
บทที่ 3 

ระเบียบ วิธีวจิัย 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 ศึกษาเกี่ยวกับ

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลา การเปนลูกคา และใน สวนท่ี 2 ศึกษาถึงปจจัย

ท่ีมีผลตอการซ้ือสลากออมสิน โดยใชดานกลยุทธการตลาดสําหรับองคกร บริการ 7 ดาน 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการขาย ดานพนักงาน ดาน

กายภาพและรูปแบบการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และคาผลตอบแทน 

 3.1  กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

    ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสิน

พิเศษลูกคาธนาคารออมสินอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รวมถึงการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล กับปจจัยการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสินอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม  และการคํานวณมูลคาปจจุบัน ดังรูป 3.1 
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ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูซ้ือสลากออมสินพิเศษ  
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอ

เดือน และระยะเวลาการเปนลูกคา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

โดยใชดานกลยุทธการตลาดสําหรับองคกร บริการ 7 ดาน ประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ี 
4. ดานสงเสริมการขาย 
5. ดานพนกังาน 
6. ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ 
7. ดานกระบวนการใหบริการ 

การซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

การออมเงิน 
1.พฤติกรรมการออมท่ีแตกตางกัน 
2.วัตถุประสงคในการออม 
3. การเลือกประเภทในการออมโดย
สลากออมสินพิเศษ 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจยัพืน้ฐาน

สวนบุคคลกับปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสิน 

การคํานวณมูลคาปจจุบัน 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

      ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกคาท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน ใน

อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม  เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงกําหนดกลุมโดย 

แบงตามสาขาของธนาคารออมสิน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บสาขาละ 30 ตัวอยาง 

จํานวน 12 สาขา รวมท้ังส้ิน 360 ตัวอยาง เพ่ือเปนการกระจายตัวของขอมูลโดยใหแตละสาขาเปน

ตัวแทนของประชากรท่ีใชในการเก็บตัวอยาง และทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการเลือก

ตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะเปน  (Non probability Sampling) และสุมแบบโควตา (Quota 

Sampling) ซ่ึงจะแบงขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากร ดังตารางท่ี 1.3 

ตารางท่ี 1.3 : จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของผูซ้ือสลากออมสินแยกตามสาขาของธนาคาร

ออมสิน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ชื่อโรงเรียน กลุมตัวอยาง 

ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม 30 

ธนาคารออมสินสาขาเขตเชียงใหม 30 

ธนาคารออมสิน สาขาหนองหอย 30 

ธนาคารออมสินสาขา ยอย เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม2 ช้ัน G 30 

ธนาคารออมสินสาขา มีโชคพลาซา 30 

ธนาคารออมสิน สาขามหาวทิยาลัยเชียงใหม 30 

ธนาคารออมสิน สาขาภาค 8 30 

ธนาคารออมสิน สาขาประตูชางเผือก 30 

ธนาคารออมสิน สาขาบวกครกหลวง 30 

ธนาคารออมสิน สาขานิมมานเหมินทร 30 

ธนาคารออมสิน สาขาทาแพ 30 

ธนาคารออมสิน สาขาทิพยเนตร 30 

รวม 360 
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3.3 วิธีการศึกษา 

         3.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

   1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
          เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากลูกคาท่ีซ้ือสลากออมสินพิเศษท่ีธนาคารออมสิน ใน

อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล จาก

กลุมตัวอยางจํานวน 360 ราย 

     2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   

        รวบรวมจากการศึกษาคนควาเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือ วารสาร 

ส่ิงพิมพ ฐานขอมูลและเว็บไซตที่เกี่ยวของ 

 

 3.3.2   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูลปฐมภูมิคือแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลา การ

เปนลูกคาของธนาคารออมสิน  

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสลากออมสิน โดยใชดานกลยุทธการตลาดสําหรับ

องคกร บริการ 7 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการขาย 

ดานพนักงาน ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ  

โดยคําถามท่ีใชในการศึกษามีดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ 

1. ความม่ันคงและช่ือเสียงของธนาคารออมสิน 

2. ความนาจะเปนท่ีจะมีโอกาสถูกรางวัล 

3. ความสามารถคํ้าประกันการกูเงินได 

4.  ความสามารถไถถอนคืนกอนกําหนดได เปนตน 
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ดานราคา 

