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บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีต่อความ
ภัก ดีในการซ้ือสลากออมสินของลูกค้า
ธนาคารออมสินในจังหวดัชุมพร 2) ศึกษา
ความภกัดีในการซ้ือสลากออมสินของลูกคา้
ธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร 3) เปรียบเทียบ
ความภกัดีในการซ้ือสลากออมสินของลูกคา้
ธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 4) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัความภกัดีใน
การซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออม
สินในจังหวัดชุมพร และ 5) ศึกษาความ
คิดเห็นของผู ้ซ้ือสลากออมสินของลูกค้า
ธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ซ้ือสลากออมสินใน
จงัหวดัชุมพร ทั้งหมด 11 สาขา ของจงัหวดั
ชุมพร จ านวน 385 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง

ตวัอย่างแบบสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม ค่ าความสอดคล้องของ
เคร่ืองมือวิจยัวดัได้ท่ีระดบั 0.95 และค่าความ
เช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ท่ี
ระดับ 0.96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แ ก่  ค่ า ร้อ ยล ะ  ค่ า เฉ ล่ี ย  ค่ า เบ่ี ยง เบ น
มาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว  และค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบวา่  
1. ระดบัความส าคญัของปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีต่อความภกัดีในการซ้ือสลาก
ออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดั
ชุมพร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ระดบัความภกัดีในการซ้ือสลาก
ออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดั
ชุมพร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

3. ผลการการเปรียบเทียบความภกัดี
ในการซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ในจงัหวดั

1  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
2  อาจารยท่ี์ปรึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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ชุมพร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และวตัถุประสงค์
ท่ีซ้ือต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ กบัความภกัดีในการซ้ือสลากออม
สินของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัด
ชุมพร ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น พบวา่ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับค่อนข้างสูง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

5. ความคิดเห็นท่ีมีต่อความภักดี
ของผูซ้ื้อสลากออมสินของธนาคารออมสิน
ใน จังห วัด ชุ มพ ร  ส่ วน ให ญ่ จะ ซ้ื อ เก็ บ
ไว  ้เพราะเห็นว่าความเส่ียงไม่มี และสลาก
เป็นช่ือผู ้ซ้ือมีหลักฐานให้ไว้กับธนาคาร 
ดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารก าหนด 
 
ค าส าคัญ : ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 1 ความภกัดี 
2 สลากออมสิน 3 
 
Abstract 

The purposes of this research were 
to study : 1) Study of the factor of GSB 
lottery product with loyalty for buying of 
GSB's customer at Chumphon province  2 ) 
Study to loyalty for buying GSB lottery of 
GSB’s customer at Chumphon province 3 ) 
Study to loyalty for buying extra GSB 
lottery, to compare with the loyalty for 
buying extra GSB lottery of GSB’s 
customer at Chumphon province divided by 

personal factors  4) Examine the relationship 
between lotto product with customer’s 
loyalty of Government Saving Bank (GSB) 
at Chumphon province and 5 )  Study of 
Lottery Buyers of bank customers in the 
provinces. Using quantitative research 
methods. The sampling was 385 customers 
who bought lottery from 11 GSB branches 
at Chumphon province area using 
convenience sampling method. 
Questionnaires with IOC of 0.95 and 
reliability of .96 were used as a research 
tool. Statistics were Percentage, Mean, S.D., 
T-test, One Way ANOVA and Pearson 
Correlation Coefficient. 

The results were as follows: 
1. The level of importance of 

product factor affected to the loyalty for 
buying GSB Lottery of the customers in 
Chumphon province area for overall was at 
high level. 

2. The level of loyalty for buying 
GSB Lottery of Government Saving Bank at 
Chumphon for overall was at high level. 

3. The comparison’s result of 
loyalty for buying GSB Lottery from 
customers at Chumphon province divided by 
personal factors found that the different 
between gender, age, marital status, 
educational level, occupational, average 
monthly income, and buying aims of 
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customers were not different in giving 
comments about loyalty for buying GSB 
Lottery.  

