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50601342 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
ค าส าคัญ :  ก๊าซเอ็นจีวี/รถยนต์/นครปฐม 
  บัณฑิต   มั่งมีทรัพย์  : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ในจังหวัดนครปฐม.  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: อ.ดร.นพดล  เหลืองภิรมย์.  85 หน้า. 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซ
เอ็นจีวีในจังหวัดนครปฐม และน าผลจากการวิจัยและข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับแผน  การตลาดให้
เหมาะสม  โดยเฉพาะแผนการตลาดของเอ็นจีวี  รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้
รถยนต์น่ังส่วนบุคคล จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้ที่ใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลที่ใช้ก๊าซ
เอ็นจีวีและไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่มาต่อภาษีรถยนต์ประจ าปีที่กรมการขนส่งทางบก  พื้นที่จังหวัดนครปฐม  
ระหว่างเดือนสิงหาคม  2554  ถึง เดือนตุลาคม 2554    
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของของผู้ใช้
รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี และแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้
รถยนต์น่ังส่วนบุคคลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการขาย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของของผู้ใช้รถยนต์น่ังส่วน
บุคคล  น ามาแจกแจงความถี่ของแต่ละข้อ แล้วหาค่าร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
น าเสนอในรูปตาราง ซึ่งก าหนดตัวเลือก ได้แก่ ถูก ผิด และไม่ทราบแบบสอบถามของการให้ความส าคัญ
เรียงล าดับความคิดเห็น  โดยทั้งสองแบบใช้เกณฑ์ตามมาตราวัดลิเคิร์ท (Likert  Scale)  
 ผลการวิจัย พบว่า  

 1. ทั้งผู้ใช้และไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด  โดยเข้าใจว่าก๊าซเอ็นจีวี   มีราคาถูกกว่า น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซแอลพีจี   
 2. ทั้งผู้ใช้และไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด       
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เห็นด้วย 
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 The purposes of this research were 1) to study factors affecting decision making of 

using NGV in Nakhon Pathom province. 2) to provide the study results and information to 

implement appropriate market plan or further related studies. 

 There samples were 400 drivers who both NGV users and non-NGV users in 

Nakhon Pathom province during the period of August to October in 2011.  

 The instruments used were questionnaires regarding concepts of consumer 

behaviors, product knowledge and marketing mix. The statistics used in the analysis of the 

data were percentage (%), average (x), standard deviation (S.D.) and Likert Scale. 

 The search findings were as follows: 

 1. Both NGV users and non-NGV users have high level of product knowledge in 

general, while non-NGV users believe that the price of NGV is comparatively lower than 

gasoline, disel and LPG. 

 2. Both NGV users and non-NGV users have the similar opinions toward NGV 

marketing mix. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ในจังหวัดนครปฐม ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ทุกท่าน  ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลและศึกษาในวิชาการต่างๆ ขอบคุณอาจารย์    
ผู้ควบคุม อันประกอบด้วย ดร.นพดล  เหลืองภิรมย์  รศ.พรชัย  เทพปัญญา  และ ผศ.ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ 
ที่ได้ให้ค าแนะน าที่ท าให้การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณบิดา มารดา ที่ได้ให้
ก าลังใจและแรงบันดาลใจในการศึกษามาโดยตลอด ขอบคุณครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้สั่งสอนให้รู้   
ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต 
 ขอขอบคุณ  คุณพลวิชญ์  ขยันง าน  ที่ ได้สนับสนุน เ ร่ืองข้อมู ลในการจั ดท า               
ตลอดจนเพื่อนทุกๆ คนในรุ่นที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลทุกเร่ือง และประโยชน์ที่ได้จากการค้นคว้าอิสระ
ในครัง้นี ้ขออุทิศให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและประเทศชาติเพื่อการพัฒนาต่อไป 
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ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 
 พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวีความส าคัญมากขึ้น เมื่อมีการ
พัฒนาสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานลม พลังงานแสงแดด 
พลังงานน้ ามัน ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภท แต่อาจจะมีในปริมาณค่อนข้างน้อย 
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งพลังงานที่ประเทศไทยใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นน้ ามันที่ต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ  ราคาจะแปรผันตามสภาวะของตลาดน้ ามันโลก แน่นอนที่สุด ประเทศไทย
ไม่มีความสามารถ ที่ จะควบคุมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อราคาน้ ามันได้  เมื่อเกิดวิกฤตการณ์               
ด้านพลังงานของโลกไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใด ก็ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามรณรงค์ให้คนไทยใช้น้ ามันอย่างประหยัดให้มากที่สุด  
 น้ ามันถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญ ในทุกระดับของการใช้ ไม่ว่าจะ
เป็นระดับบุคคล ครัวเรือน ไปจนถึงระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  
นอกจากนั้นยังมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนภาคการขนส่ง  การเคลื่อนไหวของราคาน้ ามันใน
ตลาดโลกย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของประชาชน ต่อต้นทุนการผลิต การขนส่งสินค้า
และราคาขาย  เน่ืองจากน้ ามันเป็นปัจจัยส าคัญในทุกขั้นตอน  ทั้งนี้ในปี   พ.ศ.2551  ราคาน้ ามันดิบ
และน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์  โดยที่ประเทศไทยได้มีการน าเข้า
น้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปสุทธิจากต่างประเทศคิดเป็นเงิน 759,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี    
พ.ศ.2552 ถึงร้อยละ 35.8 (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2552: ออนไลน์)    
 ในปัจจุบันราคาน้ ามันที่ เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้คน 
กระบวนการผลิต จ าหน่าย ขนส่ง ที่เกี่ยวข้องกับน้ ามัน  ต่างขยับเพิ่มต้นทุนมากขึ้น ท าให้ราคา
สินค้าปรับราคาสูงขึ้น  จึงจ าเป็นต้องหาพลังงานชนิดใหม่  เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ทดแทน
น้ ามัน  ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยมีมาตรการในการแก้ปัญหาสภาวะราคาน้ ามันแพง  ด้วยการ
ส่งเสริมการใช้ก๊าซโซฮอล์  ก๊าซธรรมชาติ NGV (Natural Gas for Vehicle)  และก๊าซหุ่งต้ม LPG 
(Liquefied Petroleum Gas) ซึ่งแก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG จัดเป็นเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่มา
จากซากดึกด าบรรพ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกน้ ามันดิบในโรงกลั่นน้ ามันหรือการแยก           
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2 

แก๊สธรรมชาติ ในโรงแยกแก๊สธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ         
โพรเพนและบิวเทน ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ปราศจากพิษ หนักกว่าอากาศ ติดไฟได้ในช่วงของการติดไฟ
ที่ 2–15 % ของปริมาณในอากาศ และอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองคือ 400 องศาเซลเซียส ในประเทศไทย
แก๊สหุงต้มส่วนใหญ่ได้จากการกลั่นน้ ามัน โดยใช้อัตราส่วนผสมของโพรเพน และบิวเทนประมาณ 
70:30 ซึ่งจะให้ค่าความร้อนที่สูง แก๊สปิโตรเลียมเหลวสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบ
อาหารในครัวเรือน จึงเรียกกันว่า แก๊สหุงต้ม สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะได้ 
 Natural Gas for Vehicles (NGV) คือก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับยานยนต์ 
โดยก๊าซ NGV นี้ มีส่วนประกอบหลักคือ ก๊าซมีเทนที่มีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ  ส่วนใหญ่จะมีการ
ใช้ อยู่ในสภาพเป็นก๊าซที่ถูกอัดจนมีความดันสูง (ประมาณ 3,000-3,600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เก็บไว้
ในถัง ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ เช่น เหล็กกล้า บางคร้ังเรียกก๊าซนี้ว่า  CNG (ซี เอ็น จี) 
ซึ่งย่อมาจาก Compressed Natural Gas หรือก๊าซธรรมชาติอัด การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับยานยนต์ มีข้อดีคือ เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ให้มลพิษต่ า โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละออง  
(Particulate) และควันด า ดังนั้นเมื่อค านึง ถึงปัญหาสภาวะที่อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น และปัญหา
มลพิษ รวมถึงสภาวะราคาน้ ามันโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติกาล นานาประเทศ  ก็มุ่งไปสู่การ
ลดปัญหา โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการใช้ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  ดังนั้น 
ก๊าซ NGV  จึงว่าเป็นเชื้อเพลิงสะอาด ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ และยังมีส่ วนช่วยลดการ
น าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิต
ได้ในประเทศไทย 
 การใช้ก๊าซ NGV จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในภาค
การขนส่ง  เพื่อยานยนต์ประเภทต่าง ๆ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้พลังงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแล้ว  ยังเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะน้ ามันดิบและน้ ามัน
ส าเร็จรูปที่มีแนวโน้มที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ จากการที่ภาครัฐส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้
ระบบ NGV  ท าให้กระทรวงพลังงานและ บริษัทปิโตรเลียมแห่งแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
และสถาบันวิจัยหลายแห่งร่วมมือกันพัฒนาถังบรรจุและวิธีการปรับปรุงรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ให้
สามารถรองรับการท างานระบบ NGV ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะโดยการรณรงค์
เพื่อสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้ NGV 
เพื่อช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 เมื่อความส าคัญของก๊าซเอ็นจีวีมีความส าคัญ  โดยเฉพาะส าคัญต่อภาคการขนส่ง ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล     
ในจังหวัดนครปฐม ในประเด็นความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ใช้   ทั้งนี้ข้อมูล              
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0
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การจดทะเบียนสะสมของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งเกินและไม่เกิน 7 คน ในจังหวัดนครปฐม ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 มีจ านวน 42,719 คัน (กรมการขนส่งทางบก 2554: ออนไลน์) 
 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในจังหวัด
นครปฐม  
 2. เพื่อน าผลจากการวิจัยและข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับแผนการตลาดให้เหมาะสม              
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
 
ขอบเขตทำงกำรวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  research)  โดยท าการ
ส ารวจจากผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีและไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่มาต่อภาษีรถยนต์
ประจ าปีที่กรมการขนส่งทางบก  พื้นที่จังหวัดนครปฐม ในปริมาณใกล้เคียงกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้
และไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี  ระหว่างเดอืนสิงหาคม 2554 ถึง เดือนตุลาคม 2554   
 
ขั้นตอนของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี  เป็นการวิจัยการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research)  มี  3  ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ  เป็นการศึกษาปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ในจังหวัดนครปฐม  โดยศึกษาจากเอกสาร  ต ารา  ข้อมูล  สถิติ  รายงานการวิจัย  รายงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ  และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  จัดท าโครงการร่างรายงานวิจัยตามค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา   เสนอโครงร่างต่อภาควิชาเพื่อขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย   เป็นขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยโดยผู้วิจัยจัดท า    
เคร่ืองมือและน าเคร่ืองมือที่สร้างไปเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง  น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการ
ทดสอบความถูกต้อง  วิเคราะห์ข้อมูล  และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เขียนเป็นรายงานผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   ปรับปรุง
แก้ไขและจัดท ารายงานการวิจัยฉบับร่าง  น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ  จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็น        
ส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตร  โดยมีโครงสร้างขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

   ส
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ตัวแปรท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
 1.  ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ 
      1.1 เพศ 
  1.2 อายุ 
  1.3 อาชีพ  
  1.4 ระดับการศึกษา 
  1.5 รายได้      
 2.  ปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
  2.1  ปัจจัยความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
  2.2 ปัจจัยความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทางด้านส่วนผสมทาง 
การตลาดที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี (4Ps) 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การใช้ก๊าซเอ็นจีวี  
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ในการวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลใน
จังหวัดนครปฐม  มีกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยำมศัพท์ในกำรวิจัย 
 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  หมายถึง รถยนต์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ รย.1  รย.2 และ รย.3 ตาม
ค านิยามของกรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 

 

กำรใช้ก๊ำซเอ็นจีวี               
 

 

ปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
 

- ข้อมูลความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้
ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 
- ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์
นั่งส่วนบุคคลทางด้านส่วนประสม
ท า ง ก า ร ต ล า ด มี ต่ อ ก า ร ใ ช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 

- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ 
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  ผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  หมายถึง  ผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนกับ
ส านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม  
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ 
 ปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล   หมายถึง  องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ก๊าซเอ็นจีวี  
 ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี หมายถึง พื้นฐานทางด้านทัศนคติ ความเชื่อ 
แรงจูงใจ และประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่ละคนที่มีต่อก๊าซเอ็นจีวี 
 ความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลที่มีต่อส่วนผสมทางการตลาดของก๊าซเอ็นจีวี 
 ส่วนผสมทางการตลาด คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาด 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด  
 ก๊าซเอ็นจีวี  หมายถึง  ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์  โดยก๊าซธรรมชาติมี
ส่วนประกอบหลัก คือ ก๊าซมีเทน  ซึ่งมีคุณสมบัติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ  มีสถานะเป็นก๊าซ 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในจังหวัด
นครปฐม และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนการตลาดก๊าซเอ็นจีวี ในอนาคตได้
อย่างเหมาะสม  
 2. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มี
ต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี เพื่อการต่อยอดความรู้ในวงกว้างต่อไป 
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บทท่ี  2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษา เร่ือง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล     
ในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา รวบรวม และทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
 1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
   1.1  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
   1.2  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
   1.3  โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2. แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
 3. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 
 4. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
  พิมล  ศรีวิกรม (2542 : 6) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การ
กระท าที่ผู้บริโภคแสดงออก ได้แก่ การค้นหา  การเลือกซื้อ  การเลือกใช้  การประเมินผลในการใช้
สอยผลิตภัณธ์นั้น ๆ รวมถึงการบริการที่ผู้บริโภคได้รับหรือพึงจะได้รับ  ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็น
ที่คาดว่าจะสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนั้น ๆ ได้  
  เสรี  วงษ์มณฑา (2542 : 30) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษาเร่ืองการ
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ  นักการตลาดจะ
ตอบสนองผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจได้นั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจผู้บริโภค เพราะถ้าไม่
เข้าใจว่าผู้บริโภคคือใคร  ไม่เข้าใจว่าต้องการอะไร ชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด  ก็จะไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้  เพราะผู้บริโภคคือ ผู้ที่มีความต้องการซื้อท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ
และพฤติกรรมการใช้ 
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   ธงชัย  สันติวงษ์ (2546 : 27-28) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าการกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ ซึ่งสินค้าและบริการทั้งนี้
หมายความถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท า
ดังกล่าว ประเด็นส าคัญของค าจ ากัดความข้างต้นก็คือ กระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว (Precede) 
สิ่งที่มีมาก่อนเหล่านี้ หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ว่าในขณะนั้น 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2547 : 124) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภค ท าการค้นหา การซื้อ การใช้  การประเมินผล 
การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่า จะสนองความต้องการของเขา 
   จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง  
กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อท าการประเมินผล การจัดหา       
การใช้  และการใช้จ่าย เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้น 

 1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing  consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้ของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing 
strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6’Ws และ1H ซึ่งประกอบด้วย Who?, What?, Why?,Who?,When?,Where? 
และ How? เพื่อหาค าตอบทั้ง 7 ประการหรือ 7Os ซึ่ง ประกอบด้วย Occupant, Objects, Objective, 
Organization, Occasions, Outlets and Operation (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 2541 : 80)  
 

ตารางที่ 1  ค าถาม 7 ค าถาม (6’Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ค าถาม (6’Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os)  กลยุทธ์การตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is  in the target 
market ?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ทางด้าน 
1. ประชากรศาสตร์  
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์ทางการตลาด(4P’s) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์  
 ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา 
การจัดจ าหน่าย และ 
การส่งเสริมการตลาด  
ที่ เหมาะสม และสามารถ
สนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

   ส
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ตารางที่ 1 (ต่อ)     

ค าถาม (6’Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os)  กลยุทธ์การตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร 
(What does the consumer  
buy ?)  

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 
(Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ
จากผลิตภัณฑ์ก็คือ  ต้องการ
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ 
ผลิตภัณฑ์ (Product component) 
และ 
ความแตกต่างท่ีเหนือกว่า 
คู่แข่งขัน(Compentitive 
differentiation) 

กลยุทธ์ในด้านการผลิตภัณฑ์
(Product Strategies) 
ประกอบด้วย 
 1. ผลิตภัณฑ์หลัก  
 2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์     ได้แก่ 
การบรรจุภัณฑ์  รูปแบบบริการ  
คุณภาพลักษณะ นวัตกรรม 
 3. ผลิตภัณฑ์ควบ 
 4. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
 5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน 
(Competitive Differentiation)  
ประกอบด้วยความแตกต่าง 
ด้านผลิตภัณ์ บริการ พนักงาน  

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does the consumer  buy ?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้า
เพื่อสนองความต้องการของเขา
ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา ซึ่ง
ต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ คือ 
1. ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทาง
จิตวิทยา 
2. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธ์ที่ใช้ คือ 
1.กลยุทธ์ในด้านผลิตภัณฑ์
(Product Stategies) 
2.กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion  Strategies) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์การโฆษณา
โดยใช้พนักงานการส่งเสริมการ
ขาย การให้ข่าว การ
ประชาสัมพันธ์ 
3.กลยุทธ์ด้านราคา (Price 
Strategies)  
4.กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Distribution Channel 
Strategies) 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)     

ค าถาม (6’Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os)  กลยุทธ์การตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ 
(Who participates in the 
buying ?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ  
(Organizations) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 
(1.) ผู้เร่ิม  (2.) ผู้มีอิทธิพล 
(3.) ผู้ตัดสินใจซื้อ (4.) ผู้ซื้อ 
(5.) ผู้ใช้ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ กลยุทธ์
การโฆษณา และ(หรือ)กลยุทธ์ 
การส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใช้กลุ่มอิทธิพล 

5. ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด 
(When does the Consumer 
buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนดาของปี หรือ
ช่วงฤดูของปี  ช่วงเวลาใดของ
วัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาล
วันส าคัญต่าง ๆ  

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion  Strategies) เช่น  
ท าการส่งเสริมการตลาดเมื่อใด
จึงสอดคล้องกับโอกาสใน   
การซื้อ 
 

 6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่  
ผู้บริโภคไปท าการซื้อ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต 
ร้านขายของช า ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Distribution Channel 
Strategies) บริษัทน าผลิตภัณฑ์
สู่ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณา
ว่าจะผ่านคนกลาง 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Operation) ประกอบด้วย 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. ตัดสินใจซื้อ 
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 
การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion  Strategies) 
ประกอบด้วย  การโฆษณา  
การขายโดยพนักงานขาย  
การส่งเสริมการขาย   การให้
ข่าว  และการประชาสัมพันธ์ 

 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,การบริหารการตลาดยุคใหม่ (กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิลม์และ 
ไซเท็กซ์ จ ากัด, 2541),80-81 
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  พฤติกรรมผู้บริโภค  ซึ่งเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือการแสดงของมนุษย์  
พฤติกรรมผู้บริโภค  จึงจะมีความหมายเฉพาะกระบวนการของตัวบุคคลที่ตัดสินใจว่า จะซื้อสินค้า
และบริการหรือไม่  ถ้าจะซื้อจะซื้อที่ไหน เมื่อไร อย่างไร  และจะซื้อจากใคร  การตัดสินใจดังกล่าว
จะประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางใจและทางกายที่จ าเป็นส าหรับท าการตัดสินใจ  สารส าคัญ
ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ และการปฏิบัติหรือกระท าต่อกัน
ระหว่างตัวเขากับสภาพแวดล้อมรวมตลอดทั้งกับองค์การธุรกิจทั้งหลาย (ธงชัย สันติวงษ์ 2540: 25) 

 1.3 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
       ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541: 128 – 130)  ได้กล่าวถึง โมเดลพฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer  behavior medel) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์  โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ  สิ่งกระตุ้น
ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s 
Purchase decision) โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค   
ที่มา :  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,การบริหารการตลาดยุคใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัท 
ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์ จ ากัด, 2541),128. 

