
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  สามารถนํามาเขียนกรอบแนวคิดท่ีใช
ในการศึกษาคร้ังนี้ 
 

 
 
 
 

ขอมูลท่ัวไปของลูกคาธนาคารเกียรตินาคนิ 
• เพศ 
• อายุ 
• สถานภาพการสมรส 
• ระดับการศึกษา 
• อาชีพ 
• รายไดเฉล่ียตอเดือน 

พฤติกรรมการเชาซ้ือรถยนตใหมของลูกคา 
• วงเงินท่ีมีการยื่นกู 
• อัตราดอกเบ้ียท่ีไดรับจากธนาคาร 
• ระยะเวลาในการผอนชําระ 
• วงเงินผอนตองวด 
• วิธีการชําระคืน 
• บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

ปจจัยทางดานตลาด 
• ดานผลิตภัณฑ 
• ดานราคา 
• ดานสถานท่ี 
• ดานการสงเสริมการขาย 
• ดานบุคลากร 
• ดานกระบวนการ 

การขอสินเชื่อรถยนตธนาคารเกียรตินาคิน 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรที่ใชในการศึกษาจะเปนผูใชบริการเชาซ้ือรถยนตใหม ท่ีทําสัญญากับ ธนาคาร เกียรติ
นาคิน จํากดั (มหาชน) สาขาเชียงใหม ณ สถานท่ีจําหนาย ซ่ึงเปนยี่หอท่ีใชกันโดยท่ัวไปในตลาด 
คือ โตโยตา ฮอนดา อีซูซุ มิตซูบิชิ เชฟโรเลต และกลุมตัวอยางเลือกแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) จากประชากรจํานวน 200 ตัวอยาง 
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

มี 2 ลักษณะคือ 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูศึกษาทําการเก็บขอมูลโดยมีการสราง

แบบสอบถาม (Questionnaire) ไดแก ขอมูลท่ัวไป พฤติกรรม ความพึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค  
เลือกโดยเก็บขอมูลจากผูใชบริการเชาซ้ือรถยนตใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
รวมท้ังความพงึพอใจของผูบริโภค ท่ีมีตอการใชบริการเชาซ้ือรถยนตใหม โดยแบบสอบถามจะ
ประกอบดวยสวนประกอบ ดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได สถานะภาพทางครอบครัว เปนตน 

สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชบริการเชาซ้ือรถยนตใหม มีดังนี้ คือ 
- วงเงินท่ีมีการยื่นกู (ราคารถยนต-เงินดาวน) 
- อัตราดอกเบ้ียท่ีไดรับจากธนาคาร 
- ระยะเวลาในการผอนชําระ 
- วงเงินผอนตองวด (คางวดตอเดือน) 
- วิธีการชําระคืน 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเชาซ้ือรถยนต
ใหม ของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก 

- ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ มีการพิจารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือ จํานวน
เงินกูท่ีไดรับการอนุมัติเหมาะสม และธนาคารมีความนาเช่ือถือ ม่ันคง มีช่ือเสียง 

- ปจจัยทางดานระดับราคา มีการพิจารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวกับราคา คือ อัตราดอกเบ้ีย
ในการกูยืมเหมาะสม และคาใชจายในการดําเนินการเหมาะสม 
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- ปจจัยทางดานสถานท่ี มีการพิจารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี คือ ต้ังอยูในทําเล
ท่ีสะดวกในการติดตอ มีการตกแตงท่ีสวยงามท้ังภายนอกและภายในอาคาร และมี
เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีทันสมัยไวใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด มีการพิจารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม
การตลาด คือ มีการใหขอมูลขาวสารและการโฆษณา มีพนักงานในการแนะนํา
บริการรวมท้ังมีบริการโทรศัพทในการใหคําปรึกษา ลดดอกเบ้ียใหลูกคาในกรณี
พิเศษตาง ๆ 

- ปจจัยทางดานบุคลากร มีการพิจารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวกบับุคลากร คือ พนักงาน
ธนาคารมีบุคลิกท่ีดี สะอาด แตงกายเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และมีทักษะ
และประสิทธิภาพในการทํางาน  

- ปจจัยทางดานกระบวนการ มีการพิจารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ คือ มี
ความสะดวก รวดเร็วในการอนุมัติสินเช่ือ มีระบบการทํางานท่ีถูกตอง แมนยาํ 
และระเบียบข้ันตอนตาง ๆ ในการบริการไมยุงยาก 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากเอกสาร บทความและ
รายงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ รวมถึงขอมูลของ  ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ซ่ึง
จะเก็บจากแฟมสินเช่ือรายตัวของลูกหนี้ หรือผูเชาซ้ือ 
 
3.4 วิธีการศึกษา 
 

แยกตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี ้
 วัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเชาซ้ือรถยนตใหม  

  1) ขอมูลท่ีนํามาใชในการวิจัย  
คือ ขอมูลปฐมภูมิท่ีสามารถเก็บไดจากแบบสอบถามของผูบริโภคท้ัง 200 ราย ท่ี

เปนกลุมตัวอยาง  ประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ 
สวนท่ี 1 จะเปนขอมูลท่ัวไปซ่ึงสอบถามถึง เพศ อาย ุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได เปนตน 
สวนท่ี 2    ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเชาซ้ือรถยนตใหม มีดังนี ้

- วงเงินท่ีมีการยื่นกู (ราคารถยนต-เงินดาวน) 
- อัตราดอกเบ้ียท่ีไดรับจากธนาคาร 
- ระยะเวลาในการผอนชําระ 
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- วงเงินผอนตองวด (คางวดตอเดือน) 
- วิธีการชําระคืน 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

2) วิธีการวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนํามาทําการวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบาย
ลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
อัตรารอยละ (Percentage) โดยแสดงเปนตารางและอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ 
 
 วัตถุประสงคท่ี 2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลในการตัดสินใจในการใชบริการเชาซ้ือรถยนตใหม  
  1) ขอมูลท่ีนํามาใชในการวิจัย 
  คือ ขอมูลปฐมภูมิท่ีสามารถเก็บไดจากแบบสอบถามของผูบริโภคท้ัง 200 ราย ท่ี
เปนสวนของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคา ประกอบดวย 

- ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 
- ปจจัยทางดานระดับราคา 
- ปจจัยทางดานสถานท่ี 
- ปจจยัทางดานการสงเสริมการตลาด 
- ปจจัยทางดานบุคลากร 
- ปจจัยทางดานกระบวนการ 

2) วิธีการในการวิเคราะหขอมูล 
  กําหนดใหผูบริโภคตอบแบบสอบถาม เพื่อเลือกลําดบัความสําคัญของปจจัยท่ีมี
ผลตอการเชาซ้ือรถยนตใหม โดยใชมาตรวัดของ Likert (Likert Scale) โดยมีระดบัควมมสําคัญ 4 
ระดับ คือ สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย และไมสําคัญเลย ดังตาราง  
  

ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพล คะแนน 
ไมมีความสําคัญเลย 0 

สําคัญนอย 1 
สําคัญปานกลาง 2 
สําคัญมาก 3 

  



 
 

30

เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลแลวจะนําขอมูลท่ีได มากําหนดคะแนนแบงเปนระดับตาง 
ๆ  ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย  0.00 – 0.49 จัดอยูในระดับ  ไมมีความสําคัญเลย 
 คาเฉล่ีย  0.50 – 1.49 จัดอยูในระดับ สําคัญนอย 
 คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49 จัดอยูในระดับ สําคัญปานกลาง 
 คาเฉล่ีย  2.50 – 3.00 จัดอยูในระดับ สําคัญมาก 
  

 
 