4. The relationship between product 
factors which affected to loyalty for buying 
GSB Lottery of the customers at Chumphon 
province area found that for overall and in 
each aspect were having highly positive 
correlation statistically significant at 0.01 
level. 

5. The comments on loyalty of GSB 
Lottery customers of Government Saving 
Bank at Chumphon province was most of 
customer collect lottery because none of 
risk, the lottery is belong to the buyer name 
which provided evidence to the bank and 
interest determined by the bank. 
 
Keywords:  factor  of  product  1, loyalty 2,  
government  saving  bank  lottery 3 
 
บทน า   

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้
ประชากรท่ีตอ้งการออมเงินตอ้งมองหาความ
คุ้มค่าของช่องทางในการออมเงินนั้ น แต่
เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่มีสภาวะทาง
การเงินท่ีจ ากัดและมีปัจจัยในการใช้เงินท่ี
แตก ต่ างกัน  เพ ราะป ระช าก รทุ กคน มี
พฤติกรรมในการ ออมเงินท่ีไม่เหมือนกัน 
ส่วนใหญ่จะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการออมเงินและระยะเวลาท่ีเราจะต้อง

ออมเงินเป็นส่ิงส าคญั ในการน้ีช่องทางการ
ออมเงินจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีจะท าให้
การออมเงินนั้ นครอบคลุมความต้องการท่ี
ให้ผลประโยชน์กลับคืนมาได้มากท่ี สุด 
(รัฐนนัท ์วริิยะอ่องศรี. 2557) 
 ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงิน
ของรัฐโดยเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวง       
การคลงัมีวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งธนาคาร
ออมสินก็เพื่อการสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน     
มีความมัน่คงเขม้แข็งในชีวิตและครอบครัว
ของประชาชนอันเป็นนโยบายของรัฐบาล 
และเป็นเจตนารมณ์พื้นฐานของธนาคาร   
ออมสิน ธนาคารของปวงชน ซ่ึงด าเนินงาน     
เพื่ อปวงชน  เพื่อชุมชนและสังคม  ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา  ธนาคารออมสินได้
เป ล่ียนแปลงป รับป รุงพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานและการบริการในทุกด้านอย่าง
เป็นพลวตัร ธนาคารจึงได้ปรับตวัให้เข้ากับ
สถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกคา้มากกว่า 26 
ล้านบัญชี  โดยระดมทรัพยากรในทุกด้าน
เตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์รูปแบบ
การให้บริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรยิ่งข้ึน 
เพื่อรองรับการให้บริการท่ีสอดคล้องต่อ
ความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่มทุก
อาชีพและทุกช่วงวยั โดยปัจจุบันธนาคาร
ออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นรัฐวิสาหกิจ
ใน รูป ขอ งส ถ าบัน ก าร เงิน ท่ี มี รั ฐบ าล         
เป็ น ป ระกัน อ ยู่ ภ าย ใต้ก ารก ากับ ดู แ ล
กระทรวงการคลงั (ธนาคารออมสิน. 2551) 
 ธุร กิจการฝาก เงิน ถือว่า เป็นการ
บริการท่ีส าคญัของธนาคาร ซ่ึงธนาคารออม
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สินมีบริการฝากเงินท่ีมีความหลากหลาย
เพื่อให้ประชาชนเลือกใชบ้ริการไดต้ามความ
เหมาะสม ซ่ึงการออมไม่ได้หมายถึงการไม่
ใช้จ่าย แต่หมายถึงใช้เงินเม่ือจ าเป็นต้องใช ้
เงินออมจะเป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีก าหนดให้
เป้ าห ม าย ท่ี ว างไว้ น้ี เป็ น จ ริ ง ข้ึ น ม าได ้
นอกจากน้ีเงินออมยงัใช้ส าหรับแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่ง
คาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย ดงันั้นบุคคลจึง
ควรมีการออมอย่างสม ่าเสมอในชีวิต การท่ี
คนเรามีเป้าหมายอยา่งหน่ึงอยา่งใดในอนาคต 
ก็จะท าใหเ้กิดความกระตือรือร้นท่ีจะเก็บออม
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงประชาชนมีทางเลือกในการ
ออมหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การฝากกับ
เงินธนาคาร การซ้ือทองค ามาเก็บไวเ้พื่อขาย
ในอนาคต  การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล  การ
ลงทุนในกองทุนต่างๆ  การลงทุนในหุ้น
สามญั การลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน 
เป็นตน้  

