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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม   ท่ีมี 

ตอน้ํามันแกสโซฮอล  มีรายละเอียดเกี่ยวกบัระเบียบวิธีการศึกษาไดแก ขอบเขตการศึกษา ขอบเขต
ประชากร กลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง วิธีการศึกษา เคร่ืองมือและสถิติท่ีใชใน
การศึกษา ดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
   ขอบเขตเนื้อหา 

ศึกษาทัศนคตขิองผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ท่ีมีตอ
น้ํามันแกสโซฮอล ซ่ึงประกอบดวย ความรูความเขาใจ ความรูสึก  และแนวโนมพฤติกรรม โดย
คํานึงถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวย
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจยัดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจยัดานการสงเสริม
การตลาด  

  ขอบเขตประชากร  
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ ผูใชรถยนตสวนบุคคลประเภทเติมน้าํมันเบนซิน 

ท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหวัฉีด และสามารถเติมน้ํามันแกสโซฮอลได ท้ังท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล
และ ผ ู ท่ีไมไดเติมน้ํามันแกสโซฮอลอยูในปจจุบันในจงัหวัดเชียงใหม ไมทราบจํานวนแนนอน ณ 
วันท่ี 31 มกราคม 2549 มีรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีจดทะเบียนหลังป 2540 จํานวนท้ังส้ิน 139,105 ราย 
(สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม, 2549: ออนไลน) จากขอมูลสถิติดังกลาวไมสามารถสรุปไดวา 
ผูใชรถยนตท่ีจดทะเบียนหลังป 2540 ท่ีสํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหมจะเติมน้ํามันจากสถานี
บริการน้ํามันในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ จึงเลือกเก็บขอมูลจากผูใชรถยนตสวนบุคคลประเภทเติม
น้ํามันเบนซินท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหวัฉีด จดทะเบียนหลังป 2540 และเติมน้ํามันในสถานีบริการ
น้ํามันท่ีมีน้ํามันแกสโซฮอลจําหนาย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยถือเปนกลุมประชากรท่ีใช
ศึกษา 
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ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 จากการสอบถามจากศูนยบริการลูกคาผูใหบริการน้ํามันยี่หอตาง ๆ พบวาใน

จังหวดัเชียงใหมมีสถานีบริการน้ํามันท่ีมีน้ํามันแกสโซฮอลใหบริการท้ังส้ิน 38 แหง (จากการ
สอบถามศูนยบริการลูกคาผูใหบริการน้ํามันยี่หอตาง ๆ เดือนพฤษภาคม : 2549) ดังนี ้

1. สถานีบริการน้ํามันบางจาก จํานวน  6 แหง 
2. สถานีบริการน้ํามันเชลล จํานวน  8 แหง 
3. สถานีบริการน้ํามันเอสโซ จํานวน  9 แหง 
4. สถานีบริการน้ํามันเจ็ท  จํานวน  8 แหง 
5. สถานีบริการน้ํามันปตท. จํานวน  7 แหง 
    รวมท้ังส้ิน         38 แหง 
โดยผ ู ศึกษาไดทําการสุมจับฉลากสถานีบริการยี่หอละ 1 แหง เพื่อเลือกสถาน

บริการน้ํามัน สําหรับเก็บขอมูลตามโควตา จํานวน 60 ตัวอยางตอ 1 สถานี ซ่ึงมีท้ังส้ิน 5 สถานี เปน
จํานวนตัวอยาง 300 ตัวอยาง โดยเก็บขอมูลจากรถยนตนั่งสวนบุคคลประเภทเติมน้าํมันเบนซินท่ีมี
ระบบเช้ือเพลิงแบบหวัฉีด ท่ีสามารถเติมน้ํามันแกสโซฮอล ท้ังท่ีเติมน้ํามันแกสโซฮอล และไมเติม
น้ํามันแกสโซฮอลอยูในปจจบัุน ในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ในสัดสวน 50:50 ตามลําดับ 

ท้ังนี้จากการสุมจับฉลากเลือกสถานีบริการน้ํามันยีห่อตาง ๆ ไดสถานีบริการที่จะ
เก็บตัวอยางดังนี้ 

