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 This research mainly aimed to investigate the factors affecting the use of 

alternative energy of people in Bangkok Metropolitan. To answer the problems this research 

had selected 400 samples who were the customers of 5 gasoline stations in Bangkok. The 

data collection had been done through 400 questionnaires. The statistics used were 

frequency, percentage, and mean as descriptive statistics one-way ANOVA as the hypothesis 

testing and Multiple Linear Regression as the statistics in explaining the relationships 

between the dependent and independent variables. 

       The results of the study were (1) perception on marketing mix toward the use of 

alternative energy as a whole was falling in “high”. However, the marketing mix on product 

and promotion were only “moderate”. And (2), in testing the hypothesis, age of using vehicles, 

types of alternative energy used, types of gasohol used, and frequency in using alternative 

energy were affecting the changes of perception toward product of 4P’s marketing mix. Age 

and frequencies in using the alternative energy were affecting the changes of perception 

toward price of 4P’s marketing mix. Education was affecting the changes of perception toward 

place of 4P’s marketing mix. Sex, education and age of using vehicles were affecting the 

changes of perception toward promotion of 4P’s marketing mix. And lastly, age of using 

vehicles was affecting the change of perception toward 4P’s marketing mix as a whole. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พลังงานน้ํามันเช้ือเพลิงนับวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงในปจจุบันแหลงพลังงานน้ํามันเช้ือเพลิงยัง
ไมเพียงพอตอความตองการ จึงมีความจําเปนจะตองจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อใหเศรษฐกิจและการ
ดํารงชีวิตสามารถขับเคลื่อนไดตอไปอยางไมสะดุด จึงตองมีการจัดหาและนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ รวมถึงพลังงานทดแทนท่ีถูกคิดคนข้ึนควบคูกับการแกไขปญหาดานพลังงาน แตกวาท่ี
พลังงานทดแทนจะเขามาแทนท่ีพลังงานน้ํามันเช้ือเพลิงไดรอยเปอรเซ็นต ก็เกิดการผันผวนทาง
การตลาด ราคาและปจจัยแวดลอมอีกหลายดาน พลังงานเชื้อเพลิงท่ีมีอยูอยางจํากัดแตระดับความ
ตองการของผูบริโภคมีสูง รัฐบาลจึงไดมีการปรับปรุงแนวทาง มาตรการและแผนงานดานพลังงาน
ข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดานพลังงานท่ีผกผันตลอดเวลา ท้ังนี้กระบวนการดังกลาวท่ี
เกิดข้ึนมีตัวแปรสําคัญคือพฤติกรรมของผูบริโภค ท่ีถูกแวดลอมดวยปจจัยและส่ิงชักจูงหลาย ๆ ดาน  
 ประชาชนทุกคนมีบทบาทของผูบริโภคที่สําคัญ ท่ีจะเปนแรงผลักดันใชเกิดการใช
พลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากพลังงานน้ํามันเช้ือเพลิงมีอยูอยางจํากัดและ
กําลังจะหมดส้ินไป โดยมีภาครัฐเปนผูสงเสริมใหประชาชนไทยเขาใจถึงปญหา เพื่อลดการพึ่งพา
การนําเขาพลังงานนํ้ามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศได อีกท้ังยังสามารถเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
เพิ่มความม่ันคงใหกับประเทศไดอีกดวย 
 จากผลกระทบของระดับราคานํ้ามันท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รัฐบาลไมอาจแบก
รับภาระในการตรึงราคาน้ํามันได ทําใหราคาน้ํามันลอยตัวไปตามกลไกของตลาด ทําใหผูบริโภคท่ี
ใชน้ํามันตองแบกรับคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหประเทศไทยขาดดุลการคาจากการสูญเสียรายได
ในการนําเขาพลังงานน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ อีกท้ังประเทศไทยกําลังเปนประเทศกําลัง
พัฒนา พลังงานน้ํามันเช้ือเพลิงเปนปจจัยสําคัญตอภาคการผลิต ท้ังภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการคมนาคม เพื่อผอนคลายปญหาดานการจัดการหาพลังงานทดแทน จึงไดมีการศึกษาคนควา 
วิจัยและพัฒนา เพ่ือแสวงหาพลังงานทดแทนรูปแบบตาง ๆ ภายในประเทศ ไดมีการศึกษาวิจัยโดย
นําวัตถุดิบทางการเกษตร เชน กากน้ําตาล ออย มันสําปะหลัง มาผลิตเช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะ 
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เพื่อทดแทนการนําเขาสาร Methyl Tertiary Butyl Ether – MTBE ซ่ึงเปนสารเคมีท่ีผานกระบวนการ
กล่ันและเติมลงในนํ้ามันเบนซินเพื่อชวยลดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดท่ีออกจาทอไอเสีย
ของยานพาหนะ อันสงผลตอสุขภาพและสภาพแวดลอม จึงมีการตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน 
ประเทศไทยก็เชนกัน จึงมีการสงเสริมและมีนโยบายเพื่อพัฒนานําเอทานอลซ่ึงเปนผลผลิตทาง
การเกษตรมาใชเปนเช้ือเพลิงแทน 
 ในประเทศไทย ปญหาพลังงานน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีกําลังจะหมดไป สวนทางกับจํานวน
ยานพาหนะท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 2553 มีปริมาณยานพาหนะจดทะเบียนกับกรมขนสงทาง
บก รวมท้ังส้ิน 759,461 คัน (สถิติจํานวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนต และ
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  ป  พ .ศ.  2553 สํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ 
กรุงเทพมหานคร) สืบเนื่องจากปญหาดานพลังงาน จึงมีการพัฒนาศักยภาพของยานพาหนะให
พรอมท่ีจะรองรับกับพลังงานทดแทน ซ่ึงถือเปนนวัตกรรมดานพลังงานทดแทนท่ีมีการพัฒนาอยู
ตลอดเวลาอยางตอเนื่อง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอทุก ๆ ดาน การดําเนิน
กิจกรรมในการดํารงชีวิตของผูบริโภคเปล่ียนไป  
 สําหรับการคิดคนพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะในประเทศไทย เร่ิมมีการสราง
มาตรฐานการผลิตและจัดจําหนายพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ในปพ.ศ.2540 กรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเร่ิมทําโครงการใหมเสนอผานกระทรวงพรอมต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการเอทานอล จากน้ันไดผลิตเอทานอลสงให บริษัท บางจาก ปโตเลียม ขยายการ
จําหนายสูสถานีบริการน้ํามันแพรหลายท่ัวประเทศ เพื่อสรางความม่ันใจวาแกสโซฮอลสามารถใช
กับยานพาหนะไดและมีคุณสมบัติเดียวกับน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ทุกประการ ซ่ึงท้ังหมดถือเปน
จุดเร่ิมตนของการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ และพัฒนาสูพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะประเภทอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
 ซ่ึงปญหาอีกประการหน่ึง คือ ผูใหบริการยังไมทราบถึงปจจัยในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนของผูบริโภคในสังคม อีกท้ังยังไมเคยมีผูศึกษาในเร่ืองนี้อยางชัดแจง ผูศึกษาเห็นถึง
ความสําคัญของประเด็นดังกลาว จึงไดจับประเด็นการเลือกสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภค
ท่ีมีผลตอการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะขึ้นมา โดยเลือกพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีมีการใชพลังงานเช้ือเพลิงจํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีการใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะทุกประเภทจํานวนมากเชนกัน จึงมุงม่ันเพื่อใหไดผลการศึกษาท่ีถูกตอง และ
สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการสรางกลยุทธทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจใหแก
ผูบริโภคและสรางความสามารถในการคนหาทางแกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
ไดอยางถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของภาคธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของผูบริโภค 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ  
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการแกผูประกอบการสถานีบริการ
ในการใหบริการแกผูบริโภค 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 4 ระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 5 อาชีพท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 6 รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 7 ประเภทยานพาหนะสวนตัวท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
  สมมติฐานท่ี 8 อายุการใชงานของยานพาหนะท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 9 ความถ่ีในการใชยานพาหนะท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 10 ประเภทพลังงานทดแทนท่ีเลือกใชกับยานพาหนะท่ีตางกัน มีผลตอการ
เลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 11 การเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) กับ
ยานพาหนะท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 12 การเลือกใชประเภทกาซกับยานพาหนะท่ีตางกัน  มีผลตอการเลือก
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 13 ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะท่ีตางกัน      
มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
แตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตของการวิจัยคร้ังนี้ มีการกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังน้ี 
 1. ตัวแปรอิสระ ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได อาชีพ 
  1.2 ปจจัยดานยานพาหนะ ไดแก ประเภทของยานพาหนะ ยี่หอของยานพาหนะ 
อายุการใชงานและความถ่ีในการใชเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
  1.3 ประเภทของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ไดแก  
   1.3.1 น้ํามันแกสโซฮอล 95 
   1.3.2 น้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E 10 
   1.3.3 น้ํามันแกสโซฮอล E 20 
   1.3.4 น้ํามันแกสโซฮอล E 85 
   1.3.5 น้ํามันไบโอดีเซล หรือ B5 
   1.3.6 กาซ NGV 
   1.3.7 กาซ LPG 
 2. ตัวแปรตาม คือ การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน 
(4P's Integrated Marketing Mix) แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบไปดวย 
  2.1 ผลิตภัณฑ (Product) 
  2.2 ราคา (Price) 
  2.3 การจัดจําหนาย (Place) 
  2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  (X1) 
2. อายุ  (X2) 
3. สถานภาพ  (X3) 
4. ระดับการศึกษา  (X4) 
5. อาชีพ  (X5) 
6. รายได  (X6) 
ปจจัยดานยานพาหนะ 
7. ประเภทยานพาหนะ  (X7) 
8. อายุการใชงาน  (X8) 
9. ความถี่ในการใชยานพาหนะ  (X9) 
10.  ความถี่ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ (X13) 
ประเภทพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
1. ประเภทพลังงานทดแทนทีเ่ลือกใชกับ  
      ยานพาหนะ (X10)   
 1.1 น้ํามันแกสโซฮอล (เครื่องยนตเบนซิน) 
 1.2 น้ํามันไบโอดีเซล B5 (เครื่องยนตดีเซล) 
 1.3 กาซ  
2. การใชน้ํามันแกสโซฮอล (X11)   
 (เครื่องยนตเบนซิน) 
 2.1 น้ํามันแกสโซฮอล 95   
 2.2 น้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10   
 2.3 น้ํามันแกสโซฮอล E 20  
 2.4 น้ํามันแกสโซฮอล E 85    
3. การใชกาซ (X12)                             
 3.1 กาซ NGV   
 3.2 กาซ LPG    

การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการใชพลังงานทดแทน  

(4P's Integrated Marketing Mix) (Y) 
 
1. ผลิตภัณฑ (Product) (Y1) 
2. ราคา (Price) (Y2) 
3. การจัดจําหนาย (Place) (Y3) 
4. การสงเสริมการตลาด  
      (Promotion) (Y4) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

   ส
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ขอบเขตของประชากร 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จะตองเปนผูท่ีมาใชบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิงตามเขตพ้ืนท่ีจํานวน 5 พื้นที่ ดังนี้ เขตดุสิต เขตวังทองหลาง เขตตล่ิงชัน เขตมีนบุรีและเขต
บางขุนเทียน และเปนผูท่ีเคยใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะมากอน จํานวนเขตละ 80 
ตัวอยาง รวมท้ังส้ินจํานวน 400 คน 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. สํารวจปญหาและตรวจสอบเอกสาร 
 2. จัดทําและเรียบเรียงโครงการศึกษาดวยตนเอง 
 3. นําเสนอโครงรางการศึกษาตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อขอขอเสนอแนะ 
 4. เสนอโครงรางการศึกษาดวยตนเอง 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 6. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
 7. การเขียนรายงานการศึกษาดวยตนเอง 
 8. การจัดพิมพรูปเลมการศึกษาดวยตนเอง 
 9. การรวบรวมขอมูล 
 10. การวิเคราะหขอมูล 
 11. การสรุปผลการศึกษา 
 12. การเสนอแนะ 
 
คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 
 นิยามคําศัพทเฉพาะ  
 1. พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ (Alternative energy) หมายถึง พลังงาน
ทดแทนท่ีสามารถนํามาใชทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิง ไดแก น้ํามันแกสโซฮอล 95, น้ํามันแกสโซฮอล 
91หรือ E10, น้ํามันแกสโซฮอล E20, น้ํามันแกสโซฮอล E85, น้ํามันไบโอดีเซล, กาซ NGV, กาซ 
LPG 
 2. ผูบริโภค หมายถึง ผูท่ีใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
 3.  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของผูบริโภคท่ีใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
 

   ส
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 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 1. การเลือกใชพลังงานทดแทนของผูบริโภค หมายถึง การเลือกใชพลังงานทดแทนของ
ผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง โดยใหความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนจากสวนประสมทางการตลาด 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการขาย  
 2. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงองคกร
ใชเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ประกอบไปดวยตัวแปรสําคัญ คือ ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) บุคลากร
(People) กระบวนการหรือการใหบริการ (Process) และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 3. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนําเสนอกับตลาด เพื่อสนองตอบตอความ
ตองการหรือความจําเปนของผูบริโภค 
 4. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจายสําหรับส่ิมท่ีไดมา ซ่ึงแสดงถึงมูลคาในรูปแบบ
เงินตรา หรืออาจหมายถึงจํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนท่ีใหแลกใหไดมาซ่ึผลิตภัณฑและบริการ 
 5. การสงเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีกระตุนให
กลุมเปาหมายทําการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการในเวลาที่ส้ันลง โดยมีการกําหนดชวยระยะเวลา
ของรายการไวอยางแนนอน 
 6. การจัดจําหนาย (Place) เปนกระบวนการทํางานที่จะทําใหสินคาหรือการบริการ
ไปสูตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาตามที่ตองการ โดยตองพิจารณาจากทําเล ที่ตั้ง เพื่อให
อยูในพื้นที่ที่จะเขาถึงลูกคาได รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีซึ่งจะสนับสนุนการสงมอบ
บริการจากผูผลิตไปยังลูกคาไดงายข้ึน 
 7. เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol or Ethanol) หมายถึง แอลกอฮอลท่ี
ไดจากการหมัก โดยใชผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบ นํามาหมักโดยใชยีสต ทุกสวนของพืช
สามารถนํามาผลิตแอลกอฮอลไดท้ังส้ิน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสวนตาง ๆ ของพืชและเคมีท่ีใชในการยอย
สลายเสนใย เปล่ียนเสนใยเปนแปงและน้ําตาลจนไดผลผลิตเปนเอทานอล 
 8. น้ํามันเบนซินออกเทน 95 หรือน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว คือ น้ํามันเบนซินท่ีไมได
ใชสารตะกั่วในการเพิ่มคาออกเทนใหแกน้ํามัน แตใชสารอ่ืนในการเพิ่มคาออกเทน เชน สาร 
MTBE เปนตน 
 9. สาร Methyl Tertiary Butyl Ether-MTBE คือ สารเคมีที่มีออกซิเจนเปน
องคประกอบผลิตขึ้นไดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหวาง Methanol และ Isobutene เพื่อชวยลด
ปริมาณคารบอน-มอนอกไซด และเพิ่มคาออกเทนในน้ํามันเบนซิน 
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 10. NGV หรือ Natural Gas Vehicles คือ กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต เกิดข้ึนจาก
การนํากาซธรรมชาติ (สวนใหญเปนกาซมีเทน) มาอัดจนมีความดันสูง ประมาณ 3,000 ปอนด/
ตารางนิ้ว (เปนแรงดันท่ีคอนขางสูงมากเทากับ 240 เทาของความดันบรรยากาศ) แลวนําไปเก็บไว
ในถัง ท่ีมีความแข็งแรงทนทานสูงเปนพิเศษ เชน เหล็กกลา เพื่อนํามาเปนเช้ือเพลิงใชทดแทนน้ํามัน
เบนซิลหรือดีเซลในรถยนตประเภทตาง ๆ ซ่ึงสากลเรียกวา Compressed Natural Gas (CNG) หรือ 
กาซธรรมชาติอัด 
 11. กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas - LPG) หมายถึง กาซไฮโดรคารบอน
เหลว คือ โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทีลีน อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง ผสมกันเปนสวนใหญ มีสภาพเปนกาซท่ีอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยมีน้ําหนัก
ประมาณ 1.5-2 เทาของอากาศ เปนเช้ือเพลิงท่ีมีความสําคัญในปจจุบัน ใชกันอยางแพรหลาย ทั้งใน
ครัวเรือน รานอาหาร ภัตตาคาร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และในรถยนต เนื่องจากเปนเช้ือเพลิงท่ี
ขนสงสะดวกไมเปลืองท่ีเก็บ และท่ีสําคัญคือ เผาไหมแลวเกิดเขมานอยกวาเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดของพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ 
 2. ทราบถึงปจจัยท่ีผูบริโภคมีผลตอการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ  
 3. สามารถนําผลของการศึกษาวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง
เพื่อกระตุนสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภค 
 4. สามารถนําผลของการศึกษาวิจัยไปใชสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการ
ใหบริการแกผูประกอบการสถานีบริการ ในการใหบริการแกผูบริโภค 
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บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้ ไดรวบรวมเอกสาร ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

โดยแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 

 1. ความหมายของการตลาด 

 2. ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Integrated Marketing Mix) 

 3. ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

 4. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมซ้ือของผูบริโภค (Factors influence consumer buying 

behaviors) 

 5. แนวคิดและทฤษฎีตรายี่หอ 

 6. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ความหมายของการตลาด 

 Kotler (1997 : 19) ใหความหมายของการตลาดวา เปนกิจกรรมสําคัญท่ีตองการใหบรรลุ

เปาหมาย มีการสนองตอบตอความพึงพอใจและความตองการตาง ๆ ของมนุษย โดยอาศยักระบวนการ

แขงขันและกิจกรรมบูรณาการทางตลาด 

 Stanton and Futrell (1987 : 6) ใหความหมายของการตลาดเปนกิจกรรมธุรกิจท่ีกําหนด

ข้ึนเพื่อที่จะวางแผนราคา สงเสริมการตลาด การจัดจําหนาย คุณคาผลิตภัณฑ การบริการและความคิด

ไปยังตลาดเปาหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 สรุปความหมายของการตลาด คือ การเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการ จากผูผลิตไปสู

ผูบริโภคคนสุดทาย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของผูบริโภค โดยอาศัย

กระบวนการแขงขันและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนเคร่ืองมือทางการตลาด 
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ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Integrated Marketing Mix) 
กก สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึง
บริษัทนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย  
 (Kotler 1997 : 92) สวนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เปนแนวคิดท่ี
สําคัญอยางทางการตลาดสมัยใหม ซึ่งแนวความคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาดน้ี มีบทบาทสําคัญ
ทางการตลาด เพราะเปนการรวมการตัดสินใจทางการตลาดท้ังหมด เพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน 
เพื่อใหธุรกิจสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย เราเรียกสวนประสมทางการตลาดวา 7 
P’s ซ่ึงองคประกอบท้ัง 7 กลุมนี้ จะทําหนาท่ีรวมกันในการส่ือขาวสาร ทางการตลาดใหแกผูรับสาร
อยางมีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) ตามทฤษฏีของ คอลเลอร 
(Kotler 2002, อางถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547) ประกอบดวย 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีนําเสนอแกตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและสรางคุณคา (Value) ใหเกิดข้ึนโดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายแกลูกคาตองมี
คุณประโยชนหลัก (Core Benefit) ตองเปนผลิตภัณฑท่ีลูกคาคาดหวัง (Expect product) หรือเกิน
คาดหวัง (Augmented Product) รวมถึงการเสนอผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ (Potential Product) เพ่ือ
ความสามารถในการแขงขันในอนาคต การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
  1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) หรือความแตกตาง
ทางดานการแขงขัน หมายถึง คุณสมบัติทางดานผลิตภัณฑและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเหนือกวาคูแขงขัน
อ่ืน ๆ ประกอบดวย 
   1.1.1 ความแตกตางกันดานบริการ (Service differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันดานการบริการท่ีเหนือกวาคูแขงและลูกคาพึ่งพอใจ หรืออาจเรียกวา ผลิตภัญฑ
ควบซ่ึงประกอบดวย การติดต้ัง การขนสง การฝกอบรมลูกคา บริการใหคําแนะนําลูกคา การซอมแซม
และการบริการอ่ืน ๆ  
   1.1.2 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) เปนกิจกรรมการ
ออกแบบลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขงขันและสามารถสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา 
   1.1.3 ความแตกตางกันดานบุคลากร (Personal differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันในคุณสมบัติของบุคลากร จากการฝกฝนพนักงานใหมีคุณภาพเหนือกวาคูแขงขัน 
   1.1.4 ความแตกตางดานภาพลักษณ (Image differentiation) เปนการสราง
ความแตกตางกันดานความรูสึกนึกคิดของลูกคาท่ีมีผลตอผลิตภัณฑ ซ่ึงเนนหนักดานจิตวิทยา หรือ
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อารมณ หรือสัญลักษณ แมวาผลิตภัณฑตาง ๆ จะสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภคได
เหมือนกันแตผูบริโภคจะรูสึกถึงความตองการในภาพลักษณของผลิตภัณฑ 
  1.2 พิจารณาจากองคประกอบของดานผลิตภัณฑ (Product Component) ซึ่ง
ประกอบดวยประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา ไดแบงออกเปน 
4 ระดับ  คือ 
   1.2.1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานสําหรับ
ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคไดรับจากการซ้ือสินคาโดยตรง 
   1.2.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) หมายถึง ลักษณทางกายภาพท่ี
ผูบริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูได เปนตัวเสริมผลิตภัณฑใหทําหนาท่ีสมบูรณหรือเชิญชวนใหใช
มากยิ่งข้ึน 
   1.2.3 ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง ประโยชนเพิ่มเติมหรือ
บริการท่ีผูบริโภคจะไดรับควบคูไปกับการซ้ือสินคา ประกอบดวย การบริการกอนและหลังการขาย 
เชนการติดต้ัง การขนสง 
   1.2.4 ผลิตภัณฑคาดหวัง (Expect Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและ
เง่ือนไขท่ีผูบริโภคหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงเม่ือมีการซ้ือสินคา 
  โดยสรุปความหมายของผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนําเสนอกับผูบริโภคเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจใหบริโภคผลิตภัณฑตองมีคุณคา (Value) ในสายตาลูกคาคุณคาของสินคา
ในรูปตัวเงินก็คือราคา (Value) ของสินคาผูขายจะเปนผูกําหนดราคาผลิตภัณฑ ผูซ้ือจะเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือก็ตอเม่ือมีการยอมรับในสินคานั้น ผลิตภัณฑประกอบดวยส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของมนุษยเปนคุณสมบัติท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได ตลอดจนผลประโยชนท่ีคาดหวัง 
ผลิตภัณฑประกอบดวยสินคา บริการ และความคิด สินคา (Goods) เปนส่ิงท่ีสัมผัสได แตบริการ 
(Services) สัมผัสไมได เกิดจากการใชความพยายามของมนุษย สวนความคิด (Idea) อาจจะเปน
ปรัชญา (Philosophies) บทเรียน (Lessons) แนวคิด (Concepts) และขอเสนอแนะ (Advice) 
 2. ราคา (Price) คือ ตนทุนท้ังหมดท่ีลูกคาตองจายในการแลกเปล่ียนกับสินคาหรือ
บริการ รวมถึงเวลาความพยายามในการใชความคิดและกอพฤติกรรม ซ่ึงจะตองจายพรอมราคาของ
สินคาท่ีเปนตัวเงิน ดังนั้นราคาจึงมีบทบาทในการกําหนดวาลูกคาจะซ้ือผลิตภัณฑหรือไม รวมท้ังมี
อิทธิพลตอความสามารถในการทํากําไรของผลิตภัณฑดวย ซ่ึงสามารกําหนดกลยุทธดานราคา 
(Price policies Strategies) มีดังนี้ 
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  2.1 การใหสวนลด (Discount) คือ สวนลดท่ีลดใหจากราคาท่ีกําหนดไวในรายการ
เพื่อใหผูบริโภคกระทําหนาท่ีทางการตลาดบางอยางท่ีเปนประโยชนตอผูขาย เชน สวนลดปริมาณ 
สวนลดการคา สวนลดเงินสด 
  2.2 กลยุทธการตั้งราคาเพื่อสงเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เปนกลยุทธการ
ตั้งราคาเพ่ือจูงใจผูบริโภคใหซ้ือสินคามากยิ่งข้ึน เชน การตั้งราคาลอใจ การตั้งราคาในเทศกาลพิเศษ 
การขายแบบคิดดอกเบ้ียตํ่าหรือการขายแบบศูนยเปอรเซนต สัญญาการรับประกันและการ
ใหบริการ 
  2.3 นโยบายระดับราคา (The level of prices policy) ผูผลิตจะกําหนดราคาสินคา
ตามตําแหนงสินคาของธุรกิจ เพื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ผูผลิตอาจต้ังราคา ณ ระดับราคาท่ีเทากัน
ต่ํากวาหรือสูงกวาระดับราคาตลาด ไมวาจะต้ังราคาแบบไหนก็ตาม จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจ
ในดานราคาเสมอ 
  2.4 นโยบายราคาเดยีว (One price policy) หมายถึง การท่ีผูผลิตคิดราคาสินคา ชนิด
หนึ่งสําหรับผูซ้ือทุกรายในราคาเดียวกัน ภายใตสถานการณท่ีเหมือนกัน นโยบายราคาเดียวไมได
หมายความวา ราคาท่ีตั้งไวไมสามารถเปล่ียนแปลงไดแตราคาท่ีตั้งสามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา
ท่ีตองการ 
  2.5 กลยุทธการลดราคา (Mark Down) เปนการลดราคาลงจากราคาเดิมที่กําหนด
ไว ทั้งนี้ไมไดขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด ภาวะการแขงขัน หรือสิ่งแวดลอมท่ี
เปล่ียนไป 
  โดยสรุปความหมายของราคา (Price) เปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูป
ของเงินตรา ผูบริโภคจะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ
ที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสินคาเปนสวนหนึ่งท่ีจะจูงใจใหเกิด
การซ้ือ บางคร้ังการต้ังราคาสินคาใหสูง อาจเปนการทําใหผูบริโภคบางกลุมซ้ือผลิตภัณฑ เพราะ
ตองการไดรับความภูมิใจจากการซ้ือหรือการใชผลิตภัณฑราคาแพง ๆ ในแตละตราสินคาตางก็มี
การโฆษณาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตาง ๆ ของสินคากันมากจนหาความแตกตางไมคอยได
ดังนั้นราคาจึงเปนปจจัยท่ีผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซ้ือ 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกระบวนการทํางานที่จะทําใหสินคาหรือ
การบริการไปสูตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาตามที่ตองการ โดยตองพิจารณาจากทําเล 
ที่ตั้ง เพื่อใหอยูในพื้นที่ที่จะเขาถึงลูกคาได รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีซึ่งจะสนับสนุน
การสงมอบบริการจากผูผลิตไปยังลูกคาไดงายขึ้น สามารถใหบริการผานชองทางการจัดจําหนาย
ได 4 วิธี คือ 
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  3.1 การใหบริการผานราน (Outlet) เปนลักษณะการใหบริการแบบการเปดรานคา
ตามแหลงชุมชนหรือหางสรรพสินคา แลวขยายสาขาออกไปเพื่อบริการลูกคาไดสูงสุด โดยมี
วัตถุประสงคทําใหผูรับการบริการและผูรับบริการมาพบกัน ณ สถานท่ีแหงหนึ่งโดยการเปดรานคา
ข้ึนมา 
  3.2 การใหบริการถึงท่ีบานผูบริโภคหรือสถานท่ีผูบริโภคตองการเปนลักษณะการ
ใหบริการโดยจัดสงพนักงานไปบริการถึงท่ี 
  3.3 การใหบริการผานตัวแทนเปนลักษณะการใหบริการแบบขยายธุรกิจดวยการ
ขายแฟรนไชสหรือการจัดต้ังตัวแทนในการใหบริการ 
  3.4 การใหบริการผานทางอีเลคโทรนิกส เปนลักษณะการใหบริการ โดยอาศัย
เทคโนโลยีมาชวยการลดตนทุนเพื่อทําใหการบริการเปนไปอยางสะดวกและทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 
  โดยสรุปความหมายของชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของ
ชองทางซึ่งประกอบดวย สถาบันและกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายสินคาและบริการ จากองคการ
หรือผูผลิตไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด คือ สถาบันทางการตลาด อาจจะเปนคน
กลางตาง ๆ สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัวสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และ
การเก็บรักษาคลังสินคา เปนตน 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนสื่อการตลาดที่ตองแนใจวาตลาดเปน
เปาหมายเขาใจและใหคุณคาแกสิ่งที ่เสนอขาย โดยสวนประสมของการสงเสริมการตลาด
ประกอบดวย 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) ใชสรางภาพพจนระยะยาวใหกับผลิตภัณฑและ
บริการ ทําใหเกิดการขายเร็วข้ึน 
  4.2 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนการส่ือขาวสารท่ีอาจนําลูกคาไปยัง
ผลิตภัณฑ หรือเปนส่ิงจูงใจท่ีมีคุณคาตอลูกคา ประกอบดวยเคร่ืองมือมากมายเชน คูปอง การแจก 
การแถม เปนตน 
  4.3 การประชาสัมพันธและการพิมพเผยแพร (Public relation) เปนการสรางความ
เช่ือถือใหกับผลิตภัณฑ หรือการดําเนินงานของบริษัทใหเขาถึงลูกคาท่ีชอบหลีกเล่ียง พนักงานขาย
และโฆษณา 
  4.4 การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) เปนการสรางความนิยมชมชอบ
ความเช่ือและตัดสินใจเลือกและการกอปฏิกริยาซ้ือโดยอาศัยบุคคลเปนผูแจงขาวสาร 
  4.5 การตลาดทางตรง (Direct market) เปนการสงขาวสารสูบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ 
ไดอยางรวดเร็ว ผานเคร่ืองมือท่ีมีหลายรูปแบบ เชน จดหมายตรง ทางโทรศัพท 
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  โดยสรุปความหมายของการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสาร
เกี่ยวกับขอมูล ระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แจงขาวสารหรือชักจูงใจผูซ้ือและการติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย และการติดตอส่ือสาร
โดยไมใชคน เชน การโฆษณาในส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ ใบปลิว หนังสือพิมพ และนิตยสารเปนตน 
 5. บุคคล (People) คือ ปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูบริโภครับรูถึงคุณภาพของสินคา การ
จัดเตรียมกระบวนการเกี่ยวกับบบุคคลเปนส่ิงสําคุญอยางยิ่ง ตั้งแต การสรรหา รับเขาทํางาน 
ฝกอบรม และการกระตุนพนักงาน และโดยเฉพาะอยางอยิ่งในสวนท่ีตองติดตอกับผูบริโภค
โดยตรง บุคลากรเปนสวนสําคัญท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ บุคลากรสามารถสรางความ
พอใจ ดึงลูกคากลับมาหรือไลลูกคาไปจากการปฏิสัมพันธ (Interaction) กับลูกคาเพียงคร้ังเดียว 
ดังนั้นการเลือก การฝกอบรมและการจูงใจพนักงาน ทําใหเกิดความแตกตางในการทําใหลูกคา
พอใจไดเปนอยางมาก 
  โดยสรุปความหมายของบุคคล (People) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ ซ่ึงไดจาก
การคัดเลือก การฝกอบรมและแรงจูงใจพนักงาน ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ
มากข้ึนแตกตางเหนือคูแขง พนักงานควรมีความรูความสามารถมีทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองตอ
ลูกคา มีความนาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ ส่ือสารกับลูกคาไดดี มีความสามารถในการแกปญหาตาง 
ๆ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง 
 6. กระบวนการ (process) เปนสวนผสมทางการส่ือตลาดท่ีอาศัยการสรางสรรคและ
การสงมอบสวนประกอบของผลิตภัณฑ โดยอาศัยกระบวนการท่ีวางแผนมาเปนอยางดี ตองอาศัย
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ หรือเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการทําใหเกิดกระบวนการสงมอบบริการท่ีมี
คุณภาพ เพื่อจัดสงสินคาหรือบริการใหกับผูบริโภคเกิดความประทับใจ 
  โดยสรุปความหมายของกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการ
ใหบริการแกลูกคา ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบเปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา 
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction) การทักทายและตอนรับลูกคา
ท่ีมาใชบริการภายในสถานีบริการน้ํามัน การคิดราคานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเท่ียงตรง การแกไขปญหาตาง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  
 7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนองคประกอบของธุรกิจท่ีผูบริโภค
สามารถมองเห็นใชเปนเกณฑในการพิจารณา เปนการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือการบริการ ตัวอยาง
ของส่ิงท่ีมองเห็นได เชน อาคาร สํานักงาน รถยนตของบริษัท ส่ิงพิมพ บริษัทจดทําหรือเลือกใช 
และในบางครั้งผูบริโภคอาศัยส่ิงแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซ้ือ 
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพยิ่งดูสวยงามหรูหราเพียงใด การไดรับการบริการนาจะมีคุณภาพสูงไปดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 15 

  โดยสรุปความหมายของลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการพัฒนา

รูปแบบการใหบริการ โดยการสรางคุณภาพรวม เพ่ือสรางคุณคาใหแกลูกคา ไดแก สภาพแวดลอม

ของสถานท่ีใหบริการ การออกแบบตกแตงและแบงสวนการใชพื้นท่ีในสถานีบริการน้ํามัน

เช้ือเพลิง การดูแลเอาใจใสในความอยูและทรัพยสินของลูกคาใหมีความปลอดภัยอยูเสมออยูเสมอ

และลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคาไดและทําใหมองเห็นภาพลักษณของการ

บริการไดอยางชัดเจนดวย 

 

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

 ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และกอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2547 : 53) ไดใหความหมายไววา 

พฤติกรรมผูบริโภคเปนการแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและ

บริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตัดสินใจท่ีมีผลตอการแสดงออกเหลานี้ 

 อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 6) ไดใหคําจํากัดความของพฤติกรรม

ผูบริโภควา เปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลกระทําเม่ือไดรับบริโภคหรือสินคาบริการ รวมไปถึงการ

ขจัดสินคาหรือบริการหลังการบริโภคดวย 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 11) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการ

กระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และการใชซ่ึงสินคาและ

บริการทั้งหลาย รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงมีมาอยูกอนแลวและเปนส่ิงท่ีมีสวนในการ

กําหนดใหเกิดการกระทําดังกลาว 

 พิมล ศรีวิกร (2542 : 6) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการกระทําท่ี

ผูบริโภคแสดงออก ไดแก การคนหา การเลือกซ้ือ การเลือกใช การประเมินผลในการใชสอย

ผลิตภัณฑนั้น ๆ รวมถึงการบริการท่ีผูบริโภคพึงไดหรือพึงจะไดรับ ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนท่ี

คาดวาจะสนองตอความตองการของผูบริโภคนั้น ๆ ได 

 ธงชัย สันติวงศ (2531 : 50) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการ

วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวงท่ีมีอิทธิพลเหนือผูบริโภค ทําใหตัดสินใจซ้ือสินคาและ

บริการ ซ่ึงโดยการเขาใจถึงสาเหตุตาง ๆ ท่ีมีผลในการจูงใจหรือการตัดสินใจของผูบริโภคเอง ท่ีจะ

ทําใหนักการตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภคได 
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 สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ผลสะทอนจากการตัดสินใจของลูกคาท่ีเกี่ยวของ
กับการซ้ือและการใชสินคา หรือบริการ โดยเกิดจากส่ิงกระตุนทางการตลาด ถูกปอนเขาสูความรูสึก
นึกคิดของผูบริโภคท่ีเปรียบเสมือนกลองดํา ผานกระบวนการตัดสินใจในดานตาง ๆ ซ่ึงแสดงเปน
ลักษณะพฤติกรรมการซ้ือ 
 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค เปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจ เพื่อนําเอาไป
พัฒนาและปรับปรุงสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ซ่ึงทฤษฏีท่ีนํามาใชไดแก ทฤษฏี
พฤติกรรมของผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2541) ดังนี้ 
 พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการ
คนหา การซ้ือ การใชประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนองความ
ตองการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทําของผูท่ีบริโภคที่
เกี่ยวกับการซ้ือและการใชสินคา 
 1. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior)  เปนการคนหา
หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของการซ้ือและการใชของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาด
สามารถจัดกลยุทธการตลาด (Market Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
อยางเหมาะสม 
  Kotler (1997 : 172) ไดใหแนวทางในการศึกษาตลาดใหม โดยใช 6Ws และ 1H กับ 
7Os เปนคําถามเพ่ือใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค  
  คําถามเพื่อใชคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบดวย Who?  What?  Why?  Who?  When?  Where?  และ  How?  เพื่อคนหาคําตอบ 7 
ประการ หรือ 7Os  ซ่ึงประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasion, 
Outlets และ Operation   ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 คําถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H เพื่อคนหาคําตอบ 
 

6Ws และ 1H 7Os 
ใครอยูในตลาดเปาหมาย (who) ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 

ผูบริโภคซ้ืออะไร (what) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) 
ผูบริโภคจึงซ้ือ (why) วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (who) กลุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ (Organization) 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

6Ws และ 1H 7Os 
ผูบริโภคซ้ือเม่ือไหร (when) โอกาสในการซ้ือ (Occasion) 
ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (where) ชองทางหรือแหลงท่ีซ้ือ (Outlets) 
ผูบริโภคซ้ืออยางไร (how) ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operation) 

 
ท่ีมา : Philip Kotler,  Marketing management : Analysis, Planning, Implementation and Control  
9thEd.  (New Jersey : Prentice-Hall, 1977), 172. 
 
 2. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model)  เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจะเร่ิมตนจากการที่เกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิด
ความตองการ ส่ิงกระตุนท่ีผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึง
เปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการ
ตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision) ดังตารางท่ี 2 
  ปณิศา ลัญชานนท (2548 : 96-98) ไดอธิบายเกี่ยวกับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภควา 
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมี
จุดเร่ิมตนการที่เกิดส่ิงกระตุนท่ีทําใหเกิดความตองการส่ิงกระตุนจะผานเขามาในความรูสึกนึกคิด
ของผูซ้ือ เปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ
จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ ซ่ึงจะนําไปสูการตอบสนองของผูซ้ือหรือการ
ตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 80) ไดแสดงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 7 
คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค รวมท้ังการใชกลยุทธการตลาดให
สอดคลองกับคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ดังแสดงในตารางท่ี 2  
  จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูท่ีมีส่ิงกระตุน กลาวคือ เกิดความตองการกอนแลวทําให
เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R theory โดยมีรายระเอียดดัง
ทฤษฏีนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค (7Os) 

 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธตลาดท่ีเกี่ยวของ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
 (Who is in the target 

Market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants)ทางดาน 
1. ประชากรศาสตร 
2. ภูมิศาสตร 
3. จิตวิทยาหรือจติวิเคราะห 
4. พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) 
ประกอบดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ 
ราคา การจัดจาํหนาย และการ
สงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมและ
สามารถสนองความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 
 (What does the 

consumer Buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ
(Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภค
ตองการจากผลิตภัณฑ ก็คือ
ตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ
และความแตกตางท่ี
เหนือกวาคูแขงขัน 

กลยุทธดานผลติภัณฑ  (Product  
Strategies) ประกอบดวย 
1. ผลิตภัณฑหลัก 
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การ
บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ
บริการ คุณภาพ ลักษณะนวตักรรม 

3. ผลิตภัณฑควบ 
4. ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง  
5. ศักยภาพการผลิตภัณฑความ
แตกตางทางการแขงขัน
ประกอบดวยความแตกตางดาน
การผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน 
และภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does consumer 
Buy?)  

วัตถุประสงคในการซ้ือ
(Objectives) ผูบริโภคซ้ือ
สินคา เพื่อสนองความ
ตองการของเขาดานรางกาย 
และดานจิตวทิยาซ่ึงตอง
ศึกษาถึงปจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซ้ือคือ  
 

กลยุทธท่ีใชมาก คือ 
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

strategies) 
2. กลยุทธสงเสริมการตลาด 

(Promotion Strategies) 
ประกอบดวย กลยุทธการโฆษณา 
การขายโดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขายใหขาว การ
ประชาสัมพันธ 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธตลาดท่ีเกี่ยวของ 
 1. ปจจัยภายในหรือปจจัย

ทางจิตวิทยา 
2. ปจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
3. ปจจัยเฉพาะ 

3. กลยุทธดานราคา(Price strategies)  
4. กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย (Distribution channel 
strategies) 

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ  

 (Who Participates in the 
buying?) 

บุคคล บทบาทกลุมตาง ๆ 
(Organization) ท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือ
ประกอบดวย 
1. ผูริเร่ิม 
2. ผูมีอิทธิพล 
3. ผูตัดสินใจซื้อ 
4. ผูซ้ือ 
5. ผูใช 

กลยุทธใชมากคือ กลยุทธการ
โฆษณาและ (หรือ) กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Advertising and 
promotion strategies)โดยใชกลุม
อิทธิพล 
 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด  
(When does the consumer 

buy?)  

โอกาสในการซ้ือ 
(Occasions) เชน ชวงเดือน
ใดของป ชวงฤดูกาลใดของ
ป ชวงวนัใดของเดือน 
ชวงเวลาใดของวัน โอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญ
ตาง ๆ  

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
strategies) เชน ทําการสงเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงสอดคลองกับ
โอกาสในการซ้ือ 
 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง 
(Outlets) ท่ีผูบริโภคทําการ
ซ้ือ เชน หางสรรพสินคา 
ซุปเปอรมาเก็ต รานขายของ
ชํา บางลําพู พาหุรัด สยามส
แควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางในการจดัจําหนาย
การตลาด (Distribution channel 
strategies) บริษัทนําผลิตภณัฑสู
ตลาดเปาหมาย โดยพิจารณาวาจะ
ผานคนกลางอยางไร 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธตลาดท่ีเกี่ยวของ 
7. ผูบริโภคซ้ือยางไร 
 (How does the 

consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
(Operation) ประกอบดวย  
1. การรับรูปญหา 
2. การคนหาขอมูล 
3. การประเมินผล
ทางเลือก  
4. การตัดสินใจซ้ือ 
5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ

กลยุทธท่ีใชมากตือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณา การขายโดยใชพนกังาน
ขาย การสงเสริมการขาย การใหขาว 
และการประชาสัมพันธ การตลาด
เชน พนกังานขายจะกําหนด
วัตถุประสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจซ้ือ 

 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,  กลยุทธการตลาด การบริการการตลาด และกรณศึีกษา 
(กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ, 2541), 80. 
 
 Bearden, Ingram and La Forge (2001 : 80) ใหความหมายวา ความเขาใจในพฤติกรรม
ผูบริโภคชวยในการออกแบบกลยุทธทางดานตลาด และการนํากลยุทธทางการตลาดมาใชอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ความรูท่ีไดจากประสบการณและการวิจัยตลาด ชวยในการพัฒนาภาพพจนตรา
ยี่หอ และชวยในการออกแบบกลยุทธการกําหนดตําแหนงทางการตลาดไดเหมาะสมยิ่งข้ึน การเขาใจ
ผูบริโภคยังชวยในการกําหนดกลยุทธการบริการใหสามารถเรียกลูกคาคืนจากคูแขงได การรูส่ิงจูงใจ
และความตองการของผูบริโภคยังชวยเพิ่มความสามารถในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 
 Kotler and Armstrong (2006 : 129) ไดกลาววา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคา
ตลอดเวลา กิจการขนาดใหญสวนมากจะทําการคนหาหรือวิจัยการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยาง
ละเอียด เพ่ือตอบคําถามใหไดวา ผูบริโภคซ้ืออะไร ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบริโภคซื้อเทาไหรและซ้ือ
อยางไร ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด และผูบริภคซ้ือทําไม นักการตลาดสามารถศึกษาวาแทจริงแลว ผูบริโภค
ซ้ืออะไร ซ้ือท่ีไหน และซ้ือเทาไหร ซ่ึงการศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค หรือกลองดําเปน
ภาระหนักของนักการตลาด คําตอบเหลานี้จะซอนอยูในความคิดของผูบริโภคอยางมิดชิด จุดเร่ิมตน
เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภค คือ แบบจําลองส่ิงกระตุน-การตอบสนองของพฤติกรรม
ผูบริโภค (Stimulus-response model) ดังภาพ 
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ภาพท่ี 2   รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือ 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, กลยุทธการตลาด การบริการการตลาด และกรณศึีกษา 
(กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ, 2541). 
 