สลากออมสิน เป็นรูปแบบหน่ึงของ
การออมเงิน โดยผูฝ้ากจะได้รับดอกเบ้ียตาม
อัตราท่ีก าหนด พร้อมมีสิทธ์ิลุ้นรางวลัทุก
เดือน  ครบก าหนดได้ เงินต้น คืนพ ร้อม
ดอกเบ้ียแบบคุม้แล้วคุ้มอีก ซ่ึงเป็นลักษณะ
พิเศษและเอกลกัษณ์เฉพาะของสลากออมสิน 
(ธนาคารออมสิน. 2558) โดยประเภทของ
การฝากเงินท่ีธนาคารออมสินให้บริการคือ 
เงินฝากออมสิน เงินฝากสลากออมสินพิเศษ 
และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 
โดยเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษเป็น
เงินฝากท่ี มีลักษณะเด่นท่ี เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมัน่คงใน
อนาคตให้กบัผูฝ้ากเท่านั้น แต่ยงัสามารถทวี
เงินออมของลูกคา้ท่ีมีโชคใหสู้งข้ึน โดยผูฝ้าก
มีสิทธ์ิถูกรางวลัตามท่ีธนาคารก าหนด โดย
ในอดีตนั้นธนาคารออมสินมีรูปแบบสลาก
หลายรูปแบบ ซ่ึงไดแ้ก่ สลากออมสินสามญั 
สลากออมสินพิเศษ สลากออมสินกุศลและ
สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) สลากออม
สินพิเศษประเภทพิมพ์มูลค่า ซ่ึงในปัจจุบัน
นั้นมีการจ าหน่ายสลากออมสินพิเศษแค่เพียง
รูปแบบเดียว โดยจ าหน่าย หน่วยละ 50 บาท
(ธนาคารออมสิน. 2551) และปัจจุบนัธนาคาร
เพื่ อก ารเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร        
(ธ.ก.ส.) นบัวา่เป็นคู่แข่งท่ีส าคญัของธนาคาร
ออมสิน  โดยได้ รับฝากเงินใน รูปสลาก 
เรียกว่า “สลากทวีสิน”จ าหน่ายหน่วยละ 500 
บาท (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร. 2551) ส่วนดา้นรางวลัท่ีลูกคา้จะ
ได้รับจะเห็นว่าสลากทวีสินมีมูลค่าสูงถึง 
20,000,000 บาท ส่วนสลากออมสินพิเศษมี
มูลค่าเพียง 10,000,000 บาท  นั่นก็หมายถึง
ลูกคา้อาจจะมีความตอ้งการรางวลัท่ีมีมูลค่าท่ี
มากกวา่ก็อาจเป็นได ้ 
 ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 ซ่ึงมี
สาขาเฉพาะในจังหวัดชุมพร รวมกัน 11 
สาขา โดยตลอดปี 2556 ได้ด าเนินการตาม
วิสัยทศัน์ดา้นการออมอย่างเด่นชดั จนเป็นท่ี
ประจกัษ์ถึงความส าเร็จดา้นส่งเสริมการออม 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ เศรษฐกิจของ
ประ เทศใน ปั จ จุบัน ท่ี ก าลัง เผ ชิญภาวะ
เศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน  ส่งผลให้รัฐบาลใน
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ประเทศต่างๆทัว่โลกก าหนดใช้มาตรการท่ีมี
อยูใ่หส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์วิกฤตดงักล่าว 
เช่น การเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ
โดยปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลง แม้ว่า
วิธีการดังกล่าวจะช่วยกระตุน้การจบัจ่ายใช้
สอยในภาคครัวเรือนภายในประเทศก็ตาม 
แต่ขณะเดียวกนักลบัส่งผลให้ผลตอบแทนท่ี
ไดจ้ากการออมลดลงเช่นเดียวกนัซ่ึงประชาชน
ท่ีออมเงินไว้เฉพาะในธนาคารพาณิ ชย์
จ  าเป็นต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออม
เพื่อผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในอนาคต และดว้ย
พฤติกรรมการออมของคนไทยในช่วงภาวะ
วกิฤตเศรษฐกิจและปัจจยัต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออม  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  จะเห็น
ความส าคัญท่ีว่า ธุรกิจธนาคารในประเทศ
ไทยมีอตัราการแข่งขนัท่ีสูงมากและคาดวา่มี
แนวโน้มจะเพิ่ มความรุนแรงมากข้ึนใน
อนาคต เน่ืองจากกระแสเศรษฐกิจ สังคม 
ก าร เมื อ ง ท่ี มี ทิ ศท างไม่ ชั ด เจน  ปั ญห า
สถานการณ์ความ  ขัดแยง้ของคนในสังคม
การเปล่ียนแปลงทางด้านพฤติกรรมของ
ลูกคา้ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ และ
ย ังต้องมีการแข่งขันกันเองในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั และจะเห็นได้ว่าความยิ่งใหญ่ของ
องค์การนั้ นไม่สามารถก าหนดความย ัง่ยืน
ของธนาคารได้ ซ่ึงปัญหาต่างๆ ล้วนส่งผล
กระทบต่อการลงทุนและการท าธุรกรรมกบั
ธนาคารชะลอตัวลงไป  และอีกไม่นาน
ประเทศไทยก าลงัจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีเป้าหมาย

หลักในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการไหลเวียน
ของสินคา้ บริการ และการลงทุนอยา่งเสรีท า
ให้ตลาดการให้บริการทางการเงินมีเพิ่มมาก
ข้ึน  สถาบัน ก าร เงิน ต่ างๆ  จึ งหั นม าให้
ความส าคัญและปรับกลยุทธ์ในเร่ืองของ
ความไวว้างใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้
มากข้ึน โดยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
ลูกค้าซ่ึงถือว่าเป็นการเร่ิมต้นสร้างความ
น่าเช่ือถือท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากความไวว้างใจ
และความน่าเช่ือถือมกัเกิดจากความใกล้ชิด
และผูกพนั ดงันั้นสินคา้และบริการต่างๆ ท่ี
ตอ้งการยืนหยดัอยู่ในตลาดไดด้้วยการสร้าง
ความไวว้างใจและน่าเช่ือถือจ าเป็นต้องเร่ง 
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
กิ จก รรม ใด  ๆ  ก็ ต าม ท่ี ส าม ารถ ท า ให้
กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเช่ือม ความสัมพนัธ์
กบัองค์กร คือส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้ง
ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะลูกค้าท่ีมี
ความจงรักภักดีท่ีมีต่อธนาคาร จะสามารถ
พยุงและผลักดันให้ธนาคารนั้นสามารถอยู่
รอดในตลาดได ้ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์สลากกับ
ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินใน
จงัหวดัชุมพร เน่ืองจากจงัหวดัชุมพรนั้น เป็น
จงัหวดัท่ีมีการเติบโตของเศรษฐกิจเติบโต
อย่างรวดเร็วและมีประชากรอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก เพื่อท่ีจะสามารถดึงดูดให้ลูกคา้
ของธนาคารเกิดความจงรักภัก ดี ท่ี มี ต่อ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างย ั่งยืน  และ
สามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้กับการ
วางแผนงานธุรกิจของธนาคารออมสินต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ท่ีมีต่อความภกัดีในการซ้ือสลากออมสินของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร 
 2. เพื่อศึกษาความภกัดีในการซ้ือ
สลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
จงัหวดัชุมพร 
 3. เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบความ
ภัก ดีในการซ้ือสลากออมสินของลูกค้า
ธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 4.  เพื่ อ ศึกษ าถึ งความสั มพัน ธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์กบัความภกัดีใน
การซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออม
สินในจงัหวดัชุมพร  
 5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูซ้ื้อ
สลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
จงัหวดัชุมพร 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1.  แบบของการวิจยั ใช้ระเบียบวิธี
วจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   

