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บทท่ี 3 
 

วิธดีําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชน         
พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เปนการวิจัย          
เชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีตัวแทนชุมชน และประชาชนในชุมชนพรอมจิตร เทศบาล
ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เปนการศึกษาวิจัยจากขอมูลหลักฐาน         
เชิงประจักษตางๆ รวมถึงการสัมภาษณบุคคลสําคัญตางๆ และสํารวจขอมูลดวยแบบสอบถาม ทั้งนี้
เพื่อนํามาวิเคราะหเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยที่กําหนดไว โดยอาศัยทฤษฎี
และองคความรูที่เกี่ยวของมาใชเปนประโยชนในการวิเคราะห 
 จากการพิจารณาศักยภาพดานตางๆ ของชุมชนพรอมจิตร พบวา เปนชุมชนที่มีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหลากหลาย มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในชุมชนมี
ความสามัคคี การรวมตัวกันของคนในชุมชนมีความเขมแข็ง เสียสละเพื่อสวนรวม จึงไดคัดเลือก
ใหเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางเชิงปริมาณ 
  ประชาชนในชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการจํานวน 3,050 ราย (เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ, 
2561, หนา 1-2) 
  กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการสุมประชาชนในชุมชน            
พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) อยางเปนระบบได
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปกลุมตัวอยาง (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 อางจาก 
บุญชม ศรีสะอาด. 2545, หนา 40) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 346 คน 

 1.2 ประชากรและกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ 
 ตัวแทนชุมชน จํานวน 2 คน และตัวแทนครัวเรือน จํานวน 10 คน (เทศบาลตําบล          
คลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ, 2561, หนา 1-2) 
 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยแบบสอบถาม           
แบงออกเปน 3 ตอนดังนี ้
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  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะประชากร ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานเศรษฐกิจ 
ของครัวเรือน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน แบบสอบถาม
เปนชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑแบงความหมาย ดังนี้ 

   5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
   3   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   2   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 
   1   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน  
 แบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวผูใหสัมภาษณ 
  สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน 
  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 

การสรางและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนํามาสรางเปน
นิยามตัวแปร 
 ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม และเอกสารความรู และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
พฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน ใหครอบคลุมนิยามตัวแปรที่กําหนด 
 ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดลองใช  (Try-Out) กับกลุมตัวอยาง 
30 รายและนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ผลปรากฏวาไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.802 
 ขั้นตอนที่ 4 นําไปใชจริงในภาคสนามกับกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและการจัดทําขอเสนอแนะการจัดพิมพรูปเลม
ตอไป  
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 1. แหลงของขอมูล ไดแก จากเอกสารหลักฐานตาง ๆ การสัมภาษณตัวแทนชุมชน และ
ตัวแทนครัวเรือนและแบบสอบถามที่สํารวจระดับระดับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : 
กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  
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 2. วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 ใชการเก็บขอมูลแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) ระหวางวิธีการวิจัย          
เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณเปนองคประกอบเพื่อตองการไดขอมูลตัวเลขและรอยละ เปน
การคนหากิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนที่เหมาะสมนําไปสูพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน
อยางยั่งยืน โดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 
   2.1 เอกสารหลักฐานตางๆ ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งไดแก เอกสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการออม
เงินของครัวเรือน และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
   2.2 การใชแบบสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ ใชวิธีการสรางแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อสัมภาษณแบบเจาะลึกกับบุคคลตางๆ เปนการนําเสนอขอมูลเปน
ความเรียง บรรยายขอคนพบที่ไดจากมุมมองของผูที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม เพื่อใหไดขอมูลใน
เชิงคุณภาพที่มีความหมายกับการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน เพื่อนํามาวิเคราะห
รวมกับเอกสารที่เปนเชิงประจักษตางๆ โดยอาศัยกรอบองคความรูในทางทฤษฎี เปนกรอบในการ
วิเคราะห เพื่อใหไดขอสรุปผลการศึกษาวิจัยที่เปนรูปธรรม และมีเหตุผลสนับสนุนอยางชัดเจน 
   2.3 การใชแบบสอบถาม สํารวจพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน: 
กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ            
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลที่ไดจากแหลงเอกสารและวิธีการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ โดยทํา
การแยกสรุปผลของขอมูลออกเปนแตละดาน หรือออกเปนแตละประเด็น เพื่อใหเกิดความชัดเจน 
และเปนรูปธรรม เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ หลังจากนั้นก็จะแสดงผลการวิเคราะหขอมูลใน
แงมุมตางๆ แบบเชิงพรรณนา โดยอาศัยกรอบองคความรูในทางทฤษฎี และกรอบแนวความคิดที่ใชใน
การศึกษาวิจัยเปนแนวทางในการวิเคราะห  
 ทั้งนี้รวมถึงการนําเอาขอเท็จจริง ที่ไดจากการสํารวจดวยแบบสอบถามมาทําการคํานวณหา
คาสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร (Chi-Square) ทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ .05 ดวยโปแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทําการประมวลผลทางการ
ศึกษาวิจัยใหไดผลที่แมนตรง ผูวิจัยจะนําเสนอผลของขอมูลและการวิเคราะหในเชิงพรรณนา และ
อภิปรายปรากฏการณตาง ๆ ในเชิงตรรกะ และนําไปสูขอสรุปผลของการศึกษาวิจัยอยางเปนรูปธรรม 
ที่เที่ยงตรง 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
    จะวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ที่ไดจากเอกสาร 
การสัมภาษณ โดยมีการวิเคราะหในแตละขอคําถาม และวิเคราะหในภาพรวม เพื่อหาความสัมพันธ
เชื่อมโยงของขอมูลที่ไดมาแลว นํามาวิเคราะห โดยใหอยูในขอบเขตและความครอบคลุมประเด็นที่
กําหนดไว เพื่อใหไดขอสรุปตามขอเท็จจริง 
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 2. การวิเคราะหขอมูลที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ 
    ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบงการวิเคราะหเปนดังนี้ 
  2.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติ  
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
  2.2 วิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการออมเง ินของคร ัว เร ือน : 
กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ           
ทุกๆ ดานโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
  2.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยจําแนกตามลักษณะของตัวแปร สถิติที่ใชคือ สถิติ
ไคสแควร (Chi-Square) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนยัสําคัญ .05 และแปลความหมาย  
  2.4 ขอเสนอแนะตอการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษา
ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไดจาก
แบบสอบถามปลายเปด (Open ended Questionnaire)  
  2.5 เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของ
ครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ มีชวงคาเฉลี่ยและการแปลความหมาย โดยใชเกณฑ (Best. 1977 : 147 ; อางถึงใน 
กัลยา  วานิชยบัญชา. 2540 : 98) ดังนี้ 

   ชวงคะแนน   การแปลความหมาย 
   4.50 - 5.00   ระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด 
   3.50 - 4.49   ระดับความคิดเห็นมาก 
   2.50 - 3.49   ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   1.50 - 2.49   ระดับความคิดเห็นนอย 

   1.00 - 1.49   ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
 




