บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว
(แอล พี จี) ของผูใชรถยนตนงั่ สวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร ในครั้งนีม้ ีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว
(แอล พี จี) ของผูใชรถยนตนงั่ สวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร เนื้อหาทีศ่ ึกษาประกอบดวย ดาน
ความรูความเขาใจ ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จดทะเบียนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 1,526,417 ราย (ฝายสถิติ กระทรวงคมนาคม วันที่ 31
ธันวาคม 2547)
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 400 ราย จากวิธีการของ Yamane’s
โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ไวที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังนี้
n =
N
1 + N (e) 2
โดย n = จํานวนขนาดตัวอยาง
N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (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
ดังนั้นจะใชกลุมตัว อยางจํานวน 400 คน ใช วิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) เฉพาะผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล ตามแหลงชุมชนตางๆ ยานศูนยการคา
ไดแ ก เดอะมอลล
บางแค เซนทรัลป น เกลา เซนทรัลชิ ด ลม ย านสถานศึ ก ษา ได แ ก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสยาม สถานที่ราชการ ไดแก การทาเรือแหงประเทศ
ไทย บริ ษั ท ปตท. (จํ า กั ด ) มหาชน กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง สถานนีบริการกาซ ไดแก ยานบางแค ยานบางพลัด
วิธีการศึกษา
ขอมูลและแหลงขอมูล
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
สอบถามจากผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพ เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตทเี่ กี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม แบงออก เปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน การเปนเจาของรถยนตที่ใชอยูในปจจุบนั ยี่หอของ
รถยนตสวนบุคคล ประเภทเชื้อเพลิงที่ใชในรถยนต ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช ชนิดของกาซ
ธรรมชาติที่ใชในรถยนต ขนาดของเครื่องยนต ระยะเวลาใชงานของรถยนต จํานวนเงินที่ใชจาย
ในการเติมน้ํามันแตละครั้งโดยเฉลี่ยตอสัปดาห การทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชกาซแอลพีจีใน
รถยนต
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซ LPG
ประกอบดวย ดานความรูความเขาใจเกีย่ วกับขอมูลของกาซแอลพีจี ดานความคิดเห็นตอปจจัย
สวนประสมการตลาด และดานพฤติกรรมหรือแนวโนม
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติทางสังคมศาสตร โดยสถิติที่ใชคือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย และรอยละ เพื่อสรุป
ขอมูลขั้นตนจากแบบสอบถามที่เก็บได
2. สถิติอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก
2.1 การทดสอบความแตกต างค า เฉลี่ย ของสองกลุ ม ประชากร (T-Test)
2.2 การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยมากกวาสองกลุมประชากร (One-way
ANOVA)
คําถามเกี่ยวกับความชอบหรือความพึงพอใจ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา(Rating Scale) เปนการใหคะแนนระดับความชอบในปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ โดยใช
เกณฑในการใหคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความชอบ
ระดับคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1
การกําหนดชวงคาเฉลี่ยเพื่อวิเคราะหผลแบงออกเปน 5 ระดับ โดยมีคาเฉลี่ยตอไปนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00
หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49
หมายถึง มาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49
หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49
หมายถึง นอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49
หมายถึง นอยที่สุด
สถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการที่ ยานศูนยการคา
ยานธุรกิจ และยานสถานศึกษาตางๆ
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ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2552
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลเดือน 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2551

