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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ืองการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังตอไปนี้ 
 
3.1 กรอบแนวคิด 
 ศึกษาถึงรูปแบบการออมในแตละรูปแบบรวมถึงปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดการออมเพ่ือ
การดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงการออมของประชาชน
ในแตละคนอาจจะมีวิธีการเลือกการออมท่ีแตกตางกันออกไปและการศึกษาในคร้ังนี้ไดกําหนด
ขอบเขตของกลุมตัวอยางเปนประชากรท้ังหมด  6 อาชีพ ไดแก อาชีพเกษตรกร พนักงาน
บริษัทเอกชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจางท่ัวไป/ลูกจางท่ัวไปและอาชีพธุรกิจสวนตัว/
คาขาย ในเขตเมืองเชียงใหม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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รูปแบบการออมของประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหม 

การออม 
กับธนาคาร

พาณิชย 

การออม 
กับบริษัท 
ประกันชีวิต 

กองทุนรวม 
เพื่อการ 
เลี้ยงชีพ 

การลงทุนใน
สินทรัพยหรือ
หลักทรัพยทาง

การเงิน 

การฝากเงินกับ
สหกรณออม

ทรัพยและสถาบัน
การเงินอ่ืนๆ 

ปจจัยท่ีมีผลตอ
การออม 
1.เก็บไวใชในยาม
เจ็บปวย   
2.เก็บไวในยาม
ชรา  
3.ไดผลตอบ 
แทนท่ีแนนอน  
4.คํานึงถึง
ผลประโยชนท่ี
ไดรับจากการออม 
5.เปนหลักประกัน
ใหตนเองและ
ครอบครัว 
6.ปลอดภัยมีสภาพ
คลองสูง  
7.ผูอื่นชักชวน/
พนักงานชักชวน 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ออม 
1.เก็บไวใชในยาม
เจ็บปวย   
2.เก็บไวใชในยามชรา  
3.สามารถลดหยอน
ภาษีได  
4.ใหความคุมครอง
หลายดาน 
5.กูยืมเงินมาใชไดกอน 
6.ไดผลตอบแทน
แนนอน 
7.ผูอ่ืนชักชวน/
พนักงานชักชวน 
8.เปนหลักประกันให
ตนเองและครอบครัว 
9.คํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีไดรับ
จากการออม 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอ
การออม 
1.เก็บไวใชในยาม
เจ็บปวย   
2.มีสิทธิประโยชน
ทางดานภาษ ี
3.เก็บไวในยาม
ชรา 
4.ไดผลตอบแทน
สูงกวาฝาก
ธนาคาร 
5.เปนหลักประกัน
ใหตนเองและ
ครอบครัว 
6.คํานึงถึง
ผลประโยชน
มากกวาการออม 

 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอ
การออม 
1.สามารถหา
ผลประโยชนได   
2.เก็บไวในยาม
ชรา  
3.สามารถใชเปน
เครื่องประดับ 
4.เปนหลักประกัน
ใหตนเองและ
ครอบครัว 
5.เก็บสะสม 
6.สภาพคลองสูง  
7.ความตองการ
เก็บออมไวใหบุตร
หลาน 
8.ผลตอบแทน
คุมคาและแนนอน 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอ
การออม 
1.เก็บไวใชในยาม
เจ็บปวย   
2.เก็บไวในยาม
ชรา  
3.ไดผลตอบแทนท่ี
แนนอน  
4.สามารถ
ลดหยอนภาษีได 
5.สามารถกูยมืเงิน
มาใชไดกอน 
6.ไดผลตอบแทน
แนนอน 
7.เปนหลักประกัน
ใหตนเองและ
ครอบครัว 
8.ผูอื่น/พนักงาน
ชักชวน 
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จากกรอบแนวคิดจะเห็นไดวาการออมนั้นมีหลายวิธีซ่ึงประชาชนแตละคนก็จะเลือกวิธีการ
ออมท่ีแตกตางกันออกไป ในการศึกษาในคร้ังนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดวยระบบการ
ออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพสําหรับประชาชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม โดยมีปจจัยพื้นฐาน
ท่ีสําคัญท่ีสุดไดแก การประกอบอาชีพซ่ึงเปนตัวกําหนดปริมาณการออมและพฤติกรรมการออม
นําไปสูปจจัยท่ีสงผลตอการออมระยะยาวและรูปแบบการออมระยะยาวซ่ึงจะสงผลตอไปใน
อนาคต โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 1. การออมกับธนาคารพาณิชย โดยท่ีปจจัยท่ีประชาชนเลือกฝากเงินไวกับธนาคารก็เพื่อจะ
เก็บไวใชในยามเจ็บปวยเพื่อเก็บไวในยามชรา ไดผลตอบแทนที่แนนอน คํานึงถึงผลประโยชนท่ี
ไดรับจากการออม เพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัว ปลอดภัยมีสภาพคลองสูง ผูอ่ืน
ชักชวน/พนักงานชักชวน 

