
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา 
 

ประชากรที่ศึกษา  คือ  ลูกคาท่ีเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะกับ ธนาคาร 
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง  จํานวน 7 หนวยงาน  ประกอบดวย  สาขาลําปาง  
สาขานากวม(ลําปาง)  สาขาสบปราบ  สาขายอยบ๊ิกซีลําปาง  สาขายอยประตูชัย  สาขายอยถนน  
บุญวาทย(ลําปาง)  และสํานักงานธุรกิจลูกคาบุคคลลําปาง   ซ่ึงเปนลูกคาสินเช่ือท่ีไดรับการอนุมัติ
สินเช่ือเพื่อการเคหะ  ชวงระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม  2551  ถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  2551   

 
 กลุมตัวอยางเลือกโดยวิธีการสุมแบบบังเอิญจากประชากร จํานวน 150 ราย ดังนี้ 

 

รายชื่อหนวยงานธนาคาร 
จํานวนลูกคาท่ีไดรับ 
อนุมัติสินเชื่อ (ราย) 

% 
จํานวนกลุมตวัอยาง 

(ราย) 

สาขาลําปาง 65 26% 40 

สาขานากวม(ลําปาง) 30 12% 18 

สาขาสบปราบ 7 3% 4 

สาขายอยบ๊ิกซีลําปาง 7 3% 4 

สาขายอยประตูชัย 15 6% 9 

สาขายอยถนนบุญวาทย(ลําปาง) 10 4% 6 

สํานักงานธุรกจิลูกคาบุคคล 112 46% 68 

รวม 246 100% 150 
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3.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การศึกษาใชวธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ลักษณะ คือ 
 1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
โดยใชแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดวย 
 
      1.1)  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได 
 1.2)  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะ ประกอบดวย  
วงเงินกู  อัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลาในการผอนชําระ  จํานวนเงินผอนชําระ  วิธีการชําระคืน  บุคคลท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  รูปแบบท่ีอยูอาศัย 
 1.3)  ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะของ
ลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง  ประกอบดวย 
              (1)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
 (1.1) ธนาคารใหวงเงินกูสูงถึง 90% ของราคาประเมิน 
 (1.2) ลูกคาสามารถกูเพิ่มไดอีก 10% ของราคาซ้ือขายในกรณีซ้ือ 
     บานท่ีธนาคารสนับสนุน 
                   (1.3) ลูกคาสามารถกูเพิ่มไดอีก 5% เพื่อซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
     หรือ ชําระคาเบ้ียประกัน 
                   (1.4) ธนาคารใหลูกคาผอนชําระไดสูงถึง 30 ป  
                        (2)  ปจจัยดานราคา 
                    (2.1) อัตราดอกเบ้ียตามประกาศของธนาคาร 
 (2.2) การคิดคาบริการตาง ๆ เชน คาประเมินราคาหลักประกัน   
     คาบริการจัดการเงินกู เปนตน 
                            (2.3) อัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมแรกเขาในการใช 
     วงเงินสินเช่ือเคหะ  คาธรรมเนียมปรับกรณีชําระหนี้เสร็จส้ิน 
     กอนกําหนด 
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          (3)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
                    (3.1) ธนาคารมีจํานวนสาขาท่ีเปดใหบริการทางดานสินเช่ือ 
     ท่ัวประเทศ จํานวน 952  สาขา 
                    (3.2) ลูกคาสามารถผอนชําระไดหลายวิธี เชน ATM  ตัดบัญชี 
     อัตโนมัติ ชําระผานอินเตอรเน็ต และผานเคานเตอรสาขา 
     ของธนาคาร 
          (4)  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 (4.1) การไดรับคําแนะนําจากพนักงานธนาคาร 
 (4.2) การประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ เชน  ทีวี วิทยุ อินเตอรเน็ต 
 (4.3) การแจงขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑธนาคารอยางสมํ่าเสมอ 
           (5)  ปจจัยดานบุคลากร  
 (5.1) พนกังานมีความรู ความสามารถ ทักษะและความเช่ียวชาญ 
     ในการใหบริการ 
 (5.2) การบริการท่ีดีของพนกังาน มีมนษุยสัมพันธท่ีดี 
 (5.3) ความกระตือรือรนในการใหบริการ 
 (5.4) บุคลิกภาพท่ีดี การแตงกายเหมาะสม 
 (5.5) การแนะนําและชวยแกไขปญหาตางๆ 
   (6)  ปจจัยดานกระบวนการ 
 (6.1) ข้ันตอนการอนุมัติ 
      (6.2) ระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือรวดเร็ว 
 (6.3) เอกสารประกอบในการยื่นขอสินเชื่อไมยุงยาก  
  (6.4) มีการแจงผลการอนุมัติ  การจัดทํานิติกรรมสัญญา 
     การจํานอง   
 (6.5) มีการติดตามผลหลังจายเงินกูแลว 
 (7)  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
                    (7.1)  อาคาร สถานท่ีของธนาคารกวางขวาง 
                    (7.2)  อาคารสํานักงาน สถานท่ี สะอาด 
                    (7.3)  การตกแตงอาคารสํานักงานท่ีมีความสวยงามทันสมัย 
                    (7.4)  สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
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 1.4)  ขอมูลความพึงพอใจในการเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อการเคหะของลูกคา 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ในจังหวัดลําปาง ประกอบดวยความพอใจดานตาง ๆ ดังนี้ 

