การเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนําการซื้อสลากออมสินดิจิทัลดวยแอพลิเคชั่น MyMo
Efficiency improvement on decision to buy Digital salak on Mymo application
Service
นางสาวจารุวรรณ สีขาว
Miss Jaruwan Sikhao
อาจารย ธนาภิญญ อัตตฤทธิ์ , อาจารย ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน
Teacher Thanapin Attarit , Duangporn Khunardsungnern

744 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Road, Mueang district,Nakhon Ratchasima Province 30000 (info@rmuti.ac.th)
บทคัดยอ : การดําเนินการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปฏิบัติการภายใตโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งผูศึกษาไดมาชวยปฏิบัติงานดานเงินฝากของธนาคารออม
สิน สาขาพิมาย และพบวาปจจุบันมีลูกคาที่มีความตองการซื้อสลากออมสินที่ไดผลตอบแทนสูงแตความกลัว ไมเขาใจเทคโนโลยี ทําใหไมกลาใชงาน รวมไป
ถึงคนบางสวนยังไมยอมเปดใจเรียนรูการใชงานบนดิจิทัลโซลูชั่นตางๆ ที่อยูบนแพลตฟอรมออนไลน ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษาปญหาในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนําการซื้อสลากออมสินดิจิทัลดวย Application MyMo โดย ใชแนวคิดการแนะนําการซื้อสลากออมสินดิจทิ ัลดวย Application
MyMo ดวยแผนพับประชาสัมพันธแนะนําวิธีการซื้อสลากออมสินดิจิทัล ผูศึกษาจึงเสนอแนวทางแกไขปญหาในการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธการแนะนํา
การซื้อสลากออมสินดิจิทัลดวย Application MyMo ของธนาคารออมสิน สาขาพิมาย ลักษณะเปนแผนพับที่มีเนื้อหาเขาใจงายสามารถทําตามไดดวยตัวเอง
มีขอมูลการสมัคร Application เอกสารในการสมัคร ขั้นตอนวิธีการซื้อสลากดิจิทัล ขอเปรียบเทียบระหวางสลากออมสินพิเศษกับสลากดิจิทัล สลากดิจิทัล
แบบ 1 ป กับ 3 ปตางกันอยางไร ในกระดาษเพียงแผนเดียว เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรและงายตอการเผยแพรอีกทั้งเปนการจูงใจลูกคาของธนาคาร
ออมสิน สาขาพิมาย Abstract : This study is a practical study under the cooperative education program. In which the students came
to help with the deposit performance of the Government Savings Bank, Phimai Branch and found that at present, there are
customers who want to buy GSB lottery with high returns but fear Don't understand technology Makes not dare to use Including
some people still not open-minded to learn about using digital solutions That is on the online platform Therefore, the students
are interested in studying the problems of increasing the efficiency in introducing the purchase of digital salak on MyMo
application, using the concept to recommend the GSB digital salak on MyMo application. The study therefore proposed a solution
to the problem of creating public relations brochures, introducing the purchase of digital GSB lottery with the MyMo application of
the Government Savings Bank, Phimai Branch. There is application information. Application documents for application. Steps for
buying digital lotteries Comparison between special GSB lottery and digital lottery What is the difference between 1 and 3 year
digital lottery? In just one sheet In order to save resources and be easier to publicize, as well as attracting customers of the
Government Savings Bank, Phimai Branch
คําสําคัญ: สลากดิจิทัล,แผนพับประชาสัมพันธ
Keywords: digital salak , Brochure

1 บทนํา

ปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสูยุคดิจิทัล ยุคที่เทคโนโลยีหลอมรวมเขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมทุ กประเภท ทุ กภาคสว น รวมไปถึงสถาบันการเงิน ที่ตองเรงขับ เคลื่อนวางแผนพัฒนาองคกรใหทัน ตอการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองและรองรับพฤติกรรมผูบริโภคยุคใหม จึงตองมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ประยุกตใชเพื่อใหองคกรนั้นสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน รวมถึงการ