 1 .ส่ิงกระตุน (stimulus) 
  ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย (Inside stimulus) และส่ิงกระตุนจาก
ภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอกเพื่อใหผูบริโภค
เกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา (Buying motive) ซ่ึง
อาจใชเหตุจูงใจซ้ือดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานจิตวิทยาก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกอาจ
ประกอบดวย 2 สวน คือ  
  1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาด
สามารถควบคุมและจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนเดียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 
ประกอบดวย 

สิ่งกระตุนทางการตลาด สิ่งกระตุน 

ลิตภัณฑ เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ การเมือง 

ราคา วัฒนธรรม 

การจัดจําหนาย เศรษฐกิจ 

การสงเสริมการตลาด 

 

กลองดําหรือ

ความรูสึกนึก

ติดของผูอาน 

การตอบสนองของผูซื้อ 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณในการซื้อ 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 

การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล 

การประเมินผลทางการเลือก 

การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมภายหลังซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ 

ปจจัยทางดานวัฒนธรรม 
ปจจัยดานสังคม  
ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยดานจิตวิทยา 
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   1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงามเพื่อกระตุนความตองการ 
   1.1.2 ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 
   1.1.3 ส่ิงกระตุนดานการจัดชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) 
เชน การจัดจําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความ
ตองการซ้ือ 
   1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาอยาง
สมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอัน
ดีกับบุคคลท่ัวไปเหลานี้ ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซ้ือ 
  1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ี
อยูภายนอกองคกร ซ่ึงบริษัทความคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ไดแก 
   1.2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
   1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานการ
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 
   1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฏหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฏหมาย
เพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่ง จะมีผลตอการเพิ่มหรือลดตอความตองการของผูซ้ือ 
   1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture) เชน ขนบธรรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลตาง ๆ จะมีผลใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลนั้น 
 2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) 
  ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไม
สามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผู
ซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
  2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย
ตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดายจิตวิทยา 
  2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer decision process) ประกอบดวย
ข้ันตอน คือ การรับรู ความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
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 3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) 
  การตอบสนองของผูซ้ือหรือการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคหรือผูซ้ือ (Buyer‘s purchase 
decision) จะมีการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา มี
ทางเลือก คือ นมสดกลอง บะหม่ีสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน 
  3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือกนมเปร้ียวผสมน้าํ
ผลไมพรอมดื่ม จะเลือกยี่หอดัชมิลล 
  3.3 การเลือกผูขาย (Dealer choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคา
ใดหรือรานคาใกลบานรานใด เปนตัน 
  3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา 
กลางวัน หรือเย็น ในการซ้ือนมเปร้ียวผสมน้ําผลไมพรอมดื่ม 
  3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซ้ือ 
หนึ่งขวด คร่ึงโหล หรือหนึ่งโหล เปนตน 
 4. ลักษณะของผูซ้ือ 
  ประกอบดวยปจจัย 4 คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล 
และปจจัยทางดานจิตวิทยา ดังภาพท่ี 2 
 5. ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ 
  มี 5 ข้ันตอนดวยกันคือ การกระตุนความตองการ การคนหาขอมูล การประเมิน 
ทางเลือก การตัดสินใจ และความรูสึกภายหลังการซ้ือ 
  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ  
  1. อายุ (Age) อายุท่ีแตกตางจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน 
  2. วงจรชีวิตครอบครัว (Life circle) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของแตละบุคคลใน
ลักษณะของการมีครอบครัว 
  3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาแตกตางกัน 
  4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economics circumstances) หรือรายได (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของแตละบุคคลแตละบุคคลจะกระทบตอสินคาและการบริการท่ีเขาจะตัดสินใจซ้ือ 
  5. การศึกษา (Education) ผูมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพมากกวาผูท่ีมีการศึกษาตํ่า 
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  6. คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือ
คุณคา หมายถึง คานิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือแนวความคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สวนรูปแบบการ
ดํารงชีวิตหมายถึง รูปแบบการดํารงชีวิตในโลกมนุษย 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ปจจัยกําหนดลักษณะของผูซ้ือ 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,  กลยุทธการตลาด การบริการการตลาด และกรณศึีกษา 
(กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ, 2541). 
 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมซ้ือของผูบริโภค (Factors influence consumer buying behaviors) 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกันของผูบริโภคแตละ
คน  มีทั ้งปจจัยที ่เก ิดจากตัวผู บริโภคเอง  และปจจัยที ่มาจากความสัมพันธระหวางบุคคล 
(Maslow, อางถึงใน สุดาดวง  เรืองรุจิระ 2541 : 84-87) 
 1. ปจจัยดานลักษณะเฉพาะของบุคคล 
  บุคคลที่มีความแตกตางในเร่ืองเพศ อายุ รายได สถานภาพของครอบครัวและอาชีพ 
จะมีความตองการความคิดเห็นตาง ๆ แตกตางไปตามปจจัยเหลานี้ ดังนั้นจึงตองศึกษาพื้นฐาน
เฉพาะบุคคล เชน ผูมีอายุแตกตางกันไมตองการเปาหมายในชีวิตเหมือนกัน ผูมีรายไดนอยตองการ
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สินคาราคาพอสมควร คุณภาพพอใชได ปริมาณใหเพียงพอ แตผูมีรายไดสูงตองการสินคาคุณภาพ
เยี่ยม ราคาไมเกี่ยง ปริมาณไมตองมาก สวนเร่ืองเพศ ก็มีผลตอการตัดสินใจเชนกัน เพราะเพศหญิง
และเพศชายอาจมีความตองการในการเลือกซ้ือสินคาและบริการท่ีตางกัน 
 2. ปจจัยดานจิตวิทยา 
  2.1 ความตองการและแรงจูงใจ (Motive) ไดกลาวถึงสาเหตุเบ้ืองตนในการซ้ือ
ผลิตภัณฑวา ผูบริโภคจะตองเกิดความตองการแรงจูงใจใหกระทําการซ้ือ เพื่อไปบําบัดความ
ตองการ และความตองการของแตละบุคคลจะไมเหมือนกัน มีหลาย ๆ ลักษณะ หลายระดับความ
ตองการและความตองการ สามารถนําหลักของ A. H. Maslow ในเร่ือง Hierarchy of needs มา
ประยุกตใชในการศึกษาความตองการของผูบริโภคใหทราบวาเปนความตองการทางดานรางกาย 
ตองการความปลอดภัย ตองการใหสังคมยอมรับ ตองการฐานเดน ตองการประสบความสําเร็จใน
ชีวิตมีช่ือเสียง เม่ือทราบวาผูซ้ือมีแรงจูงใจหรือความตองการระดับใด นักการตลาดจะเลือกกลยุทธ
ท่ีเหมาะสมมาใชกระตุนความตองการไดถูกตอง จะนําไปสูการซ้ือได 
  2.2 การรับรู (Perception) การรับรูของแตละบุคคลมีระดับความเร็ว-ชาแตกตางกัน 
บางคนเขาใจเร่ืองราวท่ีผานเขามาในการรับรูไดรวดเร็ว แตบางคนตองการบอกเลาซํ้า ๆ หลาย ๆ 
คร้ัง จึงจะไดรับรูเขาใจได นอกจากนั้น ดวยปจจัยประกอบดานส่ิงแวดลอมตาง ๆ จะทําใหการแปล
ความหมายจากการรับรูแตกตางกันออกไป การเสนอขอมูลเพื่อสรางแรงกระตุนใหเกิดการซ้ือ จึง
ตองศึกษาลักษณะการรับรูของกลุมตลาดเปาหมายและเลือกขอมูลขาวสารที่กลุมตลาดเปาหมายจะ
รับรูไดงาย พฤติกรรมการรับรูโดยไมตั้งใจ เปนส่ิงท่ีไมควรมองขาม การโฆษณาท่ีแฝงตัวไปกับการ
เสนอขาวสารขอมูลอ่ืน ๆ แตทําซํ้า ๆ สมํ่าเสมอจะคอย ๆ แทรกซึมเขาไปสูการรับรูไดเชนกัน  
  2.3 ทัศนคติ (Attitude) ความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางบวกหรือลบ 
ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรู เชน ผูบริโภคท่ีมีทัศนคติไมดีตอสถานีบริการน้ํามันแหงหนึ่ง ซ่ึงอาจมีการ
บริการที่ไมดี ผูบริโภครายนั้นจะไมเช่ือถือและปฏิเสธการใชบริการสถานีบริการแหงนั้น แตหาก
ผูบริโภครายนั้นยอมเห็นดีท่ีจะเลือกใชบริการสถานีบริการนํ้ามันนั้นอีก ผูประกอบการจึงตอง
พยายามเปล่ียนทัศนคติของผูบริโภคใหได กระตุนใหเกิดการยอมรับจากการใหขอมูลมาก ๆ พรอม
ตัวอยางหรือสาธิตทดลองซํ้า ๆ จะชวยเปล่ียนแปลงทัศนคติได 
 3. ปจจัยดานสังคม 
  3.1 ครอบครัว (Family) เปนกลุมสังคมท่ีใกลชิดตัวบุคคลมากท่ีสุด ลักษณะของผู
เล้ียงดู พอแม วิธีการเล้ียงดู รูปแบบการดํารงชีวิต อาหาร ความเปนอยูและวิธีปฏิบัติตอกันใน
ครอบครัวท่ีแตละบุคคลไดรับการหลอหลอมต้ังแตเกิด จะคอย ๆ ซึมซับเขาไปเปนแบบอยางท่ีจะ
นํามาปฏิบัติ ตามแตละครอบครัวจะมีระเบียบปฏิบัติแตกตางกันเปนวัฒนธรรมของครอบครัวแตละ
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ครอบครัว และพฤติกรรมเหลานี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ การรับรู การเลือกส่ิงท่ีจะตอบสนองความ
ตองการแตกตางกัน 
  3.2 กลุมอางอิง (Reference group) เม่ือบุคคลเติบโตข้ึนจะมีสังคมเพ่ิมเติม นอกจาก
ครอบครัว มีเพ่ือนรวมสถานศึกษา มีเพื่อนรวมงาน เพื่อนบาน เพื่อนรวมอาชีพ ฯลฯ dการที่ตองเขา
กลุมสังคมตาง ๆ ใหไดจะทําใหแตละบุคคลพยายามปรับตัว และปฏิบัติตามอยางกลุมท่ีตนเอง
พยายามเขาไปสังกัด อีกท้ังจะมีการเรียนรูเพิ่มข้ึนตามวัยและขอมูลท่ีไดรับเขามา ทําใหมีการพัฒนา
ในลักษณะตามอยางบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีตนเองนิยมยกยอง ดังนั้นการใชบุคคลบางกลุมเปนผูเสนอขาย
ผลิตภัณฑในโฆษณา จึงเปนการใชประโยชนจากกลุมอางอิงนั่นเอง 
  3.3 วัฒนธรรม (Culture) ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจําวันของ
ชุมชนใหญท่ีแตละบุคคลเปนสวนหนึ่ง เชน เช้ือชาติ ศาสนา หรือทองถ่ิน จะเปนกรอบกํากับ
พฤติกรรมการแสวงหาส่ิงตอบสนองความตองการของบุคคลอยางมาก เชน ประเพณีทองถ่ินหรือ
เช้ือชาติ ใหสตรีแตงกายมิดชิด การเลือกซ้ือเส้ือผาเคร่ืองแตงกายยอมจะจํากัดขอบเขตของแบบ
เส้ือผาไปดวย ดังนั้นการศึกษาถึงลักษณะของวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ จะชวยใหนักการตลาด
เขาใจพฤติกรรมการซ้ือของตลาดเปาหมายไดดีข้ึน และมีความจําเปนมากตอการตลาดระหวาง
ประเทศแตละชนชาติ แตละภูมิประเทศแตละภูมิภาค จะมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันไป 
แมแตเร่ืองเล็กนอยก็อาจทําใหเกิดความลมเหลวทางการตลาดได 
  
แนวคิดเก่ียวกับตรายี่หอ 
 แนวคิดเกี่ยวกัยตรายี่หอ (Kotler 2003, อางถึงใน อุไรวรรณ แยมนิยม 2547) ไดให
แนวคิดไววา ตรายี่หอเปนตัวใหคํานิยามแกสินคาหรือผูผลิต ซ่ึงตรายี่หออาจจะเปน ช่ือ เคร่ืองหมาย
ทางการคา สัญญาลักษณ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไดคิดออกแบบมา เพื่อสรางความแตกตางใหกับ
สินคาหรือการบริการของผูคาและจะไดรับการคุมครองภายใตกฏหมายใหใชช่ือตรายี่หอตลอดไป 
ตราย่ีหอท่ีดีจะสามารถส่ือความหมายถึง การรับประกันคุณภาพท่ีดีของสินคาและการบริการนั้น ๆ 
แตในขณะเดียวกัน ตรายี่หอมีความซับซอนมากกวาความเปนสัญลักษณของสินคาเทานั้น ตรา
สินคายังสามารถกระจายความหมายของตัวมันเองออกไปเปนความหมายใน 6 ระดับ 
 1. คุณสมบัติ (Attribute) ตรายี่หอสามารถทําใหผูบริโภคนึกถึงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะท่ีชัดเจนของสินคา 
 2. คุณประโยชน (Benefit) คุณสมบัติตองแปลออกมาเปนคุณประโยชนตามหนาท่ี
และประโยชนทางอารมณได เชน ความทนทาน และใหเห็นคุณประโยชนตามหนาท่ีการใชงาน 
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 3. คุณคา (Value) ตรายี่หอยังสามารถนิยามไดถึงคุณคาหรือมาตรฐานของผูผลิต ซ่ึงจะ
เปนการเจาะกลุมฐานของลูกคาไดดีข้ึน 
 4. วัฒนธรรม (Culture) ตรายี่หอยังสามารถบอกถึงวัฒนธรรมของผูผลิตไดอยาง
ชัดเจน 
 5. บุคลิกภาพ (Personality) ตรายี่หอยังแสดงถึงบุคลิกภาพท่ีชัดเจนของสินคา คือ การ
สรางบุคลิกของสินคาและการบริการของตัวเอง เพื่อใหผูบริโภคเลือกใชใหกับลักษณะของตนเอง 
 6. ผูใช (User) ตรายี่หอยังสามารถเปนตัวกําหนดกลุมผูใชสินคาและบริการ จากการ
วางตําแหนงผลิตภัณฑในทองตลาด ผูบริโภคจะเปนผูยอมรับคุณคาทางวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
ของสินคา 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ภักดีชาติ บุญยะพันธ (2546) ไดศึกษาทัศนคติทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน กรณีศึกษาสถานีบริการน้ํามันในเขตพ้ืนท่ีบาง
นา-ตราด หลักกิโลเมตรท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติโดยรวมทุกดานของสวนประสมทาง
การตลาดอยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติท่ีดีกับการแตงกายของพนักงานมากที่สุด ดานราคามี
ทัศนคติในการเปรียบเทียบราคากับยี่หออ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง ดานสถานท่ีมีทัศนคติตอสภาพ
โดยรวมของสถานีบริการน้ํามันในระดับปานกลาง และ ดานการสงเสริมกิจกรรมทางการตลาดมี
ทัศนคติในการใชบัตรเครดิตในการชําระสินคาอยูในระดับดี 
 ภูมินทร จันทภูมิ (2549) ไดศึกษาการใชน้ํามันแกสโซฮอลในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวาปริมาณขอมูลและระดับความชัดเจนของขอมูลท่ีไดรับเกี่ยวกับแกสโซฮอล ไดแก ปริมาณ
ความตองการ ผลิต การใชแกซโซฮอลในประเทศไทยโดยภาพรวม ปญหาดานพลังงานที่เกี่ยวกับ
แกสโซฮอลของประเทศไทยในปจจุบัน นโยบายรัฐบาลดานพลังงานทดแทนท่ีเกี่ยวกับแกสโซฮอล 
เชน ราคา การประหยัด ผลท่ีเกิดกับเคร่ืองยนตและผลตอการใชงานของรถยนตหลังใชแกสโซฮอล 
อยูในระดับปานกลาง 
 ความรูโดยท่ัวไปเกี่ยวกับแกสโซฮอลท่ีมีสวนท้ังทางตรงและทางออมท่ีนํามาผลิตและ
ผลกับส่ิงแวดลอม ไดแก สวนผสมระหวางเอทานอลกับน้ํามันเบนซิน การชวยใหราคาพืชผลทาง
การเกษตรดีข้ึน ชวยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ ชวยรักษาส่ิงแวดลอมดานมลพิษ ความ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ผลปรากฎวา ระดับความรูอยูในระดับปานกลาง 
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 จากการศึกษายังพบวาผูบริโภคไมพบความแตกตางดานเคร่ืองยนต ระหวางการใช
น้ํามันเบนซินธรรมดาและน้ํามันแกสโซฮอลหรืออาจเปนเพราะผูบริโภคไมไดสังเกตเคร่ืองยนต 
หรืออาการผิดปกติของรถยนต หรืออาจจะเกิดข้ึนนอยมากกับรถยนตเพราะสวนใหญจะตอบปกติ 
หรือไมทราบ มากท่ีสุด แตท่ีโดดเดนจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ราคาของแกสโซฮอลซ่ึงมีผลตอ
การประหยัดคาใชจาย มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชแกสโซฮอลอยูในระดับสูงมาก 
 ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชยี่หอน้ํามันใหความสําคัญมากท่ีสุด เลือกดานคุณภาพ ดาน
ราคา ภาพลักษณของยี่หอน้ํามันใหความสําคัญมาก เลือกดานบริการเสริม ดานความสะดวกให
ความสําคัญระดับปานกลางเลือกบริษัทเปนของคนไทย 
 วีรวุฒิ เอ่ียมบุตรลบ (2537) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมของผูใชรถยนตรในการใชน้ํามัน
เบนซินพิเศษและเบนซินพิเศษไรสารตระกั่ว โดยเนนกลุมผูใชรถยนตในเขตจตุจักร และศึกษา
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชน้ํามัน และคาใชจายในการใชน้ํามันตลอดจนปญหา
และอุปสรรคในการเลือกใชน้ํามันเบนซินพิเศษของผูใชรถยนต โดยไมใชน้ํามันเบนซินพิเศษไร
สารตะก่ัว ผลการศึกษาพบวา ผูใชรถยนตสวนใหญจะเลือกใชน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัว แตก็มีผูใช
รถยนตจํานวนไมนอยท่ียังคงใชน้ํามันเบนซินและน้ํามันเบนซินพิเศษผสมกับน้ํามันเบนซินพิเศษ
ไรสารตะกั่ว จากการวิเคราะห พบวาปจจัยท่ีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชน้ํามัน ไดแก อายุ
ของผูใชรถยนต ความรูในการใชน้ํามันของผูใชรถยนต และอายุการใชงานของรถยนต สวนปจจัยท่ี
มีความสัมพันธกับคาใชจายในการใชน้ํามันในทิศทางท่ีแนนอนในทุกลักษณะการใชน้ํามันท่ี
แตกตางกัน คือ ใชเฉพาะนํ้ามันเบนซินพิเศษ ไดแก รายไดของผูใชรถยนต และ ขนาดความจุของ
กระบอกสูบของรถยนต ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับคาใชจายในการใชน้ํามัน และปญหา
สําคัญของการท่ีผูใชรถยนตสวนใหญไมทราบวารถยนตของตนใชน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัวได
หรือไม 
 อนุพงศ ติรศุภนนท (2552) ไดศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตในจังหวัดเชียงใหมท่ีมีผล
ตอการใชพลังงานทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิง ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีความรูสึกเชิงบวกตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑ เม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียความคิดเห็น แตมีความรูสึกเฉย ๆ ตอปจจัยดานส่ิงนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดาน
บุคคล และปจจัยดานชองทางดานการจําหนาย ตามลําดับคาเฉล่ียคะแนนความคิดเห็น  
 ดานแนวโนมพบวามีผูเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอล 95 มากท่ีสุด ดวยเหตุผลท่ีประหยัด
คาใชจาย ประหยัดพลังงาน ปราศจากมลพิษและจะใชพลังงานทดแทนดังกลาวตอไป ในปริมาณ
เทาเดิมและจะแนะนําผูอ่ืนใช แตแนวโนมในอนาคตผูบริโภคมีแนวโนมจะเลือกใชแกสโซฮอล 91 
มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 29 

 สุมนรัตน สินธพมหันต (2551) ศึกษาเร่ืองปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช
กาซ NGV สําหรับรถยนต ในพื้นท่ียานธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะ
สวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจใชกาซสําหรับยานยนต และศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจใชกาซ NGV สําหรับยานยนตในพ้ืนท่ียานธนบุรี กรุงเทพมหานคร ขอมูลท่ีไดมาจาก
การเก็บตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ขนาดตัวอยางมีจํานวน 250 คน คาสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบ
คาเอฟ และการทดสอบสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษา พบวา ผูใชรถยนตท่ีใชกาซ NGV 
สําหรับยานยนตเปนเช้ือเพลิงสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุ 31-40 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท สวนใหญเปนรถยนตนั่งสวน
บุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่ง รถยนตติดต้ังเครื่องยนตเช้ือเพลิงสองระบบ (Bi-Fuel) มากท่ีสุด รถยนตสวน
ใหญอายุใชงาน 1 ป ความคิดเห็นของผูใชกาซ NGV สําหรับยานยนต เกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ี
มีผลตอการตัดสินใจใชกาซ NGV สําหรับรถยนต ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ 
(อุปกรณติดตั้งมีคุณภาพและไดมาตรฐาน) และดานราคา (ราคาท่ีถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิง) ผลการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชกาซ NGV สําหรับยานยนต พบวาผูใช
รถยนตท่ีมีเพศแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจใชกาซ NGV สําหรับยานยนต ในดานระยะทางและ
ดานจํานวนคร้ังท่ีเติมตอสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพบวาผูใชรถยนตท่ี
มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทของรถยนตแตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจใชกาซ NGV สําหรับยานยนตไมแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผล
การทดสอบระหวางปจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจใชกาซ NGV สําหรับยานยนต พบวา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธ ดานระยะทาง และดานจํานวนคร้ังท่ีเติมตอสัปดาหอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ปจจัยดานราคามีความสัมพันธกับดานจํานวนคร้ังท่ีเติมตอสัปดาหอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับดานราคาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับดานราคาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 สรุปไดวา ปจจัยทางดานพฤติกรรมของผูใชรถยนต ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ไมมีผลตอการตัดสินใจใชกาซ NGV สําหรับยานยนต แตพบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใชกาซ NGV สําหรับรถยนตแตกตางกัน 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  พลังงานน้ํามันเช้ือเพลิงถือเปนพลังงานท่ีใชแลวหมดไป ซ่ึงในปจจุบัน ความ

เปล่ียนแปลงทางทรัพยากรพลังงานเช้ือเพลิงของโลกที่มีความผันผวนมากข้ึนแตพลังงานเช้ือเพลิง

กลับมีปริมาณลดลง ซ่ึงในขณะเดียวกันความตองการในการใชพลังงานกลับเพ่ิมสูงข้ึน สงผลให

พลังงานเช้ือเพลิงเปนส่ิงมีคามากยิ่งข้ึน แนนอนวาประเทศชาติและสังคมยอมไดรับผลกระทบอยาง

