
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

ในการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารใน
จังหวัดเชียงใหมตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีระเบียบวิธี
การศึกษา ดังตอไปนี้ 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
1. ขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนขอมูลทาง

การเงินเชิงปริมาณ ไดแก ขอมูลในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวย งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแส
เงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

2. คุณภาพของขอมูลทางการเงิน ไดแก  
2.1 คุณภาพดานความเขาใจได 
2.2 คุณภาพดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  
2.3 คุณภาพดานความเช่ือถือได  

2.3.1 ความมีอยูจริง 
2.3.2 สิทธิและภาระผูกพัน 
2.3.3 เกิดข้ึนจริง 
2.3.4 ความครบถวน 
2.3.5 การแสดงมูลคาหรือการตีราคา 
2.3.6 การวัดมูลคา 
2.3.7 การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล 

2.4 คุณภาพดานการเปรียบเทียบกันได  
ขอบเขตประชากร 
ประชากร (Population) ในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของ

ธนาคารในเขตจังหวัดเชียงใหมซ่ึงมีนโยบายในการใหสินเช่ือระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม จํานวนท้ังหมด 176 สาขา จากจํานวนธนาคารท้ังหมด 22 แหง (ชมรมธนาคารจังหวัด
เชียงใหม, 2551: ออนไลน) ซ่ึงไมทราบจํานวนผูพิจารณาสินเช่ือของแตละสาขาท่ีแนนอน 
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ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชจํานวนธนาคารในเขตจังหวัด

เชียงใหมซ่ึงมีนโยบายในการใหสินเช่ือระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน
ท้ังหมด 176 สาขา เปนกรอบของการกําหนดจํานวนประชากร เพราะ โดยปกติแลวในแตละ
ธนาคารจะมีผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางนอยจํานวน 1 
คนตอสาขา (กมลรัตน เกียรติรอด, 2551: สัมภาษณ) 

1. ขนาดตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดตัวอยางท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
รอยละ 95 ซ่ึงเปนระดับท่ีไดรับการยอมรับวาเปนระดับท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษา (นิติวิทย ตะ
เส้ียว, 2550 และ นวรัตน รัตนโยธิน, 2549) โดยใชสูตรจากการคํานวณขนาดตัวอยางของ ทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane, 1973 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2548) ดังนี้ 

 
  N  

                 n    =      –––––––—––––––– 
                         1 + Ne 2 

 

เม่ือ      N       คือ ขนาดของประชากร   =    176 ราย 
             e        คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง  =   5% 
             n        คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 
 
คํานวณไดดังนี้ 

          176  
        n    =      –––––––—–––––––—––––––                     =        122.22    ≈    123 
                          1 + (176 x 0.05 2) 

 

2. วิธีการคัดเลือกตัวอยาง โดยการแบงสัดสวน (Proportional to Size) ของ
ประชากรคือผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารในเขตจังหวัดเชียงใหมซ่ึงมีนโยบายในการให
สินเช่ือระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตละธนาคาร และใชวิธีการเลือกตัวอยาง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) (วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน, 2550) ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงการแบงสัดสวน (Proportional to Size) ของประชากร และ จํานวนตัวอยางท่ี
ใชในการเก็บขอมูลในแตละธนาคาร 

 
ลําดับ รายช่ือธนาคาร ประชากร ตัวอยาง 

    (สาขา) (สาขา) 
1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 20 14 
2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 19 14 
3 ธนาคารกสิกรไทยจํากัด(มหาชน) 22 15 
4 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) 34 24 
5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) 12 8 
6 ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) 12 8 
7 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) 5 4 
8 ธนาคารยู โอ บี จํากัด(มหาชน) 4 3 
9 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน) 1 1 
10 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากัด(มหาชน) 1 1 
11 ธนาคารธนชาติ จํากัด(มหาชน) 2 1 
12 ธนาคารทิสโก จํากัด(มหาชน) 1 1 
13 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด(มหาชน) 1 1 
14 ธนาคารออมสิน 19 13 
15 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 16 11 
16 ธนาคารอาคารสงเคราะห 1 1 
17 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 1 1 
18 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 1 1 
19 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด(มหาชน) 1 1 
20 ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 1 1 
21 ธนาคารเอไอจี เพ่ือรายยอย จํากัด(มหาชน) 1 1 
22 ธนาคารสินเอเซีย จํากัด(มหาชน) 1 1 

รวม 176 126 

เนื่องจากเม่ือแบงสัดสวนของประชากร(Proportional to Size) ในแตละสาขาแลวไดจํานวนไมเปน
จํานวนเต็ม จึงปรับตัวเลขใหเปนจํานวนเต็ม ทําใหไดจํานวนตัวอยางท้ังหมดเกิน 123 ตัวอยาง 
ดังนั้น จึงปรับจํานวนตัวอยางใหเปน 126 ตัวอยาง ตามท่ีคํานวณได 
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วิธีการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุมตัวอยางคือ ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารในเขตจังหวัดเชียงใหม
ซ่ึงมีนโยบายในการใหสินเช่ือระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 126 ราย โดย
ผูตอบแบบสอบถามเปน ผูท่ีมีหนาท่ีในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวหรือมีอํานาจในการอนุมัติ
สินเช่ือระยะยาวของธนาคาร ไดแก ผูจัดการสาขา หรือ ผูชวยผูจัดการ ฝายสินเช่ือ หรือ หัวหนา
แผนกสินเช่ือ หรือ เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและ
การศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของ มีแหลงมาจากท่ีตาง ๆ ท้ังเอกสาร และ การคนควาผานทางระบบ 
อินเตอรเน็ต 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง
ออกเปน 3 สวนคือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

     2. ขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถามใชในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินของ                
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย ความคิดเห็นเก่ียวกับ 

1. คุณภาพดานความเขาใจได 
2. คุณภาพดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  
3. คุณภาพดานความเช่ือถือได  

3.1 ความมีอยูจริง 
3.2 สิทธิและภาระผูกพัน 
3.3 เกิดข้ึนจริง 
3.4 ความครบถวน 
3.5 การแสดงมูลคาหรือการตีราคา 
3.6 การวัดมูลคา 
3.7 การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล 

4. คุณภาพดานการเปรียบเทียบกันได  
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สวนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะ  
 1. ปญหาท่ีพบจากการใชงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว 
 2. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 
การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหโดย คาความถี่ (Frequency) 

รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) และนําเสนอขอมูลท่ีวิเคราะหในลักษณะขอมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีรวบรวมได  

ลักษณะของคําถามในแบบสอบถาม สวนท่ี 2 จะมีการวัดระดับ โดยใช Likert Scale 
คือลักษณะมีคําถามใหเลือกตอบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก   ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (สิน พันธุพินิจ, 
2547) และมีเกณฑในการใหคะแนนในแตละระดับดังนี้ 

 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ คะแนน 

มากท่ีสุด   5                                 
มาก     4                                                      
ปานกลาง  3                                                       
นอย  2                                                      
นอยท่ีสุด  1     

ผลคะแนนท่ีได จะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ 
 การแปลความหมาย คาเฉล่ีย 

มีคุณภาพมากที่สุด 4.50 – 5.00                                
มีคุณภาพมาก  3.50 – 4.49                 
มีคุณภาพปานกลาง 2.50 – 3.49               
มีคุณภาพนอย 1.50 – 2.49                  
มีคุณภาพนอยท่ีสุด 1.00 – 1.49                               
                                                  


