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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการไม่เลือกติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อตัดสิ นใจเลือกไม่ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจไม่ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และศึกษาความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ที่ตดั สิ นใจไม่ติดตั้ง
ระบบก๊ าซในรถยนต์จานวน 400 ตัวอย่าง ตามการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง การศึ ก ษาครั้ งใช้การสัม ภาษณ์ และใช้
แบบสอบถามการวิเคราะห์ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้การทดสอบแบบไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ 36-45 ปี มีสถานภาพ สมรส มีจานวน
สมาชิกในครอบครัว 2-5 คน มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/ รับจ้างทัว่ ไป มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน ด้าน
พฤติกรรมพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถกระบะ มีเหตุผลที่ไม่ติดตั้งระบบก๊าซ เพราะเป็ นห่ วงเรื่ องความ
ปลอดภัย มีการใช้รถทุกวัน ในแต่ละครั้งของการใช้รถมีการขับขี่ระยะทางประมาณ 10-50 กม. ด้านความรู ้และความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบก๊าซคิดเป็ นร้อยละ 62.70 ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูท้ ี่ตดั สิ นใจไม่ติดตั้งระบบก๊าซให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยูร่ ะดับปานกลาง ซึ่ งจากการศึกษาสรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วน
บุคคลที่แตกต่างกัน และพฤติกรรมการใช้รถยนต์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน ส่ วนความรู ้ ความ
เข้าใจในการใช้ระบบก๊าซรถยนต์ ของแต่ละบุคคล ไม่ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ปั จจัยที่มีผลในการตัดสิ นใจ, ระบบก๊าซในรถยนต์, เอ็นจีว,ี เอลพีจี
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Abstract
This independent research aimed to study the factors affecting the choice of Chanthaburi residents on not
installing propane auto gas in their vehicles. The purpose of the study was to find factors that influenced the
decisions not to install gas in the cars. Study the demographics and consumer behavior of those who chose not to
install gas on their cars. The cognitive basics of installing gas in the vehicles.400 samples were taken from
Chanthaburi residents on their decision to not install gas in their cars. The study used interviews, questionnaires
which analyzed using descriptive statistics and frequencies, percentages, averages and using the chi-square test.
The study results showed that the respondents were mainly married females with an age range of 36-45.
A number of family with 2-5 members, mainly career employee hired in private companies. In general, mainly
their monthly revenues lower than 15000 baht. Participants mainly used pick-up trucks and did not want to install
gas due to safety hazards. They drive 10-50 kms. daily. The basic knowledge and understanding about the gas
system is 62.70 percent. The personal factors of people who decided not to install a gas system is to focus on the
safety factor. From the studies concluded that personal factors were different. Their behavior using different cars
caused the decision were not different. Knowledge and understanding of the gas system of individual cars did not
result in the decisions and were not different.
Key Words: Factors affecting the decision, Gas in the car, NGV., LPG.
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1. บทนา
รถยนต์ถือเป็ นสิ่ งหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากในชีวิตประจาวันของมนุษย์เพราะรถยนต์ถูกใช้เป็ นพาหนะ
เพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของแต่ละบุ คคล เช่น ใช้เพื่อการขนส่ งและโยกย้ายสิ่ งของต่าง ๆ ใช้เพื่อการ
เดินทางติดต่อธุรกิจ ใช้เพื่อการเดินทางเพื่อพักผ่อนฯลฯ การเลือกใช้รถยนต์ของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันไป
ตามรายได้ ความจาเป็ นและความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นๆ ความต้องการการใช้รถยนต์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละบุคคลมีเพิ่มมากขึ้นโดยดูได้จากสถิติการจาหน่ ายรถยนต์ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 (สรุ ป
ยอดจาหน่ ายรถยนต์ป ระจาปี 2556, 2557) และในปั จจุ บัน ราคาเชื้ อเพลิ งประเภทต่าง ๆ ก็เพิ่ ม ขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อ ง
