
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซลของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม มีระเบียบวิธีการศึกษาประกอบดวย ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขต
ประชากร ขนาดตัวอยาง และวิธีการคัดเลือกตัวอยาง ขอมูล และแหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และระยะเวลาท่ีศึกษาดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสิรมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชน้ํามัน 
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เจาของรถยนตบรรทุกสวนบุคคลท่ีใชเคร่ืองยนต
ดีเซล โดยรถยนตบรรบุทสวนบุคคลของอําเภอเมืองเชียงใหมท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานขนสงจัด
หวัดเชียงใหม จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีจํานวน 112,002 คัน (ขนสงจังหวัดเชียงใหม, 2549) 
 ขนาดตัวอยาง และวิธีการคัดเลือกตวัอยาง 
การศึกษาจะใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (Yamane, 1967: 1088) ท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ขนาดประชากรมากกวา 100,000 คน จะไดจํานวนขนาดตัวอยาง 400 ตัวอยาง โดยจะ
ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสอบถามจากผูเปนเจาของรถ และใชน้ํามันไบโอดีเซลท่ี
จําหนายผานสถานีบริการน้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 15 แหง แบงเปนสถานีบริการ
น้ํามันปตท. จํานวน 9 แหง และสถานีบริการน้ํามันบางจาก จํานวน 6 แหง โดยแบงจํานวน
แบบสอบถามผูบริโภคน้ํามันไบโอดีเซลสถานีละ 27 ตัวอยาง รวมเปน 405 ตัวอยาง 

การสุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูท่ีมาเติม
น้ํามันไบโอดีเซลที่สถานีบริการน้ํามันเทานั้น (ยกเวนรถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตคอมมอนเรล เนื่องจาก
การทํา Pre-test พบวาผูท่ีใชรถยนตประเภทเคร่ืองยนตคอมมอลเรลใชน้ํามันไบโอดีเซลนอยมาก 
ในการศึกษาคร้ังนี้จึงไมนํามารวมดวย) 
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ตารางท่ี 1 รายช่ือสถานีบริการน้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 

ชื่อสถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการน้าํมัน บริเวณท่ีตั้ง 
หจก. สหทวปีโตรเลียม ปตท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หจก. นอรธเทิรน เชียงใหม ออยล ปตท. ตําบลทาศาลา 
หจก. ปญญามอเตอร ปตท. ตําบลหนองหอย 
หจก. ปญญามอเตอร ปตท. ตําบลหายยา 
หจก.เชียงใหมขนสงน้ํามันบริการ ปตท. ตําบลชางเผือก 
สถานีบริการสวัสดิการ กองบิน41 ปตท. กองบิน 41 
บริษัท สมจิตรเชียงใหม (1995)จํากดั ปตท. ตําบลวัดเกตุ 
บริษัท สุขุมเซอรวิส จํากัด ปตท. ตําบลฟาฮาม 
บริษัท เชียงใหมลักษณพงษ จํากดั ปตท. ตําบลสุเทพ(คลองชล) 

บริษัท สุวรรณกาวหนา จํากัด บางจาก ตําบลชางเผือก 
สถานีบริการน้ํามันบางจาก-คลองชลประทาน บางจาก ชลประทาน 
สถานีบริการน้ํามันบางจาก - เจริญเมือง บางจาก เจริญเมือง 
สถานีบริการน้ํามันบางจาก - โชตนา บางจาก โชตนา 
สถานีบริการน้ํามันบางจาก - มหิดล บางจาก มหิดล 
สถานีบริการน้ํามันบางจาก - ราชเชียงแสน บางจาก ราชเชียงแสน(หายยา) 

ท่ีมา : จากการสํารวจของผูศึกษาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดจากสถานีบริการ

น้ํามันท่ีจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล ไดแก สถานีบริการน้ํามันยี่หอ ปตท. จํานวน 9 แหง และบางจาก 
จํานวน 6 แหง ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมรวม 15 แหง และคณะบริหารธุรกิจ 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ ประกอบดวยขอมูลทางปฐมภูมิ (Primary 
Data) ซ่ึงเปนขอมูลภาคตัวขวาง (Cross Section Data) ไดจากการกรอกแบบสอบถาม ผูเลือกใช
บริการตามสถานีบริการน้ํามันในอําเภอเมืองเชียงใหมโดยการเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้
จะเลือกใชวิธีสุมแบบเจาะจง สาเหตุท่ีเลือกเพราะตองการขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชรถยนต
บรรทุกสวนบุคคล (Van & Pick Up) ในอําเภอเชียงใหม และตัดสินใจเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล
เทานั้น 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 
สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนขอคําถามท่ีใชรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด หรือกําลังศึกษาอยู อาชีพ รายไดตอตอเดือน 
 สวนท่ี 2    ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือของผูบริโภค เปน
ขอคําถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํามัน         
ไบโอดีเซลของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยใชกรอบทฤษฏี 4 Ps ไดแก สินคา 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 สวนท่ี 3   ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชน้ํามันไบโอดีเซล ของผูบริโภค เปนคําถาม
ที่ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ํามันไบโอดีเซล ไดแก คุณสมบัติหรือ
องคประกอบของนํ้ามันไบโอดีเซลโดยใชกรอบทฤษฏีพฤติกรรผูบริโภค ไดแก ใครอยูในตลาด
เปาหมาย ผูบริโภคซ้ืออะไร ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ ใครมีสวนในการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบริโภคซ้ืออยางไร 

สวนท่ี 4   ปญหาท่ีผูบริโภคพบเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของนํ้ามันไบโอดีเซล 
เปนขอคําถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของ
น้ํามันไบโอดีเซล 
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การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการตอบแบบสอบถามนั้นจะใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป เพื่อทําการประมวลผล และนําผลลัพธท่ีไดมาจัดทําเปนตารางวิเคราะหทางสถิติ  เพื่อ
อธิบายความหมาย และแปลผลขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) 
 ในสวนคําถามท่ีใชลักษณะคําถามแบบ Likert Scale จะมีการใหคะแนน และแปล
ความหมายของระดับตางๆ ท่ีกําหนดดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2530) 
 ระดับความสําคัญของปจจัย และปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบ แบงเปน 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด และไมมีผล มีเกณฑในการใหคะแนนในแตละระดับ ดงันี้ 
 

ระดับความสําคัญ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
นอย 3 
นอยท่ีสุด 2 
ไมมีผล 1 

 
หมายเหตุ : จากการศึกษาของธีระชัย  วาสนาสมสกุล  เ ร่ืองทัศนคติของผูบริโภคตอน้ํามัน            

ไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม ไดแปลความหมายของระดับตางๆไว คือ มากท่ีสุด 
มาก นอย นอยท่ีสุด และไมมีผล ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวามีอยูหลายปจจัยยอยท่ีมี
ระดับไมมีผล คาดวานาจะมีผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันจึงไดกําหนดคะแนน
การแปลผลเปน 5 ระดับ แบงออกเปน 2 กลุม คือ มีผล (แบงเปน 4 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก นอย นอยท่ีสุด) และไมมีผล ในระดับท่ีไมมีผล หมายความถึงปจจัย หรือปญหา
นั้นๆ ผูตอบแบบสอบถามตระหนักวาไมใชปจจัยสําคัญหรือปญหา 
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 โดยนําผลคะแนนท่ีไดมาทําการวิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของ
ระดับคาเฉล่ียเลขคณิต จะยึดหลักเกณฑในการจัดอันดับปจจัย ดังนี้ 

คาเฉล่ีย จัดอยูในอันดบัปจจัยท่ีมีผล 
4.50 – 5.00 มีความสําคัญมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มีความสําคัญมาก 
2.50 – 3.49 มีความสําคัญนอย 
1.50 – 2.49 มีความสําคัญนอยท่ีสุด 
1.00 – 1.49 ไมมีความสําคัญเลย 

 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 
สถานท่ีใชในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ ไดแก สถานีบริการน้ํามันยี่หอ ปตท. จํานวน 9 แหง  และบางจาก จํานวน 
6 แหง ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมรวม 15 แหง และคณะบริหารธุรกิจ 
 


