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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาภาษีเจริ ญ)
300,302 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริ ญ เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 02-4572639, 024578390 โทรสาร 02-4571939- 9 ต่อ 14
เว็บไซต์ http:www.baac.co.th เวลาทาการ จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08:30-15:30 น.
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็ นสถาบันการเงิ นเพื่อการพัฒนาชนบท
โดยให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นหรื อการบริ หารจัดการแก่ บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล ผูป้ ระกอบการ
กองทุ น หมู่ บ ้า น หรื อ ชุ ม ชนรวมทั้ง องค์ ก รที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ นในรู ป แบบใดที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรื อชุมชนทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาผลผลิตหรื อ
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรื อชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพทั้งในด้านการลงทุนการผลิตการแปรรู ปและ
การตลาดหรื อเพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรื อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปัจจุบนั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถประกอบธุ รกิจ อาทิ
-ให้บริ การด้านการเงินการธนาคาร เช่น บริ การรับชาระค่าสาธารณู ปโภค , การโอนเงิน,
แคชเชียร์เช็ค , การเรี ยกเก็บตามตัว๋ เงิน , รวมทั้งให้ บริ การรับฝากเงิน ,ถอนเงินเช่นเดียวกับธนาคาร
พาณิ ชย์ทวั่ ไป
-ให้บริ การด้า นสิ นเชื่ อ เช่ น โครงการสิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยู่อาศัย , สิ นเชื่ อวิสาหกิ จชุ ม ชน ,
สิ นเชื่อนอกภาคการเกษตร , สิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
-ให้บริ การด้านเงินฝาก เช่น บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน , เงินฝากออมทรัพย์ , เงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ , เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค , เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน , เงินฝากประจาและสลากทวีสิ น
-ให้บริ การเสริ มเงิ นฝาก เช่น บริ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ,บริ การบัตรประกัน
สุ ขภาพ , บริ การฌาปนกิจสงเคราะห์
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

ฝ่ ายกิจการสาขาภาคกลาง
ฝ.ก.ล
สระบุรี

อยุธยา

กรุ งเทพมหานคร

สาขาจตุจกั ร

สาขามีนบุรี

สาขาลาดกระบัง

สาขาย่อยหมอชิต 2
ในสังกัดสาขาจตุจกั ร

สาขาย่อยแฮปปี้ แลนด์
ในสังกัดสาขามีนบุรี

สาขาย่อยเคหะร่ มเกล้า
ในสังกัดสาขาลาดกระบัง

สาขาบางบอน

สาขานางเลิ้ง

สาขาหนองจอก

สาขาย่อยหนองแขม

สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ในสังกัดสาขาบางบอน

(อาคารB)

สาขาย่อยสะแกงาม

สาขาย่อยสี่ แยกทศกัณฐ์

ในสังกัดสาขาบางบอน

ในสังกัดสาขาภาษีเจริ ญ

รู ปที่ 3.1 รู ปแบบการจัดองค์การ

สาขาภาษีเจริ ญ
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สาขาภาษีเจริ ญ