1. สถานีบริการน้ํามันบางจาก  สาขาซุปเปอรไฮเวย จํานวน  60  ตัวอยาง 
2. สถานีบริการน้ํามันเชลล สาขาถนนหวยแกว จํานวน  60  ตัวอยาง 
3. สถานีบริการน้ํามันเอสโซ สาขาเจ็ดยอด  จํานวน  60  ตัวอยาง 
4. สถานีบริการน้ํามันเจ็ท  สาขาถนนมณนีพรัตน จํานวน   60  ตัวอยาง 
5. สถานีบริการน้ํามันปตท. สาขามช.  จํานวน   60  ตัวอยาง 
    รวมท้ังส้ิน  จํานวน 300 ตัวอยาง 

ขอมูลและแหลงขอมูล 
ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษา เร่ืองทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอ 

เมือง จังหวัดเชียงใหม   ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ลักษณะดังนี ้
1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของ

ผูใชรถยนตสวนบุคคลประเภทเติมน้ํามันเบนซินท่ีมีระบบเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด ในอําเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม จํานวน 300 ชุด  
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  2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีอยูในรูปเอกสาร บทความทาง
วิชาการ และขอมูลทางสถิติท่ีไดจากหนวยงานของรัฐและเอกชน โดยศึกษาคนควาจากเว็บไซต 
หนังสือพิมพ  นิตยสารและขอมูลจากหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ท่ีมีตอ
น้ํามันแกสโซฮอล โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูใชรถยนตสวนบุคคลไดแก  ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ  
การศึกษา อาชีพ รายได ประเภทรถยนตท่ีใช อายุของรถยนตท่ีใช และ 
พฤติกรรมการเติมน้ํามันของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม 

สวนท่ี 2  คําถามดานทัศนคติของผ ู ใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล ไดแก 

 2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ เร่ืองน้ํามันแกสโซฮอล 
 2.2 แบบสอบถามความคิดเหน็ เกี่ยวกบัปจจยัสวนประสมทางการตลาด 
                             ของน้ํามันแกสโซฮอล เนื้อหาประกอบดวย ปจจยัดานผลิตภัณฑ 
                             ปจจัยดานราคา ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย และปจจัย ดานการ 
                             สงเสริมการตลาด  
 2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมของผูใชรถยนตสวน   
                             บุคคล ในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม เกี่ยวกับการเติมน้ํามัน 
                             แกสโซฮอล 
สวนท่ี 3   ปญหาและขอเสนอแนะของผูใชรถยนตสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม ท่ีมีตอน้ํามันแกสโซฮอล   
 

สถิติท่ีใชในการศึกษา 
   ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) การหาจํานวนรอยละ 
(Percentage) และการหาคาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยการวัดระดับทัศนคตจิะใชมาตรวัดของ 
Likert’s Scale  
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การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการศึกษา 
  ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษาโดยการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจะถูก
นําไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร   

คําถามเกี่ยวกบัความรูสึกหรือความคิดเหน็ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ท่ีใชในแบบสอบถามเปนการประเมินการใหคะแนนระดับความคิดเห็นจํานวน 5 
ระดับ ดังนี ้
  ระดับความคดิเห็น    ระดับคะแนน 
   มากท่ีสุด     5 
   มาก      4 
   ปานกลาง     3 
   นอย      2 
   นอยท่ีสุด     1 
การกําหนดชวงคาเฉล่ีย เพื่อวิเคราะหผลแบงออกเปน 5 ระดับ จากชวงคาเฉล่ียตอไปนี้ 
  คาเฉล่ียระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความเหน็ดวยมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ียระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความเหน็ดวยมาก 
  คาเฉล่ียระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความเหน็ดวยปานกลาง  

คาเฉล่ียระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความเหน็ดวยนอย  
คาเฉล่ียระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความเหน็ดวยนอยท่ีสุด 

 
ระยะเวลาของการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังนี้ ใชระยะเวลาท้ังส้ิน 10 เดอืน ต้ังแต เดือนมิถุนายน 2549 ถึง เดือน
เมษายน 2550 โดยเก็บขอมูลในชวงเดือนมีนาคม 2550 
 
 

 
 


