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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เพือศึกษา และเปรี ยบเทียบปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
การเลื อกใช้ บริ การสิ นเชื อทะเบียนรถยนต์ ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี
ซึ งเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวธิ ี ดาํ เนินการวิจยั ดังนี
1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
ประชากรในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื อทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั AAM
จัดไฟแนนซ์ ในเขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย สาขาประชาเทรดดิงส์ สาขาพลับพลา สาขาขลุง
สาขานายายอาม และสาขาสอยดาว ซึ งมีจาํ นวนทังสิ น 930 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื อทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ เขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี
ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของทาโรยามาเน่ (สุ ณีย ์ ล่องประเสริ ฐ. 2547 : 156) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือที ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ครั งนี คือ แบบสอบถามที ผูว้ ิจยั สร้ างขึ นจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับปั จจัยที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะคําถาม
เป็ นแบบเลือกตอบ (checklist) จํานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย
1. เพศ แบ่งออกเป็ น
1.1 ชาย
1.2 หญิง
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2. อายุ แบ่งออกเป็ น
2.1 20 – 30 ปี
2.2 31 – 40 ปี
2.3 41 – 50 ปี
2.4 51 – 60 ปี
2.5 61 – 70 ปี
3. สถานภาพ แบ่งออกเป็ น
3.1 โสด
3.2 สมรสจดทะเบียน
3.3 สมรสไม่จดทะเบียน
3.4 หย่าร้าง/หม้าย
4. ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็ น
4.1 ตํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.3 ปวช./ปวส.
4.4 ปริ ญญาตรี
4.5 ปริ ญญาโท
4.6 อืนๆ
5. อาชีพ แบ่งออกเป็ น
5.1 เกษตรกร
5.2 ค้าขาย
5.3 พนักงานบริ ษทั เอกชน
5.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.5 ข้าราชการ
5.6 ธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ
5.7 อืนๆ
6. รายได้ต่อเดือน แบ่งออกเป็ น
6.1 ตํากว่า 10,000 บาท
6.2 ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท
6.3 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท
6.4 ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท
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6.5 ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท
6.6 มากกว่า 50,000 บาท
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว แบ่งออกเป็ น
7.1 1 – 2 คน
7.2 3 – 4 คน
7.3 5 – 6 คน
7.4 มากกว่า 6 คน
8. สาขาทีใช้บริ การ แบ่งออกเป็ น
8.1 สาขาประชาเทรดดิ งส์
8.2 สาขาพลับพลา
8.3 สาขานายายอาม
8.4 สาขาสอยดาว
8.5 สาขาขลุ ง
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชือทะเบียน
รถยนต์ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี รวม 7 ด้าน จํานวน 35 ข้อ ดังนี
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จํานวน 5 ข้อ
2. ด้านราคา จํานวน 5 ข้อ
3. ด้านช่องทางจัดจําหน่าย จํานวน 5 ข้อ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จํานวน 5 ข้อ
5. ด้านบุคลากร จํานวน 5 ข้อ
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ จํานวน 5 ข้อ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ จํานวน 5 ข้อ
ลักษณะคําถามเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 - 5 แทนระดับปั จจัยทีส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจ ดังต่อไปนี
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมากทีสุ ด
เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจมาก
เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจปานกลาง
เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจน้อย
เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจน้อยทีสุ ด
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ขั'นตอนการสร้ างเครืองมือ
เครื องมื อทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้ างขึนตาม
ขันตอน ดังนี
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมทังเอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับปั จจัยทีส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเทียว เพือเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กําหนดประเด็นเนือหา ขอบเขต และเนือหาของคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจยั ทีเกียวกับปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การ
3. สร้างแบบสอบถามเกียวกับปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การให้คลอบคลุม
7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางจัดจําหน่ าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ
4. นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เสนอต่อประธานกรรมการ และกรรมการ
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือขอคําแนะนําเพิมเติม
5. ปรั บปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของประธานกรรมการ และกรรมการ
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ถูกต้อง
วิธีหาคุณภาพเครืองมือ
1. นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็ จแล้วเสนอต่อประธานกรรมการ และกรรมการทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์
2. ปรับปรุ ง แก้ไขแบบสอบถามทีได้ ตามคําแนะนําของประธานกรรมการ และกรรมการ
ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ แล้วนําไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนือหา โดยหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Concordance :IOC) ของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์หรื อนิ ยามตัวแปร
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.76 – 1.00
3. นําแบบสอบถามทีได้ไปปรับปรุ งแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ นําเสนอ
ต่อประธานกรรมการ และกรรมการทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือปรับปรุ งให้มีความชัดเจน ถูกต้อง
และสมบูรณ์ แล้วนําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) กับกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน เพือนํากลับมาหาค่าความเชื อมันรายข้อของแบบสอบถาม โดยการ
หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item-Total Correlation) ได้ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .73 – .89
และหาค่าความเชื อมันทังฉบับ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิm แอลฟา (Alpha coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 – 204) ซึ งค่าสัมประสิ ทธิm แอลฟาทีได้ จะแสดถึ ง
ระดับความคงทีของแบบสอบถาม โดยได้ค่าความเชือมันทีระดับ .96
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนี ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถาม
ไปทําการสอบถามกลุ่มตัวอย่างจริ งทีกําหนดไว้ จํานวน 300 ตัวอย่าง โดยมีวิธีดาํ เนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี
1. นําแบบสอบถามไว้ทีสาขาทีกําหนด โดยให้ผทู ้ ีเข้ามาใช้บริ การการแจกทําแบบสอบถาม
2. รวบรวมแบบสอบถามทีได้รับ และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน เพือนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ได้รับแบบสอบถามคืนครบ 300 ฉบับ คิดเป็ น 100%
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามทังหมดดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และประมวลผลด้วยเครื องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพือประมวลผลและวิเคราะห์หาค่า
ต่างๆ ดังนี
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี (Frequency) และคํา นวณหาค่า ร้ อยละ (Percentage) แล้วนํา มาเสนอในรู ป ของตาราง
และความเรี ยง
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับปั จจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื อทะเบียนรถยนต์
ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา
ด้านช่ องทางจัดจํา หน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร
และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยการคํานวณหาค่าเฉลีย (Mean) และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย ของคะแนน ดังนี
4.50 - 5.00 หมายถึง เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
3.50 - 4.49 หมายถึง เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง เป็ นปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การสิ นเชื อ
ทะเบียนรถยนต์ของบริ ษทั AAM จัดไฟแนนซ์ ในเขตพืนทีจังหวัดจันทบุรี 7 ด้าน จําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล โดยใช้การทดสอบค่า t-test การเปรี ยบเทียบ โดย F-test (One – Way – ANOVA) ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว เมือพบความแตกต่างของค่าเฉลี ยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ
.05 ทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วธิ ี LSD

36
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ครั&งนี& ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การทางสถิติดงั นี&
สถิติพนฐาน
ื
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าคะแนนเฉลี1ย (Mean)
3. ค่าความเบี1ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป
ในการคํานวณ
สถิติทใช้
ี ในการตรวจสอบคุณภาพ
1. ค่าดัชนี ความสอดคล้องแบบทดสอบกับจุดประสงค์ใช้การวิเคราะห์ ใช้การหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
2. ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item - Total Correlation)
3. ค่าความเชือมัน (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิm แอลฟา (α – Coefficient)
สถิติทใช้
ี ในการทดสอบสมมุติฐาน
1. การหาค่าที (t-test)
2. การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
3. การหาค่าเฉลียเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี ของ LSD (Least Significance Difference)