2.  ประชากร ได้แก่ ผูซ้ื้อสลากออม
สินในจงัหวดัชุมพร ทั้งหมด11 สาขา  

3.  กลุ่มตวัอย่างผูซ้ื้อสลากออมสิน
ของธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร จ านวน 
385 คนและไม่ทราบค่าประชากรท่ีแน่นอน 
วธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุ่มอยา่งตวัอยา่ง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) 

4.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในคร้ังน้ี มี 4 ชุด ไดแ้ก่  

1)แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
การศึกษา รายได้ มูลค่ารวมสลากออมสิน 
ความถ่ีในการฝากเงินแบบสลากออมสิน 

2)แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีต่อความภักดีในการซ้ือ
สลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
จงัหวดัชุมพร 

3)แบบสอบถามเก่ียวกับความ
ภัก ดีในการซ้ือสลากออมสินของลูกค้า
ธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร 

4)ความคิดเห็นของผู ้ซ้ือสลาก
ออมสินของธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 1)  ขอความร่วมมือไปยงัธนาคาร
ออมสินทุกสาขา เพื่อเก็บขอ้มูลให้ลูกคา้ตอบ
แบบสอบถาม 

 2) น าแบบสอบถามไปแจกให้
กลุ่มลูกคา้  

 3) ท าการรวบรวมแบบสอบถาม
ทั้งหมดและตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถาม
ทุกฉบบัว่าการตอบแบบสอบถามนั้นขอ้มูล
ครบถว้นหรือไม่ 
 6 .  ก าร วิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล  โ ด ย
วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคาร
ออมสินในจังหวดัระดับความส าคัญของ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีต่อความภกัดีในการ
ซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสิน
ในจงัหวดัชุมพร เปรียบเทียบความภักดีใน
การซ้ือสลากออมสินของลูกค้าในจังหวดั
ชุมพร และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
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ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อความภกัดีในการ
ซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสิน
ในจงัหวดัชุมพร สถิติท่ีใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้ แ ก่  ค่ า ร้อ ยล ะ  ค่ า เฉ ล่ี ย  ค่ า เบ่ี ยง เบ น
มาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว  และค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 
สรุปผลการวจัิย   
 1.  ระดบัความส าคญัของปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อความภกัดีในการซ้ือสลาก
ออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดั
ชุมพร โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
ได้แ ก่  การท่ี มีโอกาส ถูกรางว ัล  36 ค ร้ัง 
ส ามารถใช้ เป็นหลักประกัน สิน เช่ือกับ
ธนาคารได ้สามารถขายคืนเม่ือถือสลากออม
สินครบ 3 เดือนโดยไม่เสียค่าปรับหรือหัก
เงินตน้ สามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัซอง หรือ
หลักประกันการค ้ าประกันสัญญา และ
สามารถใช้หลกัประกนัการประกนัตวัในชั้น
ศาลได ้ 
 2. ระดบัความภกัดีในการซ้ือสลาก
ออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดั
ชุมพร โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ได้แ ก่   ด้าน
ทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมัน่ต่อ
ตราสินค้า  และด้ านการซ้ื อซ ้ า ต่อ เน่ื อง
ตลอดเวลา ตามล าดบั ซ่ึงในด้านทศันคติท่ีดี
ต่อตราสินคา้ เพราะมีความภูมิใจท่ีจะบอกว่า

