
บทที ่ 3

วิธีดําเนินงานวิจัย

การศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดกับภาพลักษณองคกร ของธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งการ

ดําเนินการวิจัยใชระยะเวลาศึกษาตั้งแตเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553 ดําเนินการเก็บขอมูล

โดยการสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนของประชากรที่ตองการศึกษา โดยมีรายละเอียด

ของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

1.กกประชากร และกลุมตัวอยาง

2.กกกรอบแนวคิดการวิจัย

3.กกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

4.กกกระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล

5.กกการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล  

ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ลูกคาของธนาคารที่มาใชบริการ โดยเลือก

ผูใชบริการที่มาทําธุรกรรมของธนาคารที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย มี

สาขาใหบริการทั่วประเทศรวมทั้งหมด 1,006 สาขา แตในการศึกษาครั้งนี้ จะเลือกศึกษาเฉพาะ

สาขาในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 48 สาขา เพื่อความสะดวกในการดําเนินการเก็บขอมูล 

ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชวิธีคํานวณดวยสูตรของ Taro Yamane ผูศึกษากําหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยคํานวณจากประชากร จํานวน 5,702,595 คน (ที่มา : กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ธ.ค. 2552) โดยกําหนดความเชื่อมั่น 95% และยอมใหเกิดความผิดพลาด +/-

5% ดังนี้

N
n =

1+Ne2
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เมื่อ n = จํานวนของตัวอยางที่ใชในการวิจัย

N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการวิจัย

          e = ความผิดพลาดที่ยอมรับไดของการสุมตัวอยาง (e = .05)

สามารถแทนคาในสูตรได ดังนี้

5,702,595
=

1 + (5,702,595 x 0.052)

           =  399.99

ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาในครั้ งนี้  คือประชากรที่อยูอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการคํานวณหากลุมตัวอยางในครั้งนี้ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน

สาขาในเขตกรุงเทพมหานครมี จํานวน 48 เขต รวม 333 สาขา ดังนี้ 
1.กกเขตคลองเตย มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบดวย เอ็กเชน ทาวเวอร, เทสโก โลตัส 

พระราม 4, ไทมสแควร, อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร, อาคารสิรินรัตน (ถนนพระราม 4), กรมศุลกากร, 

คารฟูร พระราม 4, พระราม 4,

2.กกเขตคลองสาน มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบดวย เจริญนคร, ลาดหญา, อาคารไทยศรี 

(สะพานสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช)

3.กกเขตคลองสามวา มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบดวย เดอะคอมพาวด (ถนนพระยา

สุเรนทร), คารฟูร หทัยราษฎร, ถนนเลียบคลองสอง(ซาฟารีเวิลด)

4.กกเขตจตุจักร มีทั้งหมด 21 สาขา ประกอบดวย เจ เจ มอลล, เซ็นทรัล ลาดพราว, 

เซ็นทรัล  ลาดพร าว  2. เทสโก  โลตัส  ลาดพร าว ,  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร , 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน), รัชโยธิน, ลาดพราว ซอย 10, ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ, 

สํานักงานสนับสนุนระบบงานสาขา, สี่แยกเกษตร, อเวนิว รัชโยธิน, อาคารซันทาวเวอรส(ถนน

วิภาวดี-รังสิต), กรมการขนสงทางบก, คารฟูร ลาดพราว, ตลาดบอง มารเช, ท็อปส เซ็นทรัล 

ลาดพราว, บางเขน, บางบัว, ประชานิเวศน 1, สวนจตุจักร 

5.กกเขตจอมทอง มีทั้งหมด 2 สาขา ประกอบดวย เทสโก โลตัส กัลปพฤกษ, จอมทอง 

19 (วัดสีสุก)

6.กกเขตดอนเมือง มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบดวย ถนนเชิดวุฒากาศ (ดอนเมือง), ถนน

วิภาวดีรังสิต (หมูบานธนินทร), ถนนสรงประภา (ดอนเมืองพลาซา)
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7.กกเขตดินแดง มีทั้งหมด 10 สาขา ประกอบดวย เอสพละนาด, เทสโก โลตัส ฟอรจูน 

ทาวน, รามาธิบดี, วิภาวดีรังสิต (จักรพงษภูวนารถ), คารฟูร รัชดาภิเษก, ซอยประชาสงเคราะห 30,

ถนนรัชดาภิเษก, ถนนดินแดง, สุทธิสาร, ถนนประชาสงเคราะห

8.กกเขตดุสิต มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบดวย เซนตคาเบรียล (ชื่อสาขาเดิม - 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) เทเวศร, ราชวัตร, สวนจิตรลดา, สามเสน, สํานักพระราชวัง 

(สนามเสือปา), ตลาดศรียาน, บางกระบือ

9.กกเขตตลิ่งชัน มีทั้งหมด 2 สาขา ประกอบดวย ถนนสวนผัก (ตลาดกรุงนนท), ถนน

กาญจนาภิเษก (ปตท. วงแหวนบางแค 2)

10.กกเขตทวีวัฒนา มี 1 สาขา ประกอบดวย ถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก)

11.กกเขตทุงครุ มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, คารฟูร ประชาอุทิศ 90, ตลาดใหมทุงครุ

12.กกเขตธนบุรี มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบดวย เดอะมอลล ทาพระ, มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, ดาวคะนอง, ตลาดพลู, ถนนรัชดาภิเษก (ทาพระ), ถนนวุฒากาศ, ถนน

ตากสิน, บิ๊กซี ดาวคะนอง

13.กกเขตบางกรอกนอย มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบดวย เซ็นทรัล ปนเกลา, เทสโก 

โลตัส ปนเกลา, ศิริราช, สามแยกไฟฉาย, ท็อปส ปนเกลา, ทาน้ําพรานนก, บางขุนนนท, ปนเกลา

14.กกเขตบางกอกใหญ มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบดวย เพชรเกษม ซอย 18, ถนน

อิสรภาพ, ทาพระ

15.กกเขตบางกะป มีทั้งหมด 15 สาขา ประกอบดวย เอ็นมารค พลาซา (บางกะป),เดอะ

มอลล 3 รามคําแหง, เดอะมอลล 4 รามคําแหง, เดอะมอลล บางกะป, เดอะมอลล บางกะป 2, เทส

โก โลตัส บางกะป, ลาดพราว ซอย 111, หัวหมาก, คลองจั่น, คารฟูร สุขาภิบาล 3, ซอยรามคําแหง 

24, ซอยลาดพราว 101 (วัดบึงทองหลาง), ถนนรามคําแหง, ถนนศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา), บิ๊กซี 

หัวหมาก

16.กกเขตบางขุนเทียน มีทั้งหมด  7 สาขา ประกอบดวย เซ็นทรัล พระราม 2, เทสโก 

โลตัส พระราม 2, คารฟูร พระราม 2, ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล, บางมด, พระราม 2 (กม. 7),

บิ๊กซี พระราม 2

17.กกเขตบางเขน มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบดวย เซ็นทรัล รามอินทรา, เทสโก โลตัส 

หลักสี่, รามอินทรา กม. 4.5, วัชรพล (รามอินทรา), สะพานใหมดอนเมือง, คารฟูร รามอินทรา, 

