
 
 

บทที่  3 
ระเบียบวิธีศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอลูกคา 

ท่ีมาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เพื่อนํามาพัฒนารูปแบบการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
 
3.1 เทคนิคของการศึกษา 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ระเบียบวิธีการวิจัยประกอบดวยเทคนิคการศึกษา คือการวิจัยในเชิง

พรรณนา (Descriptive research) และเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสํารวจ (survey method) ซ่ึงใช
แบบสอบถามปลายปดเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากน้ันจะนําขอมูลท่ีไดมาทําการ
วิเคราะหประเมินผลและสรุปผล จากนั้นนําผลที่ไดมาทําการอธิบาย ตีความหมายและอภิปรายผล
ของการศึกษา  
 
3.2 ขอมูลประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 
ขอมูลท่ีใชในการศึกษานี้ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ โดยขอมูลทุติยภูมิ

ไดแก ขอมูลจากธนาคารกสิกรไทย สวนขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมโดยตรงจากตัวอยางของการศึกษา
โดยใชแบบสอบถามปลายปดเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ไดแกลูกคาท่ีมาใชบริการที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 สาขา ในชวงเวลาพิเศษ คือ วันจันทร-วัน
ศุกร ต้ังแตเวลา 15.30 – 16.30 น. 

ตัวอยางของการศึกษานี้ เนื่องจากไมทราบจํานวนของประชากรของการศึกษาจึงใชวิธีการ
กําหนดขนาดตัวอยาง จึงนําสูตรการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีไมทราบขนาดของประชากร 
หรือจํานวนประชากรมีจํานวนไมแนนอน  (Roscoe, 1975: 183) 
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โดยกําหนดให   e  แทน ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับได 
    Z  แทน ความม่ันใจท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
     ถา Z = 0.05 มีคาเทากับ 1.96   
    S  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  

ในการคํานวณขนาดตัวอยางของการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดใหระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 
และคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 สวนคาความแปรปรวนของประชากรจะทําการประมาณคาโดย
การสํารวจลวงหนาจากประชากร (Pilot Survey) จํานวนหนึ่งกอน ซ่ึงใชสถิติการเก็บขอมูลผูเขาใช
บริการธนาคารกสิกรไทย 4 สาขาในเขตเมือง เชียงใหม ในชวงเวลาพิเศษ แลวโดยคํานวณหาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนของประชากร เพื่อคํานวณขนาดตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
คร้ังนี้ 
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โดยกําหนดให  S  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   Xi แทน รายไดของแตละตัวอยางท่ีสุมได 
   x  แทน คาเฉล่ียของรายไดของตัวอยางท่ีสุมได 
    n  แทน จํานวนตัวอยางท่ีตองการศึกษา 
 

      S = 12,693  
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 e = 1,500  
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โดยขนาดของตัวอยาง = 275 คน การศึกษาคร้ังนี้จะใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความ
นาจะเปน โดยใชการสุมแบบบังเอิญกระจายออกสุมตามสาขาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 สาขา จนครบตามจํานวนตัวอยางท่ีกําหนด
ไวกอนหนานี้ 

 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแกแบบสอบถามปลายปด ซ่ึงแบงออกเปนสวนตางๆ
ได 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 จะเปนคําช้ีแจงซ่ึงระบุจุดประสงค และ จุดมุงหมายของการทําการศึกษา อธิบาย
ลักษณะของแบบสอบถาม และวิธีการตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ของแบบสอบถามจะใหตอบเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ซ่ึง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา ท่ีพักอาศัย รายไดตอเดือน ระยะเวลาท่ีใช
บริการธนาคารกสิกรไทยฯ 

สวนท่ี 3 เปนขอคําถามและขอเท็จจริงและความคิดเห็นโดยแบงคําถามในสวนนี้ออกเปน
คําถามเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของการใหบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในชวงเวลาพิเศษ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ีมาใชบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในชวงเวลาพิเศษ 

 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การรวบรวมขอมูลของการศึกษาคร้ังนี้กระทําโดยการใชแบบสอบถามแบบปลายปดเปน
เคร่ืองมือในรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามไปยังลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 สาขา ในชวงเวลาพิเศษเทานั้น 
และรอรับกลับทันทีท่ีลูกคากรอกขอมูลเสร็จ ซ่ึงในการรวบรวมขอมูลนี้ ผูวิจัยจะใชผูชวยวิจัย 
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จํานวน 4 คน ประจําอยู ท่ีสาขา เพื่อรวบรวมขอมูลโดยจะเร่ิมรวบรวมขอมูลต้ังแต วันท่ี 20 
กรกฎาคม 2552 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ก็จะไดแบบสอบถามตามจํานวนตัวอยางท่ีตองการ
พอดี 

  
3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามท้ังหมด นํามาตรวจสอบความถูกตองและทําการ
บันทึกรหัสของขอมูลลงในคอมพิวเตอร เพือ่ประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows โดย
ใชสถิติตอไปนี้ 

1) สถิติเชิงพรรณนา เปนการอธิบายถึงลักษณะขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสรางและลักษณะ
ท่ัวไปของธนาคาร ประเภท และลักษณะการใชบริการของลูกคา รวมท้ังปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาท่ี
ใชบริการที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม นํามาวิเคราะห
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ลักษณะขอคําถามจะใชการจัดคาทัศนคติตามแบบของ Guttman โดยแบงความสําคัญ
ออกเปน 5 ระดับโดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
มาใชบริการในชวงเวลาพิเศษของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม โดยมีเกณฑการใหคะแนะดังนี้ 

 
หลักเกณฑการใหคะแนน 

อิทธิพลมากท่ีสุด  ใหคะแนน 5    คะแนน 
   อิทธิพลมาก  ใหคะแนน 4  คะแนน 
   อิทธิพลปานกลาง ใหคะแนน 3   คะแนน  
   อิทธิพลนอย  ใหคะแนน 2    คะแนน 

อิทธิพลนอยท่ีสุด ใหคะแนน 1    คะแนน 
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 ซ่ึงผลการศึกษานําเสนอโดยใชคาเฉล่ียถวงน้ําหนกัซ่ึงแบงเปนชวงดังตอไปนี ้
 

คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก   จัดอยูในระดับ 
คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00   มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50         มีอิทธิพลมาก 
คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50          มีอิทธิพลปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50          มีอิทธิพลนอย 
คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50          มีอิทธิพลนอยท่ีสุด 

 
2) สถิติแบบ non-parametric โดยใชคา Chi-square 
การหาความสัมพันธระหวาง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประเภทและลักษณะของลูกคาธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในชวงเวลาพิเศษ จะใชสถิติ χ2 (ไครสแควส) ท่ีเปนคาท่ีบอกวาตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญหรือไมเทานั้น แตไมไดบอกถึงขนาด
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามอีกตัวหนึ่ง  นอกจากนี้ผลการทดสอบ
ความสัมพันธดวยคา Chi – squared อาจมีความคลาดเคล่ือนอยูบาง ท้ังนี้เพราะมีการกําหนดให
ปจจัยอ่ืนยกเวนปจจัยท่ีกําลังพิจารณาอยูนั้นมีคาคงท่ี 

 