ใชประโยชนในการลดตนทุนคาใชจายใหกับองคกร เพื่อเปนการยกระดับ และสงเสริมประสิทธิภาพใหกับองคกร
ธนาคารออมสิ น จึงตระหนั กถึงการเปลี่ ยนแปลงดังกลาวและเล็งเห็น ถึงความสําคัญ ของการนําเทคโนโลยีเขามา
ประยุกตใชจึงมีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่มุงสูการเปน Digital Banking ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสถาบัน
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การเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหผูบริหารกําหนดแผนการดําเนินงานของธนาคารออมสินป 2560 โดยเนน
พั ฒ นาด า นนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณฑ บริ ก าร และการตลาดที่ต อบสนองและทัน ต อการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
พฤติกรรม และการแขงขันในยุคดิจิทัล (Product and Marketing) รวมถึงการพัฒนาดาน Mobile Banking ใหมี
ประสิทธิภาพที่ดีตอบโจทย และอํานวยความสะดวกใหกับกลุมผูบริโภคยุคใหม ที่มีโทรศัพทมือถือสมารทโฟนเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลา กลายเปนอุปกรณพกพาติดตัวเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิต สงผลใหอัตราการทํา
ธุรกรรมผาน Mobile Banking เติบโตมากขึ้นทุกป หนึ่งในผลิตภัณฑของธนาคารออมสินที่สงเสริมการออม ซึ่งเปน
ภารกิจสําคัญและหัวใจหลักของธนาคาร นั้นคือ
“สลากดิจิทัล” สลากดิจิทัลพัฒนามาจากสลากออมสินแบบปกติที่รูจักกันดีวา “สลากพิเศษ 3 ป” เปนหนึ่ง
ในผลิตภัณฑดานเงินฝากรูปแบบหนึ่งของธนาคารออมสินที่ใหบริการติดตอกันมามากกวา 60 ป มีลักษณะที่เปน
เอกลักษณไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยาแพรหลาย และมีจํานวนการทําธุรกรรมการเงินที่สาขาเปนจํานวนมาก
จากแผนการดําเนินงานของธนาคารฯ Digital Salak on MyMo เปนบริการที่ตอบโจทยในการพัฒนานวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑและการบริการใหกับผูบริโภคอยางชัดเจน Digital Salak on MyMo หรือ สลากดิจิทัล ทางเลือกใหมใน
การใหบริการดานเงินฝาก และยังเหมาะกับผูที่ตองการเสี่ยงโชค โดยไมสูญเงินตนและยังมีสิทธิ์ลุนรางวัลทุกเดือน
รวมทั้งยังสามารถเก็บเงินเพื่อออมทรัพยไดในเวลาเดียวกัน โดยผูใชบริการ MyMo สามารถทํารายการฝาก ถอนสลาก
ออมสินผานชองทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารไดดวยตนเอง ซึ่งเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับ
ลูกคาดวยชองทางบริการใหมที่ตางจากชองทางที่ธนาคารไดใหบริการอยู ไมวาจะเปน เคานเตอรธนาคาร, บริการออม
สิน Internet Banking และ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เนื่องจาก
Digital Salak on MyMo จะไมมีใบสลาก แตลูกคาสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ ของสลากไดจาก MyMo และเมื่อ
สลากครบอายุ ระบบงานจะทําการโอนเงินตน ดอกเบี้ย เงินรางวัล เขาบัญชีที่ลูกคาแจงความประสงคไวโดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะทําใหลูกคาไมเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนจากการฝากเงินดังกลาว และบริการ Digital Salak on MyMo
จะชวยสงเสริมใหใหบริการ Mobile Banking ของธนาคารมีความโดดเดนและแตกตางจากบริการ Mobile Banking
ของธนาคารอื่น สงผลใหธนาคารกาวไปสูการเปนธนาคารออมสิน ยุคใหม GSB New Century ดวยภาพลักษณที่
ทันสมัย แนวคิดหลักในการพัฒนาบริการ Digital Salak on MyMo (สลากดิจิทัล) คือการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง
(Customer Centric) ดวยการตอบโจทยความตองการ และพฤติกรรมของลูกคายุคใหมที่ตองการความสะดวกสบาย
ในการทําธุรกรรมสลาก ไดทุกที่ทุกเวลา ดวยชองทางบริการทางการเงินที่ทันสมัยปลอดภัยบน Mobile Banking ได
ตลอดเวลาโดยไมตองไปติดตอทํารายการที่สาขา แตดวยความที่สลากดิจิทัลคอนขางที่จะแปลกใหมจึงทําใหยังไมเปน
ที่รูจักมากนัก
ดวยปญหาที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนําการซื้อ
สลากออมสินดิจิทัลดวยแอพลิเคชั่น MyMo ในสาขาพิมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคาดวาการศึกษาครั้งนี้จะเปน
ประโยชนตอการใหบริการลูกคาและการปรับปรุงผลิตภัณฑใหตอบสนองตอความตองการของลูกคามากที่สุด
