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งานวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึงปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ทัศนคติของผูบริโภค และพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ที่มีผลตอแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และใช

สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

ผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 34 - 

41 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน 

15,001 - 30,000 บาท โดยผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ, 

ราคา และการสงเสริมการตลาด อยูในระดับดี ผูบริโภคมีทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV และ

การใชบริการสถานีเชื้อเพลิงกาซ NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ อยูในระดับใกลเคียง  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูบริโภคที่มีอายุ และระดับการศึกษา แตกตางกัน มีแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี  

แตกตางกัน ผูบริโภคท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน มี

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี ดานงบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี 

แตกตางกัน  

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนตรุนซีเอ็นจี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดาน

การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี  

ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี  

ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี ทัศนคติของ

ผูบริโภคตอการใชบริการสถานีเช้ือเพลิงกาซ NGV มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี ดานงบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี และพฤติกรรมการใชรถยนต
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The purpose of this research is to study demographic factor, compound marketing 

factors, consumer’ attitude and behavior of using CNG adaptation car that influenced 

buying decision behavior trend on CNG personal car in Bangkok Metropolitan area. The 

sample comprised 400 consumers who used CNG personal car in Bangkok Metropolitan 

area. The research instrument was the questionnaire which was statistically analyzed by 

percentage, means, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and correlation 

coefficient. 

The results of the research found as follows: Most of the consumers who used NGV 

adaptation car are married male, aged 34-41 years with a bachelor degree working as 

private company employee earning 15,001 - 30,000 Baht a month. The consumer’s attitudes 

toward compound marketing factors, product, price and marketing promotion are at the 

good level. The consumer’s attitudes toward using NGV adaptation car and NGV gas station 

service compared with normal oil car are at moderate level. 

The results of the hypothesis testing found as follows: customers with different age 

and educational level have different buying trend on CNG personal car. Customers with 

different age, status, educational level, occupation and income have different budget for 

buying CNG personal car. 

Customers’ attitude to CNG car in aspects of product, price a marketing promotion 

and their attitudes toward using NGV are positively correlated with their trend to buy CNG. 

Their attitudes toward using NGV gas station service are positively correlated with their 

budget to buy CNG personal car. Their using CNG car is positively correlated with their 

trend to buy CNG. 
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ประกาศคุณูปการ  
 

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหจาก อาจารย ดร. รักษพงศ วงศาโรจน 

เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาเสียสละใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการวิจัยจนงานวิจัย

คร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ โอกาสนี้  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา  ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  และรองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน กรรมการสอบสารนิพนธ ที่เสียสละให

คําแนะนําและตรวจสอบแกไขคุณภาพเคร่ืองมือของการวิจัยในคร้ังนี้ และขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารย คณะสังคมศาสตรทุกทาน ที่ไดมอบวิชาความรูอันเปนทุนชีวิตใหแกผูวิจัย  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูซึ่งใหชีวิตและความรัก ใหการสนับสนุนดาน

การศึกษาและเปนกําลังใจที่ดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทําสารนิพนฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวง

อยางสมบูรณ  

สุดทายนี้ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่เกี่ยวของในการที่จะ

เปนแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑและกลยุทธทางดานการตลาดใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยพึง่พาการนําเขาน้าํมันดิบจากตางประเทศปริมาณมากถงึประมาณรอยละ 95 

ของปริมาณการใชทั้งหมดภายในประเทศ โดยสวนใหญจะอยูในภาคขนสง จึงทาํใหราคาน้ํามนั

เชื้อเพลิงมีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก และจากการที่ราคาน้ํามนัดิบและ

ราคาน้าํมันสําเร็จรูปมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนือ่ง รัฐบาลจึงไดเร่ิมสนับสนุนใหมีการนํากาซ

ธรรมชาติมาใชเปนเช้ือเพลิงในภาคการขนสงต้ังแตป 2548 ที่ผานมา  

 ยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (NGV) ไดมีการนํามาใชในหลายๆ ประเทศเกือบทั่ว

ทุกภูมิภาคของโลก แตอัตราการเพิ่มยงัไมมากนักเมื่อเทียบกับยานยนตที่ใชน้ํามนัเปนเช้ือเพลิง ทั้งนี้ 

เนื่องจากยานยนตที่ใชน้ํามนัเปนเช้ือเพลิงไดมีการพฒันาเทคโนโลยมีานานกวา อยางไรก็ตาม เมื่อเกิด

วิกฤตการณน้าํมัน กาซธรรมชาติจึงเปนเช้ือเพลิงทางเลือกหนึง่ เพื่อทดแทนการใชน้ํามันเช้ือเพลิง 

ประกอบกับกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงทีม่ีการเผาไหมที่สะอาด จึงไดมีการนํามาใชอยางแพรหลาย

มากข้ึน เพื่อลดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 ยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทที่ติดต้ัง

ระบบกาซธรรมชาติจากโรงงาน (หรือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี โดย CNG ยอมาจาก Compressed Natural 

Gas หมายถึง กาซธรรมชาติอัดซึ่งใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต) และประเภทท่ีติดต้ังระบบกาซ

ธรรมชาติเอง  

 ในการพัฒนาตลาดรถยนตกาซธรรมชาติ จําเปนตองมีการพฒันาโครงสรางบริการพื้นฐาน

ควบคูไปดวย ไดแก ระบบทอสงกาซธรรมชาติและสถานีเติมกาซ ซึ่งโครงสรางบริการพื้นฐานดังกลาวมี

คาลงทนุคอนขางสูง ดังนัน้รัฐบาลจึงเขามามีสวนรวมในการออกมาตรการเพื่อสนบัสนุนการใชรถยนต

กาซธรรมชาติ ในการใหความสําคัญกับการลดปญหามลพิษทางอากาศ และการใหเงนิอุดหนนุ หรือ

ลดหยอนภาษใีนการลงทุนพฒันา โครงสรางบริการพื้นฐาน อุปกรณการผลิต และอุปกรณดัดแปลง

ตางๆ ในหลายๆ ประเทศทีม่ีการใชรถยนตกาซธรรมชาติอยางแพรหลาย  

 ปจจุบัน ประเทศไทยมีแนวโนมการใชยานยนตกาซธรรมชาติเพิม่สูงข้ึนเร่ือยๆ ไมวาจะเปน 

รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารสวนบุคคล รถยนตสวนบุคคล รถบรรทุกขนาดใหญ และรถบรรทุก

ขนาดเล็ก เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากรถยนตกาซธรรมชาติสามารถชวยประหยัดคาเช้ือเพลิงไดมาก และยัง

ชวยลดมลพิษทางอากาศทีเ่ปนสาเหตุหนึง่ของสภาวะโลกรอนอยูในตอนน้ี 
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 อยางไรก็ตาม รถยนตกาซธรรมชาติยงัมีขอจํากัดในการใชงานซ่ึงทําใหผูใชไมไดรับความ

สะดวกเทาที่ควร อาทิเชน ระยะเวลาในการเติมกาซ ความครอบคลุมของสถานีเติมกาซ NGV การ

ตรวจเช็คระบบกาซเพิ่มเติมจากการตรวจเช็คเคร่ืองยนต และอัตราการสึกหรอของอุปกรณ ดวยเหตุนี้

ทําใหผูที่ตองการใชรถยนตกาซธรรมชาติจําเปนตองหาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับรถยนตกาซธรรมชาติ 

และศึกษาเปรียบเทยีบขอเดน – ขอดอยอยางถี่ถวน 

จากที่กลาวมาขางตนจงึเปนความต้ังใจของผูทาํการวิจัยที่จะทําการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่

เปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี 

(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV และแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล 

รุนซีเอ็นจ ี (CNG) สวนบุคคล เพื่อใหผูประกอบการนําผลการศึกษามาพัฒนารถยนตกาซธรรมชาติ รุน

ซีเอ็นจี (CNG) ใหตรงตามความตองการของผูบริโภค และใชกําหนดนโยบายรวมกับภาครัฐเพื่อ

สนับสนนุการใชรถยนตกาซธรรมชาติใหกวางขวางยิง่ข้ึน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดมีความมุงหมายดังนี ้

  1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรโดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจาํหนาย และดานสงเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV ทีม่ีความสัมพนัธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภคที่มคีวามสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ความสําคัญของการวิจัย 
1.  ผูประกอบการธุรกิจรถยนตสามารถนําผลวิจัยที่ได ใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อกาํหนด

นโยบายในการวางแผนการตลาด และกลยุทธทางการตลาดสําหรับรถยนตกาซธรรมชาติ รุนซีเอ็นจี 

(CNG) อยางมีประสิทธิภาพ 

2.  ผูประกอบการธุรกิจรถยนตสามารถนําผลวิจัยที่ได มาใชในการปรับปรุงและพัฒนา

รถยนตกาซธรรมชาติ รุนซีเอ็นจี (CNG) ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากทีสุ่ด  

3.  เพื่อเปนขอมลูในการประกอบการตัดสินใจซื้อ สําหรับกลุมคนที่ตองการซื้อรถยนตและ

สําหรับสถาบันการเงนิที่ดําเนินธุรกิจเชาซ้ือรถยนต  

 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคนควานี ้ มุงศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล    

รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชรถยนตดัดแปลง 

NGV สวนบุคคล  
 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดมาจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใชรถยนต

ดัดแปลง NGV สวนบุคคล เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จงึกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

จากสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร (กลัยา วานิชยบญัชา. 2549: 25-26) ระดับความ

เชื่อมั่นที่รอยละ 95 คือยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในกลุมตัวอยางไมเกนิรอยละ 5 ไดขนาดกลุม

ตัวอยาง 385 คน และเพื่อใหการเก็บขอมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ จึงเพิ่มจาํนวนกลุม

ตัวอยางอีก 15 คน ดังนัน้ขนาดกลุมตัวอยางสําหรับวิจัยคร้ังนี้เทากับ 400 คน โดยใชสูตร Taro 

yamane 
 วิธีการสุมตัวอยาง 
 ขั้นที ่ 1 ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุมตัวอยางเปน

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป เนื่องจากสามารถมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

และเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล โดยมีการเลือกกลุมตัวอยางดังนี ้
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– สุมตัวอยางจากผูเขาชมงานแสดงรถยนต เชน งานแสดงรถยนตทีห่างสรรพสินคา 

โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผูเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV เทานั้น 

– สุมตัวอยางจากผูใชบริการสถานบีริการกาซธรรมชาติ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ขั้นที ่2 ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางจากการ

เก็บแบบสอบถามที่งานแสดงรถยนต จํานวน 100 ตัวอยาง และจากการเก็บแบบสอบถามที่สถานี

บริการ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 300 ตัวอยาง  

 ขั้นที ่ 3 ใชการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ทีเ่ต็มใจและสะดวกที่จะใหขอมลูใน

การตอบแบบสอบถามการวจิัยในคร้ังนี ้
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรในการศึกษาคร้ังนี้ สามารถแบงเปน 2 กลุม คือ ตัวแปรอิสระ (Independent 

Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1   ชาย 

1.1.1.2   หญิง 
1.1.2 อาย ุ

1.1.2.1   18 – 25 ป 

1.1.2.2   26 – 33 ป 

1.1.2.3   34 – 41 ป 

1.1.2.4   42 – 49 ป 

1.1.2.5   มากกวา 49 ป 

1.1.3 สถานภาพ 

1.1.3.1   โสด 

1.1.3.2   สมรส / อยูดวยกนั 

1.1.3.3   หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 

1.1.4 ระดับการศึกษา 

1.1.4.1   ตํ่ากวาปริญญาตรี 
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1.1.4.2   ปริญญาตรี 
1.1.4.3   สูงกวาปริญญาตรี 

1.1.5 อาชีพ 

1.1.5.1   นกัศึกษา 

1.1.5.2   พนักงานบริษัทเอกชน 

1.1.5.3   รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

1.1.5.4   เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว 

1.1.5.5   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 

1.1.6 รายไดตอเดือน 

1.1.6.1   นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท 

1.1.6.2   15,001 – 30,000 บาท 

1.1.6.3   30,001 – 45,000 บาท 

1.1.6.4   มากกวา 45,000 บาท  

1.2  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด 

1.3 ทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

1.4 พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

   แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพท 
1. กาซธรรมชาติ NGV (Natural Gas for Vehicles) หมายถงึ กาซธรรมชาติที่ใชเปน

เชื้อเพลิงสําหรับยานยนต โดยกาซ NGV นี้ มีสวนประกอบหลักคือ กาซมีเทนที่มีคุณสมบัติเบากวา

อากาศ สวนใหญจะมกีารใชอยูในสภาพเปนกาซทีถู่กอัดจนมีความดันสูง   (ประมาณ 3,000 ปอนด 

ตอตารางนิว้)   เก็บไวในถงัที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเปนพเิศษ เชน เหล็กกลา 

2. CNG (Compressed Natural Gas) หรือกาซธรรมชาติอัด หมายถงึ การใชกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต มขีอดีคือ   เกิดการเผาไหมสมบูรณใหมลพิษตํ่า โดยเฉพาะ

ปริมาณฝุนละออง (Particulate) และควันดํา 
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3. รถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) สวนบุคคล หมายถงึ รถยนตสวนบุคคลที่ติดต้ังระบบกาซ

ธรรมชาติ NGV จากโรงงานผูผลิตรถยนตเทานัน้ ไมรวมถงึรถยนตที่นาํมาติดต้ังระบบกาซธรรมชาติ 

NGV เอง 

4. รถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล หมายถึง รถยนตสวนบุคคลทีน่ําไปติดต้ังระบบกาซ

ธรรมชาติ NGV เอง 

5. สถานบีริการ NGV หมายถงึ สถานทีท่ี่ดําเนินกิจการคาพลังงานเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต 

ใหแกประชาชนหรือผูบริโภคทั่วไป 

6. ผูบริโภค หมายถึง ผูที่ใชรถยนตดัดแปลง NGV เพื่อตอบสนองความตองการสวนบุคคล 

7. ทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV หมายถงึ ความรูสึกนึกคิด ความเหมาะสม การ

ใหความสําคัญของผูบริโภคที่มีตอรถยนตดัดแปลง NGV 

8. พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV หมายถงึ ความคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติของ

ผูบริโภคในการบริโภคสินคานั้น โดยเร่ิมต้ังแตการรับรูความตองการ การคนหา การประเมินทางเลือก 

การเลือก และผลของการเลือก ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการ  

9. แนวโนม หมายถึง การแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ซึ่งเปน

ผลมาจากการปฏิบัติและการรับรู ซึ่งจะสงผลตอการกระทําในอนาคต 

10. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อ หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา และดานสงเสริมการตลาด ที่ผูบริโภคคิดวามีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) 

10.1 ดานผลิตภัณฑ หมายถงึ ความคิดเหน็ของผูที่ใชรถยนตดัดแปลง NGV สวน

บุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอการใชรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไดแก รูปลักษณตัวรถยนต 

ความหลากหลายของแบรนดใหเลือกสรร ความประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง คุณภาพมาตรฐานของ

รถยนตและอุปกรณ ความงายในการขายรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตอ และการลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมจากรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) เปนตน 

10.2 ดานราคา หมายถงึ ความคิดเห็นของผูที่ใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไดแก ความคุมคาของราคาเมื่อเทียบกับรถยนต

รุนเดียวกันที่ไมไดใชระบบ CNG ความคุมคาของราคาเมื่อเทยีบกับการนาํรถไปติดต้ังระบบ NGV เอง 

และราคาในการขายตอมือสอง เปนตน  

10.3 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง ความคิดเห็นของผูที่ใชรถยนตดัดแปลง 

NGV สวนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอความเหมาะสมในการสงเสริมการตลาด เชน มกีารลด
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ราคารถยนต รุนซีเอ็นจ ี(CNG) มีของแถม เชน ประกันภัยรถยนต หรืออุปกรณตกแตงรถยนต มีบริการ

ตรวจเช็คระบบในรถยนต เชน ระบบเคร่ืองยนต หรือระบบกาซ NGV มีบริการหลังการขาย เชน บริการ

ลากรถกรณีทีร่ถดับโดยไมทราบสาเหตุ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน การ

โฆษณาทางโทรทัศน หรืองานแสดงรถยนต มีการแนะนาํและไดรับขอมูลจากพนกังานขาย เชน แผนที่

สถานเีติม NGV เปนตน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  เร่ือง “แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 
ตัวแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล  

รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ของผูบริโภค  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดตอเดือน 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

2. ดานราคา (Price) 

3. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง 

NGV 

พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง 

NGV 
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สมมติฐานงานวิจัย 

1. ผูบริโภคทีม่ีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี 

และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั 

2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพนัธกบัแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค มีความสัมพนัธกบัแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัย 

 

 

 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี

(CNG) สวนบุคคลของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมวีัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) สวนบุคคล และทัศนคติตอการใช

รถยนตดัดแปลง NGV ผลจากการวิจยัทีไ่ดจะเปนขอมลูในการกาํหนดกลยุทธทางการตลาด เพือ่เปน

การสงเสริมการใชพลังงานอยางคุมคา 

 ในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ โดยนําเสนอตามหัวขอ 

ตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

3. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

4. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
5. ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง 
6. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
 การดําเนินธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนอยางยิง่ที่จะตองศึกษาถึงความ

ตองการของตลาด และพฤติกรรมบริโภคของผูบริโภค ซึ่งจะทําใหทราบถึงวธิีการสรางแรงจูงใจ โดยเร่ิม

จากการนาํเสนอผลิตภัณฑ และการใชกลยุทธตางๆ ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการ และ

ความพึงพอใจของผูบริโภค จึงทาํใหบทบาทของผูบริโภคในปจจุบันมีความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ ใน

สภาวะการตลาดที่มกีารแขงขันกันสูงมาก การที่จะดําเนนิธุรกจิใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายไดนั้น

จะตองสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใหไดรับความพึงพอใจจากสินคา และบริการ

นั้นๆ ดังนั้นการศึกษาทาํความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภค และกระบวนการตัดสินใจ เพือ่จะ

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตอง ซึ่งจะสงผลใหธุรกจิสามารถสรางความ

ไดเปรียบเหนอืกวาคูแขงขัน โดยการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม 
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ความหมายพฤติกรรมผูบริโภค 
 ไดมีผูใหความหมายของผูบริโภคไว ดังนี ้

 ธงชัย สันติวงษ (2549: ค) ไดใหความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การ

แสดงออกของคนในฐานะผูบริโภคที่เกี่ยวกับการทํากจิกรรมตางๆ คือ การจัดหา การบริโภคสินคาและ

บริการตางๆรวมถงึการกําจด หรือทิง้ส่ิงทีใ่ชแลว 

 ปริญ ลักษิตานนท (2544: 54) ไดใหความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การ

กระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกีย่วของโดยตรงกับการจัดหา และการใชผลิตภัณฑ ซึง่รวมถึง

กระบวนการการตัดสินใจที่เกิดข้ึนกอน และมีสวนในการกาํหนดใหมีการกระทํา ซึ่งกระบวนการ

ตัดสินใจที่เกิดข้ึนกอนนั้น หมายถงึ ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคขณะใดขณะหนึง่ที่ผูบริโภคซื้อ

สินคานั้นจะมกีระบวนการทางจิตวทิยาและสังคมวทิยาที่มีสวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติและ

คานิยม 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 5) ไดใหความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง ปฏิกิริยา

ของบุคคลที่เกีย่วของโดยตรงกับการไดรับและการใหสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึง

กระบวนการการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดข้ึนกอนและเปนตัวกาํหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานัน้ 

 โซลโลมอน (Solomon. 2002: 528) ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 

Behavior) ไววา เปนข้ันตอนซึ่งเกี่ยวกับความตองการ ประสบการณ การซื้อ การใชสินคาและบริการ

ของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา 

 สคิฟแมน และคนัค (Schiffman; & Kanuk. 2000: 0-3) ไดใหความหมายของพฤติกรรม

ผูบริโภค (Consumer Behavior) ไววา หมายถงึ พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซื้อ การ

ใช การประเมนิผลในสินคาและบริการ ซึง่คาดวาจะตอบสนองความตองการของลูกคา 

 โมเวน และไมเนอร (Mowen; & Minor. 1998: 5) ไดใหความหมาย ของคําวา พฤติกรรม

ผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถงึ การศึกษาถึงหนวยการซื้อ (Buying Units) และ

กระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกีย่วของกับการไดมา การบริโภค และการกําจัด อันเกีย่วกับสินคา บริการ 

ประสบการณและความคิด 

 โบวี่ม ฮุสตัน และทิล (Bowee; Houseton; & Thill. 1995: 108) ไดใหความหมายของ

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) วาเปนพฤติกรรมทีป่ระกอบดวยการกระทําทั้งหมดที่

เกี่ยวของกับการเลือก การซือ้ การใช และการกําจัดสินคาและบริการ 

 แลมปม แฮร และ แม็คดาเนียล (Lamb; Hair; & Mc.Danial. 2000: 142) ไดกลาววา

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถงึกระบวนการที่ผูบริโภคไดมีการตัดสินใจซื้อและมี
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การใชสินคาหรือบริการที่ไดจายเงินซื้อมาแลว ดังนั้น กระบวนการนีจ้ึงรวมถงึปจจัยที่มีอิทธพิลตอการ

ซื้อและการใชสินคาดวย 

 เลาดอน และ บิตา (Loudon; & Bitta. 1988: 4) ไดใหความหมายของพฤติกรรม

ผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการ การตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ี

บุคคลเขาไปเกี่ยวของเม่ือมกีารประเมนิ การไดมา การใช หรือการจับจายใชสอยในการซ้ือสินคาและ

บริการ 

 เองเกิลม คอลลารด และ แบล็คเวล (Engle; Kollat; & Blackwell. 1968: 5) ไดให

ความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) คือ การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่ง

เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซื้อสินคาและบริการรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงมี

มาอยูกอนแลว 

 จากความหมายพฤติกรรมของผูบริโภค  สรุปไดวา พฤติกรรมของผูบริโภค หมายถงึ การ

แสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ กระทาํเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและบริการเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตนเอง รวมทัง้การแสดงออกถงึการกระทําหรือทิง้สินคาหรือบริการที่เกิดจากการได

ประเมินสินคาและบริการนัน้ ผูวิจัยจงึไดนําความหมายพฤติกรรมของผูบริโภคนี้มาศึกษาวาผูบริโภค

ตองการสินคาแบบใด สาเหตุในการตัดสินใจซื้อ และซ้ือสืนคาจากแหลงใด เพื่อใชเปนแนวทางในการ

อธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตกาซธรรมชาติ NGV สวนบุคคลของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 ผูบริโภค (Consumer) หมายถงึ บุคคลหนึง่หรือหลายคนที่แสดงออกซึ่งสิทธิทีจ่ะตองการ

และบริโภคผลิตภัณฑที่เสนอขายในตลาด ผูบริโภคอาจซ้ือผลิตภัณฑทีจ่ะตอบสนองความตองการของ

ตนเองและครอบครัว หรือเพื่อสรางความพอใจใหกับกลุมสังคมที่ตนอาศัยอยู แตอยางไรก็ตามในแง

ของนักการตลาดไมสามารถสรุปวาทกุคนคือผูบริโภคของกิจการ ดังนัน้จึงจําเปนจะตองกําหนด

องคประกอบของผูบริโภคที่จะเลือกกลุมตลาดเปาหมาย 4 ประการ คือ 

1. ผูบริโภคตองเปนผูมีความตองการ (Needs) 

2. ผูบริโภคตองเปนผูทีม่ีอํานาจซื้อ (Purchasing Power) 

3. ผูบริโภคตองเปนผูทีม่ีพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) 

4. ผูบริโภคตองเปนผูทีม่ีพฤติกรรมการบริโภค (Consumption Behavior) 
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 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (เสรี วงษมณฑา. 2542: 50) เปนการคนหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรม

การซื้อและการใชของผูบริโภค คําถามที่ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 6W และ 1H เพือ่คนหา

คําตอบ 7 ประการหรือ 7Os 

 

ตาราง 1 คําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) 

1. Who constitutes the market? 

ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

Occupants ลักษณะของผูบริโภคทางดาน 

1. ประชากรศาสตร   2. ภูมิศาสตร 

3. จิตวิทยา              4. พฤติกรรม 

2. What does the market buy? 

ผูบริโภคตองการซื้ออะไร 

Objects ส่ิงทีผู่บริโภคตองการซื้อ 

1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ 

2. องคประกอบของผลิตภัณฑ 

3. Why does the market buy? 

ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 

Objectives เพื่อสนองความตองการของเขาไมวาจะ

เปนดานรางกายหรือจิตวิทยา 

4. Who participates in the buying? 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

Organizations บทบาทของกลุมที่มีอิทธพิล 

1. ผูริเร่ิม   2. ผูมีอิทธพิล   3. ผูตัดสินใจ  

4. ผูซื้อ     5. ผูใช 

5. How does the market buy? 

ผูบริโภคซื้ออยางไร 

Operations ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ 

1. การรับรูปญหา            2. การคนหาขอมูล 

3. การประเมนิทางเลือก  4. ตัดสินใจซื้อ 

6. When does the market buy? 

ผูบริโภคซื้อเมื่อไร 

Occasions โอกาสในการซือ้ เชน ชวงใดของเดือน, 

ชวงใดของวัน โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลตางๆ 

7. Where does the market buy? 

ผูบริโภคซื้อที่ไหน 

Outlets ชองทางหรือแหลงทีซ่ื้อ เชน หางสรรพสินคา 

ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา สยามสแควร 

         ที่มา : เสรี วงษมณฑา. (2542). การวเิคราะหพฤติกรรมผูบริโภค. หนา 50. 
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ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
 เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจทีท่ําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่

เกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทาํใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ 

(Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึก

นึกคิดของผูซือ้จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อแลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s 

Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 

2543: 129) 

 

ส่ิงกระตุนภายนอก (Stimulus = S) 

ส่ิงกระตุนทางการ

ตลาด (Marketing 

Stimuli) 

ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ 

(Other Stimuli) 

ผลิตภัณฑ  

ราคา  

การจัดจําหนาย 

การสงเสริมการขาย 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

การเมือง 

วัฒนธรรม 

ฯลฯ 
 

   

ลักษณะของผูซื้อ  

(Buyer’s Characteristics) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) 

ปจจัยดานสังคม (Social) 

ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 

ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ (ผูบริโภค) 

         ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2543: นโยบายผลติภัณฑและราคา. หนา 129. 

 

การตอบสนองของผูซื้อ 

(Response = R) 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซือ้ 

Buyer’s Black 

Box กลองดํา 

หรือ  

ความรูสึกนึก

คิดของผูซื้อ 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซือ้  

(Buyer’s Decision Process) 

การรับรูปญหา (Problem Recognition) 

การคนหาขอมูล (Information Search) 

การประเมนิผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
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 จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูที่มส่ิีงกระตุน (Stimulus) ใหเกดิความตองการกอนแลว ทําใหเกิด

การตอบสนอง (Response) ดังนัน้โมเดลนี้จึงเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี ้

  1. สิ่งกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside 

Stimulus) และส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิง

กระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกดิการ

ซื้อสินคา (Buying Motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจซื้อดานจิตวทิยา 

(อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ 

  1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนทีน่ักการตลาด

สามารถควบคุม และตองจดัใหมีข้ึนเปนสิ่งกระตุนที่เกีย่วของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix)ประกอบดวย 

    1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม

เพื่อกระตุนความตองการ 

    1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสม กับ

ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

    1.1.3 ส่ิงกระตุนดานการจดัชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) 

เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทัว่ถงึ เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความ

ตองการซื้อ 

    1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา

สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพนัธอันดี

กับบุคคลทั่วไปเหลานี ้ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซื้อ 

  1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู

ภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี ้ไดแก 

     1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ

ผูบริโภคเหลานี ้มีอิทธพิลตอความตองการของบุคคล 

     1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลย ี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก

ถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 

     1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Low หรือ Political) เชน กฎหมาย

เพิ่ม หรือลดสินคาใดสินคาหนึง่จะมีอิทธพิลตอการเพิ่ม หรือลดความตองการซื้อของผูบริโภค 

    1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 
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  2. กลองดําหรือความรูสกึนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิด

ของผูซื้อที่เปรียบเสมือน กลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม

คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ

กระบวนการตัดสินใจของผูซือ้ 

   2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธพิลจาก

ปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวทิยา ซึ่ง

รายละเอียดในแตละลักษณะจะกลาวถงึในหัวขอปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

   2.2 กระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย

ข้ันตอน คือ การรับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซื้อ 

และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซึ่งมีรายละเอียดในแตละกระบวนการจะกลาวถึงในหวัขอกระบวนการ

ตัดสินใจของผูซื้อ 

  3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

หรือผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี ้

3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) 

3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) 

3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) 

3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) 

3.5 การเลีอกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) 

 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของ

ผูบริโภคดานตางๆ และเพื่อที่จะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เมื่อผูซื้อไดรับส่ิงกระตุน

ทางการตลาด หรือ ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่

ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนกัการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อและ

ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากส่ิงใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซือ้ที่เปนเปาหมายจะมี

ประโยชนสําหรับนักการตลาด คือทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อทีจ่ะจัดสวนประสม

ทางการตลาดตางๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง 

 

การตัดสินใจซื้อ 
 คอตเลอร (Kotler. 1994: 193-199) พบวากระบวนการตัดสินใจของผูซือ้ ม ี5 ข้ันตอน ดังนี ้

1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) 

2. การแสวงหาทางเลือก (Information Search) 
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3. การประเมนิผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

4. การตัดสินใจซือ้ (Choice / Purchase)  

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงรูปประกอบกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

        ที่มา : Kotler. (1994). Marketing Management: 193. 

