บทที$ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื. อง “ปัจจัยที.มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น ในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจ ัยได้ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่
การศึกษาและค้นคว้าจากเอกสาร สิ.งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ทัTงในประเทศไทยและต่างประเทศ
ตํารา วารสารต่างๆ รวมถึงสื.ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ.งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับขัTนตอนดังนีT
3.1 ประเภทของงานวิจยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื. องมือที.ใช้ในการศึกษา
3.4 การทดสอบเครื. องมือ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 สถิติที.ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประเภทของงานวิจัย
การวิจยั ครัTงนีTเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survery Research) เพื.อศึกษา ปัจจัยที.มีอิทธิพลต่อการ
ใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน. มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขต
พญาไท กรุ งเทพมหานคร โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื. องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื.อมุ่งหา
ข้อเท็จจริ งจากการเก็บข้อมูลความคิดเห็น เกี.ยวกับปั จ จัย ในการใช้บริ ก าร และการชําระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน. มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากร
ประชากรที.ใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสํ าห รั บ งาน วิ จ ั ย นีT ได้ แ ก่ ลู กค้ า ธน าค ารออม สิ น ใน เข ตพ ญ าไท
กรุ งเทพมหานครที.ใช้บริ ก ารการชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิ น โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในครัTงนีT ใช้สูตรการคํานวณขนาดของกลุ่ม
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ตัว อย่าง โดยใช้เกณฑ์กาํ หนดขนาดกลุ่มตัว อย่างมีค่าความคาดเคลื.อนร้อยละ 5 ตามตารางของ
Yamane (1973) ซึ.งมีสูตรการคํานวณดังนีT
n=
โดย

n
N
e
n

คือ
คือ
คือ
=
=

N
1 +N(e)2
ขนาดตัวอย่าง
จํานวนประชากรทัTงหมด
ค่าความคลาดเคลื.อน หรื อความเชื.อมัน. ที. 95 % (0.05)
1,500,000
1+1,500,000 (0.05)2
400

โดยจํานวนกลุ่มตัวอย่างที.ได้จากสู ตรเท่ากับ 400 ราย การสุ่ มตัวอย่างใช้เกณฑ์การเลือกสุ่ ม
ตัวอย่างโดยจะเลือกสุ่ มตัว อย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเลือกผูท้ ี.จ ะ
ตอบแบบสอบถามตามสถานศึกษา อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสิ นค้า ในเขตพญาไท ซึ.งคาดว่ามี
กลุ่มตัวอย่างอยู่อย่างหนาแน่น จนครบจํานวนที.ตอ้ งการ
3.3 เครื$องมือที$ใช้ ในการศึกษา
3.3.1 ขัIนตอนในการสร้ างเครื$องมือที$ใช้ ในการวิจัย
3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที.เกี.ยวข้องกับปั จจัยเกี.ยวกับการใช้บริ การ
และการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น เพื.อนํามา
เป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3.1.2 สร้างกรอบแนวคิดเกี.ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ออนไลน์ที.มีผลต่อการตัดสินใจซืTอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.3.1.3 สร้า งแบบสอบถามให้ ส อดคล้อ งกับ กรอบแนวคิ ด ในการวิ จ ัย และนํ า
แบบสอบถามที.ผูว้ ิจยั สร้างขึTนไปเสนอต่ออาจารย์ที.ปรึ กษาและให้ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน เพื.อ
ตรวจสอบความถูกต้องและนําคําแนะนํามาปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่
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1. ดร.รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ อาจารย์บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
2. ดร.ธนกร ลิTมศรัณย์ อาจารย์บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
3. คุณศรัณ ยา กิตติวีระนุกูล ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นายการฝ่ ายบริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริ การ
และอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
โดยค่ า IOC (Index of item-Objective Congruence) ในแบบสอบถามต้อ งมี ค่ า
มากกว่า 0.5 ทุกข้อ (สุวิมล ติรกานันท์, 2543)
3.3.1.4 นําแบบสอบถามไปทําการทดลอง (Tryout) กับ กลุ่ มตัว อย่างที. มีลัก ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที.จะศึกษา โดยไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที.ใช้ในการวิจยั จํานวน 40 คน และนํา
ข้อ มู ล ที. ไ ด้ ไ ปหาค่ า ความเชื. อ มั.น (Reliability) โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิd แอลฟ่ า (Alpha
Coefficient; α ) ของ Cronbach ซึ.งต้องมีค่ามากกว่า 0.7 ขึTนไป จึงแสดงว่าแบบสอบถามนัTนมีความ
เชื.อมั.นในระดับที.ยอมรับได้ จึงนําไปใช้เป็ นเครื. องมือในการรวบรวมข้อมูลต่อไป (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2554, หน้า 445)
3.3.1.5 นําแบบสอบถามฉบับสมบูร ณ์ ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัว อย่างจํานวน 400
ตัวอย่าง
3.3.2 แบบสอบถามที$ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัTงนีTเครื. องมือที.ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closeended
Questionnaire) จํานวน 400 ชุดโดยแบ่งเป็ นทัTงหมด 3 ส่ วน ได้แก่
ส่วนที. 1 ข้อมูลทัว. ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามเกี.ย วกับข้อมูลทั.ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยลัก ษณะคําถามให้
เลือกตอบ ประกอบด้วยคําถาม 6 ข้อ
ตัวแปร
ประเภทของมาตรวัด
ลักษณะของการวัด
1. เพศ
ม า ต ร า น า ม บั ญ ญั ติ 1. ชาย
(Nominal scale)
2. หญิง
2. อายุ
ม า ต ร า เรี ย ง อั น ดั บ 1. ตํ.ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
(Ordinal scale)
2. 21 – 30 ปี
3. 31 – 40 ปี
4. 41 – 50 ปี
5. 51 – 60 ปี
6. มากกว่า 61 ปี ขึTนไป
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3. ระดับการศึกษา

