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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

จากแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการ
สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 จ  าแนกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชบ้ริการสาขาในเมืองและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการสาขานอกเมือง โดยศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือเคหะ ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นราคา 2) ดา้น
ผลิตภณัฑ์ 3) ดา้นการจดัจ าหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นบุคลากร 6) ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 7) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะซ่ึงประกอบดว้ย ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ วตัถุประสงคใ์น
การขอกู ้ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขนาดเน้ือท่ีของท่ีอยูอ่าศยั วงเงินท่ีขอสินเช่ือ วงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั
ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมในการขอสินเช่ือ ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ระยะเวลาในการ
ผอ่นช าระ จ านวนเงินงวดผอ่นช าระ วธีิการช าระคืน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และการผดินดั
ช าระเงินกู ้นอกจากน้ียงัศึกษาความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดงัภาพท่ี 3.1  
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ข้อมูลของผู้ใช้บริการสินเช่ือเคหะ 
1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการสาขาในเมือง 
2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการสาขานอกเมือง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้
บริการสินเช่ือเคหะ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ สินเช่ือน้ีให้วงเงินสูงสุดถึง 95% 
ของราคาประเมิน และธนาคารออมสินให้ลูกค้า
สามารถผอ่นช าระไดสู้งสุดถึง 30 ปี 

2. ด้านราคาได้แก่ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ต  ่ ากว่าสถาบัน
การเงินอ่ืน และอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ
อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 

3.  ดา้นการจดัจ าหน่ายไดแ้ก่ ธนาคารออมสินตั้งอยู่ใกล้
สถานท่ีท างานและใกลท่ี้อยู่อาศัยของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน และลูกคา้สามารถผ่อนช าระไดห้ลายวิธี เช่น 
ATM เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่การได้รับค าแนะน า
จากพนักงานธนาคารออมสิน การประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

5.  ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารออมสินมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะและความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการดา้นสินเช่ือเคหะและพนักงานธนาคารออม
สิน มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี ใหค้  าแนะน าท่ีดี 

6. ด้านกระบวนการให้บ ริการได้แก่  ขั้ นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือรวดเร็วและเอกสาร
ประกอบการยืน่ขอกู ้ไม่ยุง่ยาก 

7.  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ ภาพลักษณ์ 

และความเช่ือมัน่ของลูกคา้ต่อของธนาคารออมสิน 

 

พฤตกิรรมของผู้ใช้บริการสินเช่ือเคหะ 
1. ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
2. วตัถุประสงคใ์นการขอกู ้
3. ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
4. ขนาดเน้ือท่ีของท่ีอยูอ่าศยั 
5. วงเงินท่ีขอสินเช่ือ 
6. วงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั 
7. ค่ าใช้ จ่ ายค่ าธรรม เนี ยมในการขอ

สินเช่ือ 
8. ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั 
9. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
10. ระยะเวลาในการผอ่นช าระ 
11. จ านวนเงินงวดผอ่นช าระ 
12. วธีิการช าระคืน 
13. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
14. การผิดนดัช าระเงินกู ้
 

 

7.   แหล่งในการคน้หาขอ้มูลท่ีเรียนกวดวิชา 

ความพงึพอใจผู้ใช้บริการสินเช่ือเคหะ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีศึกษาคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่2 และไดรั้บอนุมติั
แล้วตั้งแต่เร่ิมมีการให้บริการสินเช่ือเคหะจนถึง ธันวาคม 2556 มีจ  านวนทั้งส้ิน 6,114คน (ตารางท่ี 
3.1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดงัน้ี 

 n  =    N                 
     1+N(e)2 
 เม่ือ  n  = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N = จ านวนประชากร 
 e = ระดบัความคลาดเคล่ือนก าหนดไวท่ี้0.06 
ดงันั้น n มีค่าดงัน้ี 