ตลาดยิ่งเจริญ, บิ๊กซี สะพานใหมดอนเมือง
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18.กกเขตบางคอแหลม มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบดวย เจริญกรุง ซอย 107, เจริญกรุง 

ซอย 72, GREEN PLACE (ซอยวัดไผเงิน), บางโคล, บางคอแหลม

19.กกเขตบางแค มีทั้งหมด 10 สาขา ประกอบดวย เดอะมอลล บางแค, เทสโก โลตัส 

บางแค, เพชรเกษม อเวนิว, เพชรเกษม ซอย 69, วงแหวน เซ็นเตอร (ถนนกาญจนาภิเษก), สี่แยก

ทศกัณฐ, ตลาดบางแค, ถนนสุขาภิบาล 1 (ทาเกษตร-บางแค), ถนนพุทธมณฑลสาย 2, บางแค

20.กกเขตบางซื่อ มีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบดวย เซ็นทรัล วงศสวาง, เตาปูน, เทสโก 

โลตัส ประชาชื่น, ถนนประชาราษฎร สาย1 (บางโพ), บางโพ, ประชาชื่น 

21.กกเขตบางนา มีทั้งหมด  7 สาขา ประกอบดวย เซ็นทรัลพลาซา บางนา, สุขุมวิท ซอย 

101/1, อุดมสุข (ซอยสุขุมวิท 103), ซอยลาซาล, ถนนสรรพาวุธ, บางนา, บิ๊กซี บางนา-ตราด (กม.

3)

22.กกเขตบางบอน มีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบดวย หมูบานดีเค(บางบอน), คารฟูร บาง

บอน, ถนนเอกชัย, บางบอน

23.กกเขตบางพลัด มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบดวย เทสโก โลตัส จรัญสนิทวงศ, เทสโก 

โลตัส พาตาปนเกลา, จรัลสนิทวงศ 48, ถนนสิรินธร, บางพลัด

24.กกเขตบางรัก มีทั้งหมด 15 สาขา ประกอบดวย แยกบางรัก, โรงพยาบาลเซนตหลุยส, 

CP TOWER (ถนนสีลม), สะพานเหลือง, สีลม, สุรวงศ 2, สุรวงศ 3, สุรวงษ, อาคารยูไนเต็ด เซ็น

เตอร (สีลม), อาคารลิเบอรตี้ สแควร (สีลม), อาคารอับดุลลาฮิม, อาคารธนิยะ (สีลม), ท็อปส มาร

เก็ตเพลส สีลม, ปาโซ ทาวเวอร, บางรัก

25.กกเขตบึงกุม มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบดวย เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 1, ถนนนวมิ

นทร, ถนนนวลจันทร

26.กกเขตปทุมวัน มีทั้งหมด 18 สาขา ประกอบดวย เซ็นทรัล เวิลด ทาวเวอร, เซ็นทรัล

เวิลด, เทสโก โลตัส พระราม 1, มาบุญครอง, มาบุญครอง 2, รองเมือง, ลุมพินี, สภากาชาดไทย, 

สยามสแควร, สยามพารากอน, จัตุรัสจามจุรี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ถนนวิทยุ, บรรทัดทอง, 

บิ๊กซี ราชดําริ, All Seasons Place (ถนนวิทยุ), เซ็นทรัล ชิดลม, เพลินจิต

27.กกเขตประเวศ มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบดวย รามคําแหง 2, หนึ่งพัน, คารฟูร สวน

หลวง, ซีคอนสแควร 2, ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ํา), ถนนศรีนครินทร (อุดมสุข), ถนน

พัฒนาการ, ถนนศรีนครินทร (ซีคอนสแควร)
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28.กกเขตปอมปรามศัตรูพาย มีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบดวย เฉลิมนคร, โรงพยาบาล

หัวเฉียว (ยศเส), โบเบ, วงเวียน 22 กรกฎา, ถนนเจริญกรุง (คลองถม), พลับพลาไชย, อาคารศรีวร

จักร

29.กกเขตพญาไท มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบดวย โรงพยาบาลราชวิถี, ซอยอารีสัมพันธ, 

ถนนเพชรบุรี, บิ๊กซี สะพานควาย, พหลโยธิน

30.กกเขตพระโขนง มีทั้งหมด 2 สาขา ประกอบดวย สุขุมวิท ซอย 71, บางจาก 

31.กกเขตพระนคร มีทั้งหมด 10 สาขา ประกอบดวย ราชดําเนินกลาง, ไชนาเวิลด                  

(วังบูรพา), วิสุทธิกษัตริย, สี่กั๊กเสาชิงชา, อาคารสหประชาชาติ, ตรีเพชร, ทาพระจันทร, บางลําพู, 

ปากคลองตลาด 1, พระบรมมหาราชวัง

32.กกเขตภาษีเจริญ มีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบดวย เพชรเกษม ซอย 29, คารฟูร บาง

แค, จรัลสนิทวงศ 13, ซอยหมูบานเศรษฐกิจ

33.กกเขตมีนบุรี มีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบดวย เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 3, มีนบุรี, คาร

ฟูร รมเกลา, คารฟูร สุวินทวงศ, ตลาดมีนบุรี, บิ๊กซี สุขาภิบาล 3

34.กกเขตยานนาวา มีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบดวย เซ็นทรัล พระราม 3, เทสโก โลตัส 

พระราม 3, ศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร (พระราม 3), สาธุประดิษฐ, อาคารเอส วี ซิตี้ (พระราม 3),

ถนนจันทร

35.กกเขตราชเทวี มีทั้งหมด 10 สาขา ประกอบดวย เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซา, เดอะ 

แพลทินัม แฟชั่น มอลล, โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน, อาคารศรีอยุธยา, อาคารสิริภิญโญ (ถนน

ศรีอยุธยา), อาคารธนภูมิ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม), อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, ชิดลม, ซิตี้คอมเพล็กซ 

ประตูน้ํา, ถนนเพชรบุรี ซอย 4

36.กกเขตราษฎรบูรณะ มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบดวย เทสโก โลตัส บางปะกอก, คาร

ฟูร บางปะกอก, ถนนสุขสวัสดิ์, ถนนประชาอุทิศ, บิ๊กซี ราษฎรบูรณะ

37.กกเขตลาดกระบัง มีทั้งหมด 9 สาขา ประกอบดวย เคหะรมเกลา, เทคโนโลยีฯ เจา

คุณทหาร, ไอเพลส (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง), ลาดกระบัง, ศูนยการคาเดอะพาซิโอ 

(ลาดกระบัง), ถนนรมเกลา (รุงกิจ 7), ถนนลาดกระบัง (ตลาด 999), นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, 

คารฟูร เคหะรมเกลา

38.กกเขตลาดพราว มีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบดวย เดอะคริสตัส พารค (ถนนประดิษฐ

มนูธรรม), เทสโก โลตัส วังหิน, ลาดพราว ซอย 71, ซอยโชคชัย 4, ซอยหมูบานเสนานิเวศน, นวมิ

นทร ซิตี้ อเวนิว
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39.กกเขตวังทองหลาง มีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบดวย เทสโก โลตัส ทาวนอินทาวน, 

