บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือก
บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ มีระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา
วิธี
การศึ ก ษา เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ ก ษา การวิเคราะห์ ข้อมูล สถานที่ ใ ช้ในการดาเนิ น การศึ ก ษาและ
รวบรวมข้อมูล และระยะเวลาในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การศึกษาส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อ
ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมื องสมุ ท รสาครในการเลื อกบัตรเครดิ ตที่ ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บตั รเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์ใน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร โดยผูถ้ ือบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถระบุจานวนที่แน่นอนได้
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ทราบจานวนประชากร จึงกาหนดขนาดตัวอย่าง จานวน 400
ราย เนื่ อ งจากเป็ นการรวบรวมข้อมู ล จากคนในท้องถิ่ น ที่ ไ ม่ จาแนกกลุ่ ม ย่อยที่ จะวิเคราะห์ ข ้อมู ล
(Sudman,1976,อ้า งถึ ง ในกุ ณ ฑลี รื่ น รมย์,2551:187) และจ านวนดัง กล่ า วเหมาะสมกับ การน าไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติได้
วิธีการคัดเลื อกตัวอย่าง จะใช้วิธีคดั เลื อกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
จากผูท้ ี่เคยใช้บตั รเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์ในย่านการค้าและศูนย์การค้าที่รับบัตรเครดิต ในอาเภอเมือง
สมุ ท รสาครซึ่ งการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ในครั้ งนี้ ได้เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครบตามขอบเขตประชากร
รายละเอียดตามภาคผนวก ค
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3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่ งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Survey)โดยมีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ร้านค้ารับบัตร
เครดิตที่ต้ งั อยูใ่ นย่านการค้าและศูนย์การค้าในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อมู ล ปฐมภู มิ คื อ แบบสอบถาม แบ่ ง เนื้ อ หาออกเป็ น
4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป เกี่ ยวกั บ ผู ้ ต อบ แบ บ ส อบ ถ าม ป ระก อบ ด้ ว ย เพ ศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลในการเลือกใช้บตั รเครดิต
ส่ วนที่ 3 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ผู้บ ริ โ ภคในอ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาครในการเลื อกบัตรเครดิ ตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหา และข้อเสนอแนะที่มีต่อการเลื อกบัตรเครดิตที่ออกโดย
ธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถาม จะน ามาวิ เคราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่(Frequency) ร้อยละ(Percentage) และค่าเฉลี่ย(Mean) โดย
ใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) (กุณฑลี รื่ นรมย์, 2551 : 113) ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนน
ตามระดับ การมีผล ดังนี้
ระดับการมีผล
คะแนน
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
น้อยที่สุด
1 คะแนน
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โดยคะแนนที่ได้ นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต การแปลความหมายของระดับ
คะแนน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00
จัดอยูใ่ นระดับมีผลมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
จัดอยูใ่ นระดับมีผลมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
จัดอยูใ่ นระดับมีผลปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
จัดอยูใ่ นระดับมีผลน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49
จัดอยูใ่ นระดับมีผลน้อยที่สุด
3.4 สถานทีใ่ นการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
2) ย่านการค้าและศูนย์การค้าที่รับบัตรเครดิตในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนสิ งหาคม 2557
เป็ นเวลา 11 เดือน โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน กรกฎาคม 2557
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