
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวัดนครปฐม เปนการศึกษา 
ถึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan กับ 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดันครปฐม โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา อันประกอบดวย ขอบเขต
เนื้อหา ขอบเขตประชากร ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง ขอมูลและแหลงขอมูล การ
รวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการศึกษา และระยะเวลาในการศึกษา ดังนี ้

 
ขอบเขตเนื้อหา 
   เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครปฐม ตาม
ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 7Ps ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) บุคลากร (People) การสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) กระบวนการ (Process)  
 
ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อ Micro Loan  ของ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ของสาขาในจังหวดันครปฐม ซ่ึงมีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบดวย สาขานครปฐม   
สาขายอยตลาดองคพระปฐมเจดีย   สาขายอยตลาดปฐมมงคล นครปฐม   สาขาถนนเพชรเกษม นครปฐม   
สาขายอยถนนเพชรเกษม นครชัยศรี   สาขาหวยพลู   สาขาสามพราน และ สาขาออมใหญ  ซ่ึงเปนลูกคา
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ขนาดเล็ก ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมไมเกนิ 3.0 ลานบาท  มีจํานวนทั้งหมด 1,153 ราย   
(บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, 2550) 
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ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 300 ราย  โดยอาศัยสูตรในการ

คํานวณกลุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95%  และมีระดับความคลาดเคลื่อนที่  5%  โดย
คํานวณจากสูตรดังนี้  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ, 2548: 194 อางจาก TaroYamane, 979: 1088)   

สูตร       n    =                   N        . 
                                                               1 + Ne2 

n     =     ขนาดกลุมตัวอยาง 
N    =     จํานวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา 
e     =      ความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

ดังนั้นจึงแทนคาไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
n     =                1,153            . 

                                                           1 +1,153(0.05 ) 2 
          =       296.97 

เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล จึงกําหนดขนาดตัวอยางเทากับ 300 ราย โดยใชวิธี
คัดเลือกตัวอยางศึกษา โดยวิธีสุมตัวอยางแบบโควตา เลือกศึกษาประชากรจากสาขาตางๆ ในจังหวัด
นครปฐม จํานวน 8 สาขา โดยแบงสัดสวนตามจํานวนประชากรในแตละสาขา และทําการคัดเลือก
ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling)  

 
จํานวนลูกคาทีใ่ชบริการ Micro Loan ของ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย จําแนกตามสาขาในจงัหวัดนครปฐม 

สาขา จํานวนลูกคา Micro Loan ขนาดตัวอยาง 
สาขานครปฐม 320 84 
สาขายอยตลาดองคพระปฐมเจดีย 4 1 
สาขายอยตลาดปฐมมงคล นครปฐม 17 4 
สาขาถนนเพชรเกษม นครปฐม 123 32 
สาขายอยถนนเพชรเกษม นครชัยศรี 70 18 
สาขาหวยพลู 70 18 
สาขาสามพราน 246 79 
สาขาออมใหญ   303 64 
รวม 1,153 300 

(ที่มา : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, 2550) 



 11 

ขอมูลและแหลงขอมูล 
   ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจาก ลูกคาที่ใชบริการ
ดานสินเชื่อ Micro Loan ของสาขา  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวัดนครปฐม จํานวน 300 ราย 
โดยใช แบบสอบถาม เปนเครื่องมือ. 
  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสอื วารสาร 
ส่ิงพิมพ เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตทีเ่กี่ยวของ  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 3 สวนคือ  
  สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อ Micro Loan ของลูกคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวดันครปฐม 
  สวนที่ 3   ขอมูลเกี่ยวกับปญหา และ ขอเสนอแนะที่มี ตอ การใชบริการดาน
สินเชื่อ Micro Loan ประกอบดวย ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานราคา ปญหาดานสงเสริม
การตลาด ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  ปญหาดานบุคคลากร ปญหาดานการสรางและ
นําเสนอปจจยัทางกายภาพ และปญหาดานกระบวนของการใหบริการ  

                            
การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive  
Statistics)   ประกอบดวย  ความถี่ (Frequency)   รอยละ (Percentage)  และคาเฉลี่ย (Mean) โดยขอมูลที่วิเคราะห
ระดับความสําคัญของแตละปจจัยในแตละคําถามจะใชเกณฑการแบงเปน 5 ระดับความสําคัญ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด ตามวิธี Rating Scale โดยแตละระดบัมีการกําหนด
คะแนน และการแปลผลจากคาเฉลี่ย ดังนี ้ (กุณฑลี เวชสาร, 2545: 111)   
ระดับความสําคัญของปจจัย/ปญหา                        คะแนน  
  นอยที่สุด      1   
  นอย            2 
  ปานกลาง      3   
  มาก       4   

มากที่สุด      5   



 12 

เม่ือนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหสามารถแปลความหมายตามเกณฑไดดังนี้ 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.49    หมายถึง ระดับความสําคัญ นอยที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 – 2.49    หมายถึง ระดับความสําคัญ นอย 
คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 – 3.49    หมายถึง ระดับความสําคัญ ปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 – 4.49    หมายถึง ระดับความสําคัญ มาก 
คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 – 5.00    หมายถึง ระดับความสําคัญ มากที่สุด 

     
การรายงานผลการศึกษา 
 การนําเสนอขอมูลจะอยูในรปูแบบของการบรรยายและตารางขอมูล โดยแบงเนื้อหา
ออกเปน 5 บท ไดแก 

1. บทนํา 
2. แนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
3. ระเบียบวิธีการศึกษา 
4. ผลการศึกษา 
5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และ ขอเสนอแนะ   

  
ระยะเวลาในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ใชระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 
โดยเก็บขอมูลในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน 2551 
 