แนนอน จึงมีการมุงสงเสริมใหใชพลังงานทดแทน เปนมาตรการเพ่ือการใชพลังงานเชื้อเพลิงอยาง

คุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ถือเปนปจจัยที่มีอิทธิพลใหประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก เรงผลิต

พลังงานทดแทนข้ึนใช เพื่อลดการพึ่งพาและนําเขาพลังงานน้ํามันเช้ือเพลิงจากตางประเทศ  

 อีกท้ังปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีถูกทําลายจากการใชพลังงานเช้ือเพลิงท่ีใชในเคร่ืองยนต

ตาง ๆ กอใหเกิดมลภาวะ จึงทําใหผูบริโภคหันมาเลือกใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากข้ึน ผูศึกษาจึงเกิด

ความสนใจประเด็นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยเลือกพลังงานทดแทนท่ีใชสําหรับยานพาหนะมาเปน

ประเด็นในการศึกษา 

 

 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของผูบริโภค 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ  
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการแกผูประกอบการสถานีบริการ
ในการใหบริการแกผูบริโภค 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Method) โดยการลงภาคสนาม (Field Survey) 
เพื่อเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยวิธีการสุมตัวอยางและรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เชน ขอมูลสวนบุคคลและสภาพแวดลอมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา เพื่อใหไดทราบพฤติกรรมของ
ผูใชพลังงานทดแทนสําหรับรถยนต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับขอมูลที่ใกลเคียงความจริง
มากท่ีสุด 
 

ประชากร 

 ประชากร (Population) เปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่เคยใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะและมีท่ีพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลุมประชากรในการวิจัยคร้ังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยากที่จะทราบจํานวนที่แนนอน จึงกําหนดขนาดของตัวอยางท่ี
จะสามารถยอมรับวาเปนตัวแทนของประชากรท่ีแนนอน  
 

การสุมตัวอยาง 
 เพื่อใหไดขอมูลตัวอยางภายใตขอจํากัดของประชากรแลว ผูวิจัยจึงเลือกใชการสุม
ตัวอยาง โดยใชความนาจะเปน (Probability Sampling) และการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน 
(Non-Probability sampling) รวมกัน ซ่ึงกลุมประชากรของการวิจัยคร้ังนี้มีขนาดใหญ ผูวิจัยจึงแบง
ข้ันตอนการสุมตัวอยางดังตอไปนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและตอบโจทยการวิจัยคร้ังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 พื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร ถูกจําแนกออกเปนเขตพื้นท่ีจํานวน 50 เขต
พื้นที่ แบงเปนเขตการปกครอง 5 พื้นท่ี ไดแก 
 1. พื้นท่ีช้ันใน จํานวน 22 เขต ไดแก เขตจตุจักร เขตคลองเตย เขตคลองสาน เขตดิน
แดง เขตธนบุรี เขตดุสิต เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตบางซ่ือ เขตบางคอแหลม เขตปทุม
วัน เขตบางพลัด เขตบางรัก เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตพญาไท เขตพระนคร เขตราชเทวี เขตยาน
นาวา เขตทวีวัฒนา เขตสัมพันธวงศ เขตหวยขวางและเขตสาทร 
 2. พื้นที่ตอเมืองดานตะวันออก จํานวน 14 เขต ไดแก เขตหลักส่ี เขตสายไหม  
เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง เขตวังทองหลาง เขตลาดพราว เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตบึงกุม 
เขตบางนา เขตบางเขน เขตบางกระป เขตดอนเมือง และเขตคันนายาว 
 3. พื้นท่ีตอเมืองดานตะวันตก จํานวน 8 เขต ไดแก เขตหนองแขม เขตราษฎรบูรณะ 
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตทุงครุ เขตทวีวัฒนา เขตตล่ิงชัน เขตจอมทอง 
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 4. พื้นท่ีชานเมืองดานตะวันออก จํานวน 4 เขต ไดแก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง 
เขตหนองจอก เขตมีนบุรี 
 5. พื้นท่ีชานเมืองดานตะวันออก จํานวน 2 เขต ไดแก เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน 
 ผูศึกษาเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ดวยการจับฉลาก
จํานวน 5 เขต จากการแบงเขตปกครองพื้นท่ีท้ังหมด 5 พื้นท่ี ดังนี้ เขตดุสิต เขตวังทองหลาง เขตตล่ิง
ชัน เขตมีนบุรีและเขตบางขุนเทียน และเลือกสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง จํานวน 5 สถานีบริการ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกสุมตัวอยางตามเจตนาของผูวิจัย (Purposive sampling) โดยเลือก
จากผูท่ีมาใชบริการในสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีจําหนายพลังงานทดแทน โดยเลือกประชากรที่
เปนผูท่ีมาใชบริการภายในสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงตามเขตพ้ืนท่ีจํานวน 5 พื้นท่ี และเปนผูท่ีเคย
ใชพลังงานทดแทนสําหรับรถยนตมากอน จํานวนเขตละ 80 ตัวอยาง รวมท้ังส้ินจํานวน 400 คน  
  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ การสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยศึกษา
จากทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัย และผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ กอนสรางแบบสอบถาม เพื่อใหได
เคร่ืองมือท่ีตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงแบบสอบถามจะตองผานการตรวจสอบ
ความนาเช่ือถือของเคร่ืองมือ เพื่อเปนการเจาะประเด็นของการศึกษาที่ผูศึกษาตองการทราบแบบ
ลึกซ้ึง แบบสอบถามจะถูกแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีใชสวนบุคคล 
 สวนท่ี 2 ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน 
สําหรับยานพาหนะ โดยการแปลคาเฉล่ียท่ีไดตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 174) ดังนี้ 
 คาเฉล่ียต้ังแต 4.50 - 5.00 หมายความวา อยูในระดับมากท่ีสุด 
 คาเฉล่ียต้ังแต 3.50 - 4.49  หมายความวา มาก 
 คาเฉล่ียต้ังแต 2.50 - 3.49  หมายความวา ปานกลาง 
 คาเฉล่ียต้ังแต 1.50 - 2.49  หมายความวา นอย 
 คาเฉล่ียต้ังแต 1.00 - 1.49  หมายความวา นอยท่ีสุด 
 สวนท่ี 3 ขอมูลแนวโนมพฤติกรรมในการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
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แหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลทุติยภูมิ คือ ศึกษาคนควาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ ไดแก หนังสือ เอกสารทาง
วิชาการ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สถิติประชากรและส่ืออิเล็กทรอนิกส ท่ีมีรายละเอียด ทฤษฎีท่ี
ใกลเคียงและเปนประโยชนตอการวิจัยนี้มากท่ีสุด สวนขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ี เก็บรวบรวม
ขอมูลของผูวิจัย โดยมีแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ นํามาตรวจสอบความสมบูรณและประมวลเปน
แหลงขอมูลแบบปฐมภูมิ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหจากขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความครบถวนและความ
ถูกตองของขอมูล นํามาแบงแยกออกเปนกลุมยอยตามประเด็นการศึกษา และนํามาเช่ือมโยงสวนท่ี
เกี่ยวของกันนํามาสังเคราะหและนําเสนอผลเชิงปริมาณ แยกแตละประเด็น โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป Statistic Package for Social Science - SPSS ในการประมวลผลจากการลงภาคสนาม เพื่อ
ทําเปนขอสรุปผลที่ไดจากการศึกษา โดยผูศึกษาจะแบงการนําเสนอผลออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาจํานวนความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีใชสวนบุคคล 
 สวนท่ี 2 ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน 
สําหรับยานพาหนะ โดยการหาคาคาเฉล่ีย (Mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรบาน (Standard 
Deviation) 
 สวนท่ี 3 ขอมูลแนวโนมพฤติกรรมในการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะโดย
การหาคาจํานวนความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหโดยใชสถิติ t, F-test, Multiple Linear 
Regression 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชพลังงานทดแทน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา
การใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของผูบริโภค 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการ
แกผู ประกอบการสถานีบริการในการใหบริการแกผู บริโภคเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey 
research) โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด จากนั้นผูวิจัยไดเก็บขอมูล 
ทําการวิเคราะห และประมวลผลที ่ไดจากแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
(descriptive method) และการวิเคราะหเชิงอนุมาน (inferential method) ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
แบงไดเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีใชสวนบุคคล 
 สวนท่ี 2 ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน  
สําหรับยานพาหนะ 
 สวนท่ี 3 ขอมูลแนวโนมพฤติกรรมในการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
 สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจในการส่ือความหมายท่ีตรงกันผูวิจัยกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 t  แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณา (t - distribution) 
 F  แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณา (F - distribution) 
 p-value แทน คาความนาจะเปน (Probability) 
 *  แทน คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน และขอมูล
เกี่ยวกับยานพาหนะท่ีใชสวนบุคคล ไดแก ประเภทยานพาหนะสวนตัว อายุการใชงานยานพาหนะ 
ความถ่ีในการใชยานพาหนะ ประเภทพลังงานทดแทนที่เลือกใช ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) ประเภทกาซ และความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน วิเคราะหโดยการหา
จํานวนความถ่ีและรอยละ ในแตละขอ นําเสนอขอมูลในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนความถ่ีและรอยละ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ     
 หญิง 214 53.50 
 ชาย 186 46.50 

รวม 400 100.00 

อายุ   

 ไมเกิน 20 ป 18 4.50 
 21 - 30 ป 174 43.50 
 31 - 40 ป 91 22.75 
 41 - 50 ป 66 16.50 
มากกวา 50 ปข้ึนไป 51 12.75 

รวม 400 100.00 

สถานภาพ   
 โสด 225 56.25 
 สมรส 160 40.00 
 หมาย 9 2.25 
 หยาราง/แยกกันอยู 6 1.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา 50 12.50 
 อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา 51 12.75 
 ปริญญาตรี 240 60.00 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา 59 14.75 

รวม 400 100.00 

อาชีพ   

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 186 46.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน 117 29.25 
 ธุรกิจสวนตัว 50 12.50 
 นิสิต/นักศึกษา 35 8.75 
 อ่ืน ๆ (แมบาน, ผูดูแลผูปวย, รับจางท่ัวไป, ลูกจางช่ัวคราว) 12 3.00 

รวม 400 100.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท 84 21.00 
 10,001 - 20,000 บาท 107 26.75 
 20,001 - 30,000 บาท 62 15.50 
 มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป 147 36.75 

รวม 400 100.00 

  
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 
คน เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับแรก พบวา 
 เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 และเปน
เพศชาย จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.50 
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 อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 21 - 30 ป จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 
43.50 รองลงมาอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.75 และอายุระหวาง 41 - 50 
ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 
 สถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 
56.25 รองลงมาสมรส จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และหมาย จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 2.25 
 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 240 คน คิด
เปนรอยละ 60.00 รองลงมาปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.75 และ
อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.75 
 อาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 186 คน คิด
เปนรอยละ 46.50 รองลงมาพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25 และธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 
 รายไดเฉล่ียตอเดือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,000 บาท
ข้ึนไป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.75 รองลงมารายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 
บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 และรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 84 
คน คิดเปนรอยละ 21.00 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนความถ่ีและรอยละ ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีใชสวนบุคคล 
 

ขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะท่ีใชสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ประเภทของยานพาหนะสวนตัว   
 รถยนต 275 68.75 
 จักรยานยนต 54 13.50 
 รถกะบะ หรือ รถบรรทุก 4 ลอ 39 9.75 
 รถขนาด 7 ท่ีนั่ง หรือ รถตู 23 5.75 
 รถบรรทุก ตั้งแต 6 ลอข้ึนไป 9 2.25 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

 

ขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะท่ีใชสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุการใชงานของยานพาหนะ   

 ไมเกิน 1 ป 38 9.50 

 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 110 27.50 

 มากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป 118 29.50 

 มากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป 70 17.50 

 ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 64 16.00 

รวม 400 100.00 

ความถ่ีในการใชยานพาหนะ   

 1 - 2 คร้ัง ตอสัปดาห 24 6.00 

 3 - 4 คร้ัง ตอสัปดาห 77 19.25 

 5 - 6 คร้ัง ตอสัปดาห 155 38.75 

 มากกวา 7 คร้ัง ตอสัปดาห 144 36.00 

รวม 400 100.00 

ประเภทของพลังงานทดแทนท่ีเลือกใช   

 ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) 275 68.75 

 ประเภทกาซ 68 17.00 

 ประเภทน้ํามันไบโอดีเซล B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) 57 14.25 

รวม 400 100.00 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน)   

 น้ํามันแกสโซฮอล 95 138 50.18 

 น้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 119 43.27 

 น้ํามันแกสโซฮอล E 20 12 4.36 

 น้ํามันแกสโซฮอล E 85 6 2.18 

รวม 275 100.00 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

 

ขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะท่ีใชสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ประเภทกาซ   

 กาซ LPG 49 72.06 

 กาซ NGV 19 27.94 

รวม 68 100.00 

ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน   

 นอยมาก (1 คร้ังตอสัปดาห) 16 4.00 

 นอย (2 คร้ังตอสัปดาห) 34 8.50 

 ปานกลาง (3 คร้ังตอสัปดาห) 99 24.75 

 บอย (4 คร้ังตอสัปดาห) 117 29.25 

 บอยมาก (5 คร้ังตอสัปดาห) 134 33.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใชสวนบุคคล จํานวน 400 

คน เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับแรก พบวา 

 ประเภทยานพาหนะสวนตัว กลุมตัวอยางสวนใหญมียานพาหนะเปนรถยนตสวนตัว 

จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 68.75 รองลงมารถจักรยานยนต จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 

และรถกะบะ หรือ รถบรรทุก 4 ลอ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 

 อายุการใชงานของยานพาหนะ รถสวนตัวของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุการใชงาน

มากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 รองลงมามีอายุการใชงานมากกวา 

1 ป แตไมเกิน 3 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 และมีอายุการใชงานมากกวา 6 ป แตไม

เกิน 9 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 

 ความถ่ีในการใชยานพาหนะ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการใชยานพาหนะ

ระหวาง 5 - 6 คร้ัง ตอสัปดาห จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75 รองลงมามีความถ่ีในการใช

ยานพาหนะมากกวา 7 คร้ัง ตอสัปดาห จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00 และมีความถ่ีในการใช

ยานพาหนะระหวาง 3 - 4 คร้ัง ตอสัปดาห จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25 
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 ประเภทพลังงานทดแทนท่ีเลือกใช กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชพลังงานทดแทน

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 68.75 รองลงมา

เลือกใชพลังงานทดแทนประเภทกาซ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และเลือกใชพลังงาน

ทดแทนประเภทน้ํามันไบโอดีเซล B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.25 

 พลังงานทดแทนท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) รถสวนตัว

ของกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอล 95 จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 50.18 

รองลงมาเลือกใชน้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 43.27 และเลือกใช

น้ํามันแกสโซฮอล E 20 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.36 

 พลังงานทดแทนท่ีเลือกใชประเภทกาซ รถสวนตัวของกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใช

กาซ LPG จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 72.06 และเลือกใชกาซ NGV จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 

27.94 

 ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการเลือกใช

พลังงานทดแทนบอยมาก (5 คร้ังตอสัปดาห) จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมามี

ความถ่ีบอย (4 คร้ังตอสัปดาห) จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25 และมีความถ่ีปานกลาง (3 คร้ัง

ตอสัปดาห) จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.75 
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สวนท่ี 2  ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
 
 ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) และดาน
การสงเสริมการตลาด (Promotion) วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใน
แตละขอ นําเสนอขอมูลในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 คาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกรายดาน 

 

การเลือกสวนประสมทางการตลาด 

ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 3.43 0.67 ปานกลาง 3 
2. ดานราคา (Price) 3.61 0.59 มาก 2 
3. ดานการจัดจําหนาย (Place) 3.75 0.57 มาก 1 
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 3.28 0.72 ปานกลาง 4 

รวม 3.52 0.47 มาก  

 
 จากตารางท่ี 5 การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.52) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ดานการจัดจําหนาย (Place) อยูในระดับมาก ( X = 3.75) 
รองลงมาดานราคา (Price) อยูในระดับมาก ( X = 3.61) ดานผลิตภัณฑ (Product) อยูในระดับปาน
กลาง ( X = 3.43) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.28) 
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ตารางท่ี 6 คาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) จําแนก

รายขอ 

 

ดานผลิตภัณฑ (Product) X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะไดรับ

การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงพลังงาน 

3.89 0.94 มาก 1 

2. ทานเช่ือวาความสามารถของพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต 

3.17 0.91 ปานกลาง 4 

3. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะ คิด

วาสามารถใชทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิงปกติได โดยไมมี

ผลขางเคียงตอเคร่ืองยนตแตอยางใด 

3.47 0.93 ปานกลาง 2 

4. ทานคิดวาพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีความ

หลากหลายของผลิตภัณฑใหเลือกอยางเหมาะสม 

3.47 0.92 ปานกลาง 2 

5. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะ

เคร่ืองยนตของทานถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับพลังงาน

ทดแทน 

3.40 1.15 ปานกลาง 3 

6. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะเช่ือ

วาไมมีผลตอความเส่ือมของเคร่ืองยนตในระยะยาว 

3.17 1.01 ปานกลาง 4 

รวม 3.43 0.67 ปานกลาง  

 

 จากตารางท่ี 6 การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.43) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอ 1. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะเพราะไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงพลังงาน อยูในระดับมาก ( X = 3.89) 

รองลงมาขอ 3. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะ คิดวาสามารถใชทดแทน

น้ํามันเช้ือเพลิงปกติได โดยไมมีผลขางเคียงตอเคร่ืองยนตแตอยางใด กับขอ 4. ทานคิดวาพลังงาน

   ส
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ทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑใหเลือกอยางเหมาะสม อยูในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.47) ขอ 5. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะเครื่องยนตของ

ทานถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับพลังงานทดแทน อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.40) และขอ 2. ทาน

เช่ือวาความสามารถของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต 

กับขอ 6. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะเช่ือวาไมมีผลตอความเส่ือมของ

เคร่ืองยนตในระยะยาว อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.17) 

 

ตารางท่ี 7 คาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานราคา (Price) จําแนกรายขอ 

 

ดานราคา (Price) X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1. ทานมีแรงจูงใจในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะจากการตรึงราคาของภาครัฐ 

3.60 1.06 มาก 3 

2. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะราคา

ของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะถูกกวาน้ํามัน

เช้ือเพลิงปกติ ชวยใหทานประหยดัคาใชจาย 

4.14 0.88 มาก 1 

3. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะ คา

ติดต้ังอุปกรณเพื่อใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ

เหมาะสม ไมแพงจนเกินไป 

3.33 1.01 ปานกลาง 6 

4. ทานคิดวาการกําหนดราคา การจําหนายพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะ มีมาตรฐานในการกําหนดราคาท่ีชัดเจน 

นาเช่ือถือ 

3.50 1.02 มาก 4 

5. ทานเห็นวาความแปรปรวนของราคา มีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

3.67 1.07 มาก 2 

6. คาใชจายในการขับรถไปเติม มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

3.43 1.08 ปานกลาง 5 

รวม 3.61 0.59 มาก  
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 จากตารางท่ี 7 การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ ดานราคา (Price) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.61) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอ 2. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ
เพราะราคาของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิงปกติ ชวยใหทาน
ประหยัดคาใชจาย อยูในระดับมาก ( X = 4.14) รองลงมาขอ 5. ทานเห็นวาความแปรปรวนของราคา 
มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ อยูในระดับมาก ( X = 
3.67) ขอ 1. ทานมีแรงจูงใจในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะจากการตรึงราคา
ของภาครัฐ อยูในระดับมาก ( X = 3.60) ขอ 4. ทานคิดวาการกําหนดราคา การจําหนายพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีมาตรฐานในการกําหนดราคาท่ีชัดเจน นาเช่ือถือ อยูในระดับมาก 
( X = 3.50) ขอ 6. คาใชจายในการขับรถไปเติม มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.43) และขอ 3. ทานเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะเพราะ คาติดต้ังอุปกรณเพื่อใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเหมาะสม ไม
แพงจนเกินไป อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.33) 
 
ตารางท่ี 8 คาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย (Place) จําแนก
รายขอ 

 

ดานการจัดจําหนาย (Place) X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1. ทานมักจะเลือกเติมพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ กับ
สถานีบริการใกลบาน หรือทางผานไปท่ีทํางาน 

4.06 0.85 มาก 1 

2. ทานเลือกใชสถานีบริการนํ้ามันท่ีมีพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะจําหนายหลากหลายประเภท 

3.49 1.02 ปานกลาง 6 

3. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะ
สถานท่ีตั้งของสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง มีความสะดวก 

4.02 0.85 มาก 2 

4. สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงมีการแบงแยกประเภทนํ้ามัน
เช้ือเพลิงปกติและพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะอยาง
ชัดเจน ผูใชบริการสามารถเขาใจไดงาย ไมสับสน 

3.81 0.92 มาก 3 

 

   ส
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 

 

ดานการจัดจําหนาย (Place) X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

5. ทานคิดวาสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง ท่ีจําหนายพลังงาน

ทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีจํานวนเพียงพอรองรับความ

ตองการของผูใชบริการในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

3.59 1.07 มาก 4 

6. การเขาคิวเพื่อเติมพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของ

ทาน 

3.53 1.11 มาก 5 

รวม 3.75 0.57 มาก  

 

 จากตารางท่ี 8 การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย (Place) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.75) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอ 1.  ทานมักจะเลือกเติมพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะ กับสถานีบริการใกลบาน หรือทางผานไปท่ีทํางาน อยูในระดับมาก ( X = 4.06) 

รองลงมาขอ 3. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะสถานท่ีตั้งของสถานีบริการ

น้ํามันเช้ือเพลิง มีความสะดวก อยูในระดับมาก ( X = 4.02) ขอ 4. สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงมีการ

แบงแยกประเภทน้ํามันเช้ือเพลิงปกติและพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะอยางชัดเจน 

ผูใชบริการสามารถเขาใจไดงาย ไมสับสน อยูในระดับมาก ( X = 3.81) ขอ 5. ทานคิดวาสถานี

บริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ท่ีจําหนายพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีจํานวนเพียงพอรองรับ

ความตองการของผูใชบริการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X = 3.59) ขอ 6. การ

เขาคิวเพื่อเติมพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะของทาน อยูในระดับมาก ( X = 3.53) และขอ 2. ทานเลือกใชสถานีบริการ

น้ํามันท่ีมีพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะจําหนายหลากหลายประเภท อยูในระดับปานกลาง 

( X = 3.49) 
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ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเล ือกใช พล ังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ  ดานการสงเสร ิมการตลาด 

(Promotion) จําแนกรายขอ 

 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
อันดับ 

1. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะมีการ

สงเสริมการขายดวยส่ิงจูงใจ เชน การลด, แลก, แจก, แถม, 

สะสมคะแนน 

3.15 1.17 ปานกลาง 5 

2. ทานไดรับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ส่ือโฆษณา ซ่ึงมี

สวนชวยในการตัดสินใจของทาน ใหเลือกใชพลังงาน

ทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

3.33 0.98 ปานกลาง 2 

3. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะ

ภาพลักษณของยี่หอน้ํามัน เชน บริษัทของคนไทย 

3.22 1.03 ปานกลาง 3 

4. ทานคิดวาภาครัฐมีการสงเสริม กระตุนการใชพลังงาน

ทดแทนสําหรับยานพาหนะอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 

3.20 0.98 ปานกลาง 4 

5. ทานไดช่ือวาเปนผูรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพราะ

เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

3.38 0.99 ปานกลาง 1 

6. ทานคิดวามีส่ือหลากหลายประเภท ประชาสัมพันธคุณสมบัติ

ของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

3.38 0.97 ปานกลาง 1 

รวม 3.28 0.72 ปานกลาง  

 

 จากตารางท่ี 9 การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง 

( X = 3.28) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา ขอ 5. ทานไดช่ือวาเปน

ผูรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพราะเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ กับขอ 6. 

