
 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาคนควาเร่ือง พฤติกรรมการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินของผูใช

รถยนตสวนบุคคลในจังหวัดเชียงใหมในคร้ังนี้มุงศึกษาพฤติกรรม และความเต็มใจท่ีจะจายคา
ดัดแปลงเครื่องยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV ของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีไดติดต้ังระบบกาซ NGV 
ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูติดต้ัง NGV ระบบดูดกาซ และกลุมผูติดต้ัง NGV ระบบฉีดกาซ 
โดยท่ีการวัดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายจะใชวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมิน หรือ CVM ท่ีมี
ลักษณะคําถามปด (Close-Ended) โดยมีกรอบแนวคิด ระเบียบวิธีการศึกษา ประชากร เคร่ืองมือท่ี
ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 

3.1   กรอบแนวคิด 

 จากแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อท่ีจะหามูลคาความเต็มใจท่ี
จะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซ NGV รวมไปถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะ
จาย ทําใหต้ังสมมุติฐานวา มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซ NGV ของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม นาจะมีอิทธิพลจากตัวแปรรายได ระดับการศึกษา ขนาด
เคร่ืองยนต ระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนต ระดับความรูความเขาใจในเร่ืองเกี่ยวกับกาซ 
NGV และความเช่ือม่ันตอโครงสรางพื้นฐาน จึงไดกําหนดแบบจําลองท่ีแสดงความสัมพันธ
ระหวางมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายกับตัวแปรตางๆ ดังนี้ 

 WTP   =       f (INC, EDU, ENG_S, DIST, KNOW, BELIEVE, DIFF) 

โดย 

WTP  =   มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวนบุคคลสําหรับคาติดต้ัง
ระบบกาซ NGV  

INC  =  รายไดของผูใชรถยนตสวนบุคคล  
EDU =  ระดับการศึกษาของผูใชรถยนตสวนบุคคล 
ENG_S =  ขนาดเคร่ืองยนตของรถยนตสวนบุคคล 
DIST =  ระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนตตอวัน  
KNOW =  ความรูความเขาใจในเร่ืองเกี่ยวกับพลังงานทดแทนกาซ NGV  
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BELIEVE =  ความเชื่อม่ันท่ีมีตอระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน
ทดแทนกาซ NGV ในอนาคต 

DIFF =  ความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะของรถยนตท่ีใชกาซ NGV 
กับรถยนตท่ีเติมน้ํามันเบนซินท่ัวไป 

3.2   สมมุติฐานในการศึกษา 

 จากรูปแบบความสัมพันธขางตน ไดมีการตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 

สมมุติฐานท่ี 1 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายในการดัดแปลงเคร่ืองยนต (WTP) คาดวาจะมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับรายไดของผูใชรถยนต (INC) กลาวคือถาผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมี
รายไดมาก หมายความวามีงบประมาณเพิ่มข้ึน จึงนาจะมีความเต็มใจท่ีจะจายเพื่อดัดแปลง
เคร่ืองยนตเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน ในทางกลับกันถามีรายไดนอยจะทําใหงบประมาณลดลงตามไปดวย 

สมมุติฐานท่ี 2 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายในการดัดแปลงเคร่ืองยนต (WTP) คาดวาจะมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับการศึกษา (EDU) กลาวคือ ถาผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงอาจไดรับขอมูลขาวสารในแงของคุณประโยชนของการใชกาซ NGV มากกวาจึง
นาท่ีจะมีความเต็มใจท่ีจะจายมากกวา 

สมมุติฐานท่ี 3 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายในการดัดแปลงเคร่ืองยนต (WTP)  คาดวาจะมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับขนาดเคร่ืองยนตของรถยนตสวนบุคคล (ENG_S) กลาวคือ หาก
ผูใชรถยนตสวนบุคคลมีรถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตท่ีมีความจุ (ซีซี) สูง ซ่ึงจะมีอัตราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงสูงตามไปดวย ดังนั้นจึงใหความสําคัญกับการใชกาซ NGV ในรถยนตซ่ึงประหยัดคา
เช้ือเพลิงไดมากกวา   

สมมุติฐานท่ี 4 ความนาจะเปนท่ีผูใชรถยนตสวนบุคคลจะเต็มใจจายในการดัดแปลง
เคร่ืองยนต คาดวาจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับระยะทางในการเดินทางโดยรถยนตตอวัน 
(DIST) ซ่ึงผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีใชรถยนตในการเดินทางในระยะไกล ยอมมีคาใชจายคาน้ํามัน
สูง จึงมีผลตอความเต็มใจท่ีจะจายสูงเชนกัน 

