
 

บทที ่3 

ระเบียบวธิีการวจิัย 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กสิกรไทย ในจงัหวดั

เชียงใหม่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2556 มีจ านวน 1,220 ราย 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ค  านวณจ านวนตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณตาม

แนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดงัน้ี 

สูตรการค านวณ     n   =        N 
     1+Ne2 

โดยท่ี n   =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N   =   ขนาดของประชากร 

 e   =   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ในท่ีน้ีก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 

สามารถค านวณหาจ านวนตวัอยา่ง ไดด้งัน้ี 

n   =          N 
   1+N(0.05)2 

n   =          1,220 
   1+(1,220)(0.05)2 

n   =      301.23  

ในท่ีน้ีก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 301.23 ตวัอยา่ง เพื่อลดความคลาดเคล่ือน ผูศึ้กษาจึง

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ราย โดยผูศึ้กษาก าหนดสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรท่ีท าการศึกษาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดั

เชียงใหม่ 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจะท าการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ลกัษณะคือ 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างตามท่ี

ก าหนดไวโ้ดยใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4             

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกรไทย สาขามูลเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกรไทย สาขา

มูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ การเคยใช/้ไม่เคยใช่บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ความพึ่งพอใจใน

การบริการ ยีห่อ้รถยนตท่ี์ซ้ือ อตัราดอกเบ้ีย วงเงินสินเช่ือในการอนุมติั จ านวนงวดระยะเวลาในการ

ผอ่นช าระเงิน และส่ือโฆษณา 

 ส่วนท่ี 3 ข ้                                                                            

         สาขามูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ ด้าน

สถานภาพของธนาคาร ดา้นสถานท่ี ดา้นการอนุมติัสินเช่ือและดา้นการตลาด 

 ส่วนท่ี 4                         ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกรไทย 

สาขามูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาให้มีความ

สมบูรณ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก เอกสารทางวิชาการ ต าราและบทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษา ตลอดจนการคน้ควา้ขอ้มูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนยว์ิจยั

ธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ย

โปรแกรม SPSS โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชส้ถิติในการน าเสนอเป็นแบบตารางแจกแจงความถ่ีร้อยละ 
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2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของการใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกรไทย สาขามูลเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชส้ถิติเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

3.                ปัจจยั                                                          

         สาขามูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบมาตรา

ส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามแนวทางของ Likert (Likert’s Scale) โดยก าหนดระดบั

ความส าคญัของปัจจยัเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มีความส าคญัมากท่ีสุด มีความส าคญัมาก มีความส าคญั

ปานกลาง มีความส าคญันอ้ย และมีความส าคญันอ้ยท่ีสุด โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตาม

ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กสิกรไทย สาขามูลเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 

ระดับความส าคัญ คะแนน 
ความส าคญัมากท่ีสุด 5 
ความส าคญัมาก 4 
ความส าคญัปานกลาง 3 
ความส าคญันอ้ย 2 
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด  1 

 

และท าการเก็บรวบรวมคะแนนของแต่ละปัจจยั จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียเลข

คณิตและท าการจดัเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยโดยพิจารณาจากระดบัค่าเฉล่ียตามหลกัเกณฑ์

ดงัน้ี 

คะแนน ระดับความส าคัญ 
4.50 - 5.00 มีความส าคญัมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มีความส าคญัมาก 
2.50 - 3.49 มีความส าคญัปานกลาง 
1.50 - 2.49 มีความส าคญันอ้ย 
1.00 - 1.49 มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด  
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4. ท าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ กบั

การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยใชส้ถิติแบบ non-parametric ใชค้่า Chi-square 

 สมมติฐานท่ี 1 การเคยใชห้รือไม่เคยใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกรไทย 

  สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจในการบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช ้  

บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกรไทย 

  สมมติฐานท่ี 3 ยี่ห้อรถยนตท่ี์ซ้ือมี               การ     น                    

                       

  สมมติฐานท่ี 4 อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเช่า

ซ้ือรถยนตก์สิกรไทย 

  สมมติฐานท่ี 5 วงเงินสินเช่ือในการอนุมติัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้

บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกรไทย 

  สมมติฐานท่ี 6 จ านวนงวดระยะเวลาในการผ่อนช าระมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตก์สิกรไทย 

 

 

 

 


