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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการได้
ดําเนินการศึกษาโดยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 

ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สูงอายุท้ังเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้และไม่นอนติดเตียง อาศัยอยู่ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่สามารถทราบจํานวน
ประชากร เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน  400 คน ตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) คือจํานวนข้อมูลควรมากกว่าจํานวนตัวแปร อย่างน้อย 10 เท่า (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2560: 98) และการศึกษารูปแบบการดํารงชีวิตนั้น เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็น
ประจํา สามารถอธิบายได้จาก กิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interests) และความคิดเห็น(Opinions) 
(AIOs) (Plummer, 1974: 33-37) ดังนั้นการศึกษานี้ ผู้วิจัยจึงกําหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาด้าน
กิจกรรม จํานวน 34 ตัวแปร ด้านความสนใจ จํานวน 31 ตัวแปร และด้านความคิดเห็น จํานวน 31 ตัว
แปร ส่วนการศึกษารูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคล มีจํานวนตัวแปร 26 ตัวแปร แล้ววิเคราะห์ข้อมูล
ของแต่ละด้านด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ(Exploratory factor analysis) ดังนั้นด้าน
กิจกรรมเป็นด้านที่มีจํานวนตัวแปรสูงสุดคือ 34 ตัวแปร ต้องใช้ข้อมูลจํานวนไม่น้อยกว่า 340 ข้อมูล ซึ่ง
ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน  400 คน จึงเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว และสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
เจาะจง 
 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการทําวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้างและทดสอบ
เครื่องมือดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนตลาด พบว่าสามารถใช้
รูปแบบการดําเนินชีวิตเป็นเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุได้ (Kotler and Keller, 2009: 154) โดย
รูปแบบการดําเนินชีวิตจะเป็นพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่กระทําซ้ําๆ จนเป็นรูปแบบพฤติกรรมของแต่ละคน 
แล้วนําพฤติกรรมที่เหมือนกันจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนพฤติกรรมที่ต่างกันจัดไว้คนละกลุ่ม การศึกษา
รูปแบบการดําเนินชีวิตนั้นสามารถศึกษาได้จากกิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interests) และความ
คิดเห็น(Opinions) (AIOs)  (Plummer, 1974: 33-37) อย่างไรก็ตามการแสดงพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้สูงอายุนั้นจะเกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งทฤษฏีการบริหารการเงินส่วนบุคคลจะเกี่ยวกับการวางแผนการ
อุปโภคบริโภค การออม การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย การวางแผนภาษี หนี้ การลงทุน การ
วางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก(รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553: 6)  ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําทฤษฏีดังกล่าว 
มาใช้เป็นแนวทางในการตั้งคําถาม และค้นหาคําตอบตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยแบบสอบถามมี
รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการดํารงชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

3 ส่วนคือ 
1) กิจกรรม 
2) ความสนใจ 
3) ความคิดเห็น 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
2. นําแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านคือ นักการตลาด 

นักวิจัย และนักวิชาการ ตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา แล้วปรับปรุงตาม

ข้อแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 

3. นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายประชากรที่ศึกษา เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธี 

Cronbach’s Alpha ได้ดังนี้ 
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ประเด็นที่ศึกษา ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 

ด้านกิจกรรม .849 

ด้านความสนใจ .898 

ด้านความคิดเห็น .919 

ด้านการบริหารการเงิน .928 

รวมทุกด้าน .964 

 
4. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูดังนี้ 
1. เข้าสํารวจข้อมูลจากผู้สูงอายุตามแหล่งชุมชนใน 6 ตําบลของอําเภอบางพลี ประกอบไป

ด้วย ตําบลบางพลีใหญ่ ตําบลบางแก้ว ตําบลบางปลา ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนอง

ปรือ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยให้ผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยกว่า 60 คนจากแต่ละตําบล ตอบ

แบบสอบถามที่สร้างขึ้น สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบจํานวน 400 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตําบล จํานวน(คน) 

บางพลีใหญ่ 76 

บางแก้ว 72 

บางปลา 68 

บางโฉลง 60 

ราชาเทวะ 60 

หนองปรือ 64 

รวม 400 

 

2. นําแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล 

และนําไปวิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่(Frequency) และร้อย
ละ(Percentage) 

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น และการบริหารการเงินส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อด้วยค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน 
2.1 วัดความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ วัดด้วย Kaiser-

Meyer-Olkin(KMO) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0-1 ให้พิจารณาค่า KMO ดังน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552: 262) 

ค่า KM0 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 

 ≥ 0.90 ดีมาก 

0.80 - 0.89 ด ี

0.70 – 0.79 ปานกลาง 

0.60 – 0.69 ปานกลาง 

0.50 – 0.59 ไม่ด ี

< 0.50 ไม่สมควรใช ้

 
และทดสอบความสัมพันธ์ด้วย Bartlett's Test of Sphericity เพื่อตรวจสอบว่าเมทริกซ์

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร p ตัว สามารถแบ่งเป็นปัจจัยร่วมหรือกลุ่มที่ตัวแปรที่มีส่วนร่วมกันหรือ
สัมพันธ์กันได้หรือไม่  โดยที่จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคกําลังสอง(Chi-Square) ถ้ามีค่ามาก ซึ่ง
มีผลทําให้ปฏิเสธ Ho ได้ ซึ่งค่า p-value น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 หมายถึง ตัวประกอบ
ย่อยที่สกัดตัวประกอบได้ใหม่ด้วยวิธี PCA มีความสัมพันธ์กัน จึงสมควรใช้การวิเคราะห์ปัจจัยได้(กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2552: 262) 
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2.2 วิเคราะห์จําแนกกลุ่มตัวแปรใหม่ด้านกิจกรรมด้วยเทคนิค Exploratory factor 
analysis(EFA) โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบ
ตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax  

2.3 วิเคราะห์จําแนกกลุ่มตัวแปรใหม่ด้านความสนใจด้วยเทคนิค Exploratory factor 
analysis (EFA) โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบ
ตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax 

2.4 วิเคราะห์จําแนกกลุ่มตัวแปรใหม่ด้านความคิดเห็นด้วยเทคนิค Exploratory factor 
analysis (EFA) โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบ
ตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax 

2.5 วิเคราะห์จําแนกกลุ่มตัวแปรใหม่รูปแบบการดํารงชีวิตด้วยเทคนิค Exploratory factor 
analysis(EFA)  โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบ
ตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax 

2.6 วิเคราะห์จําแนกกลุ่มตัวแปรใหม่รูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลด้วยเทคนิค 
Exploratory factor analysis(EFA)  โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle Component 
Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax 

2.7 วิเคราะห์จําแนกกลุ่มตัวแปรใหม่รูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการดํารงชีวิต
ทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลด้วยเทคนิค Exploratory factor analysis (EFA) โดยเลือกวิธีสกัด
ปัจจัยแบบ Principle Component Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal 
rotation แบบ Varimax 

ท้ังนี้กําหนดน้ําหนักตัวประกอบของแต่ละตัวประกอบ ต้องมีค่าไอเกน(Eigen value) 
มากกว่า 1 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2556: 358) และนํ้าหนักตัวประกอบของแต่ละตัวบ่งชี้ไม่ต่ํากว่า .40 
(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2556: 364) 
 