สมมุติฐานท่ี 5 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายในการดัดแปลงเคร่ืองยนต (WTP) คาดวาจะมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนกาซ NGV 
(KNOW) กลาวคือ ถาผูใชรถยนตสวนบุคคลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนกาซ 
NGV เปนอยางดี จะทราบถึงคุณประโยชนของการการใชพลังงานทดแทน ดังนั้น นาจะมีความเต็ม
ใจท่ีจะจายในการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินของผูใชรถยนตสวนบุคคลสูงเชนกัน  
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สมมุติฐานท่ี 6 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายในการดัดแปลงเคร่ืองยนต (WTP) คาดวาจะมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับระดับความเช่ือม่ันท่ีมีตอระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับ
พลังงานทดแทนกาซ NGV ในอนาคต (BELIEVE) เนื่องจากความเช่ือม่ันจะเกิดตอทัศนคติท่ีดีตอ
การใชกาซ NGV และสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซ NGV  

สมมุติฐานท่ี 7 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายในการดัดแปลงเคร่ืองยนต (WTP) คาดวาจะมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะของรถยนตท่ี
ใชกาซ NGV กับรถยนตท่ีเติมน้ํามันเบนซินท่ัวไป (DIFF) กลาวคือ ถาผูใชรถยนตสวนบุคคลคิดวา
มีความแตกตางระหวางสมรรถนะของรถยนตท่ีใชเช้ือเพลิงแตกตางกันอาจจะเกิดทัศนคติท่ีไมดีตอ
การใชกาซ NGV และสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซ NGV  

3.3   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล ซ่ึงหมายถึง ผูใชหรือผูเปน
เจาของรถยนตประเภทนั่งสวนบุคคล ไมเกิน 7 คน (Sedan) ท่ีใชกาซ NGV ท่ีจดทะเบียนในจังหวัด
เชียงใหมสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 779 คัน  

 การศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีใชกาซ NGV 
นั้น เปนผูขับรถยนตนั่งสวนบุคคลดวยตนเองโดยไมจําเปนตองเปนเจาของรถยนต ในการศึกษา
คร้ังนี้จะเลือกใชวิธีการสุมตัวอยาง (Random Sampling) จากผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชกาซ 
NGV ในจังหวัดเชียงใหม กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง โดยแบงกลุมผูใชรถยนต
จําแนกตามรุนเคร่ืองยนตเปน 2 ประเภทไดแก  

1) เคร่ืองยนตคารบูเรเตอร เปนรุนเคร่ืองยนตท่ีจดทะเบียนกอนป 1992 จนถึงป 2001 
เคร่ืองยนตสวนใหญใชคารบูเรเตอร และหัวฉีด ท่ีสามารถใชอุปกรณติดต้ังแบบดูดกาซ (Mixer)  

2) เคร่ืองยนตระบบหัวฉีด เปนรุนเคร่ืองยนตท่ีจดทะเบียนหลังป 2001-ปจจุบัน เคร่ืองยนต
ใชหัวฉีด สามารถใชอุปกรณติดต้ังแบบหัวฉีด (Injection) 

 การศึกษานี้เลือกสุมตัวอยาง โดยใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน (Quata 
Sampling) ในสัดสวนท่ีเทากัน คือ กลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีใชเคร่ืองยนตเบนซินแบบ
คารบูเรเตอร จํานวน 200 ตัวอยาง และกลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลเคร่ืองยนตเบนซินระบบหัวฉีด 
จํานวน 200 ตัวอยาง รวมตัวอยางใชในการศึกษาท้ังส้ิน 400 ตัวอยาง โดยเก็บแบบสอบถามกลุม
ตัวอยางจากสถานีเช้ือเพลิงกาซNGVใน จ.เชียงใหม ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 
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3.4   วิธีการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาพฤติกรรมการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินของผูใชรถยนตสวน
บุคคลในจังหวัดเชียงใหม แบงวิธีการศึกษาออกเปน พฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคลในการ
ใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินในจังหวัดเชียงใหม และ การหาคาความเต็มใจท่ีจะจายคา
ดัดแปลงเคร่ืองยนต และปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดความเต็มใจท่ีจะจาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.4.1  การศึกษาพฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคลในการใชกาซ NGV เพื่อทดแทน
น้ํามันเบนซินในจังหวัดเชียงใหม  

 ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาพฤติกรรมของผูใชรถยนตท่ีดัดแปลงเคร่ืองยนต
เพื่อติดตั้งระบบกาซ NGV เกี่ยวกับ  

1)  พฤติกรรมในการใชรถยนตท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV  
2)  พฤติกรรมในการรับขาวสาร เกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติ NGV 
3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาพฤติกรรมผูใชรถยนตสวนบุคคลที่ใชกาซ NGV เปน
เช้ือเพลิง เปนขอมูลปฐมภูมิ ซ่ึงจะรวบรวมจากแบบสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยาง การวิเคราะห
ขอมูลจะใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) นําเสนอในรูปตาราง การแจกแจงความถ่ี และ
คารอยละ  

