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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา

การวิจัยน้ีเปน การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตกระบะที่ใชกาซซีเอ็นจีเพื่อการ
พาณิชยของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ กลุม
ผูบริโภคที่เปนผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหมที่เลือกซื้อรถยนตกระบะที่ใชกาซซีเอ็นจีเพื่อการ
พาณิชยจํานวน 269 คน โดยเลือกมาเปนกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน เก็บขอมูลดวยวิธีการเก็บ
แบบสอบถามแบบสุม ต้ังแตชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555

3.2 ขอมูลท่ีจะใชในการศึกษา

ขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังมาจาก 2 แหลง คือ
1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม

ปลายปดและปลายเปดกับกลุมผูบริโภคที่เปนผูประกอบการในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมที่
เลือกซื้อรถยนตกระบะที่ใชกาซซีเอ็นจีเพื่อการพาณิชยระบบเดียวจํานวน 200 ตัวอยาง เก็บขอมูล
ต้ังแตชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555

2.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมไวแลวโดยบุคคลกลุมบุคคล
สถาบันและองคกรตางๆซึ่งผูวิจัยคนควาจากหนังสือวิทยานิพนธบทความวารสารตางๆผูเชี่ยวชาญ
ของพื้นที่รวมถึงขอมูลที่ไดรับจากบริษัทดีลเลอรที่ขายรถยนตเพื่อการพาณิชยแบบใชกาซซีเอ็นจี
ระบบเดียว
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังน้ี สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะหขอมูลไดตาม

แผนภูมิ ดังน้ี

อายุ

อาชีพ

รายได

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ
 CNGประหยัดคานํ้ามัน
 CNG ปลอดภัยกวา LPG
 การรับประกันอุปกรณหลังการติดต้ัง
 ความเสี่ยงของCNG ระบบเดียว

 ปจจัยดานราคา
 ราคา CNG เมื่อเทียบกับ LPG , ดีเซล , เบนซิน
 ราคากาซกับการเลือกซื้อรถยนต
 อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงตอระยะทาง (กิโลเมตร/ลิตร)

 ปจจัยดานสถานที่
 ระยะเวลาเปดปดของปม CNG
 จํานวนและการกระจายตัวของปม CNG เมื่อเทียบกับปม

LPG
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

 การโฆษณาจากคายรถยนตและตัวแทนจําหนาย
 การประกันภัยรถยนต
 พนักงานใหคําแนะนําและบริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท
 ความคิดเห็นจากกลุมบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอทัศนคติ

 ปจจัยดานบริการหลังการขาย
 ศูนยบริการ
 อูซอมอ่ืนๆ

 ปจจัยดานนโยบายของภาครัฐ
 การยกเวนและลดหยอนภาษีสรรพสามิต
 การยกเวนและลดหยอนอากรจากการนําเขาอุปกรณ
 ภาษีปายรถยนตประจําป

รถยนต
ยี่หอ

TATA
ที่ใชCNG
ระบบเดียว

การศึกษา
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ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับกาซซีเอ็นจีชวยประหยัดคานํ้ามัน, ความคิดเห็นเกี่ยวกับ กาซซีเอ็นจีมีความปลอดภัยสูงกวา
กาซแอลพีจี , ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับประกันอุปกรณภายหลังจากการติดต้ัง , ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเสี่ยงของกาซซีเอ็นจีระบบเดียว

ปจจัยทางดานราคา มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับราคา คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับราคา
กาซซีเอ็นจีเปรียบเทียบกับนํ้ามันดีเซล เบนซิน และกาซแอลพีจี, ความคิดเห็นเกี่ยวกับราคากาซซี
เอ็นจีสงผลตอการเลือกซื้อรถยนต , ความคิดเห็นในดานอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงตอระยะทาง

ปจจัยทางดานสถานท่ี มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับสถานที่ คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระยะเวลาเปดทําการของสถานีบริการกาซซีเอ็นจีมีผลตอการเลือกซื้อรถยนต , ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จํานวนและการกระจายตัวของสถานีบริการกาซซีเอ็นจีเมื่อเทียบกับกาซแอลพีจีในเขต อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด มีการพิจารณาถึงปจจัยที่ เกี่ยวกับการสงเสริม
การตลาด คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธของคายรถยนตและตัวแทนจําหนาย
รถยนตที่ใชกาซซีเอ็นจี , ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต , ความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงาน
ใหคําปรึกษาและคําแนะนําทางโทรศัพท , ความคิดเห็นจากบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอทัศนคติในการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต

ปจจัยทางดานบริการหลังการขาย มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับบริการหลังการขาย คือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยบริการ , ความคิดเห็นเกี่ยวกับอูซอมอ่ืนๆ