 

 1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) คือการที่ผูบริโภคตระหนักถงึความตองการ

ของตนเองซึง่เกิดจากการที่ผูบริโภคเห็นถงึความแตกตางของสภาวะที่เขาปรารถนาจะใหเปน เล็งเห็น

ปญหา มกัจะเกิดจากความตองการหรืออาจจูงใจของผูบริโภคในการแสวงหาสินคาหรือบริการที่มี

คุณภาพ เชน ผูบริโภคมีความตองการจะบํารุงรางกาย อันเนื่องมาจากความตองการของตนเองที่

อยากจะใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวน เพื่อเปนการปองกนัโรคภัยไขเจ็บที่อาจจะเกิดข้ึนกับตนได 

เปนตน ความตองการซื้อสินคานัน้อาจเกิดจากส่ิงจูงใจทีส่รางข้ึนโดย 

1.1 ตัวของผูบริโภคเอง เกิดจากส่ิงจูงใจภาพในตัวของตัวผูบริโภคเอง 
1.2 คนในสังคมที่เขาอยู เชน ครอบครัว ญาติพี่นอง ผูรวมงาน เพื่อนฝูง 

1.3 สถานการณบางอยางที่เปล่ียนไป เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย 

 2. การแสวงหาทางเลือก (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และ

ส่ิงที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลตัวผูบริโภค จะดําเนนิการตอบสนองความตองการของ

เขาทนัท ี แตการตอบสนองภายหลัง เมื่อความตองการทีถู่กกระตุนไดสะสมไวมากจะทําใหเกดิภาวะ

อยางหนึ่ง คือ ความต้ังใจใหไดรับการตอบสนองความตองการ โดยผูบริโภคจะพยายามคนหาขอมูล

เพื่อสนองความตองการที่สะสมไว ปริมาณของขอมูลทีผู่บริโภคคนหาข้ึนอยูกับความตองการที่บคุคล

เผชิญอยูในระดับมากหรือนอย จํานวนเวลาที่ใชในการเลือกราคาสินคาและระดับความเส่ียงภัยที่พงึม ี

ถาการตัดสินใจนั้นอาจมีการผิดพลาด การแสวงหาขอมลูทําได 2 ทาง คือ 

2.1 Internal Search เปนการดึงเอาขอมูลที่เก็บสะสมไวในความทรงจาํ มาใชในการ

วิเคราะหหาทางเลือกเพื่อนาํไปสูการตัดสินใจซื้อ ถาหากผูบริโภคพบวาขอมูลในความทรงจํา เชน 
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ขอมูลจากการอาน ฟง ชมโฆษณา ขอมูลที่ไดจากประสบการณการใชโดยตรง มีไมเพียงพอตอการ

ตัดสินใจซื้อกจ็ะแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอก ซึ่งเรียกวา External Search 

2.2 External Search เปนการหาขอมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่ไดเล็งปญหาโดยผูบริโภค

มองเหน็วาควรจะซ้ือสินคาประเภทใด หรือยี่หอใด มกัเกิดข้ึนกับการตัดสินใจซื้อสินคาประเภท High 

Involvement Product แหลงขอมูลที่ไปแสวงหาม ี2 ทาง คือ 

2.2.1 ขอมูลที่ควบคุมโดยนกัการตลาด (The Marketer – Controlled Sources) 

ไดแกโฆษณาจากส่ือตางๆ นับวาเปนขอมูลที่หาไดงายที่สุด หรืออาจมีการติดตอกับพนกังานขาย

โดยตรง 

2.2.2 ขอมูลทั่วไป (General Information Sources) ไดแก บทความทัว่ไป หรือ

จากปากตอปาก 

 3. การประเมินผลทางเลอืก (Evaluation of Alternative) เมื่อไดขอมูลตางๆ มาแลว

ผูบริโภคจะนําทางเลือกแตละทางมาเปรียบเทียบวามีดานบวกและดานลบอยางไรในการพิจารณา

ทางเลือกนี ้ ผูบริโภคจะดึงเอาเกณฑการประเมินผลความเช่ือ ทัศนคติ และความสนใจที่จะซื้อ ซึ่งเปน

ส่ิงทีถู่กปลูกฝงอยูในจิตใจของคนๆ นั้น อยูกอนแลวมาใชในการตัดสิน 

3.1 เกณฑประเมนิผล (Alternative Criteria) แตละคนจะมีมาตรฐานและขอจํากัดใน

การประเมนิสินคา หรือยีห่อตางๆ ไมเหมือนกนั ในการประเมินผลทางเลือก คือ จะซื้อสินคาแบบไหน 

ยี่หอไหน ผูบริโภคมักจะประเมินผลโดยอาศัยความสนใจในลักษณะสินคา เนื่องจากสินคาหนึ่งๆ จะมี

คุณสมบัติหลายอยางแตผูบริโภคจะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติที่เขาสนใจ หรืออาจจะประเมินจาก

ผลประโยชนทีจ่ะไดรับจากสนิคายีห่อนัน้ๆ และมีการเปรียบเทียบวาสินคาแตละประเภทหรือยีห่อไหน

ดีกวากัน หรือใหประโยชนมากกวากัน แตผูบริโภคไมไดใชหลักเกณฑการประเมินผลนี้กับสินคาทุก

ประเภทหรือทกุยี่หอ ผูบริโภคมักใชเกณฑประเมนิผลนี้กับสินคาที่มรีาคาแพง มีความเกี่ยวพนักับ

ภาพลักษณของตัวเอง หรือมีความเส่ียงสูงในการเลือกผิดยี่หอ (High Involvement Product) เกณฑที่

นิยมใชมกัเปนเร่ืองของราคาและยี่หอ 

3.2 ความเชื่อ (Belief) หมายถงึ ภาพลักษณหรือยี่หอ กลาวคือ เปนการประเมินผลโดย

อาศัยการพัฒนาความเชื่อถอืในตราสินคาเนื่องจากความเช่ือถือของผูบริโภค ข้ึนอยูกับประสบการณ

เฉพาะอยางของผูบริโภคที่มตีอราคาสินคา 

3.3 ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติตอสินคา ซึ่งเปนผลมาจากความเช่ือ คือ ถาเช่ือวาสินคา

นั้นดีผูบริโภคก็จะมทีัศนคติที่ดี เกิดความชอบตอสินคานั้น ถาเกิดความไมเชื่อก็จะไมชอบในสินคานัน้ 

3.4 ความต้ังใจที่จะซื้อ (Purchase Inanition) เมื่อมีความเชื่อแลว ทัศนคติที่ดีตอ

ทางเลือกนั้น ก็จะทาํใหเกิดความต้ังใจที่จะซื้อสินคานั้น ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการซือ้ 
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 4. การตัดสนิใจซ้ือ (Choice / Purchase) เมื่อทําการประเมินแลวจะชวยใหผูบริโภค

สามารถกําหนดความพอใจระหวางสินคาตางๆ ที่เปนทางเลือกและในที่สุดกระบวนการตัดสินใจก็จะ

มาส้ินสุดที่การซ้ือสินคา หรือยี่หอที่ไดพจิารณามาใช เชน เมื่อกระบวนการตัดสินในใจซ้ือของผูบริโภค

มาถงึข้ันสุดทายแลว ก็จะมีการตัดสินใจซื้อในทายทีสุ่ดในสวนของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Variable Influencing Decision Process) สามารถแบงเปน 

  ปจจัยของตัวบุคคล (Individual Characteristics) ประกอบดวย 

แรงจูงใจ (Motive / Motivation) 

ทัศนคติ (Attitude) 

วิธีการดําเนนิชีวิต (Lifestyle) 

ลักษณะทาทางและนิสัย (Personality) 

  ตัวอยางเชน ทัศนคติของบุคคลอ่ืนที่มีผลตอสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อ จะมีทัง้ทศันคติ

ดานบวกและลบ ถาเปนทศันคติดานบวก เชน เห็นวาสินคานั้นมคุีณภาพดีก็จะยิ่งเสริมใหผูบริโภค

ตัดสินใจซื้อเร็วข้ึน หากเปนทัศนคติดานลบ เชน เห็นวาสินคานั้นมีคุณภาพไมดี ราคาแพงเกนิไป ก็จะ

ทําใหผูบริโภคเกิดความลังเลและอาจยกเลิกการซื้อได ซึ่งส่ิงเหลานี้มีผลกระทบตอพฤติกรรมการ

แสดงออกของแตละบุคคล กลาวคือ ทําใหพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน 

  ปจจัยทางสังคม (Social Influence) ประกอบดวย 

วัฒนธรรม (Culture) 

กลุมอางอิง (Reference Group) 

ครอบครัว (Family) 

  ความต้ังใจซื้อจะไดรับอิทธิพลจากระดับรายได ขนาดของครอบครัว กลุมอางอิง 

วัฒนธรรม ภาวะทางเศรษฐกิจ การคาดคะเนตนทนุ และการคาดคะเนถึงผลประโยชนที่จะไดรับจาก

สินคา สถานการณตางๆ ที่เผชิญอยู (Situation Influence) อาจมีผลทําใหกระบวนการ 

Circumstance ซึ่งอาจเปนสถานการณทีไ่มอาจคาดคะเนได ขณะที่ผูบริโภคกําลังจะซ้ือสินคา อาจมี

ปจจัยบางอยางมากระทบกระเทือนตอความต้ังใจซื้อ ตัวอยางเชน ความไมพอใจในลักษณะของ

พนกังานขาย ความกงัวลใจเกี่ยวกับรายได เหตุการณการเปล่ียนแปลงสถานการณทางสังคม เชน ตก

งาน หรืออาจจะเปนเหตุการณเกี่ยวกบัทางเลือก เชน ยี่หอที่เรากําลังพจิารณาอาจเกดิจากการ

เปล่ียนแปลงอยางกะทันหนั 

 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลังการซ้ือหรือทดลองใช

สินคา ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจในตัวสินคา (Satisfaction / 

Dissatisfaction) ซึ่งความพอใจหรือไมพอใจ จะมีผลตอความเชื่อ ทัศนคติและความต้ังใจในการซ้ือ
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คร้ังตอๆ ไป กลาวคือ ถาซ้ือมาใชแลวดี ความรูสึกพอใจนี้ก็จะถูกเก็บเปนความเชื่อตอตัวสินคา และทํา

ใหเกิดทัศนคติที่ดี ผลที่ตามมาก็คือ ความสนใจซ้ือซ้ําและอาจบอกตอผูอ่ืน แตถาเกิดความไมพอใจก็

จะเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบความเช่ือ ทัศนคติ และทําใหไมสนใจซื้อสินคาประเภทนีห้รือยีห่อนี้อีก 

การตัดสินใจซือ้ก็จะเร่ิมตนกลับไปที่การเร่ิมหาขอมูลใหมเกี่ยวกับสินคาอ่ืนหรือยีห่ออ่ืนๆ ใหมอีกคร้ัง 

ความไมพอใจหลังการซ้ือหรือใชสินคามีสาเหตุทัว่ไปดังนี ้

 ความรูสึกไมแนใจ เพราะในข้ันการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคพบวาสินคามทีั้งขอดีและขอเสียเมื่อ

ซื้อมาใชแลวผูบริโภคยังมีความรูสึกไมแนใจติดอยูตลอดเวลา 

 ความรูสึกไมดีหลังการซ้ือ และไดยินไดฟงเร่ืองบกพรองตางๆ ของสินคาที่ซื้อมาทราบ

ภายหลังวาสินคาอยางเดียวกันนัน้ สามารถซ้ือไดถกูกวาถาซ้ือจากที่อ่ืนพบวาสินคานั้นทํางานไดไม

เปนทีพ่อใจ เมื่อเกิดความไมพอใจ ผูบริโภคมีวิธีที่จะผอนคลายไดโดยการขายสินคานัน้ใหกับคนอ่ืน

ตอไป หรือคืนสินคาไป หรือพยายามหาขาวสารอ่ืนมาเสริมความเช่ือมั่น วาสินคานัน้ยงัมีคุณบัติเดน

ดานอ่ืนๆ สนับสนุนอยู และในท่ีสุดก็จะไมซื้อและใชสินคานั้นอีกตอไป (กาญจนา แกวเทพ. 2543: 

306-312) 

 จากแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ จะเหน็ไดวาผูบริโภคมพีฤติกรรมการ

ประเมินผลการตัดสินใจซื้อจากทัศนคติของบุคคลอ่ืน จากสถานการณทีไ่ดคาดคะเนและไมได

คาดคะเน ผูวจิัยจึงไดนาํแนวความคิดนี้มาศึกษาถึงทัศนคติของบุคคลอ่ืน และสถานการณใดทีม่ผีลตอ

แนวโนมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตกาซธรรมชาติ NGV สวนบุคคลของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 ความหมายของทัศนคติ (Attitude) 

 ไดมีผูใหความหมายของทัศนคติไว ดังนี ้

 เสรี วงษมณฑา (2542: 106) ไดใหความหมายของทัศนคติ (Attitude) วาเปนความรูสึก

นึกคิดของบุคคลที่มีตอบุคคลส่ิงของ หรือความคิดทัศนคติเปนส่ิงที่จะชักนําบุคคลใหเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม ซึง่นกัการตลาดจําเปนตองใชเคร่ืองมือการตลาด เพื่อกําหนดทัศนคติทีดี่ตอตราสินคาหรือ

บริการหรือชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติในทางบวกตอสินคาหรือบริการ ซึ่งมีผลชักนําใหเกิด

พฤติกรรมการซ้ือสินคาแตในความหมายศัพทคือ ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Readiness to act) 

 สมยศ นาวีการ (2521: 82-83) ไดใหความหมายของทศันคติวา เปนความรูสึก และการ

ประพฤติในแนวใดแนวหนึ่ง โดยเฉพาะตอวัตถุบางอยางอยูเสมอๆ โดยประเด็นสําคัญคือ ทัศนคติไม

คอยจะมีการเปล่ียนแปลง ถาหากวาไมมีแรงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง ทัศนคติของบุคคลใด
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บุคคลหนึ่งตอวัตถุบางอยางจะมีทัง้ความรูและความเชื่อ ถาหากวาบุคคลใดมีความเชื่อมีทัศนคติทีไ่มดี 

แลวยอมจะแสดงใหเห็นเปนนยัวาเขาจะมีความรูสึกและความเชื่อในทางลบ 

 ชิฟแมน และคนุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657; 2000: 200) ไดใหความหมาย

ของทัศนคติวา หมายถึงความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรู ทําใหมพีฤติกรรมทีช่อบหรือไมชอบตอส่ิง

ใดส่ิงหนึง่ หมายถงึลักษณะของความโนมเอียงทีเ่รียนรูเมื่อมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่พงึ

พอใจหรือไมพงึพอใจที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึกภายในที่สะทอนวา

บุคคลมีความโนมเอียงพอใจหรือไมพอใจตอส่ิงหนึ่ง เชน ตราสินคาบริการของรานคาปลีก เนื่องจาก

เปนผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเหน็ไดโดยตรง แตตองแสดงวา บุคคล

กลาวถึงอะไรหรือทําอะไร 

 คอตเลอร (Kolter. 2000: 175) กลาววา ทัศนคติ (Attitude) คือความโนมเอียงของ การ

ปฏิบัติ และอารมณของบุคคลที่ประเมนิบางส่ิงบางอยางวาพอใจหรือไมพอใจ ส่ิงนั้นอาจเปนวัตถุบาง

ส่ิงหรือแนวคิด (Idea) ก็ได 

 คาแพลน (Kaplan. 1965: 154) กลาววา ทัศนคติ เปนความโนมเอียงหรือความรูสึกที่มี

ตอส่ิงตางๆ ในลักษณะที่แนนอนซ่ึงเกิดจากการเรียนรู การวิเคราะหความจริง และการตัดสินใจอยาง

รอบคอบ แตแทจริงแลว ทศันคติสวนใหญจะเกิดจากอารมณทีม่ีตอบุคคล ความคิด และส่ิงตางๆ

ทันทวงท ีโดยไมคอยคํานึงถงึความเปนจริงของสถานการณเหลานั้น 

 โบวี,่ ฮุสตัน และ ทิล (Bowee; Housten; & Thill. 1995: 121) กลาววา ทัศนคติ 

หมายถงึความโนมเอียงในดานบวก หรือความโนมเอียงในดานลบของบุคคลทีม่ีตอสินคา บุคคล 

สถานที่ แนวคิดหรือประเด็นตางๆ ซึ่งทัศนคติมีความสาํคัญมากตอนกัการตลาดเพราะทัศนคติมี

ความสัมพันธตอกระบวนการเลือกซื้อและการกระทําการซื้อของผูบริโภคทั้งหลาย 

 เอดเวิรด และ เทอรสโตน (Edwards.1957: 2; & Thurstone. 1946) กลาววาทศันคติ 

คือ ระดับความมากนอยของความรูสึก ในดานบวกและลบ ที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ ซึ่งอาจจะเปนอะไรก็ได

เชน ส่ิงของ บุคคล บทความ ความคิด ฯลฯ ความรูสึกเหลานี ้สามารถบอกความแตกตางวาเหน็ดวย

หรือไมเหน็ดวย 

 ลอดอน และ บิตตา (Loudon; & Bitta. 1993: 423) ไดใหความหมายของทศันคติ 

(Attitude) วาหมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอวัตถอุยางหนึ่งวามลัีกษณะอยางไร มี

ความรูสึกทางบวกหรือทางลบ ชอบ หรือไมชอบ เหน็ดวยหรือคัดคาน ซึ่งตามความหมายนี้เปนการ

มองทัศนคติในแงของความรูสึกหรือปฏิกิริยาทาทางที่มตีอวัตถุ 
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 โรเซนเบิรก และ ฮอฟแลนด (Rosenberg; & Hovland. 1960: 1) ไดใหความหมายของ

ทัศนคติไววา ทัศนคติโดยปกติสามารถนิยามวา เปนการจูงใจตอแนวโนมในการตอบสนองอยาง

เฉพาะเจาะจงกับส่ิงที่เกิดข้ึน 

 มันน (Norman L. Munn. 1971: 71) กลาววา ทัศนคติคือ ความรูสึกและความคิดเหน็ที่

บุคคลมีตอส่ิงของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใดๆ ในที่จะยอมรับหรือปฏิเสธซ่ึงมผีลตอ

ทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ดวยพฤติกรรมอยางเดียวกนัตลอด 

 นิวคอมป (รวีวรรณ อังคนุรักษพนัธ. 2533: 10; อางอิงจาก Newcomb. 1954: 128) 

กลาววา ทัศนคติ หมายถงึ ความรูสึกของจิตใจที่มีประสบการณทัศนคติที่เราจะไดรับ อาจมากหรือ

นอยก็ได ทัศนคติที่แสดงออกไดทางพฤติกรรมแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ แสดงออกในลักษณะพงึ

พอใจ เหน็ดวยหรือชอบ ถาคนมีลักษณะตอส่ิงเราอยางใดอยางหน่ึงทาํใหเกิดความเบ่ือหนาย ชักชา

อยากหนีใหหางจากส่ิงนัน้ ลักษณะนี้เรียกวาทัศนคติเชิงพิเศษ หรือถาจะแบงใหละเอียด ก็จะเปน

ทัศนคติอีกแบบหน่ึง คือ รูสึกเฉยๆ ไมถึงกบัชอบหรือเกลียดเรียกวาทัศนคติแบบกลาง 

 จากแนวคิดและความหมายของทัศนคติที่กลาวมา สรุปไดวา ทศันคติ (Attitude) 

หมายถงึ ความรูสึกนกึคิดที่อยูภายในของบุคคลที่อาจแสดงออกมาไดทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะ

สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของอารมณวาพอใจหรือไมพอใจ เหน็ดวยหรือไมเหน็ดวยตอส่ิงตางๆ และ

ความรูสึกนั้นจะแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม 
2.1 องคประกอบของทัศนคต ิ

 จากความหมายของทัศนคติดังกลาวมา โรเบิรตสัน (ธงชัย สันติวงษ. 2549: 169; อางอิงจาก 

Robertson. 1970: 63-64) ไดกลาวถงึการอธิบายเกี่ยวกับทัศนคติวา นักทฤษฎีสวนมากตางกส็รุปผล

เปนแนวความคิดที่ตรงกันวา ทัศนคติและความเช่ือมิใชส่ิงที่แยกจากกัน แตรวมกันอยูเปนสวนตางๆ ที่

ประกอบเขาดวยกนั นักวิชาการดานพฤติกรรมผูบริโภคก็เหน็ตรงกนัในการอธิบายดังกลาว และเห็น

พองตรงกนัวา ทัศนคติประกอบดวยสวนประกอบ 3 สวนคือ 
2.1.1 ความเขาใจหรือสวนของความเชื่อ (Cognitive or Belief Component) มี

ขอบเขต ครอบคลุมถึงขาวสารขอมูลและความเชื่อที่มตีอส่ิงของหรือปรากฏการณตางๆ ส่ิงเหลานี้

เปนขอมูลที่ไดเก็บสะสมมาและการมีประสบการณมาจากอดีต ความเชื่อนี้จะเปนความเชื่อที่ไดมาจาก

การประเมนิซึง่มักจะมีแนวโนมทางใดทางหนึง่วา ดี-ไมดี, ชอบ-ไมชอบ, มีคุณคา-ไมมีคุณคา เปนตน 
2.1.2 ความชอบพอหรือสวนของความรูสึก (Affection or Feeling Component) 

มีขอบเขต ครอบคลุมถึงความรูสึกตางๆ รวมทั้งอารมณดวย ความรูสึกเหลานี้จะเกิดข้ึนจากสาเหตุ

หลายทางเชนบุคลิกทาทาง อุปนิสัย และส่ิงจูงใจ ความรูสึกอาจแสดงออกเปน ดี-เลว, เกลียด-รัก, 

บวก-ลบ เปนตน 
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2.1.3 พฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออก (Behavioral Action Tendency 
Component) หมายถึงแนวโนมของการประพฤติหรือการกระทํา ซึ่งเปนไปในทางใดทางหนึง่ และจะ

กลับกลายมาเปนการเรียนรูในสิ่งที่ไดปฏิบัติตอบตางๆ แลวเก็บสะสมไวในความทรงจําโดยผานสวน

ของประสบการณที่ไดรับมาในอดีตจะเหน็ไดวาการที่บุคคลมีทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดตางกนั ก็

เนื่องจากบุคคลมีความเขาใจ มีความรูสึก หรือมีความคิดแตกตางกนันั่นเอง ดังนัน้สวนประกอบ

ทางดานความคิด หรือความรู ความเขาใจ จึงนับไดวาเปนสวนประกอบข้ันพืน้ฐานของทัศนคติและ

สวนประกอบนี ้ จะเกี่ยวของสัมพนัธ กับความรูสึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกตางกนัทัง้ใน

ทางบวกและทางลบ ซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณและการเรียนรู 

 พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากทนัคติมีข้ันตอนดังนี ้

 

 

 

 K = Knowledge  เปนการเกินการเรียนรูจากส่ิงเราภายนอกและภายใน 

 A= Attitude   เปนการเกิดทศันคติ เมื่อเกดิความรูแลวในข้ันตอมาจะเกิดเปน 

        ความรูสึกชอบ ไมชอบ เห็นดวย หรือไมเหน็ดวย 

 P= Practice   เปนการเกิดพฤติกรรมหลังจากการเกิดทัศนคติ 

 

 ทัศนคติทีม่ีตอส่ิงหนึ่ง คําวา ส่ิงหนึ่ง (Object) ในความหมายของทัศนคติทีมุ่งสู

ผูบริโภคจะสามารถตีความอยางกวางวา ประกอบดวยแนวความคิดการบริโภคเฉพาะอยาง หรือ

แนวความคิดที่สัมพนัธกับการตลาดเชนผลิตภัณฑ ชนดิของผลิตภัณฑ ตราสินคา บริการ ความเปน

เจาของ การใชผลิตภัณฑ การโฆษณา ราคาเฉล่ีย ส่ือกลาง หรือ ผูคาปลีก 

 ทัศนคติเปนเร่ืองของส่ิงหนึง่ที่ไดถูกเรียนรูมา (Attitudes are a learned 

predisposition) ซึ่งไดแก ความรู ความเช่ือ คานยิม มีการตกลงกนัไววา ทัศนคติมีการเรียนรูได ซึ่ง

หมายความวา ทัศนคตินั้นเกี่ยวของกบัพฤติกรรมการเรียนรู เปนผลมาจากประสบการณโดยตรง

เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ขอมูลจากผูอ่ืน หรือการเปดรับจากส่ือมวลชน 

 ทัศนคติไมเปล่ียนแปลงมีแนวโนมคงเสนคงวา (Attitude have consistency) คือ

ทัศนคติในทุกๆ เร่ืองมีความสอดคลองกันและเปนไปในทางเดียวกัน เชน ถาเร่ืองความอิสรเสรี ก็จะไม

ชอบใหใครบังคับและเม่ือไรก็ตามที่ไมสอดคลองกันกจ็ะเกิดความหงดุหงิด พฤติกรรมและทัศนคติตอง

สอดคลองกันและมีผลตอจิตใจมาก ลักษณะของทัศนคติคือ ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่แสดงออก

แมวาจะมีแนวโนมคงที ่แตอยางไรก็ตามทศันคติ ไมจําเปนตองถาวรเสมอไป สามารถเปล่ียนแปลงได 

K = Knowledge  A = Attitude P = Practice 
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 ทัศนคติเกิดข้ึนภายใตสภาวะแวดลอม (Attitudes occur within a situation) 

ทัศนคติเกิดข้ึนภายใตเหตุการณ และสถานการณที่ซึง่มีลักษณะเฉพาะในดานของเวลา ซึ่งมีอิทธิพล

ตอความสัมพนัธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมในสถานการณเฉพาะอยาง ซึ่งอาจเปนสาเหตุทาํให

ผูบริโภคมีพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับทัศนคติได 
2.2 ประเภทของทัศนคต ิ

 ทัศนคติเปนขบวนการอันตอเนื่องขององคประกอบทางจิตใจของบุคคลที่แสดงตอบตอส่ิงเรา 

โดยบุคคลสามารถแสดงทศันคติออกได 3 ประเภท คือ 

2.2.1 ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) เปนทัศนคติที่ชกันําใหบุคคลแสดงออก 

มีความรูสึก หรืออารมณจากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอ่ืน หรือส่ิงใดสิ่งหนึง่ รวมทัง้

หนวยงาน องคกรและการดําเนนิกิจการขององคกร 

2.2.2 ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) หรือทัศนคตทิี่ไมดี คือทัศนคติที่สราง

ไปในทางเสื่อมเสีย ไมไดรับความเชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทัง้

เกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึง่ เร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหนึง่ หรือ หนวยงาน องคกร สถาบัน 

และการดําเนนิกิจการขององคกรและอ่ืนๆ เชน พนักงาน เจาหนาที่บางคนอาจมีทัศนคติเชงิลบตอ

บริษัท กอใหเกิดอคติข้ึนในจิตใจ จนพยายามประพฤติปฏิบัติตนตอตานกฎระเบียบของบริษัทอยูเสมอ 

2.2.3 ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) คือทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเหน็

ในเร่ืองราว หรือปญหาใดปญหาหนึง่ หรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคกร และอ่ืนๆ โดยส้ินเชิง 

เชน นิสิตบางคนอาจมีทัศนคตินิ่งเฉยอยางไมมีความคิดเห็นตอปญหาใดๆทั้งส้ิน 

  ทัศนคติทัง้ 3 ประเภทนี ้ แตละบุคคลอาจมีเพียงทศันคติประเภทเดียว หรือทั้งสาม

ประเภทก็ได ข้ึนอยูกับความมั่นคงในความรูสึกนกึคิด ความเชื่อ คานิยมอ่ืนๆที่มีตอบุคคล ส่ิงของ การ

กระทาํสถานการณ สินคาหรือบริการ 
2.3 หลักในการวดัทัศนคติ 

 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2534: 94) กลาววา หลักที่สําคัญที่ตองนาํมาพิจารณาในการสราง

และประเมินผลของการวัดคือ 

2.3.1 ความเปนมิติเดียวกนั (Unidimensionality) ในที่นีห้มายความวา สเกลที่ใช

วัดควรจัดส่ิงเด่ียวกนัที่จะทาํไดในกรณีของการวัดทัศนคติส่ิงที่เปนปญหาคือ เนื้อหาของรายการแตละ

รายการที่ปรากฏเห็นอาจไมแสดงใหเหน็ไดชัดเจนวารายการนั้นจริงๆ วัดอะไร ดวยเหตุนี้จงึตองให

เทคนิคการศึกษาความสัมพนัธรวม (Correlation Techniques) เพื่อกําหนดวารายการตางๆ เหลานี้มี

การรวมกลุมกนัอยางไรและรายการใดเปนรายการทีว่ัดเร่ืองนัน้ไดดีที่สุด 
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2.3.2 ความมีเสนตรงและความมีชวงเทากนั (Linearity) สเกลที่ดีควรเปนสเกลที่

สามารถเรียงตําแหนงคนบนเสนตรงเดียวกัน เพื่อความสามารถในการเปรียบเทยีบและควรมีระบบการ

ใหคะแนนท่ีหนวยแตละหนวยมีชวงที่แนนอน เพื่อจะไดเปรียบเทียบกับคาของรายการอ่ืนได นอกจากนี้

แลวยังเปนการยากที่จะกาํหนดไววารายการตางๆ ที่ใชมีลักษณะเปนมิติเดียวเชิงเสนตรงหรือไม ใน

การวิจยัจึงนิยมใช คะแนนมีลักษณะเปนเชิงอันดับมากกวาคะแนนทีม่ีระดับการวัดแบบชวง 

2.3.3 ความเชื่อถือได (Reliability) ความสอดคลองกัน มาตราวัดอันเดียวกันหากวัด

ส่ิงเดียวกันในเวลาใกลเคียงกัน ควรใหผลที่สอดคลองกนั ความเช่ือถอืไดของการวดั ทัศนคติสวนหนึ่ง

ข้ึนอยูกับความหมายของคําถามสวนหนึง่อยูที่อยูที่ความหลากหลาย ยิ่งคําถามยาวและมีความ

หลากหลายมากผลของการวัดที่เปนไปไดยาก เพราะคนจะมีปฏิบัติตอสเกลคร้ังทีส่องแตกตางไปจาก

ปฏิกิริยาคร้ังแรก ดังนั้น หากความสอดคลองกันของคะแนนหรืออันดับมีถงึรอยละ 80 ก็นับวาใชได

และเปนทีย่อมรับกันโดยทัว่ไป 

2.3.4 ความถูกตองของการวัด (Validity) ในที่นีห้มายถงึ สเกลที่สรางข้ึนมานัน้วัด

ในส่ิงที่ตองการที่จะวัดหรือไม ผูวิจยัตองระมัดระวังเพราะบางคร้ังผูวิจัยอาจมุงไปที่ความเปนมิติ

เดียวกนัของการวัดโดยรักษาเอาไวแตเฉพาะรายการที่มคีวามสัมพันธกัน ผูวิจัยอาจตองการสรางสเกล

วัดการชอบใหอํานาจ แตหากไมระมัดระวังอาจลงเอยดวยการวัดยอมรับอํานาจ เปนตน 

2.3.5 ความสามารถในการสรางใหมได (Reproducibility) ในที่นีห้มายถึง เมื่อได

คะแนนของการวัดแลวหากวิธีการวัดที่ใชมีระบบดี ผูวจิัยสามารถทีจ่ะทํานายไดวาจากคะแนนที่ไดนั้น 

ผูตอบคําถามขอใด อยางไร สามารถที่จะสรางแบบแผนของคําตอบไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็เปนส่ิงที่

ทําไดยากทัง้นีเ้พราะทัศนคติบางอยางไมมคีวามเปนมิติเดียวกนั และคะแนนที่ไดจึงรวมกนัไมได 
2.4 ลักษณะสําคัญของทัศนคติ 

 ดํารงศักด์ิ ชัยสนทิ และคณะ. (2543: 22) ไดกลาวไววา ทัศนคติแบงกวางๆ ไดเปน 2 

ประเภทคือ 

2.4.1 ทัศนคติทั่วไป (General Attitude) ไดแก สภาพจติใจแบบกวางๆ ซึ่งเปน

แนวความคิดประจําตัวของบุคคลนั้นเปนพฤติกรรม บุคลิกภาพกวางๆ เชน การมองโลกในแงดี การ

เครงในระเบียบ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ความเช่ือฯ 

2.4.2 ทัศนคติเฉพาะอยาง (Specific Attitude) ไดแกสภาพทางจิตใจทีบุ่คคลมีตอ

วัตถุส่ิงของบุคคลอ่ืน สถานการณและอ่ืนๆ เปนไปอยางๆ ไป ทัศนคติในวงแคบเชนนี้มกัแสดงออกใน

ลักษณะทีว่าชอบหรือไมชอบ ถาชอบหรือเห็นวาดีกเ็รียกวามทีัศนคติที่ดีตอส่ิงนัน้หรือ บุคคลอ่ืน ถาไม

ชอบหรือเหน็วาไมดีก็เรียกวาทัศนคติที่ไมดีตอส่ิงนั้นหรือบุคคลนั้น 
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2.5 การเกิดทัศนคติ (Attitude Formation) 
 ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท และคณะ (2543: 23) ทัศนคติเปนสิ่งที่จากการเรียนรู (Learning) จาก

แหลงทัศนคติ (Source of Attitude) ตางๆ ที่มีอยูมากมายแหลงที่ทาํใหเกิดทัศนคติทีสํ่าคัญ มีดังนี ้

2.5.1 ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ

เฉพาะอยางตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางที่ดีหรือไมดี จะทาํใหบุคคลนี้เกิดทศันคติตอส่ิงนัน้ไปในทิศทางที่เคย

มีประสบการณมากอน 

2.5.2 การติดตอสือ่สารกับบุคคลอ่ืนๆ (Communication from Other) การได

ติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนทาํใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตางๆ จากผูอ่ืนได 

2.5.3 ความเกีย่วของกับสถาบนั เชน โรงเรียน วัด หนวยงานตางๆ ซึ่งสถาบัน

เหลานั้นจะเปนแหลงที่มาและสนับสนุนใหเกิดทัศนคติบางอยางข้ึนได 
2.6 ความสาํคัญของทัศนคตติอการตลาด 

 ยุทธนา ธรรมเจริญ และคณะ (2539: 154) ไดใหความคิดเห็นไววา วัตถุประสงคสวนใหญ

ทางการตลาดคือ ตองการที่จะมีอิทธพิลตอทัศนคติของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดทัศนคติใน

ทางบวกหรือทางที่ดีตอสินคาหรือบริการ เพื่อใหทัศนคตินั้นผลักดันใหเกิดพฤติกรรมในการบริโภคหรือ

ใชสินคา ทัศนคตินั้นถือวาเปนผลรวมของหลายองคประกอบ และมีอิทธพิลสําคัญทีม่ีผลตอวิถีทางการ

ดําเนนิชีวิตของบุคคล และยังเปนตัวการสําคัญในการกอใหเกิดพฤติกรรม เชนจะซื้อตราสินคาใด จะ

ซื้อที่รานไหน เปนตน เพราะฉะนัน้ความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติจึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับการวางแผนกล

ยุทธการตลาดไดอยางถกูตองเหมาะสม ดังนัน้จึงอาจสรุปไดวาทัศนคติมีความสาํคัญและมีประโยชน

ตอการตลาด ดังนี้คือ 
2.6.1 ทัศนคติเปนตัวแปรที่ใชวดัความมีประสิทธภิาพของกิจกรรมทาง

การตลาดได ถากิจกรรมทางการตลาด เชนการโฆษณาสินคาตามส่ือตางๆประสบผลสําเร็จ ทัศนคติ

ของผูบริโภคที่มีตอตราสินคานัน้จะตองดี คือผูบริโภคมีความชอบในตัวสินคาหรือบริการ 

2.6.2 ทัศนคติชวยประเมินกจิกรรมทางการตลาดกอนนาํออกไปใชจริง คือการ

ทําการทดสอบ (Pretest) โดยวัดทศันคติของกลุมเปาหมาย ถาผลทัศนคติเปนไปในทางบวก 

หมายความวากิจกรรมทางการตลาดนัน้สามารถนําออกไปใชไดจริง แตถาผลทัศนคติเปนไปในทางลบ 

ก็หมายความวากิจกรรมทางการตลาดนั้นไมควรนําออกมาใช 
2.6.3 ทัศนคติใชในการแบงสวนตลาด (Marketing Segmentation) และการ

ตัดสินใจเลือกสวนของตลาดที่ตองการ โดยอาจจะแบงกลุมผูบริโภคเปนสวนตลาดที่มทีัศนคติที่ดี

ตอสินคาและตราสินคา และกลุมที่มีทัศนคติที่ไมดีตอสินคาและตราสินคา นักการตลาดมักตัดสินใจ

เลือกและดําเนินแผนการตลาด ในสวนตลาดที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสินคาและตราสินคามาเปน

กลุมเปาหมาย 
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2.6.4 ทัศนคติของผูบริโภคตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Attributes) ทาํให

ธุรกิจทราบไดวาทัศนคติของผูบริโภคจะมีตอผลิตภัณฑเชนไร 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
 ทฤษฎปีจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของ

ลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นความ

คุมคา รวมถึงการมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อเพื่อใหความ

สะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและพฤติกรรมอยางถูกตอง (เสรี 

วงษมณฑา. 2542: 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงรายละเอียดของสวนผสมการตลาด (Marketing Mix: 4P’s Strategy) 

        ที่มา : เสรี วงษมณฑา. (2542). กลยทุธการตลาด : การวางแผนการตลาด. หนา 11 

ตลาดเปาหมาย  

(Target Marketing) 

ความตองการและ

พฤติกรรมของ 

ผูบริโภคที่เปน 

เปาหมาย 

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

• สินคาใหเลือก (Product Variety) 

