน
ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา

ด้าน
ช่องทาง
การจัด
จําหน่าย

ด้านการ
ส่ งเสริ ม
การตลาด

0.000*

0.739

0.000*

0.001*

0.000*

0.021*

ปัจจัยด้านความถี่ใน
0.000*
การซื้อ
ปัจจัยด้าน
งบประมาณในการ 0.000*
ซื้อ
ปัจจัยด้านความ
0.000*
คิดเห็นที่จะซื้อใน
ครั้งต่อไป
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ด้าน
บุคคล

ด้าน
ลักษณะ
ทาง
กายภาพ

ด้าน
กระบวนการ

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.684

0.014*

0.005*

0.150

0.000*

0.000*

0.047*

0.000*

0.000*

0.100

0.000*

0.000*

0.147

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

0.425

0.002*

0.001*

0.001*

0.001*

0.015*

0.065

0.001*

0.021*
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จากตารางที่ 5 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในปัจจัยด้านเหตุผลสําคัญส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในปัจจัยด้านระยะเวลาที่ใช้บริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในปัจจัยด้านช่วงเวลาที่ลูกค้านิยมซื้อส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในปัจจัยด้านความถี่ในการซื้อสลากดิจิทลั ส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ในด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคคล
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในด้านงบประมาณในการซื้อสลากดิจิทลั ส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ในด้านปัจจัยด้านความคิดเห็นที่จะซื้อสลากดิจิตลั ในครั้งต่อไป ส่ งผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น ในด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด เกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะและ
คิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม การศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น สาขาสํานักพหลโยธิน ผูศ้ ึกษามุง่ หวังศึกษาเพื่อหาคําตอบและนําคําตอบที่ได้จากผลการวิจยั มาเป็ น
แนวทางการปรับปรุ งหรื อพัฒนาบริ การสลากดิจิทลั เพิ่มเติม โดยผูศ้ ึกษาได้ต้ งั คําถามในการวิจยั คือ “ข้อคิดเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะของลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นเพื่อนําไปปรับปรุ งหรื อพัฒนาเพิ่มเติม” จากผล
การศึกษา ได้คาํ ตอบจากคําถาม คือ ด้านผลิตภัณฑ์ สลากออมสิ นเป็ นการออมเงินที่มีความระยะยาวที่สามารถลุน้
รางวัลได้ จึงอยากให้ธนาคารมอบสิ ทธิกบั ผูใ้ ช้บริ การในการเลือกตัวเลขตามความต้องการ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ไม่ค่อยพบการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสลากออมสิ นดิจิทลั อยากให้เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ในทุก
ช่องทาง และเพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง
5. การอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาลัก ษณะทางด้านพฤติ ก รรมการใช้บริ การสลากดิ จิ ทลั ของลูก ค้าธนาคารออมสิ น พบว่า
พฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ/ซื้อบริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นด้วย
เหตุผลต้องการออมทรัพย์โดยลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่ นอน ไม่สูญเงินต้น ช่วงเวลาที่นิยมซื้ อหรื อใช้บริ การ
สลากดิจิทลั คือช่วงเวลาเมื่อสะสมเงินได้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ไม่มีการซื้ อสลาก งบประมาณในการซื้ อสลากดิจิทลั
ครั้งละ 2,000-5,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้บริ การหรื อซื้ อสลากดิจิทลั 9-12 เดือน และมีความต้องการซื้ อสลากในครั้ง
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นิดา อาภาคัพภะกุล (2554) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษ
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ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสํานัก พหลโยธิ น พบว่าส่ ว นใหญ่ลูกค้าซื้ อ สลากออมสิ นประเภทแบบพิมพ์ราคา
เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้อสลากออมสิ นพิเศษคือเพื่อฝากเงินและได้ลุน้ โชคจากการออกรางวัล ซึ่งในการซื้อแต่ละครั้ง
ตัดสิ นใจซื้อด้วยตนเอง นอกจากนี้ยงั พบว่านิยมซื้อเมื่อมีรายการส่ งเสริ มการขาย ของแจกและของแถม ความถี่เฉลี่ย
ซื้อปี ละ1 ครั้ง เป็ นจํานวนครั้งละ 1000-5000 บาท
2. ผลการศึกษาของความพึงพอใจต่อการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของลูกค้าธนาคารออมสิ น พบว่า ความพึง
พอใจในการใช้บริ ก ารสลากสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ น เฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก มีค วามพึงพอใจต่ อด้าน
ผลิตภัณฑ์ มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านราคา ด้าน
รู ปแบบกระบวนการให้บริ การ และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วริ นดา แก้ว
พิจิ ตร (2556) ศึก ษาปั จ จัยในการตัดสิ น ใจซื้ อ สลากออมสิ นพิ เ ศษของธนาคารออมสิ นสาขานครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ นมากที่สุด
คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รองลงมาคือด้านบุคลากร
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ที่ต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การสลาก
ดิจิทลั ที่ต่างกัน จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้บริ การสลากดิจิทลั ของธนาคารออมสิ นที่แตกต่าง ส่ งผลต่ อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การสลากดิจิทลั ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นิดา อาภาคัพภะกุล (2554)
ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสํานักพหลโยธิ น พบว่า ลูกค้ามี
ปัจจัยพื้นฐานแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการซื้ อสลากออมสิ นพิเศษแตกต่างกันด้วย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วริ นดา แก้วพิจิตร (2556) ศึก ษาปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ นสาขานครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ นมากที่สุด คือ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รองลงมาคือด้านบุคลากร และหากปั จจัยส่ วนบุคคลต่างกัน ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสลากออมสิ นพิเศษของธนาคารออมสิ นแตกต่างเช่นกัน
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1. ด้านความพึงพอใจต่อส่ วนประสมการตลาดของสลากดิจิทลั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีแนวโน้มจะซื้ อ
ครั้ งต่ อ ไปเพราะมีค วามพึง พอใจต่ อ ผลิ ต ภัณฑ์ และกลุ่ มตัว อย่างส่ ว นมากให้ค วามสําคัญ กับความพึงพอใจด้า น
ผลิตภัณฑ์ อยูร่ ะดับมากที่สุด ถือได้ว่า ผลิตภัณฑ์สลากดิจิทลั เป็ นจุดแข็งที่ธนาคารสามารถนํามามีใช้ในการนําเสนอ
เพื่อให้ผบู้ ริ โภครับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในการตัดสิ นใจซื้ อ เช่น ความคุม้ ค่าของรางวัลที่ได้รับ อายุสลากดิจิทลั และ
รู ปแบบของสลากดิจิทลั
2. ด้านพฤติกรรมการซื้ อสลากดิ จิทลั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ในระยะเวลา 1 ปี ไม่มีก ารซื้ อ
สลาก ธนาคารควรศึก ษาปั จ จัยที่มีผลกระทบกับการตัดสิ นใจในการเลื อ กออมด้ว ยสลากดิ จิ ทลั และควรหากล
ยุทธในการส่ งเสริ มการตลาดให้มากยิง่ ขึ้น
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