
บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  เปนการ 
ศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาอัน
ประกอบดวย ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง  ขนาดตัวอยางและวิธีการ
คัดเลือกตัวอยางขอมูลและแหลงขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การรายงานผล
การศึกษา  และระยะเวลาในการศึกษา  ดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน)  และปญหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ี
อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการใหบริการ  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัย
ดานพนักงาน ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพและปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 
ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาท่ีใชบริการดานสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคาร
กรุงเทพในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงประกอบไปดวยสาขาของธนาคารกรุงเทพ  รวม 153 สาขา   โดย   
มีจํานวนลูกคาท่ีใชบริการดานสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยท้ังหมดรวม 2,352 ราย (ท่ีมา : รายงาน  ณ       
ส้ินเดือนมิถุนายน 2550 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)) 
 
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้   คือ   ลูกคาท่ีใชบริการดานสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงประกอบไปดวยสาขาของธนาคารรวม 
153 สาขา โดยมีจํานวนลูกคาท่ีใชบริการดานสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยท้ังหมดรวม 2,352 ราย  ดังนั้นใน
การวบรวมขอมูลจะไดกําหนดของตัวอยางตามแนวความคิดของ YAMANE (ธานินทร ศิลปจารุ, 
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2547: 34-39) มีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 คาคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางรอยละ 5 (0.05) 
คํานวณโดยใชสูตร ดังนี้  
 
                                                                                n   =        N 
                                                                                    1+ N (e) 2 
 
 เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
         N = ขนาดของกลุมประชากรของลูกคาท่ีใชบริการดานสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย  
     2,352 ราย 
         n = ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง กําหนดเทากับ 0.05 
 
 ดังนั้น                                   n   =        2,352 
                                                                                 1+ 2,352 (0.05) 2 
                     n   =        341.86 
 
 จากการคํานวณไดขนาดตัวอยาง 341.86 เพื่อความสะดวกในการกําหนดจํานวนตัวอยางจึง
ใชตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 350 ราย โดยมีการสุมตัวอยางจากจํานวนลูกคาท่ีใชบริการ
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย ในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) จํานวน
ท้ังหมด 2,352 ราย ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายบริหารงานแบบครอบคลุมพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร
ประกอบไปดวยสาขาทั้งหมด 153 สาขา โดยแบงเปนภาคนครหลวง ท้ังหมด 6 ภาค โดยใชวิธีการ
เลือกสุมตัวอยางโดยกําหนดแบบโควตา (Quota Sampling) ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  จํานวนสาขา จํานวนลูกคา และจํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจําแนกตามกลุมสาขา
ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) 
 

กลุมสาขา จํานวน (สาขา) จํานวนลูกคา (ราย) จํานวนตัวอยาง (ราย) 
ภาคนครหลวง 1 21 670 60 
ภาคนครหลวง 2 30 218 58 
ภาคนครหลวง 3 25 278 58 
ภาคนครหลวง 4 25 375 58 
ภาคนครหลวง 5 29 347 58 
ภาคนครหลวง 6 23 482 58 

รวม 153 2,352 350 

 
วิธีการศึกษา 
 ขอมูลและแหลงขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัยรวบรวมจาก 2 แหลง ไดแก 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจาก ลูกคาท่ีใชบริการสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) จํานวน 350   ราย 
แยก 153 สาขา โดยใชแบบสอบถาม 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ 
เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และการคนควาขอมูลผานทางระบบอินเตอรเน็ต 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเปนแบบสอบถามท่ีแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี  2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 สวนท่ี  3   ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัยธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน) ของลูกคา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจํานวน 350 ราย จาก 6 ภาคนครหลวง จํานวน 153 
สาขา จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ของขอมูลท่ีเก็บและเสนอ
เปนตารางความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
 ท้ังนี้การวัดระดับความสําคัญของปจจัยตาง ๆ  ของสวนประสมการตลาดใช Rating Scales 
(สันตชัย ปทมาลัย, 2546: 54) โดยแบงการประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยท่ีสุด โดยแตละระดับมีการกําหนดคะแนน และการแปลผลจากคาเฉล่ีย ดังนี้ 
 

ระดับความสําคัญ คะแนน การแปลผล 
 มากท่ีสุด 5 4.50 – 5.00 
 มาก 4 3.50 – 4.49 
 ปานกลาง 3 2.50 – 3.49 
 นอย 2 1.50 – 2.49 
 นอยท่ีสุด 1 1.00 – 1.49 
 
 สวนการวัดระดับปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดใช Rating Scales (สันตชัย ปทมาลัย, 
2546: 54) โดยแบงการประเมินคาเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยแต
ละระดับมีการกําหนดคะแนน และการแปลผลจากคาเฉล่ีย ดังนี้ 
 

ระดับของปญหา คะแนน การแปลผล 
 มากท่ีสุด 5 4.50 – 5.00 
 มาก 4 3.50 – 4.49 
 ปานกลาง 3 2.50 – 3.49 
 นอย 2 1.50 – 2.49 
 นอยท่ีสุด 1 1.00 – 1.49 
 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชระยะเวลาประมาณ 5 เดอืน ต้ังแตเดือน พฤษภาคม–กันยายน 2550 
 