โชคชัย 4 พลาซา, สี่แยกศรีวรา, อิมพีเรียล เวิลด ลาดพราว, ซอยมหาดไทย, โกลเดนเพลส (ถนน

ประดิษฐมนูธรรม), ลาดพราว ซอย 59 

40.กกเขตวัฒนา มีทั้งหมด 14 สาขา ประกอบดวย เอกมัย, เอกมัย พาวเวอร เซ็นเตอร, 

เจ อเวนิว ทองหลอ, สุขุมวิท ซอย 3/1, อโศก, อโศกทาวเวอร, อาร เอส ยู ทาวเวอร (สุขุมวิท 31), 

อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร, อาคารอินเตอรเชนจ 21 (สุขุมวิท), คารฟูร ออนนุช, ซอยไชยยศ, ซอย

ทองหลอ, ซิตี้ รีสอรท สุขุมวิทย 39, บางกะป (สุขุมวิท 45)

41.กกเขตสวนหลวง มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบดวย ออนนุช , คลองตัน, ถนนศรี

นครินทร (ออนนุช)

42.กกเขตสะพานสูง มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบดวย หมูบานนักกีฬาแหลมทอง 

(กรุงเทพกรีฑา), ถนนรามคําแหง (สัมมากร), ท็อปส สุขาภิบาล 3

43.กกเขตสัมพันธวงศ มีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบดวย เยาวราช, ราชวงศ, วงเวียนโอ

เดี้ยน, สําเพ็ง, หัวเม็ด, ตลาดนอย, ถนนทรงวาด

44.กกเขตสาทร มีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบดวย อาคารสวนพลู คอรเนอร, อาคารคิว

เฮาส ลุมพิน,ี ซอยเซ็นตหลุยส 3, ถนนสาทร

45.กกเขตสายไหม มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบดวย คารฟูร สายไหม, คารฟูร สุขาภิบาล 

5, ถนนรัตนโกสินทรสมโภช (บานแมกไม), ถนนสายไหม, พหลโยธิน ซอย 52

46.กกเขตหนองแขม มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบดวย เทสโก โลตัส เพชรเกษม 81, เพชร

เกษม ซอย 114, คารฟูร เพชรเกษม, คารฟูร หนองจอก, ถนนเชื่อมสัมพันธ (มหานคร)

47.กกเขตหลักสี่ มีทั้งหมด 9 สาขา ประกอบดวย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, แจง

วัฒนะ ซอย 13, ไอที สแควร (หลักสี่), ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ แจงวัฒนะ (อาคาร A), ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจงวัฒนะ (อาคาร B), หลักสี่, ถนนแจงวัฒนะ (ทีโอที), บิ๊กซีแจงวัฒนะ, 

เทสโก โลตัส แจงวัฒนะ 

48.กกเขตหวยขวาง มีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบดวย อาคารไซเบอรเวิรลด (ถนน

รัชดาภิเษก), อิตัลไทยทาวเวอร (ถนนเพชรบุรีตัดใหม), ถนนเพชรบุรีตัดใหม, ถนนรัชดาภิเษก 2, 

ถนนรัชดาภิเษก 3 (ทรูทาวเวอร), ถนนประชาอุทิศ (เหมงจาย), พระราม 9

การสุมตัวอยาง 
เพื่อใหกลุมตัวอยางไดกระจายอยางทั่วถึง ดังนั้นจึงใชวิธีการดังนี้

ขั้นตอนทีก่1กใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
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เปนการสุมตัวอยางสาขาในแตละเขตเขตละ 1 สาขา เพื่อใหไดสถานที่ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลตามจํานวนที่กําหนดไวโดยวิธีจับสลากสาขาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดังนี้

1.กกเขตคลองเตย ไดแก อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร

2.กกเขตคลองสาน ไดแก ลาดหญา

3.กกเขตคลองสามวา ไดแก คารฟูร หทัยราษฎร

4.กกเขตจตุจักร ไดแก รัชโยธิน 

5.กกเขตจอมทอง ไดแก เทสโก โลตัส กัลปพฤกษ

6.กกเขตดอนเมือง ไดแก ถนนสรงประภา (ดอนเมืองพลาซา)

7.กกเขตดินแดง ไดแก เอสพละนาด

8.กกเขตดุสิต ไดแก สวนจิตรลดา

9.กกเขตตลิ่งชัน ไดแก ถนนสวนผัก (ตลาดกรุงนนท)

10.กกเขตทวีวัฒนา ไดแก ถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก)

11.กกเขตทุงครุ ไดแก คารฟูร ประชาอุทิศ 90

12.กกเขตธนบุรี ไดแก ถนนรัชดาภิเษก (ทาพระ)

13.กกเขตบางกรอกนอย ไดแก ศิริราช

14.กกเขตบางกอกใหญ ไดแก ทาพระ

15.กกเขตบางกะป ไดแก เดอะมอลล บางกะป

16.กกเขตบางขุนเทียน ไดแก ประกอบดวย คารฟูร พระราม 2

17.กกเขตบางเขน ไดแก สะพานใหมดอนเมือง

18.กกเขตบางคอแหลม ไดแก บางโคล

19.กกเขตบางแค ไดแก วงแหวน เซ็นเตอร (ถนนกาญจนาภิเษก)

20.กกเขตบางซื่อ ไดแก เทสโก โลตัส ประชาชื่น 

21.กกเขตบางนา ไดแก สุขุมวิท ซอย 101/1

22.กกเขตบางบอน ไดแก ถนนเอกชัย

23.กกเขตบางพลัด ไดแก เทสโก โลตัส จรัญสนิทวงศ

24.กกเขตบางรัก ไดแก CP TOWER (ถนนสีลม)

25.กกเขตบึงกุม ไดแก เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 1

26.กกเขตปทุมวัน ไดแก มาบุญครอง 2

27.กกเขตประเวศ ไดแก ซีคอนสแควร 2
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28.กกเขตปอมปรามศัตรูพาย ไดแก อาคารศรีวรจักร

29.กกเขตพญาไท ไดแก บิ๊กซี สะพานควาย

30.กกเขตพระโขนง ไดแก สุขุมวิท ซอย 71 

31.กกเขตพระนคร ไดแก วิสุทธิกษัตริย

32.กกเขตภาษีเจริญ ไดแก จรัลสนิทวงศ 13

33.กกเขตมีนบุรี ไดแก บิ๊กซี สุขาภิบาล 3

34.กกเขตยานนาวา ไดแก ศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร (พระราม 3)

35.กกเขตราชเทวี ไดแก ซิตี้คอมเพล็กซ ประตูน้ํา

36.กกเขตราษฎรบูรณะ ไดแก ถนนประชาอุทิศ 

37.กกเขตลาดกระบัง ไดแก เทคโนโลยีฯ เจาคุณทหาร

38.กกเขตลาดพราว ไดแก ซอยโชคชัย 4

39.กกเขตวังทองหลาง ไดแก สี่แยกศรีวรา 

40.กกเขตวัฒนา ไดแก ซอยไชยยศ

41.กกเขตสวนหลวง ไดแก ถนนศรีนครินทร (ออนนุช)