• คุณภาพสินคา (Quality) 

• ลักษณะ (Feature) 

• การออกแบบ (Design) 

• ตราสินคา (Brand Name) 

• การบรรจุหีบหอ (Packaging) 

• ขนาด (Size) 

• บริการ (Service) 

• การรับประกัน (Warranties) 

การสงเสริมการขาย 
 (Promotion) 

การจัดจําหนาย  
(Place) 

ราคา (Price) ผลิตภัณฑ (Product) 

• ราคาสินคาในรายการ (List Price) 

• สวนลด (Discounts) 

• สาวนยอมให (Allowances) 

• ระยะเวลาการชําระเงิน (Payment 

Period) 

• ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit Term) 

• ฯลฯ 

• ชองทาง (Channels) 

• การเลือกคนกลาง (Assortment) 

• ทําเลที่ต้ัง (Location) 

• การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสู

ตลาด (Market Logistic) 

• สินคาคงเหลือ (Inventory) 

• การขนสง (Transportation) 

• การคลังสินคา (Warehousing) 

• ฯลฯ 

 

• การโฆษณา (Advertising) 

• การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal 

Selling) หรือ การใชหนวยงานขาย 

(Sales Force) 

• การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

• การใหขาวและการประชาสัมพันธ 

(Publicity and Public Relations) 

• การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

และ การตลาดเช่ือมตรง (Online 

Marketing) 

• ฯลฯ 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 35-36) ไดอธิบายรายละเอียดวา สวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกนัเพือ่สนอง

ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือดังตอไปนี้ 
1. ผลิตภัณฑ (Product) 

  หมายถงึ ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาใหพงึพอใจ 

ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคาบริการ 

ความคิด สถานที ่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ใน

สายตาลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑตองพยายามคํานงึปจจัยตอไปนี ้

1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ (หรือ) ความ

แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) 

เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงทีแ่ตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะ

ใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซึ่งตองคํานงึถงึความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหดียิง่ข้ึน 

1.5 กลยุทธเกีย่วกบัสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และ สายผลิตภัณฑ 

(Product Line) 
2. ราคา (Price) 

  หมายถงึ คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดข้ึนมาถัดจาก 

Product ราคาเปนตนทนุ (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทยีบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑ

กับราคา (Price) ผลิตภัณฑนัน้ ถาคุณคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนัน้ผูกาํหนดกลยทุธดาน

ราคาตองคํานงึ 

2.1 คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการ

ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

2.2 ตนทนุสินคาและคาใชจายทีเ่กี่ยวของ 
2.3 การแขงขัน 

2.4 ปจจัยอ่ืนๆ กลยุทธดานราคา 
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3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกบัขอมูลระหวางผูขายกบัผูซือ้เพื่อสรางทัศนคติและ

พฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนกังานขายทําการขาย (Personal Selling) และการ

ติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึง

อาจจะเลือกใชหนึง่หรือหลายเคร่ืองมือ ตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสม

ประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาควาเหมาะสมกับลูกคา 

ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกนัได เคร่ืองมือสงเสริมที่สําคัญ มีดังนี ้

3.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกีย่วกับองคการ

และ/หรือผลิตภัณฑ บริการ ความคิด ที่ตองมีการจายเงนิโดยผูอุปถมัภรายการ กลยุทธในการโฆษณา

จะเกี่ยวของกบั 

3.1.1 กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative’ Strategy) และยุทธ

วิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) 

3.1.2 กลยุทธส่ือ (Media Strategy) 

3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจง

ขาวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ 

3.2.1 กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) 

3.2.2 การจัดการหนวยงานขาย (Sales Force Management) 

3.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กจิกรรมการสงเสริมที่

นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนกังานขาย และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซึ่ง

สามารถกระตุนความสนใจทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง การ

สงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 

3.3.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค 

(Consumer Promotion) 

3.3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง 

(Trade Promotion) 

3.3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงาน

ขาย (Sales Force Promotion) 
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3.4 การใหขาวและการประชาสัมพนัธ (Public and Public Relations) การ

ใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ

หมายถงึ ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึง่เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับ

กลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response 

Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมาย

เพื่อใหสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถงึวธิีการตางๆ ที่นกัการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ

โดยตรงกับผูซือ้และทําใหเกดิการตอบสนองในทันที ประกอบดวย 

3.5.1 การขายทางโทรศัพท 

3.5.2 การขายโดยใชจดหมายตรง 

3.5.3 การขายโดยใชแคตตาล็อค 

3.5.4 การขายทางโทรทัศน วิทย ุหรือหนังสือพมิพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรม

ตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ 
4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) 

  หมายถงึ โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบนัและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยาย

ผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยงัตลาดสถาบันทีผ่ลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบัน

การตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง คลังสินคา และ การเก็บ

รักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี ้

4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถงึ เสนทางที่

ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธิท์ี่ผลิตภัณฑถูกเปลีย่นมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย

จึงประกอบดวยผูผลิตคนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
4.2 การสนับสนนุการกระจายตัวสนิคาสูตลาด (Market Logistics) 

หมายถงึ กิจกรรมที่เกีย่วของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรมการกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานทีสํ่า คัญตอไปน้ี การขนสง (Transportation) 

การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) การบริหารสินคาคงเหลือ 

(Inventory Management) 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเร่ือง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง

การตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดย

แบงออกไดดังนี ้
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 ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจกระทบตอ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลบัซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเร่ืองเหลานีแ้ลวใน

ฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกทีง่ายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคย เพื่อใหผูบริโภคที่ไม

ตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเร่ืองของรูปรางของผลิตภัณฑ 

ตลอดจนหีบหอและปายฉลาก สามารถกออิทธพิลตอกระบวนการซ้ือของผูบริโภค หีบหอที่สะดุดตา

อาจทาํใหผูบริโภคเลือกไวเพือ่พิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็น

คุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือ

สินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซือ้ดวย 

 ราคา (Price) ราคามีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการประเมินทางเลือก 

และทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคานอย ลด

ตนทนุการซ้ือหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจอยางกวางขวาง 

ผูบริโภคมักพจิารณาราคาละเอียด โดยถือเปนอยางหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวของสําหรับสินคา

ฟุมเฟอย ราคาสูงไมทาํใหการซื้อลดนอยลง นอกจากนี้ราคายังเปนเคร่ืองประเมนิคุณคาของผูบริโภค

ซึ่งก็ติดตามดวยการซื้อ 

 ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยทุธของนักการตลาดใน

การทาํใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธพิลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มี

จําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อกจ็ะทาํใหผูบริโภคนาํไปประเมินประเภทของชองทางที่นาํเสนอก็

อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาทีม่ีของแถมในรานเสริมสวยช้ันดีใน

หางสรรพสินคาทาํใหสินคามีชื่อเสียงมากกวานําไปใชบน ชั้นวางของในซุปเปอรมารเก็ต 

 การสงเสริมตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมตลาดสามารถกอ

อิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินซื้อ ขาวสารทีน่ักการตลาดสงไปอาจเตือนใจให

ผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและมันสามารถสงมอบใหได

มากกวาสินคาของคูแขง เมื่อไดขาวสารหลักการซื้อเปนการยนืยนัวาการตัดสินใจซื้อของลูกคาถกูตอง 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

 การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย เพศ 

อาย ุขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชพี การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตรเปน

ลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกาํหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่

ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถงึความคิด และความรูสึกของกลุมเปาหมาย 
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รวมทัง้งายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน โดยตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมดัีงนี ้ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน. 2538: 41) 

 1. อาย ุ(Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค

ที่มีอายุแตกตางกนั โดยนกัการตลาดจะสามารถใชประโยชนจากอายุเปนตัวแบงสวนตลาดได 

 2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรทีสํ่าคัญเชนกนั โดยสตรีจะเปนเปาหมาย และเปนผูบริโภคที่มี

อํานาจในการซื้อสูง ไมวาจะเปนสินคาประเภทใดก็ตาม เชน สินคาสําหรับผูชาย หรือเด็ก กม็ักจะ

สังเกตไดวาผูที่ตัดสินใจซื้อมักเปนสตรีมากกวาเพศอ่ืน 

 3. รายได การศึกษา และ อาชีพ (Income Education and Occupation) ซึ่งนับเปนตัว

แปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความรํ่ารวย มี

อํานาจซื้อสูง แตคนที่มีรายไดปานกลางถึงตํ่า จะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ซึ่งอาจมีความสามารถใน

การซื้อก็ได อาจทาํใหเกิดการสูญเสียลูกคาในกลุมนี้ไปได และปจจัยดานรูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม 

คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ก็อาจเปนเกณฑในการตัดสินใจที่สําคัญไดนอกเหนือจากปจจัยดาน

รายไดเพียงอยางเดียว และในดานของการศึกษา อาชีพ และรายได จะมีแนวโนมความสัมพนัธกนั

อยางใกลชิดในเชิงเหตุและผล เชน บุคคลที่มีการศึกษาตํ่า โอกาสทีจ่ะหางานระดับสูงยาก จึงทาํใหมี

รายไดตํ่า เปนตน 

 พรทิพย สัมปตตะวนิช (2529: 312-316) ไดกลาวถึงลักษณะของผูรับสารโดยกาวิเคราะห

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งแตละบุคคลจะมีความแตกตางกนั โดยทีค่วามแตกตางนี้จะมี

อิทธิพลตอการสื่อสารได ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตรนี้ จะประกอบดวย 

 1. อาย ุ (Age) การจะทําใหผูที่มีอายุแตกตางกันเปลีย่นพฤติกรรมนัน้ มีความยากงาย

แตกตางกนั ผูที่มีอายุมาก ก็จะเปล่ียนแปลงไดยากกวา ซึ่งการชักจูงจติใจหรือโนมนาวจิตใจของคนนัน้

จะยากข้ึนตามอายุของคนที่เพิม่ข้ึน 

 2. เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงมคีวามแตกตางกัน และพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ส่ือสารก็แตกตางกนัดวย ดังนัน้การส่ือสารจําเปนตองทราบวาจะทาํการส่ือสารกับเพศชายหรือหญิง 

 3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญตอประสิทธิภาพของการ

ส่ือสารของผูรับสาร โดยเชือ่วาการศึกษานั้นทําใหมพีฤติกรรมแตกตางกนัออกไป โดยผูที่มีการศึกษา

สูง จะมีความสนใจในเร่ืองที่มีเหตุผลสนบัสนุนทั้งนี้เพือ่นํามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินคา 

 4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายความรวมถงึ 

อาชีพ รายได เชื้อชาติ และ ชาติพันธุ ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว โดยเชื่อวาฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจนัน้มีอิทธพิลตอพฤติกรรมของคน 
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 ดีเฟอล (พีระ จิระโสภณ. 2539: 645-646; อางอิงจาก DeFleur. 1996: unpage) “ทฤษฎี

การสื่อสารมวลชนเกีย่วกบัผูรับสาร” (Theories of Mass Communication) ไดกลาวถงึตัวแปรแทรก 

(Intervening variables) ทีม่ีอิทธพิลในกระบวนการส่ือสารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เห็นวา

ขาวสารมิไดไหลผานจากส่ือมวลชนถึงผูรับสารและเกิดผลโดยตรงทันทีแตมีปจจัยบางอยางที่เกีย่วของ

กับตัวผูรับสารแตละคน เชน ปจจัยทางจิตวทิยาและสังคม ที่จะมีอิทธพิลตอการรับขาวสารนั้น 

DeFleur ไดสอน ทฤษฎีเกีย่วกับเร่ืองนี้ไวดังนี ้

 ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) โดยมีหลักการ

พื้นฐานเกี่ยวกบั ทฤษฏีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล ดังนี ้

 1. มนุษยเรามคีวามแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวทิยาบุคคล 

 2. ความแตกตางนี ้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวะภาค หรือทางรางกายของ

แตละบุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกนัที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู 

 3. มนุษยซึง่ถูกชุบเล้ียงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป

อยางกวางขวาง 

 4. จากการเรียนรูส่ิงแวดลอมทําใหเกิดทศันคติ คานยิม และความเช่ือถือที่รวมเปน

ลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกนัไป 

 ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข ที่กาํหนดการรับรูขาวสารมีบทบาท

อยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร 

 จากแนวคิดและทฤษฎีขางตน ผูวิจัยไดนาํมาใชในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะดาน

ประชากรศาสตร เชน เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกนั

นั้นมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตกาซธรรมชาติ NGV สวนบุคคลของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางไร 

 
5. ความรูทั่วไปเก่ียวกับยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเช้ือเพลิง 

1. ความเปนมา 
 ยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติ หรือภาษาอังกฤษเรียกวา Natural Gas Vehicles หรือเรียกยอๆ 

วา NGV หมายถึงยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) เปนเช้ือเพลิง 

ซึ่งก็เหมือนกับกาซธรรมชาติ ที่นาํมาใชในบานอยูอาศัยในหลายๆ ประเทศ เชน ออสเตรเลีย เพือ่การ

ประกอบอาหาร การทําความรอน และการทําน้าํรอน เปนตน 

 กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลอยางหนึ่ง ซึง่พบไดในแองใตพื้นดิน หรืออาจพบ

รวมกับน้ํามนัดิบ หรือคอนเดนเสท โดยคาดวาจะเปนแหลงพลังงานหลัก ทีจ่ะนํามาใชไดอีกประมาณ 
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60 ปขางหนา ปริมาณสํารองทีพ่ิสูจนแลวทั่วโลกเมื่อป พ.ศ. 2541 มีปริมาณ 5,086 ลานลานลูกบาศก

ฟุต โดยพบมากที่สุด ในสหภาพโซเวยีตเดิม มีปริมาณ 1,700 ลานลานลูกบาศกฟุต รองลงมาคือ

อิหราน 810 ลานลานลูกบาศกฟุต และกาตาร 300 ลานลานลูกบาศกฟุต 

 ยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติไดมีการพัฒนาและนาํมาใชต้ังแตป ค.ศ. 1860 (พ.ศ. 2403) โดย

ชาว ฝร่ังเศสชือ่ Jean Etienne Lenoir แตยังไมเปนทีน่ยิม จนกระทั่งในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 และ

ชวงที่เกิดวิกฤต การณน้าํมันในป ค.ศ. 1973 ซึ่งทาํใหราคาน้าํมนัเพิม่สูงข้ึน สงผลใหการใชกาซ

ธรรมชาติในยานยนตเร่ิมแพร หลายมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา 

นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา 

 ในปจจุบันการเลือกใชเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยในยานยนต เชน กาซ

ธรรมชาติ กาํลังไดรับการสนับสนนุมากข้ึนในหลายๆ ประเทศ อันเนื่องมาจากปญหาคุณภาพอากาศ 

และปญหากาซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนทั่วโลก และดวยคุณสมบัติทางฟสิกสของกาซธรรมชาติที่ใชในยาน

ยนตพบวามีมลพิษ นอยที่สุดเมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม การพฒันาระบบควบคุมมลพิษ

สําหรับยานยนตที่ใชกาซธรรม ชาตินับวายังลาหลังยานยนตที่ใชน้ํามันเช้ือเพลิง เนื่องจากยานยนตที่

ใชน้ํามันเช้ือเพลิงไดมีการพฒันา เทคโนโลยีของเคร่ืองยนตและการปรับปรุงสูตรของนํ้ามนัเช้ือเพลิง

เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมานานกวา แตดวยขอไดเปรียบทางดานสภาพแวดลอม กาซ

ธรรมชาติจึงเปนทางเลือกเชื้อเพลิงหนึ่งสําหรับยานยนตที่จะม ีการใชแพรหลายมากข้ึน 
2. คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ 

 กาซธรรมชาติเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งประกอบดวย ธาตุถานคารบอน (C) กับ

ธาตุ ไฮโดรเจน (H) จับตัวกนัเปนโมเลกุล โดยเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จากการทับถมของซากส่ิงมชีีวิต

ตามชั้นหนิ ดิน และในทะเลหลายรอยลานปมาแลว เชนเดียวกับน้าํมัน และเนื่องจากความรอนและ

ความกดดันของผิวโลกจึง แปรสภาพเปนกาซ  

 คุณสมบัติของกาซธรรมชาติไมมีสี ไมมีกล่ิน (ยกเวนกล่ินที่เติมเพื่อใหรูเมื่อเกิดการร่ัวไหล) 

และไมมีพิษ ในสถานะปกติมีสภาพเปนกาซหรือไอที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยมีคาความ

ถวงจําเพาะตํ่ากวา อากาศจึงเบากวาอากาศ เมื่อเกิดการร่ัวไหลจะฟุงกระจายไปตามบรรยากาศอยาง

รวดเร็ว จึงไมมีการสะสมลุกไหม บนพื้นราบ  

 ความแตกตางระหวางกาซธรรมชาติ (Natural Gas : NG) และกาซปโตรเลียมเหลว 

(Liquefied Petroleum Gas : LPG) ก็คือ 

  กาซธรรมชาติ (NG)  เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนซ่ึงมีองคประกอบของกาซมีเทน 

(Methane) เปนสวนใหญ จึงเปนกาซที่มนี้ําหนกัเบากวาอากาศ การขนสงไปยงัผูใชจะขนสงผานทาง

ทอในรูปกาซภายใต ความดันสูง จึงไมเหมาะสําหรับการขนสงไกลๆ หรืออาจบรรจุใสถังในรูปกาซ
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ธรรมชาติอัดโดยใชความดันสูง หรือที่เรียกวา CNG แตปจจุบันมีการสงกาซธรรมชาติในรูปของเหลว

โดยทาํกาซใหเย็นลงถงึ –160 องศา เซลเซียส จะไดของเหลวทีเ่รียกวา Liquefied Natural Gas หรือ 

LNG ซึ่งสามารถขนสงทางเรือไปที่ไกลๆ ได และเม่ือถึงปลายทางกอนนํามาใชก็จะทาํใหของเหลว

เปล่ียนสถานะกลับเปนกาซอยางเดิม กาซธรรมชาติมีคา ออกเทนสูงถึง 120 RON จึงสามารถนาํมาใช

เปนเช้ือเพลิงในยานยนตได 

  กาซปโตรเลยีมเหลว (LPG) เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งมีองคประกอบของ

กาซโพรเพน (Propane) เปนสวนใหญ จงึเปนกาซทีห่นกักวาอากาศ โดยตัว LPG เองไมมีสี ไมมีกลิ่น

เชนเดียวกับกาซธรรมชาติ แตเนื่องจากเปนกาซทีห่นกักวาอากาศจึงมกีารสะสมและลุกไหมไดงาย 

ดังนัน้ จึงมีขอกําหนดใหเติมสารมีกลิน่ เพื่อเปนการเตือนภัยหากเกดิการร่ัวไหล LPG สวนใหญจะใช

เปนเช้ือเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม โดยบรรจุเปนของเหลวใสถงัทีท่นความดันเพือ่ใหขน

ถายงาย นอกจากนี ้ยังนิยมใชแทนน้ํามนัเบนซินในรถยนต เนื่องจากราคาถูกกวา และมีคาออกเทนสูง

ถึง 105 RON   

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของ NG กับ LPG 

 

คุณสมบัติ 
 

NG LPG 

สถานะปกติ 
 

กาซ (เบากวาอากาศ) กาซ (หนกักวาอากาศ) 

จุดเดือด (องศาเซลเซียส) 
 

-162 -50-0 

อุณหภูมิจุดระเบิดในอากาศ (องศา

เซลเซียส)  
540 400 

ชวงติดไฟในอากาศ (รอยละโดย

ปริมาตร) 
คาสูง 15 15 

  คาตํ่า 5 1.5 

คาออกเทน  RON 120 105 

  MON 120 97 

         ที่มา : การปโตรเลียมแหงประเทศไทย. (2549). กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต. (ออนไลน). 

หมายเหตุ:  

 1. คาออกเทน (Octane number) หมายถงึ หนวยการวัดความสามารถ ในการตานทาน

การน็อคของเคร่ืองยนต 
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 2. RON (Research Octane Number) เปนคาออกเทนท่ีมปีระสิทธภิาพตอตานการน็อคใน

เคร่ืองยนตหลายสูบ ที่ทาํงานอยูในรอบของชวงหมุนตํ่า โดยใชเคร่ืองยนตทดสอบมาตรฐานภายใต

สภาวะมาตรฐาน 600 รอบ ตอนาท ี

 3. MON (Motor Octane Number) เปนคาออกเทนท่ีมปีระสิทธภิาพตอตานการน็อคใน

เคร่ืองยนตหลายสูบ ในขณะทํางานทีร่อบสูง โดยใชเคร่ืองยนตทดสอบมาตรฐานภายใตสภาวะ

มาตรฐาน 900 รอบตอนาท ี
3. ประเภทรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติ NGV 

3.1 รถยนตที่ใชกาซธรรมชาติ NGV ทดแทนการใชน้ํามันเบนซิน โดยแบงลักษณะ

ของเคร่ืองยนตออกเปน 2 แบบ ไดแก 

 

 
ภาพประกอบ 4  แสดงรถยนตใช NGV ระบบเช้ือเพลิงทวิ 

         ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน. (2549). กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต. (ออนไลน). 

 
3.1.1 รถยนตใชกาซ NGV เปนเชื้อเพลิงอยางเดียว (Dedicated NGV)   

สวนใหญผลิตจากโรงงานโดยตรง ใชเคร่ืองยนตที่ออกแบบและพัฒนาข้ึนสําหรับใชกาซธรรมชาติ

โดยเฉพาะ 

3.1.2 รถยนตใชกาซ NGV ระบบเชื้อเพลิงทว ิ(Bi-Fuel System) ซึ่งเปนระบบ

ที่สามารถเลือกใชน้ํามันเบนซินหรือใช NGV เปนเช้ือเพลิงได โดยเพียงแตปรับสวิตชเลือกใชเชือ้เพลิง
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เทานัน้ระบบนีม้ีทั้งผลิตจากโรงงานโดยตรง หรือนํารถยนตเบนซินเดิมมาติดต้ังอุปกรณใช NGV 

เพิ่มเติม ซึ่งแบงได 2 ระบบ คือ 

3.1.2.1 ระบบดูดกาซ (Fumigation System) ซึ่งจะมีอุปกรณผสมกาซกบั

อากาศ (Gas Mixer) ทาํหนาที่ผสม อากาศที่เคร่ืองยนตดูดเขาไปกับกาซ NGV ในอัตราสวนที่

เหมาะสมกับการเผาไหม กอนที่จะจายเขาเคร่ืองยนต ระบบนี้ใชกับเคร่ืองยนตที่จายน้ํามนัเบนซินดวย

คารบูเรเตอรและหัวฉีดอุปกรณหลักๆ ประกอบดวย  

– ถังกาซ ซึ่งตองรับความดันกาซโดยปกติสูงถึง 200 บารหรือ 3,000 

ปอนดตอตารางนิ้ว จึงตองมีความแข็งแรง ถังกาซอาจจะทาํดวยเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือเรซิ่นเสริมใย

สังเคราะหก็ได ขนาดถังที่ติดต้ังกับรถยนตสวนบุคคลและรถแท็กซีข่ณะนี้สวนใหญเปนถงัเหล็กขนาด

ความจุประมาณ 70 ลิตร (น้ํา) มีน้าํหนักประมาณ 63 กก. เมื่อรวมกับน้ําหนกักาซ NGV ที่บรรจุเต็มถัง

อีกประมาณ 15 กก. จะมนี้าํหนักรวมประมาณ 78 กก. ติดต้ังอยูในกระโปรงหลังรถซึ่งจะทําใหมทีีพ่ื้นที่

เก็บของนอยลงไป 

– เตารับเติมกาซ ทําหนาทีรั่บกาซไปบรรจุในถังกาซที่ติดต้ังในกระโปรง

หลังรถ 

– หมอตม หรืออุปกรณปรับความดันกาซ (Pressure Regulator) เปน

อุปกรณที่จะลดความดันกาซจากถงักาซใหอยูในระดับที่จะใชงานในเคร่ืองยนต เนือ่งจากเมื่อลดความ

ดันกาซแลว กาซจะเย็นลงจนอาจจะทาํใหเกิดน้ําแข็งเกาะหมอตมหรืออุดตันทางไหลของกาซได จึง

ตองใชน้ําที่ระบายความรอนจากเคร่ืองยนตมาอุน  คนทั่วไปจึงเรียกอุปกรณลดความดันนี้วา หมอตม 
– อุปกรณปรบัเวลาการจุดระเบิดของเครื่องยนต (Timing 

Advancer) ทําหนาที่ปรับจังหวะการจุดระเบิดของหวัเทียนใหเหมาะกับการเผาไหมกาซ (กรณีที่ใชกาซ

จะปรับใหหวัเทียนจุดระเบิดเร็วข้ึน   เนื่องจากตองการเวลาในการเผาไหมนานกวาน้ํามนัเบนซิน) 

– สวิทชเลือกชนิดเชื้อเพลิง ทําหนาที่ตัด / ตอระบบควบคุมแตละ

เชื้อเพลิงที่ตองการใชระบบดูดกาซนี ้ ยังสามารถแบงระบบควบคุมการจายกาซไดเปน 2 แบบ ไดแก 
แบบวงจรเปด (Open Loop) และแบบวงจรปด (Close Loop) 
      ก. แบบวงจรเปด จะมีอุปกรณหลักๆ ดังขอ 2.1.1-2.1.5 ปริมาณกาซ

ที่จายจะเขาไปผสมกับอากาศที่บริเวณทอรวมไอดี โดยอาศัยแรงดูดจากอากาศที่ปอนเขาสูหองเผา

ไหม ทั้งนีป้ริมาณกาซทีจ่ายจะข้ึนอยูกับการปรับต้ังสกรูปรับกาซหรือวาลวจายกาซที่ผูติดต้ังทําการ

ปรับแตง ซึ่งจะทาํใหไมสามารถควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหมของกาซใหสมบูรณไดในทุกชวงการ

ทํางานของเครื่องยนตตามสภาวะการขับข่ีตางๆ โดยคาอุปกรณและการติดต้ัง ประมาณ 30,000 – 

35,000 บาท (ถังกาซฯ ขนาด 70 ลิตร) 
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      ข. แบบวงจรปด จะมีอุปกรณหลักๆ ดังขอ 2.1.1-2.1.5 นอกจากนี้ยงั

ประกอบดวยชุดควบคุมอิเล็คทรอนิคส (Electronic Control Unit) ชุดควบคุมการจายกาซ (Actuator) 

ตัวตรวจวัดตําแหนงปกผีเส้ือ (Throttle Position Sensor) และตัวตรวจวัดออกซิเจน (Oxygen Sensor) 

แบบวงจรนี้จะควบคุมสวนผสมแบบใชอากาศพอดีสําหรับการเผาไหม (Lambda = 1) ทําใหเกิดการ

เผาไหมของกาซสมบูรณ ทั้งนีป้ริมาณกาซทีจ่ายไปผสมกับอากาศที่บริเวณทอรวมไอดีจะถกูควบคุม 

โดยชุดควบคุมการจายกาซ ซึ่งจะมีชุดควบคุมอิเล็คทรอนิคสควบคุมการเปด - ปดของโซลินอยลวาลว

อีกทหีนึง่ ปริมาณกาซที่จายจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปริมาณออกซิเจนทีเ่หลือจาการเผาไหมในทอไอ

เสีย โดยใชตัวตรวจวัดออกซิเจนและตําแหนงการเปดปดของปกผีเส้ือมาประมวลผลการจายปริมาณ

กาซใหเหมาะกับการทํางานของเคร่ืองยนตตามสภาวะการขับข่ีตางๆ โดยคาอุปกรณและการติดต้ัง 

ประมาณ 40,000 – 50,000 บาท (ถังกาซฯ ขนาด 70 ลิตร) 

                            3.1.2.2 ระบบฉีดกาซ (Multi Point Injection System, MPI ประกอบดวยชุด

อุปกรณหลักๆ ดังนี ้ 

– ชุดควบคุมอิเล็คทรอนิคส (Electronic Control Unit)  

– อุปกรณปรับความดันกาซ (Pressure Regulator)  

– อุปกรณปรับเวลาการจุดระเบิดของเคร่ืองยนต (Timing Advancer)  

– สวิตซเลือกชนดิเช้ือเพลิง     

– ถังบรรจุกาซ (CNG Cylinder)   

– ชุดจายกาซ (Gas  Distributor)     

– ตัวตรวจวัดออกซิเจน(Oxygen Sensor) 

– ตัวตรวจวัดตําแหนงของปกผีเส้ือ (Throttle Position Sensor) 

 ระบบนี้มีการจายเช้ือเพลิงกาซดวยหวัฉีดที่ทอไอดีของแตละสูบโดยเฉพาะ และ

ควบคุมสวนผสมแบบใชอากาศพอดีสําหรับการเผาไหม  (Lambda = 1) แบบวงจรปด (Close Loop) 

ซึ่งจะจายกาซใหพอดีกับอากาศ โดยชุดควบคุมอิเลคทรอนิคสรับสัญญาณมาจากตัวตรวจวดั

ออกซิเจน (วดัปริมาณออกซิเจนที่เหลือจาการเผาไหมในทอไอเสีย) ตัวตรวจวัดตําแหนงของปกผีเส้ือ

และตัวตรวจวดัอ่ืนๆ ทําการประมวลผลควบคุมการเปด - ปดของหัวฉีดกาซปลอยกาซออกไป ที่ทอไอดี

แตละสูบใหเหมาะสมกับปริมาณอากาศทกุสภาวะการทาํงานของเคร่ืองยนต และเกิดการเผาไหมที่

สมบูรณ  

    ระบบนี้ใชกับเคร่ืองยนตทีจ่ายน้ํามันเบนซินดวยหัวฉีด (EFI) โดยคาอุปกรณ

และการติดต้ัง ประมาณ 52,000 – 65,000 บาท (ถงักาซฯ ขนาด 70 ลิตร) 
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 หมายเหตุ ระบบดูดอากาศ (Fumigation System) สามารถใชกบัเคร่ืองยนตจายน้าํมนั

เบนซินดวยหัวฉีด (EFI) ได ซึ่งจะทาํใหมีคาใชจายถูกลง  แตสมรรถนะของเคร่ืองยนตจะลดลง 

นอกจากนี ้ อาจเกิดปญหาการเผาไหมยอนกลับ (Back Fire) ซึ่งอาจเกิดความเสียหายไดกับทอรวม  

ไอดีที่ทํามาจากพลาสติกหรือไฟเบอรและไสกรองอากาศ ทั้งนี้เคร่ืองยนตรุนใหมๆ จะมีขนาดทอรวมไอ

ดีใหญข้ึนทาํใหความเร็วของอากาศที่ผสมกับกาซเขาหองเผาไหมชาลง เมื่อเกิดประกายไฟจากหัว

เทียนหรือ ในหองเผาไหม จึงมีโอกาสเกดิการเผาไหมยอนกลับได ทั้งนี้อาจปองกันความเสียหายทีจ่ะ

เกิดข้ึน โดยเปลี่ยนทอรวมไอดี เปนชนิดเหล็กหลอ(Cast Iron) แทน หรืออุปกรณระบายความดันที่เกิด

จากการเผาไหมยอนกลับนี ้
 
   การดูแลรักษาและซอมบํารุง  
   โดยทัว่ไปจะตองมีการดูแลรักษาและซอมบํารุงระบบจายกาซ NGV เพิ่มเติมจาก

รถยนตใชน้าํมนัเบนซินปกติ คือ 

1. ตรวจเช็ครอยร่ัวของทอกาซ NGV ทุกเดือน โดยการใชฟองสบูหรือเคร่ือง

ตรวจวัดกาซร่ัว 

2. ตรวจเช็คและทําความสะอาดไสกรองอากาศทุก 5,000 กม.ซึง่บอยกวาถา

ใชน้ํามันเบนซินเพยีงอยางเดียว 

3. ตรวจเช็คน็อต สกรูทีย่ึดถังกาซทกุเดือน 

4. ควรตรวจเช็ค และต้ังบาวาลวไอเสียทกุระยะทางใชงาน  40,000 – 60,000 

กม. (บอยกวาการใชน้ํามันเบนซิน) ทั้งนี ้บาวาลวไอเสียของเคร่ืองยนตใชกาซ NGV และกาซหุงตม มี

โอกาสจะสึกหรอเร็วกวาการใชน้ํามันเบนซิน จึงแนะนําใหใชน้าํมนัเบนซินสลับกับการใชกาซNGV บาง 

เพื่อใหน้ํามนัเบนซินไปเคลือบบาวาลวทําใหบาวาลวมีอายุการใชงานนานข้ึน  
3.2 รถยนตที่ใชกาซธรรมชาติ NGV ทดแทนการใชดีเซล  

  3.2.1 รถยนตใชกาซ NGV เปนเชื้อเพลิงอยางเดียว (Dedicated NGV) สวน

ใหญผลิตจากโรงงานโดยตรง หรือปรับเปล่ียนจากเคร่ืองยนตดีเซลเดิม 

  3.2.2 รถยนตใช NGV ระบบเชื้อเพลงิรวม (Dual Fuel System, DDF) ซึ่งเปน

ระบบ ที่ใชกาซธรรมชาติรวมกับน้าํมนัดีเซล หรือใชน้ํามันดีเซลอยางเดียว อัตราสวนกาซธรรมชาติตอ

น้ํามันดีเซลจะขึ้นอยูกับเคร่ืองยนตนัน้ๆ ประสิทธิภาพของอุปกรณกาซ และคุณภาพของกาซที่ใช 

โดยทัว่ไป สามารถใชอัตราสวนกาซธรรมชาติตอน้ํามันดีเซลไดรอยละ 30 ถึง 70 ระบบนี้สามารถ

เลือกใชน้าํมันดีเซลอยางเดียวหรือใชเชื้อเพลิงรวมก็ได โดยการปรับสวิตชเลือกใชเชื้อเพลิงเทานัน้ 