ผูจ้ ดั การสาขา

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา

การเงิน

สิ นเชื่อ

พนักงานบริ หาร
ทัว่ ไป8

Chilp

พนักงานพัฒนาธุ รกิจ1

ธุรการ

Teller1

พนักงานพัฒนาธุ รกิจ2

ยานพาหนะ

Teller2

พนักงานพัฒนาธุ รกิจ3

ร.ป.ภ

Teller3
รู ปที่ 3.2 การบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ ง
นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาฝ่ ายผูช้ ่วยพนักงานการเงิน
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
-ใช้โปรแกรม CSR ค้นหาข้อมูลทะเบียนกูข้ องลูกค้าเพื่อแยกเขตและสังกัดกลุ่ม
-ออกจดหมายครบกาหนดใบประทวนสิ นค้าส่ งถึงลูกค้า
-ค้นหาหนังสื่ อรายคนเพื่อดูขอ้ มูลของลูกค้าที่มาทาเรื่ องของกูเ้ งิน
-รวบรวมหนังสื่ อสัญญาเงินกูล้ ูกค้า และรวบรวมหนังสื่ อค่าประกัน
-จัดรวบรวมโฉนดที่ดินลูกค้าที่นามาเป็ นหลักประกันในการกูเ้ งิน
-นับเหรี ยญที่ลูกค้านามาฝากเข้าบัญชี
-รวบรวมเอกสารสาคัญหนังสื่ อ เวียน ที่นาเสนอผูจ้ ดั การ
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1.คุณพวงแก้ว พวงแก้ว
พนักงานบริ หารทัว่ ไป 8
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มการปฏิบตั ิงาน 10 มีนาคม - 27 มิถุนายน 2557 รวมเวลาปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ช่ องทางการรับรู ้ ข่าวสารและความพึงพอใจต่อโครงการกองทุ นรวมน้ าใจ
ช่วยเหลือชาวนาของลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญ บทนี้ ผวู้ ิจยั นาเสนอวิธีการดาเนินงาน
การวิจยั ประชากรตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผล และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
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3.1 วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)ซึ่ งเป็ นแบบสารวจ (Survey
Research ) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ท าการวิ จ ัย เรื่ อ งช่ อ งทางการรั บ รู ้ ข่ า วสารและความพึ ง พอใจต่ อ
โครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนาของลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญประชากรที่ใช้
ในการศึกษาเป็ นลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะทาการศึกษาโดยใช้การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและได้ใช้สูตรการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรโดยกาหนดความเชื่ อมัน่ 95 % ความผิดพลาดไม่เกิน 5 %
ตามสู ตรของ Taro Yamane ดังนี้
n

=

N
1 + Ne2

n

=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N

=

จานวนประชากร

E

=

0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

นัน่ คือ

n

=

100
1 + 100 (.05)2

n

=

80

ดังนั้นจานวนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าตัวอย่าง
การเลือกตัวอย่ าง ผู้ศึกษาวิจัยจะสุ่ มตัวอย่ าง 2 ขั้นตอน โดยมีข้ นั ตอนในการสุ่ มตัวอย่ างดังนี้
ขั้นที่ 1 ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเลือกเขตใน
กรุ งเทพมหานครมาจานวน 1 เขต สาหรับทาการศึกษาวิจยั คือ เลือกเขตปากคลองภาษีเจริ ญ มา
ทาการศึกษาสารวจช่องทางการรับรู ้และความพึงพอใจ
ขั้นที่ 2 ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)การสุ่ มตัวอย่าง
โดยสะดวกให้ครบตามจานวนแบบสอบถามจานวน 80 ชุด
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3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย เป็ นการวิ จ ัย แบบส ารวจใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ผูว้ ิจยั ออกแบบสอบถามและสร้ างค าถามจากการทบทวน
วรรณกรรม นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั สร้างข้อคาถามโดยการนาแนวความคิดที่มีอยูเ่ ดิมมาดัดแปลงปรับปรุ ง
สร้างเป็ นแบบสอบถาม
3.3.1 การวัด (Measuring)
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูลในการทดสอบตัวแปร แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และร้อยละ (Percentage) และ
ส่ วนที่ 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ T-Test, และ F-Test (One Way
ANOVA)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงกาหนดให้มีการใช้มาตราวัดตัวแปรให้สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของ
สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ มาตรานามบัญญัติ (nominal scale) มาตราเรี ยงอันดับ (Ordinal
scale) เพื่อใช้วดั ตัวแปรเชิ งคุณภาพ และมาตราอัตรภาค (interval scale) เพื่อใช้วดั ตัวแปรเชิ ง
ปริ มาณ
3.3.2 มาตราวัด (Scale)
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ มาตราวัด (Scale) แบบมาตราเรี ยงอันดับ (Ordinal scale) ของลิ
เคิร์ท (Likert) ใช้ระดับการวัด 5 ระดับ และหน่วยวัดคะแนน 1-5 สาหรับทดสอบตัวแปรที่ต้ งั คาถาม
เชิงบวก ดังนี้
5 คะแนน

หมายถึง

มากที่สุด

4 คะแนน

หมายถึง

มาก

3 คะแนน

หมายถึง

ปานกลาง

2 คะแนน

หมายถึง

น้อย

1 คะแนน

หมายถึง

น้อยที่สุด

3.3.3 เกณฑ์ การแปลความหมาย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์เฉลี่ย 5 ระดับ (Best, 1977) โดยพิจารณาจากค่าพิสัย ดังนี้
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ค่าพิสัย (Range)