ทานคิดวามีส่ือหลากหลายประเภท ประชาสัมพันธคุณสมบัติของพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.38) รองลงมาขอ 2. ทานไดรับการประชาสัมพันธขอมูล

   ส
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ขาวสาร ส่ือโฆษณา ซ่ึงมีสวนชวยในการตัดสินใจของทาน ใหเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.33) ขอ 3. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะเพราะภาพลักษณของยี่หอน้ํามัน เชน บริษัทของคนไทย อยูในระดับปานกลาง ( X = 

3.22) ขอ 4. ทานคิดวาภาครัฐมีการสงเสริม กระตุนการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะอยาง

ตอเนื่อง สมํ่าเสมอ อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.20) และขอ 1. ทานเลือกใชพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะเพราะมีการสงเสริมการขายดวยส่ิงจูงใจ เชน การลด, แลก, แจก, แถม, สะสม

คะแนน อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.15) 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลแนวโนมพฤติกรรมในการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

 การศึกษาขอมูลแนวโนมพฤติกรรมในการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

ไดแก ทานจะยังใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะตอไปหรือไม ทานมีแนวโนม การใช

พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของทาน เปนอยางไร และทานจะแนะนําใหผูอ่ืนใชพลังงาน

ทดแทนสําหรับยานพาหนะดวยหรือไม วิเคราะหโดยการหาจํานวนความถ่ีและรอยละ ในแตละขอ 

นําเสนอขอมูลในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 10 จํานวนความถ่ีและรอยละ ขอมูลแนวโนมพฤติกรรมในการใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ 

 

แนวโนมพฤตกิรรมในการใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 
จํานวน รอยละ 

ทานจะยังใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ตอไปหรือไม   

ใช 358 89.50 

ไมแนใจ 32 8.00 

ไมใช 6 1.50 

อ่ืน ๆ (ข้ึนอยูกบัราคาน้ํามัน, ใชเม่ือจําเปน, ไมม่ันใจ   

ในความปลอดภัยของระบบแก็ส, ใชบางไมใชบาง) 
4 1.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 10  (ตอ) 

 

แนวโนมพฤตกิรรมในการใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 
จํานวน รอยละ 

ทานมีแนวโนม การใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของ

ทาน เปนอยางไร 
  

เพิ่มข้ึน 190 47.50 

เทาเดิม 175 43.75 

ลดลง 34 8.50 

อ่ืน ๆ (ไมแนใจ) 1 0.25 

รวม 400 100.00 

ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ

ดวยหรือไม 
  

แนะนํา 248 62.00 

ไมแนใจ 90 22.50 

ไมแนะนํา 59 14.75 

อ่ืน ๆ (อนาคตพลังงานทดแทนอาจจะหมดได, แลวแต

สมัครใจ) 
3 0.75 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมในการใชพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะ จํานวน 400 คน เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 อันดับแรก พบวา 

 ทานจะยังใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะตอไปหรือไม กลุมตัวอยางสวนใหญ

จะยังใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะตอไป  จํานวน  358 คน  คิดเปนรอยละ  89.50 

รองลงมาไมแนใจ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 และไมใช จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 

 ทานมีแนวโนมการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเปนอยางไร กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีแนวโนมการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพิ่มขึ้น จํานวน 190 คน คิดเปน
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รอยละ 47.50 รองลงมามีแนวโนมการใชเทาเดิม จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75 และมี

แนวโนมการใชลดลง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 

 ทานจะแนะนําใหผูอื ่นใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะดวยหรือไม กลุม

ตัวอยางสวนใหญจะแนะนําใหผูอื่นใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะดวย จํานวน 248 คน 

คิดเปนรอยละ 62.00 รองลงมาไมแนใจ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และไมแนะนํา 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.75 

 

สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 เพศที่ตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช

พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 11 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามเพศ 

 

การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงาน

ทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
เพศ X  S.D. t p-value 

ชาย 3.37 0.68 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

หญิง 3.48 0.65 
-1.531 0.127 

ชาย 3.61 0.62 2. ดานราคา (Price) 

หญิง 3.61 0.57 
-0.049 0.961 

ชาย 3.71 0.55 3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

หญิง 3.78 0.59 
-1.252 0.211 

ชาย 3.19 0.72 4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

หญิง 3.36 0.70 
-2.376* 0.018 

ชาย 3.47 0.47 
รวม 

หญิง 3.56 0.47 
-1.834 0.067 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม

ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามเพศ โดยใชการ

ทดสอบทางสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value < 0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยาง

ท่ีมีเพศตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 

 โดยกลุมตัวอยางเพศหญิง มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยาง

เพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช

พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 12 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามอายุ 

 

การเลือกสวนประสมทางการตลาด 

ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

อายุ X  S.D. F p-value 

ไมเกิน 20 ป 3.63 0.64 

21 - 30 ป 3.46 0.66 

31 - 40 ป 3.33 0.74 

41 - 50 ป 3.40 0.55 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

มากกวา 50 ปข้ึนไป 3.45 0.71 

1.062 0.375 

ไมเกิน 20 ป 3.41 0.63 

21 - 30 ป 3.69 0.59 

31 - 40 ป 3.62 0.58 

41 - 50 ป 3.59 0.53 

2. ดานราคา (Price) 

มากกวา 50 ปข้ึนไป 3.42 0.66 

2.597* 0.036 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 

 

การเลือกสวนประสมทางการตลาด 

ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

อายุ X  S.D. F p-value 

ไมเกิน 20 ป 3.58 0.52 

21 – 30 ป 3.76 0.60 

31 – 40 ป 3.79 0.60 

41 – 50 ป 3.72 0.51 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

มากกวา 50 ปข้ึนไป 3.74 0.50 

0.532 0.712 

ไมเกิน 20 ป 3.04 0.68 

21 - 30 ป 3.35 0.73 

31 - 40 ป 3.25 0.73 

41 - 50 ป 3.23 0.71 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

 (Promotion) 

มากกวา 50 ปข้ึนไป 3.23 0.64 

1.122 0.346 

ไมเกิน 20 ป 3.41 0.47 

21 - 30 ป 3.56 0.48 

31 - 40 ป 3.50 0.51 

41 - 50 ป 3.49 0.42 

รวม 

มากกวา 50 ปขึ้นไป 3.46 0.43 

0.935 0.444 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

 จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม

ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามอายุ โดยใชการ

ทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value < 0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยาง

ท่ีมีอายุตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price) ในการเลือกใชพลังงาน

ทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นไมมีความ

แตกตางกัน 
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 จึงนําผลการวิเคราะหขอมูลไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพื่อหา

ความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD’s Method ตอไป ดังตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี 13 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน

ราคา (Price) จําแนกตามอายุ 

 

ไมเกิน 20 ป 21 - 30 ป 31 - 40 ป 41 - 50 ป มากกวา 50 ปขึ้นไป 
อายุ X  3.41 3.69 3.62 3.59 3.42 

ไมเกิน 20 ป 3.41 - 
-0.28 

(0.056) 

-0.22 

(0.158) 

-0.18 

(0.243) 

-0.01 

(0.930) 

21 - 30 ป 3.69  - 
0.06 

(0.402) 

0.10 

(0.262) 

0.27* 

(0.005) 

31 - 40 ป 3.62   - 
0.03 

(0.739) 

0.20 

(0.052) 

41 - 50 ป 3.59    - 
0.17 

(0.124) 

มากกวา 50 ปข้ึนไป 3.42     - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

 จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ

ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน

ราคา (Price) จําแนกตามอายุ เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ

ระหวาง 21 - 30 ป มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price) ในการเลือกใช

พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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 สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 14 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามสถานภาพ 
 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 
สถานภาพ X  S.D. F p-value 

โสด 3.43 0.69 
สมรส 3.45 0.62 
หมาย 3.30 0.87 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

หยาราง/แยกกันอยู 2.97 0.61 

1.089 0.353 

โสด 3.64 0.60 
สมรส 3.60 0.58 
หมาย 3.20 0.67 

2. ดานราคา (Price) 

หยาราง/แยกกันอยู 3.25 0.71 

2.419 0.066 

โสด 3.76 0.58 
สมรส 3.74 0.57 
หมาย 3.70 0.55 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

หยาราง/แยกกันอยู 3.58 0.39 

0.236 0.871 

โสด 3.33 0.71 
สมรส 3.22 0.72 
หมาย 3.04 0.85 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
 (Promotion) 

หยาราง/แยกกันอยู 3.14 0.48 

1.257 0.289 

โสด 3.54 0.49 
สมรส 3.50 0.43 
หมาย 3.31 0.56 

รวม 

หยาราง/แยกกันอยู 3.24 0.42 

1.575 0.195 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม

ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามสถานภาพ โดยใชการ

ทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value > 0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยาง

ท่ีมีสถานภาพตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาด ทุก ๆ ดาน ในการเลือกใช

พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 4 ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 15 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การเลือกสวนประสมทางการตลาด 

ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

ระดับการศึกษา X  S.D. F p-value 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา 

3.47 0.67 

อนุปริญญา ปวส. หรือ

เทียบเทา 

3.42 0.60 

ปริญญาตรี 3.43 0.71 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 3.41 0.57 

0.073 0.974 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา 

3.49 0.63 

อนุปริญญา ปวส. หรือ

เทียบเทา 

3.49 0.53 

ปริญญาตรี 3.66 0.59 

2. ดานราคา (Price) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 3.60 0.62 

1.957 0.120 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 
 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 
ระดับการศึกษา X  S.D. F p-value 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา 

3.53 0.49 

อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเทา 

3.70 0.59 

ปริญญาตรี 3.76 0.57 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 3.94 0.57 

4.980* 0.002 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา 

3.03 0.80 

อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเทา 

3.17 0.61 

ปริญญาตรี 3.34 0.72 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  
 (Promotion) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 3.30 0.66 

3.124* 0.026 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา 

3.38 0.45 

อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเทา 

3.44 0.43 

ปริญญาตรี 3.55 0.50 

รวม 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 3.56 0.40 

2.350 0.072 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามระดับการศึกษา โดย
ใชการทดสอบทางสถิติ F-test เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value < 0.05 นั่นคือ กลุม
ตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย 
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(Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 
 จึงนําผลการวิเคราะหขอมูลไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพื่อหา
ความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD’s Method ตอไป ดังตารางท่ี 16 - 17 
 
ตารางท่ี 16  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
การจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปวช. 
หรือ เทียบเทา 

อนุปริญญา  
ปวส. หรือ
เทียบเทา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท
หรือสูงกวา ระดับการศึกษา X  

3.53 3.70 3.76 3.94 
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช. หรือ 
เทียบเทา 

3.53 - -0.16 
(0.146) 

-0.22* 
(0.011) 

-0.41* 
(0.000) 

อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเทา 

3.70  - -0.06 
(0.492) 

-0.25* 
(0.022) 

ปริญญาตรี 3.76   - -0.19* 
(0.022) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 3.94    - 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
การจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามระดับการศึกษา เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุม
ตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดาน
การจัดจําหนาย (Place) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ี
มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา 
และปริญญาตรี  
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 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ดานการจัดจําหนาย (Place) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุม
ตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 17  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
การสงเสริมการตลาด (Promotion) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปวช. 
หรือ เทียบเทา 

อนุปริญญา 
ปวส. หรือ
เทียบเทา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท
หรือสูงกวา ระดับการศึกษา X  

3.03 3.17 3.34 3.30 
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปวช. หรือ 
เทียบเทา 

3.03 - -0.14 
(0.312) 

-0.31* 
(0.005) 

-0.27* 
(0.047) 

อนุปริญญา ปวส. หรือ
เทียบเทา 

3.17  - -0.17 
(0.119) 

-0.13 
(0.343) 

ปริญญาตรี 3.34   - 0.04 
(0.683) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 3.30    - 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
การสงเสริมการตลาด (Promotion) จําแนกตามระดับการศึกษา เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึงสรุป
ไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกวา มีระดับการเลือกสวน
ประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 
หรือ เทียบเทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 5 อาชีพที่ตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 18  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามอาชีพ 
 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 
อาชีพ X  S.D. F p-value 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.37 0.67 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.52 0.68 
นิสิต/นักศึกษา 3.49 0.65 
ธุรกิจสวนตัว 3.43 0.64 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

อ่ืน ๆ  3.22 0.58 

1.346 0.252 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.58 0.58 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.64 0.64 
นิสิต/นักศึกษา 3.62 0.58 
ธุรกิจสวนตัว 3.64 0.58 

2. ดานราคา (Price) 

อ่ืน ๆ  3.60 0.60 

0.248 0.911 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.79 0.55 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.74 0.63 
นิสิต/นักศึกษา 3.62 0.45 
ธุรกิจสวนตัว 3.73 0.59 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

อ่ืน ๆ  3.60 0.49 

0.914 0.455 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.28 0.65 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.32 0.82 
นิสิต/นักศึกษา 3.16 0.64 
ธุรกิจสวนตัว 3.29 0.72 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  
 (Promotion) 

อ่ืน ๆ  3.06 0.88 

0.645 0.630 
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ตารางท่ี 18 (ตอ) 
 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 
อาชีพ X  S.D. F p-value 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.50 0.45 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.56 0.55 

นิสิต/นักศึกษา 3.47 0.40 

ธุรกิจสวนตัว 3.53 0.40 

รวม 

อ่ืน ๆ  3.37 0.45 

0.628 0.642 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามอาชีพ โดยใชการ
ทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value > 0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยาง
ท่ีมีอาชีพตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาด ทุก ๆ ดาน ในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ ไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 6 รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 19 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน X  S.D. F p-value 

ไมเกิน 10,000 บาท 3.41 0.66 
10,001 - 20,000 บาท 3.52 0.66 
20,001 - 30,000 บาท 3.41 0.64 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป 3.37 0.69 

0.996 0.394 
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ตารางท่ี 19  (ตอ) 
 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน X  S.D. F p-value 

ไมเกิน 10,000 บาท 3.60 0.63 
10,001 - 20,000 บาท 3.67 0.58 
20,001 - 30,000 บาท 3.61 0.58 

2. ดานราคา (Price) 

มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป 3.58 0.59 

0.485 0.693 

ไมเกิน 10,000 บาท 3.71 0.60 
10,001 - 20,000 บาท 3.72 0.58 
20,001 - 30,000 บาท 3.70 0.49 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป 3.81 0.58 

0.974 0.405 

ไมเกิน 10,000 บาท 3.25 0.72 
10,001 - 20,000 บาท 3.30 0.76 
20,001 - 30,000 บาท 3.14 0.76 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  
 (Promotion) 

มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป 3.33 0.66 

1.083 0.356 

ไมเกิน 10,000 บาท 3.49 0.47 

10,001 - 20,000 บาท 3.55 0.49 

20,001 - 30,000 บาท 3.47 0.44 
รวม 

มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป 3.52 0.48 

0.533 0.660 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
โดยใชการทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value > 0.05 นั่นคือ 
กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีผลตอการรับรูสวนประสมทางการตลาด ทุก ๆ ดาน 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ไมแตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 7 ประเภทยานพาหนะสวนตัวท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 20 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามประเภทยานพาหนะ

สวนตัว 

 

การเลือกสวนประสมทาง

การตลาด 

ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

ประเภทของยานพาหนะ

สวนตัว X  S.D. F p-value 

จักรยานยนต 3.43 0.53 

รถยนต 3.41 0.69 

รถกะบะ หรือรถบรรทุก 4 ลอ 3.43 0.66 

รถขนาด 7 ท่ีนั่ง หรือรถตู 3.68 0.60 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

รถบรรทุก ตั้งแต 6 ลอข้ึนไป 3.30 0.89 

0.966 0.426 

จักรยานยนต 3.53 0.58 

รถยนต 3.64 0.61 

รถกะบะ หรือรถบรรทุก 4 ลอ 3.54 0.52 

รถขนาด 7 ท่ีนั่ง หรือรถตู 3.47 0.57 

2. ดานราคา (Price) 

รถบรรทุก ตั้งแต 6 ลอข้ึนไป 3.78 0.69 

1.045 0.384 

จักรยานยนต 3.67 0.57 

รถยนต 3.80 0.58 

รถกะบะ หรือรถบรรทุก 4 ลอ 3.56 0.57 

รถขนาด 7 ท่ีนั่ง หรือรถตู 3.72 0.38 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

รถบรรทุก ตั้งแต 6 ลอข้ึนไป 3.46 0.41 

2.451* 0.046 
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ตารางท่ี 20 (ตอ) 

 

การเลือกสวนประสมทาง

การตลาด 

ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

ประเภทของยานพาหนะ

สวนตัว X  S.D. F p-value 

จักรยานยนต 3.18 0.78 

รถยนต 3.34 0.71 

รถกะบะ หรือรถบรรทุก 4 ลอ 3.09 0.58 

รถขนาด 7 ท่ีนั่ง หรือรถตู 3.19 0.66 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  

 (Promotion) 

รถบรรทุก ตั้งแต 6 ลอข้ึนไป 3.02 1.07 

1.802 0.128 

จักรยานยนต 3.46 0.44 

รถยนต 3.55 0.49 

รถกะบะ หรือรถบรรทุก 4 ลอ 3.40 0.42 

รถขนาด 7 ท่ีนั่ง หรือรถตู 3.51 0.37 

รวม 

รถบรรทุก ตั้งแต 6 ลอขึ้นไป 3.39 0.42 

1.233 0.296 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

 จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม

ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามประเภทยานพาหนะ

สวนตัว โดยใชการทดสอบทางสถิติ F-test เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value < 0.05 

นั่นคือ กลุมตัวอยางท่ีมีประเภทยานพาหนะสวนตัวท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทาง

การตลาด ดานการจัดจําหนาย (Place) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 

 จึงนําผลการวิเคราะหขอมูลไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพื่อหา

ความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD’s Method ตอไป ดังตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
การจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามประเภทยานพาหนะสวนตัว 

 

จักรยานยนต รถยนต 
รถกะบะหรือ 
รถบรรทุก 

4 ลอ 

รถขนาด  
7 ท่ีนั่ง 

หรือ รถตู 

รถบรรทุก 
ตั้งแต  

6 ลอขึ้นไป 
ประเภทของ 

ยานพาหนะสวนตัว X  

3.67 3.80 3.56 3.72 3.46 
จักรยานยนต 3.67 - -0.13 

(0.130) 
0.11 

(0.361) 
-0.04 

(0.752) 
0.21 

(0.303) 
รถยนต 3.80  - 0.24* 

(0.015) 
0.08 

(0.498) 
0.34 

(0.079) 
รถกะบะ หรือ 
รถบรรทุก 4 ลอ 

3.56   - -0.15 
(0.303) 

0.10 
(0.629) 

รถขนาด 7 ท่ีนั่ง หรือ 
รถตู 

3.72    - 0.25 
(0.253) 

รถบรรทุก ตั้งแต 6 
ลอข้ึนไป 

3.46     - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
การจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามประเภทยานพาหนะสวนตัว เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึง
สรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีใชยานพาหนะสวนตัวประเภทรถยนต มีระดับการเลือกสวนประสมทาง
การตลาด ดานการจัดจําหนาย (Place) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
มากกวา กลุมตัวอยางที่ใชยานพาหนะสวนตัวประเภทรถกะบะ หรือ รถบรรทุก 4 ลอ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 8 อายุการใชงานของยานพาหนะท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสม

ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 22 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามอายุการใชงานของ

ยานพาหนะ 

 

การเลือกสวนประสมทางการตลาด 

ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

อายุการใชงานของ 

ยานพาหนะ X  S.D. F p-value 

ไมเกิน 1 ป 3.71 0.62 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 3.67 0.60 

มากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป 3.47 0.60 

มากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป 3.22 0.62 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 2.99 0.71 

15.722* 0.000 

ไมเกิน 1 ป 3.69 0.70 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 3.65 0.57 

มากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป 3.63 0.57 

มากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป 3.50 0.61 

2. ดานราคา (Price) 

ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 3.58 0.60 

1.013 0.400 

ไมเกิน 1 ป 3.87 0.53 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 3.80 0.57 

มากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป 3.76 0.57 

มากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป 3.65 0.58 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 3.69 0.58 

1.390 0.237 
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ตารางท่ี 22   (ตฮ) 
 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

อายุการใชงานของ 
ยานพาหนะ X  S.D. F p-value 

ไมเกิน 1 ป 3.53 0.61 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 3.42 0.72 
มากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป 3.28 0.68 
มากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป 3.12 0.66 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 
 (Promotion) 

ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 3.04 0.80 

5.059* 0.001 

ไมเกิน 1 ป 3.70 0.46 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 3.63 0.47 

มากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป 3.53 0.44 

มากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป 3.37 0.46 

รวม 

ตั้งแต 9 ปขึ้นไป 3.32 0.46 

7.991* 0.000 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามอายุการใชงานของ
ยานพาหนะ โดยใชการทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value < 
0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานของยานพาหนะตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสม
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และโดยภาพรวม 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 
 จึงนําผลการวิเคราะหขอมูลไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพื่อหา
ความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD’s Method ตอไป ดังตารางท่ี 23 - 24 
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ตารางท่ี 23  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก 
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) จําแนกตามอายุการใชงานของยานพาหนะ 