แบงเปน 2 แบบ คือ 
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 3.2.2.1 แบบดูดกาซ (Fumigation) ที่มีระบบควบคุมแบบธรรมดาหรือ 

Mechanic Control  มีหลักการทาํงานคือ กาซธรรมชาติความดันสูงจากถงับรรจุไหลผานมายังอุปกรณ

ลดความดัน จายกาซไปผสมกับอากาศทีบ่ริเวณทอรวมไอดี โดยใชอุปกรณผสมกาซกับอากาศ (Gas 

Mixer) และผานเขาหองเผาไหม ปริมาณการจายกาซจะข้ึนอยูกับการปรับต้ังสกรูปรับกาซ 

ขณะเดียวกนัก็จายน้ํามันดีเซลเขาหองเผาไหมเพื่อจุดระเบิดนําการเผาไหมของกาซธรรมชาติ จากผล

การทดสอบในภาคสนามของรถยนตดีเซลขนาดเล็ก (Light Duty Diesel) ที่ติดต้ังอุปกรณชนิดนี ้ซึ่งใช

กาซธรรมชาติในประเทศไทย โดยเฉล่ียจะใหอัตราสวนกาซธรรมชาติตอน้ํามนัดีเซล เทากับ  50 : 50 

สามารถจะหยดัคาใชจายประมาณรอยละ 25-30  และชวยลดปริมาณควันดําลงดวย 

    3.2.2.2 แบบดูดกาซ (Fumigation) ทีม่ีระบบควบคุมแบบวงจรปด โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมการจายกาซและน้ํามนัดีเซล โดยใชอุปกรณควบคุมอิเลคทรอนคิส 

(Electronic Control Unit) หลักการทาํงานคลายๆ กับแบบธรรมดา แตจะสามารถปอนโปรแกรม

คอมพิวเตอรไปควบคุมการจายกาซใหเหมาะสมกับปริมาณอากาศทีเ่ขาหองเผาไหม และปรับการจาย

น้ํามันดีเซลทีป่มเพื่อใหอัตราสวนกาซธรรมชาติตอน้าํมนัดีเซลเหมาะสมสําหรับการเผาไหมที่สภาวะ

การทาํงานตางๆ ของเคร่ืองยนต ทั้งนี้ประสิทธิภาพการเผาไหมของเช้ือเพลิงรวมจะข้ึนอยูกบัการ

ออกแบบโปรแกรมควบคุมและการปรับต้ังอัตราสวนผสมกาซธรรมชาติและน้ํามนัดีเซล ระบบนี้จะ

สามารถหยัดคาใชจายและชวยลดปริมาณควันดําลง เชนกนั 

    คาติดต้ังอุปกรณระบบเช้ือเพลิงรวม (Fumigation) มรีาคาระหวาง 30,000–

45,000 บาท (อุปกรณอาจมีราคาสูงกวานีห้ากมีระบบควบคุม เพือ่ใหกาซฯ ทดแทนนํ้ามนัดีเซลใน

ปริมาณสูง โดยที่ไมทําใหเคร่ืองยนตเสียหาย) ทั้งนี ้ ข้ึนอยูกับการออกแบบอุปกรณผสมกาซกับอากาศ 

หลักการจายเชื้อเพลิงและอุปกรณควบคุมการจายเช้ือเพลิง  
 

4. ยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติกับผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 จากปญหาสภาวะที่อุณหภูมขิองโลกรอนข้ึน และนานาประเทศก็มุงไปสูการลดปญหากาซ

เรือน กระจก รวมทัง้การใหความใสใจกับปญหามลพิษและคุณภาพอากาศในประเทศของตน จึงทําให

มีการปรับปรุง มาตรฐานการระบายมลสารจากยานพาหนะท่ีเขมงวดข้ึน แตก็ยังไมเพียงพอตอการ

ปรับปรุงคุณภาพอากาศให ดีข้ึน จนกวาจะมีการเลือกใชเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมดวย 

 กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงที่มีการเผาไหมที่สะอาดกวาเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลทกุชนิด ใน

หลายๆ ประเทศทัว่โลก จึงสงเสริมและสนับสนนุ ใหมีการใชยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติ เปนเช้ือเพลิง

ดวยขอไดเปรียบ ของการเปนเช้ือเพลิงทีส่ะอาด ไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม โดยประเทศที่มีการ

ใชยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติอยูแลว ก็มีแนวโนมที่จะขยายการใชมากข้ึน ไดแก ออสเตรเลีย ญ่ีปุน 
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อินโดนีเซยี เกาหลี เปนตน สวนประเทศที่ยงัไมเร่ิมใช รัฐบาลกก็ําลังสงเสริมใหมีการใชในอนาคต 

ไดแก ฮองกง และสิงคโปร เปนตน 

 รัฐบาลในหลายๆ ประเทศ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติ 

โดยมีมาตรการลดภาษีนําเขา ทัง้ในสวนที่เปนอุปกรณดัดแปลงเคร่ืองยนต คอมเพรสเซอร ตลอดจน 

การยกเวนภาษีการคา ใหแกอุตสาหกรรมยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติ ปจจุบนั (ณ ส้ินป พ.ศ. 2542) มี

การใชยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติ (NGV) ทั่วโลกเปนจาํนวน 1,250,886 คัน ประเทศที่มกีารใช NGV 

มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก อารเจนตินา จํานวน 450,000 คัน อิตาลี จํานวน 320,000 คัน รัสเซีย 

จํานวน 205,000 คัน สหรัฐอเมริกา จาํนวน 88,594 คัน และบราซิล จาํนวน 60,000 คัน  

 จากการทดสอบปริมาณการปลอยมลสารจากไอเสียของเคร่ืองยนตทีใ่ชเชื้อเพลิงอ่ืน

เปรียบเทยีบกบักาซธรรมชาติของ Research and Development Institute Saibu Gas Co., Ltd. 

พบวา รถยนต NGV ปลอยกาซ คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน ไนโตรเจนออกไซด และ

คารบอนไดออกไซด นอยกวารถที่ใชน้าํมนัเบนซิน โดยเฉพาะการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดเพียง 

300 สวนในลานสวน ในขณะที่รถเบนซินมีการปลอยสูงถึง 1,400 สวนในลานสวน อยางไรก็ตาม เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัรถยนตที่ใช LPG แลว รถยนต NGV จะปลอยกาซ ไฮโดรคารบอนมากกวารถยนต 

LPG เล็กนอย 

 

ตาราง 3  เปรียบเทยีบมลสารจากไอเสียของเคร่ืองยนตที่ใช NG, LPG, Gasoline ที่ความเร็ว 300 รอบ

ตอนาท ี 

 

ชนิดมลสาร กาซธรรมชาติ 
(NG) 

กาซปโตรเลยีมเหลว 
(LPG) 

เบนซิน 
(Gasoline) 

คารบอนมอนอกไซด (รอยละโดยปริมาตร) 0.04 0.04 0.08 

ไฮโดรคารบอน (สวนในลานสวน) 1,700 1,600 2,200 

ไนโตรเจนออกไซด (สวนในลานสวน) 300 900 1,400 

คารบอนไดออกไซด (รอยละโดยปริมาตร) 8.5 11.7 14.5 

         ที่มา : การปโตรเลียมแหงประเทศไทย. (2549). กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต. (ออนไลน). 

  

 นอกจากนี ้ ยังมกีารศึกษาของ West Virginia University สหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษา

เปรียบเทยีบคาเฉลี่ย ของปริมาณมลสารจากรถโดยสารเคร่ืองยนต CUMMINS LTA – 10 ที่ใชกาซ

ธรรมชาติ และน้ํามันดีเซล พบวา รถโดยสารที่ใชกาซธรรมชาติ หรือ NGV มีการปลอยกาซ
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คารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนออกไซด และฝุนละออง นอยกวารถที่ใชดีเซล โดยเฉพาะฝุนละอองมี

คาเฉลี่ยเพียง 0.027 กรัม/กิโลเมตร ในขณะที่รถดีเซลมีคาเฉลี่ยอยูที ่ 0.965 กรัม/กิโลเมตร อยางไรก็

ตาม รถ NGV มีการปลอยกาซไฮโดรคารบอนสูงกวารถดีเซล โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 5.52 กรัม/กโิลเมตร 

ในขณะที่รถดีเซลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.51 กรัม/กิโลเมตร 

      ภาพประกอบ 5  กราฟแสดงการเปรียบเทยีบคาเฉล่ียของปริมาณสารมลพิษชนิดตางๆ 

         ที่มา : การปโตรเลียมแหงประเทศไทย. (2549). กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต. (ออนไลน).  

 

 จากผลการศึกษาดังกลาวขางตนจะพบวาเคร่ืองยนตที่ใชกาซธรรมชาติ มีระดับการปลอย

สารพิษที่ตํ่ากวาเคร่ืองยนตที่ใชเบนซินและดีเซล โดยเฉพาะคารบอนมอนอกไซด และไนโตรเจน

ออกไซด นอกจากนี้ ยงัมีขอมูลสนับสนุนจาก The Australian Greenhouse Office ซึ่งเปรียบเทยีบ

รถยนต NGV กับรถยนตที่ใชน้ํามันเปนเช้ือเพลิง แลว พบวา รถยนต NGV สามารถลดกาซ

คารบอนมอนอกไซดไดถึงรอยละ 50 – 80 ลดกาซไนโตรเจนออกไซดได รอยละ 60 - 90 ลดกาซ

ไฮโดรคารบอนไดรอยละ 60 – 80 สวนฝุนละอองนัน้แทบจะไมมฝุีนละอองปลอยออกมาเลย ดังนั้น

รถยนต NGV จึงไดรับความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะขอไดเปรียบทางดานสภาพแวดลอม 
5. มาตรฐานของถังบรรจกุาซ 

 ถังที่ใชบรรจุกาซธรรมชาติสําหรับรถ NGV โดยทั่วไปจะแบงออกไดเปน 2 ชนิดหลักๆ คือ ถงั

ที่ทาํดวย เหล็กหรืออลูมิเนียม และถังที่ทาํดวยพลาสติกและเสริมดวยวัสดุใยแกว แตเนื่องจากถงับรรจุ
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กาซมกัมีขนาดใหญ และน้าํหนักมาก จึงมีการพัฒนาเพื่อใหน้ําหนกัเบาลงและมีความทนทานมากข้ึน 

ซึ่งในปจจุบนัภาคอุตสาหกรรม มีการผลิตถังอยู 4 ชนิดดวยกัน คือ 

  ชนิดที ่1 ทําดวยเหล็กหรืออลูมิเนียม 

  ชนิดที ่ 2 ทําดวยเหล็กหรืออลูมิเนยีม และหุมดวยวัสดุใยแกวหรือเสนใยคารบอน

ลอมรอบตัวถงั 

  ชนิดที ่ 3 ทําดวยแผนอลูมิเนียมที่บางกวาชนิดที่ 2 และหุมดวยวัสดุใยแกวหรือเสนใย

คารบอนตลอดตัวถัง 

  ชนิดที4่ ทําดวยแผนพลาสติกและหุมดวยวัสดุใยแกวและเสนใยคารบอนผสมกนั 

  ชนิดแรกจะมนี้ําหนกัมากทีสุ่ด แตตนทนุตํ่าสุด สวนชนิดที ่ 3 และ 4 มีน้าํหนักเบากวา 

แตตนทุนคอนขางสูง โดยสามารถเปรียบเทียบเปนอัตราสวนรอยละใหเหน็ความแตกตางดังตาราง 

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบอัตราสวนรอยละน้าํหนกั กับตนทนุ สําหรับวัสดุที่ใชทาํถงักาซ 

 

ชนิดที ่ วัสดุที่ใชทําตัวถัง ตนทุน (%) น้ําหนัก (%) 

1 เหล็ก 40 100 

2 

 

เหล็ก, วัสดุใยแกว 

อลูมิเนียม, วัสดุใยแกว  

80 

95 

65 

55 

3 

 

อลูมิเนียม, วัสดุใยแกว 

อลูมิเนียม, เสนใยคารบอน 

90 

100 

45 

25 

4 พลาสติก, วัสดุใยแกวผสมเสนใยคารบอน 90 30 

         ที่มา : การปโตรเลียมแหงประเทศไทย. (2549). กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต. (ออนไลน).  

 

 การรับรองมาตรฐานของถงับรรจุกาซ มหีนวยงานทัง้ที่เปนภาครัฐและหนวยงานอาสาสมัคร

เขามาดําเนนิการ ไดมีการปรับประสานมาตรฐานใหมคีวามสอดคลองกับมาตรฐานที่จาํเปนตองมีการ

ทดสอบ โดยครอบคลุมถึงสภาพ การใชงาน การรับประกันคุณภาพ การทดสอบวสัดุที่ใช การทดสอบ

การผลิต และการทดสอบคุณสมบัติของถัง ดังนี ้

1. สภาพการใชงาน (Service Conditions) ไดกําหนดมาตรฐานการออกแบบ การ

ทดสอบ และ ความปลอดภัยของถังบรรจุกาซใหมีอายกุารใชงานไมเกนิ 20 ป ที่ระดับแรงดัน 200-240 

บาร (200 – 240 เทา ของบรรยากาศ) ณ อุณหภูม ิ 15 องศาเซลเซียส (หรือเทากับ 3,000 – 3,600 
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ปอนดตอตารางนิ้ว ณ อุณหภูมิ 70 องศาฟาเรนไฮท) และกําหนดใหถงับรรจุกาซตองมีการตรวจสอบ

ทุกๆ 3 ป หรือ หลังจากการเกิดอุบัติเหตุ  

2. การรับประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) เกี่ยวของกับระยะเวลาในการ

ทดสอบ และ ตรวจสอบคุณภาพของถัง เพื่อใหผูผลิตผลิตถังไดตามมาตรฐานการออกแบบและ

ทดสอบ ซึ่งสวนใหญจะควบคุม ดูแลโดยหนวยงานของรัฐ และมีคณะกรรมการ NGV 2 เปนผูกาํหนด

แนวทางปฏิบัติในดานนี ้ ทัง้นี ้ ผูผลิตซึ่งมี ระบบตรวจสอบคุณภาพจะตองมีการลงทะเบียนใหเปนไป

ตามมาตรฐาน ISO 9001-9002 เพือ่นําไปสูการ ตรวจสอบและทดสอบการผลิต หรืออาจจางผู

ตรวจสอบอิสระ เขามาทาํหนาที่ตรวจสอบ และทดสอบระบบคุณภาพ ของผูผลิตเปนระยะๆ โดยผู

ตรวจสอบจะตองใหการรับรองวา วัสดุที่ใชและการออกแบบเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

3. วัสดุและการทดสอบวสัดุที่ใช (Materials and Material Testing) ตัวถังบรรจุ

กาซที่เปนถังชัน้นอก และถังชั้นใน ตองทําดวยเหล็ก หรืออลูมิเนียม ซึง่ไดรับการทดสอบแลววา มคีวาม

แข็งแรงทนตอแรงกระทบ และการผุกรอน ในสวนทีเ่สริมดวยเสนใย ตองทําจากเสนใยคารบอน และ

เสนใยแกวตามสัดสวนที่กาํหนด ซึ่งทดสอบแลววาทนตอแรงระเบิดได นอกจากนี้ เรซินที่ใชเคลือบ ตอง

เปนวัสดุพลาสติก ที่ทาํใหออนตัวไดโดยใชความรอน โดยคุณสมบัติเดิมไมเปล่ียนแปลง 

(Thermoplastic) หรือเปนพลาสติกชนิดทีถู่กความรอนคร้ังหนึ่ง แลวก็หมดคุณสมบัติในการ

เปล่ียนแปลงรูปราง (Thermosetting plastic)  

4. การทดสอบการผลิต (Batch and Production Testing) เปนการสุมตัวอยางใน

การผลิตแตละคร้ัง เพื่อทดสอบใหมั่นใจวา ในการผลิตถังบรรจุกาซมกีารออกแบบและทําตัวถัง

เหมือนกนัทกุคร้ัง หรือมีความคงที่ในกระบวนการผลิต โดยไมมีการปรับลดคุณสมบัติของวัสดุที่ใชใน

การผลิต การทดสอบจะรวมถึงการขยายตัวของถังชั้นนอก และถังช้ันใน การเคลอืบ การร่ัว ความ

สมดุลของของเหลว การระเบิด และระยะเวลาการใชงาน เพื่อใหแนใจวาไมมีความชํารุดเสียหายหรือ

รอยราวของถงั  

5. การทดสอบคุณสมบัติของถัง (Qualification Testing) เปนการทดสอบเพื่อให

มั่นใจวา การออกแบบถังบรรจุกาซจะมีความปลอดภัยตลอดอายุการใชงาน โดยจะมีการทดสอบเมื่อมี

การออกแบบถังใหมหรือเมือ่มีการปรับปรุงถังที่ใชงานอยูแลว การทดสอบคุณสมบัติมีหลายวิธ ีไดแก  

– การทดสอบการระเบิด (Burst) เพื่อใหมั่นใจวาการออกแบบถังมีพื้นฐานที่

สมบูรณ และมีการเสริมเสนใยตามอัตราสวนที่กาํหนดไว 

–  การทดสอบการไหมไฟ (Bonfire) เปนการทดสอบโดยนําถังบรรจุกาซไปวาง

ไวในกองไฟ ณ ระดับแรงดันใชงานที่ 25% และ 100% เพื่อตรวจสอบการออกแบบและการติดอุปกรณ

ลดแรงดันของถังที่เหมาะสม  
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– การทดสอบรอบการใชงานในสภาพบรรยากาศ (Ambient Cycling) เปน

การทดสอบการร่ัว หรือการแตกราวของถงั โดยทดสอบรอบการใชงาน ณ ระดับอุณหภูมิที่แตกตางกนั  

– การทดสอบการทนตอการแตกราว (Flaw Tolerance) เปนการใช

เคร่ืองจักรทดสอบภายนอก ของถังเพื่อตรวจสอบความคงทนตอการแตกราวของถงั  

– การทดสอบการตกจากทีสู่ง (Drop) เปนการทดสอบการปลอยถงัตกมาจาก

ที่สูง ตามแนวนอนท่ีระดับความสูง 3 เมตร ลงบนพืน้คอนกรีต และตามแนวต้ังที่ระดับความสูง 1.8 

เมตร เพื่อตรวจสอบการร่ัว หรือรอยแตกซ่ึงเปนผลมาจากการตกลงมาจากที่สูง  

– การทดสอบโดยใชปนยงิ (Gunfire) เปนการทดสอบเพื่อตรวจสอบความ

แข็งแรงของถัง โดยใชอาวุธปนขนาดลํากลอง 30 มิลลิเมตร มีความเร็วของวิถกีารยิงที่ 850 เมตรตอ

วินาท ีซึ่งพบวาไมมีผล ทําใหถงัเสียหายแตอยางใด  

 เนื่องจากกาซธรรมชาติมีความหนาแนนนอยกวาน้าํมนั รถยนต NGV จึงควรมถีังบรรจุกาซ

ติดต้ังที่รถประมาณ 2-4 ถงั เพื่อใหสามารถวิง่ไดระยะทางเกินกวา 250 ไมล หรือเกินกวา 400 

กิโลเมตรโดยประมาณ และเนื่องจากถงับรรจุกาซมีขนาดใหญและน้ําหนกัมากจึงเปนปญหาหลักของ

รถยนต NGV ถึงแมวาในปจจุบันไดมีการพัฒนาถังบรรจุกาซใหมีน้าํหนกัเบาลง แตก็ยังมีขนาดใหญ

และน้ําหนกัมากกวาถังน้ํามนัเช้ือเพลิงทั่วไป ซึ่งสามารถเทยีบขนาดของถังกับปริมาตรความจุเปนน้ํา 

หรือกาซ หรือน้ํามนัเบนซินใหเหน็ความจุที่แตกตางกนัตามปริมาตรความหนาแนนไดดังนี ้

 

ตาราง 5 ขนาดของถังบรรจกุาซที่ระดับแรงดัน 3,000 ปอนดตอตารางนิ้ว (207 บาร) 

 

ขนาดถัง  
(นิ้ว) 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

ปริมาตรความจุ 
ความจุน้าํ  

(ลิตร) 
ความจกุาซ 

(ลบ.ฟ.) 
ความจุเทยีบเทา น้ํามัน

เบนซิน (ลิตร) 
13.7 x 35 27.2 55.5 504 15.5 

13.7 x 40 30.9 64.8 592 18.1 

13.7 x 45 34.5 74.4 681 20.8 

13.7 x 55 42.2 93.8 857 26.2 

15.7 x 35 33.1 72.3 661 20.3 

15.7 x 52 49.0 116.2 1,063 32.5 

15.7 x 55 51.7 123.9 1,133 34.7 

         ที่มา : การปโตรเลียมแหงประเทศไทย. (2549). กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต. (ออนไลน).  
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 จากขอมูลขางตน ในการดําเนินธุรกิจเกีย่วกับรถยนต NGV ยังคงมีความเส่ียงในธุรกิจ 

เนื่องจากผูบริโภคยังไมมั่นใจที่จะตัดสินใจใชรถยนต NGV ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยและแนวโนม

พฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต NGV สวนบุคคลมาใชในชวีิตประจําวนั 

 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ปริญญา นรพักตร (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ

รถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง (NGV) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นในผลิตภัณฑกาซธรรมชาติอัดเปนเช้ือเพลิงรถยนต (NGV) คือ มี

ความคิดเหน็วา รถยนตที่ใชผลิตภัณฑ NGV ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากเคร่ืองยนตเหนอืกวา

รถยนตที่ใชน้าํมันเช้ือเพลิงรถยนต ทัศนคติโดยรวมตอผลิตภัณฑ NGV เมื่อเทียบกบัน้ํามนัเช้ือเพลิงอยู

ระดับใกลเคียงกนั มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงทีใ่ชกับรถยนตอยูใน

ระดับมาก ส่ิงจูงใจในการตัดสินใจใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงรถยนตมากที่สุด คือ ราคา

ผลิตภัณฑกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงรถยนตถูกกวาเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน เพศ อายุ และอาชีพที่

แตกตางกนัมพีฤติกรรมกอนการตัดสินใจใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงรถยนตแตกตางกนั  

 สดิวัตร สุกใส (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองแนวโนมพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชพลังงาน

ทดแทนกาซธรรมชาติ NGV ทดแทนการใชน้ํามันของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบวา ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV อยูในเกณฑระดับสูง ส่ือที่มีประสิทธิภาพ

ดีที่สุด คือ บริษัทผูคาน้ํามนั เชน ปตท บางจาก และสถานบีริการกาซธรรมชาติ ทัศนคติทีม่ีตอกาซ

ธรรมชาติNGV ดานที่ดีที่สุด คือ การเผาไหมเชื้อเพลิง ปญหาที่พบมากที่สุด คือ เคร่ืองยนตมีเสียงดัง

ผิดปกติขณะขับข่ี สวนแนวโนมพฤติกรรมที่จะใชกาซธรรมชาติNGV ในอนาคตอยูในเกณฑระดับสูง

มากที่สุด ระดับความรูความเขาใจที่แตกตางกนัมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช

พลังงานทดแทนกาซธรรมชาติNGV โดยรวมแตกตางกัน โดยที่ระดับความรูความเขาใจปานกลางมี

แนวโนมพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทนกาซธรรมชาติ NGV นอยกวาที่ระดับความรู

ความเขาใจสงู 

 สุธีรพันธ รัตนานุสรณ (2550) ไดทําการวิจัยเร่ืองความพงึพอใจและพฤติกรรมหลังการซ้ือ

ของผูขับข่ีรถยนต NGV สวนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรถยนต NGV ผลการศึกษาพบวา 

ดานความพึงพอใจโดยรวมและดานสวนประสมทางการตลาดของผูขับข่ีรถยนต NGV สวนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง ดานปจยัสวนบุคคล พบวา ผูขับข่ีรถยนต NGV สวนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ม ี เพศ แตกตางกนั มีความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวม

และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกนั อาย ุ แตกตางกนั มีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑและราคา
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แตกตางกนั อาชีพ แตกตางกนั มีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑแตกตาง ขนาดความจุเคร่ืองยนต

แตกตางกนั มีความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดสําหรับการใชรถยนต NGV และมีพฤติกรรม

หลังการซ้ือในดานการใชงานรถยนต NGV ตอไปในอนาคตและดานการแนะนาํใหผูอ่ืนใชงานรถยนต 

NGV แตกตางกัน  

 วิชุดา พฤกษาชาติ (2547) ไดทําการวิจยัเร่ืองความคาดหวงัและแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ

รถยนตคันแรกของกลุมคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังดาน

ผลิตภัณฑในดานคุณลักษณะเร่ือง ระบบความปลอดภัย และระบบอํานวยความสะดวก มีความ

คาดหวงัสูงมาก แนวโนมพฤติกรรมการซื้อรถยนตคันแรกยังไมมกีําหนดเวลาทีแ่นนอนเร่ืองเวลาที่

ตองการซื้อรถยนต และวัตถุประสงคหลักในการซ้ือรถยนตคันแรก สวนใหญเพื่อความสะดวกสบาย 

รูปแบบในการชําระเงนิในการซื้อคร้ังแรก คือ เชาซือ้จากบริษทัลิสซ่ิง สําหรับผูที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตคันแรกสวนใหญ คือบุคคลในครอบครัว และแหลงที่คาดวาจะตัดสินใจซื้อรถยนต

คันแรก มากทีสุ่ด คือ บริษัท/ตัวแทนจําหนายรถยนต  

 จากการศึกษางานวิจยัที่ผานมาเกีย่วกบัการใชรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง ทาํ

ใหเหน็วา ปจจุบัน ผูบริโภคไดเล็งเห็นความสําคัญในการใชพลังงานกาซธรรมชาติ NGV มากข้ึน 

เนื่องจากความประหยัดและชวยลดมลพษิทางส่ิงแวดลอม ผูบริโภคจึงมีแนวโนมจะหนัมาใชรถยนตที่

ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงมากข้ึน ทัง้ทีน่ํารถยนตมาติดต้ังระบบกาซธรรมชาติ NGV เอง และซ้ือ

รถยนตที่ติดต้ังระบบกาซธรรมชาติ NGV มาจากโรงงานผูผลิตรถยนต ดังนัน้ เพื่อสนองตอบความ

ตองการของผูบริโภคในทุกๆ ดาน จงึเปนชวงเวลาสําคัญที่ผูผลิตรถยนตจาํเปนจะตองศึกษาความ

ตองการของผูบริโภค และนาํเสนอรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ที่ผลิตจากโรงงานใหสามารถรองรับความ

ตองการและสรางความพงึพอใจใหกับผูบริโภคมากที่สุด งานวิจัยคร้ังนี้ จงึมุงเนนประเด็นไปที่

การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติของผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV เนื่องจาก

เขาใจรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชือ้เพลิงเปนอยางดี แลวจึงนําขอมลูที่ไดมาวิเคราะหถึง

แนวโนมและขอดี-ขอเสีย ใหผูผลิตรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง สามารถนาํไปสรางสรรค 

ปรับปรุง และแกไขรถยนต รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ตอไปในอนาคต 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 

 การศึกษาคนควาวิจยัเร่ือง “แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล      

รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวจิัยคร้ังนี ้ และเพื่อใหการดําเนนิการวิจัยนําไปสูคําตอบตาม

วัตถุประสงคทีต้ั่งไว ผูวจิัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดทาํขอมลูและการวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 

1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชรถยนตดัดแปลง 

NGV สวนบุคคล 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดมาจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใชรถยนต

ดัดแปลง NGV สวนบุคคล เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จงึกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

จากสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบญัชา 2549: 25-26) ระดับความ

เชื่อมั่นที่รอยละ 95 คือยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในกลุมตัวอยางไมเกนิรอยละ 5 ไดขนาดกลุม

ตัวอยาง 385 คน และเพื่อใหการเก็บขอมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ จึงเพิ่มจาํนวนกลุม

ตัวอยางอีก 15 คน ดังนัน้ขนาดกลุมตัวอยางสําหรับวิจัยคร้ังนี้เทากับ 400 คน โดยใชสูตร Taro 

Yamane ดังนี ้

 

 

n =      Z2 __  

     4 e2 
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  เมื่อ n แทน  ขนาดตัวอยาง 

   Z  แทน  ระดับความเชือ่มั่น ที่ผูวิจยักาํหนดไว คือ 95 % 

        ฉะนัน้จะมีคา Z1 - α /2 หรือ Z.975 = 1.96 

   e  แทน  ความคลาดเคล่ือนที่จะยอมใหเกิดข้ึนได 

      โดยกําหนดให คาความคลาดเคล่ือน 5 % (e = 0.05) 

 แทนคาจะได      =   385 คน 

 จากการคํานวณไดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน และเก็บจํานวนตัวอยางเพิ่ม 15 คน เพื่อ

ความครอบคลุม รวมเปนจํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน วิธกีารเลือกกลุมตัวอยาง จะใชวิธีสุม

ตัวอยาง ดังนี ้

 
 วิธีการสุมตัวอยาง 
 ขั้นที ่ 1 ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุมตัวอยางเปน

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป เนื่องจากสามารถมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

และเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล โดยมีการเลือกกลุมตัวอยางดังนี ้

– สุมตัวอยางจากผูเขาชมงานแสดงรถยนต เชน งานแสดงรถยนตทีห่างสรรพสินคา 

โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผูเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV เทานั้น 

– สุมตัวอยางจากผูใชบริการสถานบีริการกาซธรรมชาติ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ขั้นที ่2 ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางจากการ

เก็บแบบสอบถามที่งานแสดงรถยนต จํานวน 100 ตัวอยาง และจากการเก็บแบบสอบถามที่สถานี

บริการ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 300 ตัวอยาง  

 ขั้นที ่ 3 ใชการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ทีเ่ต็มใจและสะดวกที่จะใหขอมลูใน

การตอบแบบสอบถามการวจิัยในคร้ังนี ้
 

2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี ้

1. ศึกษาขอมูลทติุยภูมิจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ เพือ่

กําหนดเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามโดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารงานวิจัยที่เกีย่วของ 
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3. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ความคิดเห็น พฤติกรรมการใชรถยนต

ดัดแปลง NGV และแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) โดยการนําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณนั้น

ไปทดลองใชกบัประชากรทีเ่ปนกลุมตัวอยางจาํนวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธิีหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาใชสูตรของ ครอนบัค (Cronbach’s alpha) (กลัยา วานิชยบญัชา. 2546: 449) 

คาแอลฟาเกิน 0.7 แสดงถึงความคงที่ในระดับที่ยอมรับไดของแบบสอบถาม 

การคํานวนหาความเช่ือมัน่ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเปนรายดาน โดยผลการ

ทดสอบความเชื่อมั่น มีดังนี ้

   ดานผลิตภัณฑ     = .7747 

   ดานราคา       = .7375  

   ดานสงเสริมการตลาด    = .8903 

   ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV  = .8505 

   ดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิง NGV   = .7613 

  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางข้ึน เปน

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงเนื้อหาของแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ดานผลติภัณฑ, ราคา และการสงเสริม

การตลาด ซึง่ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมลูประเภทอันตรภาค 

(Interval scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการกาํหนดคะแนน ดังนี ้

  ระดับคะแนน  5  หมายถึง ดีมาก 

  ระดับคะแนน  4  หมายถงึ ดี 

  ระดับคะแนน  3   หมายถึง ปานกลาง 

  ระดับคะแนน  2  หมายถงึ ไมดี 

  ระดับคะแนน  1   หมายถึง ไมดีอยางมาก 

 

 การกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของ

อันตรภาคช้ันดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 129) 
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 ความกวางของอันตรภาคช้ัน    =    ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

         จาํนวนช้ัน 

=   5 – 1 

     5 

=  0.80 

 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดานความคิดเห็ของผูทัศนคติของผูที่เคยใช

รถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ดานผลิตภัณฑ, ราคา และการสงเสริมการตลาด มีดังนี ้

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถงึ  ระดับความคิดเหน็อยูในระดับ ดีมาก 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 3.41 - 4.20  หมายถงึ  ระดับความคิดเหน็อยูในระดับ ดี 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 2.61 - 3.40  หมายถงึ  ระดับความคิดเหน็อยูในระดับ ปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.81 - 2.60  หมายถงึ  ระดับความคิดเหน็อยูในระดับ ไมดี 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถงึ  ระดับความคิดเหน็อยูในระดับ ไมดีอยางมาก 

 

 ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับทศันคติของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ตอการใช

รถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

เปรียบเทยีบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ และการใชบริการสถานีเช้ือเพลิงของรถยนตดัดแปลง NGV 

เปรียบเทยีบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ ซึ่งลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัด

ขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการกําหนดคะแนน ดังนี ้

   ระดับคะแนน  5  หมายถึง ดีกวามาก 

   ระดับคะแนน  4  หมายถงึ ดีกวา 

   ระดับคะแนน  3   หมายถึง ใกลเคียง 

   ระดับคะแนน  2  หมายถงึ ดอยกวา 

   ระดับคะแนน  1   หมายถึง ดอยกวามาก 

 

 การกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของ

อันตรภาคช้ันดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549 : 129) 
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 ความกวางของอันตรภาคช้ัน    =    ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

         จาํนวนช้ัน 

=   5 – 1 

     5 

=  0.80 

 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดานทัศนคติของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง 

NGV สวนบุคคล ตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตทีเ่ติมน้าํมันปกติ มีดังนี ้

 

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถงึ ทัศนคติตอรถยนตดัดแปลง NGV อยูระดับ ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถงึ ทัศนคติตอรถยนตดัดแปลง NGV อยูระดับ ดี 

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถงึ ทัศนคติตอรถยนตดัดแปลง NGV อยูระดับ ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถงึ ทัศนคติตอรถยนตดัดแปลง NGV อยูระดับ ไมดี 

