บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิ จ ัยในครั้ งนี้ เ ป็ นการศึ กษาความพึงพอใจในการให้บริ การของผูถ้ ือ บัตรKTC-GSB
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ใช้บริ การบัตรKTC-GSB
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัด สิ นใจของผูว้ ิจัยลักษณะของกลุ่ มตัว อย่า งที่
เลือกเป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ข องการวิจัย คื อ ศึกษาระดับความพึง พอใจของประชาชนต่ อการ
ให้บริ การของบริ ษทั บัตรเครดิต KTC จาก ัด (มหาชน) อีกทั้งเปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริ ษทั บัตรเครดิต KTC จาก ัด (มหาชน) จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชี พและ
รายได้ ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่
มีลกั ษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาคือประชาชนที่เข้ามาใช้บริ การในส่ ว นงาน ได้แ ก่ ธุ รการ
การเงิน กองการศึกษา ฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายแผนพัฒนาและวิจยั และกองบังคับการ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการทาวิจัย
3.2.1ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากตารา เอกสาร บาท
ความทางวิชาการ ทฤษฎีหลักการและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจัยและการ
สร้างเครื่ องมือให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของงานวิจยั
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2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้า งแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อ
กาหนดขอบเขตและเนื้ อหาของแบบสอบถามเพื่ อจะได้มี ค วามชัด เจนตามความมุ่ งหมายของ
งานวิจยั ยิง่ ขึ้น
3) นาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
3.2.2 ลักษณะของเครื่องมือ
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ดังนั้นเครื่ องมือที่ ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่ องความพึ่งพอใจในการให้บริ การของผูถ้ ือบัตร
KTC-GSB โดยแบ่งโครงสร้างคาถามออกเป็ น 3ส่วน
ส่ ว นที่ 1เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกบั ปั จเจกบุ ค คลของประชาชนที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ต
KTC-GSB อันได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชี พ, รายได้ โดยมีลกั ษณะเป็ นค าถามแบบเลือกตอบ
(Check List) ตามที่กาหนดไว้
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วก ับความพึ่งพอใจในการให้บริ การของผูถ้ ือบัตรKTC-GSB
ภายใต้กรอบความพึงพอใจ ด้านโปรโมชัน่ , ด้านข้อมูลข่าวสาร, ด้านรู ปแบบบัตร, ด้า นผลตอบแทน
จากบัตรเครดิตโดยเป็ นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรู ปแบบของ
Likert’s Scale ซึ่ งผูต้ อบจะเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดี ยวเพื่ อสรุ ปความคิ ด เห็ น หรื อตอบตามที่
ปรากฏตามระดับมาตราวัด โดยกาหนดการให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5
หมายถึง
มากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง
มาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง
น้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง
น้อยมาก
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิ ด เห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกบั ความพึ่งพอใจ
ในการให้บริ การของผูถ้ ือบัตรKTC-GSB โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
3.2.3 การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน ดังนี้
1) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่ า สัมประสิ ทธิ์
ความสอดคล้องระหว่า งข้อค าถามกบั วัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ลักษณะของการใช้ภาษา และให้ขอ้ เสนอแนะ แล้ว นาข้อมูล
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มาคานวณตามสูตร Index of Item – Objective Congruence: IOC จากนั้นผูว้ ิจยั นามาแกไ้ ขปรับปรุ ง
แบบสอบถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้
2) น าเสนอแบบสอบถามที่ ไ ด้ห ลัง จากการแก ไ้ ขปรั บ ปรุ ง ไปทดสอบความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของเครื่ องมือ (Try-out) ก ับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง
และคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ด้ว ยวิธีข องครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยผูว้ ิจัยได้ค่ า สัมประ
สิทธิแอลฟาเท่าก ับ .935แสดงว่าแบบสอบถามนี้อยูใ่ นเกณฑ์ดีและค่าความเชื่อมัน่ เพียงพอที่ จ ะนามา
เป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 ชุ ด ให้แ ก่ประชาชนที่ ใช้
บริ การบัตรเครดิ ต KTC-GSB โดยการสุ่ มตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) วันที่ 26 – 30
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558และจนครบ 200 ชุด
ผูว้ ิจยั ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนด้วยตัวเอง ในส่ วนงานดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3-1 ขั้นตอนการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชน
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ส่ วนงาน
26ตุลาคม 2558
8.00 – 15.00 น.
ธุรการ(จานวน 30 คน)
27ตุลาคม 2558
8.00 – 15.00 น.
การเงิน(จานวน 20 คน)
28 ตุลาคม2558
8.00 – 15.00 น.
กองการศึกษา(จานวน40คน)
29 ตุลาคม2558
8.00 – 15.00 น.
ฝ่ ายปกครอง(จานวน 50 คน)
ฝ่ ายแผนพัฒนาและวิจยั
30 ตุลาคม 2558
8.00 – 15.00 น.
(จานวน50 คน )
กองบังคับการ
30 ตุลาคม 2558
8.00 – 15.00 น.
(จานวน50คน)

จานวน (ชุ ด)
30
20
30
40
40
40
รวม 200

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุดมาตรวจสอบความสมบู รณ์ แ ละความถูกต้องในการ
ตอบแบบสอบถาม แล้ว นาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลและวิเคราะห์ ด ้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์
สาเร็จรู ป SPSS โดยวิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
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1) ข้อมูลเกีย่ วก ับปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของประชาชนที่ ใช้บริ การของบริ ษทั บัตร
เครดิตKTC-GSB วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลเกีย่ วก ับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริ การของบริ ษทั บัตรเครดิ ต KTCGSBโดยการแปลผลคะแนนจะใช้การตัดสินแบบอิงเกณฑ์ในการวัด ครั้ งนี้ ออกเป็ น 5 ระดับโดยใช้
สูตรการคานวณหาอัตราภาคชั้น
อัตราภาคชั้น

=
=
=

0.80

จะได้เกณฑ์การวัดระดับคะแนนที่แบ่งเป็ น 5 ช่วง ดังนี้
4.21-5.00
หมายถึง
มีความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ สุด
3.41-4.20
หมายถึง
มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
2.61-3.40
หมายถึง
มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
มีความสาคัญอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.80
หมายถึง
มีความสาคัญอยู่ในระดับน้อยที่ สุด
3.5 สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มีสถิติที่ใช้ในการวิจยั 2 ประเภท
1) สถิติเชิ งพรรณา (Descriptive Statics) จะใช้อธิ บายถึงลักษณะข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ค่ าความถี่
0 Frequency, ร้อยละ (Percentage), ค่ าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) ในการอธิบาย
2) สถิติเชิงอ้างอิง หรื อสถิติเชิงอนุมาน (Inferential or Inductive Statics) จะใช้ทดสอบสมติ
ฐานการวิจยั ได้แก่ ค่าทดสอบ t-test เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน
และจ าแนกตามประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิ ติการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ยว (One-way
Anova: f-test) ในกรณี ที่ทดสอบแล้วมีนยั สาคัญทางสถิติจะเปรี ยบเที ยบรายคู่ โดยการเที ยบพหุ คู ณ
(Multiple Comparison Test) ตามวิธีของScheffe’s Method