42.กกเขตสะพานสูง ไดแก ท็อปส สุขาภิบาล 3

43.กกเขตสัมพันธวงศ ไดแก ราชวงศ

44.กกเขตสาทร ไดแก อาคารคิวเฮาส ลุมพินี

45.กกเขตสายไหม ไดแก พหลโยธิน ซอย 52

46.กกเขตหนองแขม ไดแก เพชรเกษม ซอย 114

47.กกเขตหลักสี่ ไดแก ไอที สแควร (หลักสี่) 

48.กกเขตหวยขวาง ไดแก ถนนรัชดาภิเษก 2

ขั้นตอนทีก่2กใชวิธีสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยเลือกตัวอยางลูกคาที่มาใชบริการธนาคาร เพื่อใหไดขนาดตัวอยางที่กําหนดไว ผู

ศึกษาจะเก็บขอมูลจากผูมาใชบริการตามสาขาทั้งหมด 48 สาขา รวม 400 ตัวอยาง
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพก7กกแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งไดสราง

แบบสอบถามที่ประกอบดวยคําถามปลายปด (Close-end Questionnaire) ที่ประกอบดวยขอมูล

คุณสมบัติสวนบุคคล ขอมูลพฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาด และขอมูลการรับรู

ภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย โดยโครงสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูใชบริการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือน มีจํานวนแบบสอบถาม 5 ขอ 

ขอมูลสวนบุคคล
1.กกเพศ

2.กกอายุ

3.กกระดับการศึกษา

4.กกอาชีพ

5.กกรายได

พฤติกรรมการเปดรับสารจาก
การสื่อสารการตลาด

1.กกการโฆษณา

2.กกการประชาสัมพันธ

3.กกการใหบริการ

4.กกการขายโดยใชพนักงานขาย

5.กกMerchandises

(ขาวของเครื่องใชที่มีสัญลักษณ

ของธนาคารไทยพาณิชย)

การรับรูภาพลักษณของธนาคารไทย
พาณิชย

1.กกสินคาที่มีคุณภาพ

2.กกความชอบยกยององคกร

3.กกผูบริหารมีวิสัยทัศน

4.กกบรรยากาศ สภาพแวดลอม

องคกร

5.กกความรับผิดชอบตอสังคม

6.กกผลประกอบการของการดําเนิน

ธุรกิจ 
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สวนที่  2 ขอมูลพฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาด มีจํานวน

แบบสอบถาม 16 ขอ เปนการวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ที่เปนการวัดขอมูล

ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) โดยมีการกําหนดการใหคะแนน แบงออกเปน 4 ระดับ ตาม

แนวของ Likert Scale คือ ซึ่งประกอบไปดวย การเปดรับสื่อในดานความถี่ ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบเลือกตอบซึ่งแบงออกเปน 

ระดับ 4 หมายถึง บอยมาก 

ระดับ 3 หมายถึง คอนขางบอย 

ระดับ 2 หมายถึง ไมคอยบอย 

ระดับ 1 หมายถึง ไมเคยเลย

และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธนาคาร เปนการเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ดานการเปดรับสื่อในดานความนาเชื่อถือ ดานการเปดรับสื่อในดานความชอบ ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับ ตามแนวของ Likert Scale คือ ซึ่ง

ประกอบไปดวย

ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง 

ระดับ 3 หมายถึง คอนขางเห็นดวย 

ระดับ 2 หมายถึง ไมคอยเห็นดวย 

ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

สวนที่  3 ขอมูลการรับรูภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย ซึ่งเปนคําถามใดดาน

ภาพลักษณ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบซึ่งแบงออกเปน เห็นดวยอยางยิ่ง คอนขาง

เห็นดวย ไมคอยเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางย่ิง มีจํานวนแบบสอบถาม 6 ขอ

เปนการวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ที่เปนการวัดขอมูลประเภทอันตร

ภาค (Interval Scale) โดยมีการกําหนดการใหคะแนน แบงออกเปน 4 ระดับ ตามแนวของ Likert 

Scale คือ

ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง 

ระดับ 3 หมายถึง คอนขางเห็นดวย 

ระดับ 2 หมายถึง ไมคอยเห็นดวย 

ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

เมื่อรวบรวมขอมูล และแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมา

พิจารณาระดับความถี่ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ ชวงกวางของอันตรภาคชั้น
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ชวงหางของคะแนน (อันตรภาคชั้น) =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด

                       ชวง

= 4 - 1

  4

= 0.75

ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละชั้นมีดังนี้

ชวงคะแนน ระดับความคิดเห็น
3.26 – 4.00 เห็นดวยอยางย่ิง

2.51 – 3.25  คอนขางเห็นดวย

1.76 – 2.50 ไมคอยเห็นดวย

1.00 – 1.75 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม กอนที่จะนําแบบสอบถามไปทําการ

เก็บขอมูลจริงดังนี้

1.กกการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูวิจัยไดสราง

แบบสอบถามเพื่อทําการวัดคาตัวแปรที่เกี่ยวของ โดยเสนอใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาโครงสรางแบบสองถาม เนื้อหา และภาษาที่ใชใหเหมาะสมเปนที่เขาในตรงกันทั้งของ

ผูตอบและผูจัดทําการวิจัย จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปเก็บขอมูล

2.กกการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Test) 

การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถาม

จํานวน 30 ชุดไปทําการทดสอบ (Pre-Test) กอนนําแบบสอบถามนั้นไปใชเก็บขอมูลจริง เพื่อ

ตรวจสอบวาคําถามในแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูวิจัยตองการ จากนั้น

นํามาหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s) ซึ่งจากการ

ทดสอบสถิติหาความเชื่อม่ันของแบบสํารวจไดคาความเชื่อม่ันที่ 0.803 (Alpha = 0.803)

การทดสอบความถูกตองของเนื้อหา
นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content 

Validity) จํานวน 2 ทาน
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1.กกรองศาสตราจารย ดร. เสรี วงษมณฑา

2.กกผูชวยศาสตราจารย ดร. ชุษณะ เตชคณา

กระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน 2 แหลงขอมูลดังนี้ 

1.กกแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามใน

แบบสอบถาม การเก็บแบบสอบถาม โดยการเก็บแบบสอบถามโดยการจัดสงไปที่สาขา 48 สาขา 

ซึ่อ กําหนดระยะเวลา ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2553

2.กกแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมาจาก ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมไวแลว 

ซึ่งเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชได ไดแก เอกสารทางวิชาการ เอกสารตาง ๆ ของธนาคาร บทความ 

วารสาร หนังสือ ขอมูลทาง Internet และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อใชเปนกรอบแนวความคิด

ของการวิจัย และการวิเคราะหสรุปผลการวิจัย

1.กกขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1กกการสืบคนขอมูลจากงานวิจัยใกลเคียงกับหัวขอที่ตองการศึกษา

1.1.1กกสืบคนจาก Internet

1.1.2กกคนควาจากหองสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.), ธนาคารไทยพาณิชย

1.2กกคนควาหนังสือ นิตยสาร วารสาร เกี่ยวกับหัวขอที่ทําการศึกษาวิจัย

1.3กกจัดทําหัวขอเรื่องที่ทําการศึกษาสงอาจารยที่ปรึกษา

1.4กกจัดทําบทที่ 1. ความเปนมาของปญหา บทที่ 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ บทที่ 3. 

ระเบียบวิธีวิจัยสงอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

1.5กกเริ่มทําการสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ตอบคําถาม และ

เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดบันทึกขอมูลเพื่อประมวลผล

1.6กกจัดทําบทที่ 4. บันทึกผลการวิจัย และบทที่ 5. อภิปรายผล และขอมูล

เสนอแนะ สงอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

1.7กกทําการ Presentation ตอคณะกรรมการ และอาจารยที่ปรึษา

การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล  
ในการวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจความสมบูรณ ทําคูมือลงรหัส 

และประมวลผลดวยเครื่องมือคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ในการวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

1.กกการรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

1.1กกแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ของลูกคาที่มาทําธุรกรรม

กับธนาคาร ในกรุงเทพมหานคร จะแสดงเปนขอมูลเฉพาะคารอยละ (Percentage)

1.2กกแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาด จะ

แสดงเปนมูลคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

2.กกการรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแกการวิเคราะห

สมมติฐานทั้งสามขอ โดยมีการใชสถิติการวิจัยดวยความสัมพันธแบบไควสแควร (Chi-Square) 

โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.1กกสมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับการเปดรับ

สารจากการสื่อสารการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย  

2.2กกสมมติฐานขอที่ 2  ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับการรับรู

ภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย

2.3กกสมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับสารจากการสื่อสารการตลาดมี

ความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย 

สมมุติฐานทั้งสามขอจะทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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บทที่  3

วิธีดำเนินงานวิจัย

การศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดกับภาพลักษณ์องค์กร ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งการดำเนินการวิจัยใช้ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553 ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการศึกษา โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้


1.กกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง


2.กกกรอบแนวคิดการวิจัย


3.กกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  


4.กกกระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล


5.กกการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล   


ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง


ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าของธนาคารที่มาใช้บริการ โดยเลือกผู้ใช้บริการที่มาทำธุรกรรมของธนาคารที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมทั้งหมด 1,006 สาขา แต่ในการศึกษาครั้งนี้ จะเลือกศึกษาเฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 48 สาขา เพื่อความสะดวกในการดำเนินการเก็บข้อมูล  


ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคำนวณด้วยสูตรของ Taro Yamane ผู้ศึกษากำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากประชากร จำนวน 5,702,595 คน (ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ธ.ค. 2552) โดยกำหนดความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความผิดพลาด +/-5% ดังนี้

		n =

		N



		

		1+Ne2





เมื่อ 
n = จำนวนของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย



N = จำนวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย

          

e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ของการสุ่มตัวอย่าง (e = .05)

สามารถแทนค่าในสูตรได้ ดังนี้

		=

		5,702,595



		

		1 + (5,702,595 x 0.052)








           =  399.99

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาในครั้งนี้ คือประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน

สาขาในเขตกรุงเทพมหานครมี จำนวน 48 เขต รวม 333 สาขา ดังนี้ 


1.กกเขตคลองเตย มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบด้วย เอ็กเชน ทาวเวอร์, เทสโก้ โลตัส พระราม 4, ไทมส์แควร์, อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์, อาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4), กรมศุลกากร, คาร์ฟูร์ พระราม 4, พระราม 4, 


2.กกเขตคลองสาน มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบด้วย เจริญนคร, ลาดหญ้า, อาคารไทยศรี (สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)


3.กกเขตคลองสามวา มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบด้วย เดอะคอมพาวด์ (ถนนพระยาสุเรนทร์), คาร์ฟูร์ หทัยราษฎร์, ถนนเลียบคลองสอง(ซาฟารีเวิล์ด)


4.กกเขตจตุจักร มีทั้งหมด 21 สาขา ประกอบด้วย เจ เจ มอลล์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2. เทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), รัชโยธิน, ลาดพร้าว ซอย 10, ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์, สำนักงานสนับสนุนระบบงานสาขา, สี่แยกเกษตร, อเวนิว รัชโยธิน, อาคารซันทาวเวอร์ส(ถนนวิภาวดี-รังสิต), กรมการขนส่งทางบก, คาร์ฟูร์ ลาดพร้าว, ตลาดบอง มาร์เช่, ท็อปส์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, บางเขน, บางบัว, ประชานิเวศน์ 1, สวนจตุจักร 


5.กกเขตจอมทอง มีทั้งหมด 2 สาขา ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส กัลปพฤกษ์, จอมทอง 19 (วัดสีสุก)


6.กกเขตดอนเมือง มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบด้วย ถนนเชิดวุฒากาศ (ดอนเมือง), ถนนวิภาวดีรังสิต (หมู่บ้านธนินทร), ถนนสรงประภา (ดอนเมืองพลาซ่า)


7.กกเขตดินแดง มีทั้งหมด 10 สาขา ประกอบด้วย เอสพละนาด, เทสโก้ โลตัส ฟอร์จูน ทาวน์, รามาธิบดี, วิภาวดีรังสิต (จักรพงษภูวนารถ), คาร์ฟูร์ รัชดาภิเษก, ซอยประชาสงเคราะห์ 30, ถนนรัชดาภิเษก, ถนนดินแดง, สุทธิสาร, ถนนประชาสงเคราะห์


8.กกเขตดุสิต มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบด้วย เซนต์คาเบรียล (ชื่อสาขาเดิม - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) เทเวศร์, ราชวัตร, สวนจิตรลดา, สามเสน, สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า), ตลาดศรีย่าน, บางกระบือ


9.กกเขตตลิ่งชัน มีทั้งหมด 2 สาขา ประกอบด้วย ถนนสวนผัก (ตลาดกรุงนนท์), ถนนกาญจนาภิเษก (ปตท. วงแหวนบางแค 2)


10.กกเขตทวีวัฒนา มี 1 สาขา ประกอบด้วย ถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก)


11.กกเขตทุ่งครุ มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คาร์ฟูร์ ประชาอุทิศ 90, ตลาดใหม่ทุ่งครุ


12.กกเขตธนบุรี มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบด้วย เดอะมอลล์ ท่าพระ, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ดาวคะนอง, ตลาดพลู, ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ), ถนนวุฒากาศ, ถนนตากสิน, บิ๊กซี ดาวคะนอง


13.กกเขตบางกรอกน้อย มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบด้วย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า, ศิริราช, สามแยกไฟฉาย, ท็อปส์ ปิ่นเกล้า, ท่าน้ำพรานนก, บางขุนนนท์, ปิ่นเกล้า


14.กกเขตบางกอกใหญ่ มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบด้วย เพชรเกษม ซอย 18, ถนนอิสรภาพ, ท่าพระ


15.กกเขตบางกะปิ มีทั้งหมด 15 สาขา ประกอบด้วย เอ็นมาร์ค พลาซ่า (บางกะปิ),เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง, เดอะมอลล์ 4 รามคำแหง, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางกะปิ 2, เทสโก้ โลตัส บางกะปิ, ลาดพร้าว ซอย 111, หัวหมาก, คลองจั่น, คาร์ฟูร์ สุขาภิบาล 3, ซอยรามคำแหง 24, ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง), ถนนรามคำแหง, ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา), บิ๊กซี หัวหมาก