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถงึ ทัศนคติตอรถยนตดัดแปลง NGV อยูระดับ ไมดีอยางมาก 

 

 ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ซึ่งมีทัง้คําถามปลายเปด 

และคําถามปลายปดแบบมใีหเลือกหลายคําตอบ (Multiple Choices) ดังนี ้

 ขอที่ 1 ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV โดยเปนคําถาม

ปลายเปด ใชการวัดขอมูลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ขอที่ 2 ระยะทางที่ผูตอบแบบสอบถามเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV โดยเปนคําถาม

ปลายเปด ใชการวัดขอมูลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ขอที่ 3 ความถี่ในการใชรถยนตดัดแปลง NGV ตอสัปดาห โดยเปนคําถามปลายเปด ใชการ

วัดขอมูลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ขอที่ 4 รูปแบบการขับข่ีรถยนตดัดแปลง NGV ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชระดับการวัด

ขอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ขอที่ 5 ผูตอบแบบสอบถามใชสัดสวนเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV กบัน้ํามนัเบนซิน โดยเปน

คําถามปลายเปด ใชการวัดขอมูลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ขอที่ 6 รูปแบบการเติมกาซธรรมชาติ NGV โดยใชระดับการวดัขอมูลแบบนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) 
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 ขอที่ 7 รูปแบบการเลือกสถานีบริการเติมกาซธรรมชาติ NGV โดยใชระดับการวัดขอมูลแบบ

นามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ขอที่ 8 คาใชจายที่ในการเติมกาซธรรมชาติ NGV ตอคร้ัง โดยเปนคําถามปลายเปด ใชการ

วัดขอมูลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ขอที่ 9 ความถี่ในการเติมกาซธรรมชาติ NGV ตอเดือน โดยเปนคําถามปลายเปด ใชการวัด

ขอมูลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) 
 
 ตอนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล         

รุนซีเอ็นจ ี (CNG) สวนบุคคล ซึ่งมทีัง้คําถามแบบ Semantic Differential Scales คําถามปลายเปด 

และคําถามปลายปดแบบมใีหเลือกหลายคําตอบ (Multiple Choices) ดังนี ้

 ขอที่ 1 แนวโนมการตัดสินใจซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภท

อันตรภาค (Interval scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการกําหนดคะแนน ดังนี ้

   ระดับคะแนน  5  หมายถึง มีแนวโนมมากที่สุด 

   ระดับคะแนน  4  หมายถงึ มีแนวโนมมาก 

   ระดับคะแนน  3   หมายถึง ไมแนใจ 

   ระดับคะแนน  2  หมายถงึ มีแนวโนมนอย 

   ระดับคะแนน  1   หมายถึง มีแนวโนมนอยที่สุด 

 

 เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางมาพิจารณา

ความถี ่ ผูวจิัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของ 

อันตรภาคช้ันดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549 : 129) 

 

 ความกวางของอันตรภาคช้ัน    =    ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

         จาํนวนช้ัน 

=   5 – 1 

     5 

=  0.80 

 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถงึ  ผูซือ้มีแนวโนม มากที่สุด 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 3.41 - 4.20  หมายถงึ  ผูซือ้มีแนวโนม มาก 
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 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 2.61 - 3.40  หมายถงึ  ผูซือ้มีแนวโนม ไมแนใจ 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.81 - 2.60  หมายถงึ  ผูซือ้มีแนวโนม นอย 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถงึ  ผูซือ้มีแนวโนม นอยที่สุด 

 

 ขอที่ 2 แนวโนมในการแนะนาํรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ใหเพื่อนที่ตองการจะซ้ือรถยนต โดย

ใชระดับการวดัขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการกําหนด

คะแนน ดังนี้ 

   ระดับคะแนน  5  หมายถึง แนะนาํแนนอน 

   ระดับคะแนน  4  หมายถงึ แนะนาํ 

   ระดับคะแนน  3   หมายถึง เฉยๆ 

   ระดับคะแนน  2  หมายถงึ ไมแนะนาํ 

   ระดับคะแนน  1   หมายถึง ไมแนะนาํแนนอน 

 

 เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางมาพจิารณา

ความถี ่ ผูวจิัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของ 

อันตรภาคช้ันดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549 : 129) 

 

 ความกวางของอันตรภาคช้ัน    =    ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

         จาํนวนช้ัน 

=   5 – 1 

     5 

=  0.80 

 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถงึ  มีระดับแนวโนม แนะนําแนนอน 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 3.41 - 4.20  หมายถงึ  มีระดับแนวโนม แนะนํา 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 2.61 - 3.40  หมายถงึ  มีระดับแนวโนม เฉยๆ 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.81 - 2.60  หมายถงึ  มีระดับแนวโนม ไมแนะนํา 

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถงึ  มีระดับแนวโนม ไมแนะนําแนนอน 
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 ขอที่ 3 งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจ ี(CNG) โดยเปนคําถามปลายเปด ใชการวัด

ขอมูลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ขอที่ 4 ยีห่อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ที่ผูตอบแบบสอบถามตองการจะซ้ือ โดยใชระดับการ

วัดขอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ขอที่ 5 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) โดยใชระดับการวัด

ขอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 

 ตอนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกบัขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน เปนคําถามแบบมีใหเลือกหลายคําตอบ 

(Multiple choices) ซึ่งขอคําถามแตละขอมีลักษณะขอมูลดังตอไปนี ้

 ขอที่ 1  เพศ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 

 ขอที่ 2  อาย ุใชระดับการวดัขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) ผูตอบแบบสอบถาม

มีอายุอยูระหวาง 18 - 60 ป เนื่องจากผูที่สามารถทําใบขับข่ีรถยนตไดตองมีอายุต้ังแต 18 ปบริบูรณ 

ซึ่งเปนอายุเร่ิมตนตํ่าสุดของชวงขอมูล และจากกฎระเบียบขาราชการกําหนดใหขาราชการตองเกษียณ

เมื่ออายุครบ 60 ป ดังนั้นผูวิจัยจงึใชเปนอายุสูงสุดของชวงขอมูล พรอมทั้งกําหนดชวงปลายเปด โดย

กําหนดจาํนวนช้ันของขอมูล คือ 5 ชั้น ดังนั้นความกวางของอันตรภาคช้ัน 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 110) มีดังนี ้

 

 ความกวางของอันตรภาคช้ัน =  ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

      จํานวนช้ัน 

    =  60 – 18 

     5 

=  8.4  �    8    ป 

 

 จากการคํานวณชวงอายุขางตน สามารถแสดงชวงอายุของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

1. 18 – 25 ป 

2. 26 – 33 ป 

3. 34 – 41 ป 

4. 42 – 49 ป 

5. มากกวา 49 ป  
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 ขอที่ 3 สถานภาพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 

 ขอที่ 4 ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 

 ขอที่ 5 อาชีพ ใชระดับการวดัขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 

 ขอที่ 6 รายไดตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) ผูตอบ

แบบสอบถามมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 0 – 250,000 บาท โดยผูวิจยัสนใจผูที่มีรายไดตอเดือนระดับ

ลางจนถงึปานกลาง คือระหวาง 15,000 – 45,000 บาท พรอมทั้งกาํหนดชวงปลายเปดสําหรับผูที่มี

รายไดตอเดือนตํ่ากวา 15,000 และมากกวา 45,000 บาท หลังจากนั้นใชวิธีการกาํหนดชวงรายไดตอ

เดือน โดยใชสูตร (มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 2542 : 110) 

 

 ความกวางของอันตรภาคช้ัน =  ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

        จํานวนช้ัน 

=  45,000 – 15,000 

2 

=  15,000 บาท 

 

 จากการคํานวณรายไดตอเดือนขางตน สามารถแสดงชวงรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

ดังนี ้

1. นอยกวาหรือเทากบั 15,000 บาท 

2. 15,001 – 30,000 บาท 

3. 30,001 – 45,000 บาท 

4. มากกวา 45,000 บาท 

 

3.  การเก็บรวมรวมขอมลู 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษา แนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการ

ดําเนนิการเก็บขอมูล มีดังนี ้

  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล จํานวน 

400 คน  
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  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการศึกษาคนควาจากหนงัสือ ตํารา บทความ 

ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลทางอินเทอรเนต็ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้

 

4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดทําขอมูล 
  1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) หลังจากเกบ็ขอมูลแลว นําแบบสอบถามมา

ตรวจสอบความถูกตองสมบรูณของการตอบแบบสอบถาม 

  2.  การประมวลผลขอมูล นาํแบบสอบถามที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมลู โดยใชโปรแกรม

สถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for Social Sciences) เพื่อ

วิเคราะหเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะ

ของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

1.1 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชอธิบายลักษณะขอมลูจากแบบสอบถามตอนที ่ 1 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา และดาน

สงเสริมการตลาด ตอนที่ 2 ทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนตที่เติม

น้ํามันปกติ และตอนที ่ 4 แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) 

สวนบุคคล ไดแก แนวโนมที่จะซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG), และแนวโนมในการแนะนาํ

รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ใหเพื่อนที่ตองการจะซ้ือรถยนต 

1.2 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายลักษณะขอมูลจาก

แบบสอบถามตอนที ่1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG), 

ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด ตอนที่ 2 ทศันคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบ

กับรถยนตที่เติมน้ํามนัปกติ และตอนที ่ 4 แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล 

รุนซีเอ็นจ ี(CNG) สวนบุคคล ไดแก แนวโนมที่จะซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG), และแนวโนม

ในการแนะนาํรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ใหเพื่อนที่ตองการจะซ้ือรถยนต 

1.3 คารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายลักษณะขอมลูจากแบบสอบถามตอนที ่ 3 

พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ไดแก รูปแบบการขับข่ีรถยนตดัดแปลง NGV, รูปแบบการ

เลือกเติมกาซธรรมชาติ NGV และการเลือกสถานีบริการเติมกาซธรรมชาติ NGV ตอนที่ 4 แนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไดแก ยี่หอรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ที่
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ตองการซื้อ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มากที่สุด และตอน

ที่ 5 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน  

 

 2.  การวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพือ่ทดสอบ

สมมติฐาน ดังนี ้

2.1 สถิติวิเคราะหคาท ี (Independent t-test) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ใชทดสอบสมมติฐานขอที ่1 ขอมูลสวนบุคคล ดานเพศ 

2.2 สถิติวิเคราะหแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of 

Variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชทดสอบ

สมมติฐานขอที ่1 ขอมูลสวนบุคคล ดานอาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพื่อใชหาคาความสัมพนัธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน ใชทดสอบ

สมมติฐานขอที ่2, ขอที่ 3 และขอที่ 4 

 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบดวย 

1.1 คารอยละ (Percentage) (กัลยา วานิชยบญัชา. 2545 : 36) 
 

 
 

    เมื่อ P  แทน  คาสถิติรอยละ 

     f  แทน  ความถี่ของขอมูล 

     n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

1.2 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ X ) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 39) 
 

 

 

     เมื่อ  X  แทน  คาคะแนนเฉล่ีย 

           Σx  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

       n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กัลยา วานิชย

บัญชา. 2545 : 38) 

 

 
 

  เมื่อ  S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

            แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 

         แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

   n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

 2.  การหาคาความเชื่อมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์

อัลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบญัชา. 2546 : 43) 

 

    Cronbach's alpha : α =    k  covariance / variance 

         1 + (k -1) covariance / variance 

 

เมื่อ α  แทน  คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

k  แทน  จํานวนคําถาม 

convariance  แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถาม 

variance  แทน  คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 

 

3. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ประกอบดวย 

3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549 : 108) ใชทดสอบสมมติฐานขอที ่1 ในดานเพศ 

โดยมีสูตรดังนี ้

 ในการทดสอบ t-test หากคาความแปรปรวนของขอมลูเทากันทุกกลุม ใหทดสอบความ

แตกตางดวย Equal Variances assumed และถาคาความแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุม ให

ทดสอบความแตกตางดวย Equal Variances not assumed โดยจะทําการทดสอบคาแปรปรวนของ

แตละกลุมกอนโดยใช Levene test 
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3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุมเทากนั ( = ) 

 

 
 

   สถิติที่ใชทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) df = n1+n2-2 

 

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุมไมเทากัน (  ≠ ) 

 

 
 

   สถิติที่ใชทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom) = df 

 

df  =   

 

  เมื่อ  t  แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t-distribution 

 แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่1 

 แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่2 

 แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่1 

 แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่2 

 แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1 

 แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 

df  แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ 
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3.2  สถิติวิเคราะหแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of 

Variance) แบบการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป 

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 293) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที ่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ดานอาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยมีสูตรดังนี ้

3.2.1 สถิติ F-test กรณีคาความแปรปรวนของขอมูลแตละกลุมเทากัน มีสูตรดังนี ้
 

ตาราง 6 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม(B) k-1   =  

 

ภายในกลุม(W) n-k   =  
 

รวม (T) n-1    

 

F   =   

 

 เมื่อ  F  แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน F-distribution 

 df  แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายในกลุม (n-k) 

   k  แทน  จํานวนกลุมของตัวอยางที่นาํมาทดสอบสมมติฐาน 

   n  แทน  จํานวนตัวอยางทั้งหมด 

   แทน  ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม(Between Sum of Squares) 

   แทน  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 

   แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  

        (Mean Square between groups) 

   แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

(Mean Square within groups) 
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 กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการ

ทดสอบความแตกตางเปนรายคูตอไป เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวธิี Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 333) มสูีตรดังนี้ 

 

    LSD =  

 

  โดยที ่  ≠  

  เมื่อ LSD  แทน ผลตางนยัสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากร กลุมที่ i และ j 

        แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดับความ 

       เชื่อมั่น 95% และช้ันแหงความเปนอิสระภายในกลุม = n - k 

 MSE  แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม ( ) 

    แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที ่i 

      แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที ่j  

 α   แทน คาความคลาดเคล่ือน 

 

3.2.2 สถิติ Brown-forsythe (B) กรณีคาความแปรปรวนของขอมูลแตละกลุมไม

เทากัน (Hartung. 2001 : 300) มีสูตรดังนี ้

 

     B =  

 

 โดย คา   MSW’  =  

 

 เมื่อ  B  แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน Brown-Forsythe 

MSB  แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 

  (Mean Square between groups) 

MSW’  แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

  (Mean Square within groups) สําหรับ Brown-Forsythe 

 K  แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 

   แทน  จํานวนตัวอยางของกลุมที ่i 
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 N  แทน  ขนาดของประชากร 

  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่i 

 

   กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการ

ทดสอบความแตกตางเปนรายคูตอไป เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกนั โดยใชวิธ ีDunnett’s T3 (วิเชียร 

เกศสิงห. 2543 : 116) มีสูตรดังนี ้

 

  
 

 เมื่อ   t  แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t-distribution 

     แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

(Mean Square within groups) สําหรับ Brown-Forsythe 

      แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่1 

   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่2 

  แทน  จํานวนตัวอยางของกลุมที ่i 

      แทน  จํานวนตัวอยางของกลุมที ่j  

 

3.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธอยางงายของเพยีรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544 : 311-312) เพื่อใชหาคาความสัมพันธของตัว

แปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน ใชทดสอบสมมติฐานขอที ่2, ขอที ่3 และขอที่ 4 มีสูตรดังนี ้

 

        =  

 

   เมื่อ      แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

  แทน  ผลรวมคะแนนชุด X 

  แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y 

  แทน  ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกาํลังสอง 

  แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกาํลังสอง 
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   แทน  ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด X และชุด Y 

   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

  โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง  -1 ≤  r  ≤  1 ความหมายของ คา  r  

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2544 : 437) คือ 

1. คา  r  เปน ลบ แสดงวา  x  และ  y  มีความสัมพันธในทิศทางตรงกนัขาม 

2. คา  r  เปน บวก แสดงวา  x  และ  y  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนั 

3. ถา  r  มีคาเขาใกล  1  หมายถึง  x  และ  y  มีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกนั 

และมีความสัมพนัธกนัมาก 

4. ถา  r  มีคาเขาใกล  –1  หมายถึง  x  และ  y  มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม

กัน และมีความสัมพนัธกนัมาก 

5. ถา  r = 0  แสดงวา  x  และ  y  ไมมีความสัมพันธกนั 

6. ถา  r  เขาใกล  0 แสดงวา  x  และ  y  มีความสัมพันธกันนอย 

 

   การอานความหมาย คาสัมประสิทธสหสัมพันธ : r (สากล จริยวทิยานนท. 2542 : 508) 

 0.01 – 0.20 มีความสัมพนัธ ตํ่า 

 0.21 – 0.40 มีความสัมพนัธ คอนขางตํ่า 

 0.41 – 0.60 มีความสัมพนัธ ปานกลาง 

 0.61 – 0.80 มีความสัมพนัธ คอนขางสูง 

 0.81 – 1.00 มีความสัมพนัธ สูง 

 

 
 

 



66 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษาวิจยั เร่ือง “แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล 

รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” การวิเคราะหขอมูลและการแปรความหมาย

ของผลการวิเคราะหขอมูล ผูทําการวิจยัไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้ 

 

สัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 x    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  

 S.D.  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 n   แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 

 t   แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t-distribution 

 df   แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 

 SS   แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

 MS   แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 

 F-Ratio  แทน คาที่ใชพจิารณาใน F-distribution 

 F-Prob-,p แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญในสถิติ 

 r   แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  

 H0   แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

 H1   แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 **   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ผลการเสนอการวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยการแบงการนําเสนอ

ออกเปน 6 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามเพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง 

NGV สวนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเหน็ของผูทีเ่คยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคลตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ดานผลติภัณฑ, ราคา และการสงเสริม

การตลาด ของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลทัศนคติของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ตอการ

ใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

เปรียบเทยีบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ และการใชบริการสถานีเช้ือเพลิงของรถยนตดัดแปลง NGV 

เปรียบเทยีบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ ของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูใชรถยนต

ดัดแปลง NGV สวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลการทดสอบสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั 

 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพนัธกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานขอที่ 3 ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานขอที่ 4 พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี และรายไดตอเดือน ของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวน

บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการแสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ 
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ตาราง 7 แสดงผลขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของขอมูลสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   

ชาย  298 74.5 
หญิง 102 25.5 

รวม   400 100.0 
2.  อายุ   

18 - 25 ป  33 8.2 
26 - 33 ป 145 36.2 
34 - 41 ป   155 38.8 
42 - 49 ป 59 14.8 
มากกวา 49 ป  8 2.0 

รวม  400 100.0 
3.  สถานภาพ     

โสด 187 46.8 
 สมรส / อยูดวยกัน    209 52.2 
 หมาย / หยาราง / แยกกันอยู   4 1.0 

รวม   400 100.0 
4.  ระดับการศึกษา     

ตํ่ากวาปริญญาตรี 131 32.8 
 ปริญญาตร ี    192 48.0 
 สูงกวาปริญญาตรี   77 19.2 

รวม   400 100.0 
5.  อาชีพ   

นักศึกษา 32 8.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 279 69.8 
รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 33 8.2 
เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว 40 10.0 
อาชีพอื่นๆ ไดแก รับจาง 16 4.0 

 รวม   400 100.0 
6.  รายไดตอเดือน   

นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท 48 12.0 
15,001 – 30,000 บาท 173 43.2 
30,001 – 45,000 บาท 104 26.0 
มากกวา 45,000 บาท 75 18.8 

รวม   400 100.0 
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 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่เปนกลุม

ตัวอยางในการศึกษาคร้ังนีจ้าํนวน 400 คน ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 74.5) อายุระหวาง 

34 – 41 ป (รอยละ 38.8) สถานภาพสมรส / อยูดวยกัน (รอยละ 52.3) ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

(รอยละ 48.0) อาชพีพนักงานเอกชน (รอยละ 69.8) และมีรายไดตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท (รอย

ละ 43.3) จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 

 เพศ  ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย จาํนวน 298 คน คิดเปนรอยละ 74.5 รองลงมาเปนเพศ

หญิง จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.5  

 อายุ  ผูบริโภคสวนใหญอายุระหวาง 34 – 41 ป จาํนวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 

รองลงมาคือ อายุระหวาง 26 – 33 ป จาํนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.2 อายรุะหวาง 42 – 49 ป 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 อายุระหวาง 18 – 25 ป จาํนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.2 และอายุ

มากกวา 49 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

 สถานภาพ  ผูบริโภคสวนใหญมีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน จาํนวน 209 คน คิดเปน    

รอยละ 52.2 รองลงมาคือ ผูมีสถานภาพโสด จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.8 และสถานภาพหมาย 

/ หยาราง / แยกกันอยู จาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษา  ผูบริโภคสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 192 คน คิดเปน

รอยละ 48.0 รองลงมาคือ ผูมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 

และสูงกวาปริญญาตรี จาํนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.2 ตามลําดับ 

 อาชีพ  ผูบริโภคสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 279 คน คิดเปนรอยละ 

69.8 รองลงมาคือ อาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว จาํนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 อาชีพรับ

ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.2 อาชีพนักศึกษา จํานวน 32 คน คิด

เปนรอยละ 8.0 และอาชีพอ่ืนๆ เชน รับจาง จาํนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ 

 รายไดตอเดือน  ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 173 คน 

คิดเปนรอยละ 43.2 รองลงมาคือ ผูมีรายไดตอเดือน 30,001 – 45,000 บาท จํานวน 104 คน คิดเปนรอย

ละ 26.0 รายไดตอเดือน มากกวา 45,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 และรายไดตอเดือนตํ่า

กวาหรือเทากบั 15,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ตามลําดับ 

 เนื่องจากขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อาย ุสถานภาพ และอาชีพ มีความถี่ของ

ขอมูลกระจายตัวอยางไมสม่าํเสมอ และมีจํานวนความถี่นอยเกินไปในบางอันตรภาคช้ัน ผูวจิัยจงึไดทํา

การรวบรวมกลุมขอมูลใหมจัดกลุมใหม เพื่อใหการกระจายของขอมูลมีความสม่ําเสมอ และเพื่อทําการ

ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไดกลุมขอมูลใหมดังนี้คือ 
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ตาราง 8 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการจัดกลุมขอมูลใหม ในขออายุ สถานภาพ และอาชีพ 

 

  

 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่เปนกลุม

ตัวอยางที่จัดกลุมใหม จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 

 อายุ  ผูบริโภคสวนใหญอายุระหวาง 34 – 41 ป จาํนวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 

รองลงมาคือ อายุระหวาง 26 – 33 ป จาํนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.2 อายุมากกวา 41 ป จาํนวน 

67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และอายุระหวาง 18 – 25 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 

 สถานภาพ  ผูบริโภคสวนใหญมีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน จาํนวน 209 คน คิดเปนรอย

ละ 52.2 รองลงมาคือ ผูมีสถานภาพโสด / หมาย / หยาราง / แยกกันอยู จาํนวน 191 คน คิดเปนรอยละ 

47.8 

 อาชีพ  ผูบริโภคสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 279 คน คิดเปนรอยละ 

69.8 รองลงมาคือ อาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว / รับจาง จาํนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.0 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
2.  อายุ   

18 - 25 ป  33 8.2 

26 - 33 ป 145 36.2 

34 - 41 ป   155 38.8 

มากกวา 41 ป  67 16.8 

รวม  400 100.0 

3.  สถานภาพ     

โสด / หมาย / หยาราง / แยกกันอยู  191 47.8 

 สมรส / อยูดวยกัน    209 52.2 

รวม   400 100.0 

5.  อาชีพ   

นักศึกษา 32 8.0 

พนักงานบริษัทเอกชน 279 69.8 

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 33 8.2 

เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว / รับจาง 56 14.0 

 รวม   400 100.0 
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อาชีพรับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.2 และอาชีพนกัศึกษา จาํนวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ 

  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคลตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานผลิตภัณฑ, ราคา และการสงเสริมการตลาด 

ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตาราง 9 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง 

NGV สวนบุคคลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานผลิตภัณฑ 

ราคา และการสงเสริมการตลาด  

 

ความคิดเห็น x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานผลิตภัณฑ    

1. รูปลักษณตัวรถยนต 3.73 .681 ดี 

2. ความหลากหลายของแบรนดใหเลือกสรร 3.18 .885 ปานกลาง 

3. ความประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง 4.59 .623 ดีมาก 

4. คุณภาพมาตรฐานของรถยนตและอุปกรณ 3.61 .777 ดี 

5. ความงายในการขายรถยนตรุน CNG ตอ 3.03 .854 ปานกลาง 

6. การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากรถยนตรุน CNG 4.21 .732 ดีมาก 

            ดานผลิตภัณฑโดยรวม 3.73 .478 ดี 

ดานราคา    

1. ความคุมคาของราคาเม่ือเทียบกับรถยนตรุนเดียวกันที่ไมได

ใชระบบ CNG 

3.95 

 

.818 ดี 

2. ความคุมคาของราคาเม่ือเทียบกับการนํารถไปติดต้ังระบบ 

NGV เอง 

3.82 .762 ดี 

3. ราคาในการขายตอมือสอง 2.93 .813 ปานกลาง 

            ดานราคาโดยรวม 3.56 .614 ดี 
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ตาราง 9 (ตอ)  

 

ความคิดเห็น x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานสงเสริมการตลาด    

1. มีสวนลดราคารถยนต 3.24 .922 ปานกลาง 

2. มีของแถม เชน ประกันภัยรถยนต หรืออุปกรณตกแตงรถยนต 3.23 .970 ปานกลาง 

3. มีบริการตรวจเช็คระบบในรถยนต เชน ระบบเครื่องยนต หรือ

ระบบกาซ NGV  

3.66 .893 ดี 

4. มีบริการหลังการขาย เชน บริการลากรถกรณีที่รถดับโดยไม

ทราบสาเหตุ 

3.41 1.012 ดี 

5. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน การ

โฆษณาทางโทรทัศน หรืองานแสดงรถยนต  

3.38 .907 ปานกลาง 

6. มีการแนะนําและไดรับขอมูลจากพนักงานขาย เชน แผนที่

สถานีเติม NGV  

3.27 1.046 ปานกลาง 

            ดานสงเสริมการตลาดโดยรวม 3.36 .788 ปานกลาง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม 3.55 .506 ดี 

  จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวน

บุคคลของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนีจ้ํานวน 400 คน พบวา ความคิดเหน็ตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.55 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

 ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคมีความคิดเหน็ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย

เทากบั 3.73 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

  ในขอ รูปลักษณตัวรถยนต ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.73 ในขอ ความหลากหลายของแบรนดใหเลือกสรร ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.18 ในขอ ความประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับดี

มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.59 ในขอ คุณภาพมาตรฐานของรถยนตและอุปกรณ ผูบริโภคมีความ

คิดเห็นอยูในระดับดี โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 3.61 ในขอ ความงายในการขายรถยนตรุน CNG ตอ

ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.03 ในขอ การลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมจากรถยนตรุน CNG ผูบริโภคมีความคิดเหน็อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.21  

 ดานราคา ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานราคาโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.56 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
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  ในขอ ความคุมคาของราคาเม่ือเทยีบกบัรถยนตรุนเดียวกนัที่ไมไดใชระบบ CNG 

ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับดี โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 3.95 ในขอ ความคุมคาของราคาเม่ือเทียบ

กับการนํารถไปติดต้ังระบบ NGV เอง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 

ในขอ ราคาในการขายตอมือสอง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

2.93     

 ดานสงเสริมการตลาด ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับดี 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.36 เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา 

  ในขอ มีสวนลดราคารถยนต ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ยเทากบั 3.24 ในขอ มีของแถม เชน ประกันภัยรถยนต หรืออุปกรณตกแตงรถยนต ผูบริโภคมี

ความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 3.23 ในขอ มีบริการตรวจเช็คระบบในรถยนต 

เชน ระบบเคร่ืองยนต หรือระบบกาซ NGV ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 

3.66 ในขอ มบีริการหลังการขาย เชน บริการลากรถกรณีที่รถดับโดยไมทราบสาเหตุ ผูบริโภคมีความ

คิดเห็นอยูในระดับดี โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 3.41 ในขอ มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธในรูปแบบ

ตางๆ เชน การโฆษณาทางโทรทัศน หรืองานแสดงรถยนต ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.38 ในขอ มีการแนะนาํและไดรับขอมูลจากพนกังานขาย เชน แผนที่

สถานเีติม NGV ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.27  

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลทัศนคติของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ตอการใชรถยนต

ดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตทีเ่ติมน้ํามันปกติ ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบ

กับรถยนตที่เติมน้ํามนัปกติ และการใชบริการสถานีเชือ้เพลิงของรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบ

กับรถยนตที่เติมน้ํามนัปกติ ของผูตอบแบบสอบถาม 
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV 

สวนบุคคล ตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนตที่เติมน้าํมนัปกติ ดานการใช

รถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนตที่เติมน้าํมันปกติ และการใชบริการสถานีเชื้อเพลิง

ของรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ 

 

ทัศนคติ x  S.D. ระดับทัศนคติ 

ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่
เติมน้ํามันตามปกติ 

   

1. “ประสิทธิภาพเครื่องยนต”  2.85 .826 ใกลเคียง 

2. “ความครอบคลุม” รองรับทุกการใชงานของรถยนต 3.08 .791 ใกลเคียง 

3. “ความสะอาดในการเผาไหม” ของรถยนต 3.36 .976 ใกลเคียง 

4. “ความงาย” ในการดูแลรักษาเคร่ืองยนต  2.78 .845 ใกลเคียง 

5. “ความประหยัด” ของคาใชจายในการดูแลรักษาอุปกรณ

ระบบเช้ือเพลิง  

3.47 .952 ดีกวา 

6. “อายุการใชงาน” ของรถยนต  2.62 .853 ใกลเคียง 

            ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV โดยรวม 3.02 .636 ใกลเคียง 

ดานการใชบริการสถานีเช้ือเพลิงของรถยนตดัดแปลง NGV 
เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามันตามปกติ 

   

7. “การกระจายตวัของสถานีเช้ือเพลิง”  2.56 1.065 ดอยกวา 

8. “ความประหยัด” ของคาใชจายในการเติมเชื้อเพลิง 4.37 .784 ดีกวามาก 

9. “ระยะเวลาที่ใชในการเติมเช้ือเพลิง”  2.62 1.142 ใกลเคียง 

10. “ความสะดวกสบาย” ในการเติมเช้ือเพลิง 2.47 1.042 ดอยกวา 

11. “ความพึงพอใจโดยรวม” ในการเติมเช้ือเพลิง 2.98 1.020 ใกลเคียง 

            ดานการใชบริการสถานีเช้ือเพลิง NGV โดยรวม 3.00 .715 ใกลเคียง 

ทัศนคติโดยรวม 3.01 .676 ใกลเคียง 

  จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล 

ของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนีจ้ํานวน 400 คน พบวา ทัศนคติตอการใชรถยนต

ดัดแปลง NGV โดยรวมในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.01 เมื่อพจิารณารายดานพบวา 



75 
 

 ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนตที่เติมน้ํามนัตามปกติ 
ผูบริโภคมีทัศนคติดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันตามปกติโดย

รวมอยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.02 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

  ในขอ “ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต” ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับใกลเคียง โดยมี

คาเฉลี่ยเทากบั 2.85 ในขอ “ความครอบคลุม” รองรับทกุการใชงานของรถยนต ผูบริโภคมีความคิดเห็น

อยูในระดับใกลเคียง โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 3.08 ในขอ “ความสะอาดในการเผาไหม” ของรถยนต 

ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 ในขอ “ความงาย” ในการดูแล

รักษาเครื่องยนต ผูบริโภคมีความคิดเหน็อยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.78 ในขอ “ความ

ประหยดั” ของคาใชจายในการดูแลรักษาอุปกรณระบบเชื้อเพลิง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับ

ดีกวา โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.47 ในขอ “อายุการใชงาน” ของรถยนต ผูบริโภคมีความคิดเหน็อยูใน

ระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลีย่เทากับ 2.62       
 ดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิงของรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนต
ที่เติมน้ํามันตามปกติ ผูบริโภคมีทัศนคติดานการใชบริการสถานีเช้ือเพลิง NGV เปรียบเทยีบกับ

รถยนตทีเ่ติมน้ํามนัตามปกติโดยรวมอยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวา 

  ในขอ “การกระจายตัวของสถานเีชื้อเพลิง” ผูบริโภคมีความคิดเหน็อยูในระดับดอยกวา 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 2.56 ในขอ “ความประหยัด” ของคาใชจายในการเติมเชื้อเพลิง ผูบริโภคมคีวาม

คิดเห็นอยูในระดับดีกวามาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 ในขอ “ระยะเวลาที่ใชในการเติมเชื้อเพลิง” 

ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.62 ในขอ “ความสะดวกสบาย” ใน

การเติมเชื้อเพลิง ผูบริโภคมคีวามคิดเหน็อยูในระดับดอยกวา โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 2.47 ในขอ “ความ

พึงพอใจโดยรวม” ในการเติมเชื้อเพลิง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ย

เทากบั 2.98 

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ของผูตอบแบบสอบถาม 
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ตาราง 11 แสดงคาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชรถยนต

ดัดแปลง NGV สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV Min Max x  S.D. 

