
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาทัศนคติตอการดัดแปรระบบเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว 
(แอล พี จี) ของผูใชรถยนตนัง่สวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร  ในคร้ังนีมี้ระเบียบวิธีการศึกษาดังนี ้
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาทัศนคติตอการดัดแปรระบบเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว 

(แอล พี จี) ของผูใชรถยนตนัง่สวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร เนื้อหาท่ีศึกษาประกอบดวย ดาน
ความรูความเขาใจ ความคิดเห็นตอปจจยัสวนประสมการตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดาน
ราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย   ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล   ดานการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  และดานกระบวนการ 

ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีจดทะเบียนใน 
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด  1,526,417 ราย   (ฝายสถิติ  กระทรวงคมนาคม  วันท่ี 31 
ธันวาคม 2547) 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
  ในการศกึษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดตัวอยางจาํนวน 400 ราย   จากวิธีการของ Yamane’s    
โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันไวท่ี 95%  และคาความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05  ดังนี ้      
                                                   n      =          N 
                                                                                            1 + N (e)  2 

 

  โดย     n    =    จํานวนขนาดตัวอยาง 
                                       N   =    จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใชในการศึกษา 
                                       e    =     ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได  (ในการวิจัยนี้กําหนดให = 0.05) 
                แทนคา          

                         n   =                 1,526,417 
                                                   (1 + 1,526,417 x 0.05 2)  
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                                           =            1,526,417 
                                                         3817.0425 
                      =            399.895 
 ดังนั้นจะใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling)   เฉพาะผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล ตามแหลงชุมชนตางๆ ยานศูนยการคา  
ไดแก  เดอะมอลล บางแค  เซนทรัลปนเกลา  เซนทรัลชิดลม    ยานสถานศึกษา   ไดแก 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยสยาม    สถานท่ีราชการ  ไดแก การทาเรือแหงประเทศ
ไทย   บริษัท  ปตท .  (จํากัด)  มหาชน   กรมโยธาธิการและผังเมือง   กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง   สถานนีบริการกาซ  ไดแก ยานบางแค  ยานบางพลัด 
 
วิธีการศึกษา 

ขอมูลและแหลงขอมูล 
  1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
สอบถามจากผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร   จํานวน 400 ราย    
 2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
                  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม  แบงออก เปน 3 สวนคือ 
 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ ระดบั
การศึกษาสูงสุด  อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน   การเปนเจาของรถยนตท่ีใชอยูในปจจุบัน  ยี่หอของ
รถยนตสวนบุคคล ประเภทเชื้อเพลิงท่ีใชในรถยนต ชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใช   ชนิดของกาซ
ธรรมชาติท่ีใชในรถยนต  ขนาดของเคร่ืองยนต  ระยะเวลาใชงานของรถยนต  จํานวนเงินท่ีใชจาย
ในการเติมน้ํามันแตละคร้ังโดยเฉล่ียตอสัปดาห  การทราบขอมูลเกี่ยวกบัการใชกาซแอลพีจีใน
รถยนต   

สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดดัแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซ LPG   
ประกอบดวย  ดานความรูความเขาใจเกีย่วกับขอมูลของกาซแอลพีจ ี  ดานความคิดเห็นตอปจจัย
สวนประสมการตลาด  และดานพฤติกรรมหรือแนวโนม                                                                            
 สวนท่ี 3   ขอเสนอแนะ  
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนาํมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติทางสังคมศาสตร โดยสถิติท่ีใชคือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี คาเฉล่ีย และรอยละ เพื่อสรุป
ขอมูลข้ันตนจากแบบสอบถามท่ีเก็บได 

2.  สถิติอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก  
  2.1 การทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของสองกลุมประชากร (T-Test) 
  2.2  การทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียมากกวาสองกลุมประชากร (One-way 

ANOVA)  
คําถามเกี่ยวกับความชอบหรือความพึงพอใจ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณ 

คา(Rating Scale) เปนการใหคะแนนระดับความชอบในปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ โดยใช  
เกณฑในการใหคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความชอบ            ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด    5 
มาก    4 
ปานกลาง    3 
นอย    2 
นอยท่ีสุด    1 

การกําหนดชวงคาเฉล่ียเพื่อวิเคราะหผลแบงออกเปน 5 ระดับ โดยมีคาเฉล่ียตอไปนี้ 
คาเฉล่ียระหวาง 4.50 – 5.00    หมายถึง มากท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง 3.50 – 4.49    หมายถึง มาก 
คาเฉล่ียระหวาง 2.50 – 3.49    หมายถึง ปานกลาง 
คาเฉล่ียระหวาง 1.50 – 2.49    หมายถึง นอย 
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.49    หมายถึง นอยท่ีสุด 

  
สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ศูนยการศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการท่ี ยานศูนยการคา  

ยานธุรกิจ  และยานสถานศึกษาตางๆ   
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ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ ต้ังแต เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2552  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลเดือน 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2551  
 
 
 
 
 
 
 


