บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นการใช้โปรแกรมเขียน
แบบสองมิติและวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM)มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกของ
พนัก งานบริ ษ ัท เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศไทยเพื่ อ ชี้ วัด ว่า การเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งด้ว ยวิ ธี ก ารใช้
โปรแกรม 2 มิ ติมีความแตกต่างในการเขี ยนแบบก่อสร้ างกับวิธีระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
หรื อไม่ เช่น การใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร/นาเสนอแบบก่อสร้าง 3 มิติกบั หน่ วยงานอื่นๆ ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างหรื อการช่วยให้เข้าใจแบบงานก่อสร้างได้ดียงิ่ ขึ้น อีกทั้งนาผลการศึกษาที่ได้
ครั้งนี้มาต่อยอดเป็ นแนวทางในการพัฒนาการก่อสร้างร้านค้าปลีกของประเทศไทยในอนาคต

รู ปที่ 3.1 ขั้นตอนการเปิ ดร้านค้าปลีก
ทั้ง นี้ การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เพื่ อ การพัฒ นาใช้วิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research)โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้
นาเสนอวิธีการดาเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การสร้างเครื่ องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในการวิจยั
3.4 ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจยั
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจยั

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างโดยตรง ได้แก่ หน่วยงานที่
ทาหน้าที่ในการเขียนแบบก่อสร้ าง (43คน) หน่ วยงานที่ทาหน้าที่ในการออกแบบโครงสร้าง (14คน)
หน่ วยงานที่ทาหน้าที่ประมาณราคา (12คน) และหน่ วยงานอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง (3คน) ของบริ ษทั เอกชน
แห่ งหนึ่ งซึ่ งรวมทั้งสิ้ นมีจานวน 72 คน โดยเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้เกี่ยวกับการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้าง
ด้วยการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM)
เนื่ องจากประชากรมี จานวนไม่ม าก เพีย ง 72 คน จึ ง ทาการส ารวจครอบคลุ มทั้งหมด ไม่
จาเป็ นต้องสุ่ มตัวอย่างมาทาการศึกษา โดยกลุ่มประชากรเป็ นผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างที่มี
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การใช้ง านการเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งด้ว ยการใช้โ ปรแกรมเขี ย นแบบสองมิ ติ แ ละวิธี
แบบจาลองสารสนเทศอาคารBIM ของบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งเท่านั้น

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็ บรวบรวม
ข้อมูล แบบสอบถามนี้ สร้ างขึ้ นเพื่อให้ครอบคลุ มและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการศึกษาวิจยั
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานะตาแหน่งงาน หน้าที่งาน/ความรับผิดชอบประสบการณ์ในการเขียนแบบด้วยวิธี
แบบจาลองสารสนเทศ ซึ่งเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check list) จานวน 6 ข้อ
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย
ด้ว ยวิธี ก ารใช้โปรแกรมเขี ย นแบบสองมิ ติแ ละวิธี แ บบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM) ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) จานวน 10 ข้อ โดยแบ่งคะแนนเป็ น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ
5
มาก
มีคะแนนเท่ากับ
4
ปานกลาง
มีคะแนนเท่ากับ
3
น้อย
มีคะแนนเท่ากับ
2
น้อยที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ
1
โดยผูว้ ิจยั ใช้สูตรการคานวณระดับคะแนนเฉลี่ ยในแต่ระดับชั้น โดยชั้นสู ตรดังนี้ (ธานิ นทร์
ศิลป์ จารุ , 2553: 58)
ความกว้างของชั้น
=
พิสัย
จานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.80 (เริ่ มจากชั้นต่าสุ ด)
การแปลความหมายของการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้ างร้ านค้าปลี กในประเทศไทยด้วย
วิธีการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) ใช้เกณฑ์ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด

3.3 กำรสร้ ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือในกำรวิจัย
การดาเนินการเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา สิ่ งพิมพ์ต่างๆและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
การเขี ย นแบบก่ อ สร้ า งด้ว ยวิ ธี ก ารใช้โ ปรแกรมเขี ย นแบบสองมิ ติ แ ละวิธี แ บบจ าลอง
สารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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2. ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆแล้วนามาสร้ าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้ อหาภายใต้ขอบข่ายของการวิจยั เกี่ยวกับการใช้งานการเขียน
แบบก่ อสร้ า งด้วยวิธี ก ารใช้โปรแกรมเขี ย นแบบสองมิ ติและวิธี แบบจาลองสารสนเทศ
อาคาร (BIM)
3. นาแบบสอบถามที่สร้างไปเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องและ
ให้คาแนะนา เพื่อแก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
4. นาแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ไ ขแล้ว ไปให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 3 คน พิจารณาความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วนาผลการ
พิจารณาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 3 คน ซึ่ งได้แก่ ที่ ปรึ กษาส่ วนงาน Building Information
Management , ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การทัว่ ไป ส่ วนงาน Building Information Management และ
เจ้าหน้าที่ อาวุโสเขีย นแบบ(รอง) ส านัก พัฒนาร้ านสาขาของบริ ษ ทั เอกชนแห่ งหนึ่ ง มา
วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา ด้วยวิธีการหาดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับประเด็นหลักของเนื้ อหาตามโครงสร้าง โดยได้ค่า IOC แต่ละข้ออยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับได้ (องอาจ นัยพัฒน์, 2548: 88) (ภาคผนวก ง)
5. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแล้ว ไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผูท้ ี่มีความ
เกี่ ยวข้องกับแบบก่ อสร้ างที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับกลุ่ มตัวอย่างที่จะทาการวิจยั จานวน 30
ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอ
นบาค (α-Coefficient) จะต้องได้คะแนนมากกว่า .7 ขึ้นไป จึงจะนาไปใช้ในการวิจยั ซึ่ งมี
สู ตร ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2550, น.96)
สู ตร
 k 
 k 1 
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เมื่อ
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แทน
แทน
แทน
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ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่
จานวนข้อของแบบสอบถาม
ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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6. จากการทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้า
ปลี ก ในประเทศไทยด้ว ยวิธี ก ารใช้โ ปรแกรมเขี ย นแบบสองมิ ติ ได้ค่ า α-Coefficient
เท่ากับ .757 (ภาคผนวก จ) ส่ วนการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้ างร้ านค้าปลีกในประเทศ
ไทยด้ ว ยวิ ธี แ บบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ได้ ค่ า α-Coefficient เท่ า กั บ .802
(ภาคผนวก ฉ) ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือตามหลักสถิติ

3.4 ขั้นตอนวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจยั มีดงั นี้
1. ศึกษาข้อมูลและหลักการทางานในการเขียนแบบก่อสร้ างของร้านค้าปลีกในรู ปแบบการ
โปรแกรมสองมิ ติ ซึ่ งทางหน่ วยงานเขี ยนแบบจะใช้อยู่ประจา ส่ วนหน่ วยงานออกแบบ
โครงสร้างและหน่วยงาน BOQ จะมีการใช้โปรแกรมสองมิติบา้ งเป็ นบางโครงการ
2. ศึกษาข้อมูลและหลักการทางานในการเขียนแบบก่อสร้างของร้านค้าปลีกในรู ปแบบ จาลอง
สารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) โดยในปั จจุบนั ทางหน่วยงาน
เขียนแบบมีการใช้โปรแกรมสองมิติควบคู่กนั ไปด้วยส่ วนหน่วยงานออกแบบโครงสร้ าง
และหน่ วยงาน BOQ อยู่ในช่ วงการเรี ยนรู ้ การใช้งานการเขียนแบบก่อสร้ างด้วยจาลอง
สารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM)
3. ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเขียนแบบก่อสร้างในรู ปแบบการ
ใช้โปรแกรมสองมิติและในรู ปแบบ จาลองสารสนเทศอาคาร Building Information
Modeling (BIM) จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. กาหนดประเด็นและปั จจัยที่จะทาการศึกษาเปรี ยบเทียบกันระหว่างการเขียนแบบก่อสร้าง
การใช้โปรแกรมสองมิติและในรู ปแบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information
Modeling (BIM) ทั้งนี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขแบบเดียวกัน
5. จัดทาแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถำม ตอนที่ 1 เป็ นการสอบถามถึงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบ
ไปคาถามทั้งหมด 6 คาถามที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะตาแหน่งงานในปั จจุบนั
หน้าที่งาน/ความรับผิดชอบและประสบการณ์ในการเขียนแบบด้วยวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
(BIM) ซึ่ งมีเหตุผลในการตั้งคาถาม มีดงั รายละเอียดดังนี้
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ตำรำงที่ 3.1 คำถำมจำกแบบสอบถำมตอนที่ 1 (ข้ อมูลทัว่ ไป)
คำถำม
เหตุผลในกำรตั้งคำถำม

