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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดก้  าหนดระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบไปดว้ย กรอบแนวคิดใน
การศึกษา ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา และวธีิการศึกษา รวมถึงค่าสถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ท่ีใชใ้นการศึกษา โดยมีดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
- เพศ      - อาย ุ 
- ต  าแหน่ง     - ระดบัการศึกษา  
- สถานภาพสมรส  

ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของกจิการ  
- ลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจ 
- ประเภทกิจการหลกั      - ระยะเวลาประกอบกิจการ  
- รายไดเ้ฉล่ียกิจการต่อเดือน - ประเทศคู่คา้  
- จ านวนพนกังานของกิจการ - ท าเลท่ีตั้งกิจการ  
- ผลประกอบการของกิจการ 

พฤติกรรมการใช้สินเช่ือเพื่อการน าเข้า-ส่งออกสินค้า
ของผู้ประกอบการ 
- สถาบนัการเงินท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ  
- วตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือ  
- วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ             - อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้            
- ระยะเวลาในการขอกู ้   - ระยะเวลาในการผอ่นช าระ  
- หลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอกู ้ 
- บุคคลท่ีชกัชวนและแนะน า 
- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  
 
 

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลในการใช้สินเช่ือ 
เพือ่การส่งออก-น าเข้ากบัสถาบนัการเงนิ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์          
 - ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
- ดา้นบุคลากร  
 - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
- ดา้นกระบวนการ 
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3.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2.1 ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการส่งออก-น าเขา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีใช้บริการสินเช่ือ
เพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 1,006 ราย ณ เดือนมีนาคม 2557 (กรม
พฒันาธุรกิจการคา้, 2557) 

 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรทั้งหมดในการศึกษาในคร้ังน้ี โดยการค านวณ
ดว้ยการใชสู้ตรของ Taro Yamane ซ่ึงก าหนดให้มีความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 0.05 
หรือ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัน้ีตามสูตรดงัต่อไปน้ี 

สูตร  n   =      N        

      1 + Ne2 
 เม่ือ n   คือ ขนาดของตวัอยา่ง 
   N คือ ขนาดของประชากร 

 e คือ ความคลาดเล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง ในท่ีน้ีก าหนด 5%  
แทนค่าลงในสูตร  
 n  =            1,006 

    1 + 1,006 (0.05)2 
  =  286.20 ตวัอยา่ง 

ดังนั้ น ขนาดของตัวอย่างท่ีค านวณได้เท่ากับ 286 ตัวอย่าง และเพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการศึกษา จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง 

วธีิการสุ่มตวัอยา่งนั้น จะใชว้ธีิการสุ่มแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ใชเ้ทคนิคการ
สุ่มอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี มีความตอ้งการท่ีจะ
ศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการส่งออก-น าเขา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ไดข้อ้มูลตรงตามวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการจะศึกษา โดยจะท าการสุ่มเก็บตวัอย่างผูป้ระกอบการส่งออก-น าเขา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีใช้
บริการสินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนัการเงินจากรายช่ือท่ีมีในฐานขอ้มูล โดยท าการติดต่อ
นดัหมายแต่ละกิจการล่วงหนา้ เพื่อให้สอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมให้ขอ้มูล ก่อนเขา้ท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
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3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลส าคญั 2 แหล่ง ประกอบไปด้วย 
ขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ และขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  3.3.1 ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษารวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม ประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส โดยใช้แบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด 
ลกัษณะการใหเ้ลือกตอบ 
ส่วนที ่2  ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของกิจการ ประกอบไปด้วย ลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจ ประเภท
กิจการหลกั ระยะเวลาในการประกอบกิจการ รายไดเ้ฉล่ียกิจการต่อเดือน ประเทศคู่คา้หลกัของกิจการ 
จ านวนพนกังานของกิจการ ท าเลท่ีตั้งกิจการ และผลประกอบการของกิจการ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นค าถามแบบปลายปิด ลกัษณะการใหเ้ลือกตอบ 
ส่วนที ่3 พฤติกรรมการใช้สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของผูป้ระกอบการ ประกอบไปดว้ย 
สถาบนัการเงินท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ วตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือ วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
ระยะเวลาในการขอกู้ หลกัประกนัท่ีใช้ในการขอกู ้บุคคลท่ีชักชวนและแนะน าให้เขา้มาใช้บริการ
สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้กบัสถาบนัการเงิน และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อ
การน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของสถาบนัการเงิน โดยใช้แบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ลกัษณะ
การใหเ้ลือกตอบ 
ส่วนที ่4  ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่ อการส่งออก -น าเข้ากับสถาบันการเงินของ
ผูป้ระกอบการ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยใชล้กัษณะค าถามปลายปิด  
  3.3.2 ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปของเอกสาร บทความ
ทางวชิาการ และขอ้มูลทางสถิติท่ีไดจ้ากหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยผูศึ้กษารวบรวมไดจ้ากต ารา 
เอกสาร วารสาร และการสืบคน้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใชป้ระกอบในการศึกษา 

3.4 วธีิการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวิธีและวิเคราะห์ผลการศึกษาแยกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีน้ี 
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 วตัถุประสงค์ที ่1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูป้ระกอบการในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก -น าเขา้ 
กบัสถาบนัการเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้ป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรม 
ประกอบดว้ย สถาบนัการเงินท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ วตัถุประสงคข์องการใชสิ้นเช่ือ วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู ้ระยะเวลาในการขอกู ้หลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอกู ้บุคคลท่ีชกัชวนและแนะน าให้เขา้มา
ใชบ้ริการสินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้กบัสถาบนัการเงิน และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สินเช่ือเพื่อการน าเขา้-ส่งออกสินคา้ของสถาบนัการเงิน โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขอ้มูลพฤติกรรมของผูป้ระกอบการของขอ้มูลท่ีเก็บได ้โดย
น าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี อตัราร้อยละ และอธิบายเชิงพรรณนา น าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถ่ี (Frequency) อตัราร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

 วตัถุประสงค์ที ่2  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใชสิ้นเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเขา้กบัสถาบนั
การเงินของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยใช้มาตรวดัแบบ Rating Scale โดยแยกระดบั
ความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์การ
แปลผลในการแบ่งระดบัคะแนนเฉล่ีย (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 122) ดงัน้ี 

           ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง     ระดบันอ้ยท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง  ระดบันอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายถึง  ระดบัมาก 
    ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

จากนั้ นท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ส ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายข้อมูล
พฤติกรรมของผูป้ระกอบการของขอ้มูลท่ีเก็บได ้โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี อตัราร้อยละ 
และอธิบายเชิงพรรณนา น าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซ่ึงค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) อตัราร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (Mean) และใช้สถิติ t-test เพื่อการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการใช้สินเช่ือเพื่อการส่งออก-น าเข้ากับสถาบันการเงินของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่  