1. สลากออมสินพิเศษราคาหนวยละ 50 บาท และหนวยละ 100 บาท 

2. ผลตอบแทนเม่ือถือสลากครบกําหนดมีคาเทากับ 2.75 บาทตอหนวย และ 10.50 บาท

ตอหนวย 

3. ผลตอบแทนโดยรวมสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน 

4. ความเหมาะสมของจํานวนเงินท่ีถูกหักในกรณีถอนสลากกอนถึงอายุครบกําหนด  

เปนตน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

1. สามารถซ้ือสลากออมสินไดท่ีธนาคารออมสินทุกสาขาท่ัวประเทศ 

2. การซ้ือสลากออมสินพิเศษโดยผานระบบ Internet 

3. การรับรางวัล ผูฝากสามารถขอรับรางวัลไดท่ีสาขาใดก็ไดท่ัวประเทศ 

4. การรับรางวัลสลากออมสินพิเศษสามารถโอนเงินรางวัลเขาบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ

ได อาทิ บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 

ดานสงเสริมการตลาด 

1. พนักงานออมสินเปนผูชักชวนใหซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

2. การโฆษณาสลากออมสินพิเศษผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน ปายโฆษณา วิทยุ     

อินเตอรเน็ต 

3. การแจกของขวัญพิเศษเม่ือซ้ือสลากออมสินในแตละคร้ัง 

4. ออกบูธเพ่ือแสดงผลิตภัณฑของธนาคารออมสินและประชาสัมพันธรวมกับหนวยงาน

ของภาครัฐ เปนตน 

ดานกระบวนการใหบริการ 

1. พนักงานสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสลากออมสินไดเปนอยางดี 

2. ไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

3. มีพนักงานใหบริการสอบถามดานรางวัลสลากออมสิน 

4. เอกสารประกอบท่ีใชในการซ้ือสลากออมสินพิเศษมีเพียงสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน เปนตน 
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ดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ 

1. รูปแบบสลากสวยงามมีการปรับเปล่ียนอยูเสมอ 

2. ภายในสาขามีเคานเตอรบริการเพียงพอสะดวกสําหรับบริการลูกคา 

3. ภายในสาขามีอุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัย 

4. มีการจัดงานสลากออมสินสัญจรตามภูมิภาคตางๆ มีการออกรางวัลและจําหนายสลาก

พรอมกันไปดวย เปนตน 

ดานพนักงานผูใหบริการ 

1. จํานวนพนักงานท่ีใหบริการมีเพียงพอ 

2. ความนาเชื่อถือของพนักงาน 

3. พนักงานใหบริการลูกคาอยางเสมอภาค 

4. พนักงานมีความรูความสามารถและ ความชํานาญ เปนตน 

ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 

1. ความรวดเร็วในการใหบริการ 

2. การใหบริการไมเกิดขอผิดพลาด 

3. ชองทางการบริการมีหลากหลาย 

4. การปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคาท่ีซ้ือสลากออมสิน เปนตน 

 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

1.  ขอมูลท่ัวไป จากแบบสอบถามสวนท่ี 1 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหา 

คารอยละ  

2.  ขอมูลจากแบบสอบถามสวนท่ี 2 วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตามข้ันตอนดังนี้ 

  2.1 การวัดระดับการใหความสําคัญของคําถามแบบประมาณคา (Rating scale) 

(กุณฑลี,2551) โดยใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert’s Scale) วัดระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการเลือก 

5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนในแตละ

ระดับดังนี้  
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ระดับความสําคัญ  ระดับคะแนน 

มากท่ีสุด     5 

มาก       4 

ปานกลาง     3 

นอย        2 

นอยท่ีสุด     1 

    2.2 คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและแปลความหมายของระดับเฉล่ีย

โดยใชเกณฑดังนี้  

    คาเฉล่ีย    ระดับความสําคัญ 

    4.50 - 5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด  

3.50 - 4.49  หมายถึง   มาก  

2.50 - 3.49  หมายถึง   ปานกลาง  

1.50 - 2.49  หมายถึง   นอย  

1.00 - 1.49 หมายถึง    นอยท่ีสุด 

  3.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสินโดยใชสถิติไคส
แควร(chi square test) ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจซ้ือสลากออม
สิน  
 4.  คํานวณมูลคาปจจุบัน 
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สมมติฐานท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. เพศ 
H0 : เพศที่แตกตางกันมีอิสระตอปจจยัการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาไมแตกตางกัน 

H1 :  เพศที่แตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาแตกตางกัน 

2. สถานภาพ 
H0 : สถานภาพท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคาไม
แตกตางกัน 

H1 : สถานภาพท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา 
แตกตางกัน 

3. ระดับการศึกษา 
H0 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา 
ไมแตกตางกัน 

H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา 
แตกตางกัน 

4. อาชีพ 
H0 : อาชีพท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา ไมแตกตางกัน 

H1 : อาชีพท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา แตกตางกัน 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
H0 : รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ลูกคา ไมแตกตางกัน 

H1 : รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิสระตอปจจัยการเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ลูกคา แตกตางกัน 