4. สถานภาพสมรส

5. อาชีพ

6. รายได้เฉลี.ยต่อเดือน

ม า ต ร า น า ม บั ญ ญั ติ 1. ตํ.ากว่าปริ ญญาตรี
(Nominal scale)
2. ปริ ญญาตรี
3. ปริ ญญาโท
4. ปริ ญญาเอก
ม า ต ร า น า ม บั ญ ญั ติ 1. โสด
(Nominal scale)
2. สมรส
3. หม้าย /หย่าร้าง
ม า ต ร า น า ม บั ญ ญั ติ 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(Nominal scale)
2. พนักงาน/ลูกจ้างองค์กรเอกชน
3. วิชาชีพอิสระ
4. ธุรกิจส่วนตัว
5. รับจ้าง
6. อื.นๆ (โปรดระบุ)................
ม า ต ร า เรี ย ง อั น ดั บ 1. ตํ.ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
(Ordinal scale)
2. 15,001 – 30,000 บาท
3. 30,001 – 45,000 บาท
4. 45,001 – 60,000 บาท
5. 60,001 – 75,000 บาท
6. มากกว่า 75,001 บาทขึTนไป

ส่ วนที. 2 ปั จจัยการใช้บริ การ โดยวัดระดับความความคิดเห็นเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับคือ มากที.สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที.สุด ในการ
ให้คะแนนแต่ละข้อคําถามดังนีT
แบบสอบถามส่วนที. 2 เป็ นข้อมูลเกี.ยวกับปัจจัยการใช้บริ การ ซึ.งแบ่งเป็ น 4 ด้านดังนีT
1. ปั จจัย เกี.ยวกับการใช้บริ ก าร ด้านความคิดเห็น โดยแสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับประกอบด้วยคําถาม 3 ข้อย่อย
2. ปัจจัยเกี.ยวกับการใช้บริ การ ด้านการอ้างอิง โดยแสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็น
5 ระดับประกอบด้วยคําถาม 4 ข้อย่อย
3. ปั จจัยเกี.ย วกับการใช้บริ ก าร ด้านความเชื. อมั.น โดยแสดงเกณฑ์ในการวัด ระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับประกอบด้วยคําถาม 4 ข้อย่อย
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4. ปั จ จัยเกี.ยวกับการใช้บริ การ ด้านการรับรู ้ความเสี. ยง โดยแสดงเกณฑ์ในการวัดระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับประกอบด้วยคําถาม 4 ข้อย่อย
ส่วนที. 3 การใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน. มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานครโดยวัดระดับความความคิด เห็น เป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับคือ มากที.สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที.สุด ในการให้คะแนนแต่ละข้อคําถามดังนีT
แบบสอบถามส่ วนที. 3 เป็ นข้อมูลเกี.ย วกับการใช้บริ ก าร การชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิก ส์
ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ซึ.งแบ่งเป็ น 3
ด้านดังนีT
1. การใช้บริ การ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน. มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านการรู ้ถึงความมีประโยชน์ โดยแสดงเกณฑ์ในการวัด
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับประกอบด้วยคําถาม 4 ข้อย่อย
2. การใช้บริ การ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน. มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรู ้ถงึ ความง่ายในการใช้ โดยแสดงเกณฑ์ในการ
วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับประกอบด้วยคําถาม 3 ข้อย่อย
3. การใช้บริ การ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน. มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านการตัTงใจใช้งาน โดยแสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับประกอบด้วยคําถาม 3 ข้อย่อย
เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนน
จากสูตรคํานวณระดับการให้คะแนนเฉลี.ยในแต่ละระดับชัTนโดยใช้สูตรคํานวณช่วงความ
กว้างของชัTนดังนีT
ความกว้างของชัTน = พิสัย (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ.าสุด)
จํานวนชัTน
= 5 - 1 /5
= 0.80
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คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึงความคิดเห็นด้วยมากที.สุด
คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึงความคิดเห็นด้วยมาก
คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึงความคิดเห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึงความคิดเห็นระดับตํ.า
คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นระดับตํ.ามาก
