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บทที�  3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัครั� งนี�  เป็นการวิจยัเพื�อศึกษา และเปรียบเทียบปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจ
การเลือกใช้ บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
ซึ� งเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีวธีิดาํเนินการวจิยัดงันี�  
 1 การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5 สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรในการวิจยัครั� งนี�   ไดแ้ก่ ผูใ้ช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM 
จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย สาขาประชาเทรดดิ�งส์ สาขาพลบัพลา สาขาขลุง
สาขานายายอาม และสาขาสอยดาว ซึ� งมีจาํนวนทั�งสิ�น 930 คน 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูใ้ช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต์ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ เขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีของทาโรยามาเน่ (สุณีย ์ ล่องประเสริฐ.  2547 : 156) ไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 300 คน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�  คือ แบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจ แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ตอน ดงันี�   
 ตอนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถาม
เป็นแบบเลือกตอบ (checklist) จาํนวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย  
 1. เพศ แบ่งออกเป็น 
  1.1 ชาย 
  1.2 หญิง 



 

32 

 2. อาย ุแบ่งออกเป็น 
  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 แบ่งออกเป็น 
  3.1 โสด 
  3.2 สมรสจดทะเบียน 
  3.3 สมรสไม่จดทะเบียน 
  3.4 หยา่ร้าง/หมา้ย 
 4. ระดบัการศึกษา แบ่งออกเป็น 
  4.1 ตํ�ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 
  4.2 มธัยมศึกษาตอนปลาย 
  4.3 ปวช./ปวส. 
  4.4 ปริญญาตรี 
  4.5 ปริญญาโท 
  4.6 อื�นๆ  
 5. อาชีพ แบ่งออกเป็น 
  5.1 เกษตรกร 
  5.2 คา้ขาย 
  5.3 พนกังานบริษทัเอกชน 
  5.4 พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  5.5 ขา้ราชการ 
  5.6 ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 
  5.7 อื�นๆ                    
 6. รายไดต่้อเดือน แบ่งออกเป็น 
  6.1 ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 
  6.2 ระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท 
  6.3 ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท 
  6.4 ระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท 
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  6.5 ระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท 
  6.6 มากกวา่ 50,000 บาท 
 7. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว แบ่งออกเป็น 
  7.1 1 – 2 คน 
  7.2 3 – 4 คน 
  7.3 5 – 6 คน 
  7.4 มากกวา่ 6 คน 
 8. สาขาที�ใชบ้ริการ แบ่งออกเป็น 
  8.1 สาขาประชาเทรดดิ�งส์  
  8.2 สาขาพลบัพลา 
  8.3 สาขานายายอาม 
  8.4 สาขาสอยดาว 
  8.5 สาขาขลุง 
 ตอนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเชื�อทะเบียน
รถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี รวม 7 ดา้น จาํนวน 35 ขอ้ ดงันี�  
 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์จาํนวน 5 ขอ้  
 2. ดา้นราคา จาํนวน 5 ขอ้  
 3. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย จาํนวน 5 ขอ้ 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํนวน 5 ขอ้                                           
 5. ดา้นบุคลากร จาํนวน 5 ขอ้    
 6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จาํนวน 5 ขอ้                   
 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จาํนวน 5 ขอ้ 
 ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 - 5 แทนระดบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ ดงัต่อไปนี�  
          

 

 

 

         

5 หมายถึง เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจมากที�สุด 
4 หมายถึง เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจมาก 
3 หมายถึง เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
2 หมายถึง เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
1 หมายถึง เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจนอ้ยที�สุด 
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 ขั'นตอนการสร้างเครื�องมือ 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นตาม

ขั�นตอน ดงันี�  

 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั�งเอกสาร และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัที�ส่งผล

ต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที�ยว เพื�อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. กาํหนดประเด็นเนื�อหา ขอบเขต และเนื�อหาของคาํถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

และนิยามศพัทเ์ฉพาะของการวจิยัที�เกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 3. สร้างแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการให้คลอบคลุม 