ระยะเวลาที่ใชรถยนตดัดแปลง NGV (เดือน)  4 48 23.72 12.377 

ระยะทางท่ีใชรถยนตดัดแปลง NGV (กิโลเมตร) 17,000 120,000 56,255.47 32,990.241 

ความถ่ีในการใชรถยนตดัดแปลง NGV (วันตอสัปดาห)  1 7 5.99 1.763 

 
 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูใชรถยนต

ดัดแปลง NGV สวนบุคคลของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จาํนวน 400 คน พบวา 

 ระยะเวลาที่ผูบริโภคใชรถยนตดัดแปลง NGV มาแลว เปนระยะเวลานอยที่สุด คือ 4 เดือน 

มากที่สุด คือ 48 เดือน มีคาเฉล่ียอยูที ่23.72 เดือน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที ่12.377  

 ระยะทางที่ผูบริโภคใชรถยนตดัดแปลง NGV มาแลว เปนระยะทางนอยที่สุด คือ 17,000 

กิโลเมตร มากที่สุด คือ 120,000 กิโลเมตร มีคาเฉลีย่อยูที่ 56,255.47 กิโลเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

อยูที่ 32,990.241  

 ความถีท่ี่ผูบริโภคใชรถยนตดัดแปลง NGV ตอสัปดาห จํานวนวนันอยที่สุด คือ 1 วันตอ

สัปดาห มากที่สุด คือ 7 วนัตอสัปดาห มีคาเฉลี่ยอยูที ่5.99 วันตอสัปดาห คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 

1.763  
 
ตาราง 12 แสดงผลขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV จํานวน (คน) รอยละ 

รูปแบบการขับขี่รถยนตดัดแปลง NGV   

ขับขี่ในเขตเมือง    288 72.0 

ขับขี่ระยะทางไกลๆ ใชความเร็วคงท่ีสมํ่าเสมอ 69 17.3 

อื่นๆ ไดแก ทั้งสองอยาง 43 10.7 

รวม 400 100.0 
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 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภคที่

เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนีจ้ํานวน 400 คน พบวา 

 รูปแบบการขับขี่รถยนตดัดแปลง NGV ผูบริโภคสวนใหญขับข่ีในเขตเมือง จํานวน 288 

คน คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ ขับข่ีระยะทางไกลๆ ใชความเร็วคงที่สม่ําเสมอ จํานวน 69 คน 

คิดเปนรอยละ 17.3 และขับข่ีรูปแบบอ่ืนๆ ไดแก ทัง้สองอยาง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 

ตามลําดับ 
 

ตาราง 13 แสดงคาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชเชือ้เพลิง

กาซธรรมชาติ NGV สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมการใชเชื้อเพลงิ 
กาซธรรมชาติ NGV 

Min Max x  S.D. 

สัดสวนเช้ือเพลิง     

กาซ NGV 70 100 84.06 8.185 

น้ํามัน 0 30 15.94 8.185 

คาใชจายในการเติมกาซ NGV (บาทตอคร้ัง) 80 130 105.11 13.246 

ความถ่ีในการเติมกาซ NGV (คร้ังตอเดือน) 3 30 19.05 8.301 

 
 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV ของ

ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จาํนวน 400 คน พบวา 

 สัดสวนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตดัดแปลง NGV ที่ผูบริโภคใช เปนเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ 

NGV สัดสวนนอยที่สุด คือ 70 มากที่สุด คือ 100 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 84.06 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที ่

8.185 เปนเช้ือเพลิงน้ํามัน สัดสวนนอยทีสุ่ด คือ 0 มากที่สุด คือ 30 มคีาเฉลี่ยอยูที่ 15.94 คาเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูที่ 8.185  

 คาใชจายที่ผูบริโภคใชในการเติมกาซ NGV จํานวนนอยที่สุด คือ 80 บาทตอคร้ัง มากที่สุด 

คือ 130 บาทตอคร้ัง มีคาเฉล่ียอยูที ่105.11 บาทตอคร้ัง คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 13.246  

 ความถี่ในการเติมกาซ NGV ของผูบริโภค จํานวนนอยทีสุ่ด คือ 3 คร้ังตอเดือน มากที่สุด คือ 

30 คร้ังตอเดือน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 19.05 คร้ังตอเดือน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที ่1.763  
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ตาราง 14 แสดงผลขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของพฤติกรรมการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ 

NGV ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV ของ

ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จาํนวน 400 คน พบวา 

 ลักษณะการเลือกเติมกาซ NGV ผูบริโภคสวนใหญเลือกเติมกาซ NGV เมื่อใกลหมด 

จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาคือ เมื่อผานสถานีใหบริการ จํานวน 111 คน คิดเปนรอย

ละ 27.8 เมื่อไดรับขาวสารวาจะมีการปรับราคา จาํนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 และอ่ืนๆ ไดแก เมื่อ

กาซ NGV หมดและใชน้าํมันไปซกัระยะ และทกุวนัเวลาเดิม จาํนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 

ตามลําดับ 

 การเลือกสถานีบริการเติมกาซ NGV ผูบริโภคสวนใหญเลือกสถานีบริการเติมกาซ NGV 

ตามสะดวก จาํนวน 276 คน คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมาคือ สถานบริการเติม NGV ใกลบาน จํานวน 

49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 สถานบริการเติม NGV ที่ใชเปนประจาํ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 

และสถานบริการเติม NGV ใกลทีท่ํางาน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ 

 เนื่องจากขอมูลพฤติกรรมการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

ลักษณะการเลือกเติมกาซ NGV มีความถี่ของขอมูลกระจายตัวอยางไมสม่ําเสมอ และมีจํานวนความถี่

พฤติกรรมการใชเชื้อเพลงิกาซธรรมชาติ NGV จํานวน (คน) รอยละ 

ลักษณะการเลือกเติมกาซ NGV   

เม่ือใกลหมด     258 64.5 

เม่ือผานสถานีใหบริการ 111 27.8 

เม่ือไดรับขาวสารวาจะมีการปรับราคา 22 5.5 

อื่นๆ ไดแก เมื่อกาซหมด และใชน้ํามันไปซักระยะ 9 2.2 

รวม 400 100.0 

การเลือกสถานีบริการเติมกาซ NGV   

ที่สถานบริการเติม NGV ใกลบาน    49 12.3 

ที่สถานบริการเติม NGV ใกลที่ทํางาน 32 8.0 

ที่สถานบริการเติม NGV ตามสะดวก 276 69.0 

ที่สถานบริการเติม NGV ที่ใชเปนประจํา 43 10.7 

รวม 400 100.0 
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นอยเกนิไปในบางอันตรภาคชั้น ผูวิจยัจึงไดทําการรวบรวมกลุมขอมูลใหมจัดกลุมใหม เพื่อใหการกระจาย

ของขอมูลมีความสม่ําเสมอ และเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไดกลุมขอมูลใหมดังนี้คือ 

 

ตาราง 15 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของขอมลูพฤติกรรมการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV 

ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการจัดกลุมขอมูลใหม ดานลักษณะการเลือกเติม

กาซ NGV  

 

 

 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV ของ

ผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางที่จัดกลุมใหม ดังนี ้

 ลักษณะการเลือกเติมกาซ NGV ผูบริโภคสวนใหญเลือกเติมกาซ NGV เมื่อใกลหมด 

จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาคือ เมื่อผานสถานีใหบริการ จํานวน 111 คน คิดเปนรอย

ละ 27.8 และเม่ือไดรับขาวสารวาจะมีการปรับราคา หรืออ่ืนๆ จาํนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 

ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการใชเชื้อเพลงิกาซธรรมชาติ NGV จํานวน (คน) รอยละ 

ลักษณะการเลือกเติมกาซ NGV   

เม่ือใกลหมด     258 64.5 

เม่ือผานสถานีใหบริการ 111 27.8 

เม่ือไดรับขาวสารวาจะมีการปรับราคา หรืออื่นๆ 31 7.7 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 16 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

 

x  S.D. ระดับแนวโนม 

แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 3.87 .981 แนวโนมมาก 

การแนะนําใหเพื่อนของทานซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 3.88 1.032 แนะนํา 

งบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 760,584.9 47,656.606 -    จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 400 คน พบวา  

 แนวโนมท่ีผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ผูบริโภคมีแนวโนมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.87 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที ่.981 

 การแนะนาํใหเพื่อนของทานซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ผูบริโภคมีการแนะนําอยูใน

ระดับแนะนาํ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.88 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที ่1.032  

 งบประมาณสําหรบัซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค จํานวนนอยที่สุด คือ 

690,000 บาท มากที่สุด คือ 850,000 บาท มีคาเฉลี่ยอยูที่ 760,584.9 บาท คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู

ที่ 47,656.606  
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ตาราง 17 แสดงผลขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 400 คน พบวา 

 ยี่หอรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ที่ตองการจะซ้ือ ผูบริโภคสวนใหญตองการจะซื้อรถยนต

รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ยี่หอ Toyota Corolla Altis Advance CNG จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74..8 

รองลงมาคือ ยี่หอ Chevrolet OPTRA CNG จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ยี่หอ Mitzubishi 

LANCER CNG จาํนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ยี่หอ Proton Persona CNG จาํนวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 2.3 และย่ีหอ Hyundai Sonata CNG จาํนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 

 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภคสวน

ใหญคือตัวเอง จาํนวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมาคือ บคุคลในครอบครัว จํานวน 154 คน 

คิดเปนรอยละ 38.5 เพื่อน จาํนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 พนกังานขาย / ชางผูชาํนาญ จาํนวน 17 

คน คิดเปนรอยละ 4.3 และอื่นๆ ไดแก ส่ือโฆษณา จาํนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

จํานวน (คน) รอยละ 

ย่ีหอรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ที่ตองการจะซือ้   

Chevrolet OPTRA CNG    52 13.0 

Toyota Corolla Altis Advance CNG 299 74.8 

Mitzubishi LANCER CNG 35 8.8 

Proton Persona CNG 9 2.2 

Hyundai Sonata CNG 5 1.2 

รวม 400 100.0 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG)   

ตัวเอง    203 50.8 

บุคคลในครอบครัว 154 38.5 

เพื่อน 21 5.3 

พนักงานขาย / ชางผูชํานาญ 17 4.2 

อื่นๆ ไดแก ส่ือโฆษณา 5 1.2 

รวม 400 100.0 
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 เนื่องจากขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ยีห่อรถยนตรุนซีเอ็นจ ี(CNG) ที่ตองการจะซ้ือ และบุคคลที่มีอิทธพิลใน

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีความถี่ของขอมูลกระจายตวัอยางไมสม่าํเสมอ และมี

จํานวนความถีน่อยเกนิไปในบางอันตรภาคชั้น ผูวจิยัจึงไดทาํการรวบรวมกลุมขอมูลใหมจัดกลุมใหม 

เพื่อใหการกระจายของขอมูลมีความสม่ําเสมอ และเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไดกลุมขอมูลใหม

ดังนี้คือ 

 

ตาราง 18 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการจัดกลุม

ขอมูลใหม ในขอ ยี่หอรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ที่ตองการจะซื้อ และบุคคลที่มอิีทธิพลในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG)   

 

 

 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางที่จัดกลุมใหม ดังนี ้

 ยี่หอรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ที่ตองการจะซ้ือ ผูบริโภคสวนใหญตองการจะซื้อรถยนต

รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ยี่หอ Toyota Corolla Altis Advance CNG จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74..8 

รองลงมาคือ ยี่หอ Chevrolet OPTRA CNG จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 และย่ีหอ Mitzubishi 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

จํานวน (คน) รอยละ 

ย่ีหอรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ที่ตองการจะซือ้   

Chevrolet OPTRA CNG    52 13.0 

Toyota Corolla Altis Advance CNG 299 74.8 

Mitzubishi LANCER CNG /  Proton Persona CNG /  

Hyundai Sonata CNG 

49 12.2 

รวม 400 100.0 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG)   

ตัวเอง    203 50.8 

บุคคลในครอบครัว 154 38.5 

เพื่อน  / พนักงานขาย / ชางผูชํานาญ / ส่ือโฆษณา 43 10.7 

รวม 400 100.0 
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LANCER CNG / Proton Persona CNG / Hyundai Sonata CNG จาํนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.4 

ตามลําดับ 

 บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภคสวน

ใหญคือตัวเอง จาํนวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมาคือ บคุคลในครอบครัว จํานวน 154 คน 

คิดเปนรอยละ 38.5 และเพือ่น / พนักงานขาย / ชางผูชาํนาญ / อ่ืนๆ ไดแก ส่ือโฆษณา จาํนวน 43 คน 

คิดเปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกนั มแีนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
สามารถเขยีนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 

เพศ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1 ผูบริโภคเพศแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

  H0 : ผูบริโภคเพศแตกตางกนั มแีนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกนั 

  H1 : ผูบริโภคเพศแตกตางกนั มแีนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ใชคาสถติิ Independent t-test ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคา

นอยกวา 0.05 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใชคาสถิติ Levene’s Test 

ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้

  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

  H1 : คาความแปรปรวนอยางนอยหนึ่งกลุมแตกตางจากกลุมอ่ืน 

 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาความแปรปรวนของขอมลูเทากันทุกกลุม ให

ทดสอบคา t ดวย Equal variances assumed และถาหากคาความแปรปรวนของขอมูลอยางนอยหนึ่ง

กลุมแตกตางจากกลุมอ่ืน ใหทดสอบคา t ดวย Equal variances not assumed  
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ตาราง 19 แสดงผลการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต 
รุนซีเอ็นจี (CNG) สวนบุคคล 

Levene’s Test for Equality of Variances 

F Sig. 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) .095 .758 

2. งบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 8.020** .005 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใชคาสถิติ Levene’s Test พบวามีคา

ความนาจะเปนดังนี้  

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .758 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคาความ

แปรปรวนของทุกกลุมไมแตกตางกัน 

2. งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .005 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคาความ

แปรปรวนของทุกกลุมแตกตางกนั 

 

ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตรุนซีเอน็จี (CNG) สวนบุคคล 

t-test for Equality of Means 

เพศ x  S.D. t df Sig. 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ชาย 3.88 .969 .524 398 .601 

หญิง 3.82 1.019    

2. งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ชาย 762,745.6 45,120.751 1.197 141.762 .233 

หญิง 755,111.1 53,427.352    
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 จากตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

โดยใชสถิติทดสอบ Independent t-test สามารถอธิบายไดดังนี ้

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากบั .601 

ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคเพศแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) 

ไมแตกตางกนั ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

2. งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .233 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคเพศแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ไม

แตกตางกนั ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
อายุ 
 สมมติฐานขอที่ 1.2 ผูบริโภคอายุแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

  H0 : ผูบริโภคกลุมอายุแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกนั 

  H1 : ผูบริโภคกลุมอายุแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One - Way Analysis of Variance : One - Way ANOVA) F-test หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับ

ความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 หากคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน ใหทดสอบ

ความแตกตางดวย F-test และถาหากคาความแปรปรวนของขอมูลทกุกลุมไมเทากนั ใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน 

รอง (H1) ทีม่ีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูทีแ่ตกตางกนั  จะตองนาํไปเปรียบเทยีบเชิงซอน (Multiple 

Comparison)  โดยใชวธิีทดสอบแบบ Least - Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หา
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วาคาเฉลีย่คูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวน

ของแตละกลุมกอน โดยใชคาสถิติ Levene’s Test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้

  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

  H1 : คาความแปรปรวนอยางนอยหนึ่งกลุมแตกตางจากกลุมอ่ืน 

  

ตาราง 21 แสดงผลการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาย ุ

 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต 
รุนซีเอ็นจี (CNG) สวนบุคคล 

Levene Statistic df1 df2 p 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 2.400 3 396 .067 

2. งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 4.138** 3 314 .007 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใชคาสถิติ Levene’s Test พบวามีคา

ความนาจะเปนดังนี้  

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากบั 

.067 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคา

ความแปรปรวนของทกุชวงอายุไมแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 จะใชสถิติ F-test ใน

การทดสอบ 

2. งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .007 

ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคาความ

แปรปรวนของทุกชวงอายุแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จะใชสถิติ Brown-

Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือ

รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามอายุ 

 

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ 
เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล 

รุนซีเอ็นจี (CNG) 

 
อายุ 

 

x  

 
S.D. 

 
F 

 
p 

แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) 

18 - 25 ป 3.94 .827 

7.881** .000 
26 - 33 ป 3.57 1.052 

34 - 41 ป 4.10 .906 

มากกวา 41 ป 3.93 .910 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 22 ผลความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุน

ซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติทดสอบ F-test สามารถอธิบายไดดังนี ้

  แนวโนมท่ีผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคกลุมอายุแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และเพื่อให

ทราบวาชวงอายุคูใดที่มีความแตกตางกนัจึงทาํการวิเคราะหดวยเทคนคิ LSD ซึ่งผลวิเคราะหเปนดัง

ตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 

จําแนกตามอายุโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธ ีLSD 
 

อายุของผูบริโภค 
 18 - 25 ป 26 - 33 ป 34 - 41 ป มากกวา 41 ป 

Mean     

18 - 25 ป 3.94 – .37* 

(.047) 

-.16 

(.372) 

.01 

(.945) 

26 - 33 ป 3.57  – -.53** 

(.000) 

-.35* 

(.013) 

34 - 41 ป 4.10   – .18 

(.204) 

มากกวา 41 ป 3.93    – 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   
 จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี

(CNG) จําแนกตามอายุโดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธ ีLSD พบวา  

1. ผูบริโภคอายุ 18 – 25 ป กับ ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีคา Probability (p) เทากับ .047 

ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคอายุ 18 – 25 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคอายุ 18 – 25 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) สูงกวาผูบริโภค

อายุ 26 – 33 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .37 

2. ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป กับ ผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป มีคา Probability (p) เทากับ .000 

ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกบั ผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
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สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภค

อายุ 34 – 41 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .53 

3. ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป กับ ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป มีคา Probability (p) เทากับ 

.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานแนวโนมทีผู่บริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวา

ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .35 

 สําหรับรายคูอ่ืนไมพบวามีความแตกตางทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือ

รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามอายุ 

 
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ 
เลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG)  

สวนบุคคล 

 
อายุ 

 

x  

 
S.D. 

 
Statistica 

 
p 

งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) 

18 - 25 ป 739,560.0 49,030.671 

11.605** .000 
26 - 33 ป 747,363.6 47,519.716 

34 - 41 ป 764,069.0 44,971.737 

มากกวา 41 ป 787,584.9 47,656.606 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 24 ผลความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซี

เอ็นจี (CNG) จําแนกตามอายุ โดยใชสถติิทดสอบ Brown-Forsythe สามารถอธิบายไดดังนี ้

  งบประมาณสําหรบัซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคกลุมอายุแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 
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แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และเพื่อให

ทราบวาชวงอายุคูใดที่มีความแตกตางกนัจึงทาํการวิเคราะหดวยเทคนคิ Dunnett’s T3 ซึ่งผลวเิคราะห

เปนดังตาราง 25 

 

ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 

จําแนกตามอายุโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธ ีDunnett’s T3 
 

อายุของผูบริโภค 
 18 - 25 ป 26 - 33 ป 34 - 41 ป มากกวา 41 ป 

Mean     

18 - 25 ป 739,560.0 – -7,803.64 

(.976) 

-24,576.00 

(.146) 

-47,508.97** 

(.001) 

26 - 33 ป 747363.6  – -16,772.36* 

(.036) 

-39,705.33** 

(.000) 

34 - 41 ป 764136.0   – -22,932.97** 

(.005) 

มากกวา 41 ป 787069.0    – 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ดานงบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจ ี

(CNG) จําแนกตามอายุโดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธ ีDunnett’s T3 พบวา  

1. ผูบริโภคอายุ 18 – 25 ป กับ ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป มีคา Probability (p) เทากับ 

.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคอายุ 18 – 25 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคอายุ 18 – 25 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวา

ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 47,508.97 
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2. ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป กับ ผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป มีคา Probability (p) เทากับ .036 

ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอายุ 

34 – 41 ป โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 16,772.36 

3. ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป กับ ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป มีคา Probability (p) เทากับ 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวา

ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 39,705.33 

4. ผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป กับ ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป มีคา Probability (p) เทากับ 

.005 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวา

ผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 22,932.97 

 สําหรับรายคูอ่ืนไมพบวามีความแตกตางทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
สถานภาพ 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูบริโภคที่สถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

  H0 : ผูบริโภคที่สถานภาพแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกนั 

  H1 : ผูบริโภคที่สถานภาพแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ใชคาสถติิ Independent t-test ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคา
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นอยกวา 0.05 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใชคาสถิติ Levene’s Test 

ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้

  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

  H1 : คาความแปรปรวนอยางนอยหนึ่งกลุมแตกตางจากกลุมอ่ืน 

 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาความแปรปรวนของขอมลูเทากันทุกกลุม ให

ทดสอบคา t ดวย Equal variances assumed และถาหากคาความแปรปรวนของขอมูลอยางนอยหนึ่ง

กลุมแตกตางจากกลุมอ่ืน ใหทดสอบคา t ดวย Equal variances not assumed  

 

ตาราง 26 แสดงผลการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) สวนบุคคล 
Levene’s Test for Equality of Variances 

F Sig. 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 1.588 .208 

2. งบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 10.667** .001 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใชคาสถิติ Levene’s Test พบวามีคา

ความนาจะเปนดังนี้  

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .208 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคาความ

แปรปรวนของทุกกลุมไมแตกตางกัน 

2. งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .001 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคาความ

แปรปรวนของทุกกลุมแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตรุนซีเอน็จี (CNG) สวน

บุคคล 

t-test for Equality of Means 
สถาน
ภาพ 

x  S.D. t df Sig. 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

โสด 3.90 .955 .643 398 .520 

สมรส 3.84 1.006    

2. งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต รุนซี
เอ็นจี (CNG) 

โสด 749,768.7 51,722.133 -3.772** 280.232 .000 

สมรส 769,883.0 41,825.805    

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

สถานภาพ โดยใชสถิติทดสอบ Independent t-test สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากบั .520 

ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคที่สถานภาพแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็น

จี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี(CNG) 

ไมแตกตางกนั ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

2. งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคที่สถานภาพแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็น

จี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว โดยผูบริโภคที่

สถานภาพสมรส มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) มากกวา

ผูบริโภคที่สถานภาพโสดหรือหมาย 
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ระดับการศึกษา 
 สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูบริโภคระดับการศึกษาแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

  H0 : ผูบริโภคระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกนั 

  H1 : ผูบริโภคระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One - Way Analysis of Variance : One - Way ANOVA) F-test หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับ

ความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 หากคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน ใหทดสอบ

ความแตกตางดวย F-test และถาหากคาความแปรปรวนของขอมูลทกุกลุมไมเทากนั ใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน 

รอง (H1) ทีม่ีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูทีแ่ตกตางกนั  จะตองนาํไปเปรียบเทยีบเชิงซอน (Multiple 

Comparison)  โดยใชวธิีทดสอบแบบ Least - Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หา

วาคาเฉลีย่คูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวน

ของแตละกลุมกอน โดยใชคาสถิติ Levene’s Test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้

  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

  H1 : คาความแปรปรวนอยางนอยหนึ่งกลุมแตกตางจากกลุมอ่ืน 

  

ตาราง 28 แสดงผลการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) สวนบุคคล 
Levene Statistic df1 df2 p 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 39.273** 2 397 .000 

2. งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 24.116** 2 315 .000 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใชคาสถิติ Levene’s Test พบวามีคา

ความนาจะเปนดังนี้  

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากบั 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคา

ความแปรปรวนของระดับการศึกษาแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จะใชสถิติ 

Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

2. งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .000 

ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคาความ

แปรปรวนของระดับการศึกษาแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 จะใชสถิติ Brown-

Forsythe ในการทดสอบ 

 

ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ 
เลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG)  

สวนบุคคล 
ระดับการศึกษา 

 

x  

 
S.D. 

 
Statistica 

 
p 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต 
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.73 .967 

8.432** .000 ปริญญาตรี 4.09 .757 

สูงกวาปริญญาตรี 3.55 1.323 

2. งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต 
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 766,723.8 38,269.916 

3.124* .046 ปริญญาตรี 753,783.8 54,039.610 

สูงกวาปริญญาตรี 766,584.9 44,656.606 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 29 ผลความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถติิ

ทดสอบ Brown-Forsythe สามารถอธิบายไดดังนี้ 
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  แนวโนมท่ีผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี 

(CNG) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และ

เพื่อใหทราบวาระดับการศึกษาคูใดที่มีความแตกตางกนัจึงทําการวเิคราะหดวยเทคนิค Dunnett’s T3 

ซึ่งผลวิเคราะหเปนดังตาราง 30 

 งบประมาณสําหรบัซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .046 ซึ่ง

นอยกวา 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี

(CNG) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และ

เพื่อใหทราบวาชวงอายุคูใดที่มีความแตกตางกนัจึงทาํการวิเคราะหดวยเทคนิค LSD ซึ่งผลวิเคราะห

เปนดังตาราง 31  
 
ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือ

รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามระดับการศึกษาโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 
 

ระดับการศึกษาของ
ผูบริโภค 

 ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

Mean    

ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.73 – -.36** 

(.001) 

-.19 

(.626) 

ปริญญาตรี 4.09  – .54** 

(.003) 

สูงกวาปริญญาตรี 3.55   – 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภค
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จะซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามระดับการศึกษาโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธ ีDunnett’sT3 

พบวา  

1. ผูบริโภคการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กบั ผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี มคีา 

Probability (p) เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ 

ผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดาน

แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี โดยมผีลตาง

คาเฉลี่ยเทากบั .36 

2. ผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี กับ ผูบริโภคการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคา 

Probability (p) เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี มี

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ 

ผูบริโภคการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคการศึกษา

ปริญญาตรี มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดาน

แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) สูงกวาผูบริโภคการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมี

ผลตางคาเฉลีย่เทากับ .54 

สําหรับรายคูอ่ืนไมพบวามีความแตกตางทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือ

รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามระดับการศึกษาโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 
 

ระดับการศึกษาของ
ผูบริโภค 

 ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

Mean    

ตํ่ากวาปริญญาตรี 766,723.8 – 12,940.03* 

(.033) 

569.96 

(.939) 

ปริญญาตรี 753,783.8  – -12,370.06 

(.080) 

สูงกวาปริญญาตรี 766,584.9   – 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับ

ซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามระดับการศึกษาโดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธ ีLSD พบวา  

1. ผูบริโภคการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กบั ผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี มคีา 

Probability (p) เทากับ .033 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ 

ผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดาน

งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) สูงกวาผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี โดยมีผลตาง

คาเฉลี่ยเทากบั 12,940.03 บาท 

สําหรับรายคูอ่ืนไมพบวามีความแตกตางทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
อาชีพ 
 สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูบริโภคอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

  H0 : ผูบริโภคอาชีพแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกนั 

  H1 : ผูบริโภคอาชีพแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One - Way Analysis of Variance : One - Way ANOVA) F-test หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับ

ความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 หากคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน ใหทดสอบ

ความแตกตางดวย F-test และถาหากคาความแปรปรวนของขอมูลทกุกลุมไมเทากนั ใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน 

รอง (H1) ทีม่ีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูทีแ่ตกตางกนั  จะตองนาํไปเปรียบเทยีบเชิงซอน (Multiple 

Comparison)  โดยใชวธิีทดสอบแบบ Least - Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หา

วาคาเฉลีย่คูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวน

ของแตละกลุมกอน โดยใชคาสถิติ Levene’s Test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้
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  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

  H1 : คาความแปรปรวนอยางนอยหนึ่งกลุมแตกตางจากกลุมอ่ืน 

  

ตาราง 32 แสดงผลการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) สวนบุคคล 
Levene Statistic df1 df2 p 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 1.869 3 396 .134 

2. งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 8.349** 3 314 .000 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใชคาสถิติ Levene’s Test พบวามีคา

ความนาจะเปนดังนี้  

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากบั 

.134 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคา

ความแปรปรวนของทกุชวงอายุไมแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 จะใชสถิติ F-test ใน

การทดสอบ 

2. งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .000 

ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคาความ

แปรปรวนของทุกชวงอายุแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จะใชสถิติ Brown-

Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือ

รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามอาชีพ 

 
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ 

เลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี 
(CNG) สวนบุคคล 

 
อาชีพ 

 

x  

 
S.D. 

 
F 

 
p 

แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) 

นักศึกษา 3.88 .833 

.918 .432 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.91 .994 

รับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

3.64 1.168 

เจาของกิจการ / ธุรกิจ

สวนตัว / รับจาง 

3.79 .868 

 

 จากตาราง 33 ผลความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุน

ซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติทดสอบ F-test สามารถอธิบายไดดังนี ้

  แนวโนมท่ีผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .432 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคที่อาชพีแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ไม

แตกตางกนั ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  
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ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือ

รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามอาชีพ 

 
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ 

เลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี 
(CNG) สวนบุคคล 

 
อาชีพ 

 

x  

 
S.D. 

 
Statistica 

 
p 

งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) 

นักศึกษา 741,000.0 51,085.363 

3.273* .024 

พนักงานบริษัทเอกชน 759,940.6 49,586.466 

รับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

771,666.7 40,860.008 

เจาของกิจการ / ธุรกิจ

สวนตัว / รับจาง 

770,000.0 33,588.765 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 34 ผลความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซี

เอ็นจี (CNG) จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติทดสอบ Brown-Forsythe สามารถอธบิายไดดังนี ้

  งบประมาณสําหรบัซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .024 ซึ่ง

นอยกวา 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคที่อาชพีแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และเพื่อให

ทราบวาชวงอายุคูใดที่มีความแตกตางกนัจึงทาํการวิเคราะหดวยเทคนคิ LSD ซึ่งผลวิเคราะหเปนดัง

ตาราง 32 
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ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 

จําแนกตามอาชีพโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวธิี LSD 
 

อาชีพของผูบริโภค 

 นักศึกษา พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ / 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เจาของกิจการ / ธุรกิจ

สวนตัว / รับจาง 

Mean     

นักศึกษา 741,000.0 – -18,940.64* 

(.043) 

-30,666.67* 

(.013) 

-29,000.00* 

(.012) 

พนักงานบริษัทเอกชน 759,940.6  – -11,726.03 

(.203) 

-10,059.36 

(.217) 

รับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

771,666.7   – 1,666.67 

(.884) 

เจาของกิจการ / ธุรกิจ

สวนตัว / รับจาง 

770,000.0    – 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ดานงบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจ ี

(CNG) จําแนกตามอาชีพโดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธ ีLSD พบวา  

1. ผูบริโภคอาชีพนักศึกษา กบั ผูบริโภคอาชีพพนกังานเอกชน มีคา Probability (p) 

เทากับ .043 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคอาชีพนักศึกษา มีแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคอาชีพพนกังาน

เอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคอาชีพนักศึกษา มีแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซเีอ็นจ ี (CNG) ดานงบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอาชีพพนักงานเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากบั 18,940.64 บาท 

2. ผูบริโภคอาชีพนักศึกษา กับ ผูบริโภคอาชีพรับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีคา 

Probability (p) เทากับ .013 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคอาชีพนักศึกษา มีแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภค

อาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคอาชีพ

นักศึกษา มแีนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดาน
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งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอาชีพรับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 30,666.67 บาท 

3. ผูบริโภคอาชีพนักศึกษา กับ ผูบริโภคอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว / รับจาง มคีา 

Probability (p) เทากับ .012 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคอาชีพนักศึกษา มีแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภค

อาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว / รับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภค

อาชีพนักศึกษา มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดาน

งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว / 

รับจาง โดยมผีลตางคาเฉลีย่เทากับ 29,000.00 บาท 

 สําหรับรายคูอ่ืนไมพบวามีความแตกตางทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

  
รายไดตอเดือน 
 สมมติฐานขอที่ 1.6 ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนแตกตางกัน มแีนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั  

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

  H0 : ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกนั 

  H1 : ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One - Way Analysis of Variance : One - Way ANOVA) F-test หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับ

ความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 หากคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน ใหทดสอบ

ความแตกตางดวย F-test และถาหากคาความแปรปรวนของขอมูลทกุกลุมไมเทากนั ใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐาน 

รอง (H1) ทีม่ีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูทีแ่ตกตางกนั  จะตองนาํไปเปรียบเทยีบเชิงซอน (Multiple 

Comparison)  โดยใชวธิีทดสอบแบบ Least - Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หา

วาคาเฉลีย่คูใดบางแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยจะตรวจสอบคาความแปรปรวน

ของแตละกลุมกอน โดยใชคาสถิติ Levene’s Test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้
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  H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

  H1 : คาความแปรปรวนอยางนอยหนึ่งกลุมแตกตางจากกลุมอ่ืน 

  

ตาราง 36 แสดงผลการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดตอ

เดือน 

 
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) สวนบุคคล 
Levene Statistic df1 df2 p 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 10.100** 3 396 .000 

2. งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 12.146** 3 314 .000 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใชคาสถิติ Levene’s Test พบวามีคา

ความนาจะเปนดังนี้  

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากบั 

.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคา

ความแปรปรวนของทกุชวงอายุแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จะใชสถิติ Brown-

Forsythe ในการทดสอบ 

2. งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .000 

ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาคาความ

แปรปรวนของทุกชวงอายุแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จะใชสถิติ Brown-

Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 
แนวโนมพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต 

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG)  
รายไดตอเดือน 

 

x  

 
S.D. 