2. การออมกับบริษัทประกันชีวิต โดยท่ีปจจัยท่ีประชาชนเลือกประกันชีวิต ประกอบดวย
ปจจัยเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวย  เพื่อเก็บไวใชในยามชรา  สามารถลดหยอนภาษีได ใหความ
คุมครองหลายดาน  ผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวน  สามารถกูยืมเงินมาใชกอนได  ไดผลตอบแทนท่ี
แนนอน  เพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวและคํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการ
ออม 

 3. กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยท่ีประชาชนเลือกท่ีจะลงทุนไวกับกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ประกอบไปดวยปจจัยเพื่อเก็บไวในยามเจ็บปวย เพื่อเก็บไวใชในยามชรา มีสิทธิประโยชน
ทางดานภาษี ไดรับผลตอบแทนสูงกวาฝากธนาคาร เปนหลักประกันในตนเองและครอบครัวและ
คํานึงถึงผลประโยชนมากกวาการออม 

 4. การลงทุนในสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน ในท่ีนี้หมายถึง การลงทุนบานหรือ
ท่ีดินเพื่อท่ีอยูอาศัย การลงทุนบานหรือท่ีดินเพื่อธุรกิจ ทองคํา พันธบัตร การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย การที่ประชาชนเลือกท่ีจะลงทุนในสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน เนื่องมาจาก
ตองการเพื่อเก็บไวใชในยามชรา เปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวสามารถหาผลประโยชน
ได เชน คาเชา เพื่อเก็งกําไร สามารถใชเปนเคร่ืองประดับ เก็บสะสม สภาพคลองสูง ผลตอบแทน
คุมคาและแนนอนและความตองการเก็บออมไวใหบุตรหลาน 
 5. การออมในรูปแบบการฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ โดยท่ี
สถาบันการเงินประกอบไปดวย การออมกับสหกรณออมทรัพยและการออมกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ โดยมีเหตุผลการออมคือเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวย  เพื่อเก็บไวใชในยาม
ชรา สามารถลดหยอนภาษีได ผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวน สามารถกูยืมเงินมาใชได ได
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ผลตอบแทนท่ีแนนอน เพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัวและ คํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากการออม 
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    การศึกษาในครั้งนี้ ตองการศึกษาในเขตอําเภอเมือง จึงไดเลือกประชาชนในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม โดยการสุมตัวอยางจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงมีอยูประมาณ 
146,800 คน (ท่ีมา :งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล) การคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางท่ีจะทําการสุมตัวอยางในคร้ังนี้ใช การคํานวณแบบ Taro Yamane ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ 5% ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ไดจํานวนกลุม
ตัวอยางท้ังส้ิน 400 ราย โดยเนนประชาชนวัยทํางาน และทําการคํานวณไดดังนี้ 

 n            =       ______N_____ 
              (1 + Ne2) 
โดยท่ี n             คือ   จํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N            คือ   จํานวนประชากรในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 e             คือ   คาความคลาดเคล่ือนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

จากการแทนคา 
 n  =                 146,800            . 

                                                                     (1+146,800X0.052) 
   =               398.91    ตัวอยาง 
      ผลจากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ี 398.91 ตัวอยาง ผูศึกษาจึงไดปรับขนาด

ตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยกลุมตัวอยางจะตองเปนประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเทานั้น 
 
3.3 วิธีการศึกษา 
 เนื่องจากการคนควาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเพ่ือการ
ดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอ
การออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมและเพื่อศึกษา
ถึงความพึงพอใจในการออมเพื่อการดํารงชีพยามชราภาพของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม โดยมีการศึกษาดังตอไปนี้ 
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3.3.1. ศึกษาหารูปแบบการออมของประชาชนเพ่ือจะทราบวาประชาชนในเขตอําเภอ
เมืองจะมีการออมเพ่ือเก็บไวใชในยามชราภาพในรูปแบบใดบาง ดังตอไปนี้ 

1)  การออมกับธนาคารพาณิชย 
2)  การออมกับการประกันชีวิต 
3)  การออมกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
4)  การลงทุนในสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน 
5)  การฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ                 
3.3.2. เพื่อเปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกการออมในรูปแบบตาง ๆ โดยมี

ปจจัยท่ีจะสงผลตอการออมประกอบไปดวย 
1. การออมกับธนาคารพาณิชย ศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกการออม ประกอบไปดวย 