 การวัดความรูความเขาใจ จะมีลักษณะของคําถามมีคําตอบใหเลือก 2 ตัวเลือก คือ ถูก 
ผิด โดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบท่ีตอบถูกตอง ได 1 คะแนน ตอบผิด ได 0 คะแนน โดย
กําหนดวาถาผูใชรถยนตไดคะแนนต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไปของคําถามท้ังหมด แสดงวาผูใชรถยนตมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนกาซ NGV 

 การวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความเช่ือม่ันท่ีมีตอระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ
กับพลังงานทดแทนกาซ NGV ในอนาคต ลักษณะของคําถามมีคําตอบใหเลือก 2 ระดับ คือ เช่ือม่ัน 
และไมเช่ือมั่น โดยมีเกณฑการใหคะแนน คําตอบ เช่ือม่ัน มีคาเทากับ 1 ไมเช่ือม่ัน มีคาเทากับ 0  

การวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของรถยนตท่ีใชกาซ NGV กับรถยนตท่ีเติม
น้ํามันเช้ือเพลิง ลักษณะของคําถามมีคําตอบใหเลือก 2 ระดับ คือ แตกตาง และไมแตกตาง โดยมี
เกณฑการใหคะแนน คําตอบ แตกตาง มีคาเทากับ 1 ไมแตกตาง มีคาเทากับ 0 
 3.4.2   การศึกษาความเต็มใจที่จะจายและปจจัยที่เปนตัวกําหนดความเต็มใจที่จะจายคา
ดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซ NGV ของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในจังหวัดเชียงใหม  
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วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear 
Regression) ท่ีแสดงถึงปจจัยท่ีกําหนดความเต็มใจท่ีจะจายในการใชกาซ NGV ประกอบดวยปจจัย
รายไดและปจจัยแสดงลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจ และใชตัวแปรหุน (Dummy Variable) ตาม
แบบจําลองในการศึกษา ดังนี้ 

iDIFFBELIEVEKNOWDISTSENGEDUINCWTP εββββββββ ++++++++= 76543210 _  

โดยท่ี 
WTP  คือ   มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวนบุคคลสําหรับคาติดต้ัง

ระบบกาซ NGV (บาท) 
INC  คือ  รายไดของผูใชรถยนตสวนบุคคล (บาทตอเดือน) 
EDU  คือ ระดับการศึกษาของผูใชรถยนตสวนบุคคล 

 = 1 เม่ือมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
 = 0 เม่ือมีการศึกษาระดับตํ่าปริญญาตรี 
ENG_S คือ ขนาดเคร่ืองยนตของรถยนตสวนบุคคล 

 = 1 เม่ือเคร่ืองยนตมีขนาดสูงกวา 1,800 ซีซีข้ึนไป 
 = 0 เม่ือเคร่ืองยนตมีขนาดตํ่ากวา 1,800 ซีซี 
DIST คือ ระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนตตอวัน (กิโลเมตรตอวัน) 
KNOW  คือ  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนกาซ NGV  

 = 1 เม่ือผูใชรถยนตมีความรูความเขาใจ  
 = 0 เม่ือผูใชรถยนตไมมีความรูความเขาใจ 

BELIEVE คือ  ความเชื่อม่ันท่ีมีตอระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับพลังงาน
ทดแทนกาซ NGV ในอนาคต     

  = 1 เม่ือมีความเช่ือม่ัน  
 = 0 เม่ือไมมีความเช่ือม่ัน 

DIFF คือ  ความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะของรถยนตท่ีใชกาซ 
NGV กับรถยนตท่ีเติมน้ํามันเบนซินท่ัวไป    

  = 1 เม่ือเห็นวามีความแตกตาง  
 = 0 เม่ือเห็นวาไมมีความแตกตาง 

3.4.3  การวัดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนต  
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 การหาคาความเต็มใจท่ีจะจายสําหรับการดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกับพลังงาน
ทดแทนกาซ NGV (WTP) ของผูใชรถยนต มีลักษณะการต้ังคําถามปลายปด (Closed-ended 
question) ถึงจํานวนเงินท่ีผูใชรถยนตสวนบุคคลเต็มใจท่ีจะจายสําหรับดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใช
กาซ NGV โดยใชราคาคาติดต้ัง ณ ปจจุบัน เปนราคาเสนอเร่ิมตนของคําถาม ดังนี้ 

 “สมมุติวาทานยังไมไดดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซ NGV และอยูในภาวะท่ีน้ํามัน
ยังคงมีราคาสูง (ประมาณ 35-40 บาทตอลิตร) ภายใตระดับรายไดของทาน ทานจะเต็มใจท่ีจะจาย
ในการดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินในราคา __________บาทตอ
คัน หรือไม”  