 
Statistica 

 
p 

1. แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือ
รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 

นอยกวาหรือเทากับ 

15,000 บาท 

3.83 .907 

1.370 .252 15,001 – 30,000 บาท 3.91 .806 

30,001 – 45,000 บาท 3.95 1.194 

มากกวา 45,000 บาท 3.67 1.957 

2. งบประมาณสําหรับซื้อ
รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 

นอยกวาหรือเทากับ 

15,000 บาท 

730,000.0 40,509.575 

21.185** .000 15,001 – 30,000 บาท 756,408.5 46,208.617 

30,001 – 45,000 บาท 759,411.8 45,574.454 

มากกวา 45,000 บาท 798,156.9 36,989.389 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 37 ผลความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยใชสถิติ

ทดสอบ Brown-Forsythe สามารถอธิบายไดดังนี้ 

  แนวโนมท่ีผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .252 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี 

(CNG) ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 งบประมาณสําหรบัซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่ง

นอยกวา 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี

(CNG) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และ
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เพื่อใหทราบวารายไดตอเดือนคูใดที่มีความแตกตางกนัจึงทําการวเิคราะหดวยเทคนิค Dunnett’s T3 

ซึ่งผลวิเคราะหเปนดังตาราง 38  
 
ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับซ้ือ

รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) จําแนกตามรายไดตอเดือนโดยเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธ ีDunnett’s T3 

 

รายไดตอเดือน 
ของผูบริโภค 

 นอยกวาหรือเทากับ 

15,000 บาท  

15,001 – 

30,000 บาท 

30,001 – 

45,000 บาท 

มากกวา 

45,000 บาท 

Mean     

นอยกวาหรือเทากับ 

15,000 บาท 

730,000.0 – -26,408.45** 

(.004) 

-29,411.76** 

(.003) 

-68,156.86** 

(.000) 

15,001 – 30,000 บาท 756,408.5  – -3,003.31 

(.997) 

-41,748.41** 

(.000) 

30,001 – 45,000 บาท 759,411.8   – -38,745.10** 

(.000) 

มากกวา 45,000 บาท 798,156.9    – 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับ

ซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) จําแนกตามรายไดตอเดือนโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธ ี Dunnett’s T3 

พบวา  

1. ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท กบั ผูบริโภคที่รายไดตอ

เดือน 15,001 – 30,000 บาท มีคา Probability (p) เทากบั .004 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา 

ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 15,001 – 

30,000 บาท อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากบั 

15,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดาน
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งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 15,001 – 30,000 

บาท โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากบั 26,408.45 บาท 

2. ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท กบั ผูบริโภคที่รายไดตอ

เดือน 30,001 – 45,000 บาท มีคา Probability (p) เทากบั .003 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา 

ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 30,001 – 

45,000 บาท อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากบั 

15,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดาน

งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 30,001 – 45,000 

บาท โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากบั 29,411.76 บาท 

3. ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท กบั ผูบริโภคที่รายไดตอ

เดือนมากกวา 45,000 บาท มีคา Probability (p) เทากบั .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา 

ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากบั 15,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนมากกวา 45,000 

บาท อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 

บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานงบประมาณ

สําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคทีร่ายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท โดยมี

ผลตางคาเฉลีย่เทากับ 68,156.86 บาท 

4. ผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท กับ ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนมากกวา 

45,000 บาท มีคา Probability (p) เทากบั .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่รายไดตอ

เดือน 15,001 – 30,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ดานงบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคทีร่ายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากบั 

41,748.41 บาท 

5. ผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 30,001 – 45,000 บาท กับ ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนมากกวา 

45,000 บาท มีคา Probability (p) เทากบั .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูบริโภคที่รายไดตอ

เดือน 30,001 – 45,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) แตกตางเปนรายคูกับ ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท อยางมีนยัสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ดานงบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคทีร่ายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากบั 

38,745.10 บาท 

สําหรับรายคูอ่ืนไมพบวามีความแตกตางทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพนัธกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ทีน่าํมาทดสอบ

สมมติฐานคือ แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) และงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุน

ซีเอ็นจี (CNG) 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

  H0 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ประกอบดวย 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  H1 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ประกอบดวย 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพนัธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธอยางงายของเพยีรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอย

กวา 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 39 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริม

การตลาด กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

  
ปจจัยดานสวน
ประสมทาง

การตลาดของ
รถยนต รุนซีเอน็จี  

แนวโนมที่ผูบรโิภคจะซื้อรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

n r p 
ระดับ

ความสัมพันธ 
n r p 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ดานผลิตภัณฑ 400 .397** .000 ระดับคอนขางตํ่า  

ทิศทางเดียวกัน 

318 .004 .944 ไมสัมพันธกัน 

ดานราคา 400 .184** .000 ระดับตํ่า 

ทิศทางเดียวกัน 

318 -.002 .978 ไมสัมพันธกัน 

ดานสงเสริม

การตลาด 

400 .139** .005 ระดับตํ่า 

ทิศทางเดียวกัน 

318 -.044 .438 ไมสัมพันธกัน 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความคิดเห็นเกีย่วกับปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดาน

สงเสริมการตลาด กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG)  
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 

0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสัมพนัธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกนั และมีความสัมพนัธระดับคอนขางตํ่า 

 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยดานราคา และ มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 

0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาความคิดเห็น
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เกี่ยวกับปจจัยดานราคารถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธระดับตํ่า 

 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีคา Probability (p) เทากับ .005 ซึ่งนอย

กวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยดานสงเสริมการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพันธระดับตํ่า 
 ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคา Probability (p) เทากบั .944 ซึ่งมากกวา 

0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไมมีความสัมพนัธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 

 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยดานราคา มีคา Probability (p) เทากับ .978 ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาความคิดเหน็เกีย่วกับ

ปจจัยดานราคารถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 

 ความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีคา Probability (p) เทากับ .438 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยดานสงเสริมการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไมมีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

สมมติฐานขอที่ 3 ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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 แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ทีน่าํมาทดสอบ

สมมติฐานคือ แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) และงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุน

ซีเอ็นจี (CNG) 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

 H0 : ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV ไมมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 H1 : ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสมัพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธอยางงายของเพยีรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอย

กวา 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง 40 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับการใชรถยนต

ดัดแปลง NGV กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับ 
การใชรถยนตดัดแปลง NGV 

แนวโนมที่ผูบรโิภคจะซื้อรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

n r p 
ระดับ

ความสัมพันธ 
n r    p 

ระดับ
ความสัมพันธ 

  ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามัน

ตามปกติ 

400 .163** .001 ระดับตํ่า 

ทิศทางเดียวกัน 

318 -.032 .565 ไมสัมพันธกัน 

  ดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิง

ของรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบ 

เทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ 

400 .068 .175 ไมสัมพันธกัน 318 -.129* .022 ระดับตํ่า 

ทิศทางตรงขาม 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 40 ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับการใช

รถยนตดัดแปลง NGV กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG)  
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับ

รถยนตทีเ่ติมน้ํามนัตามปกติ มีคา Probability (p) เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาทัศนคติของผูบริโภคตอการใช

รถยนตดัดแปลง NGV ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนตที่เติมน้าํมนัตามปกติ 

มีความสมัพนัธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว มีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพนัธระดับตํ่า 

 ความคิดเหน็เกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิงของรถยนต

ดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนตทีเ่ติมน้ํามันตามปกติ มีคา Probability (p) เทากับ .175 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV ดานการใชบริการสถานีเช้ือเพลิงของรถยนต

ดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนตทีเ่ติมน้ํามันตามปกติ ไมมีความสัมพนัธกบัแนวโนมพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับ

รถยนตทีเ่ติมน้ํามนัตามปกติ มีคา Probability (p) เทากับ .565 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาทัศนคติของผูบริโภคตอการใช

รถยนตดัดแปลง NGV ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนตที่เติมน้าํมนัตามปกติ 

ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 

 ความคิดเหน็เกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิงของรถยนต

ดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตทีเ่ติมน้ํามันตามปกติ มีคา Probability (p) เทากับ .022 ซึ่งนอย

กวา 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาทัศนคติ

ของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV ดานการใชบริการสถานเีชื้อเพลิงของรถยนตดัดแปลง 
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NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้าํมนัตามปกติ มีความสัมพนัธกบัแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสมัพนัธไปในทิศทางตรงกันขาม และ

มีความสมัพนัธระดับตํ่า 

 

 สมมติฐานขอที่ 4 พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ทีน่าํมาทดสอบ

สมมติฐานคือ แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) และงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุน

ซีเอ็นจี (CNG) 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้

 H0 : พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค ไมมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 H1 : พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธอยางงายของเพยีรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอย

กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 41 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของ

ผูบริโภค กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

พฤติกรรมการใชรถยนต
ดัดแปลง NGV ของ

ผูบริโภค 

แนวโนมที่ผูบรโิภคจะซื้อรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต  
รุนซีเอ็นจี (CNG) 

n r p 
ระดับ

ความสัมพันธ 
n r    p 

ระดับ
ความสัมพันธ 

  ระยะเวลาที่ใชรถยนต

ดัดแปลง NGV (เดือน) 

364 .080 .127 ไมสัมพันธกัน 286 .168** .004 ระดับตํ่า 

ทิศทางเดียวกัน 

  ระยะทางที่ใชรถยนต

ดัดแปลง NGV (กิโลเมตร) 

272 .247** .000 ระดับคอนขางตํ่า 

ทิศทางเดียวกัน 

212 .159* .021 ระดับตํ่า 

ทิศทางเดียวกัน 

  ความถ่ีในการใชรถยนต

ดัดแปลง NGV (วันตอ

สัปดาห) 

400 -.111* .027 ระดับตํ่า 

ทิศทางตรงขาม 

318 .272** .000 ระดับคอนขางตํ่า 

ทิศทางเดียวกัน 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง 

NGV ของผูบริโภค กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) 

ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG)  

 ระยะเวลาที่ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีคา Probability (p) เทากับ .127 ซึ่ง

มากกวา 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา

ระยะเวลาที่ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV ไมมีความสัมพนัธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 

 ระยะทางที่ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีคา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอย

กวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาระยะทางที่

ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
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รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสมัพันธไปในทศิทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธระดับคอนขางตํ่า 

 ความถี่ในการใชรถยนตดัดแปลง NGV มคีา Probability (p) เทากับ .027 ซึ่งนอยกวา 0.05 

นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาความถี่ในการใช

รถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล 

รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพันธไปในทศิทางตรงกันขาม และมีความสัมพนัธระดับตํ่า 
ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 
 ระยะเวลาที่ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีคา Probability (p) เทากับ .004 ซึ่งนอย

กวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาระยะเวลา

ที่ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสมัพันธไปในทศิทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธระดับตํ่า 

 ระยะทางที่ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีคา Probability (p) เทากับ .021 ซึ่งนอย

กวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาระยะทางที่

ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสมัพันธไปในทศิทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธระดับตํ่า 

 ความถี่ในการใชรถยนตดัดแปลง NGV มคีา Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.01 

นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาความถี่ในการใช

รถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล 

รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว มีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธระดับ

คอนขางตํ่า 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 42 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือ

รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 
งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) 

 
สมมติฐานขอที ่ 1 ผูบริโภคที่มีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน มีแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

1.1 เพศ ไมสอดคลองกับสมมติฐาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2 อายุ สอดคลองกับสมมติฐาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3 สถานภาพ ไมสอดคลองกับสมมติฐาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.4 ระดับการศึกษา สอดคลองกับสมมติฐาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.5 อาชีพ ไมสอดคลองกับสมมติฐาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.6 รายไดตอเดือน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2.1 ดานผลิตภัณฑ สอดคลองกับสมมติฐาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

2.2 ดานราคา สอดคลองกับสมมติฐาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

2.3 ดานสงเสริมการตลาด สอดคลองกับสมมติฐาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 42 (ตอ)  

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือ

รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 
งบประมาณสําหรับซื้อรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) 

 
สมมติฐานขอที่ 3 ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.1 ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามัน

ตามปกติ  

สอดคลองกับสมมติฐาน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

3.2 ดานการใชบริการสถานีเช้ือเพลิงของ
รถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับ

รถยนตที่เติมน้ํามันตามปกติ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
สมมติฐานขอที่ 4 พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

4.1 ระยะเวลาท่ีผูบริโภคเคยใชรถยนต
ดัดแปลง NGV 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

4.2 ระยะทางที่ผูบริโภคเคยใชรถยนต
ดัดแปลง NGV 

สอดคลองกับสมมติฐาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

4.3 ความถ่ีในการใชรถยนตดัดแปลง NGV สอดคลองกับสมมติฐาน สอดคลองกับสมมติฐาน 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

  

 การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษาเร่ือง แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวจิยัไดสรุปผลการวิจัยดังนี้  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรโดยจําแนกตาม เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV ที่มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภคที่มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
1.  ผูประกอบการธุรกิจรถยนตสามารถนําผลวิจัยที่ได ใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อกาํหนด

นโยบายในการวางแผนการตลาด และกลยุทธทางการตลาดสําหรับรถยนตกาซธรรมชาติ รุนซีเอ็นจี 

(CNG) อยางมีประสิทธิภาพ 

2.  ผูประกอบการธุรกิจรถยนตสามารถนําผลวิจัยที่ได มาใชในการปรับปรุงและพัฒนา

รถยนตกาซธรรมชาติ รุนซีเอ็นจี (CNG) ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากทีสุ่ด  

3.  เพื่อเปนขอมลูในการประกอบการตัดสินใจซื้อ สําหรับกลุมคนที่ตองการซื้อรถยนตและ

สําหรับสถาบันการเงนิที่ดําเนินธุรกิจเชาซ้ือรถยนต  
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สมมติฐานงานวิจัย 
1. ผูบริโภคทีม่ีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี 

และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั 

2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพนัธกบัแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค มีความสัมพนัธกบัแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยใชรถยนตดัดแปลง 

NGV สวนบุคคล  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดมาจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใชรถยนต

ดัดแปลง NGV สวนบุคคล เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จงึกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

จากสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบญัชา 2549: 25-26) ระดับความ

เชื่อมั่นที่รอยละ 95 คือยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในกลุมตัวอยางไมเกนิรอยละ 5 ไดขนาดกลุม

ตัวอยาง 385 คน และเพื่อใหการเก็บขอมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ จึงเพิ่มจาํนวนกลุม

ตัวอยางอีก 15 คน ดังนัน้ขนาดกลุมตัวอยางสําหรับวิจัยคร้ังนี้เทากับ 400 คน โดยใชสูตร Taro 

yamane 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ขั้นที ่ 1 ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุมตัวอยางเปน

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป เนื่องจากสามารถมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

และเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล โดยมีการเลือกกลุมตัวอยางดังนี ้
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– สุมตัวอยางจากผูเขาชมงานแสดงรถยนต เชน งานแสดงรถยนตทีห่างสรรพสินคา 

โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผูเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV เทานั้น 

– สุมตัวอยางจากผูใชบริการสถานบีริการกาซธรรมชาติ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ขั้นที ่2 ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางจากการ

เก็บแบบสอบถามที่งานแสดงรถยนต จํานวน 100 ตัวอยาง และจากการเก็บแบบสอบถามที่สถานี

บริการ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 300 ตัวอยาง  

 ขั้นที ่ 3 ใชการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ทีเ่ต็มใจและสะดวกที่จะใหขอมลูใน

การตอบแบบสอบถามการวจิัยในคร้ังนี ้

  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึง่สรางข้ึนเพื่อศึกษาเร่ือง 

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี ้

 สวนที ่ 1 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ดานผลติภัณฑ, ราคา และการสงเสริม

การตลาด ซึง่ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัดขอมลูประเภทอันตรภาค 

(Interval scale) จํานวน 15 ขอ แบงเปน 3 ดาน 

1. ดานผลิตภัณฑ   จํานวน 6 ขอ 

2. ดานราคา     จํานวน 2 ขอ 

3. ดานสงเสริมการตลาด   จํานวน 6 ขอ 

 สวนที ่ 2 คําถามเกี่ยวกับทศันคติของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ตอการใช

รถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

เปรียบเทยีบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ และการใชบริการสถานีเช้ือเพลิงของรถยนตดัดแปลง NGV 

เปรียบเทยีบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ ซึ่งลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale โดยใชระดับการวัด

ขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) จํานวน 11 ขอ แบงเปน 2 ดาน 

1. ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกบัรถยนตที่เติมน้ํามันตามปกติ

จํานวน 6 ขอ 

2. ดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิงของรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนต

ที่เติมน้าํมนัตามปกติ จํานวน 5 ขอ 
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 สวนที ่3 คําถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV จํานวน 9 ขอ 

1. เปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Question) จํานวน 6 ขอ 

2. เปนคําถามปลายปดแบบมใีหเลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) จํานวน 3 ขอ 

 สวนที ่4 คําถามเกีย่วกบัแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็น

จี (CNG) จํานวน 5 ขอ 

1. เปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Question) จํานวน 1 ขอ 

2. เปนคําถามปลายปดแบบมใีหเลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) จํานวน 2 ขอ 

3. เปนคําถามแบบ Semantic Differential Scales จํานวน 2 ขอ 

 สวนที ่ 5 คําถามเกี่ยวกบัขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ซึ่งเปนคําถามแบบมีใหเลือกหลายคําตอบ 

(Multiple choices)  
 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือตามลําดับดังนี ้

1. ศึกษาคนควาถึงวธิีการเขียนแบบสอบถาม ไดแก ประเภท เนื้อหา รูปแบบ การใชคําพูด

ของแตละแบบสอบถามจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีหลักการ งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัตัวแปรที่ศึกษาเพื่อ

กําหนดเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามฉบับรางทีผู่วิจัยสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เปนผู

พิจารณาตรวจสอบความถกูตอง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง

แกไข เพื่อใหคําถามอานแลวมีความเขาใจงาย ชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงค และนิยามศัพท

เฉพาะ 

3. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เรียบรอย

แลว เสนอผูเชีย่วชาญตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความถกูตอง และเสนอแนะเพิ่มเติม และ

นําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธอีกคร้ัง 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) โดยการนาํแบบสอบถามฉบับสมบูรณนัน้ไป

ทดลองใชกับประชากรทีเ่ปนกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธหีา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาใชสูตรของ ครอนบัค (Cronbach’s alpha) (กลัยา วานิชยบญัชา. 2546: 449) 

โดยคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถงึระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม 
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การเก็บรวมรวมขอมลู 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษา แนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการ

ดําเนนิการเก็บขอมูล มีดังนี ้

  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล จํานวน 

400 คน  

  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา บทความ 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับการตรวจสอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาดําเนินการ

ดังนี ้
 การจัดทําขอมูล 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไว 

3. ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) 

กับกลุมตัวอยาง จาํนวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 

449)  

การคํานวนหาความเช่ือมัน่ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเปนรายดาน โดยผลการ

ทดสอบความเชื่อมั่น มีดังนี ้

   ดานผลิตภัณฑ     = .7747 

   ดานราคา       = .7375  

   ดานสงเสริมการตลาด    = .8903 

   ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV  = .8505 

   ดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิง NGV   = .7613 

4. นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองออกเก็บขอมูลจริง 
5. ทําการประมวลผลขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการ

วิจัยทางสังคมศาสตร SPSS for Window Version 11.5 (Statistic Package for Social Sciences) 
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เพื่อวิเคราะหเชิงพรรณนา เชิงอนุมาน และทดสอบสมมติฐาน โดยการวิจัยคร้ังนี้ใชระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (Level or Significance) 
 การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis)  โดยการวิเคราะห  

จํานวน (ความถี่)  รอยละ  คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

โดยใชสูตรในการทดสอบคือ  t-test F-test และ Pearson Correlation  
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับ แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล 

รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
 ประกอบดวย จํานวน (ความถี่)  รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบงเปน 5 

ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
 พบวา ผูบริโภคท่ีเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศ

ชาย จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 74.5 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.5 
1.2 อายุ 

  พบวา ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญอายุ

ระหวาง 34 – 41 ป จาํนวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมาคือ อายุระหวาง 26 – 33 ป จํานวน 

145 คน คิดเปนรอยละ 36.2 อายมุากกวา 41 ป จาํนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และอายุระหวาง 

18 – 25 ป จาํนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ 
1.3 สถานภาพ 
พบวา ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี

สถานภาพสมรส / อยูดวยกนั จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.2 รองลงมาคือ ผูมีสถานภาพโสด / 

หมาย / หยาราง / แยกกันอยู จาํนวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.8 
1.4 ระดับการศึกษา 
พบวา ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมาคือ ผูมกีารศึกษาระดับตํ่า
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กวาปริญญาตรี จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 และสูงกวาปริญญาตรี จาํนวน 77 คน คิดเปนรอย

ละ 19.2 ตามลําดับ 
1.5 อาชีพ 
พบวา ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมอีาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.8 รองลงมาคือ อาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจ

สวนตัว / รับจาง จาํนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.0 อาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 33 

คน คิดเปนรอยละ 8.2 และอาชีพนักศึกษา จาํนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ 
1.6 รายไดตอเดือน 
พบวา ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดตอ

เดือน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.2 รองลงมาคือ ผูมีรายไดตอเดือน 

30,001 – 45,000 บาท จาํนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.0 รายไดตอเดือน มากกวา 45,000 บาท จํานวน 

75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 และรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเปน

รอยละ 12.0 ตามลาํดับ 

 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูทีเ่คยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวน
บุคคลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ดานผลิตภัณฑ, ราคา 
และการสงเสริมการตลาด ของผูตอบแบบสอบถาม 

2.1 เม่ือพิจารณาขอมูลปจจยัดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ

โดยรวมอยูในระดับดี โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 3.73 โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ในขอ รูปลักษณตัวรถยนต ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดี 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.73 ในขอ ความหลากหลายของแบรนดใหเลือกสรร ผูบริโภคมีความคิดเหน็ดาน

ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลีย่เทากับ 3.18 ในขอ ความประหยัดพลังงาน

เชื้อเพลิง ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 4.59 

ในขอ คุณภาพมาตรฐานของรถยนตและอุปกรณ ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูใน

ระดับดี โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 3.61 ในขอ ความงายในการขายรถยนตรุน CNG ตอ ผูบริโภคมีความ

คิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03 ในขอ การลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากรถยนตรุน CNG ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูใน

ระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21   

2.2 เม่ือพิจารณาขอมูลปจจยัดานราคา ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานราคาโดยรวมอยูใน

ระดับดี โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 3.56 โดยพจิารณาเปนรายขอ พบวา 
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  ในขอ ความคุมคาของราคาเม่ือเทยีบกบัรถยนตรุนเดียวกนัที่ไมไดใชระบบ CNG 

ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.95 ในขอ ความ

คุมคาของราคาเมื่อเทียบกับการนาํรถไปติดต้ังระบบ NGV เอง ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ

โดยรวมอยูในระดับดี โดยมคีาเฉลี่ยเทากบั 3.82 ในขอ ราคาในการขายตอมือสอง ผูบริโภคมีความ

คิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 2.93 

2.1 เม่ือพิจารณาขอมูลปจจยัดานสงเสริมการตลาด ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานสงเสริม

การตลาดโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.36 โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

 ในขอ มีสวนลดราคารถยนต ผูบริโภคมีความคิดเหน็ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.24 ในขอ มีของแถม เชน ประกันภัยรถยนต หรืออุปกรณตกแตง

รถยนต ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.23 ในขอ มบีริการตรวจเชค็ระบบในรถยนต เชน ระบบเคร่ืองยนต หรือระบบกาซ NGV ผูบริโภคมี

ความคิดเหน็ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ในขอ มีบริการหลังการ

ขาย เชน บริการลากรถกรณีที่รถดับโดยไมทราบสาเหตุ ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวม

อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.41 ในขอ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน 

การโฆษณาทางโทรทัศน หรืองานแสดงรถยนต ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 ในขอ มีการแนะนําและไดรับขอมูลจากพนักงานขาย เชน 

แผนที่สถานีเติม NGV ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ยเทากบั 3.27  

 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลทศันคติของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล 
ตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรยีบเทียบกับรถยนตที่เติมนํ้ามันปกติ ดานการใชรถยนต
ดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ และการใชบริการสถานีเชื้อเพลงิของ
รถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามันปกติ ของผูตอบแบบสอบถาม 

3.1 เม่ือพิจารณาขอมูลปจจยัดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทยีบกับรถยนต

ที่เติมน้าํมนัตามปกติ ผูบริโภคมีทัศนคติดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่

เติมน้ํามันตามปกติโดยรวมอยูในระดับใกลเคียง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.02 โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ในขอ “ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต” ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลติภัณฑโดยรวมอยูใน

ระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85 ในขอ “ความครอบคลุม” รองรับทุกการใชงานของรถยนต 

ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.08 ในขอ 

“ความสะอาดในการเผาไหม” ของรถยนต ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ

ใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 ในขอ “ความงาย” ในการดูแลรักษาเครื่องยนต ผูบริโภคมีความ
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คิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 ในขอ “ความประหยัด” 

ของคาใชจายในการดูแลรักษาอุปกรณระบบเชื้อเพลิง ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวม

อยูในระดับดีกวา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 ในขอ “อายุการใชงาน” ของรถยนต ผูบริโภคมีความ

คิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62   

3.2 เมื่อพิจารณาขอมูลปจจัยดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิงของรถยนตดัดแปลง 
NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามันตามปกติ ผูบริโภคมีทัศนคติดานการใชบริการสถานีเช้ือเพลิง 

NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามันตามปกติ โดยรวมอยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.00 โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

  ในขอ “การกระจายตัวของสถานีเช้ือเพลิง” ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ

โดยรวมอยูในระดับดอยกวา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 ในขอ “ความประหยัด” ของคาใชจายในการ

เติมเชื้อเพลิง ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดีกวามาก โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.37 ในขอ “ระยะเวลาที่ใชในการเติมเชื้อเพลิง” ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวม

อยูในระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.62 ในขอ “ความสะดวกสบาย” ในการเติมเช้ือเพลิง 

ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดอยกวา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.47 ในขอ 

“ความพึงพอใจโดยรวม” ในการเติมเช้ือเพลิง ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูใน

ระดับใกลเคียง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 

 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูตอบแบบสอบถาม 
  ระยะเวลาทีผู่บริโภคใชรถยนตดัดแปลง NGV มาแลว ผูบริโภคที่เคยใชรถยนต

ดัดแปลง NGV เปนระยะเวลานอยที่สุด คือ 4 เดือน มากที่สุด คือ 48 เดือน มคีาเฉลี่ยอยูที่ 23.72 

เดือน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 12.377  

  ระยะทางที่ผูบริโภคใชรถยนตดัดแปลง NGV มาแลว ผูบริโภคที่เคยใชรถยนต

ดัดแปลง NGV เปนระยะทางนอยที่สุด คือ 17,000 กิโลเมตร มากที่สุด คือ 120,000 กิโลเมตร มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 56,255.47 กิโลเมตร คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 32,990.241  

  ความถ่ีที่ผูบริโภคใชรถยนตดัดแปลง NGV ตอสัปดาห ผูบริโภคที่เคยใชรถยนต

ดัดแปลง NGV จํานวนวันนอยที่สุด คือ 1 วนัตอสัปดาห มากที่สุด คือ 7 วันตอสัปดาห มีคาเฉลีย่อยูที ่

5.99 วันตอสัปดาห คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 1.763  

  รูปแบบการขับขี่รถยนตดัดแปลง NGV ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวน

ใหญขับข่ีในเขตเมือง จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ ขับข่ีระยะทางไกลๆ ใช
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ความเร็วคงที่สม่ําเสมอ จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.2 และขับข่ีรูปแบบอ่ืนๆ ไดแก ทั้งสองอยาง 

จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 ตามลําดับ 

  สัดสวนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตดัดแปลง NGV ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง 

NGV ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV สัดสวนนอยที่สุด คือ 70 มากที่สุด คือ 100 มีคาเฉลีย่อยูที ่

84.06 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 8.185 เชื้อเพลิงน้าํมนั สัดสวนนอยที่สุด คือ 0 มากที่สุด คือ 30 มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 15.94 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 8.185  

  คาใชจายที่ผูบริโภคใชในการเติมกาซ NGV ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV 

มีคาใชจายในการเติมกาซ NGV นอยที่สุด คือ 80 บาทตอคร้ัง มากที่สุด คือ 130 บาทตอคร้ัง มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 105.11 บาทตอคร้ัง คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 13.246  

  ความถ่ีในการเติมกาซ NGV ของผูบริโภค ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มี

ความถี่ในการเติมกาซ NGV จํานวนนอยที่สุด คือ 3 คร้ังตอเดือน มากที่สุด คือ 30 คร้ังตอเดือน มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 19.05 คร้ังตอเดือน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 1.763  

  ลักษณะการเลือกเติมกาซ NGV ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนใหญ

เลือกเติมกาซ NGV เมื่อใกลหมด จาํนวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาคือ เมื่อผานสถานี

ใหบริการ จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8 และเม่ือไดรับขาวสารวาจะมีการปรับราคา หรืออ่ืนๆ 

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ 

  การเลือกสถานีบริการเติมกาซ NGV ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวน

ใหญเลือกสถานีบริการเติมกาซ NGV ตามสะดวก จาํนวน 276 คน คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมาคือ 

สถานบริการเติม NGV ใกลบาน จาํนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 สถานบริการเติม NGV ที่ใชเปน

ประจํา จาํนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.7 และสถานบริการเติม NGV ใกลที่ทาํงาน จํานวน 32 คน คิด

เปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ 
 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจเลือกซ้ือรถยนตสวน
บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูตอบแบบสอบถาม 
  แนวโนมท่ีผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง 

NGV มีแนวโนมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูที ่3.87 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ .981 

  การแนะนาํใหเพื่อนของทานซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ผูบริโภคที่เคยใชรถยนต

ดัดแปลง NGV มีการแนะนาํอยูในระดับแนะนํา โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.88 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที ่

1.032  
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  งบประมาณสําหรบัซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ผูบริโภคที่เคยใช

รถยนตดัดแปลง NGV จํานวนนอยที่สุด คือ 690,000 บาท มากที่สุด คือ 850,000 บาท มีคาเฉล่ียอยูที ่

760,584.9 บาท คาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 47,656.606  

  ยี่หอรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ที่ตองการจะซ้ือ ผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง 

NGV สวนใหญตองการจะซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ยี่หอ Toyota Corolla Altis Advance CNG 

จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74..8 รองลงมาคือ ยีห่อ Chevrolet OPTRA CNG จํานวน 52 คน คิด

เปนรอยละ 13.0 และย่ีหอ Mitzubishi LANCER CNG / Proton Persona CNG / Hyundai Sonata 

CNG จาํนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.2 ตามลําดับ 

  บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภคที่

เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนใหญคือตัวเอง จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมาคือ 

บุคคลในครอบครัว จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 และเพื่อน / พนกังานขาย / ชางผูชํานาญ / 

อ่ืนๆ ไดแก ส่ือโฆษณา จาํนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.7 ตามลําดับ 
 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ม ี 3 

ขอ ดังนี ้ 

สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกนั มแีนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหไดดังนี ้
1.1 ผูบริโภคเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซเีอ็นจี (CNG) ไมมีความแตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 

 ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไมมีความแตกตางกนั ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 
1.2 ผูบริโภคอายแุตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผลการทดสอบรายคู พบวา ผูบริโภคอายุ 18 

– 25 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) สูงกวาผูบริโภค

อายุ 26 – 33 ป โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากับ .37 ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป โดยมีผลตาง

คาเฉลี่ยเทากบั .53 และผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากบั .35 

  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผลการทดสอบรายคู พบวา ผูบริโภคอายุ 18 

– 25 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภค

อายุมากกวา 41 ป โดยมผีลตางคาเฉลีย่เทากับ 47,508.97 ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป 

โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 16,772.36 ผูบริโภคอายุ 26 – 33 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป โดยมีผลตางคาเฉล่ีย

เทากับ 39,705.33 ผูบริโภคอายุ 34 – 41 ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอายุมากกวา 41 ป โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากบั 22,932.97 
1.3 ผูบริโภคที่สถานภาพแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั 
ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซเีอ็นจี (CNG) ไมมีความแตกตางกนั ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 

 ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผลการทดสอบรายคู พบวา ผูบริโภคที่

สถานภาพสมรส มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกวาผูบริโภคที่สถานภาพโสดหรือหมาย 
1.4 ผูบริโภคระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจ

เลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตาง
กัน 

 ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผลการทดสอบรายคู พบวา ผูบริโภค

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี โดยมผีลตางคาเฉลีย่เทากับ .36 ผูบริโภคการศึกษา

ปริญญาตรี มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) สูงกวา

ผูบริโภคการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .54 

 ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) แตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผลการทดสอบรายคู พบวา ผูบริโภค
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การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) สูงกวาผูบริโภคการศึกษาปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากบั 12,940.03 บาท 
1.5 ผูบริโภคที่อาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
  ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ไมมีความแตกตางกนั ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 

  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผลการทดสอบรายคู พบวา ผูบริโภคอาชีพ

นักศึกษา มแีนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวา

ผูบริโภคอาชีพพนกังานเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 18,940.64 บาท ผูบริโภคอาชีพนกัศึกษา 

มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอาชีพ

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 30,666.67 บาท ผูบริโภคอาชีพ

นักศึกษา มแีนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวา

ผูบริโภคอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว / รับจาง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 29,000.00 บาท 
1.6 ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจ

เลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตาง
กัน 
 ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ไมมีความแตกตางกนั ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว  

 ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผลการทดสอบรายคู พบวา ผูบริโภคที่รายได

ตอเดือนนอยกวาหรือเทากบั 15,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล 

รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ย

เทากับ 26,408.45 บาท ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากบั 15,000 บาท มีแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 

30,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 29,411.76 บาท ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอย

กวาหรือเทากบั 15,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี 

(CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคทีร่ายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากบั 

