บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่องศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแคร์คาร์ในเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาร์
แคร์ ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสมทางการตลาด และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้ใช้บริการแคร์คาร์ ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. สมมติฐานการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค กรุงเทพมหานครในด้านคุณภาพของบริการ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่การให้บริการ และด้านการตลาด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เนื่องจากไม่ทราบจานวนของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ที่แน่นอนดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบ
ไม่ทราบจานวนประชากร กรณีไม่ทราบจานวนประชากร ( กัลยา วานิชย์บัญชา,2546:26 ) ที่มีระดับความ
เชื่อมั่น95%ดังนี้
เมื่อ N แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z แทน ค่าระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นค่า Z = 1.96
e แทน ความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรทัง้ หมดทีย่ อมรับได้ 5%
ดังนัน้ E = 0.05
N = Z2 ÷ 4e2
N = (1.96 )² ÷ 4(0.05)²
= 385
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการที่คานวณได้เท่ากับ 385 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ขอเพิ่มเป็น400 คน
สาหรับการเลือกสถานที่สุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค กรุงเทพมหานครโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) ซึ่งเป็น Non-Probability สาหรับผู้ตอบ

แบบสอบถามจากที่เคยใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการสัมภาษณ์ตามจานวนชุดที่ได้กาหนดไว้ในชั้นต้น
2. สมมุติฐำนกำรวิจัย
1. ด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นในเรื่องใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบาง
แคที่แตกต่างกัน
2. ด้านการตลาดไม่ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค ที่แตกต่างกัน
3. การใช้บ ริการคาร์แคร์ในเขตบางแคมีความสัมพันธ์ต่อรายได้ การศึกษาและอาชีพของ
ผู้ใช้บริการ

3. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการสร้างโดยแบ่งออกเป็น
ส่วน ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ใช้มาตรวัดแบบนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
ความคิดเห็นของใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค ใช้มาตรวัดแบบช่วงระยะ (Interval scale) ดังนี้
ระดับคะแนนควำมพึงพอใจ
มาก
ค่าคะแนน
4
ค่อนข้างมาก ค่าคะแนน
3
ค่อนข้างน้อย ค่าคะแนน
2
น้อยมาก
ค่าคะแนน
1
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ส่วนผสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของใช้บริการ
คาร์แคร์ในเขตบางแค

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการสร้างโดยแบ่งออกเป็น
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการคาร์แคร์ในเขตบางแคได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และ ระดับรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค ได้แก่
ช่วงเวลาที่เข้าไปใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน ระยะเวลาในการใช้บริการต่อครั้ง ผู้ที่ มักจะไป
ใช้บริการด้วย และอาหารที่ชอบรับประทานมากที่สุด
ส่วนที่ 3 ครอบคลุมเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจ
ในการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค ที่ประกอบไปด้วย ด้านคุณภาพของอาหาร ด้านคุณภาพของบริการ
ด้านราคาค่าบริการ ด้านสถานที่ในการให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพภายนอก
ส่วนที่ 4 ครอบคลุมข้อเสนอแนะ คาแนะนา เพื่อนาข้อมูลมาเพื่อศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการคาร์แคร์ในเขตบางแคให้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของคาร์แคร์ในเขตบางแค เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาและเรื่องราวที่ต้องการศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2555 - เดือน กุมภาพันธ์ 2556 โดยขอความร่วมมือ
จากกลุ่มใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2. การอธิบายข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และ ระดับรายได้ต่อเดือน โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและต่าสุด
3. การอธิบายข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค ได้แก่
ช่วงเวลาที่เข้าไปใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน ระยะเวลาในการใช้บริการต่อครั้ง ผู้ที่มักจะไป

