
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
    ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
เปนการศึกษาปจจัยดานการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม 
ธนาคารกสิกรไทยในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา อันประกอบดวย 
ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตประชากร ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง ขอมูลและแหลงขอมูล 
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล  และระยะเวลาในการศึกษา ดังนี้ 
 
ขอบเขตเนื้อหา 
  เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอม
ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และปญหาที่พบในการใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคาร
กสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยศึกษาตามกรอบ
แนวความคิดสวนประสมการตลาดบริการ และกรอบแนวความคิดดานปจจัยสวนประสมการตลาด
ที่มีผลตอการตัดการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม 
 
ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการดานสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของ 
ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนผูที่ใช
และเคยใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม จํานวนลูกคาที่ใชบริการดานสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม
ทั้งหมดรวม 1,055 ราย แบงจํานวนลูกคาเปนรายสาขา ดังนี้ คือ สาขาสมุทรสาคร จํานวน 585 ราย 
สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร จํานวน 416 ราย และสาขายอยตลาดสมุทรสาคร จํานวน 54 ราย 
(ที่มารายงาน ณ ส้ินเดือนเมษายน 2549 ทีมงานพัฒนาธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดยอม 10 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร) 
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ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการดานสินเชื่อธุรกิจขนาดยอมของ 
ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงมีสาขาของ
ธนาคารทั้งหมด 3 สาขา ประกอบไปดวย สาขาสมุทรสาคร  สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 
และสาขายอยตลาดสมุทรสาคร   
 สําหรบัการกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากรดังกลาว ใชวิธีการคํานวณโดยใชสูตรของ 
Taro Yamane (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2548 : 65) ดังนี ้
 

n = ___N____ 
          1 + N(e2) 
 
  n =    จํานวนตัวอยางที่ตองการ 
  N = จํานวนประชากร 
  e = Error หรือความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดซ่ึงในที่นีใ้ช 0.05 (5%) 
 
 จากจํานวนลกูคาที่ใชบริการดานสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม จํานวน 1,055 คน  ขนาดของ
ตัวอยางจึงเทากับ 
 
                n     =                       1,055 
              1 + 1,055(0.052) 
 
          =            290.034 หรือ ประมาณ 300 ตวัอยาง 
 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 300 คน และใชวิธีการเลือกแบบโควตา 
(Quota Sampling) โดยแบงตามสัดสวนดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษา 
 

สาขา จํานวนประชากร จํานวนกลุมตวัอยาง 
1. สาขาสมุทรสาคร 585 165 
2. สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 สมทุรสาคร 416 120 
3. สาขายอยตลาดสมุทรสาคร 54  15 
          1,055              300 

 
วิธีการศึกษา 
  ขอมูลและแหลงขอมูล 
  ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจยัรวบรวมจาก 2 แหลง ไดแก 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจาก ลูกคาที่ใชบริการดาน
สินเชื่อขนาดยอมในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 300 ราย แยก 3 สาขา โดยใช
แบบสอบถาม  
   2. ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ 
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ และการคนควาขอมูลผานทางระบบอินเตอรเน็ต 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน  
3  สวนคือ  
  สวนที่ 1 ขอมลูทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
  สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทยของผูประกอบการขนาดยอมใน
อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร 

 
การวิเคราะหขอมูล 
   ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด ผูศึกษาจะนํามาประมวลผลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ อธิบายลักษณะทั่วๆ ไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได 
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นําเสนอเปนตาราง ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Mean)  
  ทั้งนี้การวัดระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ในสวนประสมการตลาดใช   Rating 
Scales (กุณฑลี เวชสาร, 2545: 111) โดยแบงการประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด โดยแตละระดับมีการกําหนดคะแนน และการแปลผลจากคาเฉลี่ย ดังนี้ 
 

ระดับความสําคัญ คะแนน  ชวงคาเฉล่ีย 
มากที่สุด 5 4.50 – 5.00 

                            มาก 4 3.50 – 4.49 

 ปานกลาง 3 2.50 – 3.49 

                            นอย 2 1.50 – 2.49 

นอยที่สุด 1 1.00 – 1.49 

 
ระดับของปญหา คะแนน  ชวงคาเฉล่ีย 

มากที่สุด 5 4.50 – 5.00 

                            มาก 4 3.50 – 4.49 

 ปานกลาง 3 2.50 – 3.49 

                            นอย 2 1.50 – 2.49 

นอยที่สุด 1 1.00 – 1.49 

 
ระยะเวลาในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใชเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 11 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2549  ถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2550 โดยเก็บขอมูลเดือนเมษายน  พ.ศ.2550 
 