สิ่งกระตุ้นภายนอก 

ส่ิงกระตุ้น
ทางการตลาด 
(Marketing 
stimuli) 
ผลิตภัณฑ ์
ราคา 
การจัดจ าหน่าย 

ส่ิงกระตุ้น
อื่น ๆ (Other 
stimuli)  
เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 

กล่องด า 
หรือ 

ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

 

การเลือกผลิตภัณฑ ์

การเลือกตรา 
การเลือกผู้ขาย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ 

ลักษณะของผู้ซื้อ 
 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

ปัจจัยด้านสังคม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ขั้นตอนการตดัสินใจของผู้ซื้อ 
 

การรับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล 
การประเมินผลทางเลือก 
การตัดสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

ปัจจัยภายนอก        ปัจจัยเฉพาะบุคคล       ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน 
1.2 วัฒนธรรมย่อย 
1.3 ช้ันสังคม 

1. ปัจจัยทางสังคม 
2.1 กลุ่มอ้างอิง 
2.2 ครอบครัว 
2.3 บทบาทและ 
สถานะ 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล 
3.1 อาย ุ
3.2 วงจรชีวิต 
3.3 อาชีพ 
3.4โอกาสทางเศรษฐกิจ 
หรือรายได ้
3.5 ค่านิยมและรปูแบบ 
การด ารงชีวิต 

4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
4.1 การจูงใจ 
4.2 การรับรู ้
4.3 การเรียนรู ้
4.4 ความเชื่อ 
4.5 ทัศนคต ิ
4.6 บคุลิกภาพ 

4.7 แนวคิดของตนเอง 
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 จุดเร่ิมต้นของโมเดลนี้อยู่ที่สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้
เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น  โมเดลนี้จึงอาจเรียกว่า S-R Theory  โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎี  ดังนี้ 
 1.  สิ่งกระตุ้น (Stimulus)    สิ่งกระตุ้นเป็นเหตุจูงใจที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้า 
(Buying Motives) สิ่งกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นเองจากความต้องการภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 
และสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้น
ภายนอกเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อ
สินค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจให้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซื้อด้านจิตวิทยา 
(อารมณ)์ ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) มีดังนี ้
         1.1.1  สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม 
เพื่อกระตุ้นความต้องการ 
   1.1.2  สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย 
   1.1.3  สิ่งกระตุ้นด้านการจัดจ าหน่าย ช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรือ 
Place) เช่น จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้น
ความต้องการซื้อ 
   1.1.4  สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) เช่น การโฆษณาอย่าง
สม่ าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม เป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับบุคคลทั่วไป เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ 
     1.2  สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่
ภายนอกองค์การ ซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ 
      1.2.1  สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผู้บริโภคเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 
    1.2.2  สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านฝาก / 
ถอน เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากขึ้น 
         1.2.3  สิ่งกระตุ้นทางกฎหมาย และการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมาย 
เพิ่มหรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่ง จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ซื้อ 
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              1.2.4  สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย 
ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าในเทศกาลนั้น 
 2.  กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้
ซื้อที่เปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายาม
ค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
    2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งรายละเอียดในแต่ละ
ลักษณะจะกล่าวถึงในหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
  2.2  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer deccision process) ประกอบด้วย
ขั้นตอน  คือ การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก  การ
ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนการ 
 3.  การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
หรือ  ผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase decision) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
  3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) ตัวอย่างเช่น  การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้า  
มีทางเลือกคือ นมสดกล่อง  บะหมี่ส าเร็จรูป ขนมปัง  
  3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจะเลือกนมสดกล่อง 
จะเลือกยี่ห้อโฟโมสต์ มะลิ ฯลฯ 
  3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคจะเลือกจากห้างสรรพสินค้าใด
หรือร้านค้าใกล้บ้าน  ร้านใด 
  3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase  timing) ตัวอย่างเช่น  ผู้บริโภคจะเลือกเวลา  
เช้า กลางวัน หรือเย็น ในการซื้อนมสดกล่อง  
  3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase  amount) ตัวอย่าง ผู้บริโภคจะเลือกว่าจะซื้อ
หนึ่งกล่อง ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล 
 4.  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทาวด้านต่าง ๆ และเพื่อที่จะ
จัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม  เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งแรงกระตุ้น
อ่ืน ๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า  ที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเน
ได้  งานของผู้ขายและนักการตลาด คือค้นหาว่าลักษณะของผู้ซื้อที่เป็นเป็นหมายจะมีประโยชน์
ส าหรับนักการตลาด  คือ ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่วนประสมทาง
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การตลาดต่าง ๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้ถูกต้องลักษณะของผู้ซื้อ
ได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัยด้านวัฒธรรม  ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
 1.  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดย
เป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  โดยเป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคมหนึ่ง   ค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของสังคม  และก าหนดความแตกต่างของ
สังคมอ่ืน  วัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งนักการตลาดต้อง
ค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและน าลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่ านั้น  ไปใช้ก าหนด
โปรแกรมการตลาด  ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในสังคมไทย (1) สตรีมีบทบาทในสังคม  
เช่น บทบาททางการเมืองและท างานมากขึ้น  และมีอ านาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (2) มนุษย์ค านึงถึง
คุณภาพชีวิต (3) บุคคลมีความห่วงใยในสุขภาพของตนเอง (4) มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองที่อยู่อาศัย 
(5) ทัศนคติต่อเร่ืองเพศเปลี่ยนแปลง (6) บุคคลต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น (7) บุคคล
ต้องการความเพลิดเพลินและพักผ่อนเนื่องจากท างานหนัก  ในปัจจัยด้านวัฒณธรรมนี้  นักการ
ตลาดต้องศึกษาถึงค่านิยมในวัฒนธรรม(Culture value) ซึ่งหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลใน
สังคม  ประกอบด้วย (1) ค่านิยมของบุคคลที่มีต่อสังคม (People’s views of themselves)  (2) ค่านิยม
ของบุคคลที่มีต่อสังคมอ่ืน (People’s views of others)  (3)ค่านิยมของบุคคลที่มีต่อองค์การ 
(People’s views of organization) (4) ค่านิยมของบุคคลต่อสังคม (People’s views of society)          
(5) ค่านิยมของบุคคลต่อธรรมชาติ (People’s views of nature)  (6) ค่านิยมของบุคคลต่อมนุษยชาติ
(People’s views of universe)  นักการตลาดต้องศึกษาค่านิยมในวัฒนธรรมต่าง ๆ แล้วก าหนดกล
ยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค่านิยมในวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที่น าไปใช้มาก คือ กลยุทธ์การโฆษณา 
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น  วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย และชั้นของสังคม  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
  1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน(Culture) เป็นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น 
ลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย  ท าให้มีลักษณะ
พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
  1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันซึ่งมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน  วัฒนธรรมย่อม
เกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์  ลักษณะวัฒตธรรมย่อยประกอบด้วย
      1.2.1 กลุ่มเชื้อชาติ (Nationality groups) เชื้อชาติต่าง ๆ ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ 
อเมริกัน  แต่ละเชื้อชาติมีการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกัน 
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   1.2.2 กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มศาสนาต่าง ๆ  ได้แก่ ชาวพุทธ  ชาว
คริสต์ ชาวอิสลาม ฯลฯ แต่ละกลุ่มมีประเพณีและข้อห้ามที่แตกต่างกัน  สึงมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการบริโภค 
   1.2.3 กลุ่มสีผิว (Recial groups) กลุ่มสีผิวต่าง ๆ เช่น ผิวสีด า  ผิวขาว  ผิว
เหลือง แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกัน 
   1.2.4 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) หรือ ท้องถิ่น (Region) พื้นที่
ทางภูมิศาสตร์  ท าให้เกิดลักษณะการด ารงชีวิตที่แตกต่างกันและมีอิทธิพลต่อการบริโภคที่แตกต่าง
กัน 
   1.2.5 กลุ่มอาชีพ (Occupational)  เช่น กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มผู้ใช้แรงงาน  กลุ่ม
พนักงาน  กลุ่มนักธุรกิจและเจ้าของกิจการ กลุ่มวิชาชีพอื่น ๆ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย ครู   
   1.2.6 กลุ่มย่อยด้านอายุ (Age) เช่น ทารก  เด็ก  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่วัยท างาน  และ
ผู้สูงอายุ 
   1.2.7 กลุ่มย่อยทางเพศ (Sex) ได้แก่ เพศหญิง  และเพศชาย 
  1.3 ชั้นของสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับ
ฐานะที่แตกต่างกัน  โดยที่ษมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีฐานะอย่างเดียวกันและสมาชิกในชั้นสังคม
ที่แตกต่งกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านสังคม (Social  factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและ         
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย 
  2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกลุ่มนี้จะมี
อิทธิพลต่อทัศนคติ  ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง  กลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็น          
2 ระดับ  คือ 
   2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) เป็นกลุ่มที่ทุกคนเป็นสมาชิกตั้งแต่
เร่ิมแรก และด าเนินสมาชิกภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อน
ร่วมงาน เป็นต้น เป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (informal groups) แต่จะมีอิทธิพลท าให้เกิดความ
ต้องการซื้อสินค้า หรือเป็นแหล่งข้อมูลในการซื้อสินค้า 
   2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary groups) เป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันอย่างเป็น
ทางการ เป็นการตั้งใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยตรงเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า การควบคุมและ
อ านาจการต่อรอง เป็นกลุ่มที่เป็นทางการ (formal groups) เช่น กลุ่มวิชาชีพ สมาคม สหภาพ
แรงงาน ชมรม ฯลฯ 
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  2.2 ครอบครัว (f amily) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล  สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขาย
สินค้าอุปโภค จะต้องค านึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่น หรือยุโรป ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างกัน 
  2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กร และสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่
ละกลุ่ม  เช่น ในการเสนอขายวีดีโอของครอบครัวหนึ่ ง  จะต้องวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็น           
ผู้คิดริเร่ิม  ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้มีอิทธิพล ผู้ซื้อ และผู้ใช้ 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal  factor) การตัดสินใจขอวงผู้ซื้อ ได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
  3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน การแบ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคตามอายุ ประกอบด้วย อายุต่ ากว่า 6 ป,ี 6 – 11 ปี, 12 – 19 ปี, 20 – 34 ปี, 35 – 49 ปี, 50 – 64 
ปี และ 65 ปีขึ้นไป เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น และ
รายการพักผ่อนหย่อนใจ 
    3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของ
บุคคลในแต่ละลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการ ทัศนคติบุคคลและค่านิยมของบุคคลท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และ
พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน วัฎจักรชีวิตครอบครัวประกอบด้วย ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมี
ลักษณะการบริโภคแตกต่างกัน  
   3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และ ความ
ต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้อชุดท างานและสินค้าจ าเป็น นักธุ รกิจ
จะซื้อเสื้อผ้าราคาสูง หรือตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีบุคคลใน
อาชีพไหนสนในเพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สนองความต้องการให้เหมาะสม 
   3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือ รายได้ (Income) 
โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลก็คือรายได้ของบุคคล ซึ่งมีผลต่ออ านาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับ
การจ่ายเงิน 
    3.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า 
    3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือ
คุณค่า หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือ หมายถึง 
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อัตราส่วนของผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรูปแบบการด ารงชีวิต หมายถึง รูปแบบของ
การด ารงชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 
ความคิดเห็น (Opinions) 
 4.  ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบุคคล
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อและการใช้สินค้า ปัจจัยภายในประกอบด้วย ปัจจัยต่อไปนี้ 
   4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้น (Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคล 
ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติการจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น 
ชั้นสังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดใช้เคร่ืองมือทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความต้องการที่
ได้รับการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคล ที่ต้องการของมนุษย์อันประกอบด้วย ความต้องการทางกาย 
และความต้องการทางด้านจิตวิทยาต่าง ๆ ความต้องการเหล่านี้ ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะหาสินค้ามา
บ าบัดความต้องการของตน นักการตลาดจะต้องพยายามศึกษาถึงความต้องการในแต่ละขั้นตอน
ของมนุษย์ บริษัทพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถสนองความต้องการอะไรบ้าง แล้วใช้
เคร่ืองมือการตลาดต่าง ๆ เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
  4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละคนได้รับ การเลือกสรร จัด
ระเบียบ และตีความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความ
เข้าใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่ จากความหมายนี้ การรับรู้แสดงถึงความรู้สึก
จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้รสชาติ และได้รู้สึก การรับรู้เป็น
กระบวนการของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อประสบการณ์ ความต้องการ
และอารมณ์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุ้นการรับรู้ จะพิจารณาเป็นกระบวนการ
กลั่นกรอง 
   กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู้(Selective perception) มีรายละเอียด ดังนี ้
         ก. การเลือกเปิดรับสื่อ (selection exposure) เกิดขึ้นขณะที่ผู้บริโภคเลือกว่าจะ
ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองหรือไม่ จากสิ่งกระตุ้นหรือสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายหลายด้าน 
         ข.  การเลือกที่จะสนใจ (selective attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะมุ่งความ
สนใจต่อสิ่งกระตุ้นโดยไม่สนใจสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกที่จะสนใจประเมินว่า 
โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ผู้บริโภคจะเปิดรับสื่อหรือสิ่งกระตุ้น ประมาณ 1,500 โฆษณาต่อวัน แต่ว่ามีการ
รับรู้เพียง 76 โฆษณาจากทั้งหมดเท่านั้น จากความหมายนี้ ท าให้ต้องใช้ความพยายามที่จะท าให้
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ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะมีความสนใจในโฆษณา แต่ก็ไม่มีการ
รับประกันว่าผู้บริโภคจะแปลความหมายด้วยความตั้งใจ 
         ค. การเลือกที่จะเข้าใจ (selective comprehensive) การแปลความหมายจากพื้นฐาน
ทางด้านทัศนคติ ความเชื่อ การจูงใจ และประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่ละคน ผู้บริโภคส่วนใหญ่
มักจะแปลความหมายในแบบที่สนับสนุนหรือเข้าข้างตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาที่แสดงถึงการ
ท าลายตราสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมชื่นชอบ อาจจะดูเหมือนว่ามีความล าเอียงหรือเชื่อถือไม่ได้ และจะ
ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 
        ง. การเลือกจดจ าข้อมูล (selective retention) ผู้บริโภคจะไม่จดจ าข้อมูลทั้งหมดที่
พวกเขาได้เห็น ได้ยิน หรือได้อ่านมา แม้ว่าจะมีการสนใจและท าความเข้าใจอยู่ก่อนแล้ว นักโฆษณา
พยายามที่จะสร้างข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถท าให้ผู้บริโภคจดจ าได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคก าลังซื้อสินค้า ระบบช่วยความจ า (mnemonics) เช่น สัญลักษณ์ จังหวะ 
ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ช่วยในกระบวนการเรียนรู้และการจดจ าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นัก
โฆษณาหลาย ๆ คนใช้เบอร์โทรศัพท์ที่บอกชื่อของบริษัทเป็นการง่ายที่จะจดจ า 
    4.3  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ /หรือ 
ความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ได้รับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎี สิ่งกระตุ้นการ
ตอบสนอง (Stimulus Response (SR) Theory) นักการตลาดได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้ด้วยการโฆษณา
ซ้ าแล้วซ้ าอีก หรือการจัดการส่งเสริมการขาย (ถือเป็นสิ่งกระตุ้น) เพื่อท าให้เกิดการตัดสินใจและชื้อ
สินค้าเป็นประจ า (เป็นการตอบสนอง) 
     4.4  ความเชื่อถือ (Beliefs) เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต เช่น เอสโซ่สร้างให้เกิดความเชื่อถือว่า น้ ามันเอสโซ่มีพลังสูง 
โดยใช้สโลแกนว่าจับเสือใส่ถังพลังสูง เป๊ปซี่ สร้างให้เกิดความเชื่อถือว่าเป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่ 
น้ ามันไร้สารตะกั่วในช่วงแรก ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือว่าการใช้น้ ามันไร้สารตะกั่วมีปัญหากับ
เคร่ืองยนต์ ซึ่งเป็นความเชื่อในด้านลบที่นักการตลาดต้องรณรงค์เพื่อแก้ไขความเชื่อถือที่ผิดพลาด 
   4.5 ทัศนคต ิ(Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของบุคคล ความรู้สึก
ด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึงความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ในขณะเดียวกัน
อิทธิพลก็มีผลต่อทัศนคติ จากการศึกษาพบว่าทัศนคติของผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจะมี
ความสัมพันธ์กัน นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าทัศนคตินั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และเปลี่ยนแปลง
อย่างไรการเกิดทัศนคตินั้น เกิดจากข้อมูลของแต่ละคนที่ได้รับ กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์การ
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เรียนรู้ในอดีตเกี่ยวกับสินค้า หรือความนึกคิดของบุคคลและเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มอ้างอิง 
เช่น พ่อ แม่ เพื่อน บุคคลชั้นน าในสังคม เป็นต้น 
   4.6 บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีฟรอยด์ (Fred Theory) หมายถึง ลักษณะ
ด้านจิตวิทยาที่แตกต่างของบุคคล ซึ่งน าไปสู่การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิม
และสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ (Fred) มีข้อสมมติว่า อิทธิพลด้านจิตวิทยา ซึ่งก าหนด
พฤติกรรมมนุษย์ แรงจูงใจ (Motives) และ บุคลิกภาพ (Personality) ส่วนใหญ่เป็นจิตใต้ส านึก 
(Unconscious)   ซึ่งเป็นส่วนก าหนดบุคลิกภาพของมนุษย์อันประกอบด้วย อิด อีโก้ ซุปเปอร์อีโก้ 
  4.7 แนวความคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมี
ต่อตนเองหรือความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนเองอย่างไร 
 
2. แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

  กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสินใจทางด้านจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อถือเป็นกิจกรรมด้านจิตใจ
และทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการซื้อ และพฤติกรรม
การซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย ขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน (ศิวฤทธิ์   พงศกรรังศิลป์ 
2547 : 81) 
 การตอบสนองของผู้ซื้อ  (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
หรือ   ผู้ซื้อ ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) 
 2. การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) 
 3. การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) 
 4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) 
 5. การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) 
 

 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  ประกอบไปด้วยขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้   
 ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา 
(Problem Recognition) การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิด
จากสิ่งกระตุ้น เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึง
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ความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs) และความต้องการที่เป็นความปรารถนา (Aegvired 
Needs) อันเป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยา (Psychological Needs) สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับ
หนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นบุคคล จะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีต 
ท าให้เขารู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร 
 งานที่ส าคัญของนักการตลาดในขั้นกระตุ้นความต้องการนี้มี 2 ประการ คือ 1) 
นักการตลาดต้องเข้าใจสิ่งกระตุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 2) แนวความคิดการ
กระตุ้นความต้องการ นักการตลาดระลึกว่าระดับความต้องการส าหรับผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นักการตลาดต้องสามารถจัดเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้านจังหวะเวลาเพื่อกระตุ้นความต้องการ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมาก
พอ และสิ่งที่สามารถสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิด
ความพอใจทันที ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลซึ่งผู้บริโภคแสวงหา 
และอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค ประกอบด้วย  5 กลุ่ม คือ 
  1. แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว,เพื่อน,เพื่อนบ้าน,คนรู้จัก  ฯลฯ 
  2. แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ การจัดแสดงสินค้า, การโฆษณา, 
พนักงานขาย, ตัวแทนการขาย, การบรรจุภัณฑ์ และ ฯลฯ 
  3. แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชน, องค์การคุ้มครองผู้บริโภค 
  4. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) 
  5. แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานที่ส ารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
หรือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
  ขั้นตอนท่ี 3  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้
ข้อมูลมาแล้วจากขั้นตอนที่ 2 ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการ
ตลาดจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการ
ประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใช้กับผู้บริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นของผู้
ซื้อคนใดคนหน่ึงในทุกสถานการณ์ การซื้อกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผู้บริโภค มีดังนี้ 
  1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Attributes) กรณีนี้ผู้บริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่า
มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ในความรู้สึกของผู้ซื้อส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน 
  2. ผู้บริโภคจะให้น้ าหนักความส าคัญ ส าหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน 
นักการตลาดต้องพยายามค้นหาจุดแตกต่างกัน 
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  3. ผู้บริโภคมีการพัฒนา ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้า เนื่องจากความเชื่อถือของ
ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้
เสมอ 
   4. ผู้บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า โดยจะผ่านกระบวนการเพื่อประเมินผล
เร่ิมต้นด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เขาสนใจแล้วเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ตราต่าง ๆ 
  ขั้นตอนท่ี 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมใน
ขั้นที่ 3 จะช่วยให้ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือกโดยทั่ว ๆ ไป 
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด หลังจากประเมินเลือก (Evaluation of 
Alternative) ก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) และเกิดการตัดสินใจซื้อ (Purchase 
Decision) 
  ขั้นตอนท่ี 5 ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post purchase Feeling) หลังจากซื้อและ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งนักการตลาดจะต้องพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผู้บริโภคภายหลังการซื้อ 
       จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยเหล่านี้ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้ออย่างไร ก็จะสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย และพฤติกรรมใน
การซื้อของผู้บริโภคได้ ในการปรับกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคนั้น ๆ กลยุทธ์ที่ส าคัญคือ การจัดส่วนประสมทางการตลาด 
 
 
 
 
   
  
ภาพที่ 3   กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision Process) 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,การบริหารการตลาดยุคใหม่ (กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิลม์และ 
ไซเท็กซ์ จ ากัด, 2541),86. 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 
  3.1  ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
  สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 29) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง 
องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจ
จะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2547 : 112)  กล่าวว่า  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือการตลาด ซึ่งธุรกิจใช้ ร่วมกันในการวางกลยุทธ์  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด คือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เคร่ืองมือการตลาดสี่
ประการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเรียกสั้นๆว่า 4 P’s   
 3.2  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
   การด าเนินงานทางตลาด มีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดหรือวางแผนงาน
การตลาดอยู่ 2 ประเภท คือ 
   ประเภทท่ี 1 เป็นปัจจัยภายในของกิจการ ซึ่งกิจการสามารถจะควบคุมได้ ก าหนดได้ 
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้บริหารในกิจการได้ และทุก ๆ กิจการจะต้องมี
ปัจจัยที่ควบคุมได้กลุ่มนี้ จะหลีกเลี่ยงหรือขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้ 
   ประเภทท่ี 2 เป็นปัจจัยที่มีส่วนในการก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ รูปแบบการจัด
ส่วนประกอบของปัจจัยกลุ่มที่ 1 เป็นปัจจัยที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์
ด้วยเมื่อต้องการท าธุรกิจ ได้แก่ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย คู่แข่งขัน 
ทรัพยากรต่าง ๆ 
  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงาน
การตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
  ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การก าหนดราคา (Price) 
การจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทาง
การตลาดได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4 P’s ส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมี
ความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้ าหนักที่ P 
ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ผู้บริโภค 
  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
   ผลิตภัณฑ์ (Product) มีผู้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ ไว้หลายท่านดังนี้ 
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  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543 : 92-95) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ว่า หมายถึง 
สิ่งที่เสนอแก่ตลาดเพื่อการรู้จัก การเป็นเจ้าของ การใช้หรือการบริโภคและสามารถสนองความ
จ าเป็นและความต้องการของตลาดได้ หรือเป็นสินค้าบริการ หรือความคิดซึ่งลูกค้าต้องจ่ายเงินเป็น
การแลกเปลี่ยน หรือหมายถึงกลุ่มของสิ่งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตนที่สามารถตอบสนองความพอใจ
ของผู้ซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงสี การบรรจุหีบห่อ คุณภาพ ราคา ชื่อเสียง ตรายี่ห้อ บริการ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์
จึงอาจเป็นตัวสินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์การ หรือบุคคล 
  ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547 : 18) ได้อธิบายว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอ
ขายโดยธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่ก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ และความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์และมีมูลค่าใน
สายตาของลูกค้า จึงจะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 
  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจและพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้ามากกว่า
แต่ก่อน บทบาทของการบรรจุภัณฑ์จึงมีความส าคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง การบรรจุภัณฑ์จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์หลักอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ เป็นการป้องกันคุณภาพของสินค้าและช่วย
ส่งเสริมการจ าหน่าย ดังนั้น รูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในปัจจุบันจึงมีสีสันสะดุดตา และ
วัสดุที่ใช้ท าหีบห่อแปลกใหม่กว่าเดิม  บ่อยคร้ังที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า โดยค านึงถึงตัว     
บรรจุภัณฑ์มากกว่าตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจ าหน่ายในตลาดจะต้องมีการก าหนดตราสินค้า
และเคร่ืองหมายการค้า เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง  
อย่างชัดเจน ตราสินค้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าชนิดนั้น เป็น
ของผู้ผลิตรายใด ผู้บริโภคจะสามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตมาช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
โดยมิต้องสอบถามข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น 
 2. การก าหนดราคา (Price) 
  เมื่อมีการก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการของตลาดเป้าหมายแล้ว 
เจ้าของธุรกิจจะต้องมีการก าหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ นักวิชาการได้ให้ความหมายของราคาไว้ดังนี้ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543 : 120-126) ได้อธิบายว่าราคา หมายถึง จ านวนเงินที่
บุคคลจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งแสดงเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
  ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547 : 19) ได้อธิบายว่า ราคา หมายถึง มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน อันเป็นต้นทุน (cost) ของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
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ระหว่างมูลค่า (value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ลูกค้าก็จะ
ตัดสินใจซื้อ 
  เมื่อธุรกิจได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา สิ่งส าคัญที่ธุรกิจจะต้องด าเนินการต่อไป คือ 
ก าหนดราคาที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปเสนอขายก่อนที่จะก าหนดราคาสินค้า ธุรกิจต้อง
มีเป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อต้องการก าไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือ
เพื่อเป้าหมายอย่างอ่ืน อีกทั้งต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะท าให้เกิดการยอมรับจากตลาด
เป้าหมาย และสู้กับคู่แข่งขันได้ในการแข่งขันในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่คู่แข่งขัน
น ามาใช้ได้ผลรวดเร็วกว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินค้าให้สูงส าหรับสินค้าที่
มีลักษณะพิเศษในตัวของมันเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ที่ดี อาจใช้ผลทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้ง
ราคา การตั้งราคาสินค้าอาจมีนโยบายการให้สินเชื่อหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงินสด ส่วนลด
การค้า หรือส่วนลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะต้องค านึงถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่จะมี
ผลกระทบต่อราคาด้วย 
 3. การจัดจ าหน่าย (Place of Distribution) 
  เมื่อธุรกิจสามารถก าหนดราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว จึงต้อง
วางแผนเพื่อน าสินค้าหรือบริการน้ันออกจ าหน่าย ด้วยช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสม ซึ่งมีผู้ให้
ความหมายของการจัดจ าหน่าย ไว้ดังนี้ 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543 : 143-145) ได้อธิบายว่า การจัดจ าหน่าย หมายถึง 
กระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ซึ่งอาจจะมีหลายขั้นตอนและมี
ส่วนร่วมจากหลายบริษัท 
  ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547 : 20) ได้อธิบายว่า การจัดจ าหน่าย หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาด โดยสถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันทางการตลาด ส่วนกิจกรรมใน
การกระจายสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
  ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบ
แหล่งซื้อและไม่สามารถจะจัดหามาได้เมื่อเกิดความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ ดังนั้น นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร 
และโดยใครที่จะเสนอขายสินค้า การจัดจ าหน่ายเป็นเร่ืองที่ซับซ้อน แต่ก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องศึกษา 
  การจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า (Channel 
of Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่าย ว่าจะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรง หรือการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต่าง ๆ 

24 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 26 

เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มี
ต่อตลาด อีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า (Physical 
Distribution) การกระจายสินค้าเข้าสู่ตัวผู้บริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (Transportation) ที่
เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายตัวสินค้า สื่อการขนส่งได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทาง
รถไฟ ทางเรือและทางท่อ ผู้บริหารการตลาดจะต้องค านึงว่าจะเลือกใช้สื่ออย่างใดถึงจะดีที่สุด โดย
เสียค่าใช้จ่ายต่ าและสินค้านั้นไปถึงลูกค้าทันเวลา ขั้นตอนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการแจกจ่าย
ตัวสินค้า คือ ขั้นตอนของการจัดเก็บรักษาสินค้า (Storage) เพื่อรอการจ าหน่ายให้ทันเวลาที่ผู้บริโภค
ต้องการ 
 4.  การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
  เพื่อการแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูล เตือนความจ า และกระตุ้นให้เกิดความต้องการและ
ซื้อสินค้า ธุรกิจจะต้องท าการส่งเสริมการขาย ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการส่งเสริมการขายไว้ดังนี้ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543 : 150-154) ได้อธิบายว่า การส่งเสริมการขาย เป็น
การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การ
ติดต่อสื่อสารที่ส าคัญ เช่น การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว 
และการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง เป็นต้น 
  ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547 : 20) ได้อธิบายว่า การส่งเสริมการขาย หมายถึง 
การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขายโดยตรง หรือให้สื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อสื่อสาร การส่งเสริมการขายแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ขายโดยพนักงานขาย การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง 
  วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย เพื่อบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์
ออกจ าหน่ายในตลาดพยายามชักชวนให้ลูกค้าซื้อและเพื่อเตือนความทรงจ ากับตัวผู้บริโภค การ
ส่งเสริมการขายจะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อสื่อสาร (Communication Process) เพื่อ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง การส่งเสริมการขายมีเคร่ืองมือส าคัญที่จะใช้อยู่ 4 ชนิด
ด้วยกัน ที่เรียกว่าส่วนผสมของการส่งเสริมการขาย (Promotion Mix) ได้แก่ 
  1. การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบเผชิญหน้า
กัน (Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผู้ซื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้า การส่งเสริมการ
ขายโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายสูง 
   2. การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการขาย 
โดยมิได้อาศัยตัวบุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ 
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เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ท (Internet) สื่อโฆษณาเหล่านี้จะ
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับสินค้าที่ต้องการกระจายตลาดกว้าง 
   3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ท าหน้าที่ช่วยพนักงานขาย
และการโฆษณาในการขายสินค้า การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการ
ในตัวสินค้า การส่งเสริมการขายจัดท าในรูปของการแสดงสินค้า การแจกของตัวอย่าง แจกคูปอง 
ของแถม การใช้แสตมป์เพื่อแลกสินค้า การชิงโชคแจกรางวัลต่าง ๆ ฯลฯ 
 4. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) ในปัจจุบันธุรกิจมัก
สนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจได้ใช้เงินจ านวนมากเพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ของกิจการ 
ปัจจุบันองค์การธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นที่การแสวงหาก าไร (Maximize Profit) เพียงอย่างเดียว 
ต้องเน้นที่วัตถุประสงค์ของการให้บริการแก่สังคมด้วย (Social Objective) เพราะความอยู่รอดของ
องค์การธุรกิจจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคในสังคม ถ้าหากกลุ่มผู้บริโภคต่อต้านหรือมี
ความคิดว่าองค์การธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนมากจนไม่ค านึงถึงสังคมหรือผู้บริโภค เช่น
ผลิตสินค้า แล้วปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ า หรือท าให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวมโดย
มิได้หาวิธีแก้ไข จะสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีขององค์การธุรกิจ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด เป็น
กิจการขายเบียร์ ซึ่งมีส่วนในการเสนอสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อประชาชน จึงพยายามท าโฆษณาเพื่อ
เสริมสร้างภาพพจน์ด้วยการเสนอเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นการชดเชย 
เบี่ยงเบนความรู้สึกต่อต้านของสังคม หากกลุ่มผู้บริโภคไม่พอใจและไม่ต้องการซื้อสินค้าและ
บริการของผู้ผลิต ย่อมเป็นสาเหตุที่จะจ ากัดการเจริญเติบโตของธุรกิจได้ (สุดาดวง เรืองรุจิระ 2543 : 
29 - 32) 
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ราคาสินค้าในรายการ (List Price)  การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
ส่วนลด (Discounts)   การโฆษณา (Advertising) 
ส่วนยอมให้ (Allowances)  การเร่งยอดขาย (Sale Force) 
ระยะเวลาการช าระเงิน (Payment Period)  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Terms)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
 
ภาพที่ 4   ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4 P’s 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,การบริหารการตลาดยุคใหม่ (กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิลม์และ 
ไซเท็กซ์ จ ากัด, 2541),115. 
 

