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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีศกึษา 

 
3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
  จากกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา สามารถอธิบายไดวา การที่ผูซ้ือบานจะซ้ือบานจาก
ผูประกอบการทองถ่ิน หรือ ผูประกอบการจากสวนกลางนั้น สามารถพิจารณาจากปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดจํานวน 5 ปจจัยคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยดานการใหบริการ นอกจากนั้นยังทําการศึกษา
ถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือบานจัดสรรในจังหวัดเชียงใหมจากโครงการของ
ผูประกอบการทองถ่ินกับโครงการของผูประกอบการจากสวนกลาง ซ่ึงประกอบดวย วัตถุประสงค
ในการซ้ือบาน ลักษณะการอยูอาศัยลักษณะบานท่ีซ้ือ ขนาดท่ีดิน พื้นท่ีใชสอยของบาน ทําเลท่ีตั้ง
ของโครงการ ราคาบานพรอมท่ีดิน แหลงเงินทุนท่ีใชในการซ้ือระยะเวลากูยืม คาผอนชําระตอเดือน 
ลักษณะการอยูอาศัย และจํานวนโครงการท่ีทําการเปรียบเทียบกอนตัดสินใจซ้ืออีกท้ังศึกษาความ
พึงพอใจของผูบริโภคในการซ้ือบานจากโครงการจัดสรรโดยกรอบแนวคิดในการศึกษามีแผนภาพ
ดังรูป 3.1  
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ขอมูลท่ัวไปของ 
กลุมตัวอยาง 

1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพการสมรส 
4.ระดับการศึกษา 
5.อาชีพ 
6.รายไดเฉล่ียตอเดือน 
7. จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 
8. จํานวนสมาชิกที่ไมได
ทํางาน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจากโครงการจัดสรร
1. ปจจัยดานผลิตภณัฑ 
 - คุณภาพและวัสดขุองบาน   

 - ความสวยงามของบาน 

 - รูปแบบและการใชประโยชนที่ลงตัว  

 - ทําเลที่ต้ังของโครงการ  

 - ระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน  
 - ระบบรักษาความปลอดภัย  

 - ชื่อเสียงและความนาเช่ือถือของโครงการ 

- การออกแบบตกแตงพื้นที่ภายในโครงการ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมหรือสโมสร 

2. ปจจัยดานราคา 
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  

- ราคาถูกกวาโครงการอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน 

- ราคาเหมาะสมกับงบประมาณ    

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

- สํานักงานขายสะดวกในการติดตอ 
- มีสํานักงานขายหลายแหงหรือบริการรับจองนอกสถานท่ี 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

- มีตัวอยางบานใหชม      

- กิจกรรมสงเสริมการขาย เชนการลด การแถม 

- โครงการไดรับการสนับสนุนการใหบริการสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย 
- สื่อโฆษณาพบเห็นไดมากกวาโครงการอื่น 
- มีสื่อโฆษณาหรือพื้นที่ใหแลกเปล่ียนความคิดเห็นทาง Website  

   หรือ Social network 

5. ปจจัยดานการใหบริการ 

- พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดีในการใหบริการ 

- พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการอยางเต็มที ่
- พนักงานมีความรู ใหขอมูลไดอยางถกูตอง และชัดเจน 

พฤติกรรมของผูบริโภคในการ
ซื้อบานจากโครงการจัดสรร 

1.วัตถุประสงคในการซื้อบาน 
2.ทําเลที่ต้ังของโครงการ 
3.ลักษณะการอยูอาศัย 
4.ลักษณะบาน 
5.ขนาดที่ดิน 
6.พ้ืนที่ใชสอยของบาน 
7.ราคาบานพรอมที่ดินที่ซื้อ 
8.แหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อ 
9.แหลงขอมูลที่ใชในการคนหา
เก่ียวกับบานจัดสรร 
10.จํานวนโครงการท่ีทําการ
เปรียบเทียบกอนตัดสินใจซื้อ 
11.การเปนเจาของบานหลังอื่น 

