บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้
ขอมูลทั่วไปของลูกคาธนาคารเกียรตินาคิน
• เพศ
• อายุ
• สถานภาพการสมรส
• ระดับการศึกษา
• อาชีพ
• รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยทางดานตลาด
• ดานผลิตภัณฑ
• ดานราคา
• ดานสถานที่
• ดานการสงเสริมการขาย
• ดานบุคลากร
• ดานกระบวนการ

สามารถนํามาเขียนกรอบแนวคิดที่ใช

พฤติกรรมการเชาซื้อรถยนตใหมของลูกคา
• วงเงินที่มกี ารยื่นกู
• อัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากธนาคาร
• ระยะเวลาในการผอนชําระ
• วงเงินผอนตองวด
• วิธีการชําระคืน
• บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ

การขอสินเชื่อรถยนตธนาคารเกียรตินาคิน
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาจะเปนผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม ที่ทําสัญญากับ ธนาคาร เกียรติ
นาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ณ สถานที่จําหนาย ซึ่งเปนยี่หอที่ใชกันโดยทัว่ ไปในตลาด
คือ โตโยตา ฮอนดา อีซูซุ มิตซูบิชิ เชฟโรเลต และกลุมตัวอยางเลือกแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) จากประชากรจํานวน 200 ตัวอยาง
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
มี 2 ลักษณะคือ
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูศึกษาทําการเก็บขอมูลโดยมีการสราง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ไดแก ขอมูลทั่วไป พฤติกรรม ความพึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค
เลือกโดยเก็บขอมูลจากผูใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รวมทั้งความพึงพอใจของผูบริโภค ที่มีตอการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม โดยแบบสอบถามจะ
ประกอบดวยสวนประกอบ ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได สถานะภาพทางครอบครัว เปนตน
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม มีดังนี้ คือ
- วงเงินที่มกี ารยื่นกู (ราคารถยนต-เงินดาวน)
- อัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากธนาคาร
- ระยะเวลาในการผอนชําระ
- วงเงินผอนตองวด (คางวดตอเดือน)
- วิธีการชําระคืน
- บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยทางดานการตลาดทีม่ ีผลตอการเลือกใชบริการเชาซื้อรถยนต
ใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก
- ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือ จํานวน
เงินกูที่ไดรับการอนุมัติเหมาะสม และธนาคารมีความนาเชื่อถือ มั่นคง มีชื่อเสียง
- ปจจัยทางดานระดับราคา มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับราคา คือ อัตราดอกเบี้ย
ในการกูย ืมเหมาะสม และคาใชจายในการดําเนินการเหมาะสม
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- ปจจัยทางดานสถานที่ มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับสถานที่ คือ ตั้งอยูในทําเล
ที่สะดวกในการติดตอ มีการตกแตงที่สวยงามทั้งภายนอกและภายในอาคาร และมี
เครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยไวใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับการสงเสริม
การตลาด คือ มีการใหขอมูลขาวสารและการโฆษณา มีพนักงานในการแนะนํา
บริการรวมทั้งมีบริการโทรศัพทในการใหคําปรึกษา ลดดอกเบีย้ ใหลูกคาในกรณี
พิเศษตาง ๆ
- ปจจัยทางดานบุคลากร มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับบุคลากร คือ พนักงาน
ธนาคารมีบุคลิกที่ดี สะอาด แตงกายเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีทักษะ
และประสิทธิภาพในการทํางาน
- ปจจัยทางดานกระบวนการ มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการ คือ มี
ความสะดวก รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ มีระบบการทํางานที่ถูกตอง แมนยํา
และระเบียบขัน้ ตอนตาง ๆ ในการบริการไมยุงยาก
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากเอกสาร บทความและ
รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลของ ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ซึ่ง
จะเก็บจากแฟมสินเชื่อรายตัวของลูกหนี้ หรือผูเชาซื้อ
3.4 วิธีการศึกษา
แยกตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเชาซื้อรถยนตใหม
1) ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัย
คือ ขอมูลปฐมภูมิที่สามารถเก็บไดจากแบบสอบถามของผูบริโภคทั้ง 200 ราย ที่
เปนกลุมตัวอยาง ประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ
สวนที่ 1 จะเปนขอมูลทั่วไปซึ่งสอบถามถึง เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได เปนตน
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเชาซื้อรถยนตใหม มีดังนี้
- วงเงินที่มกี ารยื่นกู (ราคารถยนต-เงินดาวน)
- อัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากธนาคาร
- ระยะเวลาในการผอนชําระ
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- วงเงินผอนตองวด (คางวดตอเดือน)
- วิธีการชําระคืน
- บุคคลทีม่ ีอิทธิพลในการตัดสินใจ
2) วิธีการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบาย
ลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)
อัตรารอยละ (Percentage) โดยแสดงเปนตารางและอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจในการใชบริการเชาซื้อรถยนตใหม
1) ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัย
คือ ขอมูลปฐมภูมิที่สามารถเก็บไดจากแบบสอบถามของผูบริโภคทั้ง 200 ราย ที่
เปนสวนของปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา ประกอบดวย
- ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ
- ปจจัยทางดานระดับราคา
- ปจจัยทางดานสถานที่
- ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด
- ปจจัยทางดานบุคลากร
- ปจจัยทางดานกระบวนการ
2) วิธีการในการวิเคราะหขอมูล
กําหนดใหผูบริโภคตอบแบบสอบถาม เพื่อเลือกลําดับความสําคัญของปจจัยที่มี
ผลตอการเชาซื้อรถยนตใหม โดยใชมาตรวัดของ Likert (Likert Scale) โดยมีระดับควมมสําคัญ 4
ระดับ คือ สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย และไมสําคัญเลย ดังตาราง
ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพล
ไมมีความสําคัญเลย
สําคัญนอย
สําคัญปานกลาง
สําคัญมาก

คะแนน
0
1
2
3
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เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลวจะนําขอมูลที่ได มากําหนดคะแนนแบงเปนระดับตาง
ๆ ดังนี้
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

0.00 – 0.49
0.50 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.00

จัดอยูใ นระดับ
จัดอยูใ นระดับ
จัดอยูใ นระดับ
จัดอยูใ นระดับ

ไมมีความสําคัญเลย
สําคัญนอย
สําคัญปานกลาง
สําคัญมาก

