
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การคนควาแบบอิสระเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขาย
ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย ของ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคร้ังนี้ ไดกําหนดระเบียบวิธีการศึกษาซ่ึง
ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูล รวมท้ัง
การวิเคราะหขอมูล และแปลผล ดังนี้ 

 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายประเภท 
อสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัยของ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบดวย ปจจัยในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดการชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด นอกจากนี้ยังใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของผูบริโภค (Philip Kotler ,1997) ซ่ึงพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) 
ท่ีมีผลตอการเลือกตัดสินใจซ้ือไดแก อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการ
ดํารงชีวิต และบุคลิกภาพ  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง    
  ประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้ คือประชากรที่สนใจมาติดตอซื้อสินทรัพยรอ
การขาย (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย ณ ศูนยแสดง และจําหนายทรัพย บริษัท 
บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด สํานักงานใหญ ในชวงเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2552 
กลุมตัวอยางเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนดังนั้นจึงกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณหาขนาดตัวอยางท่ีใชเก็บขอมูล กรณีไมทราบ
จํานวนประชากรท่ีแนนอน  ณ  ระดับความเช่ือม่ัน  95% ตามวิธีการของ  Cocharan  
W. G. (1953 )โดยใชสูตรดังนี้ 
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P ( 1 – P ) Z 2 
d 2 

0.15 ( 1 – 0.15 ) 1.96 2 
0.05 2 

 
  n         =  
 
เม่ือ   n   =  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการที่ผูวิจัยตองการสุม 
  P   =  สัดสวนของประชากรท่ีศึกษา  
  Z   =  ระดับความเช่ือม่ันท่ีกําหนด (95%)    =   1.96 
  D   =  สัดสวนความคลาดเคล่ือน  0.05 
   
แทนคา   n = 

 
   =                              195.2 

 
         จะไดจํานวนกลุมตัวอยางจากการคํานวณท้ังส้ิน 195.2 ราย จึงกําหนดกลุมตัวอยาง
จํานวน 200 ราย โดยผูศึกษาเลือกวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงเปน
ขบวนการคัดเลือกตัวอยางตามความสะดวกของผูศึกษาตามจํานวน 200 ราย  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 วิธีการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยศึกษารายละเอียดของวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก 
ในการตั้งประเด็นคําถามเพ่ือใหไดมาซ่ึงคําตอบท่ีสามารถบรรลุเปาหมายการวิจัยได โดยศึกษา 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขาย ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย ของ
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยมีการจัดคําถามอยางเปนข้ันตอน เพื่อสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงเนนคําถามแบบปด  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน
ไดแก 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน  
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายของ 
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอบถามโดย
ใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ ประกอบดวย ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม



 14

การตลาด และปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการเลือกตัดสินใจซ้ือไดแก อายุ อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และรูปแบบการดํารงชีวิต โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนน ตามวิธี (Rating 
Scales)  ดังนี้ 

 5  หมายถึง       มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง       มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก 
 3  หมายถึง       มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง 
 2  หมายถึง      มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือนอย 

       1  หมายถึง       มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือนอยท่ีสุด 
   

  สวนท่ี 3 ขอมูลเกีย่วกบัขอเสนอแนะท่ีมีตอการซื้อสินทรัพยรอการขายในดานตาง ๆ 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
 1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอมูลในการวิเคราะหไดจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุมตัวอยางท่ีสนใจมาติดตอซ้ือสินทรัพยรอการขาย (NPA) ประเภท
อสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย  ณ ศูนยแสดง และจําหนายทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด สํานักงานใหญ ในชวงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ 2552 จํานวน 200 ราย โดยผู
ศึกษาไดฝกอบรมผูชวยในการศึกษา จํานวน 3 คนใหทําหนาท่ีชวยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
รวมกับผูศึกษา ท้ังนี้เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงวิธีดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ี
ถูกตองตรงกัน  จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ พรอมท้ัง
ดําเนินการเก็บขอมูลซอมเสริมในสวนท่ีมีความบกพรอง จนไดขอมูลครบถวนสมบูรณจํานวน 200 
ชุด แลวจึงดําเนินการในข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลตอไป 
  2)  ขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data)  เปนขอมูลท่ีรวบรวมคนควาจาก ขาวสารที่
เกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย ของบริษัท บริหาร
สินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกัด และจากตํารา วารสาร บทความทางวิชาการ งานวจิัยท่ีเกีย่วของท่ี
ผานมาในอดีต 
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การวิเคราะหขอมูลและแปลผล 
การวางแผนวิเคราะหขอมูลโดยการนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูล ความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม แยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 
จากน้ันนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) แลวนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดทําการบันทึกโดยใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร ประมวลผล โดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการบรรยาย
ลักษณะท่ัวไปทางดานเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน และรายละเอียดความ
ตองการที่อยูอาศัย โดยสถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก (Weighted Average) 

การแปลระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการ
ขายโดยใชวิธี การใหคะแนนรวมสเกลของ (Rating Scales) โดยกําหนดทางเลือกในการตอบ 5 
ประการ ผูศึกษาใหคะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ดังตอไปนี้ 

ระดับคะแนนของคําตอบ  5      หมายถึง  สําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ระดับคะแนนของคําตอบ  4      หมายถึง  สําคัญตอการตัดสินใจซ้ือมาก 
ระดับคะแนนของคําตอบ  3      หมายถึง  สําคัญตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง 
ระดับคะแนนของคําตอบ  2      หมายถึง  สําคัญตอการตัดสินใจซ้ือนอย 
ระดับคะแนนของคําตอบ  1      หมายถึง  สําคัญตอการตัดสินใจซ้ือนอยท่ีสุด 
 

หลังจากการรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายจะนําขอมูลท่ีไดมาคํานวณคาเฉล่ียสําหรับเกณฑการจัดระดับ
คาเฉล่ียไดกําหนดเปนชวงคะแนนเร่ิมต้ังแต 1.00 ถึง 5.00 โดยแบงชวงคะแนนสําหรับแตละระดับ
ไวเทากันคือ 0.5  (อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 107 – 108) เม่ือทราบชวงคะแนนสําหรับแต
ละระดับความคิดเห็นแลวสามารถนํามาแปรผลไดดังตอไปนี้ 

4.50– 5.00 หมายถึง มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 
3.50– 4.49 หมายถึง มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจมาก 
2.50– 3.49 หมายถึง มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจปานกลาง 
1.50– 2.49 หมายถึง มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจนอย 
1.00 –1.49 หมายถึง มีระดับความสําคัญตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 
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ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทรัพยสินรอการขายประเภท
อสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย ของ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําการศึกษาระหวางเดือน มกราคม – เมษายน 2552  