2.วัตถุประสงคของงานวิจัย
2.1 เพื่อจัดทําคูมือเปนแผนพับในการแนะนําการซื้อสลากดิจิทัลใหกับลูกคาธนาคารออมสินสาขาพิมาย
2.2 เพื่อแนะนําผูที่สนใจตองการซื้อสลากออมสินดิจิทัล
2.3 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับผูที่สนใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลใหสามารถศึกษาไดดวยตนเองอยางถูกตอง
ตามขั้นตอน
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3.แนวคิดและทฤษฎี
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลโดยทบทวนแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม ตํารา วารสาร เอกสาร และบทความ ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางการศึกษา ไดแก
1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain)
บล็อกเชนชวยทลายกําแพงทําใหการโอนรับสงเงินโดย เจาของเงินถึงกันโดยตรงและบันทึกขอมูลของกันและกันดวย
ตัวเอง โดยไมตองผานตัวกลางใดๆ
ประเภทของบล็อกเชน ผูใชสามารถนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชประโยชนไดอยางหลากหลายไมวาจะเปน
เครือขายขนาดเล็กหรือใหญซึ่งแตละประเภทจะเหมาะสมกับการใชงานตางกัน โดยจะพิจารณาจากประเภทของ
บล็อกเชนทั้ง 3 ประเภทดังนี้ 1.Public Blockchain เปนบล็อกเชนที่ใชงานจริงกับผูคนทั่วโลก 2.Private
Blockchain เปนบล็อกเชนที่ใชงานภายในองคกร 3.Consortium Blockchain เปนบล็อกเชนที่ใชงานเฉพาะผูไดรับ
อนุญาตใชงานภายในองคกรเครือขายเทานั้น
บิตคอยน: Bitcoin บิตคอยน หรือ เงินเสมือนจริงในโลกดิจิทัล เปนระบบกาแลกเปลี่ยนที่นักเศรษฐศาสตร
และนั กเทคโนโลยี ส ารสนเทศต า งให ความสนใจการจัด การระบบของบิตคอยน และบล็อ กเชน เกิดจากการนํ า
สถาปตยกรรมแบบ Peer-to-Peer มาประยุกตใชงานโดยคอมพิวเตอรภายในสถาปตยกรรมจะใชซอฟตแวรชนิด
เดียวกันมีการเชื่อมตอกันและจัดการธุรกรรมตางๆที่เกิดขึ้นทุกเครื่องสามารถจัดการและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
อยางเชนเมื่อเราตองการโอนขอมูลใหใครคนใดคนหนึ่งภายในบิตคอยนคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตอบนเครือขาย
จะมีขอมูลของเราที่ทําการโอนเงินไปยังผูอื่นบนระบบและขอมูลนี้จะถูกบันทึกและจัดเก็บเหมือนกันหมดทุกเครื่องซึ่ง
มีลักษณะการทํางานคลายการเลน Bit Torrent การใชงานบิตคอยนผูใชตองติดตั้งซอฟตแวรบิตคอยนและทําการ
เชื่อมตอซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับบัญชีแยกประเภทแบบเปด (Open/Public Ledger) ของบิตคอยนทั่วโลกและทํา
การสํารองขอมูลที่เครื่องผูใชรายการบัญชีแยกประเภท(Ledger) ทุกธุรกรรมและการแลกเปลี่ยนตางๆที่เกิดในบิต
คอยนจะถูกบันทึกที่โหนดและจะมีการขอคัดลอก รายการบัญชีแยกประเภทจากโหนดมาเก็บไวที่เครื่องผูใชเมื่อมี
โหนดใหมเกิดขึ้นจะมีการขอคัดลอกขอมูลใหมและถูกคัดลอกไวที่โหนดเกาของทุกโหนดโดยธุรกรรมบนบิตคอยนมีการ
จัดการเก็บขอมูลของทุกคนบนระบบเปนลักษณะสาธารณะและกระจายขอมูลใหทุกคนรับรูทั้งหมดหรือที่เรียกวา
ระบบบัญชีสาธารณะแบบกระจาย(Public Distributed Ledger)
2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) หรือFinancial Technology คือการ
นําเอาเทคโนโลยีดิจิตอล มาประยุกตใชกับบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆ ทั้งการชําระเงิน การลงทุน การระดม
ทุนหรือดานประกันภัย เพื่อใหสามารถตอบโจทยการใชงานของผูบริโภคในยุคปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งการนําเอา Technology ของ Fin Tech ผานระบบ online มาใชจะชวยใหผูบริโภคสามารถเขาถึงบริการไดอยาง
รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) และมีคาใชจายในการทําธุรกรรมที่ลดลง คําวา FinTech ในปจจุบัน
สวนใหญถูกนํามาใชในการเรียกบริษัท กลุมธุรกิจ หรือกลุมผูประกอบการที่คิดคนนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบ
ใหมๆ ที่ทําใหผูบริโภคไมตองยึดติดกับการทําธุรกรรมที่จํากัดอยูเพียง เงินสด เช็ค บัตรเครดิตบัตรเดบิต หรือการโอน
เงินผานบัญชีธนาคารเทานั้น โดยที่ผูบริโภคสามารถทําธุรกรรมผานคอมพิวเตอรและ Smart Phone สวนตัวไดดวย
ตัวเอง โดยไมตองผานตัวกลางทางการเงินอยางระบบธนาคาร
ผลกระทบของ FinTech กับสถาบันการเงิน มีการลดจํานวนสาขาลงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ที่มีจํานวน
