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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปผู้ที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคาร
ออมสิน จังหวัดในจังหวัดล าปาง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 
1,760 คน (ธนาคารออมสิน, 2557) เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดจ านวนประชากร 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ  Internet Banking ธนาคาร
ออมสิน จังหวัดล าปาง ซึ่งมีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ  Yamanae 
(1967) ซึ่งเป็นการค านวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยให้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 
หรือยอมให้มีค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดังนี้ 

 

          n   =      N 
       1+N(e)2 

 ก าหนดให้        n   คือ ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้ 
          N  คือ จ านวนประชากรที่ทราบค่า 
          e  คือ  ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 
  

   แทนค่า  =    1,760 
           1+1,760 (0.05)2 
     = 325.92   ≈ 326 ราย 

จากการค านวณขนาดตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 326 คน 
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โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือให้ได้จ านวนตามต้องการเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคารออมสิน จังหวัด
ล าปาง 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึน้จากกระบวนการศึกษาหาความรู้จากข้อมูลเอกสารต่างๆ ประกอบด้วยลักษณะค าถาม
ปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Check Lists) โดยถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking เป็นลักษณะ
ของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาเลือกค าตอบ ดังนี้ 

3  หมายถึง  ความรู้ ความเข้าใจมาก  
   2   หมายถึง  ความรู้ ความเข้าใจปานกลาง   
   1  หมายถึง  ความรู้ ความเข้าใจน้อย 

 

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์การแปลความหมายแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00   หมายถึง   ความรู้ ความเข้าใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.68 – 2.33   หมายถึง   ความรู้ ความเข้าใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.67   หมายถึง   ความรู้ ความเข้าใจน้อย 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ซึ่งประกอบด้วย                    
การรับรู้ในประโยชน์ของบริการ Internet Banking จ านวน 8 ข้อ และความง่ายในการใช้บริการ 
Internet Banking  จ านวน 4 ข้อ เป็นลักษณะของค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ชนิด 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกค าตอบ ดังนี้ 

3  หมายถึง  มาก  
   2   หมายถึง  ปานกลาง   
   1  หมายถึง  น้อย 

 
 
 



44 

 

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์การแปลความหมายแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00   หมายถึง   มาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.68 – 2.33   หมายถึง   ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.67   หมายถึง   น้อย 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking มีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check Lists) ประกอบไปด้วย ระยะเวลาที่ท่านเปิดใช้บริการ Internet Banking 
แหล่งที่ท าให้รู้จักบริการ Internet Banking  สถานที่ที่ท่านใช้บริการ Internet Banking ความถี่ใน
การที่ท่านใช้บริการ Internet Banking ประเภทของธุรกรรมที่ท่านใช้บริการ Internet Banking  
และ เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการ Internet Banking เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 6 ข้อ 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องจากกรอบ
แนวคิด หลักการ เพ่ือน ามาก าหนดจุดหมายและวางแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงมาจาก เบญจมาศ                      
แก้วประดิษฐ์ (2551) เพ่ือใช้สอบถามผู้ที่ใช้บริการ Internet Banking ธนาคารออมสิน จังหวัดล าปาง 
 3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามที่พัฒนาและปรับปรุงไปขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา โดยผลการหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) ได้ค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามเท่ากับ 1.00 ซึ่งหมายถึงจุดประสงค์ที่วัดนั้นครอบคลุมตามเนื้อหา ดังนั้นแบบสอบถาม
สามารถน าไปใช้ได้ และผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ( Reliability ) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจจากการ
น าเครื่องมือไปใช้ ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามหลังจากการรวบรวมข้อมูล
ครบตามตัวอย่างท่ีก าหนด โดยผลของค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .902 ซึ่งอยู่ในระดับที่เชื่อม่ันได ้
 4. น าแบบสอบถามไปด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากลูกค้าที่ใช้บริการ Internet 
Banking ของธนาคารออมสิน จังหวัดล าปาง จ านวน 326 ตัวอย่าง 
 2. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
และด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปลงรหัสและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลที่ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการสถิติ เพ่ือหาค่าต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking                
ใช้สถิติโดยการหาค่าร้อยละ (percentage) และค่าความถี ่(frequency) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking และข้อมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติต่อการใช้บริการ Internet Banking ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 

3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้บริการ Internet Banking และทัศนคติต่อ
การใช้บริการ Internet Banking กับ พฤติกรรมการใช้บริการ Internet Banking ด้วยสถิติ               
Chi-Square (  ) ได้จึงมีการก าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามทั้งหมด เป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดระดับนัยส าคัญในการทดสอบคือ 
0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หมายความว่า หากค่า Sig. ≤ .05 หมายความปัจจัยทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กัน แต่หาก Sig. ≥.05 แสดงว่าปัจจัยทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 

 

 

 