ใช้บริการตราสินคา้น้ี คิดว่าช่ือเสียงของตรา
สินคา้เป็นสาเหตุให้เลือกใช้บริการ และพูด
ถึงตราสินค้าน้ีให้ผู ้อ่ืนฟังเสมอ ส่วนด้าน
ความเช่ือมั่น ต่อตราสินค้า เพราะมีความ
เช่ือมัน่ในความมัน่คงของตราสินคา้ มีความ
เช่ือมัน่ในความซ่ือสัตยข์องตราสินคา้ และมี
ความเช่ือมั่นในความรับผิดชอบของตรา
สินคา้ และดา้นการซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดเวลา 
เพราะมีความชอบในตราสินค้าน้ีอยู่เสมอ 
พร้อมจะแนะน าตราสินคา้น้ีให้คนท่ีรู้จกัมา
ใช้บริการดว้ย และยงัคงใช้บริการตราสินคา้
น้ี อยู่ เส มอแม้ว่ าตราสิ นค้า อ่ืน จะ เสนอ
ทางเลือกท่ีน่าสนใจ ตามล าดบั  
 3. เปรียบเทียบความภกัดีในการซ้ือ
สลากออมสินของลูกค้าในจังหวัดชุมพร 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้
และวตัถุประสงค์ของการซ้ือ ท่ีต่างกันก็มี
ความคิดเห็นต่อความภักดีในการซ้ือสลาก
ออมสินไม่แตกต่างกนั  
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑส์ลากกบัความภกัดีในการซ้ือสลาก
ออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดั 
พบว่า ในด้านทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า ใน
ด้านความเช่ือมัน่ต่อตราสินค้า และในด้าน
การซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดเวลา พบว่า ทั้ งใน
ภาพรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวก
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.01 ทุกดา้น โดยสามารถสรุปความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กบัความภกัดีใน
การซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออม
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สินในจงัหวดัชุมพร พบว่า มีความ สัมพนัธ์
ทางบวกระดบัค่อนขา้งสูง 
 5. ความคิดเห็นท่ีมีต่อความภักดี
ของผูซ้ื้อสลากออมสินของธนาคารออมสิน
ในจงัหวดัชุมพร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เน้ือหา (Content) โดยสรุปความคิดเห็นท่ีมี
ต่อความภักดีของผู ้ซ้ือสลากออมสินของ
ธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร ส่วนใหญ่
จะซ้ือเก็บไว ้ ความเส่ียงไม่มี เพราะสลากเป็น
ช่ือผูซ้ื้อมีหลกัฐานให้ไวก้บัธนาคาร ดอกเบ้ีย
ตามท่ีธนาคารก าหนด  
 
อภิปรายผล  
 1.  ระดบัความส าคญัของปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อความภกัดีในการซ้ือสลาก
ออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดั
ชุมพร โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
ได้แ ก่  การท่ี มีโอกาส ถูกรางว ัล  36 ค ร้ัง 
ส ามารถใช้ เป็นหลักประกัน สิน เช่ือกับ
ธนาคารได ้สามารถขายคืนเม่ือถือสลากออม
สินครบ 3 เดือนโดยไม่เสียค่าปรับหรือหัก
เงินตน้ สามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัซอง หรือ
หลักประกันการค ้ าประกันสัญญา และ
สามารถใช้หลกัประกนัการประกนัตวัในชั้น
ศาลได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัณัฐพงศ ์ ศิรธรานนท ์
และคณะ. (2555) ได้ศึกษาถึงปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินของธนาคารออม
สิน พบว่า ผูต้อบมีความต้องการในการซ้ือ
สลากออมสินเพื่ อการเส่ี ยงโชค มีความ
คิดเห็นต่อการลงทุนในสลากออมสินมาก