 
ไมเกิน  

1 ป 
มากกวา 1 ป  
แตไมเกิน 3 ป 

มากกวา 3 ป  
แตไมเกิน 6 ป 

มากกวา 6 ป  
แตไมเกิน 9 ป 

ตั้งแต 9 ป 
ขึ้นไป 

อายุการใชงานของ
ยานพาหนะ X  

3.71 3.67 3.47 3.22 2.99 
ไมเกิน 1 ป 3.71 

- 
0.04 

(0.727) 
0.23* 

(0.046) 
0.48* 

(0.000) 
0.71* 

(0.000) 
มากกวา 1 ป  
แตไมเกนิ 3 ป 

3.67 
 - 

0.19* 
(0.021) 

0.44* 
(0.000) 

0.67* 
(0.000) 

มากกวา 3 ป  
แตไมเกนิ 6 ป 

3.47 
  - 

0.25* 
(0.008) 

0.48* 
(0.000) 

มากกวา 6 ป  
แตไมเกนิ 9 ป 

3.22 
   - 

0.23* 
(0.032) 

ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 2.99     - 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) จําแนกตามอายุการใชงานของยานพาหนะ เน่ืองจากคา p-value < 0.05 จึงสรุป
ไดวา รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป และมากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป มี
ระดับการรับรูสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ มากกวา รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 
ป มากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป และต้ังแต 9 ปข้ึนไป 
 รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป มีระดับการ
เลือกสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ มากกวา รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป และ
ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 
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 รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป มีระดับการ
เลือกสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ มากกวา รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีตั้งแต 9 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 24  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
การสงเสริมการตลาด (Promotion) จําแนกตามอายุการใชงานของยานพาหนะ 

 
ไมเกิน 

1 ป 
มากกวา 1 ป 
แตไมเกิน 3 ป 

มากกวา 3 ป 
แตไมเกิน 6 ป 

มากกวา 6 ป 
แตไมเกิน 9 ป 

ตั้งแต 9 ป 
ขึ้นไป 

อายุการใชงานของ
ยานพาหนะ X  

3.53 3.42 3.28 3.12 3.04 
ไมเกิน 1 ป 

3.53 - 
0.10 

(0.433) 
0.24 

(0.063) 
0.41* 

(0.004) 
0.48* 

(0.001) 
มากกวา 1 ป  
แตไมเกนิ 3 ป 

3.42  - 
0.14 

(0.132) 
0.31* 

(0.005) 
0.38* 

(0.001) 
มากกวา 3 ป  
แตไมเกนิ 6 ป 

3.28   - 
0.17 

(0.118) 
0.24* 

(0.029) 
มากกวา 6 ป  
แตไมเกนิ 9 ป 

3.12    - 
0.07 

(0.551) 
ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 3.04     - 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
การสงเสริมการตลาด (Promotion) จําแนกตามอายุการใชงานของยานพาหนะ เนื่องจากคา p-value 
< 0.05 จึงสรุปไดวา รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป และมากกวา 1 ป แต
ไมเกิน 3 ป มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ใน
การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใช
งานมากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป และต้ังแต 9 ปข้ึนไป 
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 รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป มีระดับการ
เลือกสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานต้ังแต 9 ปข้ึนไป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 25 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือกสวน

ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดยภาพรวม 
จําแนกตามอายุการใชงานของยานพาหนะ 

 
ไมเกิน 

1 ป 
มากกวา 1 ป  
แตไมเกิน 3 ป 

มากกวา 3 ป  
แตไมเกิน 6 ป 

มากกวา 6 ป  
แตไมเกิน 9 ป 

ตั้งแต 9 ป 
ขึ้นไป 

อายุการใชงานของ
ยานพาหนะ X  

3.70 3.63 3.53 3.37 3.32 
ไมเกิน 1 ป 

3.70 - 
0.06 

(0.459) 
0.16 

(0.055) 
0.33* 

(0.000) 
0.37* 

(0.000) 
มากกวา 1 ป แตไม
เกิน 3 ป 

3.63  - 
0.10 

(0.098) 
0.26* 

(0.000) 
0.31* 

(0.000) 

มากกวา 3 ป แตไม
เกิน 6 ป 

3.53   - 
0.16* 

(0.018) 
0.21* 

(0.003) 

มากกวา 6 ป แตไม
เกิน 9 ป 

3.37    - 
0.05 

(0.556) 

ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 3.32     - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดย
ภาพรวม จําแนกตามอายุการใชงานของยานพาหนะ เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึงสรุปไดวา รถ
สวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป และมากกวา 3 ป 
แตไมเกิน 6 ป มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม ในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา รถสวนตัวของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 6 ป แต
ไมเกิน 9 ป และต้ังแต 9 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 69 

 สมมติฐานท่ี 9 ความถ่ีในการใชยานพาหนะท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 26 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามความถ่ีในการใชยานพาหนะ 
 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

ความถ่ีในการใช 
ยานพาหนะ X  S.D. F p-value 

1 - 2 คร้ัง ตอสัปดาห 3.36 0.66 
3 - 4 คร้ัง ตอสัปดาห 3.41 0.65 
5 - 6 คร้ัง ตอสัปดาห 3.47 0.66 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

มากกวา 7 คร้ัง ตอสัปดาห 3.40 0.68 

0.408 0.747 

1 - 2 คร้ัง ตอสัปดาห 3.49 0.55 
3 - 4 คร้ัง ตอสัปดาห 3.60 0.57 
5 - 6 คร้ัง ตอสัปดาห 3.62 0.58 

2. ดานราคา (Price) 

มากกวา 7 คร้ัง ตอสัปดาห 3.63 0.63 

0.359 0.783 

1 - 2 คร้ัง ตอสัปดาห 3.67 0.52 
3 - 4 คร้ัง ตอสัปดาห 3.70 0.64 
5 - 6 คร้ัง ตอสัปดาห 3.75 0.54 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

มากกวา 7 คร้ัง ตอสัปดาห 3.78 0.57 

0.472 0.702 

1 - 2 คร้ัง ตอสัปดาห 3.14 0.75 
3 - 4 คร้ัง ตอสัปดาห 3.31 0.69 
5 - 6 คร้ัง ตอสัปดาห 3.30 0.73 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  
     (Promotion) 

มากกวา 7 คร้ัง ตอสัปดาห 3.26 0.72 

0.445 0.721 

1 - 2 คร้ัง ตอสัปดาห 3.42 0.43 
3 - 4 คร้ัง ตอสัปดาห 3.51 0.49 
5 - 6 คร้ัง ตอสัปดาห 3.54 0.45 

รวม 

มากกวา 7 คร้ัง ตอสัปดาห 3.52 0.49 

0.458 0.712 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

   ส
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 จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามความถี่ในการใช
ยานพาหนะ โดยใชการทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value > 
0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการใชยานพาหนะตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสม
ทางการตลาด ทุก ๆ ดาน ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 10 ประเภทพลังงานทดแทนที่เลือกใชกับยานพาหนะที่ตางกัน มีผลตอ
การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 27 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามประเภทพลังงานทดแทนท่ี
เลือกใชกับยานพาหนะ  

 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

ประเภทของพลังงาน
ทดแทนท่ีเลือกใช X  S.D. F p-value 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

3.48 0.62 

ประเภทน้ํามันไบโอดีเซล 
B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) 

3.44 0.68 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ประเภทกาซ 3.19 0.78 

5.566* 0.004 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

3.54 0.57 

ประเภทน้ํามันไบโอดีเซล 
B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) 

3.62 0.59 

2. ดานราคา (Price) 

ประเภทกาซ 3.89 0.62 

9.792* 0.000 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

3.77 0.54 

ประเภทน้ํามันไบโอดีเซล 
B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) 

3.63 0.53 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

ประเภทกาซ 3.74 0.71 

1.542 0.215 

   ส
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ตารางท่ี 27 (ตอ) 
 
การเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

สําหรับยานพาหนะ 

ประเภทของพลังงาน
ทดแทนท่ีเลือกใช X  S.D. F p-value 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

3.33 0.68 

ประเภทน้ํามันไบโอดีเซล 
B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) 

3.11 0.71 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  
 (Promotion) 

ประเภทกาซ 3.22 0.83 

2.424 0.090 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

3.53 0.45 

ประเภทน้ํามันไบโอดีเซล 
B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) 

3.45 0.44 รวม 

ประเภทกาซ 3.51 0.59 

0.688 0.503 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามประเภทพลังงาน
ทดแทนท่ีเลือกใชกับยานพาหนะ โดยใชการทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
เนื่องจากคา p-value < 0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยางท่ีมีประเภทพลังงานทดแทนท่ีเลือกใชกับ
ยานพาหนะตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) และดาน
ราคา (Price) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 
 จึงนําผลการวิเคราะหขอมูลไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพื่อหา
ความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD’s Method ตอไป ดังตารางท่ี 28 - 29 
 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 28 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) จําแนกตามประเภทพลังงานทดแทนท่ีเลือกใชกับยานพาหนะ 

 
ประเภทน้ํามัน 
แกสโซฮอล 

(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

ประเภทน้ํามัน 
ไบโอดีเซล B5  

(เคร่ืองยนตดีเซล) 

ประเภท
กาซ 

ประเภทของพลังงาน
ทดแทนท่ีเลือกใช 

Mean 

3.48 3.44 3.19 
ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

3.48 - 0.04 
(0.657) 

0.30* 
(0.001) 

ประเภทน้ํามันไบโอดีเซล 
B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) 

3.44  - 0.26* 
(0.032) 

ประเภทกาซ 3.19 
 
 

 - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method    
ของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
ดานผลิตภัณฑ (Product) จําแนกตามประเภทพลังงานทดแทนที่เลือกใชกับยานพาหนะ เนื่องจาก
คา p-value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชพลังงานทดแทนประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เครื่องยนตเบนซิน) และนํ้ามันไบโอดีเซล B5 (เครื่องยนตดีเซล) มีระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
มากกวา กลุมตัวอยางที่เลือกใชพลังงานทดแทนประเภทกาซ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 73 

ตารางท่ี 29 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ราคา (Price) จําแนกตามประเภทพลังงานทดแทนท่ีเลือกใชกับยานพาหนะ 

 
ประเภทน้ํามัน 
แกสโซฮอล 

(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

ประเภทน้ํามัน 
ไบโอดีเซล B5 

(เคร่ืองยนตดีเซล) 

ประเภท
กาซ 

ประเภทของพลังงาน
ทดแทนท่ีเลือกใช 

Mean 

3.54 3.62 3.89 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

3.54 - -0.08 
(0.322) 

-0.35* 
(0.000) 

ประเภทน้ํามันไบโอดีเซล 
B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) 

3.62  - -0.26* 
(0.012) 

ประเภทกาซ 3.89   - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method   
ของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
ดานราคา (Price) จําแนกตามประเภทพลังงานทดแทนที่เลือกใชกับยานพาหนะ เนื่องจากคา p-
value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางที่เลือกใชพลังงานทดแทนประเภทกาซ มีระดับการเลือก
สวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
มากกวา กลุมตัวอยางที่เลือกใชพลังงานทดแทนประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เครื่องยนตเบนซิน) 
และนํ้ามันไบโอดีเซล B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 11 การเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เครื่องยนตเบนซิน) กับ
ยานพาหนะที่ตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 30 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามการเลือกใชประเภท
น้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) กับยานพาหนะ 

 
การเลือกสวนประสมทาง 

การตลาดในการเลือกใชพลังงาน 
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) X  S.D. F p-value 

น้ํามันแกสโซฮอล 95 3.40 0.67 
น้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 3.56 0.58 
น้ํามันแกสโซฮอล E 20 3.83 0.44 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 85 3.36 0.46 

2.862* 0.037 

น้ํามันแกสโซฮอล 95 3.46 0.57 
น้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 3.60 0.56 
น้ํามันแกสโซฮอล E 20 3.92 0.58 

2. ดานราคา (Price) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 85 3.33 0.42 

3.522* 0.016 

น้ํามันแกสโซฮอล 95 3.69 0.54 
น้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 3.88 0.54 
น้ํามันแกสโซฮอล E 20 3.75 0.49 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 85 3.69 0.32 

2.634* 0.050 

น้ํามันแกสโซฮอล 95 3.24 0.63 
น้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 3.40 0.73 
น้ํามันแกสโซฮอล E 20 3.56 0.81 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  
 (Promotion) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 85 3.28 0.39 

1.741 0.159 

น้ํามันแกสโซฮอล 95 3.45 0.44 

น้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 3.61 0.44 

น้ํามันแกสโซฮอล E 20 3.76 0.47 
รวม 

น้ํามันแกสโซฮอล E 85 3.42 0.24 

4.275* 0.006 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 30 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามการเลือกใชประเภท
น้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) กับยานพาหนะ โดยใชการทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการ
ทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา p-value < 0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยางท่ีมีการเลือกใชประเภทน้ํามัน
แกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) กับยานพาหนะตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) และโดยภาพรวม ในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 
 จึงนําผลการวิเคราะหขอมูลไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพื่อหา
ความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD’s Method ตอไป ดังตารางท่ี 31 - 34 
 
ตารางท่ี 31 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือกสวน

ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) จําแนกตามการเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนต
เบนซิน) กับยานพาหนะ 

 

น้ํามันแกส 
โซฮอล 95 

น้ํามันแกส
โซฮอล 91 
หรือ E10 

น้ํามันแกส 
โซฮอล 
E 20 

น้ํามันแกส 
โซฮอล 
E 85 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

Mean 

3.40 3.56 3.83 3.36 

น้ํามันแกสโซฮอล 95 3.40 - -0.16* 
(0.037) 

-0.44* 
(0.019) 

0.04 
(0.892) 

น้ํามันแกสโซฮอล 91 
หรือ E10 

3.56  - -0.28 
(0.141) 

0.20 
(0.447) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 20 3.83   - 0.47 
(0.127) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 85 3.36    - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 จากตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method  ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) จําแนกตามการเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) กับ
ยานพาหนะ เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกส
โซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) ชนิดน้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 และนํ้ามันแกสโซฮอล E 20 มี
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) 
ชนิดน้ํามันแกสโซฮอล 95 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 32 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ราคา (Price) จําแนกตามการเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เครื่องยนตเบนซิน) 
กับยานพาหนะ 

 
น้ํามันแกส
โซฮอล 95 

น้ํามันแกส
โซฮอล 91 
หรือ E10 

น้ํามันแกส
โซฮอล 
E 20 

น้ํามันแกส
โซฮอล 
E 85 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

Mean 

3.46 3.60 3.92 3.33 
น้ํามันแกสโซฮอล 95 

3.46 - 
-0.14* 
(0.041) 

-0.46* 
(0.007) 

0.13 
(0.593) 

น้ํามันแกสโซฮอล 91 
หรือ E10 

3.60  - 
-0.31 

(0.067) 
0.27 

(0.252) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 20 
3.92   - 

0.58* 
(0.039) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 85 3.33    - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 32 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ราคา (Price) จําแนกตามการเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) กับ
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ยานพาหนะ เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกส
โซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) ชนิดน้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 และนํ้ามันแกสโซฮอล E 20 มี
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทนํ้ามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) ชนิด
น้ํามันแกสโซฮอล 95  
 กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) ชนิดน้ํามันแกส
โซฮอล E 20 มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price) ในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนต
เบนซิน) ชนิดน้ํามันแกสโซฮอล E 85 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 33  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
การจ ัดจําหน าย  (Place) จําแนกตามการเล ือกใช ประเภทน้ําม ันแก สโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) กับยานพาหนะ 

 
น้ํามันแกส 
โซฮอล 95 

น้ํามันแกส 
โซฮอล 91 
หรือ E10 

น้ํามันแกส 
โซฮอล 
E 20 

น้ํามันแกส
โซฮอล 
E 85 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

Mean 

3.69 3.88 3.75 3.69 
น้ํามันแกสโซฮอล 95 3.69 - -0.19* 

(0.006) 
-0.06 

(0.713) 
0.00 

(0.987) 
น้ํามันแกสโซฮอล 91 
หรือ E10 

3.88  - 0.13 
(0.434) 

0.18 
(0.416) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 20 3.75   - 0.06 
(0.835) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 85 3.69    - 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
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การจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามการเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) กับ
ยานพาหนะ เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกส
โซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) ชนิดน้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 มีระดับการเลือกสวนประสมทาง
การตลาด ดานการจัดจําหนาย (Place) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา 
กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทนํ้ามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) ชนิดน้ํามันแกสโซฮอล 95 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 34  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดย
ภาพรวม จําแนกตามการเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) กับ
ยานพาหนะ 

 
น้ํามันแกส 
โซฮอล 95 

น้ํามันแกส 
โซฮอล 91 
หรือ E10 

น้ํามันแกส 
โซฮอล 
E 20 

น้ํามันแกส 
โซฮอล 
E 85 

ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) 

Mean 

3.45 3.61 3.76 3.42 
น้ํามันแกสโซฮอล 95 3.45 - -0.16* 

(0.003) 
-0.32* 
(0.017) 

0.03 
(0.872) 

น้ํามันแกสโซฮอล 91 
หรือ E10 

3.61  - -0.15 
(0.250) 

0.19 
(0.292) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 20 3.76   - 0.35 
(0.115) 

น้ํามันแกสโซฮอล E 85 3.42    - 
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดย
ภาพรวม จําแนกตามการเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) กับยานพาหนะ 
เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) ชนิดน้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 และนํ้ามันแกสโซฮอล E 20 มีระดับการ
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เลือกสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
มากกวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) ชนิดน้ํามันแกส
โซฮอล 95 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 12 การเลือกใชประเภทกาซกับยานพาหนะท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 35  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามการเลือกใชประเภท
กาซกับยานพาหนะ 

 
การรับรูสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช

พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
ประเภท
กาซ X  S.D. t p-value 

กาซ NGV 3.35 0.85 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 
กาซ LPG 3.12 0.75 

1.084 0.282 

กาซ NGV 3.96 0.74 2. ดานราคา (Price) 
กาซ LPG 3.86 0.57 

0.569 0.571 

กาซ NGV 3.72 0.71 3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 
กาซ LPG 3.75 0.71 

-0.168 0.867 

กาซ NGV 3.62 0.76 4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
กาซ LPG 3.07 0.81 

2.589* 0.012 

กาซ NGV 3.66 0.61 
รวม 

กาซ LPG 3.45 0.57 

1.346 0.183 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางที่ 35 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามการเลือกใช
ประเภทกาซกับยานพาหนะ โดยใชการทดสอบทางสถิติ t-test เพื ่อการทดสอบสมมติฐาน 
เนื่องจากคา p-value < 0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยางที่มีการเลือกใชประเภทกาซกับยานพาหนะ
ตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ใน
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การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 
 โดยกลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทกาซ NGV กับยานพาหนะ มีระดับการเลือกสวน
ประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทกาซ LPG กับยานพาหนะ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 13 ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะท่ีตางกัน มี
ผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
แตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 36  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน

การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามความถี่ในการเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

 

การเลือกสวนประสมทาง 

การตลาดในการเลือกใชพลังงาน

ทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

ความถ่ีในการเลือกใชพลังงาน

ทดแทน X  S.D. F p-value 

นอยมาก (1 คร้ังตอสัปดาห) 2.92 0.67 

นอย (2 คร้ังตอสัปดาห) 3.53 0.65 

ปานกลาง (3 คร้ังตอสัปดาห) 3.40 0.58 

บอย (4 คร้ังตอสัปดาห) 3.51 0.65 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

บอยมาก (5 คร้ังตอสัปดาห) 3.41 0.73 

3.158* 0.014 

นอยมาก (1 คร้ังตอสัปดาห) 3.21 0.64 

นอย (2 คร้ังตอสัปดาห) 3.62 0.55 

ปานกลาง (3 คร้ังตอสัปดาห) 3.60 0.55 

บอย (4 คร้ังตอสัปดาห) 3.55 0.61 

2. ดานราคา (Price) 

บอยมาก (5 คร้ังตอสัปดาห) 3.72 0.60 

3.265* 0.012 
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ตารางท่ี 36 (ตอ) 
 

การเลือกสวนประสมทาง 
การตลาดในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

ความถ่ีในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทน X  S.D. F p-value 

นอยมาก (1 คร้ังตอสัปดาห) 3.65 0.58 
นอย (2 คร้ังตอสัปดาห) 3.70 0.55 
ปานกลาง (3 คร้ังตอสัปดาห) 3.69 0.52 
บอย (4 คร้ังตอสัปดาห) 3.74 0.51 

3. ดานการจดัจําหนาย (Place) 

บอยมาก (5 คร้ังตอสัปดาห) 3.82 0.65 

1.001 0.407 

นอยมาก (1 คร้ังตอสัปดาห) 3.19 0.45 
นอย (2 คร้ังตอสัปดาห) 3.42 0.64 
ปานกลาง (3 คร้ังตอสัปดาห) 3.30 0.63 
บอย (4 คร้ังตอสัปดาห) 3.30 0.71 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  
 (Promotion) 

บอยมาก (5 คร้ังตอสัปดาห) 3.21 0.82 

0.749 0.559 

นอยมาก (1 คร้ังตอสัปดาห) 3.24 0.47 

นอย (2 คร้ังตอสัปดาห) 3.56 0.43 

ปานกลาง (3 คร้ังตอสัปดาห) 3.50 0.43 

บอย (4 คร้ังตอสัปดาห) 3.53 0.45 

รวม 

บอยมาก (5 คร้ังตอสัปดาห) 3.54 0.53 

1.604 0.172 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 36 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ จําแนกตามความถ่ีในการเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดยใชการทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
เนื่องจากคา p-value < 0.05 นั่นคือ กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะตางกัน มีผลตอการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา 
(Price) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 
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 จึงนําผลการวิเคราะหขอมูลไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) เพื่อหา
ความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD’s Method ตอไป ดังตารางท่ี 37 - 38 
 
ตารางท่ี 37  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) จําแนกตามความถี่ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ 

 
นอยมาก 
(1 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

นอย 
(2 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

ปานกลาง 
(3 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

บอย 
(4 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

บอยมาก 
(5 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

ความถ่ีในการเลือกใช 
พลังงานทดแทน X  

2.92 3.53 3.40 3.51 3.41 
นอยมาก 
(1 คร้ังตอสัปดาห) 

2.92 - -0.61* 
(0.002) 

-0.48* 
(0.007) 

-0.60* 
(0.001) 

-0.50* 
(0.005) 

นอย 
(2 คร้ังตอสัปดาห) 

3.53  - 0.13 
(0.309) 