 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจ าหน่าย (Place) 

ราคา (Price) การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  
(Product Variety) 
 คุณภาพของสินค้า(Quality) 
การออกแบบ  (Design) 
คุณลักษณะ (Features) 
ตราสินค้า (Brand name)  
การบรรจุหีบห่อ (Packaging) 
ขนาด (Size)  
บริการ (Service) 
การรับประกัน (Warranties) 
การรับคืนสินค้า (Returns)  

  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels) 
  การคลอบคลุมตลาด (Channels) 
  การเลือกคนกลาง (Assortment) 
 ท าเลท่ีตั้ง (Location) 
 สินค้าคงเหลือ (Inventory) 
 การขนส่ง (Transport) 
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   ในการเสนอส่วนผสมการตลาดเหล่านี้ นักการตลาดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภคในส่วนการตัดสินใจเกี่ยวกับ 4 P’s แสดงส่วนประสมการตลาด ซึ่งใช้เพื่อก าหนดกลยุทธ์
การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ ดังนี้ 
  1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่น าเสนอกับตลาด
เพื่อความสนใจ (Attention) ความอยากได้ (Acquisition) การใช้ (Using) หรือการบริโภค 
(Consumption) ที่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือความจ าเป็น การตัดสินใจในลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมผู้บริโภคว่า มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติอะไรบ้าง แล้วนักการตลาดจึงน ามาก าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ โดยค าถามที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ดังนี้ 
     1.1 ขนาด รูปร่างลักษณะ และคุณสมบัติอะไรบ้างที่ผลิตภัณฑ์ควรมี 
   1.2 ผลิตภัณฑ์ควรบรรจุหีบห่ออย่างไร 
   1.3 ลักษณะการบริการที่ส าคัญของผู้บริโภคคืออะไร 
      1.4 การได้รับประกันและโปรแกรมการให้บริการอะไรบ้างที่ควรจัดให้ 
   1.5 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องคืออะไร 
  2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) ราคา หมายถึง สิ่งที่บุคคลจ่าย ส าหรับสิ่งที่ได้มา
ซึ่งแสดงมูลค่าในรูปเงินตรา หรืออาจจะหมายถึงจ านวนเงิน และหรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งนักการตลาดต้องตัดสินใจด้านราคาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ 
   ลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคท าให้เกิดมูลค่า (Value) ในตัวสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ต้องมากกว่าต้นทุน (Cost) หรือ 
ราคา (Price) ของสินค้านั้นผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อ ก็ต่อเมื่อมูลค่ามากว่าราคาสินค้า โดยค าถาม
ที่เกี่ยวข้องกับราคาและเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค มีดังนี้ 
   2.1 ผู้บริโภคมีการรับรู้ราคา (Awareness) ว่าเหมาะสมกับสินค้านั้นอย่างไร (How)  
   2.2 ผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าต่าง ๆ อย่างไร 
  2.3 ปริมาณการลดราคาที่จ าเป็น เพื่อกระตุ้นในการซื้อระหว่างการแนะน าสินค้าใหม่ 
และการส่งเสริมการขายควรเป็นเท่าใด 
   2.4 ขนาดส่วนลดที่ให้กับผู้ซื้อเงินสดเท่าใด 
 3. กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution Strategy) การจัดจ าหน่าย 
หมายถึง การเลือกและการใช้ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด ประกอบด้วย คนกลาง บริษัทขนส่ง  และ
บริษัทเก็บรักษาสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย โดยสร้างโครงสร้างช่องทาง (สถาบันและ
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กิจกรรม) ที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากองค์การไปยังตลาด ส่วนประกอบของ
กิจกรรมและสถาบันการตลาดที่ว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ถูกต้องไปยังลูกค้า การจัดจ าหน่ายจึง
เกี่ยวกับกลไกในการเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการไปยังผู้บริโภค ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงวิธีการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย การตัดสินใจในการจัดจ าหน่ายจะได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยค าถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่ายและ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค มีดังนี้ 
   3.1 ลักษณะโครงสร้างการจัดจ าหน่าย เพื่อการค้าปลีกอะไรบ้าง ที่ควรใช้ในการ
เสนอขาย 
     3.2 ควรขายสินค้าที่ไหน (Where) เป็นจ านวนมากน้อยเพียงใด (How Many) 
   3.3 จะน าสินค้าอะไรบ้างไปยังร้านค้าปลีก (What) 
      3.4 ความจ าเป็นของบริษัทที่จะท าการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ การควบคุมธุรกิจ การ
จ าหน่ายเป็นอย่างไร (How) 
  4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy) การส่งเสริมการขาย หมายถึง การ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมการ
ซื้อ (Buying Behavior) วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารเพื่อจูงใจและเตือนความทรงจ า ลูกค้า
เป้าหมายเกี่ยวกับบริษัท และการส่งเสริมการขายมี 5 กลยุทธ์ โดยค าถามที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การขายเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค มีดังนี้ 
    4.1 กลยุทธ์การโฆษณา (Advertising Strategy) เช่น สื่อโฆษณาใดที่ชอบที่สุด 
    4.2 กลยุทธ์การขายตรงโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling Strategy) เช่น 
คุณสมบัติที่ส าคัญที่พนักงานขายควรมี 
   4.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion Strategy) เช่น ประเภทการส่งเสริม
การขายที่ชอบที่สุด 
     4.4 กลยุทธ์การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation 
Strategy) เช่น สื่อใดที่ควรใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
    4.5 กลยุทธ์การตลาดทางตรง (Direct Marketing Strategy) เช่น ปัจจัยใดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ผ่านการตลาดทางตรง 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า  การยอมรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งสู่
ผู้บริโภค ผู้บริหารการตลาดต้องตระหนักถึงตัวก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีอิทธิพลต่อกลยุทธ์
การตลาดมากน้อยเพียงใด และต้องพยายามให้ลูกค้ามีความพอใจเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ า เพราะเมื่อใด
ก็ตามที่ผู้บริโภคไม่มีการซื้อซ้ า เมื่อนั้นธุรกิจจะอยู่ไม่ได้ ถ้าธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ และ
มีลูกค้าใหม่เพิ่มเติม ธุรกิจก็จะสามารถแสวงหาก าไรในระยะยาวจากการที่ลูกค้าซื้อสินค้าซ้ าได้ 
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แทนที่จะเป็นก าไรในช่วงระยะสั้น ๆ ซึ่งแสดงว่าลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าของธุรกิจ ท าให้มี
การซื้อเป็นประจ า ธุรกิจก็จะสามารถท าก าไรได้ตลอดกาล 
 
4. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐม 
 4.1  สภาพท่ัวไป 
  4.1.1 ประวัติความเป็นมา 
  “นครปฐม” เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ   จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล  เป็น
เมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี 
ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่ อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา  
นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวนมาก 
ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง 
ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ า  และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ“เมืองนครไชยศรี” หรือ   
“ศรีวิชัย”     นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จ      
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์
องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า คร้ันเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ 
โดยให้ชื่อว่า“พระปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี 
และโปรดฯให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้นต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้เร่ิมก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมืองนครปฐม        
ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากต าบลท่านา อ าเภอนครชัยศรี มาตั้งที่
บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นคร้ังสมัยโบราณคร้ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบ    
แบบเสือป่า  โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย  รวมทั้งสร้างสะพานเจริญศรัทธาข้าม
คลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์   ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธิ์
ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็น
อยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศร”ี เป็น “นครปฐม 
  4.1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต 
             ที่ตั้ง จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก  ตั้งอยู่บริเวณลุ่ม  
แเม่น้ าท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง   มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ  อยู่ห่าง    
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จากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม  56 กิโลเมตร   หรือตามเส้นทางถนนบรมราช
ชนน ี(ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศร)ี 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต 
ติดต่อดงันี ้
  1. ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2. ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร และ
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
  3. ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวยจังหวัด
นนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อ าเภอบางไทร จังหวัดระนครศรีอยุธยา 
  4. ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีและอ าเภอ
ท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 4.2 ประชากร 
  ประชากร ปี 2551 รวมทั้งสิ้น 757,874 คน เป็นชาย 366,180 คน หญิง 391,694 คน 
ครัวเรือนทั้งสิ้น 304,313 ครัวเรือน ส า หรับอ า เภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ า เภอเมือง
นครปฐมมีจ านวน 186,602 คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอสามพราน มีจ านวน 175,166 คน และอ าเภอ
ก าแพงแสนมีจ านวน 120,977 คน (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานจังหวัด
นครปฐม  2553 :  ออนไลน์) 
  จากการส ารวจภาวการณ์การท างานของจังหวัด  (เมษายน - มิถุนายน 2550) 
ประชากร     ผู้ที่มี อายุ 15ปี ขึ้นไป ที่อยู่ในก าลังแรงงานรวม 589,566 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 ของ
ประชากรทั้งหมด โดยแยกเป็นชาย 311,044 คน คิดเป็นร้อยละ 52.76 เป็นหญิง 278,522 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.24  แยกออก ดังนี ้
  1. ผู้มีงานท า จ านวน 582,517 คน    คิดเป็นร้อยละ 98.80 ของผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 
  2. ผู้ว่างงาน คือ ผู้ไม่มีงานท าและพร้อมที่จะท างาน จ านวน 7,049 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.20 ของผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 
 4.3 การบริหารราชการ 
  จังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  1. หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) มีจ านวน           
66  หน่วยงาน  เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ 48 หน่วยงาน หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 4  หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ 14 หน่วยงาน 
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  2. หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด       
มีจ านวน 26 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ๆ 21 หน่วยงาน หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 5 หน่วยงาน ระดับอ าเภอ แบ่งเป็น 7  อ าเภอ 106 ต าบล  930 หมู่บ้าน 
  3. หน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล     
97 แห่ง 
 4.4 สภาพเศรษฐกิจ 
  4.4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด    
  สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในปี 2551 พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย    
ต่อหัว 132,856  บาท ต่อปี เป็นอันดับ 13 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 5 ของภาคกลาง   โดยทั้ง
จังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม  132,409 ล้านบาท   รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม มาก
ที่สุด คิดเป็นมูลค่า 15,702 ล้านบาท    รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง ขายปลีก คิดเป็นมูลค่า 10,962 
ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม เป็นอันดับ 3 คิดเป็นมูลค่า 10,313 ล้านบาท สาขาการขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้าและการคมนาคม คิดเป็นมูลค่า 5,239 ล้านบาท   สาขาการก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่า 4,347 
ล้านบาท สาขาบริหารราชการ คิดเป็นมูลค่า 3,180 ล้านบาท    สาขาตัวกลางทางการเงินคิดเป็น
มูลค่า 3,253 ล้านบาท    สาขาการศึกษา คิดเป็นมูลค่า 4,128 ล้านบาท สาขาการไฟฟ้า ก๊าซและการ
ประปา คิดเป็นมูลค่า 3,9254 ล้านบาท    สาขาการประมง คิดเป็นมูลค่า 3,244 ล้านบาท      สาขา
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นมูลค่า 2,478 ล้านบาท การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ คิดเป็น
มูลค่า  2,364 ล้านบาท    สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 2,410 ล้านบาท   สาขาการบริการด้านสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์ คิดเป็นมูลค่า 2,122 ล้านบาท     สาขาการบริการชุมชน สังคมและการ
บริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ คิดเป็นมูลค่า 1,098 ล้านบาท     สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน คิด
เป็นมูลค่า 1,244 ล้านบาท     และสาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล คิดเป็นมูลค่า 120 ล้านบาท     
(กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานจังหวัดนครปฐม  2553 :  ออนไลน์) 
  4.4.2 การเกษตรกรรม     
  จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งสิ้น 760,337.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของ
พื้นที่ทั้งหมด  การเกษตรกรรม เป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัดนครปฐม  ประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ 23.43   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตรประมาณร้อยละ 56.1 ของพื้นที่
จังหวัด อาชีพเกษตรกรรมที่ส าคัญ   ได้แก่   การท านา ท าไร่ ท าสวนผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์     
ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐม จัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้าเพราะมีระบบชลประทานที่ดี โดย
อาศัยแหล่งน้ าจากลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  ท่าจีน และแม่กลอง   ประกอบกับเกษตรกรจังหวัดนครปฐม
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มีศักยภาพสูงสามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่  ๆ และมีการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรที่
พัฒนามากขึ้นระดับหนึ่ง   พืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้จังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผักต่าง ๆ 
และไม้ดอกไม้ประดับ   การเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐม มีความเป็นไปได้สูงต่อการวางแผน
จัดระบบการผลิต เพื่อเชื่อมโยงการส่งออก 
  4.4.3  การอุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่ท ารายได้เข้าสู่จังหวัดนครปฐมมากที่สุด  มีการขยายตัว
ทางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพ ฯ 
เพียง 56 กิโลเมตร    โดยภาพรวมแล้วอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม มีการประกอบกิจการ
หลากหลายประเภทปะปนกันไป ไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ และอุตสาหกรรม
ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการบริการ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก ตามล าดับ      
ส่วนอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการลงทุนน้อยที่สุด คือ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ และอุตสาหกรรม
ก่อสร้างตามล าดับ 
  ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ อาทิ เช่น การผลิตด้านอุตสาหกรรมการพัฒนายังไม่ต่อเนื่อง
เคร่ืองจักรเก่าล้าสมัย การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ยังไม่ทั่วถึง เพราะผู้ประกอบการขาดเงินลงทุน
มีผลท าให้คุณภาพสินค้าที่ได้ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร  และขาดแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน             
ในปี 2551 จังหวัดนครปฐมมีโรงงานทั้งสิ้น 2,549 แห่ง จ านวนเงินลงทุนประมาณ241,322,824,583 
บาท เกิดการจ้างงาน 142,160 คน เป็นชาย 65,524 คน เป็นหญิง 76,636 คน ก าลังการผลิตทั้งสิ้น 
2,945,244.74 แรงม้า (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 2553 : ออนไลน์) 
  4.4.4 การพาณิชยกรรม 
  จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคตะวันตกและเป็นชุมทางการ
ขนส่ง  การขนถ่ายสินค้ามายาวนาน โดยทางรถไฟ รถยนต์ และการขนส่งสินค้าเกษตรทางน้ าเพื่อ
เข้าสู่ตลาดกรุงเทพฯ  รวมทั้งมีความได้เปรียบทางด้านท าเลที่ตั้งประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานของ
จังหวัดมีการพัฒนา การเกษตรในทุกด้าน จึงก่อให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตรได้อย่างดี และรวดเร็ว ท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจายไปสู่สาขาต่างๆ  
และมีความมั่นคง จนกลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ ทั้งนี้ในปี 2550 มีผู้ประกอบ
ธุรกิจซึ่งจดทะเบียนธุรกิจใหม่ จนถึงสิ้นรวม 455 ราย จ านวนทุนจดทะเบียนรวม  1,020,685,000 
บาท (ส านักบริการข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  2553 : ออนไลน์) 
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 4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ได้ก าหนดประเด็น 4 ยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์  
และ 15 กลยุทธ์  ดังนี้  
 วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม   “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน”   
 
ตารางที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ 

1. เป็นแหล่งผลิตและส่งออก 
สินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรม ที่มีคุณค่า
และปลอดภัย 

1. เพิ่มมูลค่าและการส่งออก
สินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรม 

1. พัฒนาระบบการผลิตในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร    เกษตรอุตสาหกรรม 
และอุตสาหกรรม 
2. เสริมสร้างเครือข่าย
การศึกษาและประสาน         
การพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร    
เกษตรอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 

2. เพิ่มรายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยว 

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว       
การประชาสัมพันธ์และการ 
ตลาด 
4. ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของ
ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และมูลค่าผลผลิตของสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)  
 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตาม
เกณฑ์ จปฐ. 
4.สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งในการดูแลคนพิการ 
และผู้สูงอายุ 
5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุก 
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
บริการขั้นพื้นฐานของรัฐได้ 
อย่างทั่วถึงทั้งด้านสุขภาพ 
สาธารณูปโภค และการศึกษา 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีวิต 
8. เสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
9. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

7. ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริการและกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐ 

11. ปรับปรุงศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว 
12. พัฒนาขีดสมรรถนะและ
วัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ 
13. ปรับปรุงรูปแบบการ
ท างานอ านวยความสะดวก   
ลดขั้นตอน และกระบวนการ
ท างานการให้บริการประชาชน 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)  
 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ 
  14. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
15. บังคับใช้มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
ที่มา : ส านักงานจังหวัดนครปฐม, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร.เอกสารบรรยายสรุป
ของจังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2551. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2553  เข้าถึงได้จาก   
http://www.nakhonpathom.go.th.. 
 จากข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครปฐมข้างต้น  ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ประชากร  สภาพเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ ของจังหวัดนครปฐม  เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดพื้นที่ในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สราวัฒณ์   ตรงเจริญเกียรติ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ   ในการ
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามจ านวน 400  ตัวอย่าง จากกลุ่มผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ จ านวน 200 
ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จ านวน  200 ตัวอย่าง และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบกับความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 ผลการศึกษา  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 25,001 – 30,000
บาทต่อเดือน   มีระยะเวลาขับรถยนต์ส่วนบุคคล 6 – 10 ปี   มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประเภทรถยนต์
ญ่ีปุ่น  ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,501 – 1,800 ซีซี    อายุของรถยนต์มากกว่า 9 ปี และเป็นรถยนต์ที่มีระบบ
การจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด   ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับเร่ืองก๊าซธรรมชาติโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดว่าก๊าซ
ธรรมชาติมีราคาถูกกว่าน้ ามันเบนซินและดีเซล  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ก๊าซธรรมชาติให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  โดยให้ความส าคัญ
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด  และให้
ความส าคัญระดับเห็นด้วยกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   และด้านราคา โดยปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
อันดับแรก ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดแต่ละปัจจัย  มีดังนี ้ 1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยย่อยที่มี
ความส าคัญอันดับแรก คือ ควรมีการเร่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ให้มากขึ้น        
2.ปัจจัยด้านราคา  คือ ก๊าซธรรมชาติ ควรมีราคาต่ ากว่า น้ ามันเบนซิน  3.ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
คือ ควรมีการเพิ่มสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เพิ่มมากขึ้น   ในทุกจังหวัด ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด คือ รัฐบาลควรส่งเสริมการตลาดให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์อย่าง
จริงจัง เพื่อให้มีผู้ใช้อย่างแพร่หลายตามล าดับ 
 ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 
31- 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 10,001 – 15,000 บาทต่อ
เดือน มีระยะเวลาขับรถยนต์ส่วนบุคคล มากกว่า 15 ปี มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประเภทรถยนต์ญ่ีปุ่น
ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,501 – 1,800 ซีซี อายุของรถยนต์ 3 – 6 ปี และเป็นรถยนต์ที่มีระบบการจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงแบบหัวฉีด 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับเร่ืองก๊าซธรรมชาติมีราคา
ถูกกว่าน้ ามันเบนซินและดีเซล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช้ก๊าซธรรมชาติให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยโดยให้ความส าคัญระดับเห็นด้วยกับทุกปัจจัย เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย คือ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์
ตามล าดับ โดยปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญอันดับแรก ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดแต่ละปัจจัย มี
ดังนี้  1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญอันดับแรก คือ การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงรถยนต์เป็นการลดการน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ  2.ปัจจัยด้านราคา คือ ก๊าซธรรมชาติ
ควรมีราคาต่ ากว่าน้ ามันเบนซิน   3.ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย คือ สถานที่ติดตั้งก๊าซธรรมชาติใน
รถยนต์ต้องได้มาตรฐานรับรอง  4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ รัฐบาลควรส่งเสริม
การตลาดให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์อย่างจริงจัง เพื่อให้มีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย 
 ปณิธาน  โสมประภัศร์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้แก๊สโซฮอล์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ป ีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
นิยมใช้รถญ่ีปุ่นขนาดเคร่ือง 1,501-1,800 ซีซี  อายุการใช้งานของรถยนต์ไม่เกิน 3 ปี ในเร่ืองของ
ทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ คือแก๊สโซฮอล์ใช้แทนน้ ามันได้ ส่วนของ
ราคา แก๊สโซฮอล์ 95ราคาต่ ากว่าน้ ามันเบนซินออกเทน 95 ประมาณ 1.50 บาท   ส่วนของช่องทาง
การจัดจ าหน่าย มีสถานีบริการแก๊สโซฮอล์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และส่วนของการ
ส่งเสริมการตลาด มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้แก๊สโซฮอล์ทางสื่อโทรทัศน์ ทัศนคติด้าน
ความคิดเห็น คือ สถานีบริการแก๊สโซฮอล์ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทัศนคติด้านพฤติกรรม 
ส่วนใหญ่ใช้แก๊สโซฮอล์ 95โดยเติมในวันธรรมดา เวลา 17.01-20.00 น. เติมเดือนละไม่เกิน 4 คร้ัง 
ค่าใช้จ่ายมากกว่า 4,000 บาทต่อเดือน และช าระด้วยบัตรเครดิต ใช้บริการสถานีปตท.มากที่สุด 
ส าหรับผู้ที่เติมน้ ามันเบนซินสลับกับแก๊สโซฮอล์  ส่วนใหญ่เติมแก๊สโซฮอล์เดือนละ 1-2 คร้ัง 
ค่าใช้จ่าย 1,001-1,500 บาทและใช้บริการที่สถานีปตท.มากที่สุด และมีแนวโน้มที่จะใช้แก๊สโซฮอล์
ต่อไป 