สาขาลดลงคอนขางชัดเจนจากพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ ไดหันไปทาธุรกรรมผาน Internet และ Smart Phone
มากขึ้น เนื่องจากความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเขาถึงงาย ไมยุงยาก ไมตองการรอคิว รวมถึง ลดเวลาและคาใชจาย
ในการเดินทางไปธนาคาร
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ พรทิพย วรกิจโภคาทร (2545) ใหความหมาย
“ การประชาสัมพันธ ” คือ การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามแผนการของการสื่อสารที่ไดกําหนดไว เพื่อสงเสริมความ
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เข า ใจอั น ถู ก ต อ งตรงกั น ในอั น ที่ จ ะสร า งความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธา และความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น กั บ ประชาชน
กลุมเปาหมาย โดยเปนการปฏิบัติกิจกรรมที่ตอเนื่องและหวังผลระยะยาว
เสรี วงษมณฑา (2546) ไดกลาววา “การประชาสัมพันธ” คือ การกระทําทั้งสิ้น ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่เกิดจาก
การวางแผนลวงหนา ในการที่จะสรางความเขาใจกับ สาธารณชนที่เกี่ยวของเพื่อกอใหเกิดทัศนคติที่ดี ภาพพจนที่ดี
อันจะนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวของ กอใหเกิดการสนับสนุนและความรวมมือ
กันเปนอยางดี
อาจารยสะอาด ตัณศุภผล อางในวิรัช ลภิรัตนกุล ใหคําจํากัดความวา การประชาสัมพันธ คือ วิธีการของ
สถาบันอันมีแผนการและการกระทําที่ตอเนื่องกัน ในอันที่จะสรางหรือพึงใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน
เพื่อใหสถาบัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันนั้น ๆ ดําเนินงานไปไดผลดี สมความมุงหมาย โดยมีประชามติเปนแนว
บรรทัดฐานสําคัญดวย (สะอาด ตัณศุภผล 2553) “ การประชาสัมพันธ” ที่ไดกลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปไดวา
“การประชาสัมพันธ” หมายถึง “การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน หรือองคกรและกลุมประชาชนเปาหมาย เพื่อ
สรางความเขาใจอันถูกตองในอันที่จะสรางความเชื่อถือ ศรัทธา และความรวมมือตลอดจนความสัมพันธที่ดี ซึ่งจะชวย
ใหการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆ บรรลุเปาหมาย”
4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ ปติพร เนตรวัชระ, ดร.พิศมร กิเลนทอง (2560) พฤติกรรมและความพึงพอใจในการ
ใชบริการสลากดิจิทัล ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ เปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด โดยมีอายุ ระหวาง 37 -51 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน โดยมีรายได เฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพทางการสมรส และ รายได มีความสัมพันธตอ
ปจจัยดานพฤติกรรมในการใชบริการสลากดิจิทัล ธนาคารออมสิน และ พฤติกรรมการใชบริการสลากดิจิทัล
ปาณิศา เตียวตระกูล (2559) ความตองการใชผลิตภัณฑ MyMo By GSB Mobile Bankingของลูกคา
ธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
โดยใชวิธีการการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth) โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposesive sampling) ใชคําถามแบบกึ่ง
โครงสราง (Non-structured interview) มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาองคประกอบของความสามารถ ในการ
ตอบสนองความตองการ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑในการตอบสนองความ ตองการใชผลิตภัณฑของ
ลูกคา และเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑMyMo By GSB Mobile Banking
นางสาวกิตติยา ปนกลาง (2558) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคาร
ออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการอ
สลากออมสินพิเศษของ ลูกคา 2) ศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม
สินพิเศษ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาที่เลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของกับสาขาธนาคารออม สินในสังกัดธนาคาร
ออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน เครื่องมือการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบ
ความสัมพันธโดยการทดสอบสถิติไคสแควร
4.วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวัดผล คือ แบบสอบถามออนไลน ประชากรที่ใชในการศึกษา ประชากรที่ใชในการศึกษาใน
ครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารออมสิน สาขาพิมายและลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาพิมาย จํานวน 20 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลมีลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check –List)
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จํานวน 5 ขอ ไดแก สถานผูใชงาน เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน
สวนที่ 2 เปน คําถามเกี่ ยวกับความพึ งพอใจในแผ นพั บประชาสัมพั นธแนะนําการซื้อสลากออมสิน ดิจิ ทัล ดว ย
Application MyMo จํานวน 4 ขอ ดังนี้
- ดานความนาสนใจ
- ดานเขาใจงาย รวดเร็วในการทําความเขาใจ
- ดานสะดวกในการศึกษาขอมูลของสลากดิจิทัล
- ดานไดรับขอมูลตรงตามความตองการ
สวนที่ 3 เปนคําติชมและขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดกําหนดระดับการปฏิบัติใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาเลือกตอบ 1 คําตอบจากตัวเลือก 5 ระดับ
คือ ระดับ 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด , ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก , ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับนอย , ระดับ 1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
5. ผลที่ไดจากการทําการศึกษา
เมื่อไดนําแผนพับประชาสัมพันธที่จัดทําขึ้นทดลองใชในสาขา ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 11
ตุลาคม 2562 พบวาเดือนสิงหาคม มีจํานวนผูใชบริการการซื้อสลากดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฏาคม 13 ราย เดือน
กันยายนเพิ่มขึ้นอีก 16 ราย ซึ่งยอดผูใชบริการการซื้อสลากดิจิทัลเพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายปจจัยเกื้อหนุนแตสวนหนึ่ง
เกิดจากแผนพับประชาสัมพันธการแนะนําการซื้อสลากดิจิทัลดวย Application MyMo โดยไดรับการยืนยันจากพี่ๆ
พนักงานและลูกคาที่มาใชบริการที่สาขาวาแผนพับประชาสัมพันธแบบใหม มีความเขาใจงาย ลดการตอบคําถาม และ
ลูกคาสามารถศึกษาดวยตนเองไดมากขึ้น
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนผูซื้อสลากออมสินดิจิทัลผาน Application MyMo ที่เพิ่มขึ้น
เดือน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

จํานวนผูใชบริการ
(เฉลี่ยตอเดือน)
156
169
185
190

จํานวนที่เพิ่มขึ้น
13%
16%
5%

6.ประโยชนที่ไดจากการฝกสหกิจ
- ดานนักศึกษาฝกงาน
1. ไดเรียนรูและปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
2.มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตรงตอเวลา
3.ไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นการทํางานเปนทีม
- ดานพนักงานและสถานประกอบการ
1. สาขาพิมาย ไดแผนพับประชาสัมพันธ การแนะนําการซื้อสลากออมสินดวย Application MyMo
ที่เขาใจงาย ลูกคาสามารถศึกษาดวยตัวเองได
2. ชวยใหพนักงานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาพิมาย แนะนําการซื้อสลากออมสินดิจิทัลดวย
Application MyMo ใหลูกคาไดงายมากขึ้น
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สําหรับรายงานสหกิจฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีจากความรวมมือและการสนับสนุนจากหลายฝาย ดังนี้
1. นายกังวาล
เจตนากลาง
(ผูจัดการสาขา)
2. น.ส.ศิริพร
จริยะพันธุ
(ผูนิเทศในสถานประกอบการ)
3. น.ส.นภัสรา
นามนนท
(ผูนิเทศในสถานประกอบการ)
4. น.ส.อรัญญา
ปาสายออ
(ผูนิเทศในสถานประกอบการ)
5. อาจารยดวงพร
ขุนอาจสูงเนิน
(อาจารยนิเทศ)
6. อาจารยธนาภิญญ อัตตฤทธิ์
(อาจารยนิเทศ)
นอกจากนี้ยังมีบุคคลทานอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้ ซึ่งบุคคลเหลานั้นไดกรุณาใหคําแนะนําในการจัดทํา
รายงานฉบับนี้ จึงขอขอบคุณทุกทานที่ไดมีสวนรวมในการใหขอมูล คําแนะนํา และวิธีของการปฏิบัติงาน รวมถึงเปน
ที่ปรึกษาในการจัดทํารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ
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