0.02 
(0.898) 

0.12 
(0.354) 

ปานกลาง 
(3 คร้ังตอสัปดาห) 

3.40   - -0.12 
(0.195) 

-0.02 
(0.854) 

บอย 
(4 คร้ังตอสัปดาห) 

3.51    - 0.10 
(0.227) 

บอยมาก 
(5 คร้ังตอสัปดาห) 

3.41     - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) จําแนกตามความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
เนื่องจากคา p-value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะนอย – บอยมาก (2 – 5 คร้ังตอสัปดาห) มีระดับการรับรูสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา 
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กลุมตัวอยางท่ีมีความถี่ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะนอยมาก (1 คร้ังตอ
สัปดาห) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 38  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธี LSD’s Method ของระดับการเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ราคา (Price) จําแนกตามความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

 
นอยมาก 
(1 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

นอย 
(2 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

ปานกลาง 
(3 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

บอย 
(4 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

บอยมาก 
(5 คร้ังตอ 
สัปดาห) 

ความถ่ีในการเลือกใช
พลังงานทดแทน X  

3.21 3.62 3.60 3.55 3.72 
นอยมาก 
(1 คร้ังตอสัปดาห) 

3.21 - -0.41* 
(0.022) 

-0.39* 
(0.013) 

-0.34* 
(0.031) 

-0.51* 
(0.001) 

นอย 
(2 คร้ังตอสัปดาห) 

3.62  - 0.01 
(0.898) 

0.07 
(0.546) 

-0.10 
(0.388) 

ปานกลาง 
(3 คร้ังตอสัปดาห) 

3.60   - 0.05 
(0.500) 

-0.11 
(0.150) 

บอย 
(4 คร้ังตอสัปดาห) 

3.55    - -0.17* 
(0.026) 

บอยมาก 
(5 คร้ังตอสัปดาห) 

3.72     - 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
  
 จากตารางท่ี 38 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธี LSD’s Method ของ
ระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน
ราคา (Price) จําแนกตามความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เนื่องจากคา p-
value < 0.05 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะนอย – บอยมาก (2 – 5 คร้ังตอสัปดาห) มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดาน
ราคา (Price) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีมีความถี่
ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะนอยมาก (1 คร้ังตอสัปดาห) 
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 กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะบอยมาก (5 
คร้ังตอสัปดาห) มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price) ในการเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีมีความถ่ีในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะบอย (4 คร้ังตอสัปดาห) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 14 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลยานพาหนะของผูตอบแบบสอบถาม มี

ความสัมพันธตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) (Y1)  

 

ตารางท่ี 39 แสดงอํานาจพยากรณของตัวแปรอิสระ ที่มีตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสม

ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ 

(Product) (Y1)  

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.39a 0.15 0.14 0.62 

a. Predictors: (Constant), อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8), ประเภทของพลังงานทดแทนท่ี

เลือกใช (X10), ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13), ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 

(เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) 

b. Dependent Variable: ผลิตภัณฑ (Product) (Y1) 

 

 จากตารางท่ี 39 พบวา มีตัวแปรอิสระท่ีมีอํานาจในการพยากรณตัวแปรตามการรับเลือก

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ 

(Product) (Y1) ท่ีดีท่ีสุด โดยมีคา R2 เทากับ 0.15 ซ่ึงสามารถพยากรณได รอยละ 15 
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ตารางท่ี 40 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการพยากรณของตัวแปรอิสระ ท่ีมีตอตัวแปรตาม

การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) (Y1)  

 

ANOVAb 

Model Source of Variance df Sum of Squares Mean Square F Sig. 

1 Regression 4 27.22 6.81 17.84* 0.00a 

 Residual 395 150.73 0.38   

 Total 399 177.95    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

a. Predictors: (Constant), อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8), ประเภทของพลังงานทดแทนท่ี

เลือกใช (X10), ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13), ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 

(เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) 

b. Dependent Variable: ผลิตภัณฑ (Product) (Y1) 

 

 จากตารางท่ี 40 พบวา เม่ือใชสถิติ F-test เพ่ือการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 

เทากับ 0.00 <0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8), 

ประเภทของพลังงานทดแทนท่ีเลือกใช (X10), ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13) และ

ประเภทนํ้ามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) สามารถพยากรณตัวแปรตามการเลือกสวน

ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) 

(Y1) ได ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 41 แสดงคาสถิติของตัวแปรพยากรณที่ดีที ่สุดที่ใชพยากรณ ตัวแปรตามการเลือก      

สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) (Y1)  

 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Model Variable 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

1 (Constant) 3.96 0.14  28.51* 0.00 

 อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) -0.19 0.03 -0.35 -7.24* 0.00 

 
ประเภทของพลังงานทดแทนท่ี
เลือกใช (X10) 

-0.25 0.10 -0.29 -2.40* 0.02 

 
ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) 

0.04 0.02 0.23 1.94* 0.05 

 
ความถ่ีในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทน (X13) 

0.06 0.03 0.11 2.31* 0.02 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
a.  Dependent Variable: ผลิตภัณฑ (Product) (Y1) 
 
 จากตารางที่ 41 พบวา เมื่อใชสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 
<0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8), ประเภทของ
พลังงานทดแทนท่ีเลือกใช (X10), ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13) และประเภทน้ํามัน
แกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) มีอํานาจในการพยากรณตัวแปรตามการเลือกสวนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) (Y1) 
ได โดยตัวแปรอิสระอายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) มีความสัมพันธในอันดับแรก รองลงมา
คือ ประเภทของพลังงานทดแทนที่เลือกใช (X10), ความถี่ในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13) 
และประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เครื่องยนตเบนซิน) (X11) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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 ซ่ึงสามารถสรางสมการพยากรณท่ีสงผลตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) (Y1) ไดดี
ท่ีสุดในรูปของสมการ ดังนี้ 
 
 ŷ1  = 3.96 -0.19 (X8) -0.25 (X10) +0.06 (X13) +0.04 (X11) 
 
 ŷ1   =  คาทํานายการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน 
   สําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ 
 X8   =  อายุการใชงานของยานพาหนะ  
 X10  =  ประเภทของพลังงานทดแทนท่ีเลือกใช  
 X13  =  ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน  
 X11 =  ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) 
 
 ผลจากสมการสามารถสรุปไดวา ตัวแปรอิสระดังกลาว มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง
ของตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) (Y1) ใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. ในทิศทางแปรผกผันกัน ประกอบดวย อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) และ
ประเภทของพลังงานทดแทนท่ีเลือกใช (X10) นั่นคือ เม่ือผูบริโภคมีอายุการใชงานของยานพาหนะ 
(X8) และประเภทของพลังงานทดแทนท่ีเลือกใช (X10) ลดลง จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) 
(Y1) เพิ่มข้ึน 
 2. ในทิศทางแปรผันตรงกัน ประกอบดวย ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนต
เบนซิน) (X11) และความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13) นั่นคือ เม่ือผูบริโภคใชประเภท
น้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) และความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13) 
เพ่ิมข้ึน จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) (Y1) เพิ่มข้ึน 
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 สมมติฐานท่ี 15  ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลยานพาหนะของผูตอบแบบสอบถาม มี
ความสัมพันธตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานราคา (Price) (Y2)  
 
ตารางท่ี 42  แสดงอํานาจพยากรณของตัวแปรอิสระ ท่ีมีตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานราคา (Price) (Y2)  
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.27a 0.07 0.07 0.57 

a. Predictors: (Constant), ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13), อายุ (X2), ประเภทของ
พลังงานทดแทนท่ีเลือกใช (X10), ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) 

b. Dependent Variable: ราคา (Price) (Y2) 
 
 จากตารางท่ี 42 พบวา มีตัวแปรอิสระท่ีมีอํานาจในการพยากรณตัวแปรตามการเลือก
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานราคา (Price) 
(Y2) ท่ีดีท่ีสุด โดยมีคา R2 เทากับ 0.07 ซ่ึงสามารถพยากรณได รอยละ 7 
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ตารางท่ี 43  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการพยากรณของตัวแปรอิสระ ท่ีมีตอตัวแปร    
ตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานราคา (Price) (Y2)  

 

ANOVAb 

Model Source of Variance df Sum of Squares Mean Square F Sig. 

1 Regression 4 10.51 2.63 7.95* 0.00a 

 Residual 395 130.54 0.33   

 Total 399 141.05    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
a. Predictors: (Constant), อายุ (X2), ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13)  
b. Dependent Variable: ราคา (Price) (Y2) 
 
 จากตารางท่ี 43 พบวา เม่ือใชสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 
เทากับ 0.00 <0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อายุ (X2), ความถ่ีในการเลือกใช
พลังงานทดแทน (X13) สามารถพยากรณตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานราคา (Price) (Y2) ได ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 44  แสดงคาสถิติของตัวแปรพยากรณท่ีดีท่ีสุดท่ีใชพยากรณ ตัวแปรตามการเลือกสวน

ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานราคา 

(Price) (Y2)   

 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Model Variable 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

1 (Constant) 3.37 0.14  24.46* 0.00 

 อายุ (X2) -0.07 0.03 -0.14 -2.79* 0.01 

 
ประเภทของพลังงานทดแทนท่ี

เลือกใช (X10) 
0.13 0.10 0.17 1.33 0.18 

 
ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 

(เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) 
0.01 0.02 0.06 0.49 0.62 

 
ความถ่ีในการเลือกใชพลังงาน

ทดแทน (X13) 
0.06 0.03 0.11 2.23* 0.03 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

a. Dependent Variable: ราคา (Price) (Y2) 

 

 จากตารางท่ี 44 พบวา เม่ือใชสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 

<0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อายุ (X2), ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

(X13) มีอํานาจในการพยากรณตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช

พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานราคา (Price) (Y2) ได โดยตัวแปรอิสระอายุ (X2) มี

ความสัมพันธในอันดับแรก รองลงมาคือ ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13) ตามลําดับ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ซึ่งสามารถสรางสมการพยากรณที่สงผลตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานราคา (Price) (Y2) ไดดีที่สุดใน

รูปของสมการ ดังนี้ 
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 ŷ2  = 3.37 -0.07 (X2) +0.06 (X13) 

 

 ŷ2   = คาทํานายการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

   สําหรับยานพาหนะ ดานราคา 

 X2   = อายุ  

 X13  = ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน  

 

 ผลจากสมการสามารถสรุปไดวา ตัวแปรอิสระดังกลาว มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง

ของตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ ดานราคา (Price) (Y2) ใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 1. ในทิศทางแปรผกผันกัน ประกอบดวย อายุ (X2) นั่นคือ ผูบริโภคท่ีมีอายุ (X2) นอย 

จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ ดานราคา (Price) (Y2) เพิ่มข้ึน 

 2. ในทิศทางแปรผันตรงกัน ประกอบดวย ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน 

(X13) นั่นคือ เม่ือผูบริโภคมีความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทน (X13) เพิ่มข้ึน จะสงผลให

ผูบริโภคมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

ดานราคา (Price) (Y2) เพิ่มข้ึน 

 สมมติฐานท่ี 16 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลยานพาหนะของผูตอบแบบสอบถาม มี

ความสัมพันธตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย (Place) (Y3)  
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ตารางท่ี 45  แสดงอํานาจพยากรณของตัวแปรอิสระ ท่ีมีตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย 
(Place) (Y3) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.20a 0.04 0.03 0.56 

a. Predictors: (Constant), ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11), ระดับการศึกษา 
(X4), ประเภทของยานพาหนะสวนตัว (X7) 

b. Dependent Variable: การจัดจําหนาย (Place) (Y3) 
 
 จากตารางท่ี 45 พบวา มีตัวแปรอิสระท่ีมีอํานาจในการพยากรณตัวแปรตามการเลือก
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย 
(Place) (Y3) ท่ีดีท่ีสุด โดยมีคา R2 เทากับ 0.04 ซ่ึงสามารถพยากรณได รอยละ 4 
 
ตารางท่ี 46  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการพยากรณของตัวแปรอิสระ ท่ีมีตอตัวแปรตาม

การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย (Place) (Y3)  

 

ANOVAb 

Model Source of Variance df Sum of Squares Mean Square F Sig. 

1 Regression 3 5.08 1.69 5.38* 0.00a 

 Residual 396 124.48 0.31   

 Total 399 129.55    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
a. Predictors: (Constant), ระดับการศึกษา (X4) 
b. Dependent Variable: การจัดจําหนาย (Place) (Y3) 
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 จากตารางท่ี 46 พบวา เม่ือใชสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 
เทากับ 0.00 <0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ระดับการศึกษา (X4) สามารถพยากรณ
ตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
ดานการจัดจําหนาย (Place) (Y3) ได ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 47 แสดงคาสถิติของตัวแปรพยากรณท่ีดีท่ีสุดท่ีใชพยากรณ ตัวแปรตามการเลือกสวน

ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการจัด
จําหนาย (Place) (Y3)  

 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Model Variable 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

1 (Constant) 3.51 0.12  29.15* 0.00 

 ระดับการศึกษา (X4) 0.12 0.03 0.18 3.73* 0.00 

 
ประเภทของยานพาหนะสวนตัว 
(X7) 

-0.05 0.04 -0.07 -1.22 0.23 

 
ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) 

0.00 0.01 -0.01 -0.26 0.79 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
a.  Dependent Variable: การจัดจําหนาย (Place) (Y3) 
 
 จากตารางท่ี 47 พบวา เม่ือใชสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 
<0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ระดับการศึกษา (X4) มีอํานาจในการพยากรณตัว
แปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
ดานการจัดจําหนาย (Place) (Y3) ได โดยตัวแปรอิสระระดับการศึกษา (X4) มีความสัมพันธใน
อันดับแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ซ่ึงสามารถสรางสมการพยากรณท่ีสงผลตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย (Place) (Y3) ไดดี
ท่ีสุดในรูปของสมการ ดังนี้ 
 
 ŷ3  = 3.51 +0.12 (X4) 
 
 ŷ3  = คาทํานายการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน 
   สําหรับยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย 
 X4   =  ระดับการศึกษา 
 
 ผลจากสมการสามารถสรุปไดวา ตัวแปรอิสระดังกลาว มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง
ของตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย (Place) (Y3) ใน 1 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. ในทิศทางแปรผันตรงกัน ประกอบดวย ระดับการศึกษา (X4) นั่นคือ ผูบริโภคที่มี
ระดับการศึกษา (X4) เพิ่มข้ึน จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย (Place) (Y3) เพิ่มข้ึน 
 สมมติฐานท่ี 17 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลยานพาหนะของผูตอบแบบสอบถาม มี
ความสัมพันธตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (Y4)  
 
ตารางท่ี 48 แสดงอํานาจพยากรณของตัวแปรอิสระ ท่ีมีตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) (Y4)  

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 0.27a 0.08 0.07 0.69 

a. Predictors: (Constant), ประเภทกาซ (X12), ระดับการศึกษา (X4), เพศ (X1), อายุการใชงานของ
ยานพาหนะ (X8)  

b. Dependent Variable: การสงเสริมการตลาด (Promotion) (Y4) 

   ส
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 จากตารางที่ 48 พบวา มีตัวแปรอิสระที่มีอํานาจในการพยากรณตัวแปรตามการเลือก
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) (Y4) ท่ีดีท่ีสุด โดยมีคา R2 เทากับ 0.08 ซ่ึงสามารถพยากรณได รอยละ 8 
 
ตารางท่ี 49  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการพยากรณของตัวแปรอิสระ ท่ีมีตอตัวแปรตาม

การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (Y4)  

 
ANOVAb 

Model Source of Variance df Sum of Squares Mean Square F Sig. 
1 Regression 4 15.45 3.86 8.07* 0.00a 

 Residual 395 189.09 0.48   
 Total 399 204.54    

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
a. Predictors: (Constant), เพศ (X1), ระดับการศึกษา (X4), อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8)  
b. Dependent Variable: การสงเสริมการตลาด (Promotion) (Y4) 
 
 จากตารางท่ี 49 พบวา เม่ือใชสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 
เทากับ 0.00 <0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย เพศ (X1), ระดับการศึกษา (X4), อายุ
การใชงานของยานพาหนะ (X8) สามารถพยากรณตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาด
ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (Y4) ได 
ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 50  แสดงคาสถิติของตัวแปรพยากรณท่ีดีท่ีสุดท่ีใชพยากรณ ตัวแปรตามการเลือกสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) (Y4)  

 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Model Variable 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

1 (Constant) 3.25 0.20  15.89* 0.00 

  เพศ (X1) 0.15 0.07 0.10 2.13* 0.03 

  ระดับการศึกษา (X4) 0.10 0.04 0.12 2.38* 0.02 

  อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) -0.13 0.03 -0.22 -4.52* 0.00 

  ประเภทกาซ (X12) -0.01 0.01 -0.04 -0.71 0.48 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
a. Dependent Variable: การสงเสริมการตลาด (Promotion) (Y4) 
 
 จากตารางท่ี 50 พบวา เม่ือใชสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 
<0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย เพศ (X1), ระดับการศึกษา (X4), อายุการใชงานของ
ยานพาหนะ (X8) มีอํานาจในการพยากรณตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (Y4) ได โดย
ตัวแปรอิสระอายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) มีความสัมพันธในอันดับแรก รองลงมาคือ ระดับ
การศึกษา (X4) และเพศ (X1) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ซ่ึงสามารถสรางสมการพยากรณท่ีสงผลตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ  ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) (Y4) ไดดีท่ีสุดในรูปของสมการ ดังนี้ 
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  ŷ4  = 3.25 -0.13 (X8) +0.10 (X4) +0.15 (X1) 
 
 ŷ4  = คาทํานายการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน 
   สําหรับยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด 
 X8   = อายุการใชงานของยานพาหนะ 
 X4    = ระดับการศึกษา  
 X1  =  เพศ 
 
 ผลจากสมการสามารถสรุปไดวา ตัวแปรอิสระดังกลาว มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง
ของตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (Y4) ใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. ในทิศทางแปรผกผันกัน ประกอบดวย อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) นั่นคือ 
เมื่อผูบริโภคมีอายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) ลดลง จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) (Y4) เพิ่มข้ึน 
 2. ในทิศทางแปรผันตรงกัน ประกอบดวย ระดับการศึกษา (X4), เพศ (X1) นั่นคือ 
ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา (X4) เพิ่มข้ึน และเปนเพศหญิง (X1.2) จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือก
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) (Y4) เพิ่มข้ึน 
 สมมติฐานท่ี 18 ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลยานพาหนะของผูตอบแบบสอบถาม มี
ความสัมพันธตอการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ โดยรวม (Y)  
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ตารางท่ี 51  แสดงอํานาจพยากรณของตัวแปรอิสระ ท่ีมีตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดยรวม (Y)  

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.27a 0.07 0.07 0.46 
a. Predictors: (Constant), ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11), อายุการใชงาน

ของยานพาหนะ (X8)  
b. Dependent Variable: การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะ โดยรวม (Y)  
 
 จากตารางท่ี 51 พบวา มีตัวแปรอิสระท่ีมีอํานาจในการพยากรณตัวแปรตามการเลือก
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดยรวม (Y) ท่ีดีท่ีสุด 
โดยมีคา R2 เทากับ 0.07 ซ่ึงสามารถพยากรณได รอยละ 7 
 
ตารางท่ี 52  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการพยากรณของตัวแปรอิสระ ท่ีมีตอตัวแปรตาม

การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ โดยรวม (Y)  

 

ANOVAb 

Model Source of Variance df Sum of Squares Mean Square F Sig. 