=

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนระดับ

คะแนนสู งสุ ดของแต่ละข้อ

=

5 คะแนน

คะแนนต่าสุ ดของแต่ละข้อ

=

1 คะแนน

นัน่ คือ:

=

5-1

ค่าพิสัย

=

0.80

5
เพราะฉะนั้น ค่าพิสัย เท่ากับ .80 นามาจัดช่วงคะแนนเฉลี่ย และเกณฑ์แปลความหมายของ
ค่าคะแนนดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.50 - 5.00

หมายถึง

อยูใ่ นระดับมากที่สุด

คะแนนระหว่าง 3.50 - 4.49

หมายถึง

อยูใ่ นระดับมาก

คะแนนระหว่าง 2.50 - 3.49

หมายถึง

อยูใ่ นระดับปานกลาง

คะแนนระหว่าง 1.50 - 2.49

หมายถึง

อยูใ่ นระดับน้อย

คะแนนระหว่าง 1.00 - 1.49

หมายถึง

อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

3.4 การออกแบบและการสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ จิ ยั ออกแบบสอบถามและสร้ างคาถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ นโดย
แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ คือ
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งมีลกั ษณะของคาถาม
จะเป็ นแบบคาถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choices) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด
จานวน ข้อดังนี้
ข้อที่ 1 อายุ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ
(Ordinal Scale) โดยมีเกณฑ์ในการคานวณอายุดงั นี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ. 2548: 195)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด - ข้อมูลที่มีค่าต่าที่สุด
จานวนชั้น
 20 - 30 ปี
 31 - 40 ปี
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 41 - 50 ปี
 51 ปี ขึ้นไป
ข้อที่ 2 อาชี พ เป็ นแบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 3 รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน เป็ นแบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) โดยการกาหนดช่วงรายได้ (วิเชี ยร เกตุสิงห์. 2538: 8-11)
คานวณดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด - ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น
การกาหนดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่าคานวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็ นเงินวันละ 350 บาท
(กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) เท่ากับ 350 x 30 วันผูว้ ิจยั จึงใช้ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ต้ งั แต่ 10,000 – 40,000 บาท เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดช่ วงรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ช่วงดังนี้
1. 10,000 – 20,000 บาท
2. 20,001 – 30,000 บาท
3. 30,001 – 40,000 บาท
4. 40,000 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับช่ องทางการรับรู ้ ข่าวสารโครงการกองทุ น
รวมน้ าใจช่วยเหลื อชาวนาของลูกค้า ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาภาษีเจริ ญแบบสอบถามซึ่ งมีลกั ษณะ
ของคาถามจะเป็ นคาถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choices) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสม
ที่สุด
ข้อที่ 4 ทราบว่า ธ.ก.ส. มีโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนา ได้แก่ ทราบ ไม่
ทราบ เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale)
ข้อที่ 5 รับรู ้ข่าวสาร ได้แก่ ทีวี วิทยุ อินเตอร์ เน็ต หนังสื อพิมพ์ เจ้าหน้าที่ทางธนาคาร
บุคคลใกล้ชิดแนะนา เป็ นแบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ดโดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)