ท่ีสุด คือ การลงทุนซ้ือสลากออมสินมีความ
เส่ียงต ่าเม่ือเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืนๆ 
โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสลากออมสินของธนาคารออมสิน 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการติดสินใจเลือก
ซ้ือสลากออมสินของธนาคารออมสินมาก
ท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก และดา้นราคา และน้อยท่ีสุด ดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีความส าคัญอยู่ใน
ระดบัมาก  
 2. ระดบัความภกัดีในการซ้ือสลาก
ออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดั
ชุมพร โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ได้แ ก่   ด้าน
ทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ ดา้นความเช่ือมัน่ต่อ
ตราสินค้า  และด้ านการซ้ื อซ ้ า ต่อ เน่ื อง
ตลอดเวลา ตามล าดบั ซ่ึงในด้านทศันคติท่ีดี
ต่อตราสินคา้ เพราะมีความภูมิใจท่ีจะบอกว่า
ใช้บริการตราสินคา้น้ี คิดว่าช่ือเสียงของตรา
สินคา้เป็นสาเหตุให้เลือกใช้บริการ และพูด
ถึงตราสินค้าน้ีให้ผู ้อ่ืนฟังเสมอ ส่วนด้าน
ความเช่ือมั่น ต่อตราสินค้า เพราะมีความ
เช่ือมัน่ในความมัน่คงของตราสินคา้ มีความ
เช่ือมัน่ในความซ่ือสัตยข์องตราสินคา้ และมี
ความเช่ือมั่นในความรับผิดชอบของตรา
สินคา้ และดา้นการซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดเวลา 
เพราะมีความชอบในตราสินค้าน้ีอยู่เสมอ 
พร้อมจะแนะน าตราสินคา้น้ีให้คนท่ีรู้จกัมา
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ใช้บริการดว้ย และยงัคงใช้บริการตราสินคา้
น้ี อยู่ เส มอแม้ว่ าตราสิ นค้า อ่ืน จะ เสนอ
ทางเลือก ท่ี น่ าสนใจ ตามล าดับ  ตรงกับ 
Kassim and Abdullah (2010) ศึ ก ษ าพ บ ว่ า 
ความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวกต่อความภกัดีทั้งในมิติของการบอก
ต่อ และความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ขณะท่ี
ความไวว้างใจของลูกค้ามีความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวกต่อความภกัดีในมิติเดียวคือการบอก
ต่อ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิระวฒัน์  อนุวิชชานนท ์
และคณะ. (2555) พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพ
ของพนกังานให้บริการ ขั้นตอนในการสั่งซ้ือ 
คุณภาพของสินค้าท่ีสั่งซ้ือ การดูแลสินคา้ท่ี
ไม่ตรงกบัค าสั่งซ้ือ และความตรงต่อเวลา มี
ผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้น
ดา้นคุณภาพของพนกังานให้บริการ ขั้นตอน
ในการสั่งซ้ือ ความถูกตอ้งของสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ 
สภาพของสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ คุณภาพของสินคา้ท่ี
สั่งซ้ือ และความตรงต่อเวลา มีผลต่อความพึง
พอใจของผูบ้ริโภค และยงัรวมถึงปัจจยัด้าน
คุณภาพของข้อมูล ขั้ นตอนในการสั่งซ้ือ 
ความตรงต่อเวลา และความพึงพอใจ มีผลต่อ
ความภกัดีของผูบ้ริโภค 
  3. เปรียบเทียบความภกัดีในการซ้ือ
สลากออมสินของลูกค้าในจังหวัดชุมพร 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้
และวตัถุประสงค์ของการซ้ือ ท่ีต่างกันก็มี
ความคิดเห็นต่อความภักดีในการซ้ือสลาก
ออมสินไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ศราวดี 
เมฆทับ. (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ใน
เขตพื้นท่ีดูแลธนาคารออมสินสาขาพิบูลมงั
สาหาร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
ของลูกค้าท่ี เลือกซ้ือสลากออมสิน  ด้าน
ผลตอบแทน ไม่แตกต่างกนั 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑส์ลากกบัความภกัดีในการซ้ือสลาก
ออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินในจงัหวดั 
พบว่า ในด้านทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้า ใน
ด้านความเช่ือมัน่ต่อตราสินค้า และในด้าน
การซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดเวลา พบว่า ทั้ งใน
ภาพรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวก
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.01 ทุกดา้น โดยสามารถสรุปความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กบัความภกัดีใน
การซ้ือสลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออม
สินในจงัหวดัชุมพร พบว่า มีความ สัมพนัธ์
ทางบวกระดบัค่อนขา้งสูง 
 5. ความคิดเห็นท่ีมีต่อความภักดี
ของผูซ้ื้อสลากออมสินของธนาคารออมสิน
ในจงัหวดัชุมพร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เน้ือหา (Content) โดยสรุปความคิดเห็นท่ีมี
ต่อความภักดีของผู ้ซ้ือสลากออมสินของ
ธนาคารออมสินในจงัหวดัชุมพร ส่วนใหญ่
จะซ้ือเก็บไว ้ ความเส่ียงไม่มี เพราะสลากเป็น
ช่ือผูซ้ื้อมีหลกัฐานให้ไวก้บัธนาคาร ดอกเบ้ีย
เป รี ย บ ต า ม ท่ี ธ น า ค า ร ก า ห น ด  ซ่ึ ง 
Mandhachitara and Poolthong (2011) พบว่า 
การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความภัก ดี เชิงพฤติกรรม  และมี อิท ธิพล
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ท างอ้อม โดย มี ค ว ามภัก ดี เชิ งทั ศน ค ติ         
เป็นตวัแปร 
 
