บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย (Methodology)
กลุ่มเป้าหมาย :
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 ราย
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งได้คาํ นวณจากประชากรของกระทรวงสาธารณสุ ขจํานวน 13,279 ตัวอย่าง จึง
ได้กาํ หนดให้ค่าความคลาดเคลื่อน = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สู ตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการคํานวณ ดังนี้
กําหนดให้

n=

N
1+Nα2

N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของตัวอย่าง
α = ค่าความคลาดเคลื่อน
ดังนั้น

n=

13,279
1+{(13,279) (0.05)2 }

=

388.3032

จากการคํานวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยประมาณจํานวน 13,279 ตัวอย่าง และการวิจยั ครั้งนี้ผวู้ จิ ยั
ได้เก็บตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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วิธีการเลือกตัวอย่ าง :
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็ นใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่เตรี ยมไว้นาํ ไปเก็บข้อมูลกับลูกค้าที่มา
ใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ ให้ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการเลือกตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี จากช่วงเวลาของลูกค้าที่มาใช้บริ การในธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี โดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 400 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตารางแสดงสัดส่ วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าที่มาใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข ดังนี้
เวลา

จํานวน (คน)

1. 06.00 น. - 09.00 น.

100

2. 09.01 น. - 12.00 น.

100

3. 12.01 น. - 15.00 น.

100

4. 15.01 น. - 17.00 น.

100

รวม

400

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่ มตัวอย่ างเพือ่ ให้ สอดรับกับคุณสมบัติของจํานวนประชากร
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสุ่ มตัวอย่างเพื่อให้สอดรับกับคุณสมบัติประชากร คือ เป็ นบุคคลที่มาใช้บริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี โดยการเก็บข้อมูลจะมีขอ้ คําถามหนี่ง
สําหรับกลุ่มตัวอย่างว่า “ท่านเคยใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ขหรื อไม่”
เพื่อเลือกเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข เท่านั้น
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูศ้ ึกษาได้ติดต่อขอความอนุ เคราะห์จากผูจ้ ดั การและพนักงานของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวา
นนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข ทําการเก็บข้อมูลในการเลือกใช้บริ การเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข โดยแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบใน
การเก็บข้อมูล ทําการศึกษาเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข
2. นําแบบสอบถามที่ทาํ การวิจยั แจกไปตามเคาน์เตอร์ บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข โดยขอความร่ วมมือจากพนักงานผูใ้ ห้บริ การในธนาคาร นําแบบสอบถาม
ให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การในแต่ละวัน กรอกแบบสอบถามเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาสาเหตุที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารนั้นๆ ตามเครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
3. เมื่อเก็บแบบสอบถามที่นาํ ไปแจกตามเคาน์เตอร์ บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์กระทรวงสาธารณสุ ข แล้วนําข้อมูลที่เก็บได้มาทําการวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การของธนาคาร ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของการศึ ก ษาปั ญ หาวิจ ัย นี้ ใช้ส ถิ ติ ใ นเชิ ง พรรณนา (descriptive ststistics)
โดยเป็ นสถิติที่มุ่งศึกษาและอธิ บายลักษณะต่างๆ ของกลุ่มประชากรเป้ าหมาย โดยทําการรวบรวมข้อมูลจาก
ลูกค้าที่มาใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี และทําการ
สรุ ป และแปลความหมายของข้อ มู ล เป็ นร้ อ ยละ (percentage) ค่ า เฉลี่ ย (mean) และใช้ส ถิ ติ ท ดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือการหาค่า Chi-square แล้วนําเสนอในรู ปของตารางและมีคาํ อธิ บายตาราง
ประกอบ
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กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย (Conceptual Framework)

ตัวแปรต้ น
1.






ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้
ระดับการศึกษา

ตัวแปรร่ วม
2. พฤติกรรม
 ความถี่ในการใช้
บริ การ
 ประเภทของการ
ใช้บริ การ

ตัวแปรตาม
3. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการ






เลือกใช้ บริการ
ชื่อเสี ยงและความ
น่าเชื่อถือของ
ธนาคาร
สภาพแวดล้อมและ
สถานที่ของธนาคาร
พนักงานของธนาคาร
รู ปแบบและความ
ทันสมัยของธนาคาร

ตัวแปรตาม
4. ปัญหาและอุปสรรค
 ผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร
 ช่องทางการ
ให้บริ การ
 ความรวดเร็ วในการ
บริ การ
 ระบบหรื อขั้นตอน
ในการให้บริ การ
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