26

ข้อ ที่ 6 ข้อ มู ล สื่ อ ทางช่ อ งทางไหนที่ คิ ด ว่ า ได้ รั บ เร็ ว ได้ แ ก่ ที วี วิ ท ยุ อิ น เตอร์ เ น็ ต
หนังสื อพิมพ์ เจ้าหน้าที่ทางธนาคาร บุคคลใกล้ชิดแนะนา เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ดโดย
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 7 จะเข้าร่ วมโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนา เช่น ช่วยเหลือประเทศ/
รัฐบาล ช่วยเหลือ-ชาวนา ต้องการการออมเงิน ผลตอบแทนจากกองทุนรวม ความมัน่ คงของ ธ.
ก.ส. เป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ดโดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale)
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือ
ชาวนาของลูกค้า ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาภาษีเจริ ญ
ข้อที่ 8 เป็ นคาถามเกี่ยวกับระยะเวลาของโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนา
ข้อที่ 9 เป็ นคาถามเกี่ยวกับอายุของโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนา
ข้อที่ 10 เป็ นคาถามเกี่ยวกับรู ปแบบบริ จาคเข้ากองทุนบัญชีออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส.โดย
ไม่ได้รับเงินต้นคืน
ข้อที่ 11 เป็ นคาถามเกี่ยวกับรู ปแบบการสมทบเงินตั้งแต่ 1,000 บาท เข้ากองทุนชนิดคืน
เงินต้นแต่ไม่มีผลตอบแทน
ข้อที่ 12 เป็ นคาถามเกี่ยวกับรู ปแบบการสมทบเงินตั้งแต่ 1,000 บาท เข้ากองทุนชนิดคืน
เงินต้น และมีผลตอบแทน อัตราร้อยละ 0.63 ต่อปี
ข้อที่ 13 เป็ นคาถามเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้รับ คือ อัตราร้อยละ 0.63 ต่อปี
ข้อที่ 14 เป็ นคาถามเกี่ยวกับท่านพึงพอใจโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนาใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับใด
ลักษณะคาถามโดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Interval) เป็ นคาถามกาหนด
มาตราวัด 5 ระดับ โดยแบ่งเป็ น 5 ลาดับคะแนน ดังนี้
5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับพึงพอใจมากที่สุด
ระดับพึงพอใจมาก
ระดับพึงพอใจปานกลาง
ระดับพึงพอใจน้อย
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด
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ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามการเขียน ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการช่อง
ทางการรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจโครงการรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนาของลูกค้าธนาคาร ธ.
ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญ
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและประมวลผล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผรู้ วบรวม
ไว้ท้ งั หน่วยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้
1.1 หนังสื อพิมพ์ วารสาร สิ่ งพิมพ์ต่างๆ
1.2 ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
1.3 หนังสื อทางวิชาการ บทความ สารนิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์ และรายงาน
วิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 80 ชุ ด ซึ่ งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญโดยมี
ขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบสอบถามจานวน 80 ชุด
2.2 นาข้อมูลฉบับที่มีคาตอบสมบูรณ์มาทาการลงรหัส เพื่อนาไปวิเคราะห์
และแปรผลข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ เป็ นการสารวจเครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็ นตัวแทน
ของประชากรในการศึกษา คือ ช่ องทางการรับรู ้ ข่าวสารและความพึงพอใจโครงการกองทุนรวม
น้ าใจช่ วยเหลื อชาวนาของลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญ การเก็บข้อมูลในสนาม ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการส่ งแบบสอบถามให้กบั กลุ่มบุคคลตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริ การภายในธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญโดยดาเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ส่ วนการประมวลผล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการตามขั้นตอนการประมวลผลการวิจยั ดังนี้ (1) เก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม (2) ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด (3) ลงรหัส
(4) นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วลงรหัสแล้วบันทึกลงในแฟ้ มข้อมูล และ (5) นาข้อมูลไปเข้ากระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์
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3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางสถิ ติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดย
ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคิดค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลี่ย
(Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายตัวแปรปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ
รายได้ ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษี
เจริ ญ
2. การวิเคราะห์ สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistic) แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage)
แจกแจงความถี่ (Frequency) และคิดค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่ วนที่ 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ T-Test, ในการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของตัวแปรโดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรไม่เกิน 2 กลุ่ม และ F-Test
(One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปร
3.7 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพนื้ ฐาน ประกอบด้วย
1.1 สู ตรหาค่าร้อยละ (Percentage) (เดือนจิตต์ จิตต์อารี ย.์ 1999:236)
P
เมื่อ

=

Xx100
N

P แทน ค่าสถิติร้อยละ
x แทน ความถี่ในการปรากฏของข้อมูล
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 สู ตรหาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541 : 36)
X
=
x
n
เมื่อ X แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม
n
แทน จานวนของคะแนนในกลุ่ม
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1.3 สู ตรหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541 : 65)
S.D.
เมื่อ S.D.
nX2
(X)2
n

=

nX2 - (X)2

n (n – 1)
แทน ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละหน่วยยกกาลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
แทน จานวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง

