
 
บทท่ี 3  

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

                การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเช่ือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดชุมพร  มีระเบียบวิธีการศึกษา
ดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัด
ชุมพร  ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product)  ดานราคา (Price)  ดานชองทางการใหบริการ
(Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานพนักงานใหบริการ (People) ดานลักษณะทาง
กายภาพ (Physical) ดานกระบวนการ (Process)  รวมทั้งศึกษาถึงปญหาในการใชบริการสินเช่ือ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร   
 ขอบเขตประชากร  

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ ลูกคาท่ีใชและเคยใชบริการดานสินเช่ือของธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร   ซ่ึงเปนผูท่ีใชและเคยใชท้ังหมดรวม 850 ราย ท่ีมา
ขอมูลนี้(ท่ีมา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย,2550)  
 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ประชากรมีจํานวน 850 รายท่ีเปนลูกคาสินเช่ือ ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน)  ในจังหวดัชุมพร  จึงกําหนดขนาดตวัอยางโดย     ใชวิธีการคํานวณตามสูตรของ 
Taro Yamane   (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ 2548 : 194 ) ท่ีความเชื่อม่ัน 95 % และความคลาด
เคล่ือน 5 %                                                                                  

                                           n   =   N / [ 1 + N ( e ) 2 ] 

                                                         e   =  ความคาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง  ( 5 % ) 
                                                         N  =  ขนาดของประชากร (850 ราย ) 
                                                         n   =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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                                                         n  =  850 / [ 1 + 850 ( 0.05 X 0.05 )2 ] 
                                                         n   =   272  ราย       

คํานวณไดกลุมตัวอยาง 272 ราย จึงกําหนดขนาดตัวอยาง 280 ราย โดยใชวิธีคัดเลือก
ตัวอยางศึกษาแบบโควตา (Quota Sampling) จากประชากรของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดชุมพร  
แบงตามสัดสวนตามจํานวนประชากรในแตละสาขา และทําการเก็บแบบตามสะดวก   ดังนี้   
 

จํานวนลูกคาท่ีใชบริการสินเช่ือ ธนาคารกสิกรไทย ใน จงัหวัดชุมพร 
สาขา สถานท่ีตัง้ จํานวนลูกคาท่ีใช  

บริการ 
ขนาดตัวอยาง 

1.ชุมพร อําเภอเมือง 400 140 
2.ปากนํ้าชุมพร อําเภอเมือง 120 40 
3.ทาแซะ อําเภอทาแซะ 140 40 
4.หลังสวนชุมพร อําเภอหลังสวนชุมพร 190 60 
           รวม                        850 280 

ที่มา: บมจ. ธนาคารกสิกรไทย,  2550 

 
วิธีการศึกษา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชในการศึกษารวบรวมจาก 2  แหลง  ไดแก 

  1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจาก ลูกคาท่ีใชบริการดาน
สินเช่ือ ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดชุมพร จํานวน 280 ราย   โดยใชแบบสอบถาม  
  2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ เอกสาร ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ฐานขอมูล และเว็ปไซตท่ีเกี่ยวของ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
                     เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 
3 สวน คือ  
 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ของลูกคาในการเลือกใชบริการสินเช่ือ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ใน จังหวัดชุมพร 
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 สวนท่ี 3   ขอมูลเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
                         ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจํานวน 280 ชุด จะนํามาวิเคราะหโดยใช สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถ่ี (Frequency)  รอยละ (Percentage)  และ
คาเฉล่ียเลขคณิต  (Arithmetic  Mean) 
                        ท้ังนี้การวดัระดับความสําคัญของแตละปจจัยในแตละคําถามจะใชเกณฑการแบง
ระดับเปน 5   ระดับ คือ สําคัญมากท่ีสุด  สําคัญมาก  สําคัญปานกลาง  สําคัญนอย  สําคัญนอยท่ีสุด  
ตามวิธี Rating Scales   (กณุฑลี  เวชสาร, 2545:  111)   โดยแตละระดบัมีการกําหนดคะแนน และ
การแปลผลจากคาเฉล่ีย  ดังนี้  
 ระดับความสําคัญ ปจจัย/ปญหา             คะแนน   
           มากท่ีสุด   5  
            มาก    4                                    
           ปานกลาง   3  
           นอย    2                                    
           นอยท่ีสุด                                                1  
  
 เม่ือนําคะแนนท่ีไดมาวเิคราะห สามารถแปลความหมายตามเกณฑได  ดงันี้ 
                       คาเฉล่ียระหวาง  4.50 – 5.00  หมายถึง  สําคัญมากท่ีสุด 

                       คาเฉล่ียระหวาง  3.50 – 4.49  หมายถึง  สําคัญมาก 

                       คาเฉล่ียระหวาง  2.50 – 3.49  หมายถึง  สําคัญปานกลาง 

                      คาเฉล่ียระหวาง  1.50 – 2.49  หมายถึง  สําคัญนอย 

                       คาเฉล่ียระหวาง  1.00 – 1.49  หมายถึง  สําคัญนอยท่ีสุด 

 
ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึกษาในคร้ังนี้ใชระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแตเดือนธันวาคม 2550  ถึงเดือน สิงหาคม 
2551   โดยมีระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลในเดือน มีนาคม 2551 
 