1 Regression 2 6.54 3.27 15.75* 0.00a 

 Residual 397 82.43 0.21   

 Total 399 88.97    

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

a. Predictors: (Constant), อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8)  

b. Dependent Variable: การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ โดยรวม (Y)  
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 จากตารางท่ี 52 พบวา เม่ือใชสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 

เทากับ 0.00 <0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) 

สามารถพยากรณตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน

สําหรับยานพาหนะ โดยรวม (Y) ได ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 53 แสดงคาสถิติของตัวแปรพยากรณท่ีดีท่ีสุดท่ีใชพยากรณ ตัวแปรตามการเลือกสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดยรวม (Y)  

 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Model Variable 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

1 (Constant) 3.82 0.06  60.90* 0.00 

 อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) -0.11 0.02 -0.28 -5.58* 0.00 

 
ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) (X11) 

0.00 0.01 0.03 0.69 0.49 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
a. Dependent Variable: การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ

ยานพาหนะ โดยรวม (Y)  
 
 จากตารางท่ี 53 พบวา เม่ือใชสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากคา Sig. 
<0.05 จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) มีอํานาจในการ
พยากรณตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ โดยรวม (Y) ได โดยตัวแปรอิสระอายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) มีความสัมพันธ
ในอันดับแรก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ซ่ึงสามารถสรางสมการพยากรณท่ีสงผลตอตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดยรวม (Y)  ไดดีท่ีสุดในรูปของ
สมการ ดังนี้ 
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 ŷ  = 3.82 -0.11 (X8) 
 
 ŷ   = การเลือกสวนประสมทางการตลาด โดยรวม 
 X8   =  อายุการใชงานของยานพาหนะ  
 
 ผลจากสมการสามารถสรุปไดวา ตัวแปรอิสระดังกลาว มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง
ของตัวแปรตามการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ โดยรวม (Y)  ใน 1 ลักษณะ ดังน้ี 
 ในทิศทางแปรผกผันกัน ประกอบดวย อายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) นั่นคือ    
เมื่อผูบริโภคมีอายุการใชงานของยานพาหนะ (X8) ลดลง จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ โดยรวม (Y) เพิ่มข้ึน 
 
สรุปสมการการสรางตัวแบบการถดถอยเชงิเสนตรงแบบพหุคุณ (Multiple Linear Regression) 
กกกกกกกกในสวนนี้ผูวิจัยสรุปการเลือกใชตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการวิเคราะหตัวแปรใน
ลักษณะโครงสรางความสัมพันธแบบ เปนเหตุ เปนผล ดวยตัวแบบการถดถอยเชิงเสนตรงแบบ
พหุคูณ (Multiple Linear Regression) ณ ระดับนัยสําคัญ (Level of Significance: α) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ตามรูปแบบการแทนคา ดังน้ี 
 

                                  
 
             ŷ    =  คาทํานายของตัวแปรตาม 
 α  = คาคงท่ี 
 ß1  =  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี 1 
 X1   =   ตัวแปรอิสระตัวท่ี 1  
 ß2    =  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี 2 
 X2   = ตัวแปรอิสระตัวท่ี 2 
 ßn    =  คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี n 
 Xn   = ตัวแปรอิสระตัวท่ี n 
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 สมการท่ีใชในงานวิจัย 
 ŷ   =  3.82 -0.11 (X8) 
 ŷ1  =  3.96 -0.19 (X8) -0.25 (X10) +0.06 (X13) +0.04 (X11) 
 ŷ2   =  3.37 -0.07 (X2) +0.06 (X13) 
 ŷ3   =  3.51 +0.12 (X4) 
 ŷ4   =  3.25 -0.13 (X8) +0.10 (X4) +0.15 (X1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชพลังงานทดแทน กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล โดยวิเคราะหดวยความถ่ี รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ขอมูลดานประชากรศาสตร 
  ผลการวิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.30 เปนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 21-30 ป รอยละ 43.50 มีสถานภาพ
โสด รอยละ 56.25 เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 60 ประกอบอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 46.50 มีรายไดเฉล่ีย มากกวา 30,000 บาทตอเดือน 
 2. ขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะท่ีใชสวนบุคคล 
  ผลการวิเคราะหดานขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใชสวนบุคคล พบวาสวนใหญเปน
ยานพาหนะประเภทรถยนต รอยละ 68.75 มีอายุการใชงานมากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป รอยละ 
29.50 มีการใชยานพาหนะ 5-6 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 38.75  มีความถ่ีในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนอยูในระดับบอยมาก (5 คร้ังตอสัปดาห) รอยละ 33.50 
 3. ประเภทของพลังงานทดแทนท่ีเลือกใช 
  จากการวิ เคราะหขอมูลท่ีไดผานการสํารวจ  พบวาพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะท่ีถูกเลือกใชมากท่ีสุด คือ ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) รอยละ 68.75  
  3.1 ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) ท่ีผูบริโภคเลือกใชมากท่ีสุด 
คือ น้ํามันแกสโซฮอล 95 คิดเปนรอยละ 50.18  
  3.2 ประเภทกาซ ยานพาหนะของกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชกาซ LPG คิดเปน
รอยละ 72.06 
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 4. การวิเคราะหการเลือกสวนประสมทางการตลาด (4Ps Marketing Mix Ingredient) 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  จากการวิเคราะหการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน 
จํานวน 400 คน พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.52 เม่ือพิจารณาเปน 4 ดาน 
เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา  
  4.1 ดานการจัดจําหนาย (Place) อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.75 โดยมีคาเฉลี่ย
ตามลําดับ ดังนี้ 
   4.1.1 ผูบริโภคมักจะเลือกเติมพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ กับสถานี
บริการใกลบาน หรือทางผานไปท่ีทํางาน 
   4.1.2 ผูบริโภคเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะสถานท่ีตั้ง
ของสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง มีความสะดวก 
   4.1.3 ผูบริโภคเลือกใชสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงมีการแบงแยกประเภท
น้ํามันเช้ือเพลิงปกติและพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะอยางชัดเจน ผูใชบริการสามารถเขาใจ
ไดงาย ไมสับสน 
   4.1.4 ผูบริโภคคิดวาสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง ท่ีจําหนายพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ มีจํานวนเพียงพอรองรับความตองการของผูใชบริการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
   4.1.5 การเขาคิวเพื่อเติมพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของผูบริโภค 
   4.1.6 ผูบริโภคเลือกใชสถานีบริการน้ํามันท่ีมีพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะจําหนายหลากหลายประเภท 
  4.2 รองลงมาดานราคา (Price) อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.61 โดยมีคาเฉล่ีย
ตามลําดับ ดังนี้ 
   4.2.1 ผูบริโภคเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะราคาของ
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิงปกติ ชวยใหทานประหยัดคาใชจาย 
   4.2.2 ผูบริโภคเห็นวาความแปรปรวนของราคา มีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
   4.2.3 ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ
จากการตรึงราคาของภาครัฐ 
   4.2.4 ผูบริโภคคิดวาการกําหนดราคาการจําหนายพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ มีมาตรฐานในการกําหนดราคาท่ีชัดเจน นาเช่ือถือ 
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   4.2.5 คาใชจายในการขับรถไปเติม มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
   4.2.6 ผูบริโภคเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะคาติดต้ัง
อุปกรณเพื่อใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเหมาะสม ไมแพงจนเกินไป 
  4.3 ดานผลิตภัณฑ (Product) อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 3.43 โดยมี
คาเฉล่ียตามลําดับ ดังนี้ 
   4.3.1 ผูบริโภคเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะไดรับการ
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงพลังงาน 
   4.3.2 ผูบริโภคเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะคิดวา
สามารถใชทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิงปกติได โดยไมมีผลขางเคียงตอเคร่ืองยนตแตอยางใด 
   4.3.3 ผูบริโภคคิดวาพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑใหเลือกอยางเหมาะสม 
   4.3.4 ผูบริโภคเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะเครื่องยนต
ของทานถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพลังงานทดแทน 
   4.3.5 ผูบริโภคเชื่อวาความสามารถของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต 
   4.3.6 ผูบริโภคเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะเช่ือวาไมมี
ผลตอความเส่ือมของเคร่ืองยนตในระยะยาว 
  4.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
3.28 โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับ ดังนี้ 
   4.4.1 ผูบริโภคคิดวามีส่ือหลากหลายประเภท ประชาสัมพันธคุณสมบัติของ
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
   4.4.2 ผูบริโภคไดช่ือวาเปนผูรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพราะ
เลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
   4.4.3 ผูบริโภคไดรับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ส่ือโฆษณา ซ่ึงมีสวน
ชวยในการตัดสินใจของทาน ใหเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
   4.4.4 ผูบริโภคเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะภาพลักษณ
ของยี่หอน้ํามัน เชน บริษัทของคนไทย 
   4.4.5 ผูบริโภคคิดวาภาครัฐมีการสงเสริม กระตุนการใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 
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   4.4.6 ผูบริโภคเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะมีการ
สงเสริมการขายดวยส่ิงจูงใจ เชน การลด แลก แจก แถม สะสมคะแนน 
 5. ขอมูลแนวแนวโนมพฤติกรรมในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
  ผลกาวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ผูบริโภคยังคงใชพลังงานทดแทนตอไป คิดเปนรอยละ 89.50 มีแนวโนมจะใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะในปริมาณเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 47.50 และมีแนวโนมจะแนะนําให
ผูอ่ืนใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ คิดเปนรอยละ 62 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชพลังงานทดแทน กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองในแตละประเด็นซ่ึงสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. ดานประชากรศาสตร จากการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหขอมูลทางประชากรศาสตร
ของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง เปนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 21-30 ป มี
สถานภาพโสด เปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มี
รายไดเฉล่ียมากกวา 30,000 บาทตอเดือน ซ่ึงถือเปนกลุมท่ีมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะไดอยูในระดับดี 
 2. ดานพฤติกรรมผูบริโภค ผลการวิเคราะหดานขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีใชสวน
บุคคล พบวาสวนใหญเปนยานพาหนะประเภทรถยนต มีอายุการใชงานมากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป 
มีการใชยานพาหนะ 5-6 คร้ังตอสัปดาห และมีความถี่ในการเลือกใชพลังงานทดแทนอยูในระดับ
บอยมาก (5 คร้ังตอสัปดาห) พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะท่ีถูกเลือกใชมากท่ีสุด คือ ประเภท
น้ํามันแกสโซฮอล 95 
 3. ดานสวนประสมทางการตลาด 
  3.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) จากการจําแนกตามประเภทพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ พบวากลุมตัวอยางท่ีเลือกใชพลังงานทดแทนประเภทน้ํามัแกสโซฮอล(เคร่ืองยนต
เบนซิน) และน้ํามันไบโอดีเซล B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ (Product) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยาง
ท่ีเลือกใชพลังงานทดแทนประเภทกาซ และจากการทดสอบสมมติฐานจะพบวาเม่ือผูบริโภคใช
ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) และความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน 
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จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานผลิตภัณฑ (Product) เพิ่มข้ึน 
  3.2 ดานราคา (Price) กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชพลังงานทดแทนประเภทกาซ มีระดับ
การเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชพลังงานทดแทนประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนต
เบนซิน) และนํ้ามันไบโอดีเซล B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) และชนิดน้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10 และ
น้ํามันแกสโซฮอล E 20 มีระดับการรับรูสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price) ในการเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีเลือกใชประเภทน้ํามันแกสโซฮอล 
(เคร่ืองยนตเบนซิน) ชนิดน้ํามันแกสโซฮอล 95 และจากการทดสอบสมมติฐานพบวาผูบริโภคท่ีมี
อายุนอย จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ ดานราคา (Price) เพิ่มข้ึน อีกท้ังเม่ือผูบริโภคมีความถ่ีในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนเพิ่มข้ึน จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานราคา (Price) เพิ่มข้ึนดวย 
  3.3 ดานการจัดจําหนาย (Place) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ
สูงกวา มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย (Place) ในการเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา และจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาเพิ่มข้ึน จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการจัดจําหนาย 
(Place) เพิ่มข้ึน 
  3.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกวา มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ี
มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา และกลุมตัวอยางท่ีเลือกใช
ประเภทกาซ NGV กับยานพาหนะ มีระดับการเลือกสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มากกวา กลุมตัวอยางท่ี
เลือกใชประเภทกาซ LPG กับยานพาหนะ และจากการทดสอบสมมติฐานจะพบวาดานการสงเสริม
ทางการตลาดถูกแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ เม่ือผูบริโภคมีอายุการใชงานของยานพาหนะลดลง จะ
สงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เพิ่มข้ึน และผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
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เพิ่มข้ึน และเปนเพศหญิง จะสงผลใหผูบริโภคมีการเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เพิ่มข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นวากลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูบริโภคไดเปล่ียนพฤติกรรมการ
ใชพลังงานทดแทน ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนายมากที่สุด กลาวคือ
ผูบริโภคเร่ิมหันมาใหความสําคัญกับความสะดวกสบายในการใชบริการ จากท่ีอดีตผูบริโภคให
ความสําคัญดานคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับราคา (ภูมินทร จันทภูมิ, 2549) 
 ซ่ึงในอีกดานหนึ่งของผูบริโภคก็ยังคงมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพดานผลิตภัณฑอยู 
แตนอยลงและเช่ือวามีความเส่ือมของเคร่ืองยนตท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาวจากการเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ และไดใหความสําคัญกับการเลือกสวนประสมทางการตลาดดานราคา
ดวย ความสําคัญกับเร่ืองชวยประหยัดคาใชจายสูง และปจจัยดานราคาอ่ืน ซ่ึงคงเปนปจจัยหลักตัว
หนึ่งในการตัดสินเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของผูบริโภค 
 ปจจัยดานท่ีนอยท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมทางการตลาด จึงถือเปนเสมือนขอเสนอแนะ
จากเสียงของผูบริโภคท่ีสะทอนใหเห็นถึงการประชาสัมพันธ การเผยแพรความรูดานพลังงาน
ทดแทนท่ีนอย จึงทําใหผูบริโภครับรูดานพลังงานทดแทนไมเพียงพอท่ีจะชักจูงผูบริโภคใหรับรูได 
เพราะหากภาครัฐและภาคเอกชนรวมรณรงค สงเสริมขอมูลขาวสารและให ความรูแกผูบริโภค 
เพราะหากผูบริโภคสามารถปรับตัวไดจากความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ปรับพฤติกรรมใหสามารถ
ใชพลังงานทดแทนไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ จึงนาจะสามารถกระตุนปจจัยการเลือก
สวนประสมทางการตลาดดานอ่ืน ๆ รวมถึงกลไกดานการตลาด  
 ในปจจุบันมีผลิตภัณฑดานพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพ่ิมข้ึนมากมาย ดวย
เหตุผลของพลังงานเช้ือเพลิงท่ีลดลงและการแขงขันทางการตลาด ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจะตอง
ผสานความรวมมือกัน ภาครัฐอาจชวยรณรงคเนนเร่ืองความชัดเจนดานขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะ
ปญหาแนวทางนโยบายในการดําเนินการ และการแกไข ปรับปรุงคุณภาพพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ควบคุมการติดต้ังอุปกรณสําหรับพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะใหไดมาตรฐานในราคาท่ีเหมาะสม สําหรับภาคธุรกิจก็เชนเดียวกันสามารถนําปจจัย
เกี่ยวกับปริมาณขอมูลขาวสารที่นําเสนอตอผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภครูและเขาใจในการเลือกใช
พลังงานทดแทนท่ีถูกตองและเหมาะสม  
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ในการทําวิจัยควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในจํานวนท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อใหเกิดความ
ครอบคลุมของขอมูลในการศึกษาวิจัยยิ่งข้ึน 
 2. การศึกษาคร้ังตอ ๆ ไป ควรมีการขยายพื้นท่ีไปในสวนอ่ืน ๆ ท่ีมากกวาเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและมีความนาเช่ือถือ เพื่อ
ใชประกอบการพิจารณาในภาพรวมดานพลังงานทดแทนภายในประเทศตอไป 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางจังหวัดอ่ืน ๆ หรือธุรกิจประเภทท่ีมีการ
ดําเนินงานคลายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวโนม จุดออน จุดแข็ง ขอดีและขอเสียของแตละองคกรเพื่อ
ปรับปรุงการเลือกสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานอ่ืน ๆ ตอไป 
 4. ในอนาคตนาจะมีการขยายตัวดานผลิตภัณฑพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก
อ่ืน ๆ ก็ควรจะมีการนํามาศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อนําผลของการศึกษาวิจัยมาพัฒนาเปนแนวทางใน
การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชพลังงานทดแทน 
 
คําชี้แจง การทําแบบสอบถามในคร้ังนี้เปนสวนหน่ึงในการศึกษาวิจัย เร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการ

เลือกใชพลังงานทดแทน : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยจะนําไปใชเพื่อ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เทานั้น ขอมูลของทานในคร้ังนี้จะถูกนํามา
วิเคราะหในภาพรวม โดยไมแจกแจงเปนรายบุคคล พรอมกับนําขอมูลท่ีไดไปใช
ประโยชนในเ ชิงวิชาการ  ขอมูลดังกล าวผูวิจั ยจะเก็บรักษาไว เปนความลับ 
ขอขอบพระคุณในการเสียสละเวลาของทานจากการใหขอมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 
คําถามคัดกรอง เพื่อแยกแบบสอบถามตามลักษณะการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
1. ทานใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะอยูในปจจุบัน 
             ใช                              ไมใช 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางใหตรงตามความเปน

จริง 
 
1.1 ขอมูลสวนบุคคล 
 
1. เพศ 
  1.  ชาย 2.  หญิง 
 
2. อายุ 
  1.  ไมเกิน 20 ป 2.  21 – 30 ป 
  3.  31 – 40 ป 4.  41 – 50 ป 
  5.  มากกวา 50 ปข้ึนไป 
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3. สถานภาพ 
  1.  โสด 2.  สมรส           
  3.  หมาย 4.  หยาราง/แยกกันอยู 
 
4. ระดับการศึกษา 
  1.  ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ เทียบเทา 
  2.  อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา 
  3.  ปริญญาตรี 
  4.  ปริญญาโทหรือสูงกวา 
 
5. อาชีพ 
  1.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.  พนักงานบริษัทเอกชน 
  3.  นิสิต/นักศึกษา 4.  ธุรกิจสวนตัว 
  5.  อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 
 
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  1.  ไมเกิน 10,000 บาท 2.  10,001 – 20,000 บาท         
  3.  20,001 – 30,000 บาท 4.  มากกวา 30,000 บาทข้ึนไป 
 
1.2 ขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะท่ีทานใชสวนบุคคล (ขอ7 – ขอ11 หากทานมียานพาหนะมากกวา      

1 คัน ใหทานกรอกขอมูลเฉพาะคันท่ีทานใชบอยคร้ังมากท่ีสุด) 
 
7. ประเภทของยานพาหนะสวนตัว 
  1.  จักรยานยนต 2.  รถยนต        
  3.  รถกะบะ หรือ รถบรรทุก 4 ลอ 4.  รถขนาด 7 ท่ีนั่ง หรือ รถตู 
  5.  รถบรรทุก ตั้งแต 6 ลอข้ึนไป   
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8. อายุการใชงานของยานพาหนะ 
  1.  ไมเกิน 1 ป          
  2.  มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป      
  3.  มากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป 
  4.  มากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป    
  5.  ตั้งแต 9 ปข้ึนไป 
 
9. ความถ่ีในการใชยานพาหนะของทาน 
  1.  1 – 2 คร้ัง ตอสัปดาห 2.  3 – 4 คร้ัง ตอสัปดาห 
  3.  5 – 6 คร้ัง ตอสัปดาห 4.  มากกวา 7 คร้ัง ตอสัปดาห 
 
10. ประเภทของพลังงานทดแทนท่ีทานเลือกใชสําหรับยานพาหนะของทาน  
 1.  ประเภทน้ํามันแกสโซฮอล (เคร่ืองยนตเบนซิน) 
    น้ํามันแกสโซฮอล 95  
     น้ํามันแกสโซฮอล 91 หรือ E10  
    น้ํามันแกสโซฮอล E 20  
    น้ํามันแกสโซฮอล E 85  
 2.   ประเภทน้ํามันไบโอดีเซล B5 (เคร่ืองยนตดีเซล) 
 3.   ประเภทกาซ  
     กาซ NGV 
     กาซ LPG 
 
11. ความถ่ีในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ   
 ทานใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของทานมากนอยเพียงใด 
 (เคร่ืองหมาย  ลงใน ) 
 

บอยมาก บอย ปานกลาง นอย นอยมาก 

 5 คร้ัง 
ตอสัปดาห 

 4 คร้ัง 
ตอสัปดาห 

 3 คร้ัง 
ตอสัปดาห 

 2 คร้ัง 
ตอสัปดาห 

 1 คร้ัง 
ตอสัปดาห 
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สวนท่ี 2 การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น ปจจัยและพฤติกรรมการเลือกใช

พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของทานมากท่ีสุด โดยเรียงตามลําดับดังนี้ 
 มากท่ีสุด = 5       มาก = 4       ปานกลาง = 3       นอย = 2       นอยท่ีสุด = 1 
 

การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช 
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

ระดับความสําคัญ 

ผลิตภณัฑ (Product) 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ท่ีสุด 

1. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะ
ไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงพลังงาน 

5 4 3 2 1 

2. ทานเช่ือวาความสามารถของพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต 

5 4 3 2 1 

3. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะ คิด
วาสามารถใชทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิงปกติได โดยไมมี
ผลขางเคียงตอเคร่ืองยนตแตอยางใด 

5 4 3 2 1 

4. ทานคิดวาพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ  มีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑใหเลือกอยางเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

5. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะ
เคร่ืองยนตของทานถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพลังงาน
ทดแทน 

5 4 3 2 1 

6. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะเช่ือ
วาไมมีผลตอความเส่ือมของเคร่ืองยนตในระยะยาว 

5 4 3 2 1 

ราคา (Price) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

7. ทานมีแรงจูงใจในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะจากการตรึงราคาของภาครัฐ  

5 4 3 2 1 

8. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะราคา
ของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะถูกกวาน้ํามัน
เช้ือเพลิงปกติ ชวยใหทานประหยัดคาใชจาย 

5 4 3 2 1 
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การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช 
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

ระดับความสําคัญ 

ราคา (Price)  
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

9. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะ คา
ติดต้ังอุปกรณเพื่อใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ
เหมาะสม ไมแพงจนเกินไป 

5 4 3 2 1 

10. ทานคิดวาการกําหนดราคา การจําหนายพลังงานทดแทน
สําหรับยานพาหนะ มีมาตรฐานในการกําหนดราคาท่ีชัดเจน 
นาเช่ือถือ 

5 4 3 2 1 

11. ทานเห็นวาความแปรปรวนของราคา มีผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

5 4 3 2 1 

12. คาใชจายในการขับรถไปเติม มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

5 4 3 2 1 

การจัดจําหนาย (Place) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

13. ทานมักจะเลือกเติมพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ กับ
สถานีบริการใกลบาน หรือทางผานไปท่ีทํางาน  

5 4 3 2 1 

14. ทานเลือกใชสถานีบริการนํ้ามันท่ีมีพลังงานทดแทนสําหรับ
ยานพาหนะจําหนายหลากหลายประเภท 

5 4 3 2 1 

15. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ เพราะ
สถานท่ีตั้งของสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง มีความสะดวก  

5 4 3 2 1 

16. สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงมีการแบงแยกประเภทนํ้ามัน
เช้ือเพลิงปกติและพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะอยาง
ชัดเจน ผูใชบริการสามารถเขาใจไดงาย ไมสับสน 

5 4 3 2 1 

17. ทานคิดวาสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง ท่ีจําหนายพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีจํานวนเพียงพอรองรับความ
ตองการของผูใชบริการในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

5 4 3 2 1 
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การเลือกสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช 
พลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

ระดับความสําคัญ 

การจัดจําหนาย (Place) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

18. การเขาคิวเพื่อเติมพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ
ของทาน 

5 4 3 2 1 

การสงเสริมการตลาด  (Promotion) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

19. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะมีการ
สงเสริมการขายดวยส่ิงจูงใจ เชน การลด, แลก, แจก, แถม, 
สะสมคะแนน 

5 4 3 2 1 

20. ทานไดรับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ส่ือโฆษณา ซ่ึง
มีสวนชวยในการตัดสินใจของทาน ใหเลือกใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

5 4 3 2 1 

21. ทานเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะเพราะ
ภาพลักษณของยี่หอน้ํามัน เชน บริษัทของคนไทย  

5 4 3 2 1 

22. ทานคิดวาภาครัฐมีการสงเสริม กระตุนการใชพลังงาน
ทดแทนสําหรับยานพาหนะอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 

5 4 3 2 1 

23. ทานไดช่ือวาเปนผู รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
เพราะเลือกใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ  

5 4 3 2 1 

24. ทานคิดว า มี ส่ือหลากหลายประเภท  ประชาสัมพันธ
คุณสมบัติของพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 

5 4 3 2 1 
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สวนท่ี 3 แนวโนมพฤติกรรมในการใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ 
 
1. ทานจะยังใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะ ตอไปหรือไม 
  1.  ใช 
  2.  ไมใช                 
  3.  ไมแนใจ 
  4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
 
2. ทานมีแนวโนม การใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะของทาน เปนอยางไร 
  1.  เพิ่มข้ึน 
  2.  ลดลง 
  3.  เทาเดิม 
  4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 
 
3. ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนใชพลังงานทดแทนสําหรับยานพาหนะดวยหรือไม 
  1.  แนะนํา  
  2.  ไมแนะนํา 
  3.  ไมแนใจ  
  4.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 
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