ความพึงพอใจของผูบริโภคในการซ้ือบานจัดสรร 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการขาย 

- ดานการใหบริการ 

รูปท่ี 3.1  กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริโภคท่ีซ้ือและเขาอยูอาศัยบานเดี่ยวใน
โครงการจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตป 2547 จนถึงป 2553 ซ่ึงจากขอมูลจํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีมี
การจดทะเบียนจนถึงป 2553 ตามตารางท่ี 1.2  พบวาในป 2547 มีจํานวนท่ีอยูอาศัยเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด 
และจํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีเพิ่มข้ึนจากป 2547 จนถึงป 2553 มีจํานวน 663,240 - 575,078 = 88,162 
หนวย ท้ังนี้จํานวนดังกลาวเปนจํานวนท่ีอยูอาศัยรวมกันทุกประเภทที่มีการจดทะเบียน สําหรับบาน
เดี่ยวนั้นถือวามีสัดสวนรอยละ 93 ของจํานวนท่ีอยูอาศัยท้ังหมดตามตารางท่ี 1.5 จึงสามารถหา
คาประมาณของจํานวนบานเดี่ยวท่ีมีการจดทะเบียนเพิ่มข้ึนต้ังแตป 2547 ถึงป 2553 คือ 88,162 x 
93% = 81,990 หนวย ดังนั้นขนาดประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ 81,990 หนวย และสามารถหา
ขนาดกลุมตัวอยางท่ีตองการใชในการศึกษาไดโดยใชสูตรการคํานวณของ Yamane(1973) ดังนี้ 
 
          

 

     โดยท่ี    = ขนาดกลุมตัวอยาง 
          = ขนาดประชากร ซ่ึงหมายถึงจํานวนบานในจังหวัด 
           เชียงใหมท่ีมีการจดทะเบียนต้ังแตป 2547 จนถึง 
           ปจจุบัน 
          = ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง ในท่ีนี้   
           กําหนดใหเทากับ 0.06  
  สามารถคํานวณหาขนาดตัวอยางไดดังนี ้
 
           

,

, .
 

 
           276.83 
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  ในท่ีนี้จะใหกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษามีจํานวน 300 ตัวอยาง  แตจากขอมูลพบวาจํานวน
โครงการจัดสรรท้ังหมดในเชียงใหม ประกอบดวยโครงการที่ดําเนินการโดยผูประกอบการทองถ่ิน 
รอยละ 92.5 และโครงการท่ีดําเนินการโดยผูประกอบการสวนกลาง รอยละ7.5 แตการศึกษาน้ีใช
วิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตา โดยแบงกลุมตัวอยางเปนโครงการบานจัดสรรที่บริหารโดย
ผูประกอบการทองถ่ิน 200 ตัวอยาง และ โครงการบานจัดสรรที่บริหารโดยผูประกอบการจาก
สวนกลาง 100 ตัวอยางจากหมูบานจัดสรรใน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง สันทราย สันกําแพง หาง
ดง และดอยสะเก็ด  
 
3.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 
  การศึกษาในคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา โดยแบงออกเปนสวนดังนี้ 
  1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ประกอบไปดวย เพศอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนและลักษณะการอยูอาศัย 

  2. ปจจัยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือบานจากโครงการจัดสรร ซ่ึงประกอบไปดวย5 ปจจัย
คือ  
   - ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก คุณภาพและวัสดุของบาน ความสวยงามของบาน รูปแบบ
และการใชประโยชนท่ีลงตัว ทําเลที่ตั้งของโครงการระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครัน ระบบรักษา
ความปลอดภัย ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของโครงการ การออกแบบตกแตงพื้นท่ีภายในโครงการ 
และ ส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมหรือสโมสร  
   - ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาถูกกวาโครงการอ่ืนๆ ในระดับ
เดียวกัน และราคาเหมาะสมกับงบประมาณ 
   - ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก สํานักงานขายสะดวกในการติดตอ และมี
สํานักงานขายหลายแหงหรือบริการรับจองนอกสถานท่ี  
   - ปจจัยดานการสงเสริมการขาย  ไดแก การมีตัวอยางบานใหชม กิจกรรมสงเสริมการ
ขายเชนการลด การแถม โครงการไดรับการสนับสนุนการใหบริการสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ส่ือ
โฆษณาพบเห็นไดมากกวาโครงการอ่ืน และมีส่ือโฆษณาหรือพ้ืนท่ีใหแลกเปล่ียนความคิดเห็นทาง 
website หรือ social network  
   - ปจจัยดานการใหบริการ ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการใหบริการ 
พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการอยางเต็มท่ี และพนักงานมีความรูใหขอมูลไดอยางถูกตอง
ชัดเจน 
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  3. พฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือบานจากโครงการจัดสรร  ซ่ึงแบงออกเปน 
วัตถุประสงคของการซ้ือบาน ทําเลที่ตั้ง ลักษณะการอยูอาศัย ลักษณะบานท่ีซ้ือ ขนาดท่ีดิน พื้นท่ีใช
สอยของบาน ราคาบานพรอมท่ีดิน แหลงเงินทุนท่ีใชในการซ้ือการเปนเจาของบานหลังอ่ืน 
แหลงขอมูลท่ีใชในการคนหาเกี่ยวกับบานจัดสรร  และจํานวนโครงการที่ทําการเปรียบเทียบกอน
ตัดสินใจซ้ือ 
  4. ความพึงพอใจของผูบริโภคจากการซ้ือบานจากโครงการจัดสรร ซ่ึงประกอบไปดวย
ความพึงพอใจ 5 ดานคือ  ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑความพึงพอใจดานราคา ความพึงพอใจดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ความพึงพอใจดานการสงเสริมการขาย  และความพึงพอใจดานการ
ใหบริการ 
 
3.4 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
  ในการศึกษานี ้จะทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง ไดแก 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย ขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือบานจากโครงการจัดสรร พฤติกรรมการ
ซ้ือบานจากโครงการจัดสรร และความพึงพอใจของผูบริโภคในการซ้ือบานจัดสรร 
  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาขอมูลจาก เอกสาร งานวิจัย สถิติตางๆ 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาในคร้ังนี้ 
 

3.5. การวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพฤติกรรมในการซ้ือบาน ใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก ความถ่ี คาเฉล่ีย และรอยละ  
  สวนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล และความพึงพอใจของผูบริโภคในการซ้ือบานจาก
โครงการจัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม ในท่ีนี้ใหกลุมตัวอยางตอบคําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพล 
และความพึงพอใจโดยใหเรียงลําดับความสําคัญเปน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
แลวใหคะแนนดังตอไปน้ี 
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      ระดับความสําคัญ        คะแนน 
      มากท่ีสุด       5 
      มาก         4 
      ปานกลาง       3 
      นอย        2 
      นอยท่ีสุด       1 
 
  จากนั้นนําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ียและแปลผลระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอ
การเลือกซ้ือบานเดี่ยว และความพึงพอใจที่ไดรับดังนี้ 
 
    คะแนนเฉล่ีย 4.50  -  5.00  มีผล/ความพอใจในระดับมากท่ีสุด 
    คะแนนเฉล่ีย 3.50  -  4.49  มีผล/ความพอใจในระดับมาก 
    คะแนนเฉล่ีย 2.50  -  3.49  มีผล/ความพอใจในระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย 1.50  -  2.49  มีผล/ความพอใจในระดับนอย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  1.49  มีผล/ความพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 
  นอกจากนี้ยังทําการศึกษาความแตกตางของความคิดเห็นของปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือบาน
และความพึงพอใจจากการซื้อบานในโครงการที่บริหารงานโดยผูประกอบการทองถ่ินกับ
ผูประกอบการจากสวนกลางโดยใชสถิติ t-test 
 


