
 

บทที่  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของ

นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีขอบเขตและวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของ

นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีขอบเขตของเน้ือหาในกรุงเทพมหานคร ปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix Theory) หรือ 7P ท่ี 
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ บริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ประกอบดวย ปจจัยดานบริการ (Service)  ปจจัยดานราคา  (Price)  ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง
และชองทางการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคคล 
(People)  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) และปจจัยดานกระบวนการให 
บริการ (Process) ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนเปนการศึกษาถึงเหตุจูใจท่ี     
ทําใหเกิดการตัดสินใจใชบริการ  

กลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวนบัญชีท่ีเปดซ้ือขาย 450,747 ราย ดวยวิธีการกําหนดขนาด   

ตัวอยาง ไดจากการทราบจํานวนประชากร โดยการเปดตารางของ TARO YAMANE (บุญธรรม               
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2535: 68  อางอิงจาก  Yamane, 1973: 725)   ดังนี้ 
 

n   =           N 
                [1+N (e)2 ] 
n   =   ขนาดกลุมตัวอยางN  
N  =    ขนาดของประชากร 
e   =    สัดสวนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกดิข้ึนได = 6% = 0.06 
           เม่ือแทนคาในสูตรจะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากบั 
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N  =            450,747 
             1 +  450,747 (0.06)2 

        =             280  ชุด 
 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  นักลงทุนที่ซื้อหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพยท่ี

มีสวนแบงการตลาดตามมูลคาซื้อขายสูงสุด 10 อันดับแรกในป 2549 (ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, 2550: ออนไลน) เนื่องจากเปนบริษัทท่ีมีนักลงทุนสวนใหญมาใชบริการแจกแบบสอบถาม 
โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบการสุมตามความสะดวก (Convenience Sampling) และสัมภาษณ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยเจาะจงเฉพาะผูลงทุนในกรุงเทพมหานคร บริษัทหลักทรัพยละ 28 ชุด เปน
จํานวน 280 ชุด  ดังนี้ 

 

ชื่อบริษัทหลักทรัพย จํานวนตัวอยาง 

       1. บล. กิมเอ็ง  จํากัด  (มหาชน) 28  ตัวอยาง 
       2. บล. ไทยพาณิชย จํากดั 28  ตัวอยาง 
       3. บล. เอเชีย พลัส  จํากดั (มหาชน) 28  ตัวอยาง 
       4. บล.  ภัทร  จํากัด  (มหาชน) 28  ตัวอยาง 
       5. บล.  บล.  เคจีไอ  จํากัด  (มหาชน)                   28  ตัวอยาง 
       6. บล.  ซีมีโก  จํากัด  (มหาชน) 28  ตัวอยาง 
       7. บล. บัวหลวง  จํากัด (มหาชน) 28  ตัวอยาง 
       8. บล.  บีฟท  จํากัด 28  ตัวอยาง 
       9. บล.  ทิสโก  จํากัด  (มหาชน) 28  ตัวอยาง 
     10. บล. ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 28  ตัวอยาง 

รวม                 280 ตัวอยาง 
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ขอมูลและแหลงขอมูล 
 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) ไดแก ขอมูลท่ีเก็บรวมโดยใชแบบสอบถาม
โดยสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากลูกคาท่ีไดเปดบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพย ผานบริษัทหลักทรัพยท่ีมีสวนแบงการตลาดตามมูลคาซ้ือขายสูงสุด 10 อันดับแรก
ในป 2549 จำนวน 10 บริษัทหลักทรัพย เปนจํานวนท้ังส้ิน 280 ชุด ซ่ึงแบงโครงสรางแบบสอบถาม 

ออกเปน 3 สวนคือ   
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป เกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถามวิเคราะห โดยการคํานวณคาความถ่ีและ

คารอยละ   
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับ ปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

บริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
สวนท่ี 3  ปญหา และขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจาก หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ  

เอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของและการคนควาขอมูลทางระบบอินเตอรเน็ต  
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 
 

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามเปนขอมูลปฐมภูมิของกลุมตัวอยางนํามาวิเคราะห
ขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) ประกอบดวยคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean)   
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การวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวัดระดับความสําคัญของแตละปจจัยในแตละคําตอบ มีการใชเกณฑในการแบงระดับ
ออกเปน 5 ระดับ ความสําคัญ ไดแก มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด โดยแตละระดับมี
การกําหนดคะแนนและคาเฉล่ีย ดังนี้ (กุลฑลี เวชสาร, 2545:  123) 
                 ระดับความสําคัญ                          คะแนน                   
                                        มากท่ีสุด            5       
                                         มาก                        4       
                                           ปานกลาง                         3       
                                         นอย                        2       
                                          นอยท่ีสุด                                      1       
           ผลคะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย  โดยคะแนนเฉล่ียท่ีไดจะนํามาแปลความหมาย        
ตามเกณฑ ตอไปนี้ 

     คาเฉล่ีย                            การแปลผล 
                              4.50 - 5.00        มากท่ีสุด 
     3.50 - 4.49        มาก 

   2.50 - 3.49        ปานกลาง 
                              1.50 - 2.49        นอย 
                              1.00 - 1.49                                 นอยท่ีสุด 
 

ระยะเวลาในการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังนี้คาดวาจะใชเวลาท้ังส้ิน  12 เดือน ดังนี ้

สิงหาคม 49 ธันวาคม     49 มิถ ุนายน  50 กรกฎาคม 50 
ขั้นตอนการดาํเนินการ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน                 
  สรางแบบสอบถาม                 
  เก็บรวบรวมขอมูล                 
  วิเคราะหขอมูลและสรุปผล                 
  จัดทําและนําเสนอรายงาน                 
 