 สมชาย   สีวลีพันธ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ศึกษากรณีผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในโครงการแท็กซี่อาสาสมัครใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ติดตั้งกับบริษัท ส.ศิริแสง จ ากัด   พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ต่างของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้รถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้า มีระยะเวลาของการติดตั้งอุปกรณ์
ก๊าซธรรมชาติมาแล้วของรถแท็กซี่ประมาณ 3-6 เดือน  ระยะทางที่วิ่งได้ในเมืองและนอกเมือง    
เมื่อเติมก๊าซ NGV เต็มถัง สามารถวิ่งได้มากกว่า 200 กม.  และระยะทางที่วิ่งมาแล้วของการขับรถ
แท็กซี่ในโครงการฯ ส่วนมากมีการใช้งานแล้ว 50,001-70,000 กม. ส าหรับความถี่ที่เข้าเติมก๊าซฯ    
ที่สถานีบริการส่วนมาก ใช้น้ ามันเบนซิน    ส าหรับสาเหตุที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ส่วนมาก
ต้องการความประหยัด/คุ้มค่า   รองลงมา อยากทดลองใช้ เจ้าของรถจัดให้ ดีต่อสุขภาพ และการลด
มลพิษ 

 ธีระชัย   วาสนาสมสกุล (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติของผู้บริโภคน้ ามัน      
ไบโอดีเซล ในจังหวัดเชียงใหม่   ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศชาย  อายุ
ระหว่าง 34 – 41 ปี   รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 3,001 – 6,000 บาท   มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและอาศัยอยู่
ในเขตกิ่งอ าเภอดอยหล่อ    ในส่วนของความรู้ความเข้าใจ ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้เร่ือง
น้ ามันไบโอดีเซลว่ามีราคาถูกกว่าน้ ามันดีเซลทั่วไป และจะช่วยให้มีต้นทุนด้านการขนส่งที่ลดลงได้
จากสถานีบริการน้ ามันเป็นส่วนใหญ่   แต่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่ทราบว่ามีสถานีบริการ
น้ ามันไบโอดีเซลจ านวนกี่แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และตั้งอยู่ที่ใดบ้าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านคุณภาพ และราคาของน้ ามันไบโอดีเซลมากที่สุดในการเลือกใช้ 
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ในด้านการจัดจ าหน่าย ให้ความส าคัญมากในเร่ืองการมีอู่ซ่อมรถ ปะยาง ล้างรถซึ่งตั้งภายในสถานี
บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากในเร่ืองการให้บริการอ่ืนๆ 
เช่น  ล้างรถ เติมลมยางหรือน้ า ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้พบว่า เคร่ืองยนต์จะเกิดการ
ขัดข้อง   เดินสะดุด    อีกทั้งราคาขายก็ไม่ต่างจากน้ ามันดีเซลธรรมดามากนัก และมีสถานีบริการ
น้ ามันไบโอดีเซลน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ    ในด้านพฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความถี่ในการเติมน้ ามัน 3 – 4 คร้ังต่อเดือน เติมคร้ังละ 201 – 600 บาท สถานีบริการที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามไปใช้มากที่สุดคือ สถานีบริการน้ ามันไบโอดีเซลอาเขต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าคุณภาพของน้ ามันดีเซลทั่วไปดีกว่าน้ ามันไบโอดีเซลและ
ผู้ที่เคยใช้น้ ามันไบโอดีเซลแล้วส่วนใหญ่จะไม่ใช้อีกต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การศึกษา เร่ือง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล     
ในจังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  ผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดนครปฐม  
จากข้อมูลสถิติ  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  พบว่า รถยนต์นั่ งส่วนบุคคลที่              
จดทะเบียนในจังหวัดนครปฐม  สิ้นสุด  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 มีจ านวน 42,719 คัน 

 2.  การก าหนดกลุ่มตัวตัวอย่าง  
   ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดนครปฐม  ด้วยสูตร Taro Yamane (1941 : 547) มีระดับความเชื่อมั่น
เป็น95% จะได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
 

   สูตรที่ใช้    
   
 

  เมื่อ    n    =     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    N   =     จ านวนประชากรทั้งหมด 
    e    =     ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง   

n  =      N 

 1 + Ne2 
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เมื่อแทนค่าสูตรจะได้ 

 
 
 
 
 
  
จากจ านวนผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดนครปฐม จ านวน 42,719 คัน ก าหนดให้มี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 จากสูตรตัวอย่างดังกล่าว  ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  
400  ตัวอย่าง  
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) 
 การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก  กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
จ านวน  396  ตัวอย่าง  โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้ที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีและ    
ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่มาต่อภาษีรถยนต์ประจ าปีที่กรมการขนส่งทางบก  พื้นที่จังหวัดนคปฐม  ระหว่าง
เดือนสิงหาคม  2554  ถึง เดือนตุลาคม 2554   ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ใช้การเลือกตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสาร  บทความทางวิชาการ  
ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืน ๆ 
จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อมูลเปิดในอินเทอร์เน็ต
จากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ  
 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

 การวิจัยในคร้ังนี้  ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3  เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2554  ถึง ตุลาคม  
2554  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ใช้เคร่ืองมือที่สร้างขึ้นในรูปแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3  ส่วน  
ดังนี ้

 

    n    = 

      

          42,719 
  

   1 + 42,719 (0.05)2 

=   396.28   ~  400   ตัวอย่าง 
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 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  
อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้   
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่
มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์         
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการขาย เป็นค าถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale)  
 ส่วนที่ 4  แบบสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษา   
 
ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

 การสร้างแบบสอบถาม   มีขั้นตอนในการสร้าง  ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเอ็นจีวี 
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ภาษาที่ใช้  และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลอง (Try  out) กับกลุ่ม
ทดลอง จ านวน  30  ชุด   แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพด้วยการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคอนบาร์ด (Cronbach’s Alpha Coefficent) ค่าที่ได้ 
0.87 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  และสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล   เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะได้
น ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1.1  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาท าการตรวจสอบทีละแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องของค าตอบในแต่ละประเด็น   พร้อมทั้งท าการก าหนดรหัส   เพื่อน ามาใช้ในการค านวณทาง
สถิติ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Statistic Package for Social Science – SPSS  
  1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม   น ามาแจกแจงความถี่ของแต่ละข้อ แล้วหาค่าร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดน าเสนอในรูปตาราง 
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  1.3 แบบสอบถามส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของของ
ผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  น ามาแจกแจงความถี่ของแต่ละข้อ แล้วหาค่าร้อยละ (Percentage) ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดน าเสนอในรูปตาราง ซึ่งก าหนดตัวเลือก ได้แก่ ถูก  ผิด และไม่ทราบ 
โดยใช้เกณฑ์ตามมาตราวัดลิเคิร์ท (Likert  Scale) (ชัยสิทธิ์  เฉลิมประเสริฐ 2544) แบ่งออกเป็น       
5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับควำมเข้ำใจ คะแนน 
  มีความเข้าใจมากที่สุด 80.0 – 100.0 
  มีความเข้าใจมาก 70.0 – 79.9 
  มีความเข้าใจปานกลาง 60.0 – 69.9 
  มีความเจ้าใจน้อย 50.0 – 59.9 
  มีความเข้าใจน้อยที่สุด 0.0 – 49.9 
  1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 3   เป็นแบบสอบถามของการให้ความส าคัญเรียงล าดับ
ความคิดเห็นตามมาตราวัดลิเคิร์ท (Likert  Scale) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  2541 : 168)   ดังนี ้

  ระดับควำมเห็น คะแนน 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 
  เห็นด้วย  4 
  ไม่แน่ใจ  3 
  ไม่เห็นด้วย  2 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 

  ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมาย ได้ก าหนดไว้โดยใช้มาตราวัดตัวแปรที่ต้อง
วิเคราะห์  แบ่งเป็นช่วงเท่า ๆ  กัน  ตั้งแต่  1 ถึง 5  คะแนน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ  2541 : 58)
ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้น ามาแปลความหมาย ดังนี้   การสร้างแบบสอบถาม   มีขั้นตอนในการสร้าง  ดังนี้ 

  กำรแปลควำมหมำยระดับควำมเห็น คำ่คะแนนเฉลี่ย 
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง      4.50 - 5.00 
   เห็นด้วย       3.50 - 4.49 
   ไม่แน่ใจ      2.50 - 3.49 
   ไม่เห็นด้วย      1.50 - 2.49 
   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     1.00 - 1.49 
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  1.5 แบบสอบถามส่วนที่ 4  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้ 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยคร้ังนี ้  ได้แก่  ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย 
( x )  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation,S.D.)  ค่ามัธยฐาน (median) และค่าฐานนิยม 
(mode) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษา เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลใน
จังหวัดนครปฐม ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  400  คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจัย จากการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดได้กับคืนมาครบทุกฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป (Statistic Package for Social Science – SPSS ) โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  การใช้ก๊าซเอ็นจีว ีเพศ  อายุ   
อาชีพ  ระดับการศึกษา  และรายไดส้่วนบุคคลต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้
ก๊าซเอ็นจีว ี
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด  ซึ่งประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา   ด้านสถานที่  และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400  คน  ดังนี ้
 

ตารางที่  3   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
รถยนต์ 
     ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 

 
131 

 
32.75 

     ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 269 67.25 
รวม 400 100 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

288 
112 

72.00 
28.00 

รวม 400 100 
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ตารางที่  3  (ต่อ) 

 
 
 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
อายุ 
     ต่ ากว่า 20 ปี 
     21 – 30 ปี 
     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี 
     51 – 60 ปี 
     มากกว่า 60 ปี 

 
14 
79 

148 
76 
49 
34 

 
3.50 

19.75 
37.00 
19.00 
12.25 
8.50 

รวม 400 100 
อาชีพ 
     ข้าราชการ 
     พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     พนักงานบริษัทเอกชน 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     รับจ้างทั่วไป 
     นักเรียน/ นักศึกษา 
     ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

62 
68 
88 
93 
82 
5 
2 

15.50 
17.00 
22.00 
23.25 
20.50 
1.25 
0.50 

รวม 400 100 
ระดับการศึกษา 
     มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 
     ปวช./ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 

31 
86 

258 
25 

7.50 
21.50 
64.50 
6.25 

รวม 400 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  3  (ต่อ) 

 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี คิดเป็นร้อยละ  
67.25  เป็นผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีเพียง  32.75  เป็นเพศชายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  72.00 เพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ  28.00  โดยมีระดับอายุที่พบมากที่สุดอยู่ในระหว่าง  31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ  37.00  
โดยประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  23.25  รองลงมาประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  22.00  และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  64.50  รองลงมาคือ  ระดับปวช.หรือ ปวส.  คิดเป็นร้อยละ 21.50  
และมีรายได้อยู่ในระหว่าง15,001-20,000  บาท มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  29.00  รองลงมาอยู่ใน
ระหว่าง  10,001-25,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  26.75 
 

ตารางที่  4   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการใช้ก๊าซเอ็นจีวี 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
รายได้ 
     ไม่เกิน 10,000 บาท 
     10,001 - 15,000 บาท 
     15,001 - 20,000 บาท 
     20,001 - 25,000 บาท 
     25,001 - 30,000 บาท 
     30,000 บาทขึ้นไป 

20 
107 
116 
75 
54 
28 

5.00 
26.75 
29.00 
18.75 
13.50 
7.00 

รวม 400 100 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
     ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 131 32.75 
     ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 269 67.25 

เพศ 
ผู้ท่ีใช้ก๊าซเอ็นจีวี ผู้ท่ีไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
     ชาย 105 26.25 183 45.75 
     หญิง 26 6.5 86 21.50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  4  (ต่อ) 

อายุ 
ผู้ท่ีใช้ก๊าซเอ็นจีวี ผู้ท่ีไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
     ต่ ากว่า 20 ปี 
     21 – 30 ปี 
     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี 
     51 – 60 ปี 
     มากกว่า 60 ปี 

5 
27 
64 
17 
13 
5 

1.25 
6.75 
16.00 
4.25 
3.25 
1.25 

9 
52 
84 
59 
36 
29 

2.25 
13.00 
21.00 
14.80 
9.00 
7.25 

รวม 131 32.75 269 67.25 
รวมทั้งหมด 400 100 

อาชีพ 
ผู้ท่ีใช้ก๊าซเอ็นจีวี ผู้ท่ีไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
     ข้าราชการ 
     พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     พนักงานบริษัทเอกชน 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     รับจ้างทั่วไป 
     นักเรียน/ นักศึกษา 
     ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

28 
26 
31 
22 
20 
2 
2 

7.00 
6.50 
7.50 
5.50 
5.00 
0.50 
0.50 

34 
42 
57 
71 
62 
3 
0 

8.50 
10.50 
14.25 
17.75 
15.50 
0.75 

0 

ระดับการศึกษา 
ผู้ท่ีใช้ก๊าซเอ็นจีวี ผู้ท่ีไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
     มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 
     ปวช./ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 

11 
27 
85 
8 

2.75 
6.75 
21.30 
2.00 

20 
59 

173 
17 

5.00 
15.00 
43.00 
4.30 

รวม 131 32.75 269 67.25 
รวมทั้งหมด 400 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  4  (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  400 คน เป็นผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซ
เอ็นจีวีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.25  และเป็นผู้ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี  คิดเป็นร้อยละ 32.75   
 เมื่อแยกพิจารณาเป็นในแต่ละด้านพบว่า  ผู้ที่ใช้ก๊าซก๊าซเอ็นจีวีมากที่สุดเป็นเพศชายคิด
เป็นร้อยละ  26.25  รองลงมาเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  6.5  โดยพบอยู่ในช่วงอายุ  31-40 ปีมาก
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 16.00  รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ  6.75  นอกจากนี้พบว่า        
ผู้ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีประกอบอาชีพ  พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 7.75 รองลงมา      
คืออาชีพรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  6.50 ส่วนใหญ่แล้วมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ  21.30  และพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระหว่าง15,001-20,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  10.00  
รองลงมาคือมีรายได้อยู่ในระหว่าง20,001-25,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 
 ส่วนผู้ที่ไม่ใชก้๊าซก๊าซเอ็นจีวีมากทีสุ่ดเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ  45.75  รองลงมาเป็นเพศ
หญิง  คิดเป็นร้อยละ  21.50  โดยพบอยูใ่นช่วงอายุ  31-40 ปีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  21.00  รองลงมา
คือ ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ  14.80  นอกจากนี้พบว่าผู้ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีประกอบอาชีพ  ธุรกิจ
ส่วนตัวมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ   17.75  รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  15.50 ส่วน
ใหญ่แล้วมีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  43.00  และพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ใน
ระหว่าง15,001-20,000  บาท  คดิเป็นร้อยละ  21.00  รองลงมาคือมีรายได้อยู่ในระหว่าง20,001-25,000  
บาท คิดเป็นร้อยละ 19.00 
 

การศึกษา 
ผู้ท่ีใช้ก๊าซเอ็นจีวี ผู้ท่ีไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
     ไม่เกิน 10,000 บาท 
     10,001 - 15,000 บาท 
     15,001 - 20,000 บาท 
     20,001 - 25,000 บาท 
     25,001 - 30,000 บาท 
     30,000 บาทขึ้นไป 

8 
24 
40 
32 
17 
10 

2.00 
6.00 
10.00 
8.00 
4.25 
2.50 

12 
83 
76 
43 
37 
18 

3.00 
21.00 
19.00 
11.00 
9.30 
4.50 

รวม 131 32.75 269 67.25 
รวมทั้งหมด 400 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 2   การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีมีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีว ี
 แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี จ านวน 131 คน 

 n = 131 

ความรู้ความเข้าใจกับการใช้ 
ก๊าซเอ็นจีวี 

ค าตอบที่
ถูกต้อง 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ระดับ

ความรู้ 
ล าดับ
ที่ ถูก ผิด ไม่

ทราบ 
1. รถยนต์ทุกชนิดสามารถใช้ก๊าซเอ็น
จีวี ได้ 

ถูก 125 
(95.42) 

2 
(1.53) 

2 
(1.53) 

มาก
ที่สุด 

2 

2.ก๊าซเอ็นจีวี เป็นก๊าซที่ใช้ส าหรับ     
ยานยนต์เพื่อใช้ทดแทนน้ ามันเบนซิน
หรือดีเซล 

ถูก 124 
 (96.66) 

3 
(2.29) 

4 
(3.05) 

มาก
ที่สุด 3 

3. ก๊าซเอ็นจีวี มีราคาถูกกว่า น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซแอลพีจี 

ถูก 127 
(96.95) 

2 
(1.53) 

2 
(1.53) 

มาก
ที่สุด 

1 

4.การใช้ก๊าซเอ็นจีวี มีความปลอดภัย ถูก 113 
 (86.26) 

13 
(9.92) 

5 
(3.82) 

มาก
ที่สุด 

4 

5.ก๊าซเอ็นจีวี มีคุณลักษณะ ไม่มีสี  
ไม่มีกลิ่น ปราศจากเขม่าและก ามะถัน 

ถูก 94 
 (71.76) 

21 
(16.03) 

16 
(12.21) 

มาก 7 

6.ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีว)ี มีสถานะ
เป็นของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อน
น าไปใช้ 

ผิด 25 
 (19.08) 

89 
 (67.94) 

17 
(12.98) 

น้อย 8 

7.ก๊าซเอ็นจีวี  สามารถผลิตได้เอง 
ในประเทศไทย 

ถูก 99 
 (75.57) 