7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพ 

 4. นาํแบบสอบถามที�สร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ เสนอต่อประธานกรรมการ และกรรมการ

ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพื�อขอคาํแนะนาํเพิ�มเติม 

 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของประธานกรรมการ และกรรมการ 

ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหส้มบูรณ์ถูกตอ้ง 

 วธีิหาคุณภาพเครื�องมือ 

 1. นาํแบบสอบถามที�สร้างเสร็จแลว้เสนอต่อประธานกรรมการ และกรรมการที�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบ และพิจารณาแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 

 2. ปรับปรุง แกไ้ขแบบสอบถามที�ได ้ตามคาํแนะนาํของประธานกรรมการ และกรรมการ 

ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แลว้นาํไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ เพื�อตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา โดยหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Concordance :IOC) ของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคห์รือนิยามตวัแปร 

ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.76 – 1.00 

 3. นาํแบบสอบถามที�ไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ นาํเสนอ

ต่อประธานกรรมการ และกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อปรับปรุงให้มีความชดัเจน ถูกตอ้ง

และสมบูรณ์ แลว้นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try - Out) กบักลุ่มตวัอยา่งที�ไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน เพื�อนาํกลบัมาหาค่าความเชื�อมั�นรายขอ้ของแบบสอบถาม โดยการ

หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้  (Item-Total Correlation)  ไดค้่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง .73 – .89

และหาค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบั (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิm แอลฟา (Alpha coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 – 204) ซึ� งค่าสัมประสิทธิm แอลฟาที�ได ้จะแสดถึง 

ระดบัความคงที�ของแบบสอบถาม โดยไดค่้าความเชื�อมั�นที�ระดบั .96      
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัครั� งนี� ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถาม
ไปทาํการสอบถามกลุ่มตวัอย่างจริงที�กาํหนดไว ้จาํนวน 300 ตวัอยา่ง โดยมีวิธีดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ดงันี�  
 1. นาํแบบสอบถามไวที้�สาขาที�กาํหนด โดยใหผู้ที้�เขา้มาใชบ้ริการการแจกทาํแบบสอบถาม 
 2. รวบรวมแบบสอบถามที�ไดรั้บ และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้น เพื�อนาํมาวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ ไดรั้บแบบสอบถามคืนครบ 300 ฉบบั คิดเป็น 100%  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทั�งหมดดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล 
และประมวลผลดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป เพื�อประมวลผลและวิเคราะห์หาค่า
ต่างๆ ดงันี�  
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี� (Frequency) และคาํนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาํมาเสนอในรูปของตาราง
และความเรียง 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์
ของบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยการคาํนวณหาค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี�ย ของคะแนน ดงันี�  
  4.50 - 5.00   หมายถึง   เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.50 - 4.49   หมายถึง   เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 
  2.50 - 3.49   หมายถึง   เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50 - 2.49   หมายถึง   เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.49   หมายถึง   เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการสินเชื�อ
ทะเบียนรถยนตข์องบริษทั AAM จดัไฟแนนซ์ ในเขตพื�นที�จงัหวดัจนัทบุรี 7 ดา้น จาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล โดยใชก้ารทดสอบค่า t-test การเปรียบเทียบ โดย F-test (One – Way – ANOVA) ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื�อพบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 ทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการวจิยัครั& งนี&  ผูว้จิยัใชว้ธีิการทางสถิติดงันี&  

 สถิติพื�นฐาน 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. ค่าคะแนนเฉลี1ย (Mean) 

 3. ค่าความเบี1ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป

ในการคาํนวณ 

 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ 

 1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบทดสอบกบัจุดประสงคใ์ช้การวิเคราะห์ ใชก้ารหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 2. ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Item - Total Correlation) 

 3. ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธิm  แอลฟา (α – Coefficient) 

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 1. การหาค่าที (t-test) 

 2. การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)    

 3. การหาค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ LSD (Least Significance Difference) 