 n =    6,114 
1+6,114 (0.06)2 

 n =   256 ตวัอยา่ง 

ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะใชต้วัอยา่งจ านวน 300 คนโดยท าการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
ตามสัดส่วนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2สาขาในเมืองมีจ านวน 
133 คน ประกอบดว้ยสาขามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 83 คน สาขาบวกครกหลวง จ านวน 38 คน 
สาขามีโชคพลาซ่า จ านวน 12 คน และสาขานอกเมือง จ านวน 167 คน ประกอบดว้ย สาขาดอยสะเก็ด 
จ านวน  47 คน สาขาสันก าแพง จ านวน 31คน สาขาสันทราย จ านวน 53 คน สาขาแม่โจ ้จ  านวน 22 
คน สาขาบ่อสร้าง จ านวน 9 คน และสาขาสามแยกสันทรายจ านวน 5คน (ตารางท่ี 3.1) โดยจะท าการ
สอบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ีสาขาของธนาคารออมสินในเขตเชียงใหม่ 2 
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ตารางที ่3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
ประชากรท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษา 
(คน) 

จ านวนลูกคา้ 
(คน) 

สัดส่วน (%) 

1.  สาขาในเมือง    
1.1 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 1,707 27.9 83 
1.2 บวกครกหลวง 774 12.6 38 
1.3 มีโชคพลาซ่า 236 3.9 12 

รวมสาขาในเมือง 2,717 44.4 133 
2. สาขานอกเมือง    

2.1 ดอยสะเก็ด 955 15.6 47 
2.2 สันก าแพง 626 10.2 31 
2.3 สันทราย 1,074 17.6 53 
2.4 แม่โจ ้ 444 7.3 22 
2.5 บ่อสร้าง 190 3.1 9 
2.6 สามแยกสันทราย 108 1.8 5 

รวมสาขานอกเมือง 3,397 55.6 167 
รวมเขตเชียงใหม่ 2 6,114 100 300 
ท่ีมา : ธนาคารออมสินภาค 8,2557 

3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)เป็นข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินในเขตเชียงใหม่ 2 เช่น ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินในเขตเชียงใหม่ 2 และพฤติกรรมรวมถึงความพอใจ
ในการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินในเขตเชียงใหม่ 2 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดว้ย ขอ้มูลจากรายงานทางการเงินของธนาคาร
ออมสิน เช่น เงินให้สินเช่ือเคหะและเงินให้สินเช่ือรวมทั้งประเทศของธนาคารออมสิน ปี 2551 –  
2555 จ านวนลูกคา้และจ านวนเงินใหสิ้นเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ปี 2554 – 2556 
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ขอ้มูลจากหนงัสือค าสั่งของธนาคารออมสิน เร่ืองหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีปฏิบติัของธนาคาร
ออมสินในการให้สินเช่ือเคหะ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
วทิยานิพนธ์ รายงานการคน้ควา้อิสระจากห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตลอดจน
ขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาประกอบการศึกษา 

3.4 วธีิการศึกษา และการวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน เขต
เชียงใหม่ 2 ในคร้ังน้ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และจะน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้าก
แบบสอบถามมาวเิคราะห์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินเช่ือน้ีให้วงเงินกู้สูงถึง 95% ของราคาประเมิน
ลูกค้าสามารถกู้เพิ่มได้อีก 5% ของราคาคาซ้ือขาย ในกรณีซ้ือบ้านในโครงการท่ีธนาคารออมสิน
สนบัสนุนธนาคารออมสินมีการเสนอเพิ่มและเปล่ียนวงเงินกูใ้ห้แก่ลูกคา้ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้ชั้นดี ไม่
เป็นลูกหน้ีคา้งช าระลูกคา้สามารถกูเ้พิ่มเพื่อช าระค่าเบ้ียประกนัเต็มจ านวน และธนาคารออมสินให้
ลูกคา้สามารถผอ่นช าระไดสู้งสุดถึง 30 ปี 

2. ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียต ่ากว่าสถาบันการเงินอ่ืน โดยปัจจุบัน
ธนาคารออมสินมีอตัราดอกเบ้ียให้เลือก 2 แบบคือ แบบท่ี 1 ปีท่ี 1 = 1.25% ปีท่ี 2 MLR – 1.75% 
หลงัจากนั้นเป็นตน้ไป=MLR – 0.50%และแบบท่ี 2 ปีท่ี 1-3 = 4.5% หลงัจากนั้นเป็นตน้ไป =MLR – 
0.50%และอัตราค่าธรรมเนียมการจดัการสินเช่ือ และอัตราค่าประเมินหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ี
เหมาะสมโดยธนาคารออมสินเรียกเก็บค่าใชจ่้ายจากวงเงินท่ีอนุมติัให้แก่ลูกคา้ 

3. ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ได้แก่ ธนาคารออมสินตั้งอยู่ใกล้ท่ีท  างานของลูกค้า 
ธนาคารออมสินตั้งอยูใ่กลท่ี้อยูอ่าศยัของลูกคา้ ธนาคารออมสินมีจ านวนสาขาท่ีเปิดใหบ้ริการทางดา้น
สินเช่ือทัว่ประเทศ อาคาร สถานท่ีของธนาคารออมสินกวา้งขวาง และท่ีจอดรถมีเพียงพอต่อการ
บริการลูกคา้ สามารถผอ่นช าระไดห้ลายวิธี เช่น ATM ตดัผา่นบญัชีอตัโนมติั ผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
และผา่นเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารออมสิน 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานธนาคาร
ออมสิน ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการจดัการสินเช่ือและเสนออตัราดอกเบ้ียแบบพิเศษให้แก่
ลูกค้าท่ีมาติดต่อขอกู้ เงินในงานท่ีธนาคารออมสินเข้าร่วม เช่น  งานมหกรรมการเงิน การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ และธนาคารออมสินใหสิ้ทธิพิเศษแก่
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พนกังานในหน่วยงานต่างๆทั้งขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และพนกังานหน่วยงานเอกชนท่ีธนาคาร
ออมสินมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงไว ้เช่น ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียถูกกกวา่ปกติ 

5. ปัจจยัด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานธนาคารออมสินมีความรู้ความสามารถ มี
ทกัษะและความเช่ียวชาญในการให้บริการและการบริการท่ีดีของพนกังานธนาคารออมสิน มีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้  าแนะน าท่ีดี 

6. ปัจจยัด้านกระบวนการ ได้แก่ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือ
รวดเร็วและเอกสารประกอบการยื่นขอกูไ้ม่ยุง่ยาก มีการแจง้ผลอนุมติัและจดัท านิติกรรมสัญญา การ
จ านอง และการติดตามผลหลงัจ่ายเงินกูแ้ลว้ 

7. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ของ
ลูกคา้ต่อของธนาคารออมสิน โดยธนาคารไดมี้การปรับปรุงภาพลกัษณ์ใหท้นัสมยั 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
เคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดจากอนัดบั 1 ถึงอนัดบั 7 โดยใหค้ะแนนของความส าคญัดงัน้ี  

อนัดบัท่ี คะแนน 
1 7 
2 6 
3 5 
4 4 
5 3 
6 2 
7 1 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย นอกจากน้ียงั
ท าการทดสอบความแตกต่างของระดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชบ้ริการสาขาในเมืองและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการสาขานอกเมืองจ าแนกตามอาชีพและรายได ้โดย
ใชส้ถิติค่า t (t-test) 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินเขต
เชียงใหม่ 2 ประกอบด้วย ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน วตัถุประสงค์ในการขอกู ้
ประเภทท่ีอยูอ่าศยั ขนาดเน้ือท่ีของท่ีอยูอ่าศยั วงเงินท่ีขอสินเช่ือ วงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั ค่าใชจ่้ายต่างๆ 



 

32 

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเช่ือ ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ระยะเวลาในการผ่อนช าระ 
จ านวนเงินงวดผอ่นช าระ วธีิการช าระคืน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการผดินดัช าระเงินกู ้
หวัขอ้น้ีท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนาค่าความถ่ีค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน
เขตเชียงใหม่ 2 ท  าการวิเคราะห์โดยให้ค่าคะแนน คือการก าหนดให้ความส าคญัต่อปัจจยัต่าง ๆ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวทางของลิเครท (Likert scale) โดยแยกระดบัความส าคญัออกเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยมีการใหค้ะแนนในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

ระดบัความส าคญั คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

น าผลท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและท าแปลผลระดบัคะแนนเฉล่ีย โดยเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 
4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 นอ้ย 
1.0 – 1.50 นอ้ยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย นอกจากน้ียงั
ท าการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของการใช้บริการสินเช่ือเคหะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
บริการสาขาในเมืองและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้บริการสาขานอกเมืองจ าแนกตามอาชีพและรายได ้โดยใช้
สถิติค่า t (t-test) 
 
 

 