16.กกเขตบางขุนเทียน มีทั้งหมด  7 สาขา ประกอบด้วย เซ็นทรัล พระราม 2, เทสโก้ โลตัส พระราม 2, คาร์ฟูร์ พระราม 2, ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล, บางมด, พระราม 2 (กม. 7), บิ๊กซี พระราม 2 


17.กกเขตบางเขน มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบด้วย เซ็นทรัล รามอินทรา, เทสโก้ โลตัส หลักสี่, รามอินทรา กม. 4.5, วัชรพล (รามอินทรา), สะพานใหม่ดอนเมือง, คาร์ฟูร์ รามอินทรา, ตลาดยิ่งเจริญ, บิ๊กซี สะพานใหม่ดอนเมือง


18.กกเขตบางคอแหลม มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบด้วย เจริญกรุง ซอย 107, เจริญกรุง ซอย 72, GREEN PLACE (ซอยวัดไผ่เงิน), บางโคล่, บางคอแหลม


19.กกเขตบางแค มีทั้งหมด 10 สาขา ประกอบด้วย เดอะมอลล์ บางแค, เทสโก้ โลตัส บางแค, เพชรเกษม อเวนิว, เพชรเกษม ซอย 69, วงแหวน เซ็นเตอร์ (ถนนกาญจนาภิเษก), สี่แยกทศกัณฐ์, ตลาดบางแค, ถนนสุขาภิบาล 1 (ท่าเกษตร-บางแค), ถนนพุทธมณฑลสาย 2, บางแค


20.กกเขตบางซื่อ มีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบด้วย เซ็นทรัล วงศ์สว่าง, เตาปูน, เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น, ถนนประชาราษฎร์ สาย1 (บางโพ), บางโพ, ประชาชื่น 


21.กกเขตบางนา มีทั้งหมด  7 สาขา ประกอบด้วย เซ็นทรัลพลาซา บางนา, สุขุมวิท ซอย 101/1, อุดมสุข (ซอยสุขุมวิท 103), ซอยลาซาล, ถนนสรรพาวุธ, บางนา, บิ๊กซี บางนา-ตราด (กม.3) 


22.กกเขตบางบอน มีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบด้วย หมู่บ้านดีเค(บางบอน), คาร์ฟูร์ บางบอน, ถนนเอกชัย, บางบอน


23.กกเขตบางพลัด มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์, เทสโก้ โลตัส พาต้าปิ่นเกล้า, จรัลสนิทวงศ์ 48, ถนนสิรินธร, บางพลัด


24.กกเขตบางรัก มีทั้งหมด 15 สาขา ประกอบด้วย แยกบางรัก, โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์, CP TOWER (ถนนสีลม), สะพานเหลือง, สีลม, สุรวงศ์ 2, สุรวงศ์ 3, สุรวงษ์, อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ (สีลม), อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ (สีลม), อาคารอับดุลลาฮิม, อาคารธนิยะ (สีลม), ท็อปส์ มาร์เก็ตเพลส สีลม, ปาโซ่ ทาวเวอร์, บางรัก


25.กกเขตบึงกุ่ม มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1, ถนนนวมินทร์, ถนนนวลจันทร์


26.กกเขตปทุมวัน มีทั้งหมด 18 สาขา ประกอบด้วย เซ็นทรัล เวิลด์ ทาวเวอร์, เซ็นทรัลเวิลด์, เทสโก้ โลตัส พระราม 1, มาบุญครอง, มาบุญครอง 2, รองเมือง, ลุมพินี, สภากาชาดไทย, สยามสแควร์, สยามพารากอน, จัตุรัสจามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ถนนวิทยุ, บรรทัดทอง, บิ๊กซี ราชดำริ, All Seasons Place (ถนนวิทยุ), เซ็นทรัล ชิดลม, เพลินจิต


27.กกเขตประเวศ มีทั้งหมด 8 สาขา ประกอบด้วย รามคำแหง 2, หนึ่งพัน, คาร์ฟูร์ สวนหลวง, ซีคอนสแควร์ 2, ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (วัดตะกล่ำ), ถนนศรีนครินทร์ (อุดมสุข), ถนนพัฒนาการ, ถนนศรีนครินทร์ (ซีคอนสแควร์)


28.กกเขตป้อมปรามศัตรูพ่าย มีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบด้วย เฉลิมนคร, โรงพยาบาลหัวเฉียว (ยศเส), โบ๊เบ๊, วงเวียน 22 กรกฎา, ถนนเจริญกรุง (คลองถม), พลับพลาไชย, อาคารศรีวรจักร


29.กกเขตพญาไท มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบด้วย โรงพยาบาลราชวิถี, ซอยอารีสัมพันธ์, ถนนเพชรบุรี, บิ๊กซี สะพานควาย, พหลโยธิน


30.กกเขตพระโขนง มีทั้งหมด 2 สาขา ประกอบด้วย สุขุมวิท ซอย 71, บางจาก 


31.กกเขตพระนคร มีทั้งหมด 10 สาขา ประกอบด้วย ราชดำเนินกลาง, ไชน่าเวิลด์                  (วังบูรพา), วิสุทธิกษัตริย์, สี่กั๊กเสาชิงช้า, อาคารสหประชาชาติ, ตรีเพชร, ท่าพระจันทร์, บางลำพู, ปากคลองตลาด 1, พระบรมมหาราชวัง


32.กกเขตภาษีเจริญ มีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบด้วย เพชรเกษม ซอย 29, คาร์ฟูร์ บางแค, จรัลสนิทวงศ์ 13, ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ


33.กกเขตมีนบุรี มีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3, มีนบุรี, คาร์ฟูร์ ร่มเกล้า, คาร์ฟูร์ สุวินทวงศ์, ตลาดมีนบุรี, บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 


34.กกเขตยานนาวา มีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบด้วย เซ็นทรัล พระราม 3, เทสโก้ โลตัส พระราม 3, ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ (พระราม 3), สาธุประดิษฐ์, อาคารเอส วี ซิตี้ (พระราม 3), ถนนจันทร์


35.กกเขตราชเทวี มีทั้งหมด 10 สาขา ประกอบด้วย เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า, เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, อาคารศรีอยุธยา, อาคารสิริภิญโญ (ถนนศรีอยุธยา), อาคารธนภูมิ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่), อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ชิดลม, ซิตี้คอมเพล็กซ์ ประตูน้ำ, ถนนเพชรบุรี ซอย 4


36.กกเขตราษฎร์บูรณะ มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส บางปะกอก, คาร์ฟูร์ บางปะกอก, ถนนสุขสวัสดิ์, ถนนประชาอุทิศ, บิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ


37.กกเขตลาดกระบัง มีทั้งหมด 9 สาขา ประกอบด้วย เคหะร่มเกล้า, เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร, ไอเพลส (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง), ลาดกระบัง, ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง), ถนนร่มเกล้า (รุ่งกิจ 7), ถนนลาดกระบัง (ตลาด 999), นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, คาร์ฟูร์ เคหะร่มเกล้า