ลำดับ
1

เพศ

เพื่อสารวจเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม

2

อายุ

เพื่อสารวจช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม

3

ระดับการศึกษา

เพื่อสารวจระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม

4

สถานะตาแหน่งงาน
ในปัจจุบนั

เพื่ อ ส ารวจต าแหน่ งงานในปั จจุ บ ั น ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม

5

หน้าที่งาน/ความรับผิดชอบ

เพื่ อ ส ารวจหน้ า ที่ ง าน/ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ต อบ
แบบสอบถาม

6

ประสบการณ์ในการเขียน
แบบด้วยวิธีแบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร(BIM)

เพื่ อ ส ารวจประสบการณ์ ใ นการเขี ย นแบบด้ว ยวิ ธี
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม

แบบสอบถำม ตอนที่ 2 เป็ นการสอบถามถึงข้อมูลการใช้งานจากทั้งสองวิธี โดยเป็ นคาถาม
ที่มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการเปรี ยบเทียบการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธี
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM)มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย เพื่อให้
ทราบถึงมุมมองผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างโดยตรง เช่น หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานเขียน
แบบ/Site Survey หน่วยงานBOQ เป็ นต้น ว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวอย่างไร ซึ่ งมีเหตุผล
ในการตั้งคาถาม มีดงั รายละเอียดดังนี้
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ตำรำงที่ 3.2 คำถำมจำกแบบสอบถำมตอนที่ 2 ( ข้ อมูลกำรใช้ งำน)
ลำดับ
คำถำม
เหตุผลในกำรตั้งคำถำม
1 ความสะดวก/รวดเร็ ว ในการเขี ย น เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความสะดวก/รวดเร็ วในการ
แบบก่อสร้างขึ้นใหม่
เขี ย นแบบก่ อ สร้ า งขึ้ นใหม่ จ ากทั้ง สองวิ ธี ว่ า มี
ความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
2

ความสะดวก/รวดเร็ วในการแก้ไขจาก เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความสะดวก/รวดเร็ วในการ
แบบก่อสร้างเดิม
แก้ไ ขจากแบบก่ อ สร้ า งเดิ ม จากทั้ง สองวิ ธี ว่ า มี
ความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

3

คุณภาพและความถูกต้องของแบบ
ก่อสร้าง

4

ลดงานที่ ซ้ าซ้ อ นกัน ของหน่ ว ยงาน เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบถึ งประโยชน์ที่ช่วยลดงาน
ต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซ้ า ซ้ อ น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพจากทั้งสองวิธีวา่ แตกต่างกันอย่างไร

5

ช่ ว ยลดข้ อ ผิ ด พลาด/ตรวจสอบข้ อ เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบถึ งประโยชน์ที่ช่วยในการ
ขัดแย้ง กัน ของแบบก่ อสร้ า งได้ก่ อ น ลดข้อผิดพลาด/ตรวจสอบข้อขัดแย้งกันของแบบ
ก่อสร้างจริ ง
ก่ อสร้ า งได้ก่ อนก่ อสร้ า งจริ ง จากทั้ง สองวิธี ว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

6

ช่ ว ยให้ เ ข้า ใจแบบงานก่ อ สร้ า งได้ดี เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบถึงประโยชน์ที่ช่วยให้เข้าใจ
ยิง่ ขึ้น
แบบงานก่ อ สร้ า งได้ดี ยิ่ ง ขึ้ น จากทั้ง สองวิ ธี ว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพและความถูกต้อง
ของแบบก่อสร้างจากทั้งสองวิธีวา่ มีความแตกต่าง
กันอย่างไรบ้าง
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ลำดับ