ข้อเสนอแนะ   
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
 1.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  

  1 .1 .1  ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า 
ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
น่าสนใจอยู่เสมอ เพราะลูกคา้พึงคิดเสมอว่า 
สิ น ค้ า ใ ด ท่ี ใ ช้ บ ริ ก า ร อ ยู่ ป ร ะ จ า นั้ น
คุณประโยชน์ตอ้งมากกวา่ท่ีอ่ืน  

  1.1.2 ควรมีบริการท่ี ดีและ
ครบวงจรท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ได้มากกว่าท่ีอ่ืน ดงันั้นองค์กรจึงตอ้งพฒันา
และปรับปรุงเพื่อมิให้ เสียความภักดีของ
ลูกคา้ได ้

  1 .1 .3  ควรมีการออกแบบ
สินคา้และรางวลัใหห้ลากหลายมากกวา่น้ีเพื่อ
เป็นการกระตุน้ความตอ้งการ 

1.2 ความภกัดีของลูกคา้ 
  1.2.1 ความภกัดีของลูกคา้จะ

เกิดข้ึนได้ก็ เม่ือมีทัศนคติท่ีดีท่ี มีต่อสินค้า 
ดงันั้นผูใ้ห้บริการ ควรตอ้งมีการพฒันาทั้งตวั

สินคา้และบริการเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี
ในระยะยาวระหวา่งลูกคา้กบัองคก์ร 

  1.2.2 องค์กรควรสร้างความ
เช่ือมั่นให้ลูกค้าได้มั่นใจอยู่เสมอ ในความ
มัน่คงและเกิดความเช่ือมัน่ในการลงทุน 

  1.2.3 ควรประชาสัมพนัธ์ให้
ลูกคา้เกิดความเขา้ใจต่อขีดความสามารถใน
การบริการของธุรกิจในระดบัท่ีลึกซ้ึง เพื่อมิ
ให้เกิดความคาดหวงัท่ีเกิดจริงจนกลายเป็น
ความผดิหวงัได ้

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
     2.1 ศึกษาถึงความภกัดีในการซ้ือ

สลากออมสินของลูกคา้ธนาคารออมสินใน
สาขาต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและ
หลากหลายเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้
ในการบริหารจดัการสาขาต่อไป 

    2 .2  ศึ ก ษ า เป รี ย บ เที ย บ ก าร
ให้บริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารออม
สินกับธนาคารพาณิชย์ซ่ึ งเป็นของชาว
ต่างประเทศ เพื่อจะไดเ้ทียบมาตรฐานสินคา้
และการบริการ และหาขอ้แตกต่างและเป็น
การประเมินกลยุทธ์ท่ีแต่ละแห่งไดน้ ามาใช้
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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