38.กกเขตลาดพร้าว มีทั้งหมด 6 สาขา ประกอบด้วย เดอะคริสตัส พาร์ค (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม), เทสโก้ โลตัส วังหิน, ลาดพร้าว ซอย 71, ซอยโชคชัย 4, ซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์, นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว


39.กกเขตวังทองหลาง มีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส ทาวน์อินทาวน์, โชคชัย 4 พลาซ่า, สี่แยกศรีวรา, อิมพีเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว, ซอยมหาดไทย, โกลเด้นเพลส (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม), ลาดพร้าว ซอย 59 


40.กกเขตวัฒนา มีทั้งหมด 14 สาขา ประกอบด้วย เอกมัย, เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์, เจ อเวนิว ทองหล่อ, สุขุมวิท ซอย 3/1, อโศก, อโศกทาวเวอร์, อาร์ เอส ยู ทาวเวอร์ (สุขุมวิท 31), อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์, อาคารอินเตอร์เชนจ 21 (สุขุมวิท), คาร์ฟูร์ อ่อนนุช, ซอยไชยยศ, ซอยทองหล่อ, ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิทย 39, บางกะปิ (สุขุมวิท 45)


41.กกเขตสวนหลวง มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบด้วย อ่อนนุช, คลองตัน, ถนนศรีนครินทร์ (อ่อนนุช)


42.กกเขตสะพานสูง มีทั้งหมด 3 สาขา ประกอบด้วย หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง (กรุงเทพกรีฑา), ถนนรามคำแหง (สัมมากร), ท็อปส์ สุขาภิบาล 3


43.กกเขตสัมพันธวงศ์ มีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบด้วย เยาวราช, ราชวงศ์, วงเวียนโอเดี้ยน, สำเพ็ง, หัวเม็ด, ตลาดน้อย, ถนนทรงวาด


44.กกเขตสาทร มีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบด้วย อาคารสวนพลู คอร์เนอร์, อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี, ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3, ถนนสาทร


45.กกเขตสายไหม มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบด้วย คาร์ฟูร์ สายไหม, คาร์ฟูร์ สุขาภิบาล 5, ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช (บ้านแมกไม้), ถนนสายไหม, พหลโยธิน ซอย 52


46.กกเขตหนองแขม มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81, เพชรเกษม ซอย 114, คาร์ฟูร์ เพชรเกษม, คาร์ฟูร์ หนองจอก, ถนนเชื่อมสัมพันธ์ (มหานคร)


47.กกเขตหลักสี่ มีทั้งหมด 9 สาขา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, แจ้งวัฒนะ ซอย 13, ไอที สแควร์ (หลักสี่), ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร A), ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B), หลักสี่, ถนนแจ้งวัฒนะ (ทีโอที), บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ, เทสโก้ โลตัส แจ้งวัฒนะ 


48.กกเขตห้วยขวาง มีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบด้วย อาคารไซเบอร์เวิร์ลด (ถนนรัชดาภิเษก), อิตัลไทยทาวเวอร์ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่), ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, ถนนรัชดาภิเษก 2, ถนนรัชดาภิเษก 3 (ทรูทาวเวอร์), ถนนประชาอุทิศ (เหม่งจ๋าย), พระราม 9


การสุ่มตัวอย่าง 


เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้กระจายอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงใช้วิธีการดังนี้


ขั้นตอนที่ก1กใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)


เป็นการสุ่มตัวอย่างสาขาในแต่ละเขตเขตละ 1 สาขา เพื่อให้ได้สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยวิธีจับสลากสาขาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดังนี้

1.กกเขตคลองเตย ได้แก่ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 


2.กกเขตคลองสาน ได้แก่ ลาดหญ้า


3.กกเขตคลองสามวา ได้แก่ คาร์ฟูร์ หทัยราษฎร์


4.กกเขตจตุจักร ได้แก่ รัชโยธิน 


5.กกเขตจอมทอง ได้แก่ เทสโก้ โลตัส กัลปพฤกษ์


6.กกเขตดอนเมือง ได้แก่ ถนนสรงประภา (ดอนเมืองพลาซ่า)


7.กกเขตดินแดง ได้แก่ เอสพละนาด


8.กกเขตดุสิต ได้แก่ สวนจิตรลดา


9.กกเขตตลิ่งชัน ได้แก่ ถนนสวนผัก (ตลาดกรุงนนท์)


10.กกเขตทวีวัฒนา ได้แก่ ถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก)


11.กกเขตทุ่งครุ ได้แก่ คาร์ฟูร์ ประชาอุทิศ 90


12.กกเขตธนบุรี ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ)


13.กกเขตบางกรอกน้อย ได้แก่ ศิริราช


14.กกเขตบางกอกใหญ่ ได้แก่ ท่าพระ


15.กกเขตบางกะปิ ได้แก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ


16.กกเขตบางขุนเทียน ได้แก่ ประกอบด้วย คาร์ฟูร์ พระราม 2


17.กกเขตบางเขน ได้แก่ สะพานใหม่ดอนเมือง


18.กกเขตบางคอแหลม ได้แก่ บางโคล่


19.กกเขตบางแค ได้แก่ วงแหวน เซ็นเตอร์ (ถนนกาญจนาภิเษก)


20.กกเขตบางซื่อ ได้แก่ เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น 


21.กกเขตบางนา ได้แก่ สุขุมวิท ซอย 101/1


22.กกเขตบางบอน ได้แก่ ถนนเอกชัย


23.กกเขตบางพลัด ได้แก่ เทสโก้ โลตัส จรัญสนิทวงศ์


24.กกเขตบางรัก ได้แก่ CP TOWER (ถนนสีลม)


25.กกเขตบึงกุ่ม ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1


26.กกเขตปทุมวัน ได้แก่ มาบุญครอง 2


27.กกเขตประเวศ ได้แก่ ซีคอนสแควร์ 2


28.กกเขตป้อมปรามศัตรูพ่าย ได้แก่ อาคารศรีวรจักร


29.กกเขตพญาไท ได้แก่ บิ๊กซี สะพานควาย


30.กกเขตพระโขนง ได้แก่ สุขุมวิท ซอย 71 


31.กกเขตพระนคร ได้แก่ วิสุทธิกษัตริย์


32.กกเขตภาษีเจริญ ได้แก่ จรัลสนิทวงศ์ 13


33.กกเขตมีนบุรี ได้แก่ บิ๊กซี สุขาภิบาล 3 


34.กกเขตยานนาวา ได้แก่ ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ (พระราม 3)



35.กกเขตราชเทวี ได้แก่ ซิตี้คอมเพล็กซ์ ประตูน้ำ


36.กกเขตราษฎร์บูรณะ ได้แก่ ถนนประชาอุทิศ 


37.กกเขตลาดกระบัง ได้แก่ เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร


38.กกเขตลาดพร้าว ได้แก่ ซอยโชคชัย 4


39.กกเขตวังทองหลาง ได้แก่ สี่แยกศรีวรา 


40.กกเขตวัฒนา ได้แก่ ซอยไชยยศ


41.กกเขตสวนหลวง ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์ (อ่อนนุช)