 ถาผูใชรถยนตสวนบุคคล ตอบวา เต็มใจก็จะถามคําถามเดิมอีก 1 คร้ังแตราคาเสนอ
ถัดไปจะเพิ่มจํานวนข้ึนอีกรอยละ 10 ของราคาเสนอ ถาผูใชรถยนตตอบราคาเร่ิมตนวา ไมเต็มใจ ก็
จะถามคําถามเดิมอีก 1 คร้ัง แตราคาเสนอถัดไปจะลดจํานวนเงินลงอีกรอยละ 10 ของราคาเสนอ
เร่ิมตน โดยแบบแผนการถามจะมีลักษณะดังนี้ 

                                         ท่ีราคา X ทานเต็มใจจายหรือไม 

    เต็มใจ               ไมเต็มใจ   

                                                                                        

              ท่ีราคาเพ่ิมข้ึน10% ทานเต็มใจจายหรือไม         ท่ีราคาลดลง10% ทานเต็มใจจายหรือไม 

                 เต็มใจ                     ไมเต็มใจ           เต็มใจ                               ไมเต็มใจ  
 

 กรณีผูใชรถยนตสวนบุคคลเคร่ืองยนตคารบูเรเตอร ราคาคาติดต้ัง NGV แบบดูด
กาซราคาเร่ิมตนท่ี 45,000 บาทซ่ึงเปนราคาตลาด ณ ปจจุบัน หากตอบเต็มใจจะเสนอระดับราคา
ถัดไปคือ 49,500 บาท ถาผูใชรถยนตตอบราคาเร่ิมตนวา ไมเต็มใจ จะเสนอราคาลดลงเทากับ 
40,500 บาท 

 กรณีผูใชรถยนตสวนบุคคลเคร่ืองยนตระบบหัวฉีด ราคาคาติดต้ัง NGV แบบฉีดกาซ
ราคาเร่ิมตนท่ีราคาตลาด คือ 63,000 บาทซ่ึงเปนราคาตลาด ณ ปจจุบัน หากตอบเต็มใจจะเสนอ
ระดับราคาถัดไปคือ 69,300 บาท ถาผูใชรถยนตตอบราคาเร่ิมตนวา ไมเต็มใจ จะเสนอราคาลดลง
เทากับ 56,700 บาท 

 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย (WTP) จะคิดจากคําตอบท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือก ดังนี ้
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คําตอบท่ีผูตอบแบบสอบถาม

เลือก 

กรณีผูใชรถยนตสวนบคุคล

เคร่ืองยนตแบบคารบูเรเตอร 

กรณีผูใชรถยนตสวนบคุคล

เคร่ืองยนตระบบหัวฉีด 

เต็มใจ   -  เต็มใจ 49,500 บาท 69,300 บาท 
เต็มใจ   -  ไมเต็มใจ 45,000 บาท 63,000 บาท 
ไมเต็มใจ  -  เต็มใจ 40,500 บาท 56,700 บาท 
ไมเต็มใจ  -  ไมเต็มใจ 36,450 บาท 54,630 บาท 

 โดยมูลคาความเต็มใจที่จะจายกรณีผูตอบแบบสอบถามตอบปฏิเสธราคาท่ีเสนอท้ังสอง
ระดับราคา มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายจะกําหนดใหลดลงจากระดับราคาท่ีเสนอตํ่าสุดอีกรอยละ 10 
ของระดับราคาท่ีเสนอตํ่าสุดคร้ังท่ี 2 

3.5   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) การออกแบบสอบถามใน
การศึกษานี้ เนื้อหาในแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวน  

สวนท่ี 1 รายละเอียดขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับรถยนตของผูใชรถยนตสวนบุคคล
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประเภทรถยนต ยี่หอรถยนต ขนาดเคร่ืองยนต 
และอายุของรถยนต ระยะทางท่ีใชเดินทางโดยเฉล่ียตอวัน 

สวนท่ี 2 รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังระบบกาซ NGV ความเต็มใจท่ีจะจายซ่ึงจะ
เปนคําถามปลายปด (Closed-ended question) และสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเต็มใจท่ีจะจายและไมเต็มใจ
ท่ีจะจาย 

สวนท่ี 3  รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชรถยนตระบบกาซ NGV ของผูใช
รถยนตสวนบุคคล ประกอบดวย สถานีบริการติดต้ัง ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการเลือกศูนยบริการติดต้ัง
ระบบกาซ วิธีการชําระเงินคาติดต้ังระบบ มูลคาในการเติมกาซ ความถ่ีในการเติมกาซ ชวงเวลาใน
การเติมกาซ ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการเลือกสถานีบริการเติมกาซ คําถามเก่ียวกับความรูความเขาใจ 
ประสบการณ และความคิดเห็น 

 