คำถำม

เหตุผลในกำรตั้งคำถำม

7

ช่ วยในการประมาณราคา/วั ส ดุ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบถึ งประโยชน์ที่ช่วยในการ
ก่อสร้างได้ดียงิ่ ขึ้น
ประมาณราคา/วัส ดุ ก่ อสร้ า งได้ดียิ่ ง ขึ้ นจากทั้ง
สองวิธีวา่ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

8

ใช้ระยะเวลาเฉลี่ ย ในการเขี ย นแบบ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบถึ งระยะเวลาเฉลี่ ยที่ใช้ใน
นานเท่า ใด(โดยมี ข นาดพื้ นที่ ไม่ เกิ น การเขี ย นแบบก่ อสร้ างจากทั้ง สองวิธี ว่า มี ค วาม
300 ตร.ม.)
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

9

ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร/นาเสนอแบบ
ก่ อ สร้ า ง 3 มิ ติ ก ั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกับงานก่อสร้ าง
ใน เช่ น หน่ ว ยงานจัด ซื้ อ เจ้า ของ
อาคาร เป็ นต้น

10

โดยภาพรวมแล้ว ท่ า นคิ ดว่า มี ค วาม เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบถึงความเหมาะสมใน
เหมาะสมที่ จะนามาใช้ในกับองค์กร ภาพรวมที่จะนามาใช้ในกับองค์กรจากทั้งสองวิธี
เพียงใด
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบถึงประโยชน์ที่ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการสื่ อสาร/นาเสนอแบบก่อสร้าง 3
มิติกบั หน่วยงานอื่นๆ จากทั้งสองวิธีวา่ มีความ
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

6. ส่ งมอบแบบสอบถามให้ผทู ้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้างโดยตรง เช่น หน่วยงานที่ทา
หน้าที่ในการเขียนแบบก่อสร้าง หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการออกแบบก่อสร้าง หน่วยงานที่
ทาหน้าที่ประมาณราคา(BOQ) และหน่ วยงานอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องเท่านั้นเพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่
ตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น
7. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกันโดยใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์
ผล
8. สรุ ปผลการศึกษา
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้จากแบบสอบถามครั้งนี้
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10. จัดทารู ปเล่มวิทยานิพนธ์
ศึกษาข้อมูลและหลักการทางานในการเขียนแบบก่อสร้างของ
ร้านค้าปลีกในรู ปแบบการโปรแกรมสองมิติ
ศึกษาข้อมูลและหลักการทางานในการเขียนแบบก่อสร้างของ
ร้านค้าปลีกในรู ปแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
Building Information Modeling (BIM)
ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
เขียนแบบก่อสร้างทั้งสองวิธีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กาหนดประเด็นและปั จจัยที่จะทาการศึกษาเปรี ยบเทียบ
แล้วทาการจัดทาแบบสอบถาม
ส่ งมอบแบบสอบถามให้ผทู ้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้าง
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล

สรุ ปผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จัดทารู ปเล่มวิทยานิพนธ์

รู ปที่ 3.2 ขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจยั
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3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บข้อมูลเสร็ จสิ้ นแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุ ด
ด้วยตนเองในทันทีที่เก็บคืนมา โดยผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการประมวลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าฐานนิ ยม (Mode) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดงั นี้
(1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
(2) ประเมินระดับความคิดเห็นการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย
ด้วยวิธี ใ ช้โปรแกรมเขี ย นแบบสองมิ ติ และวิธี แ บบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
วิเคราะห์โดยคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยกาหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 95% กล่าวคือใช้ค่า P-Value
ที่ 0.05 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มี การใช้สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการ
ทดสอบที (t-Test) เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศ
ไทยด้วยวิธีใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM)

3.6 สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
(1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2550, น.96)
P=
P แทน ค่าร้อยละ
f แทน ค่าความถี่หรื อจานวนตัวอย่าง
n แทน ค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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(2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (องอาจ นัยพัฒน์, 2548, น.103)
=

x

แทนค่าคะแนนเฉลี่ย
แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

x

n

(3)การหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร
S.D. =
S.D.

n

แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
แทนผลรวมคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
แทนผลรวมคะแนนทั้งหมดยกกังลัง
แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ประกอบด้วย
(1) ใช้ค่า t – test ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง(บุญชม ศรี
สะอาด, 2550, น.153 - 154)
t =
t

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา t-distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2
ค่าขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1
ค่าขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 2
ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2