ใช้บริการด้วย และผลิตภัณรวมถึงการบริการที่ใช้มากที่สุด โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและต่าสุด
4. การอธิบายข้อมูลด้านความพึงพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลในการตัดสินใจ
ในการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค ที่ประกอบไปด้วย ด้านคุณภาพของอาหาร ด้านคุณภาพของบริการ
ด้านราคาอาหาร ด้านสถานที่ในการให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพภายนอก โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลผลตามระดับความคิดเห็นที่ให้ความสาคัญต่อปัจจัย ทั้งนี้ได้กาหนดการให้คะแนน
คาตอบแบบสอบ ถามแบบ Likert scale (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538:10) ซึ่งมีค่าดังนี้
ระดับคะแนนควำมพึงพอใจ
มาก
ค่าคะแนน
4
ค่อนข้างมาก ค่าคะแนน
3
ค่อนข้างน้อย ค่าคะแนน
2
น้อยมาก
ค่าคะแนน
1

โดยการใช้หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) จากสูตร
ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์. 2538:10)
พิสัย

=
=
=

(ค่าสูงสุด - ค่าต่าสุด) / จานวนช่วงหรือระดับที่ต้องการแปลผล
(4 - 1) / 4
0.75

จากนั้นเริ่มที่ขั้นต่าที่สุดคือ 1 และนามาหาระดับค่าเฉลี่ย โดยที่กาหนดความสาคัญของคะแนน ได้
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับน้อยมาก
ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.25 หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับมาก
5. อธิบายการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ โดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลผลตามระดับความคิดเห็นของพฤติกรรม

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันโดยใช้ T-test และมากกว่า 2 กลุ่ม
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe ซึ่งหากไม่พบความแตกต่างดังกล่าว จะทาการ
ทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบาง
แคโดยใช้สถิติไคสแควร์
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40)
เมื่อ

X

X
n

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) (ศ ดร.นราศรี ไววนิชกุล
2552:246)
S

เมื่อ

S

n x 2 

 x 
2

nn  1

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติที่ใช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม
หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (  -Coefficient) ของครอนบัค
(Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 :126)

เมื่อ



แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
3. สถิติที่ใช้สำหรับทดสอบสมมติฐำน
3.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การสูตร
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (one-way analysis of variance) เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อ 1,
2 และ 3 (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541 :236) มีสูตรการคานวณดังนี้
เมื่อ

F
MSB
MSW
dfb
dfw
k
n

โดย
เมื่อ

แทน ค่าที่พิจารณาใน F-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม
= k-1
= n-k-1
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด

3.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของใช้บริการคาร์แคร์
ในเขตบางแค โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (ศ. ดร.นราศรี ไววนิชกุล
2552: 282 ) มีสูตรการคานวณดังนี้
c r
∑ ∑ ( 0ij-Eij )2
X2 =
i=1 j=1 Eij
2

Oij
Eij

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติ
แทน ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี

กรอบแนวควำมคิด (Conceptual Framework)

1. ตัวแปรต้ น
สถานภาพส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 ระดับรายได้ต่อเดือน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในกำรใช้บริกำร

2. ตัวแปรร่วม
ทัศนคติ
2.1 เคยใช้บริ การ
2.2 ไม่เคยใช้บริ การ

5. ตัวแปรตำม
วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค
5.1 ด้านคุณภาพของบริ การ
5.2 ด้านราคา
5.3 ด้านสถานที่ในการใช้บริ การ
5.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.5 ด้านบุคลากร
5.6 ด้านกระบวนการให้บริ การ
5.7 ด้านลักษณะภายนอก

3. ตัวแปรร่วม
พฤติกรรมของผู้บริโภค
3.1ประเภทของการบริ การที่เลือกใช้
3.2 สถานที่ที่นิยมใช้บริ การ
3.3 วันที่นิยมไปใช้บริ การ
3.4 ความถื่ที่ไปใช้บริ การ
3.5 ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
3.6 ระยะเวลาที่ใช้บริ การ
3.7 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
3.8 ประเภทของรถที่นาไปใช้บริ การ
3.9 ยีห่ ้อของรถที่นาไปใช้บริ การ

4. ตัวแปรตำม
ควำมพึงพอใจของผู้บริโภค
4.1 ด้านคุณภาพของบริ การ
4.2 ด้านราคา
4.3 ด้านสถานที่ในการใช้บริ การ
4.4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด
4.5 ด้านบุคลากร
4.6 ด้านกระบวนการให้บริ การ
4.7 ด้านลักษณะภายนอก