3.4 การทดสอบเครื$องมือ
3.4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผูว้ ิจยั ได้นําเสนอแบบสอบถามที.ได้สร้างขึTนต่อ
อาจารย์ที.ปรึ กษา และผูท้ รงคุณ วุฒิเพื.อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนืT อหา
(Content Validity) ของแบบสอบถามที.ต รงกับเรื. องที.จะศึก ษา ซึ. งผูท้ รงคุณ วุฒิ จํานวน 3 ท่านที.
พิจารณาแบบสอบถาม ได้แก่
1. ดร.รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ อาจารย์บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
2. ดร.ธนกร ลิTมศรัณย์ อาจารย์บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
3. คุณศรัณยา กิตติวีระนุกูล ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นายการฝ่ ายบริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริ การ และ
อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
เพื.อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนืT อหาของแบบสอบถามที.ตรงกับ
เรื. องที.ศึกษา
3.4.2 วิธีการ และขัIนตอนการประเมิน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนืTอหาผูว้ ิจยั ได้กระทําได้โดยการนํานิยามเชิงปฏิบตั ิการและข้อ
คําถามให้ผเู ้ ชี.ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิที.เกี.ยวข้องพิจารณาความสอดคล้อง และกรอกผลการพิจารณา
ซึ. งดั ช นี ที. ใ ช้ แ สดงค่ า ความสอดคล้อ งเรี ย กว่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ คําถามและ
วัต ถุป ระสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู ้เชี. ย วชาญประเมิ น ด้ว ยคะแนน 3
ระดับ
ให้คะแนน +1 หากแน่ใจว่า ข้อคําถามนัTนสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรทีก. าํ หนด
ให้คะแนน 0 หากไม่แน่ใจว่า ข้อคําถามนัTนสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรทีก. าํ หนด
ให้คะแนน -1 หากแน่ใจว่า ข้อคําถามนัTนไม่สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรทีก. าํ หนด
ค่าดัชนีความสอดคล้องที.ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตัTงแต่ 0.50 ขึTนไป (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 65)
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สู ตรในการคํานวณ
IOC = Σ R
N
IOC
R
ΣR
Ν

คือ
คือ
คือ
คือ

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์
คะแนนของผูเ้ ชี.ยวชาญ
ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชี.ยวชาญแต่ละคน
จํานวนผูเ้ ชี.ยวชาญ

จากผลการประเมิน ข้อคําถามในแบบสอบถามจํานวน 31 ข้อ โดยผูเ้ ชี. ยวชาญทัTง 3 ท่าน
พบว่า ค่าดัชนีค วามสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ของ 31 ข้อคําถาม มีค่า
คะแนนเท่ากับ XXX คะแนน แสดงว่า คําถามเหล่านัTน มีความสอดคล้องกับนิ ย ามของตัว แปรที.
กําหนดและวัตถุประสงค์ของการวิจยั สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ได้ (กรม
วิชาการ, 2545, หน้า 65)
3.4.3 การตรวจสอบความเที$ยง (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ เพื.อให้แน่ใจว่าผูต้ อบแบบสอบถามจะมีความเข้าใจ
ตรงกัน และตอบคําถามได้ตามความเป็ นจริ งทุกข้อรวมทัTงข้อคําถามมีความเที.ยงทางสถิติ วิธีการ
ทดสอบกระทํา โดยการทดลองนํ าแบบสอบถามไปเก็ บ ข้อ มู ล จากผู ้ที. ใ ช้บ ริ ก ารซืT อหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์จาํ นวน 40 ตัวอย่าง หลังจากนัTน จึงวิเคราะห์ความเที.ยงของแบบสอบถามโดยใช้สถิติ
และพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิdแอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของคําถาม
ในแต่ละด้าน
เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิdแอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0<α<1 ค่ า
ความเที.ยงสําหรับงานวิจยั ประเภทต่างๆโดย Nunnally (1978) เสนอว่า
ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.7 สําหรับงานวิจยั เชิงสํารวจ (Exploratory Research)
ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.8 สําหรับงานวิจยั พืTนฐาน (Basic Research)
ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.9 สําหรับการตัดสินใจ (Important Research)

