บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ ก ษาปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค มีการดาเนินวิจยั ดังนี้
3.1 ลักษณะของประชากร และการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.3 สมมติฐานในการวิจยั
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ลักษณะของประชำกรและกำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ ำง
3.1.1 กลุ่มประชำกรเป้ ำหมำย
ประชากร (Population) ที่ ใ ช้ในการศึ กษาครั้ ง นี้ คื อ ลู กค้า สิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขา
ซีคอนบางแค
3.1.2 กำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ ำง
เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นลูกค้าสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค ซึ่ งถือได้
ว่าจานวนประชากรทั้งหมดมีขนาดใหญ่ และไม่สามารถทราบจานวนที่แน่ นอนจึงคานวณโดยใช้
สู ตรหากาหนดขนาดตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2551)
n

Z
4E 2

เมื่อ
n = ขนาดตัวอย่าง
E = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาน
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ซึ่ง Z ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 หรื อ ระดับความเชื่อมัน่ 95% มีค่า เท่ากับ 1.96 (กัลยา
วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2551) โดยแทนค่าที่ ระดับความน่ าจะเป็ นของประชากรเท่ากับ 0.05 ค่า z ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% และมีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะได้ผลดังนี้
แทนค่าตามสู ตร

n

1.96
4(0.05) 2
n  384 .16

หรื อประมาณ 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจานวนตัวอย่าง 4% เท่ากับ 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ เท่ากับ 400 ตัวอย่าง ซึ่ งตัวอย่างที่ได้น้ นั ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งจะเลือกเฉพาะลูกค้าสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขา
ซีคอนบางแค โดยเก็บตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถามที่ธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
3.2.1 ตัวแปรอิสระ
3.2.1.1 ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
(2) ด้านราคา (Price)
(3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
(4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
(5) ด้านบุคคล (People)
(6) ด้านกระบวนการบริ การ (Process)
(7) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation)
3.2.2 ตัวแปรตำม
การใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
3.3 สมมติฐำนในกำรวิจัย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย
สาขาซีคอนบางแค
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3.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อมูลการวิจยั เชิง
ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
แบบสอบถามที่มีให้เลือกหลายคาตอบ (Multiple choices) และลักษณะปลายเปิ ด
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ
สิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค เป็ นการใช้เครื่ องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating
scale) โดยแบ่งระดับความเห็นออกเป็ น 5 ระดับจากน้อยไปมาก
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอน
บางแค เป็ นการใช้เครื่ องมื อประเภทมาตรประมาณค่ า (Rating scale) โดยแบ่ ง ระดับ ความเห็ น
ออกเป็ น 5 ระดับจากน้อยไปมาก
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ
ส าหรั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น จะใช้ห ลัก การแบ่ ง ช่ ว งการแปลผลตามหลัก ของการแบ่ ง
อันตรภาคชั้น โดยใช้สูตรคานวณหาความกว้างอันตรภาคชั้น (ชนินาถ สงวนวงศ์วจิ ิตร, 2552) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น
= (5 – 1) / 5
= 0.80
จึงได้เกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ยสาหรับความคิดเห็นและการเลือกใช้บริ การ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
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3.5 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทดังนี้
1. แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู ้วิ จ ัย จะเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 400 คน โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่ งผ่ า นการทดสอบคุ ณ ภาพ โดยการเก็ บ ข้อ มู ล แต่ ล ะครั้ งผู ้วิ จ ัย ได้อ ธิ บ ายถึ ง
วัตถุประสงค์ของการทาวิจยั ตลอดจนลักษณะของแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างทราบเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันแล้วจึงตอบแบบสอบถามโดยจะให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทาการกรอกด้วยตนเอง
2. แหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ได้จากการศีกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมู ลจากหนังสื อ ตาราทางด้านการตลาดและ
ทางด้านอื่นๆ ได้แก่
2.1 หนังสื อพิมพ์ วารสาร สิ่ งพิมพ์ต่างๆ
2.2 หนังสื อทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ข้อมูลที่เผยแพร่ ทางอินเตอร์ เน็ต
3.6 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3.6.1 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนำ (Descriptive Statistics)
1. นาแบบสอบถามส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ ข ้อมู ล ทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ ก าร จาแนกตัวแปรด้า น
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หาค่าค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequency)
2. นาแบบสอบถามส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค และระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแคของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.6.2 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิ งอนุมำน (Inferential Statistics)
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์หรื อการส่ งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
ได้แก่ 1) ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) 4)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) 5) ด้านบุคคล (People) 6) ด้านกระบวนการบริ การ (Process)
และ 7) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ซึ่ งใช้
มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ การเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอน
บางแค ซึ่ งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตวั แปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมี
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ต่อตัวแปรตามดังนั้นสถิ ติที่ใช้คือการวิเคราะห์ ถดถอยอย่างง่ าย (Simple Regression) โดยกาหนด
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05