1) เก็บไวใชในยามเจ็บปวย   
2)   เพื่อเก็บไวในยามชรา  
3)  ไดผลตอบแทนท่ีแนนอน  
4)   คํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการออม 
5)    เพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัว 
6)    ปลอดภัยมีสภาพคลองสูง เชน ฝาก/ถอน ไดทุกวนั 
7)    ผูอ่ืนชักชวน/พนักงานชักชวน 

2. การออมกับการประกันชีวิต ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกการออม ประกอบไปดวย 
1)   เพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวย 
2)    เพื่อเก็บไวใชในยามชรา สามารถหักลดหยอนภาษีได 
3)    สามารถลดหยอนภาษีได  
4)    ใหความคุมครองหลายดาน เชน ตาย , เจ็บปวย เปนตน 
5)     ผูอ่ืนชักชวน / พนักงานชักชวน 
6)   สามารถกูยืมเงินมาใชกอนได 
7)    ไดผลตอบแทนท่ีแนนอน 
8)    เพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัว 
9)    คํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการออม 

3. กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกการออม ประกอบไปดวย 
1)   เพื่อเก็บไวในยามเจ็บปวย 
2)    มีสิทธิประโยชนทางดานภาษี 
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3)    เพื่อเก็บไวใชในยามชรา 
4)   ไดรับผลตอบแทนสูงกวาฝากธนาคาร 
5)    เปนหลักประกันในตนเองและครอบครัว 
6)    คํานึงถึงผลประโยชนมากกวาการออม 

4. การลงทุนในสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกการออม 
ประกอบไปดวยปจจัยดังตอไปนี้ 

1)  สามารถหาผลประโยชนได เชน เชาบาน, เชาท่ีดิน เปนตน 
2) เพื่อเก็บไวใชในยามชรา 
3)  สามารถใชเปนเคร่ืองประดับทองคํา, เคร่ืองเพชร 
4) เปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัว 
5) เก็บสะสม 
6) สภาพคลองสูง 
7)    ผลตอบแทนคุมคาและแนนอน 
8)   ความตองการเก็บออมไวใหบุตรหลาน 

5. การฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยและสถาบันการเงินอ่ืนๆ ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก
การออม ประกอบไปดวยปจจัยดังตอไปนี้    

1) เพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวย 
2) เพื่อเก็บไวใชในยามชรา 
3) ผูอ่ืนชักชวน , มีเจาหนาท่ีมาแนะนําหรือชักชวน 
4) สามารถลดหยอนภาษีได 
5) สามารถกูยืมเงินมาใชได 
6) ไดผลตอบแทนท่ีแนนอน 
7) เพื่อเปนหลักประกันใหตนเองและครอบครัว 
8) คํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการออม 

3.3.3 การวัดระดับความพึงพอใจตอการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพประเภทตาง ๆ 
วัดระดับความสําคัญของระดับความพึงพอใจของการออมประเภทตาง ๆ เปนลักษณะใหเลือก 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด 
 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีในการศึกษา คือ การใชแบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณ 

 



 

 

29

 
3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 1. วิธีวิเคราะหขอมูล การศึกษารูปแบบการออมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆและ
การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกการออมเพื่อการดํารงชีพยามชราภาพประเภทตาง ๆ ใชการ
วิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใช คาสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 
(Mean) 
 2. วิธีวิเคราะหระดับความพึงพอใจของการออมประเภทตาง ๆ ใชมาตราวัดของ Likert’s 
Scale สําหรับการวัดระดับความสําคัญของระดับความพึงพอใจของการออมประเภทตาง ๆ เปน
ลักษณะใหเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ
การใหคะแนนในแตละระดับและหลักเกณฑการแปลความหมายของระดับคาเฉล่ีย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงการกําหนดระดับคะแนนตอระดับความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
                        มากท่ีสุด 5 
                        มาก 4 
                        ปานกลาง 3 
                        นอย 2 
                        นอยท่ีสุด 1 

 

สําหรับเกณฑในการแปลความหมาย ไดกําหนดไวโดยใชมาตราวัดตัวแปรที่ตองการ
วิเคราะห มาแบงเปนชวงเทา ๆ กัน ต้ังแต 1-5 คะแนน คาเฉล่ียท่ีไดนํามาแปลความหมาย ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงการกําหนดระดับคาเฉล่ียตอการแปลความหมายจัดอันดับ 
 

การแปลความหมาย คาคะแนนเฉล่ีย 
                      มากท่ีสุด 4.50-5.00 
                      มาก 3.50-4.49 
                      ปานกลาง 2.50-3.49 
                      นอย 1.50-2.49 
                      นอยท่ีสุด 1.00-1.49 