36

ผลจาการวัด ค่าความเที. ย ง พบว่า ค่าความเที. ย งของแบบสอบถามเมื.อนําไปใช้กับ กลุ่ ม
ทดลองจํานวน 40 ชุดมีค่าความเที.ยงของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ XXX โดยคําถามแต่ละด้านมี
ระดับความเที.ยงดังนีT
ด้าน ปัจจัยการใช้บริ การ ค่า (α) เท่ากับ XXX
ด้าน การใช้บริ ก าร การชําระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ค่า (α) เท่ากับ XXX
ซึ.งผลของค่าสัมประสิ ทธิdของครอนบาคของแบบสอบถามมีค่าความเที.ยงของตามเกณฑ์
ของ Nunnally (1978) สามารถนํามาใช้ในงานวิจยั ได้
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ลเพื. อวิจ ัย ในเรื. อ ง “รู ป แบบการชําระเงิน ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่ าน
แอพพลิเคชัน. มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร” ผูว้ ิจยั ทําการเก็บ
ข้อมูลดังนีT
3.5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดย
กําหนดกลุ่ ม ตัว อย่าง 400 ตัว อย่าง เมื. อผู ้วิจ ัย ได้ร วบรวมแบบสอบถามได้ทT ังหมดแล้ว ทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื.อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัTนตอนต่อไป
3.5.2 แหล่งข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ได้จ ากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์
ตํารา บทความ อินเทอร์เน็ต วารสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารานิพนธ์ เป็ นต้น
3.6 สถิติที$ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
3.6.1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนีT
P = f (100)
N
เมื.อ P คือ ค่าคะแนนเฉลี.ย
f
คือ ผลรวมของคะแนนทัTงหมด
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3.6.1.2 การหาค่าเฉลี.ย (Mean) ใช้สูตรดังนีT
𝑥̅ =

Σx
𝑛
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เมื.อ

คือ ค่าเฉลี.ย
Σ
คือ ผลรวมของคะแนนทัTงหมดของกลุ่ม
n
คือ จํานวนของคะแนนในกลุ่ม
3.6.1.3 การหาค่าส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้สูตรดังนีT
X

𝑛Σ𝑥 , − (Σ𝑥 , )
𝑆. 𝐷. = +
𝑛(𝑛 − 1)

เมื.อ

S.D. คือ ค่าส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน
X
คือ ค่าคะแนน
n
คือ จํานวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม
Σ x คือ ผลรวม
3.6.2 สถิติที.ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามเพื.อหาความเชื.อมัน. ของแบบสอบถามโดยใช้
การคํานวณค่าสัมประสิทธิdแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coeffient)
𝑛
Σ𝑆3,
∝=
21 − , 4
𝑛−1
𝑆3
เมื.อ α แทนค่าความเชื.อมัน. ของแบบสอบถามทัTงฉบับ
n
แทนจํานวนข้อในแบบสอบถาม
Σ𝑆3, แทนผลรวมของค่าคะแนนการแปรปรวนของรายข้อ
𝑆3, แทนคะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทัTงฉบับ
3.6.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
3.6.3.1 สมการพยากรณ์โ ดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) เป็ นวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื.อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) จํานวน 1 ตัวกับ
ตัวแปรอิสระ (X) ตัTงแต่ 2 ตัวขึTนไปเป็ นเทคนิคทางสถิติที.อาศัยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัว
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แปรมาใช้ในการทํานายโดยเมื.อทราบค่าตัวแปรหนึ. งก็สามารถทํานายอีกตัวแปรหนึ. งได้สามารถ
เขียนให้อยู่ในรู ปสมการเชิงเส้นตรงในรู ปคะแนนดิบ
Ý = b0+ b1X1 + b2X2+…+ bkXk
เมื.อ Ý คือ คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม Y
b0
คือ ค่าคงที.ของสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ
b1,…,bk คือ นํTาหนักคะแนนหรื อสัมประสิทธิdการถดถอยของตัวแปรอิสระตัวที.1 ถึงตัว
ที. k ตามลําดับ
X0,…,Xk คือ คะแนนตัวแปรอิสระตัวที. 1 ถึงตัวที. k
k
คือ จํานวนตัวแปรอิสระ

