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บทคัดยอ

การวิจัยน้ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นในการเลือกซื้อรถยนตกระบะ
ที่ใชกาซซีเอ็นจีเพื่อการพาณิชยของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยเลือกทําการศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนผูใชรถยนต
กระบะที่ใชกาซซีเอ็นจีระบบเดียวของรถยนต ยี่หอทาทา จํานวน 200 ราย ดวยวิธีเก็บแบบสอบถาม
และทําการวิเคราะหรวมดวย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Average) การวัดแบบลิเคริทสเกล (Likert’s Scale) และการ
ทดสอบสถิติแบบไค-สแควร (Chi-square test)

ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 30-40 ป
สถานภาพสมรส มีจํานวนบุตร 4 คน สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน รับจางทั่วไปและธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ
51,935 บาท และสวนใหญมีรถคันน้ีเปนคันเดียวและเปนคันแรก นิยมใชรถยนตรุน Giant CNG
มากกวา Xenon CNG โดยการใชเชื้อเพลิงระบบเดียวจะประหยัดคาใชจายมากกวาแบบสองระบบ
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สําหรับการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับปจจัยทางการตลาด พบวา มี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ ขอมูลทั่วไปของผูใชรถยนตกระบะที่ใชกาซซีเอ็นจี ยี่หอ ทาทา  ในชวง
อายุ 30-40 ปใหความสําคัญในดานราคาและดานผลิตภัณฑ  และชวงอายุ 41-50 ปใหความสําคัญ
ดานสถานที่และดานการสงเสริมการตลาด  ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะใหความสําคัญดาน
นโยบายรัฐ และผูที่ประกอบธุรกิจสวนตัวจะใหความสําคัญดานบริการหลังการขาย

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตกระบะดังกลาว พบวาผูใชรถยนตสวนใหญให
ความสําคัญดานผลิตภัณฑและราคามาเปนอันดับหน่ึง  รองลงมาเปนการบริการหลังการขาย  อันดับ
สามเปนในดานการสงเสริมการตลาด  อันดับสี่เปนในดานสถานที่ และสุดทายเปนดานนโยบายของ
ภาครัฐ  ดังน้ันผูผลิตและตัวแทนจําหนายควรมีบทบาทในการตรวจวัดคุณภาพของรถยนตที่จัด
จําหนายอยูเสมอ ประการที่สอง คือ ภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนและ
ใหความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานทางเลือกซีเอ็นจีในรถยนต เพื่อเพิ่มโอกาสทางดานการใชพลังงาน
ทางเลือกใหกับประชาชนมากยิ่งขึ้น ประการที่สาม คือ เพิ่มจํานวนสถานีบริการกาซซีเอ็นจีใน
ตางจังหวัดใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชรถยนต
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ABSTRACT

The objective of this study is to examine the behaviors and the attitudes of consumers in
Mueang Chiang Mai, towards CNG Pickup purchasing for commercial purposes during April and
May 2012. The studied population is 200 Tata CNG Pickup owners. The data collection is
conducted through questionnaire and analyzed together with the secondary data using statistic
which consists of Descriptive Statistics, frequency, percentage, average, Likert’s Sclae and Chi-
square test statistic.

The general information from the study has shown that most of the respondents are male
aging between 30 – 40 years old. Most of them are married with 4 children. They also hold
bachelor’s degrees and work for private companies, work as freelancers or have their own
businesses. The average income for most respondents is approximately 51,935 Baht per month.
Each of them has this car as the first and the only vehicle. They prefer Giant CNG Pickups to
Xenon CNG Pickups because the single-fuel system is more cost-efficient than the bi-fuel system.
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The relationship between the general information and the marketing mix is positive; in
other words, the 30 to 40-year-old Tata CNG Pickup users think that Price and Product are very
important. Users during 41 – 50 years of age think that Place and Distribution Channel are very
important. Users holding bachelor’s degrees think that Governmental Policy is very important.
And users who own their own businesses think that After-sale Service is very important.

From the factors influencing the purchasing decision of the Tata CNG Pickup, it is found
that most users find Product and Price most important, followed by After-sale Service, Marketing
Promotion, Place and Governmental Policy, respectively. As a result, the proposed policy
recommendations are as follows. First, the manufacturers and the distributors should regularly
participate in the quality control of the cars. Second, both government and private sectors should
encourage people to use CNG and educate people about how CNG can be used as an alternative
energy source for cars. Third, CNG service stations should be available more in the provincial
areas for the convenience of CNG users.