25 
(19.08) 

7 
(5.34) 

มาก 6 

8.มีสถานีบริการที่จ าหน่ายก๊าซเอ็นจีวี 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด
นครปฐม 

ผิด 6 
(4.58) 

104 
(79.39) 

21 
(16.03) 

มาก
ที่สุด 

5 

เฉลี่ยรวม 85.92 มากที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า  ผู้ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทั้งหมด 131 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ก๊าซเอ็นจีวีในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.92  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอ็นจีวี อยู่ในระดับมาก  ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอ็นจีวี โดยผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าตอบที่
ถูกต้องเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ  มีราคาถูกกว่า น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซ
แอลพีจีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.95  รองลงมา  คือ  รถยนต์ทุกชนิดสามารถใช้ก๊าซเอ็นจีวีได้ 
คิดเป็นร้อยละ 95.42   ล าดับต่อมา  คือ ก๊าซเอ็นจีวี เป็นก๊าซที่ใช้ส าหรับยานยนต์เพื่อใช้ทดแทน
น้ ามันเบนซินหรือดีเซล  คิดเป็นร้อยละ 96.66 
 ส่วนค าตอบที่ตอบผิดมากที่สุด คือ มีสถานีบริการที่จ าหน่ายก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในจังหวัดนครปฐม  คิดเป็นร้อยละ  79.39รองลงมา คือ ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) มีสถานะเป็น
ของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อนน าไปใช้คิดเป็นร้อยละ  67.94  ล าดับที่ต่อมา คือ ก๊าซเอ็นจีวี  
สามารถผลิตได้เองในประเทศไทย  คิดเป็นร้อยละ  19.08 
 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่าไม่ทราบ  ที่พบมากที่สุด คือ มีสถานีบริการที่
จ าหน่ายก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม  คิดเป็นร้อยละ  16.03  รองลงมาคือ 
ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) มีสถานะเป็นของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อนน าไปใช้  คิดเป็นร้อยละ  
12.96  และล าดับต่อมา คือ  ไม่มีกลิ่น ปราศจากเขม่าและก ามะถันก๊าซเอ็นจีวี มีคุณลักษณะ ไม่มีสี  
คิดเป็นร้อยละ  12.21   
 
 

ความรู้ความเข้าใจกับการใช้ 
ก๊าซเอ็นจีวี 

ค าตอบที่
ถูกต้อง 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ระดับ

ความรู้ 
ล าดับที่ 

ถูก ผิด ไม่
ทราบ 

8.มีสถานีบริการที่จ าหน่ายก๊าซเอ็นจี
วี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด
นครปฐม 

ผิด 6 
(4.58) 

104 
(79.39) 

21 
(16.03) 

มาก
ที่สุด 

5 

เฉลี่ยรวม 85.92 มากที่สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้กา๊ซเอ็นจีวี จ านวน 269 คน 
n = 269 

  
 จากตารางที่ 6 พบว่า  ผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทั้งหมด 269 คน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.46  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ได้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ      
เอ็นจีวี โดยผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าตอบที่ถูกต้องเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ         
ก๊าซเอ็นจีวี มีราคาถูกกว่า น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซแอลพีจีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  

ความรู้ความเข้าใจกับการใช้ 
ก๊าซเอ็นจีวี 

ค าตอบที่
ถูกต้อง 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ระดับ

ความรู้ 
ล าดับ
ที ่ถูก ผิด ไม่

ทราบ 
1. รถยนต์ทุกชนิดสามารถใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
ได้ 

ถูก 
259 

(96.28) 
3 

(1.12) 
7 

2.60 
มาก
ที่สุด 

2 

2.ก๊าซเอ็นจีวี เป็นก๊าซที่ใช้ส าหรับ     
ยานยนต์เพื่อใช้ทดแทนน้ ามันเบนซิน
หรือดีเซล 

ถูก 
253 

(94.05) 
16 

(5.95) 
0 

(0) 
มาก
ที่สุด 

3 

3. ก๊าซเอ็นจีวี มีราคาถูกกว่า น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซแอลพีจี 

ถูก 
269 

(100) 
0 

(0) 
0 

(0) 
มาก
ที่สุด 

1 

4.การใช้ก๊าซเอ็นจีวี มีความปลอดภัย 
ถูก 

245 
(91.08) 

24 
(8.92) 

0 
(0) 

มาก
ที่สุด 

4 

5.ก๊าซเอ็นจีวี มีคุณลักษณะ ไม่มีสี  
ไม่มีกลิ่น ปราศจากเขม่าและก ามะถัน 

ถูก 
161 

(59.85) 
41 

(15.24) 
67 

(24.91) 
น้อย 8 

6.ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) มีสถานะเป็น
ของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อน
น าไปใช้ 

ผิด 
57 

 (21.19) 
193 

(71.75) 
19 

(7.06) 
มาก 7 

7.ก๊าซเอ็นจีวี  สามารถผลิตได้เอง 
ในประเทศไทย 

ถูก 
218 

(81.04) 
34 

(12.64) 
17 

(6.32) 
มาก
ที่สุด 

6 

8.มีสถานีบริการที่จ าหน่ายก๊าซเอ็นจีวี 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม 

ผิด 
9 

(3.35) 
241 

(89.59) 
19 

(7.06) 
มาก 5 

เฉลี่ยรวม  85.46 มากที่สุด 
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100  รองลงมา คือ  รถยนต์ทุกชนิดใช้ก๊าซเอ็นจีวีได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.28  ล าดับต่อมา  
คือ ก๊าซเอ็นจีวี เป็นก๊าซที่ใช้ส าหรับยานยนต์เพื่อใช้ทดแทนน้ ามันเบนซินหรือดีเซล คิดเป็นร้อยละ 
94.05 
 ส่วนค าตอบของผู้ที่ไม่ได้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีตอบผิดมากที่สุด คือ มีสถานีบริการที่จ าหน่าย
ก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม  คิดเป็นร้อยละ  89.59  รองลงมา คือ ก๊าซ
ธรรมชาติ (เอ็นจีวี) มีสถานะเป็นของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อนน าไปใช้คิดเป็นร้อยละ  71.75  
ล าดับที่ต่อมา คือ ไม่มีกลิ่น ปราศจากเขม่าและก ามะถันก๊าซเอ็นจีวี มีคุณลักษณะ ไม่มีสี  คิดเป็น
ร้อยละ  15.24 
 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่าไม่ทราบ  ที่พบมากที่สุด คือ ก๊าซเอ็นจีวีมี
คุณลักษณะไม่มีสีไม่มีกลิ่น  ปราศจากเขม่าและก ามะถัน  คิดเป็นร้อยละ 24.91 รองลงมาคือ          
มีสถานีบริการที่จ าหน่ายก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมและก๊าซธรรมชาติ 
(เอ็นจีวี) มีสถานะเป็นของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อนน าไปใช้   คิดเป็นร้อยละ 7.06  และล าดับ
ต่อมา คือ  ก๊าซเอ็นจีวีสามารถผลิตได้เองในประเทศไทย  คิดเป็นร้อยละ  6.32 
  
ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทางด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริม
การตลาด 
 
 แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อความต้องการใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation ,S.D.)   ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีใช้ก๊าซเอ็นจีวี  จ านวน 127 คน
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา ด้านสถานที่ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนี ้
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ตารางที่ 7  ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทางด้านผลิตภัณฑ์    
n = 127 

ส่วนประสมทาง
การตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
x  S.D 

แปล
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

1.ก๊าซ NGV สามารถ
ใช้ทดแทนน้ ามัน
เบนซินได้อย่าง
สมบูรณ ์

58 
(45.67) 

36 
(28.34) 

28 
(22.06) 

3 
(2.37) 

 

2 
(1.56) 

4.19 0.88 เห็น
ด้วย 

 

 2. การใช้ก๊าซ NGV 
แทนน้ ามันไม่ส่งผลต่อ
เคร่ืองยนต์ 

6 
(4.72) 

20 
(15.74) 

97 
(76.38) 

2 
(1.58) 

2 
(1.58) 

4.36 0.85 เห็น
ด้วย 

 3. การใช้ก๊าซ NGV
เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ 
สามารถช่วยลดการ
น าเข้าเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศ 

8 
(6.30) 

72 
(56.70) 

45 
(35.43) 

1 
(0.79) 

1 
(0.79) 

4.31 0.87 เห็น
ด้วย 

 4. การติดตั้งอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย 

62 
(48.82) 

41 
(32.28) 

23 
(18.11) 

1 
(0.79) 

0 
(0.0) 

4.32 0.83 เห็น
ด้วย 

 5. การใช้ก๊าซ NGV 
ช่วยลดมลภาวะทาง
อากาศ 

12 
(9.45) 

44 
(34.66) 

48 
(37.78) 

17 
(13.39) 

6 
(4.72) 

4.03 0.94 เห็น
ด้วย 

รวม 4.24 0.88 
เห็น
ด้วย 

 
 จากตารางที่ 7  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.24 , S.D. =  0.88)  และเมื่อ
พิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ 
การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ  48.85  รองลงมา คือ  ก๊าซ
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เอ็นจีวีสามารถใช้ทดแทนน้ ามันเบนซินได้อย่างสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ  45.80  ส่วนที่ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  การใช้ก๊าซเอ็นจีวีช่วยลดมลภาวะทาง
อากาศ  คิดเป็นร้อยละ  4.58  รองลงมา คือ  ก๊าซเอ็นจีวีสามารถใช้ทดแทนน้ ามันเบนซินได้อย่าง
สมบูรณ์และการใช้ก๊าซ NGV แทนน้ ามันไม่ส่งผลต่อเคร่ืองยนต์  คิดเป็นร้อยละ  1.53  และพบว่า  
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย  แสดงว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
เชื่อมั่นว่าการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
 
ตารางที่ 8 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทางด้านราคา    

n = 127 

ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
x  S.D 

แปล
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

 1. ก๊าซ NGV มีราคา 
ถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ทั่วไป 

119 
(93.70) 

5 
(3.94) 

3 
(2.36) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.55 0.69 เห็น
ด้วย 

 2. การใช้ก๊าซ NGV 
เป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

83 
(65.35) 

27 
(21.2

6) 

15 
(11.8

1) 

1 
(0.79) 

1 
(0.79) 

4.35 0.73 เห็น
ด้วย 

3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบก๊าซ NGV  
มีราคาสูง 

91 
(71.65) 

36 
(28.35) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.42 0.79 เห็น
ด้วย 

4. การควบคุมราคาก๊าซ
เอ็นจีวีของรัฐบาล 

98 
(77.17) 

29 
(22.8

3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.45 0.77 เห็น
ด้วย 

5. แนวโน้มราคาของ  
ก๊าซ NGV ในอนาคต 

12 
(9.45) 

44 
(34.6

6) 

48 
(37.7

8) 

16 
(12.6

0) 

7 
(5.51) 

4.07 0.82 เห็น
ด้วย 

รวม 4.37 0.76 
เห็น
ด้วย 
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 จากตารางที่ 8 พบว่า  จากตารางที่ 6  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.37 , S.D. =  
0.761 )   และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่
พบมากที่สุด คือ ก๊าซเอ็นจีวีมีราคาถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิงทั่วไปคิดเป็นร้อยละ  90.84  รองลงมา 
คือ  การควบคุมราคาก๊าซเอ็นจีวีของรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ  74.81  ล าดับต่อมา คือ  ค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งระบบก๊าซเอ็นจีวีมีราคาสูง  คิดเป็นร้อยละ  69.47  ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  แนวโน้มราคาของ  ก๊าซเอ็นจีวีในอนาคต  คิดเป็นร้อยละ  5.34  
แสดงว่า  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อระดับความคิดเห็นด้วย  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับราคาถูกของก๊าซเอ็นจีวี  ซึ่งมีผลแปรผันกับแนวโน้มอนาคตของ
รัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง 
 
ตารางที่ 9 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทางด้านช่องทาง  
การจัดจ าหน่าย    

n = 127 
ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
x  S.D 

แปล
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

 1. สถานที่ติดตั้งก๊าซ 
NGV  ในรถยนต์ได้
มาตรฐานรับรอง 

45 
(35.44) 

54 
(42.52) 

21 
(16.53) 

7 
(5.51) 

0 
(0.0) 

4.41 0.762 เห็น
ด้วย 

 2. สถานที่ติดตั้งก๊าซ 
NGV รถยนต์ส่วน
บุคคล   มีเพียงพอ 

4 
(3.15) 

10 
(7.87) 

85 
(66.93) 

25 
  (19.69) 

3 
(2.36) 

3.87 0.923 เห็น
ด้วย 

3. สถานีบริการก๊าซ 
NGV  ไปมาสะดวก 

16 
(12.60) 

11 
(8.66) 

91 
(71.65) 

9 
(7.09) 

0 
(0.0) 

4.19 0.882 เห็น
ด้วย 

รวม 4.22 0.856 
เห็น
ด้วย 
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 จากตารางที่ 9 พบว่า  จากตารางที่ 7  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  
4.22 , S.D. =  0.86)     

และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่
พบมากที่สุด คือ สถานที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ได้มาตรฐานรับรอง  คิดเป็นร้อยละ  34.35  
รองลงมา คือ  สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีไปมาสะดวก  คิดเป็นร้อยละ  12.21  ส่วนที่ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่แน่ใจที่พบมากที่สุด คือ  สถานที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีรถยนต์ส่วนบุคคล   มี
เพียงพอคิดเป็นร้อยละ  64.89  แสดงว่า  สถานที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ไปมาสะดวกมีผลต่อ
การใช้ก๊าซเอ็นจีวีสูงแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่แน่ใจว่ามีสถานที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีหรือไม่ 
 
ตารางที่ 10  ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทางด้านส่งเสริม
การตลาด   

   n = 127 
ส่วนประสมทาง
การตลาดด้าน 

การส่งเสริมการขาย 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
x  S.D 

แปล
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

 1. การประชาสัมพันธ์   
ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความมั่นใจใน
การใช้ก๊าซ NGV 

27 
(21.26) 

34 
(26.77) 

55 
(43.31) 

11 
(8.66) 

0 
(0.0) 

4.41 0.76 เห็น
ด้วย 

 2. การส่งเสริม
การตลาดของสถานี
บริการ  เช่น ของแถม 
คูปอง ส่วนลด เมื่อเติม
ก๊าซ NGV 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

7 
(5.51) 

25 
(19.69) 

95 
(74.80) 

2.49 0.92 ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาดด้าน 

การส่งเสริมการขาย ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
x  S.D 

แปล
ความ 
หมาย 

3. สถานีบริการก๊าซ 
NGV แต่ละแห่งควรมี
ช่างผู้ช านาญเกี่ยวกับ
ระบบก๊าซ NGV ไว้
คอยให้บริการ 

16 
(12.60) 

11 
(8.66) 

87 
(68.50) 

9 
(7.09) 

4 
(3.15) 

3.61 0.88 เห็น
ด้วย 

รวม 3.50 0.87 
เห็น
ด้วย 

 
 จากตารางที่ 10  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.50, S.D. =  0.87 )    
 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ที่พบมากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์   ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
มั่นใจในการ   ใช้ก๊าซเอ็นจีวีคิดเป็นร้อยละ  20.61  รองลงมา คือ  สถานีบริการก๊าซ NGV แต่ละ
แห่งควรมีช่างผู้ช านาญเกี่ยวกับระบบก๊าซเอ็นจีวี ไว้คอยให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  12.21  ส่วนที่
ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  การส่งเสริมการตลาดของสถานีบริการ  
เช่น ของแถม คูปอง ส่วนลด เมื่อเติมก๊าซเอ็นจีวีคิดเป็นร้อยละ  72.52  แสดงว่า  การส่งเสริม
การตลาดโดยการแจกของแถม หรือรางวัลไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ก๊าซเอ็นจีวี  แต่จะพิจารณา
จากความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของช่างที่มีประสบการณ์เท่านั้น 
 
 2. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี จ านวน 269 คน
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา ด้านสถานที่ และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนี้ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 11  ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทางด้าน
ผลิตภัณฑ์  

  n = 269 
ส่วนประสมทาง
การตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ระดับความคิดเห็นของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
x  S.D 

แปล
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

1.ก๊าซ NGV สามารถ
ใช้ทดแทนน้ ามัน
เบนซินได้อย่าง
สมบูรณ ์

47 
(17.47) 

56 
(20.82) 

151 
(56.13) 

13 
(4.83) 

 

2 
(0.74) 

3.64 0.89 เห็น
ด้วย 
 

 2. การใช้ก๊าซ NGV 
แทนน้ ามันไม่ส่งผลต่อ
เคร่ืองยนต์ 

10 
(3.72) 

24 
(8.92) 

91 
(33.83) 

77 
(28.62) 

67 
(24.91) 

3.59 0.89 เห็น
ด้วย 

 3. การใช้ก๊าซ NGV
เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ 
สามารถช่วยลดการ
น าเข้าเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศ 

24 
(8.92) 

54 
(20.07) 

140 
(52.04) 

39 
(14.51) 

12 
(4.46) 

3.56 0.96 เห็น
ด้วย 

4. การติดตั้งอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย 

49 
(18.22) 

97 
(36.05) 

87 
(32.35) 

22 
(8.18) 

14 
(5.20) 

3.48 0.97 เห็น
ด้วย 

 5. การใช้ก๊าซ NGV 
ช่วยลดมลภาวะทาง
อากาศ 

12 
(4.46) 

44 
(16.36) 

120 
(44.61) 

57 
(21.19) 

36 
(13.38) 

3.42 0.98 เห็น
ด้วย 

รวม 3.54 0.94 
เห็น
ด้วย 

 
 จากตารางที่ 11  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.54 , S.D. =  0.938 )    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่ตอบแบบสอบถาม
ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ การใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ สามารถช่วยลดการ
น าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ  18.22  รองลงมา คือ  ก๊าซเอ็นจีวี สามารถใช้
ทดแทนน้ ามันเบนซินได้อย่างสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ  17.47  ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็น
ด้วยอย่างที่พบมากที่สุด คือ  การใช้ก๊าซเอ็นจีวีแทนน้ ามันไม่ส่งผลต่อเคร่ืองยนต์  คิดเป็นร้อยละ  
24.91  รองลงมา คือ การใช้ก๊าซเอ็นจีวีช่วยลดมลภาวะทางอากาศ  คิดเป็นร้อยละ  13.38  แสดงว่า  
ผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีให้ความส าคัญกับความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้ก๊าซเอ็นจีวีมากที่สุด 
 