ปจจัยทางดานนโยบายของภาครัฐ มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ
คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเวนและการลดหยอนภาษีสรรพสามิต , ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ยกเวนและลดหยอนอากรจากการนําเขาอุปกรณ , ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษีปายรถยนตประจําป

3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยคร้ังน้ีทําการวิเคราะหขอมูลจากวัตถุประสงคการศึกษาที่วา
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการเลือกซื้อรถยนตกระบะที่ใชกาซซี

เอ็นจีเพื่อการพาณิชยระบบเดียวของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
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แบบสอบถามปลายปด จะเปนขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริโภคที่เปนผูประกอบการในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมที่เลือกซื้อรถยนตกระบะที่ใชกาซซีเอ็นจีระบบเดียวเพื่อการพาณิชย
ไดแก อายุ อาชีพ เพศ ระดับการศึกษา รายไดประจํา จํานวนรถยนตที่มีและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว

วิธีการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายลักษณะทั่วไป
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมได  โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตรารอยละ
(Percentage) โดยแสดงเปนตารางและอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ

แบบสอบถามปลายเปด จะเปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตที่ใชกาซซี
เอ็นจีแบบระบบเดียวในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม

โดยผูวิจัยไดทดสอบความสัมพันธระหวาง อายุ อาชีพ และรายได กับปจจัยดานตางๆ
ดังน้ี

1) ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ  มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกาซซีเอ็นจีชวยประหยัดคานํ้ามัน, ความคิดเห็นเกี่ยวกับ กาซซี
เอ็นจีมีความปลอดภัยสูงกวากาซแอลพีจี , ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับประกัน
อุปกรณภายหลังจากการติดต้ัง , ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของกาซซีเอ็นจี
ระบบเดียว

2) ปจจัยทางดานราคา มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับราคา คือ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับราคากาซซีเอ็นจีเปรียบเทียบกับนํ้ามันดีเซล เบนซิน และกาซ แอลพีจี,
ความคิดเห็นเกี่ยวกับราคากาซซีเอ็นจีสงผลตอการเลือกซื้อรถยนต , ความคิดเห็น
ในดานอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงตอระยะทาง

3) ปจจัยทางดานสถานที่  มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับสถานที่ คือ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับระยะเวลาเปดทําการของสถานีบริการกาซซีเอ็นจีมีผลตอการเลือกซื้อ
รถยนต , ความคิดเห็นเกี่ยวกับจํานวนและการกระจายตัวของสถานีบริการกาซซี
เอ็นจีเมื่อเทียบกับกาซแอลพีจีในเขต อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
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4) ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด  มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมการตลาด คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธของคาย
รถยนตและตัวแทนจําหนายรถยนตที่ใชกาซซีเอ็นจี , ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประกันภัยรถยนต , ความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงานใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
ทางโทรศัพท , ความคิดเห็นจากบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอทัศนคติในการตัดสินใจซื้อ
รถยนต

5) ปจจัยทางดานบริการหลังการขาย มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับบริการหลัง
การขาย คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยบริการ , ความคิดเห็นเกี่ยวกับอูซอมอ่ืนๆ

6) ปจจัยทางดานนโยบายของภาครัฐ มีการพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวกับนโยบายของ
ภาครัฐ คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเวนและการลดหยอนภาษีสรรพสามิต ,
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเวนและลดหยอนอากรจากการนําเขาอุปกรณ , ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาษีปายรถยนตประจําป

วิธีการวิเคราะหขอมูล
กําหนดใหผูบริโภคที่เปนผูประกอบการที่ เลือกซื้อรถยนตกระบะที่ใชกาซซีเอ็นจีเพื่อการ

พาณิชยระบบเดียวในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมตอบแบบสอบถาม เพื่อเลือกลําดับความสําคัญ
ของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตที่ใชกาซซีเอ็นจีแบบระบบเดียวโดย ใชมาตร
วัดของ Likert (Likert Scale) โดยมีระดับความสําคัญ 3 ระดับ คือ สําคัญมาก สําคัญปานกลาง และ
สําคัญนอยดังตาราง

ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีอิทธิพล คะแนน
สําคัญนอย 1

สําคัญปานกลาง 2
สําคัญมาก 3

หลังจากน้ันผูศึกษาจะไดนําขอมูลที่ไดมาทําการหาความสัมพันธระหวาง อายุ อาชีพ และ
รายได กับปจจัยดานตางๆ โดยวิธีไค-สแควร () ในการทดสอบ
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ที่ใชทดสอบแบบพาราเมตริกมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความ
แปรปรวนของประชากรมีคาตามที่กําหนดใหโดยใชกลุมตัวอยาง 1 กลุมและขอมูลจะตองมีลักษณะ
สอดคลองกัน (นราบูรณรัช. 2543 : 137)