42.กกเขตสะพานสูง ได้แก่ ท็อปส์ สุขาภิบาล 3


43.กกเขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ ราชวงศ์


44.กกเขตสาทร ได้แก่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี


45.กกเขตสายไหม ได้แก่ พหลโยธิน ซอย 52


46.กกเขตหนองแขม ได้แก่ เพชรเกษม ซอย 114 


47.กกเขตหลักสี่ ได้แก่ ไอที สแควร์ (หลักสี่) 


48.กกเขตห้วยขวาง ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก 2


ขั้นตอนที่ก2กใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 


โดยเลือกตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่กำหนดไว้ ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้บริการตามสาขาทั้งหมด 48 สาขา รวม 400 ตัวอย่าง


กรอบแนวคิดการวิจัย








ภาพก7กกแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  


เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามที่ประกอบด้วยคำถามปลายปิด (Close-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาด และข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยโครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้



ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีจำนวนแบบสอบถาม 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาด มีจำนวนแบบสอบถาม 16 ข้อ  เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ที่เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) โดยมีการกำหนดการให้คะแนน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามแนวของ Likert Scale คือ ซึ่งประกอบไปด้วย การเปิดรับสื่อในด้านความถี่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบซึ่งแบ่งออกเป็น 

ระดับ 4
หมายถึง
บ่อยมาก 

ระดับ 3
หมายถึง
ค่อนข้างบ่อย 

ระดับ 2
หมายถึง
ไม่ค่อยบ่อย 

ระดับ 1
หมายถึง
ไม่เคยเลย

และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธนาคาร เป็นการเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ด้านการเปิดรับสื่อในด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเปิดรับสื่อในด้านความชอบ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามแนวของ Likert Scale คือ ซึ่งประกอบไปด้วย

ระดับ 4
หมายถึง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ระดับ 3
หมายถึง
ค่อนข้างเห็นด้วย 

ระดับ 2
หมายถึง
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

ระดับ 1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง


ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นคำถามใดด้านภาพลักษณ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบซึ่งแบ่งออกเป็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่อนข้างเห็นด้วย ไม่ค่อยเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจำนวนแบบสอบถาม 6 ข้อ

เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ที่เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) โดยมีการกำหนดการให้คะแนน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามแนวของ Likert Scale คือ

ระดับ 4 หมายถึง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ระดับ 3
หมายถึง
ค่อนข้างเห็นด้วย 

ระดับ 2
หมายถึง
ไม่ค่อยเห็นด้วย 

ระดับ 1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เมื่อรวบรวมข้อมูล และแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาระดับความถี่ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น

ช่วงห่างของคะแนน (อันตรภาคชั้น) 
=  คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด

   
                    ช่วง

= 
4 - 1

   

 
 
  4


= 
0.75


ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละชั้นมีดังนี้

ช่วงคะแนน


ระดับความคิดเห็น


3.26 – 4.00  


เห็นด้วยอย่างยิ่ง 


2.51 – 3.25  


ค่อนข้างเห็นด้วย

1.76 – 2.50 


ไม่ค่อยเห็นด้วย

1.00 – 1.75  


ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง


การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ

เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ก่อนที่จะนำแบบสอบถามไปทำการเก็บข้อมูลจริงดังนี้

1.กกการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อทำการวัดค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงสร้างแบบสองถาม เนื้อหา และภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมเป็นที่เข้าในตรงกันทั้งของผู้ตอบและผู้จัดทำการวิจัย จากนั้นนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปเก็บข้อมูล

2.กกการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) 

การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามจำนวน 30 ชุดไปทำการทดสอบ (Pre-Test) ก่อนนำแบบสอบถามนั้นไปใช้เก็บข้อมูลจริง เพื่อตรวจสอบว่าคำถามในแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ จากนั้นนำมาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s) ซึ่งจากการทดสอบสถิติหาความเชื่อมั่นของแบบสำรวจได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.803 (Alpha = 0.803)

การทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา

นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) จำนวน 2 ท่าน

1.กกรองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา

2.กกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุษณะ เตชคณา

กระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 แหล่งข้อมูลดังนี้ 

1.กกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นคำถามในแบบสอบถาม การเก็บแบบสอบถาม โดยการเก็บแบบสอบถามโดยการจัดส่งไปที่สาขา 48 สาขา ซึ่อ กำหนดระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2553

2.กกแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจาก ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ เอกสารต่าง ๆ ของธนาคาร บทความ วารสาร หนังสือ ข้อมูลทาง Internet และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวความคิดของการวิจัย และการวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย

1.กกขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล


1.1กกการสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัยใกล้เคียงกับหัวข้อที่ต้องการศึกษา



1.1.1กกสืบค้นจาก Internet



1.1.2กกค้นคว้าจากห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ธนาคารไทยพาณิชย์

1.2กกค้นคว้าหนังสือ นิตยสาร วารสาร เกี่ยวกับหัวข้อที่ทำการศึกษาวิจัย

1.3กกจัดทำหัวข้อเรื่องที่ทำการศึกษาส่งอาจารย์ที่ปรึกษา

1.4กกจัดทำบทที่ 1. ความเป็นมาของปัญหา บทที่ 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3. ระเบียบวิธีวิจัยส่งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

1.5กกเริ่มทำการสำรวจโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบคำถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้บันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผล

1.6กกจัดทำบทที่ 4. บันทึกผลการวิจัย และบทที่ 5. อภิปรายผล และข้อมูลเสนอแนะ ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

1.7กกทำการ Presentation ต่อคณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึษา

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล   

ในการวิเคราะห์ข้อมูล นำแบบสอบถามที่ได้มาทำการตรวจความสมบูรณ์ ทำคู่มือลงรหัส และประมวลผลด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1.กกการรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)



1.1กกแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ของลูกค้าที่มาทำธุรกรรมกับธนาคาร ในกรุงเทพมหานคร จะแสดงเป็นข้อมูลเฉพาะค่าร้อยละ (Percentage)



1.2กกแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาด จะแสดงเป็นมูลค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

2.กกการรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยด้วยความสัมพันธ์แบบไคว์สแควร์ (Chi-Square) โดยกำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


2.1กกสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์  


2.2กกสมมติฐานข้อที่ 2  ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์


2.3กกสมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสารจากการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

สมมุติฐานทั้งสามข้อจะทำการทดสอบที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05



ข้อมูลส่วนบุคคล


1.กกเพศ


2.กกอายุ


3.กกระดับการศึกษา


4.กกอาชีพ


5.กกรายได้





พฤติกรรมการเปิดรับสารจาก


การสื่อสารการตลาด


1.กกการโฆษณา


2.กกการประชาสัมพันธ์


3.กกการให้บริการ


4.กกการขายโดยใช้พนักงานขาย


5.กกMerchandises


(ข้าวของเครื่องใช้ที่มีสัญลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์)





การรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์


1.กกสินค้าที่มีคุณภาพ


2.กกความชอบยกย่ององค์กร


3.กกผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 


4.กกบรรยากาศ สภาพแวดล้อมองค์กร


5.กกความรับผิดชอบต่อสังคม


6.กกผลประกอบการของการดำเนินธุรกิจ 

