68,156.86 บาท ผูบริโภคทีร่ายไดตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคที่รายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท 

โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 41,748.41 บาท ผูบริโภคที่รายไดตอเดือน 30,001 – 45,000 บาท มี
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แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคที่รายได

ตอเดือนมากกวา 45,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลีย่เทากับ 38,745.10 บาท 

 

 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพนัธกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพนัธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจ

เลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว โดยมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกนั 

และมีความสัมพันธระดับคอนขางตํ่า 

  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซเีอ็นจี (CNG) ไมมีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 
2.2 ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธกบัแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว โดยมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกนั 

และมีความสัมพันธระดับตํ่า 

  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซเีอ็นจี (CNG) ไมมีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 
2.3 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกบัแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว โดยมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกนั 

และมีความสัมพันธระดับตํ่า 

  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซเีอ็นจี (CNG) ไมมีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว   
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สมมติฐานขอที่ 3 ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3.1 ทัศนคติของผูบริโภค ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับ

รถยนตที่เติมนํ้ามันตามปกติ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว โดยมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกนั 

และมีความสัมพันธระดับตํ่า 

  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซเีอ็นจี (CNG) ไมมีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 
3.2 ทัศนคติของผูบริโภค ดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิงของรถยนต

ดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามันตามปกติ มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไมมีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 

  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสมัพนัธ ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพนัธไปในทิศทางตรงกันขาม และมี

ความสัมพันธระดับตํ่า 

 

 สมมติฐานขอที่ 4 พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4.1 ระยะเวลาที่ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไมมีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 
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  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสมัพนัธ ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธระดับตํ่า 
4.2 ระยะทางที่ ผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว โดยมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกนั 

และมีความสัมพันธระดับคอนขางตํ่า 

  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสมัพนัธ ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธระดับตํ่า 
4.3 ความถ่ีในการใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
  ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสัมพนัธ ทีร่ะดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมคีวามสัมพันธไปในทิศทางตรงกัน

ขาม และมีความสัมพันธระดับตํ่า 

  ดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความสมัพนัธ ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธระดับคอนขางตํ่า 

 

การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สําคัญสามารถนํามาอภิปราย
ตามผลเชิงพรรณนา ไดดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

ชาย อายุระหวาง 34 – 41 ป สถานภาพสมรส / อยูดวยกัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังาน

เอกชน และมรีายไดตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท อาจเนื่องมาจากเปนกลุมคนที่มฐีานะปานกลาง 

มุงเนนการสรางความมัน่คงในชีวิตและประหยัดอดออม การเลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 

สามารถตอบสนองความตองการในการดําเนนิชีวิตของคนกลุมนี้ไดเปนอยางดี สอดคลองกับ สุธรีพันธ 
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รัตนานุสรณ. (2550) ไดทําการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจและพฤติกรรมหลังการซื้อของผูขับข่ีรถยนต 

NGV สวนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูขับข่ีรถยนต NGV สวน

ใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 25 – 35 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชพี

พนกังานเอกชน และมีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท มากที่สุด  

2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG)  

พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา 

และสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับดี แสดงใหเห็นวาผูบริโภคเขาใจจุดเดนของรถยนต รุนซีเอ็น

จี (CNG) ที่มีความแตกตางจากรถยนตรุนใชน้ํามันทางดานการประหยัดคาใชจาย และการลดมลพิษ

ตอส่ิงแวดลอม โดยที่รูปลักษณภายนอกยังคงความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของรถยนตแตละรุน 

แมวาจะมีความหลากหลายของยี่หอใหเลือกยังไมมากนัก แตผูบริโภคยังมีความคิดเห็นวาการใช

รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มีความคุมคามากกวาการใชรถยนตรุนใชน้ํามัน หรือการนํารถยนตไปติดต้ัง

ระบบกาซธรรมชาติเอง ที่อาจมีความยุงยากในการติดต้ังและการศึกษาหาขอมูลศูนยติดต้ังที่มี

มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน นอกจากนี้การใหขอมูลและสิทธิประโยชนเกี่ยวกับรถยนต 

รุนซีเอ็นจี (CNG) จะทําใหผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายและรูสึกไววางใจในการรับประกันคุณภาพ

ของบริษัทผูผลิตรถยนต เชน มีบริการตรวจเช็คระบบในรถยนต เชน ระบบเคร่ืองยนต หรือระบบกาซ 

NGV มีบริการลากรถกรณีที่รถดับโดยไมทราบสาเหตุ มีประกันภัยรถยนต และมีแผนที่แสดงสถานี

บริการกาซ NGV เปนตน สอดคลองกับ ปริญญา นรพักตร. (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง (NGV) ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นวารถยนตที่ใชผลิตภัณฑ 

NGV ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากเครื่องยนตเหนือกวารถยนตที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิง โดยราคา

ผลิตภัณฑ NGV ซึ่งถูกกวาเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน เปนส่ิงจูงใจในการตัดสินใจใชกาซธรรมชาติอัดเปน

เชื้อเพลิงรถยนต (NGV) มากที่สุด  

3. จากผลการศึกษาทัศนคติของผูที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV สวนบุคคล พบวากลุม

ตัวอยางมีทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV โดยรวมในระดับใกลเคียงรถยนตทีเ่ติมน้ํามัน

ตามปกติ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีทัศนคติตอรถยนตดัดแปลง NGV ใกลเคียงรถยนตระบบน้ํามนั 

อาจเนื่องมาจากวา รถยนตดัดแปลง NGV มีขอดีที่โดดเดนกวารถยนตระบบน้าํมนั ในเร่ือง “ความ

ประหยัด” ของคาใชจายในการเติมเชื้อเพลิง ทําใหผูบริโภคประหยัดคาใชจายของเชื้อเพลิงเปนอยาง

มาก ซึง่สามารถทดแทนขอเสียของรถยนตดัดแปลง NGV ในเร่ือง “การกระจายตัวของสถานีเชื้อเพลิง” 

และ “ความสะดวกสบาย” ในการเติมเชื้อเพลิง ที่ไมเพียงพอตอความตองการทั้งยังไมไดรับความ

สะดวกสบายเทาที่ควร ทาํใหผูบริโภคตองการใหมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานบีริการเช้ือเพลิงกาซ 
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NGV ใหดีข้ึน สอดคลองกับ สดิวัตร สุกใส. (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองแนวโนมพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทนกาซธรรมชาติ NGV ทดแทนการใชน้ํามันของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีทัศนคติเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ NGV ในดาน 

“ความประหยดั” อยูในเกณฑระดับดีมาก และ “ระยะเวลาที่ใชเติมเชือ้เพลิง” อยูในเกณฑระดับไมดี 

หรือใชเวลาในการเติมนาน 

4. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ดานการใชรถยนตดัดแปลง 

NGV พบวาพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของกลุมตัวอยาง มีระยะเวลาทีผู่บริโภคใชรถยนต

ดัดแปลง NGV มาแลวเฉลีย่อยูที ่ 23.72 เดือน ระยะทางท่ีผูบริโภคใชรถยนตดัดแปลง NGV มาแลว

เฉล่ียอยูที ่56,255.47 กิโลเมตร ความถี่ทีผู่บริโภคใชรถยนตดัดแปลง NGV ตอสัปดาห เฉล่ียอยูที่ 6 วัน

ตอสัปดาห  รูปแบบการขับข่ีรถยนตดัดแปลง NGV ผูบริโภคสวนใหญขับข่ีในเขตเมือง สัดสวน

เชื้อเพลิงกาซ NGV เฉล่ียอยูที่ 84.06% สัดสวนเชือ้เพลิงน้ํามัน เฉล่ียอยูที่ 15.94% คาใชจายที่

ผูบริโภคใชในการเติมกาซ NGV เฉล่ียอยูที่ 105.11 บาทตอคร้ัง ความถี่ในการเติมกาซ NGV เฉล่ียอยู

ที่ 19.05 คร้ังตอเดือน ลักษณะการเลือกเติมกาซ NGV ผูบริโภคสวนใหญเลือกเติมกาซ NGV เมือ่ใกล

หมด การเลือกสถานีบริการเติมกาซ NGV ผูบริโภคสวนใหญเลือกสถานีบริการเติมกาซ NGV ตาม

สะดวก แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคมีประสบการณในการใชรถยนตดัดแปลง NGV อยางมาก อาจ

เนื่องมาจากรถยนตดัดแปลง NGV ชวยประหยัดคาใชจายเชื้อเพลิง จึงทําใหผูบริโภคใชรถยนต

ดัดแปลง NGV เปนประจํา และใหความสําคัญกับการใชเชื้อเพลิงกาซ NGV สอดคลองกับ ปริญญา 

นรพักตร. (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอรถยนตที่ใชกาซ

ธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง (NGV) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา

พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมทั่วไปในการใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงรถยนต (NGV) โดยเวลาที่

เลือกเติมผลิตภัณฑ NGV สวนใหญจะเลือกเติมเมื่อใกลหมด การเลือกสถานีบริการเติมผลิตภัณฑ 

NGV สวนใหญจะเลือกเติมที่สถานีบริการเติม NGV ตามสะดวก มูลคาในการเติมผลิตภัณฑ NGV 

สวนใหญจะเติมนอยกวาหรือเทากับ 150 บาทตอคร้ัง ความถี่ในการเติมผลิตภัณฑ NGV สวนใหญจะ

เติมเดือนละ 1 - 10 คร้ังตอเดือน 

5. จากผลการศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี 

(CNG) พบวากลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มี

แนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) อยูในระดับมาก การแนะนาํใหเพื่อนของทานซ้ือ

รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) อยูในระดับแนะนํา งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) เฉล่ียอยู

ที่ 760,584.9 บาท ยีห่อรถยนตรุนซีเอ็นจ ี (CNG) ที่ตองการจะซ้ือ สวนใหญตองการจะซ้ือรถยนตรุนซี

เอ็นจี (CNG) ยี่หอ Toyota Corolla Altis Advance CNG บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ
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รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) สวนใหญคือตัวเอง อาจเนือ่งมาจากวา ผูบริโภคเห็นความคุมคาในการใช

รถยนตดัดแปลง NGV จึงมแีนวโนมจะใชและแนะนาํใหเพื่อนซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) และรถยนต

รุนซีเอ็นจี (CNG) ยี่หอ Toyota Corolla Altis Advance CNG ที่ผูบริโภคสวนใหญตองการจะซื้อ อาจ

เนื่องมาจากรถยนตยี่หอนี้มคีวามนาเชื่อถอืในอุตสาหกรรมรถยนตมาเปนระยะเวลานาน ประกอบกับ

ราคารถยนตไมสูงมากนักและมีศูนยบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ สอดคลองกับ สุธรีพันธ รัตนานุสรณ. 

(2550) ไดทําการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจและพฤติกรรมหลังการซ้ือของผูขับข่ีรถยนต NGV สวนบุคคล 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมหลังการซ้ือของผูขับข่ีรถยนต NGV สวนบุคคล 

มีการยอมรับดานการใชงานตอไปในอนาคตและดานการแนะนาํการใชงานรถยนต NGV ใหกับบุคคล

อ่ืนในระดับสูง 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซี

เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สําคัญสามารถนํามาอภิปราย
ตามผลการทดสอบสมมติฐาน ไดดังนี้ 

1. ความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อาย ุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชพี และรายไดตอเดือน กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เพศ ผูบริโภคเพศแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุน

ซีเอ็นจี (CNG) และดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ไมแตกตางกนั ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทัง้นีเ้พราะเพศชายและเพศหญิงมีความสนใจและมีแนวโนมพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ใกลเคียงกนัมาก 

  อายุ ผูบริโภคอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุน

ซีเอ็นจ ี (CNG) และดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวาผูบริโภคที่มีชวงอายุมากกวาจะมีแนวโนมและงบประมาณที่ผูบริโภคจะซ้ือ

รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มากกวาผูบริโภคที่มีชวงอายุนอยกวา อาจเนื่องมาจากวา ผูบริโภคทีม่ีชวง

อายุมากกวามีรายไดและอํานาจการซื้อมากกวาผูบริโภคที่มีชวงอายนุอย โดยผูบริโภคที่มีอาย ุ34 – 41 

ป มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) สูงที่สุด อาจ

เนื่องมาจากผูบริโภคกลุมนีม้ีฐานะปานกลาง เนนการประหยัดคาใชจาย จึงมีความตองการใชรถยนต 

รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ที่ชวยประหยัดคาเช้ือพลิงไดเปนอยางดี 
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  สถานภาพ ผูบริโภคที่สถานภาพแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี 

(CNG) ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว แตในดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต 

รุนซีเอ็นจ ี (CNG) แตกตางกนั ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเนื่องมาจากผูบริโภคทีม่ี

สถานภาพโสด หรือสมรสก็ยังมีความจําเปนในการใชรถยนตสวนบุคคลเพื่อการเดินทางคลายคลึงกนั 

ทําใหแนวโนมที่ผูบริโภคสถานภาพแตกตางกนัจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไมแตกตางกนั แต

ผูบริโภคสถานภาพสมรส มีงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มากกวาผูบริโภค

สถานภาพโสดอาจเนื่องมาจากผูบริโภคสถานภาพสมรส มีความตองการความมัน่คงในการใชรถยนต

ที่เนนความประหยัดมากกวาผูบริโภคที่สถานภาพโสด 

  ระดับการศึกษา ผูบริโภคระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่

ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) และดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 

แตกตางกนั ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวา ผูบริโภคการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) สูงกวาผูบริโภคการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรีและผูบริโภคการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อาจเนื่องมาจากผูบริโภคการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีฐานะปานกลาง มุงเนนการใชรถยนตที่มีประสิทธภาพเหมาะสมในดานความประหยัด

พลังงานและคาใชจาย  

  อาชีพ ผูบริโภคที่อาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต

สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) 

ไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตในดานงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจ ี

(CNG) แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวา ผูบริโภคอาชีพนักศึกษา มี

งบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ตํ่ากวาผูบริโภคอาชีพอ่ืนๆ อาจเนือ่งมาจากผูบริโภค

อาชพีนักศึกษามีรายไดไมแนนอน จึงไมมีอํานาจการซือ้รถยนตมากนัก ทําใหการกําหนดงบประมาณ

สําหรับซ้ือรถยนตของผูบริโภคอาชีพนักศึกษาตํ่ากวาผูบริโภคอาชีพอ่ืนๆ อยางมาก 

  รายไดตอเดือน ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือ

รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตในดานงบประมาณ

สําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) แตกตางกนั ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวา 

ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนนอยกวา มีงบประมาณสําหรับซ้ือรถยนต ตํ่ากวาผูบริโภคที่รายไดตอเดือน
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มากกวา อาจเนื่องมาจากผูบริโภคที่รายไดตอเดือนมากกวา ยอมมีอํานาจการซือ้สูงกวา สามารถ

จัดสรรการเงินและมีโอกาสวางแผนในการใชเงินไดมากกวาดวย 

 

2. ความสัมพันธของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด กับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สําคัญ

สามารถนํามาอภิปรายตามผลการทดสอบสมมติฐาน ไดดังนี ้
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี 
(CNG) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซี
เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุน
ซีเอ็นจี (CNG) อาจเนือ่งมาจากผูบริโภคใหความสําคัญกับอัตถประโยชนของรถยนต รุนซีเอ็นจี 

(CNG) เชน รูปลักษณตัวรถยนต ความประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง คุณภาพมาตรฐานของรถยนตและ

อุปกรณ ความคุมคาของราคา และการใหบริการหลังการขาย เปนตน ซึ่งรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) 

สามารถตอบสนองความตองการของผูใชรถยนตสวนบุคคลไดอยางครบถวน  
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี 
(CNG) ไมมคีวามสมัพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซี
เอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรบัซ้ือรถยนต รุนซี
เอ็นจี (CNG) อาจเนื่องมาจากรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) แตละยี่หอมีราคาทีก่ําหนดไวแตกตางกันอยู

แลว และรถยนต รุนซีเอ็นจ ี(CNG) แตละยี่หอมีราคาไมแตกตางกนัมากนกั  
 

3. ความสัมพันธของทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับการใชรถยนตดัดแปลง NGV กับ

แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สําคัญสามารถนํามาอภิปรายตามผลการทดสอบสมมติฐาน ไดดังนี ้
  ทัศนคติของผูบริโภคดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่
เติมน้ํามันตามปกติ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวน
บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภคจะซ้ือ
รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) อาจเนื่องมาจากผูบริโภคใหความสําคัญกับประโยชนใชสอยประกอบกับ

ขอดอยของรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) เชน “ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต” “ความงาย” ในการดูแลรักษา

เคร่ืองยนต และ “ความประหยัด” คาใชจายในการดูแลรักษาอุปกรณ เปนตน  
  ทัศนคติของผูบริโภคดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิง NGV เปรียบเทยีบกับ
รถยนตที่เติมนํ้ามันตามปกติ มีความสัมพันธกบัแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
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รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณ
สําหรบัซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) อาจเนื่องมาจากผูบริโภคตองทําการจัดสรรงบประมาณ

สําหรับซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) และคาใชจายในการใชรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ในชีวิตประจาํวนั 

การใชบริการสถานเีชื้อเพลิง NGV ถึงแมวาจะใชระยะเวลาในการรับบริการนานกวาการใชบริการ

สถานนี้าํมัน แตก็ชวยประหยัดพลังงานใหกับผูบริโภคที่ใชรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มากกวาผูบริโภค

ที่ใชรถยนตปกติดวย 

 

4. ความสัมพันธของพฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค กับแนวโนม

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สําคัญสามารถนํามาอภิปรายตามผลการทดสอบสมมติฐาน ไดดังนี ้
  พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค ดานระยะทางท่ีผูบริโภค

เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มคีวามสมัพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจเลือกซ้ือ
รถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร ดานแนวโนมที่
ผูบริโภคจะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) อาจเนื่องมาจากผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV 

มากอน ยอมมีประสบการณในการใชรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงที่มจีุดเดนอยูที่สามารถ

ชวยประหยัดคาใชจายเชื้อเพลิงไดอยางมากและยงัคงตอบสนองการใชงานไดใกลเคียงกับรถยนตที่ใช

น้ํามัน ซึง่ทําใหผูบริโภคที่เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต รุนซีเอ็น

จี (CNG) อยางมาก 
  พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค ดานความถ่ีในการใช

รถยนตดัดแปลง NGV มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสนิใจเลือกซ้ือรถยนต
สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมที่ผูบริโภค
จะซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) อาจเนื่องมาจากผูบริโภคทีม่ีความถี่ในการใชรถยนตสวนบุคคล

สม่ําเสมอยอมสามารถสังเกตุความแตกตางของคาใชจายระหวางรถยนตระบบกาซธรรมชาติกบั

รถยนตระบบน้ํามนั ซึ่งมีผลทําใหผูบริโภค มีแนวโนมที่จะซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) อยางมาก 
  พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค ดานระยะเวลาที่ผูบริโภค
เคยใชรถยนตดัดแปลง NGV ระยะทางท่ีผูบริโภคเคยใชรถยนตดัดแปลง NGV ความถ่ีในการ
ใชรถยนตดัดแปลง NGV มีความสมัพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต
สวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานงบประมาณสําหรับ
ซ้ือรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) อาจเนื่องมาจากผูบริโภคที่มีประสบการณในการใชรถยนตระบบกาซ

ธรรมชาติไดเล็งเหน็ความคุมคาในการใชงาน ซึง่มีผลอยางมากกับการพิจารณางบประมาณสําหรับซ้ือ

รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) คันใหมตอไป   
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังนี้มุงศึกษาเร่ือง แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวน

บุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวจิัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

ดังนี้  

1. บริษัทผูผลิตรถยนตยี่หอตางๆ ควรผลิตรถยนต รุนซีเอ็นจ ี(CNG) ออกสูตลาด เพือ่แสดง

ถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีทีท่ันสมยั เนนการประหยดัพลังงานและลดมลภาวะในอากาศ ทัง้ยัง

ชวยสรางความหลากหลายใหผูบริโภคมีโอกาสตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ยี่หอที่

ตองการ เนือ่งจากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคเห็นวาความหลากหลายของแบรนดใหเลือกสรรอยูใน

ระดับปานกลาง คือยังไมมแีบรนดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ใหเลือกมากนัก 

2. บริษัทผูผลิตรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ควรเนนลูกคาเปาหมายที่เปนพนักงาน

บริษัทเอกชน มีฐานะปานกลาง การศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากผลการวิจยัพบวา ผูบริโภคกลุมนี้

ใชรถยนต รุนซีเอ็นจ ี(CNG) มากที่สุด โดยรถยนต รุนซเีอ็นจ ี(CNG) สามารถตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคในดานของความประหยัดคาใชจาย และคุมคาตอการใชงาน 

3. บริษัทผูผลิตรถยนต รุนซีเอ็นจ ี (CNG) ควรทําการปรับปรุงและพัฒนาการสงเสริม

การตลาดใหดีข้ึน เพื่อสรางความสะดวกสบายและความเช่ือมัน่ใหกบัผูบริโภคในสิทธิประโยชนสําหรับ

รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ที่เพิม่ข้ึนจากรถยนตรุนปกติ เชน การลด แลก แจก แถม สําหรับรถยนต รุนซี

เอ็นจี (CNG) และการใหขอมูลขาวสารตางๆ จากการโฆษณาประชาสัมพันธและพนกังานขาย จะชวย

ใหผูบริโภคพึงพอใจในการใชรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) มากข้ึน เนื่องจากผลการวจิัยพบวา ผูบริโภค

ตองการการโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ และการไดรับขอมูลคําแนะนําจากพนักงานขาย 

ตลอดจนการเพิ่มสวนลดราคารถยนต และของแถมอุปกรณตกแตงรถยนตเพิ่มข้ึน 

4. รถยนต ยี่หอ Toyota Corolla Altis Advance CNG เปนรถยนตรุนทีผู่บริโภคตองการซื้อ

มากที่สุดถงึรอยละ 74.8 อาจเนื่องมาจากยีห่อโตโยตา เปนยีห่อที่มีชื่อเสียงมาเปนเวลานาน ผูบริโภคสวน

ใหญใหความไววางใจ ประกอบกบัราคารถยนตและช้ินสวนอะไหลราคาไมแพง และมีศูนยบริการ

ครอบคลุมทกุพืน้ที ่ ดังนัน้บริษัทผูผลิตรถยนต ยี่หออ่ืนๆ จึงควรเรงการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ

รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) ตลอดจนดานการบริการหลังการขายใหกบัผูบริโภค ก็จะชวยใหผูบริโภคมี

ความมัน่ใจในการตัดสินใจซือ้เพิ่มข้ึน 

5. รัฐบาล บริษทัผูผลิตรถยนต และผูประกอบการที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันชวยปรับปรุง

และพัฒนาสถานีเติมกาซ NGV ใหมีจํานวนมากข้ึน มกีารใหบริการทีร่วดเร็วและสรางความ

สะดวกสบายใหผูบริโภคมากข้ึน และทาํใหผูใชรถยนตระบบน้ํามนัหันมาเลือกซ้ือรถยนต รุนซเีอ็นจี 

(CNG) มากยิ่งข้ึน เนื่องจากผลการวิจยัพบวา ผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติตอการใชบริการสถานี
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เชื้อเพลิง NGV ดอยกวาบริการสถานีเชือ้เพลิงน้ํามัน ในดานการกระจายตัวของสถานเีชื้อเพลิง และ

ระยะเวลาที่ใชในการเติมเชื้อเพลิง 

6. บริษัทผูผลิตรถยนตและผูประกอบการที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกนัมุงเนนการใหบริการ

อยางมีประสิทธิภาพ เชน การใหบริการในสถานีบริการเช้ือเพลิงกาซ NGV ใหผูบริโภคไดรับความ

สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ การสรางความพงึพอใจและความสะดวกสบายใหผูบริโภคเพิ่มข้ึน จะ

ทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือและแนะนาํใหเพื่อนซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) เนื่องจากผลการวิจัย

พบวา พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV ของผูบริโภค มีความสัมพนัธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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     แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง 

 
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG) ของผูบริโภค  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษา แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี 

(CNG) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 5 ตอน เพ่ือใหงายตอการทําแบบสอบถามและ

ประมวลผล ดังนี้  

ตอนที่ 1 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 

ตอนที่ 2 : ทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

ตอนที่ 3 : พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV 

ตอนที่ 4 : แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG)  

ตอนที่ 5 : ขอมูลสวนบุคคลของผูกรอกแบบสอบถาม 

 

ผูทําวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถาม คําตอบของทาน

ผูทําวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและใชสําหรับเปนขอมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยในลักษณะภาพรวม ดังนั้นคําตอบของ

ทานจะไมมีผลเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน 

ในโอกาสนี้ผูทําวิจัยตองขอขอบคุณทุกทานอยางสูงที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

หมายเหตุ : 

- NGV ยอมาจาก Natural Gas Vehicles หมายถึง รถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง 

- CNG ยอมาจาก Compressed Natural Gas หมายถึง กาซธรรมชาติอัดซ่ึงใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต  

- รถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ในงานวิจัยน้ี หมายถึง รถยนตที่ติดต้ังระบบกาซธรรมชาติ NGV จากโรงงานผูผลิตรถยนต 

- รถยนตดัดแปลง NGV ในงานวิจัยนี้ หมายถึง รถยนตที่มีการดัดแปลงเปนระบบกาซธรรมชาติ NGV เอง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สวนที่ 1 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) 

คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย x ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด เพียงขอเดียว 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของ
รถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG)  

ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก  

(5) 

ดี 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

ไมดี 

(2) 

ไมดีอยางมาก 

(1) 

ดานผลิตภัณฑ ของรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 
1. รูปลักษณตัวรถยนต      
2. ความหลากหลายของแบรนดใหเลือกสรร      
3. ความประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง      
4. คุณภาพมาตรฐานของรถยนตและอุปกรณ      
5. ความงายในการขายรถยนตรุน CNG ตอ      
6. การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากรถยนตรุน CNG      

ดานราคา ของรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 
1. ความคุมคาของราคาเม่ือเทียบกับรถยนตรุนเดียวกันที่

ไมไดใชระบบ CNG 
     

2. ความคุมคาของราคาเม่ือเทียบกับการนํารถไปติดต้ัง

ระบบ NGV เอง 
     

3. ราคาในการขายตอมือสอง      

ดานสงเสริมการตลาด ของรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) 
1. มีสวนลดราคารถยนต      
2. มีของแถม เชน ประกันภัยรถยนต หรืออุปกรณตกแตง

รถยนต 
     

3. มีบริการตรวจเช็คระบบในรถยนต เชน ระบบ

เคร่ืองยนต หรือระบบกาซ NGV  
     

4. มีบริการหลังการขาย เชน บริการลากรถกรณีที่รถดับ

โดยไมทราบสาเหตุ 
     

5. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน 

การโฆษณาทางโทรทัศน หรืองานแสดงรถยนต  
     

6. มีการแนะนําและไดรับขอมูลจากพนักงานขาย เชน 

แผนที่สถานีเติม NGV  
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สวนที่ 2 : ทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้าํมันปกติ 

คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย x ลงในชองที่ตรงกับทัศนคติของทานมากที่สุด เพียงขอเดียว  

ทัศนคติตอการใชรถยนตดัดแปลง NGV 
เปรียบเทยีบกับรถยนตที่เติมน้ํามันตามปกติ 

ระดับทัศนคติ 
ดีกวามาก  

(5) 

ดีกวา 

(4) 

ใกลเคียง 

(3) 

ดอยกวา 

(2) 

ดอยกวา

มาก 

(1) 

ดานการใชรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมนํ้ามันตามปกติ 

1. “ประสิทธิภาพเครื่องยนต”       
2. “ความครอบคลุม” รองรับทุกการใชงานของรถยนต      
3. “ความสะอาดในการเผาไหม” ของรถยนต      
4. “ความงาย” ในการดูแลรักษาเคร่ืองยนต       
5. “ความประหยัด” ของคาใชจายในการดูแลรักษา

อุปกรณระบบเช้ือเพลิง  
     

6. “อายุการใชงาน” ของรถยนต       

ดานการใชบริการสถานีเชื้อเพลิงของรถยนตดัดแปลง NGV เปรียบเทียบกับรถยนตที่เติมน้ํามัน
ตามปกติ 
7. “การกระจายตวัของสถานีเช้ือเพลิง”       
8. “ความประหยัด” ของคาใชจายในการเติมเชื้อเพลิง      
9. “ระยะเวลาที่ใชในการเติมเช้ือเพลิง”       
10. “ความสะดวกสบาย” ในการเติมเช้ือเพลิง      
11. “ความพึงพอใจโดยรวม” ในการเติมเช้ือเพลิง      
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สวนที่ 3 : พฤติกรรมการใชรถยนตดัดแปลง NGV  

คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย x ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพียงขอเดียว 

การใชรถยนตดัดแปลง NGV 

1. ทานใชรถยนตดัดแปลงระบบกาซธรรมชาติ NGV มาแลวเปนเวลา........................ป......................เดือน 

2. ทานใชรถยนตดัดแปลงระบบกาซธรรมชาติ NGV มาแลวเปนระยะทาง.................................กิโลเมตร 

3. ความถ่ีในการใชรถยนตดัดแปลงระบบกาซธรรมชาติ NGV............................................วันตอสัปดาห 

4. โดยปกติ รูปแบบการขับขี่รถยนตดัดแปลง NGV ของทานเปนอยางไร 

(  ) ขับขี่ในเขตเมือง   (  ) ขับขี่ระยะทางไกลๆ ใชความเร็วคงที่สมํ่าเสมอ 

(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................. 

การใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ NGV 

5. ทานใชสัดสวนเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ NGV กับน้ํามันเบนซิน เปนเปอรเซ็นต (%) เทาใด 

กาซธรรมชาติ NGV...........................%  น้ํามันเบนซิน...........................% 

6. ทานเลือกเติมกาซธรรมชาติ NGV เมื่อใด 

(  ) เม่ือใกลหมด     (  ) เม่ือผานสถานีใหบริการ 

(  ) เม่ือไดรับขาวสารวาจะมีการปรับราคา   (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................... 

7. ทานเลือกสถานีบริการเติมกาซธรรมชาติ NGV ที่ใด 

(  ) ที่สถานบริการเติม NGV ใกลบาน   (  ) ที่สถานบริการเติม NGV ใกลที่ทํางาน 

(  ) ที่สถานบริการเติม NGV ตามสะดวก   (  ) ที่สถานบริการเติม NGV ที่ใชเปนประจํา 

8. คาใชจายท่ีทานเติมกาซธรรมชาติ NGV ………………..……. บาทตอคร้ัง 

9. ความถ่ีที่ทานเติมกาซธรรมชาติ NGV ………..…………..……คร้ังตอเดือน 
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สวนที่ 4 : แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตสวนบุคคล รุนซีเอ็นจี (CNG)  

คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย x ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด เพียงขอเดียว 

1. หากทานตองการซื้อรถยนตคันใหม ทานมีแนวโนมที่จะซื้อรถยนต รุนซีเอ็นจี (CNG) อยางไร 

มีแนวโนมมากที่สุด : _______ : _______ : _______ : _______ : _______ : มีแนวโนมนอยที่สุด 

            5           4             3              2 1 

2. หากเพื่อนของทานตองการจะซ้ือรถยนต ทานจะแนะนําใหเพื่อนของทานซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) หรือไม 

      แนะนําแนนอน : _______ : _______ : _______ : _______ : _______ : ไมแนะนําแนนอน 

            5           4             3              2 1 

3. ทานมีงบประมาณสําหรับซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) …………………………………. บาท 

4. ย่ีหอรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ที่ทานตองการจะซ้ือมากที่สุด 

(  ) Chevrolet OPTRA CNG   (ราคาประมาณ 759,000 – 914,000 บาท)   

(  ) Toyota Corolla Altis Advance CNG (ราคาประมาณ 734,000 – 834,000 บาท) 

(  ) Mitzubishi LANCER CNG  (ราคาประมาณ 642,000 – 682,000 บาท)  

(  ) Proton Persona CNG   (ราคาประมาณ 549,000 – 629,000 บาท) 

(  ) Hyundai Sonata CNG   (ราคาประมาณ 1,075,000 – 1,095,000 บาท)  

(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................... 

5. บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตรุนซีเอ็นจี (CNG) ของทานมากท่ีสุดคือกลุมใด? 

(  ) ตัวเอง     (  ) บุคคลในครอบครัว 

(  ) เพื่อน      (  ) พนักงานขาย / ชางผูชํานาญ 

(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................ 
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สวนที่ 5 : ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมาย x ลงใน (  ) ที่ตรงกับขอมูลสวนของทานมากที่สุด เพียงขอเดียว 

1. เพศ 
(  ) ชาย      (  ) หญิง 

2. อายุ 
(  ) 18 – 25 ป     (  ) 26 – 33 ป 

(  ) 34 – 41 ป     (  ) 42 – 49 ป 

(  ) มากกวา 49 ป  

3. สถานภาพ 
(  ) โสด      (  ) สมรส / อยูดวยกัน 

(  ) หมาย / หยาราง / แยกกันอยู

4. ระดับการศึกษา 
(  ) ตํ่ากวาปริญญาตรี    (  ) ปริญญาตรี 

(  ) สูงกวาปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
(  ) นักศึกษา     (  ) พนักงานบริษัทเอกชน 

(  ) รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   (  ) เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว 

(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 

6. รายไดตอเดอืน 
(  ) นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท   (  ) 15,001 – 30,000 บาท 

(  ) 30,001 – 45,000 บาท    (  ) มากกวา 45,000 บาท
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รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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