 (1)  ดานผลิตภัณฑ 
 (2)  ดานราคา   
 (3)  ดานสถานท่ี   
 (4)  ดานการสงเสริมการตลาด   
 (5)  ดานการใหบริการของพนักงาน   
 (6)  ดานกระบวนการใหบริการ   
 (7)  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

 
 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจาก
สถาบันและองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยวิจัยธนาคารไทยพาณิชย ไดแก  ขอมูลงบการเงินของธนาคาร 
ขอมูลสถิติ   เงินใหสินเชื่อ จํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย จํานวนประชากร   ตลอดจนขอมูล
ที่เกี ่ยวของโดยการคนควาจากเอกสาร รายงาน และวิทยานิพนธที่เกี ่ยวของ เพื ่อนํามาเปน
แนวทางในการ คนควาตอไป  
 
3.3  วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 
  
 แยกตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี ้
 
       วัตถุประสงคท่ี 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะของลูกคา
สินเช่ือ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดลําปาง 
               1) ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษา ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได  และขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะ   ประกอบดวย  วงเงินกู  อัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลา   ในการผอน
ชําระ จํานวนเงินผอนชําระ วิธีการชําระคืน บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ รูปแบบ ท่ีอยูอาศัย 
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 2)  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
                               ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายถึง
ลักษณะขอมูลท่ีเก็บได  นําเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage)   
 
      วัตถุประสงคท่ี  2.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อ
การเคหะของลูกคาสินเช่ือ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจงัหวัดลําปาง 
 1)  ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษา  ประกอบดวยขอมูล 2 สวน 
        สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได   
 สวนท่ี 2  ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการเคหะ  
ใชปจจัยท่ีเปนสวนประสมทางการตลาด  7  ปจจัย  ประกอบดวย  
 (1)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
 (2)  ปจจัยดานราคา 
          (3)  ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
 (4)  ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด 
           (5)  ปจจยัดานบุคลากร  
   (6)  ปจจยัดานกระบวนการ 
 (7)  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 2)  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
         2.1)  ใชการทดสอบโดยวิเคราะหดูความสัมพันธระหวางวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับ
อนุมัติกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีทดสอบ ไค-สแควร (Chi –square Test)  
 2.2)  ใชการเรียงลําดับความสําคัญทางปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติ  โดยใหกลุมตัวอยางเรียงระดับความสําคัญของแตละปจจัยฯ  และใช      
มาตราสวนแบบ Likert Scale  กําหนดระดับความสําคัญของปจจัยเปน  4  ระดับ ไดแก มี
ความสําคัญมาก มีความสําคัญปานกลาง มีความสําคัญนอย และไมมีความสําคัญ  โดยใหคาคะแนน
ระดับความสําคัญ ดังนี้  
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ระดับความสําคัญ คะแนน 

ความสําคัญมาก 3 

ความสําคัญปานกลาง 2 

ความสําคัญนอย 1 

ไมมีความสําคัญ 0 

 
ทําการเก็บรวบรวมคะแนนของแตละปจจัย จากนั้นนําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ียเลขคณิต และทํา
การจัดเรียงคะแนนเฉลี่ยหาระดับการใหความสําคัญจากมากไปหานอย จากน้ันนําเสนอในรูปแบบ
ตาราง  โดยมีหลักเกณฑการแปลผลดังนี้ 
 

คาเฉล่ีย ระดับความสําคัญ 

2.50 - 3.00 ความสําคัญมาก 

1.50 - 2.49 ความสําคัญปานกลาง 

0.50 - 1.49 ความสําคัญนอย 

0.00 - 0.49 ไมมีความสําคัญ 

 
 วัตถุประสงคท่ี  3. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อการ
เคหะกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดลําปาง 
 1)  ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษา  ไดแก ขอมูลความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ   
สินเชื่อเพื ่อการเคหะของลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง  
ประกอบดวยความพอใจดานตาง ๆ ดังนี้ 
 (1)  ดานผลิตภัณฑ   
 (2)  ดานราคา 
          (3)  ดานการจดัจําหนาย 
 (4)  ดานการสงเสริมการตลาด 
           (5)  ดานบุคลากร  
   (6)  ดานกระบวนการ 
 (7)  ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
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     2)   วิธีการวิเคราะหขอมูล   
   ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวัดระดับความพึงพอใจในดานตางๆ  ท่ีมีผลตอการใช
บริการสินเช่ือเพื่อการเคหะ โดยการใชมาตราสวนแบบ Likert Scale กําหนดระดับความพึงพอใจ
เปน 4  ระดับ ไดแก  มีความพึงพอใจมาก  มีความพึงพอใจปานกลาง มีความพึงพอใจนอย  และ ไม
มีความพึงพอใจ โดยใหคะแนนระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

ระดับความพงึพอใจ คะแนน 

ความพึงพอใจมาก 3 

ความพึงพอใจปานกลาง 2 

ความพึงพอใจนอย 1 

ไมมีความพึงพอใจ 0 

 
จากนั้นนําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ียแลวแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย โดยมีหลักเกณฑการ   
แปลผลดังนี้ 
 

คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

2.50 - 3.00 ความพึงพอใจมาก 

1.50 - 2.49 ความพึงพอใจปานกลาง 

0.50 - 1.49 ความพึงพอใจนอย 

0.00 - 0.49 ไมมีความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 