ตารางที่ 12  ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทางด้านราคา   

 n = 269 

ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา 

ระดับความคิดเห็นของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
x  S.D 

แปล
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

 1. ก๊าซ NGV มีราคา 
ถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ทั่วไป 

99 
(36.80) 

153 
(56.88) 

17 
(6.32) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.56 0.98 เห็น
ด้วย 

 2. การใช้ก๊าซ NGV 
เป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การ 
เติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

73 
(27.14) 

161 
(59.85) 

35 
(13.01) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.62 0.81 เห็น
ด้วย 

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งระบบก๊าซ NGV  
มีราคาสูง 

178 
(66.17) 

91 
(33.83) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.64 0.86 เห็น
ด้วย 

4. การควบคุมราคา
ก๊าซเอ็นจีวีของรัฐบาล 

98 
(36.43) 

154 
(57.25) 

17 
(6.32) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.67 0.87 เห็น
ด้วย 

5. แนวโน้มราคาของ  
ก๊าซ NGV ในอนาคต 

19 
(7.06) 

135 
(50.19) 

78 
(29.00) 

29 
(10.77) 

8 
(2.98) 

3.61 0.84 เห็น
ด้วย 

รวม 3.62 0.87 
เห็น
ด้วย 
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 จากตารางที่ 12  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.62 , S.D. =  0.87 )     
 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่ตอบแบบสอบถาม
ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบก๊าซเอ็นจีวีมีราคาสูง คิดเป็น     
ร้อยละ  66.17  รองลงมา คือ  ก๊าซเอ็นจีวีมีราคาถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิงทั่วไปคิดเป็นร้อยละ  36.80  
ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่พบมากที่สุด คือ  แนวโน้มราคาของ  ก๊าซเอ็นจีวี     
ในอนาคต  คิดเป็นร้อยละ  2.98  แสดงว่า  ผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าของ
การติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีและความไม่แน่นอนของของราคาก๊าซในอนาคต 
 
ตารางที่ 13 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทางด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย  

    n = 269 
ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย 

ระดับความคิดเห็นของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
x  S.D 

แปล
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

 1. สถานที่ติดตั้งก๊าซ 
NGV  ในรถยนต์ได้
มาตรฐานรับรอง 

45 
(16.73) 

54 
(20.07) 

102 
(37.92) 

41 
(15.24) 

27 
(10.04) 

4.33 0.76 เห็น
ด้วย 

 2. สถานที่ติดตั้งก๊าซ 
NGV รถยนต์ส่วน
บุคคล   มีเพียงพอ 

9 
(3.35) 

15 
(5.57) 

56 
(20.82) 

125 
(46.47) 

64 
(23.79) 

3.97 0.92 เห็น
ด้วย 

3. สถานีบริการก๊าซ 
NGV  ไปมาสะดวก 

26 
(9.67) 

93 
(34.57) 

110 
(40. 89) 

29 
(10.78) 

11 
(4.09) 

4.21 0.88 เห็น
ด้วย 

รวม 4.17 0.86 
เห็น
ด้วย 

 
 จากตารางที่ 13  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.22 , S.D. =  
0.86 )    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่ตอบแบบสอบถาม
ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ สถานที่ติดตั้งก๊าซ NGV  ในรถยนต์ได้มาตรฐานรับรองคิด
เป็นร้อยละ  16.73   ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  สถานที่
ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีรถยนต์ส่วนบุคคล   มีเพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ  23.79  แสดงว่า  ผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็น
จีวีให้ความส าคัญกับสถานที่ในการติดต้ังที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยมากที่สุด 
 
ตารางที่ 14  ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทางด้านส่งเสริม
การตลาด   

 n = 269 
ส่วนประสมทาง
การตลาดด้าน 

การส่งเสริมการขาย 

ระดับความคิดเห็นของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
x  S.D 

แปล
ความ 
หมาย 

5 4 3 2 1 

 1. การประชาสัมพันธ์   
ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความมั่นใจใน
การใช้ก๊าซ NGV 

51 
(18.96) 

91 
(33.83) 

49 
(18.21) 

73 
(27.14) 

5 
(1.86) 

3.97 0.86 เห็น
ด้วย 

 2. การส่งเสริม
การตลาดของสถานี
บริการ เช่น ของแถม 
คูปอง ส่วนลด เมื่อเติม
ก๊าซ NGV 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.37) 

73 
(27.14) 

195 
(72.49) 

2.45 0.97 ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

3. สถานีบริการก๊าซ 
NGV แต่ละแห่งควรมี
ช่างผู้ช านาญเกี่ยวกับ
ระบบก๊าซ NGV ไว้
คอยให้บริการ 

106 
(39.41) 

86 
(31.97) 

77 
(28.62) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.31 0.85 เห็น
ด้วย 

รวม 3.57 0.90 
เห็น
ด้วย 
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 จากตารางที่ 14  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.57, S.D. =  0.90 )    
 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่ตอบแบบสอบถาม
ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีแต่ละแห่งควรมีช่างผู้ช านาญเกี่ยวกับ
ระบบก๊าซเอ็นจีวีไว้คอยให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  39.41  ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  การส่งเสริมการตลาดของสถานีบริการ  เช่น ของแถม คูปอง ส่วนลด 
เมื่อเติมก๊าซเอ็นจีวี คิดเป็นร้อยละ  72.49  แสดงว่า  ผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การตลาดที่เป็นการแจกของแถม คูปองต่างๆ  แต่ให้ความส าคัญกับช่างที่มีประสบการณ์ในการ
ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีมากที่สุด 
 
ตารางที่ 15  ตารางเปรียบเทียบของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี และไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี
ทางด้านส่วประสมทางการตลาด    
 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาด 

ผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.24 เห็นด้วย 3.54 เห็นด้วย 

ปัจจัยด้านราคา 4.37 เห็นด้วย 3.62 เห็นด้วย 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 4.22 เห็นด้วย 4.17 เห็นด้วย 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย 3.50 ไม่แน่ใจ 3.57 เห็นด้วย 

เฉลี่ย (รวม) 4.08 เห็นด้วย 3.72 เห็นด้วย 
 
 จากตารางที่ 19  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี จ านวน 127 คน       
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ ย 
( x =  4.08)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ปัจจัย
ด้านราคามีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.37) รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.24), ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.22) และ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.50) ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี จ านวน 269 คน ให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.72)  และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย       
มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.17) รองลงมา คือ  ปัจจัยด้านราคา   
มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.62), ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.57) และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.54) ตามล าดับ 
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บทท่ี  5 
สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี ในจังหวัด
นครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี   
ในจังหวัดนครปฐม เพื่อน าผลจากการวิจัยและข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับแผนการตลาดให้
เหมาะสม  และเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล   
ที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัด
นครปฐม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ      
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน  จ านวน 400 ราย และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการศึกษา
ที่ได้น ามาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้คือ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่ งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี           
ในจังหวัดนครปฐม  จ านวน 400  ราย  สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  การใช้ก๊าซเอ็นจีวีเพศ  อายุ   
อาชีพ  ระดับการศึกษา  และรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน  
โดย  เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี  คิดเป็นร้อยละ  67.25  เป็นผู้ใช้ก๊าซเอ็น
จีวีเพียง  32.75  เป็นเพศชายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  72.00  เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  28.00  โดยมี
ระดับอายุที่พบมากที่สุดอยู่ในระหว่าง  31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ  37.00  โดยประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  23.25  รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็น
ร้อยละ  22.00  และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  
64.50  รองลงมาคือ  ระดับปวช./ ปวส.  คิดเป็นร้อยละ  21.50  และมีรายได้อยู่ในระหว่าง        
15,001-20,000  บาท มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  29.00  รองลงมาอยู่ในระหว่าง  10,001-25,000  บาท  
คิดเป็นร้อยละ  26.75 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

67 

 เมื่อจ าแนกตามผู้ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีและผู้ที่ไม่ใช่ก๊าซเอ็นจีวี  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน  400 คน เป็นผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.25  และเป็นผู้ที่ใช้ก๊าซ
เอ็นจีวี  คิดเป็นร้อยละ 32.75   
 เมื่อแยกพิจารณาเป็นในแต่ละด้านพบว่า  ผู้ที่ใช้ก๊าซก๊าซเอ็นจีวีมากที่สุดเป็นเพศชายคิด
เป็นร้อยละ  26.25  รองลงมาเป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  6.5  โดยพบอยู่ในช่วงอายุ  31-40 ปีมาก
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  16.00  รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ  6.75  นอกจากนี้พบว่าผู้
ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีประกอบอาชีพ  พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ   7.75  รองลงมาคือ
อาชีพรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  6.50 ส่วนใหญ่แล้วมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ  21.30  และพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระหว่าง15,001-20,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  
10.00  รองลงมาคือมีรายได้อยู่ในระหว่าง20,001-25,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 
 ส่วนผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซก๊าซเอ็นจีวีมากที่สุดเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ  45.75  รองลงมาเป็นเพศ
หญิง  คิดเป็นร้อยละ  21.50  โดยพบอยู่ในช่วงอายุ  31-40 ปีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  21.00  รองลงมาคือ 
ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ  14.80  นอกจากนี้พบว่าผู้ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีประกอบอาชีพ  ธุรกิจ
ส่วนตัวมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ   17.75  รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  15.50 ส่วนใหญ่
แล้วมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  43.00  และพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระหว่าง
15,001-20,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  21.00  รองลงมาคือมีรายได้อยู่ในระหว่าง20,001-25,000  บาท  คิด
เป็นร้อยละ 19.00 
   
ส่วนที่  2   การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ 
ก๊าซเอ็นจีวี 
 พบว่า  ผู้ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ทั้งหมด 131 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.92  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอ็นจีวี อยู่ในระดับมาก  ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเอ็นจีวี โดยผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าตอบที่
ถูกต้องเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ  มีราคาถูกกว่า น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และ         
ก๊าซแอลพีจีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.95  รองลงมา  คือ  รถยนต์ทุกชนิดสามารถใช้ก๊าซเอ็นจีวีได้ 
คิดเป็นร้อยละ 95.42   ล าดับต่อมา  คือ ก๊าซเอ็นจีวี เป็นก๊าซที่ใช้ส าหรับยานยนต์เพื่อใช้ทดแทน
น้ ามันเบนซินหรือดีเซล  คิดเป็นร้อยละ 96.66 
 ส่วนค าตอบที่ตอบผิดมากที่สุด คือ มีสถานีบริการที่จ าหน่ายก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในจังหวัดนครปฐม  คิดเป็นร้อยละ  79.39รองลงมา คือ ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) มีสถานะเป็น
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ของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อนน าไปใช้คิดเป็นร้อยละ  67.94  ล าดับที่ต่อมา คือ ก๊าซเอ็นจีวี  
สามารถผลิตได้เองในประเทศไทย  คิดเป็นร้อยละ  19.08 
 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่าไม่ทราบ  ที่พบมากที่สุด คือ มีสถานีบริการที่จ าหน่าย
ก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม  คิดเป็นร้อยละ  16.03  รองลงมาคือ ก๊าซ
ธรรมชาติ (เอ็นจีวี) มีสถานะเป็นของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อนน าไปใช้  คิดเป็นร้อยละ  12.96  
และล าดับต่อมา คือ  ไม่มีกลิ่น ปราศจากเขม่าและก ามะถันก๊าซเอ็นจีวี มีคุณลักษณะ ไม่มีสี  คิดเป็น
ร้อยละ  12.21   
 ส่วนผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี จ านวน 269 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.46  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ได้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าตอบที่ถูกต้องเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ  ก๊าซเอ็นจีวี มี
ราคาถูกกว่า น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซแอลพีจีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  100  รองลงมา 
คือ  รถยนต์ทุกชนิดใช้ก๊าซเอ็นจีวีได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.28  ล าดับต่อมา  คือ ก๊าซเอ็นจีวี 
เป็นก๊าซที่ใช้ส าหรับยานยนต์เพื่อใช้ทดแทนน้ ามันเบนซินหรือดีเซล  คิดเป็นร้อยละ 94.05 
 ส่วนค าตอบของผู้ที่ไม่ได้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีตอบผิดมากที่สุด คือ มีสถานีบริการที่จ าหน่าย
ก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม  คิดเป็นร้อยละ  89.59  รองลงมา คือ ก๊าซ
ธรรมชาติ (เอ็นจีวี) มีสถานะเป็นของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อนน าไปใช้คิดเป็นร้อยละ  71.75  
ล าดับที่ต่อมา คือ ไม่มีกลิ่น ปราศจากเขม่าและก ามะถันก๊าซเอ็นจีวี มีคุณลักษณะ ไม่มีสี  คิดเป็น
ร้อยละ  15.24 
 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่าไม่ทราบ  ที่พบมากที่สุด คือ ก๊าซเอ็นจีวีมีคุณลักษณะ
ไม่มีสีไม่มีกลิ่น  ปราศจากเขม่าและก ามะถัน  คิดเป็นร้อยละ  24.91  รองลงมาคือ มีสถานีบริการที่
จ าหน่ายก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมและก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) มีสถานะ
เป็นของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อนน าไปใช้   คิดเป็นร้อยละ  7.06  และล าดับต่อมา คือ  ก๊าซเอ็นจี
วีสามารถผลิตได้เองในประเทศไทย  คิดเป็นร้อยละ  6.32 
 
ส่วนที่  3  การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้านส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่า   
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 1.ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.24 , S.D. =  0.88)  และเมื่อพิจารณาจากความถี่และ
ค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ  48.85  รองลงมา คือ  ก๊าซเอ็นจีวีสามารถใช้ทดแทน
น้ ามันเบนซินได้อย่างสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ  45.80  ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  การใช้ก๊าซเอ็นจีวีช่วยลดมลภาวะทางอากาศ  คิดเป็นร้อยละ  4.58  รองลงมา 
คือ  ก๊าซเอ็นจีวีสามารถใช้ทดแทนน้ ามันเบนซินได้อย่างสมบูรณ์และการใช้ก๊าซ NGV แทนน้ ามัน
ไม่ส่งผลต่อเคร่ืองยนต์  คิดเป็นร้อยละ  1.53  และพบว่า  ที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีความคิดเห็น
ที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย  แสดงว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นว่าการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.37 , S.D. =  0.761 )    
 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่
พบมากที่สุด คือ ก๊าซเอ็นจีวีมีราคาถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิงทั่วไปคิดเป็นร้อยละ  90.84  รองลงมา คือ  
การควบคุมราคาก๊าซเอ็นจีวีของรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ  74.81  ล าดับต่อมา คือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งระบบก๊าซเอ็นจีวีมีราคาสูง  คิดเป็นร้อยละ  69.47  ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  แนวโน้มราคาของ ก๊าซเอ็นจีวีในอนาคต  คิดเป็นร้อยละ  5.34  แสดงว่า  
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อระดับความคิดเห็นด้วย  โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับราคาถูกของก๊าซเอ็นจีวี  ซึ่งมีผลแปรผันกับแนวโน้มอนาคตของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.22 , S.D. =  0.86)     
 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่
พบมากที่สุด คือ สถานที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ได้มาตรฐานรับรอง  คิดเป็นร้อยละ  34.35  
รองลงมา คือ  สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีไปมาสะดวก  คิดเป็นร้อยละ  12.21  ส่วนที่ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่แน่ใจที่พบมากที่สุด คือ  สถานที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีรถยนต์ส่วนบุคคล   มีเพียงพอ
คิดเป็นร้อยละ  64.89  แสดงว่า  สถานที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ไปมาสะดวกมีผลต่อการใช้ก๊าซ
เอ็นจีวีสูงแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่แน่ใจว่ามีสถานที่ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีหรือไม่ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการ
ขายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.50, S.D. =  0.87 )    
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 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่
พบมากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์   ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความมั่นใจ
ในการ   ใช้ก๊าซเอ็นจีวีคิดเป็นร้อยละ  20.61  รองลงมา คือ  สถานีบริการก๊าซ NGV แต่ละแห่งควรมี
ช่างผู้ช านาญเกี่ยวกับระบบก๊าซเอ็นจีวี ไว้คอยให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  12.21  ส่วนที่ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  การส่งเสริมการตลาดของสถานีบริการ  เช่น 
ของแถม คูปอง ส่วนลด เมื่อเติมก๊าซเอ็นจีวีคิดเป็นร้อยละ  72.52  แสดงว่า  การส่งเสริมการตลาด
โดยการแจกของแถม หรือรางวัลไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ก๊าซเอ็นจีวี  แต่จะพิจารณาจากความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของช่างที่มีประสบการณ์เท่านั้น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.54 , S.D. =  0.938 )    
 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่ตอบแบบสอบถามที่
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ การใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ สามารถช่วยลดการน าเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ  18.22  รองลงมา คือ  ก๊าซเอ็นจีวี สามารถใช้ทดแทน
น้ ามันเบนซินได้อย่างสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ  17.47  ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่
พบมากที่สุด คือ  การใช้ก๊าซเอ็นจีวีแทนน้ ามันไม่ส่งผลต่อเคร่ืองยนต์  คิดเป็นร้อยละ  24.91  
รองลงมา คือ การใช้ก๊าซเอ็นจีวีช่วยลดมลภาวะทางอากาศ  คิดเป็นร้อยละ  13.38  แสดงว่า  ผู้ที่ไม่
ใช้ก๊าซเอ็นจีวีให้ความส าคัญกับความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้ก๊าซเอ็นจีวีมากที่สุด 
 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.62 , S.D. =  0.87 )     
 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่ตอบแบบสอบถามที่
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบก๊าซเอ็นจีวีมีราคาสูง คิดเป็นร้อยละ  
66.17  รองลงมา คือ  ก๊าซเอ็นจีวีมีราคาถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิงทั่วไปคิดเป็นร้อยละ  36.80  ส่วนที่
ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่พบมากที่สุด คือ  แนวโน้มราคาของ  ก๊าซเอ็นจีวีในอนาคต  
คิดเป็นร้อยละ  2.98  แสดงว่า  ผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าของการติดตั้งก๊าซ
เอ็นจีวีและความไม่แน่นอนของของราคาก๊าซในอนาคต 
 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.22 , S.D. =  0.86 )    
 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่ตอบแบบสอบถามที่
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ สถานที่ติดตั้งก๊าซ NGV  ในรถยนต์ได้มาตรฐานรับรองคิดเป็น
ร้อยละ  16.73   ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  สถานที่ติดตั้งก๊าซ
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เอ็นจีวีรถยนต์ส่วนบุคคล   มีเพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ  23.79  แสดงว่า  ผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีให้
ความส าคัญกับสถานที่ในการติดต้ังที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยมากที่สุด 
 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม
การขายโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ  มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.57, S.D. =  0.90 )    
 และเมื่อพิจารณาจากความถี่และค่าร้อยละของผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีที่ตอบแบบสอบถามที่
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีแต่ละแห่งควรมีช่างผู้ช านาญเกี่ยวกับ
ระบบก๊าซเอ็นจีวีไว้คอยให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  39.41  ส่วนที่ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งที่พบมากที่สุด คือ  การส่งเสริมการตลาดของสถานีบริการ  เช่น ของแถม คูปอง ส่วนลด 
เมื่อเติมก๊าซเอ็นจีวี คิดเป็นร้อยละ  72.49  แสดงว่า  ผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การตลาดที่เป็นการแจกของแถม คูปองต่างๆ  แต่ให้ความส าคัญกับช่างที่มีประสบการณ์ในการ
ติดตั้งก๊าซเอ็นจีวีมากที่สุด 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี จ านวน 269 คน ให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.72)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย       
มีระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย ( x =  4.17) รองลงมา คือ  ปัจจัยด้านราคา     
มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.62), ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.57) และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย ( x =  3.54) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

 การศึกษาปัจจัยของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี ในจังหวัด
นครปฐม  มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถน ามา         
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการวิจัย  พบว่า  ผู้ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี  
การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอาชีพเป็นนักธุรกิจส่วนตัว  โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
10,000 – 20,000 บาท  แสดงให้เห็นว่า  การใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเร่ืองที่ผู้ชายให้ความสนใจมากกว่า  
เนื่องจากผู้ชายกลุ่มนี้เป็นวัยที่ก าลังต้องการสร้างฐานะการเงินของตนเองให้แข็งแรง  และมีธุรกิจ
เป็นของตนเอง  ซึ่งค่าการขนส่งที่ประหยัดก็จะท าให้ธุรกิจมีก าไรมากขึ้น  สอดคล้องกับกับแนวคิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

72 

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541: 128 – 130)  ที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเอาไว้ว่า  การ
ตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้บริการสินค้า  ผู้ที่ตัดสินใจจะเลือกตัดสินใจจากปัจจัยในด้านต่างๆ  เช่น
ปัจจัยเฉพาะบุคคลที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ดูพิจารณาจากรายได้ เศรษฐกิจ  ความคุ้มค่ากับ
การลงทุน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวัฒณ์   ตรงเจริญเกียรติ (2550)  ที่พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 25,001 – 30,000บาทต่อเดือน   
 
ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซ
เอ็นจีวี 
 จากรายงานผลการวิจัย พบว่า พบว่า  ผู้ที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้ก๊าซเอ็นจีวีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวัฒณ์   ตรงเจริญเกียรติ 
(2550 )  โดยพบว่า ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดว่าก๊าซธรรมชาติมีราคาถูกกว่าน้ ามันเบนซิน
และดีเซล   ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ก๊าซธรรมชาติให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  นอกจากนี้จากผลการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ
ก๊าซเอ็นจีวีว่ามีราคาถูกกว่า น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซแอลพีจีมากที่สุด   เป็นก๊าซที่ใช้
ส าหรับยานยนต์เพื่อใช้ทดแทนน้ ามันเบนซินหรือดีเซล  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิธาน  
โสมประภัศร์ (2549)  พบว่ามีการเติมแก๊สเอ็นจีวีแทนน้ ามันเบนซิลช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
มากกว่าเดือนละ 4000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมชาย   สีวลีพันธ์ (2547)  ที่เติมก๊าซเอ็นจีวี
เต็มถังแล้วช่วยให้รถแท็กซี่วิ่งไปได้ระยะไกลเกินกว่า 200 กิโลเมตร 
 แต่จากรายงานการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบว่ามีสถานีบริการที่จ าหน่าย
ก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม  อาจจะเนื่องมาจากทางจังหวัดไม่ได้ติดประกาศ 
หรือแสดงป้ายโฆษนาให้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไม่รู้เกี่ยวกับ
คุณลักษณะก๊าซเอ็นจีวีอีกอย่าง คือ ก๊าซเอ็นจีวีไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ปราศจากเขม่าและก ามะถัน  อาจ
เนื่องมาจาก  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้สัมผัสหรือทดลองใช้ก๊าซเอ็นจีวี  หรือไม่เคย
ได้สูดดมกลิ่นของก๊าซเอ็นจีวี 
 ส่วนผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี   จากรายงานการวิจัย  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยเข้าใจว่าก๊าซเอ็นจีวี มี
ราคาถูกกว่า น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซแอลพีจี   สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวัฒณ์     
ตรงเจริญเกียรติ (2550)  และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปณิธาน  
โสมประภัศร์ (2549)  และจากผลการวิจัยพบว่า  ผู้ที่ไม่ได้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีไม่ทราบว่ามีสถานีบริการที่
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จ าหน่ายก๊ าซเอ็นจีวี  ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในจังหวัดนครปฐม  อาจเนื่องมาจากการไม่ได้
ประชาสัมพันธ์หรือไม่เคยมีประสบการณ์ในการเติมก๊าซเอ็นจีวี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระชัย   
วาสนาสมสกุล (2545)  ที่พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่ทราบว่ามีสถานีบริการน้ ามันไบโอ
ดีเซลจ านวนกี่แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และตั้งอยู่ที่ใดบ้าง  ซึ่งต้องมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริมการ 
  1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากการศึกษา พบว่า  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี  
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย 
และให้ความส าคัญการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีแทน
น้ ามันไม่ส่งผลต่อเคร่ืองยนต์มากที่สุด   ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวัฒณ์   ตรงเจริญเกียรติ 
(2550)  ที่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ ควรมีการเร่งผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ให้มากขึ้น   ส าหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็น
ด้วย และให้ความส าคัญกับก๊าซเอ็นจีวีมีราคาถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิงทั่วไปคิดเป็นร้อยละมากที่สุด  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวัฒณ์   ตรงเจริญเกียรติ (2550) สมชาย   สีวลีพันธ์ (2547) ที่พบว่า
ก๊าซเอ็นจีวีมีราคาถูกกว่าดีเซล เบนซิน  และท าให้สามารถวิ่งรถแท็กซี่ได้เป็นระยะทางไกลมาก
กว่าเดิม  
 2. ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย และให้
ความส าคัญกับการที่ก๊ าซเอ็นจีวีมีราคาถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิงทั่วไป ส าหรับกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย และให้ความส าคัญการควบคุมราคาก๊าซเอ็นจีวีของรัฐบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวัฒณ ์ ตรงเจริญเกียรติ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์
นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ  (NGV) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ และผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซธรรมชาติให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านราคาอยู่ในระดับเห็นด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ 
(2547 : 19)   ที่กล่าวไว้ว่า  กลยุทธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่คู่แข่งขันน ามาใช้ได้ผลรวดเร็วกว่า
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินค้าให้สูงส าหรับสินค้าที่มีลักษณะพิเศษในตัวของ
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มันเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ที่ดี   นอกจากนี้การตั้งราคาที่ไม่สูงมากนักก็เป็นแรงดึงดูดของผู้บริโภค
ให้หันมาใช้บริการมากขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวฤทธิ์   พงศกรรังศิลป์ (2547 : 81) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า ราคาก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจซื้อที่ส าคัญ  หลังจากที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว ถ้าผล
การบริโภคที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าก็จะท าให้การตัดสินใจซื้อในคร้ังต่อไป 
 3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย     โดยให้ความส าคัญกับสถานที่ติดตั้ง
ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ได้มาตรฐานรับรอง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระชัย  วาสนาสมสกุล 
(2545) ที่ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติของผู้บริโภคน้ ามันไบโอดีเซล ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยให้ความส าคัญ
กับปัจจัยย่อยคือ สถานที่ติดตั้งก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ต้องได้มาตรฐานรับรอง 
 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
จ านวน 127 คน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับเห็นด้วย และให้ความส าคัญการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความมั่นใจในการใช้ก๊าซเอ็นจีวี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิธาน โสมประภัศร์ 
(2549) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้            
แก๊สโซฮอล์  พบว่า ผู้ใช้รถยนต์ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด เร่ือง มีการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้แก๊สโซฮอล์ทางสื่อโทรทัศน์   ส าหรับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่
ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี จ านวน 269 คน ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และให้ความส าคัญกับสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีแต่ละแห่งควรมีช่างผู้ช านาญเกี่ยวกับ
ระบบก๊าซเอ็นจีวีไว้คอยให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธีระชัย  วาสนาสมสกุล (2545) ที่ได้ศึกษา
เร่ืองทัศนคติของผู้บริโภคน้ ามันไบโอดีเซล ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด
ให้ความส าคัญมากในเร่ืองการให้บริการอ่ืนๆ เช่น ล้างรถ เติมลมยางหรือน้ า 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยและการอภิปรายผล ดังปรากฏในรายละเอียดข้างต้น  ผู้วิจัยได้ขอเสนอ
ข้อเสนอแนะ  ซึ่งสามารถน ามาสรุป และเสนอแนะได้ ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะทั่วไปจากการวิจัย 

 ส าหรับข้อเสนอแนะทั่วไปนี้  เป็นข้อค้นพบที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยในคร้ังนี้  ซึ่งสามารถน ามาสรุปและเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวี  ได้แก่  
  1.1 ควรเพิ่มสถานีบริการเติมก๊าซเอ็นจีวีให้มากขึ้นครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่  ท าให้
บางคร้ังผู้ที่ใช้รถยนต์ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
  1.2 จ านวนหัวจ่ายก๊าซเอ็นจีวีในสถานีบริการมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ท าให้ต้องรอคอยเป็นเวลานาน 
  1.3 พัฒนาถังบรรจุให้มีน้ าหนักเบา มีขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการติดตั้งกับรถยนต์ทุก
ชนิด และพัฒนาให้สามารถบรรจุได้ในปริมาณมากๆ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเติมบ่อย 
  1.4 รัฐบาลควรควบคุมราคาก๊าซเอ็นจีวีให้มีความเหมาะสม ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการ
ปรับราคาสูงขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ก๊าซอย่างจริงจัง เช่น ลดราคาอุปกรณ์ติดตั้ง      
ให้ถูกลงกว่าปัจจุบัน  มาตราการควบคุมอู่ที่ติดตั้งก๊าซให้มีมาตราฐาน และลดภาษีรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ
เอ็นจีวี     
 2. ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้ก๊าซเอ็นจีวี  ได้แก่   
  2.1 ควรมีการเผยแพร่ทางสื่อด้านต่างๆ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
เช่น โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ที่ตัดสินใจใช้ว่าในระยะยาวจะไม่ส่งผล
เสียหายต่อเคร่ืองยนต์  และมีความมั่นใจต่อมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ตลอดจน
สถานีที่ให้บริการ  
  2.2 ควรเพิ่มสถานีบริการเอ็นจีวีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อที่จะได้จูงใจให้มีการ
ตัดสินใจมาเลือกใช้ก๊าซเอ็นจีวี 
  2.3 รัฐบาลควรส่งเสริมให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดตั้งเคร่ืองยนต์ที่ใช้ก๊ าซเอ็นจีวี 
โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัทรถยนต์ลดราคารถยนต์ที่ติดตั้งเคร่ืองยนต์ที่ใช้ก๊าซ      
เอ็นจีวี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  มีดังนี้ 
 1. การศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงด้านเดียว         
ยังเป็นข้อจ ากัดส าหรับการวิเคราะห์ผลที่ได้รับ ในโอกาสต่อไปควรใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลใน
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ลักษณะการสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม ซึ่งจะช่วยให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์
ข้อมูลมีลักษณะที่ถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 2. การศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล         
ในจังหวัดนครปฐมเพียงจังหวัดเดียว ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัด หรือภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัย
ที่แท้จริงว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อความต้องการการเลือกใช้ก๊าซเอ็นจีวีอย่างแท้จริง 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวีของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดนครปฐม 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)   ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจของของผู้ใช้รถยนต์นั่ง      

ส่วนบุคคล ที่มีต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)    
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติด้านข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วน

บุคคลทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)    
ส่วนที่ 4  แบบสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษา   
 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณในความ

ร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 

บัณฑิต  มั่งมีทรัพย์ 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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กรุณาใส่เคร่ืองหมายถูก  ไว้ด้านหน้าข้อความที่ตรงกับค าตอบของท่านมากที่สุด 
 

 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม               
 
1. รถยนต์ของท่านใช้ก๊าซเอ็นจีวีหรือไม่    

[  ]  (1) ใช้   [  ] (2) ไม่ใช้                                                                   
 
2. เพศ                     

[  ]  (1) ชาย   [  ] (2) หญิง                  
 

3. อายุ 
[  ] (1) ต่ ากว่า 20 ป ี  [  ]  (2) 21-30 ปี   
[  ] (3) 31-40 ปี    [  ] (4) 41-50 ปี 
[  ] (5) 51-60 ปี     [  ] (6) มากกว่า 60 ป ี   

 

4. อาชีพ   
  [  ]  (1)ข้าราชการ  [  ] (2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ                    

 [  ] (3) พนักงานบริษัทเอกชน [  ] (4) ธุรกิจส่วนตัว   
  [  ] (5) รับจ้างทั่วไป  [  ] (6) นักเรียน - นักศึกษา   
   [  ] (7) ไม่ได้ประกอบอาชีพ [  ] (8) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................         
5. การศึกษา                      
  [  ] มัธยมหรือต่ ากว่า  [  ] ปวช. /ปวส.                     

 [  ] ปริญญาตรี   [  ] สูงกว่าปริญญาตรี      
6. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน  
  [  ]  (1) ไม่เกิน 10,000 บาท [  ] (2) 10,001-15,000 บาท   
   [  ]  (3) 15,001-20,000 บาท [  ] (4) 20,001-25,000 บาท  
   [  ]  (5) 25,001-30,000 บาท [  ] 30,001 บาทขึ้นไป    
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ส่วนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีต่อการใช้ก๊าซ   
เอ็นจีวี    

7.  รถยนต์ทุกชนิดสามารถใช้ก๊าซเอ็นจีวี ได้  
    [  ]  (1) ถูก  [  ] (2) ผิด   
   [  ]  (3) ไม่ทราบ                                                                                             
8. ก๊าซเอ็นจีวี เป็นก๊าซที่ใช้ส าหรับยานยนต์เพื่อใช้ทดแทนน้ ามันเบนซินหรือดีเซล 
   [  ]  (1) ถูก  [  ] (2) ผิด   
   [  ]  (3) ไม่ทราบ                                                                                            
9. ก๊าซเอ็นจีวี มีราคาถูกกว่า น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซแอลพีจี 
   [  ]  (1) ถูก  [  ] (2) ผิด   
   [  ]  (3) ไม่ทราบ    
10. การใช้ก๊าซเอ็นจีวี มีความปลอดภัย  
    [  ]  (1) ถูก  [  ] (2) ผิด   
   [  ]  (3) ไม่ทราบ                                                                                            
11. ก๊าซเอ็นจีวี มีคุณลักษณะ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ปราศจากเขม่าและก ามะถัน  
    [  ]  (1) ถูก  [  ] (2) ผิด   
   [  ]  (3) ไม่ทราบ                                                                                            
12. ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีว)ี มีสถานะเป็นของเหลวต้องท าให้เป็นก๊าซก่อนน าไปใช้ 
    [  ]  (1) ถูก  [  ] (2) ผิด   
   [  ]  (3) ไม่ทราบ                                                                                            
13. ก๊าซเอ็นจีวี  สามารถผลิตได้เองในประเทศไทย  
    [  ]  (1) ถูก  [  ] (2) ผิด   
   [  ]  (3) ไม่ทราบ                                                                                            
14. มีสถานีบริการที่จ าหน่ายก๊าซเอ็นจีวี ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม 
    [  ]  (1) ถูก  [  ] (2) ผิด   
   [  ]  (3) ไม่ทราบ                                                                                            
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ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ที่มีต่อการใช้ก๊าซเอ็นจีวี    

ค าชี้แจง : ( 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4 = เห็นด้วย  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไม่เห็นด้วย  1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 5 4 3 2 1 

1.1 ก๊าซ NGV สามารถใช้ทดแทนน้ ามันเบนซินได้อย่างสมบูรณ์      

1.2 การใช้ก๊าซ NGV แทนน้ ามันไม่ส่งผลต่อเคร่ืองยนต์      

1.3 การใช้ก๊าซ NGVเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ สามารถช่วยลดการ
น าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 

     

1.4 การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย      
1.5 การใช้ก๊าซ NGV ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ      

2. ปัจจัยด้านราคา 5 4 3 2 1 

2.1 ก๊าซ NGV มีราคาถูกกว่าน้ ามันเชื้อเพลิงทั่วไป      

2.2 การใช้ก๊าซ NGV เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

     

2.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบก๊าซ NGV มีราคาสูง      
2.4 การควบคุมราคาก๊าซเอ็นจีวีของรัฐบาล      
2.5 แนวโน้มราคาของ ก๊าซ NGV ในอนาคต      

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 5 4 3 2 1 

3.1 สถานที่ติดต้ังก๊าซ NGV  ในรถยนต์ได้มาตรฐานรับรอง      

3.2 สถานที่ติดต้ังก๊าซ NGV รถยนต์ส่วนบุคคลมีเพียงพอ      

3.3 สถานีบริการก๊าซ NGV  ไปมาสะดวก      
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ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษา   

............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 

  
 
 
 

.......................ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและสละเวลาอันมีค่าของท่านครั้งนี้....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 5 4 3 2 1 

4.1การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความมั่นใจในการใช้ก๊าซ NGV  

     

4.2 การส่งเสริมการตลาดของสถานีบริการ  เช่น ของแถม คูปอง 
ส่วนลด เมื่อเติมก๊าซ NGV 

     

4.3 สถานีบริการก๊าซNGV แต่ละแห่งควรมีช่างผู้ช านาญเกี่ยวกับ
ระบบก๊าซ NGV ไว้คอยให้บริการ 
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