บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การ
ร้ านคาเฟ่ อเมซอนของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร” โดยแบ่งการวิจยั ตามกรอบ
แนวความคิด ประกอบด้วย 1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส,
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา,
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านบุคคล, ด้านกระบวนการ และด้านการ
สร้ า งและนาเสนอลัก ษณะทางกายภาพ และ 3. ความต้องการใช้บริ ก ารร้ านคาเฟ่ อเมซอนของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า และด้านความไว้ใจในการบริ การ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการเลือกตัวอย่างจากประชากรที่เคยใช้บริ การร้าน
คาเฟ่ อเมซอนของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร โดยใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบ
จานวนประชากร จึงคานวณโดยใช้สูตรหากาหนดขนาดตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2551)
𝑛=

𝑍
4(𝐸)2
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เมื่อ
n = ขนาดตัวอย่าง
E = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาน
โดยที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ค่า Z เท่ากับ 1.96
แทนค่าตามสู ตร

1.96
4(0.05) 2
n  384 .16
n

จากการค านวณขนาดตัวอย่า งเท่ า กับ 384.16 แต่ เพื่ อความแม่ นย าของข้อมู ล ในการเก็ บ
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงเก็บตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นการศึ กษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,
สถานภาพสมรส, อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้
เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์,
ด้านราคา, ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านบุคคล, ด้านกระบวนการ
และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบตามระดับ
ความคิดเห็นที่ตรงกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนของผูบ้ ริ โภค
ในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า และ
ด้านความไว้ใจในการบริ การ โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกตอบตามระดับความคิดเห็ นที่ตรงกับ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
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3.3 วิธีสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริ การ
ร้านคาเฟ่ อเมซอนของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ ได้จากการศึ กษาตามข้อ 1. มาสร้ างแบบสอบถามโดยแบ่ งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้น นาเสนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ เพื่อขอคาแนะนา ปรับปรุ ง
แก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. นาแบบสอบถามที่ แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่ มตัวอย่าง ไม่ ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.4 วิธีดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้
บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งการวิจยั ตาม 1.
ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อน 2. ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้า นผลิ ตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านบุคคล, ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และ 3. ความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความไว้ใจใน
การบริ การ ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจยั ที่ ขอ้ ง นามาสังเคราะห์และนามาสร้ างเป็ น
แบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ีดาเนินการดังนี้
1. ขอหนัง สื อจากมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อขอความร่ วมมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3.5 วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถำมในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค โดยนาข้อมูลมาคานวณและ
วิเคราะห์หาค่าสถิ ติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) อธิ บายตัวแปรต่างๆ ที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิ บายตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูบ้ ริ โภค เช่ น เพศ, อายุ,
ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มีระดับการวัด
ประเภทช่วง
วิเคราะห์ระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้าน
คาเฟ่ อเมซอน ของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร ด้วยวิธีการคานวณค่าเฉลี่ ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง
กรรณสู ตร (2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
วิเคราะห์ระดับ ความต้องการใช้บริ การร้ านคาเฟ่ อเมซอนของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร ด้วยวิธีการคานวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ ยมาแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณสู ตร (2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

2. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40)
เมื่อ X
แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540: 53)
S

เมื่อ

n x 2 

 x 
2

nn  1

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติทใี่ ช้ หำคุณภำพของแบบสอบถำม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126)
เมื่อ 
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
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 s แทน ค่า ความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
2
t

ฉบับ
4. สถิติทใี่ ช้ สำหรับทดสอบสมมติฐำน
4.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้
การสู ตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อ 1 (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:236) มีสูตรการคานวณดังนี้
เมื่อ

F
แทน ค่าที่พิจารณาใน F-distribution
MSB แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
MSW แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม
โดย dfb
= k-1
dfw = n-k-1
เมื่อ k
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
n
แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด
4.2 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA)
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) และการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis – MRA) ในการทดสอบปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การร้านคาเฟ่ อเมซอนของผูบ้ ริ โภคในเขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เป็ น
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) จานวน 1 ตัวกับตัวแปรอิสระ
(X) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปเป็ นเทคนิ คทางสถิติที่อาศัยความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงระหว่างตัวแปรมาใช้ใน
การทานายโดยเมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่ งก็สามารถทานายอีกตัวแปรหนึ่งได้สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ป
สมการเชิงเส้นตรงในรู ปคะแนนดิบ
Ý = b0+ b1X1 + b2X2+…+ bkXk

21

เมื่อ Ý คือ
b0
คือ
b1,…,bk คือ
ที่ k ตามลาดับ
X0,…,Xk คือ
k
คือ

คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม Y
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ
น้ าหนักคะแนนหรื อสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรอิสระตัวที่1 ถึงตัว
คะแนนตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k
จานวนตัวแปรอิสระ

