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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  เชียงใหม่ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล  
 - ระดบัชั้นการรับราชการ  
 - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 - ค่าใชเ้ฉล่ียจ่ายต่อเดือน  
 - ภาระหน้ีสินอ่ืนๆกบัธนาคาร  
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
  2.1 ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์  
 - ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ 
 - วงเงินในการขออนุมติั  
 - การก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระ  
 - เง่ือนไขในการค ้าประกนั  

2.2 ปัจจัยด้านราคา  
 - อตัราดอกเบ้ีย  

 - ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
  2.3 ปัจจัยด้านสถานที่   
 - สะดวกต่อการมาใชบ้ริการ 
 - มีท่ีจอดรถเพียงพอ  
  2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
 - มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น แจง้ข่าวสาร 
 - ขอ้เสนอ,สิทธิพิเศษ  
  2.5 ปัจจัยด้านบุคลากร 

 - พนกังานอธัยาศยัดี มีความเอาใจใส่  
 - พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ  

  2.6 ปัจจัยด้านกระบวนการ 
 - เอกสารในการขอกูไ้ม่ยุง่ยาก  
 - การจดัล าดบัคิว,ขั้นตอนการอนุมติั  
 

 

พฤตกิรรมของสมาชิกในการใช้บริการสินเช่ือ 

 1. ประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการ  
 2. จ านวนสินเช่ือท่ีใชบ้ริการ  
 3. ระยะเวลาในการผอ่นช าระ  
 4. จ านวนเงินผอ่นช าระ  
 5. ลกัษณะการค ้าประกนัสินเช่ือ  
 

ลกัษณะของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
เชียงใหม่  

     1. เพศ  
     2. อาย ุ 
     3. สถานภาพสมรส  
     4. การศึกษา  
     5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว  
     6. ภูมิล าเนา  
 

 



 

24 
 

จากกรอบแนวคิดท่ีแสดงขา้งตน้จะเห็นว่า การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือ
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  เชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย   

ลกัษณะทัว่ไปของสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ประกอบดว้ยเพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส การศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว ภูมิล าเนา  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  เชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากรและปัจจยัดา้นกระบวนการ 

พฤติกรรมของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ ประกอบดว้ย ประเภทสินเช่ือท่ีใชบ้ริการ จ านวนสินเช่ือท่ีใช้
บริการ  ระยะเวลาในการผอ่นช าระ จ านวนเงินผอ่นช าระ ลกัษณะการค ้าประกนัสินเช่ือ  

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จงัหวดัเชียงใหม่โดยขอ้มูลล่าสุดปี 
พ.ศ. 2555 มีจ านวน 29,047 คน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดจ านวนตวัอยา่งโดย
ใชสู้ตรการค านวณของ Yamane (1973) ดงัน้ี     

n = N 
               1+Ne2 

 
โดยท่ี    n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

N = จ านวนประชากร  
e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ในท่ีน้ี  

ก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 
 สามารถค านวณหาจ านวนตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
    n = 29,047 
             1+ 29,047 (0.05)2 
    n = 394.57 (395) 

ในท่ีน้ีก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 395 ราย ส่วนการสุ่มตวัอย่างนั้นจะท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูท่ีใชบ้ริการสินเช่ือ  จ านวน 395 ราย 
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3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา จะท าการรวบรวมมาจาก 2 แหล่ง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รู  เชียงใหม่ และพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเก่ียวกับจ านวนสมาชิกสหกรณ์ รายได้ของ
สหกรณ์ ได้จากการคน้ควา้จากเอกสาร วารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสารสนเทศออนไลน์ จาก
หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขอ้มูลจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ เป็น
ตน้ 
 
3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. โครงสร้างและลักษณะทั่วไปของสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
เชียงใหม่ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว และ
ภูมิล าเนา 

 2. พฤติกรรมของสมาชิกผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู เชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
ประเภทสินเช่ือท่ีใช้บริการ จ านวนสินเช่ือท่ีใช้บริการ ระยะเวลาในการผ่อนช าระ จ านวนเงินผ่อน
ช าระต่อเดือน และลกัษณะการค ้าประกนัสินเช่ือ 

 3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ 
ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัหลกั คือ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ ระดบัชั้นราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และภาระหน้ีสินอ่ืนๆกบัธนาคาร 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็น 6 ปัจจยัยอ่ย คือ 1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ระยะเวลาใน
วงเงินในการขอการอนุมติั การก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ เง่ือนไขในการค ้ าประกนั 2.ปัจจยัดา้น
ราคา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 3.ปัจจยัดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ 
ความสะดวกต่อการมาใชบ้ริการ ท่ีจอดรถมีเพียงพอ การบริการดา้นอ่ืนๆ เช่น บริการน ้ าด่ืม 4.ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ขอ้เสนอ/สิทธิพิเศษ การให้ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอ 5.ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนกังานอธัยาศยัดี พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ 
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ความกระตือรือร้นในการบริการ 6.ปัจจยัดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ เอกสารในการขอกูไ้ม่ยุ่งยาก การ
จดัล าดบัคิว ขั้นตอนการอนุมติั 

3.5  วธีีการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาใช้สถิติท่ีเหมาะสมกบัจุดประสงค์และลกัษณะขอ้มูลของการศึกษาโดย
การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทั่วไปของสมาชิกผูใ้ช้บริการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
เชียงใหม่ วตัถุประสงค์ขอ้ 1 และพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
เชียงใหม่ วตัถุประสงค์ขอ้ 2 ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ในการอธิบายคุณลกัษณะและรายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  

ส่วนการจัดอันดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
เชียงใหม่ วตัถุประสงค์ขอ้ 3 ผูศึ้กษาใช้การวิเคราะห์แบบ Likert scale โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน
ดงัน้ี  
 ระดบัของการมีอิทธิพล  ระดบัคะแนน 
 มากท่ีสุด 5 
 มาก 4 
 ปานกลาง 3 
 นอ้ย 2 
 นอ้ยท่ีสุด 1 

 จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย แลว้แปลความหมายระดบัคะแนน ดงัน้ีคือ 

 4.51-5.00  มีอิทธิพลในระดบัมากท่ีสุด 
3.51-4.50  มีอิทธิพลในระดบัมาก 
2.51-3.50  มีอิทธิพลในระดบัปานกลาง 
1.51-2.50  มีอิทธิพลระดบันอ้ย 
1.00-1.50  มีอิทธิพลในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ในส่วนวตัถุประสงค์ขอ้ 4 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัประเภทของ
สินเช่ือท่ีใชบ้ริการ โดยใช ้chi-square 
 