โดยเฉพาะราคาน้ ามันผูใ้ ช้แต่ละคนก็ต่างได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันเชื้ อเพลิง ที่มีราคาสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องใน
ปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นน้ ามันเบนซิน หรื อน้ ามันดีเซล ซึ่ งน้ ามันดังกล่าวเป็ นเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไป ด้วย
สาเหตุน้ ีจึงส่งผลกระทบให้ผใู ้ ช้รถยนต์โดยเฉพาะผูท้ ี่ใช้รถยนต์ที่ใช้น้ ามันเป็ นพลังงานเชื้อเพลิง ต้องรับภาระการใช้
จ่ายที่ มากขึ้ น จึ งทาให้มีการนาระบบก๊าซ Liquefied petroleum gas (LPG) และก๊าซNatural gas for vehicle (NGV)
มาติดตั้งเพื่อใช้กับเครื่ องยนต์เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่ องด้วยราคาของก๊าซดังกล่าวมีราคาถูกกว่าน้ ามันอยู่มาก
นอกจากการหันมาใช้ LPG เพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ NGV ก็เป็ นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็ นทางการ
จากรัฐบาลและปตท. โดยเฉพาะสาหรับยานยนต์สาธารณะ เช่น แท็กซี่ และรถเมล์ แต่ในระยะหลังการใช้ NGV เพิ่ม
น้อยกว่า LPG กล่าวคือ ปริ มาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV รวมทั้งปี เฉลี่ย 4,602 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2555 ซึ่ งอยูท่ ี่ระดับ 4,534 ล้านลูกบาศก์ฟุต ต่อวัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5โดยมีการใช้เพิ่มขึ้นในทุกสาขา ยกเว้น
การใช้ในโรงแยกก๊าซ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2557) นโยบายปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซ
ท าให้มี การทยอยปรั บ ขึ้ น ราคา LPG อย่างต่ อเนื่ อ งตั้งแต่ ปี 2556 ประกอบกับ มาตรการเข้ม งวดปราบปรามการ
ลักลอบจาหน่าย LPG ผิดประเภทส่งผลให้ในปี 2557 การใช้ LPG ในภาคครัวเรื อนจะยังคงลดลงโดยคาดว่าจะลดลง
ร้อยละ 4.7 ส่ วนภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในขณะที่การใช้ใน
รถยนต์ยงั คงเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 และการใช้ในภาคอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี คาดว่าจะมีการใช้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ในส่วนของก๊าซธรรมชาติน้ นั สศช.คาดการณ์วา่ ปริ มาณความต้องการในปี 2557 จะเพิ่มขึ้น จากปี
2556 ร้อยละ 4.0 ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจและการใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าเนื่ องจากจะมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงเริ่ มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้แก่โรงไฟฟ้าวังน้อย (ชุดที่94) โรงไฟฟ้าจะนะ (ชุดที่ 2) บริ ษทั กัลฟ์
เจพีเอ็นเอส จากัดรวมทั้งโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม (Cogeneration) ของผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ก (SPP) มีกาลังการ
ผลิตรวมทั้งสิ้น 3,421 เมกะวัตต์ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เกี่ยวกับรถยนต์มีเพิ่มมาก
ขึ้นจะมีผลให้เกิดการแข่งขันกันใช้ร่วมกับสาขาเศรษฐกิจอื่น ๆ และในปั จจุบนั ราคาเชื้อเพลิงดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ องโดยเฉพาะราคาน้ ามันผูใ้ ช้แต่ละคนก็ต่างได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันเชื้ อเพลิง ที่ มีราคาสู งขึ้น อย่าง
ต่อเนื่องในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นน้ ามันเบนซิน หรื อน้ ามันดีเซล ซึ่งน้ ามันดังกล่าว เป็ นเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้กนั อยู่
ทัว่ ไป ด้วยสาเหตุน้ ี จึงส่ งผลกระทบให้ผูใ้ ช้รถยนต์โดยเฉพาะผูท้ ี่ ใช้รถยนต์ที่ใช้น้ ามันเป็ นพลังงานเชื้ อเพลิง ต้อง
รับภาระการใช้จ่ายที่มากขึ้น จึงทาให้มีการนาระบบก๊าซ LPG และ NGV มาติดตั้งเพื่อใช้กบั เครื่ องยนต์เพิ่มมากขึ้น
ด้วยเช่นกัน เนื่ องด้วยราคาของก๊าซ LPG และก๊าซ NGV นั้นมีราคาถูกกว่าน้ ามันอยูม่ ากแต่ถึงจะมีการนาระบบก๊าซ
LPG และก๊าซ NGVมาใช้เป็ นทางเลือกหนึ่งเพื่อสร้างความประหยัดให้กบั ผูใ้ ช้รถยนต์กนั อย่างแพร่ หลายก็ตาม ก็ยงั มี
ผูใ้ ช้ อีกหลายคนที่ยงั อยูใ่ นระหว่างการตัดสิ นใจว่านาระบบก๊าซ LPG และก๊าซ NGV นี้ มาติดตั้งเพื่อใช้กบั รถรถยนต์
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ที่ใช้อยูป่ ระจาดีหรื อไม่ สาหรับจังหวัดจันทบุรีสถิติจานวนรถจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ของจังหวัดใน
ปี งบประมาณ 2556 ของเฉพาะรถที่จดทะเบียนในจังหวัดจันทบุรีก็มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน จาก 2
แสนคันเป็ นเกื อบ 3 แสนคัน ในปี ระยะเวลาเพียงห้าปี แสดงให้เห็ นได้ว่าจะนามาซึ่ งปั ญหาการจราจรและปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมอื่นๆโดยเฉพาะอากาศเสี ยและฝุ่ นละอองแต่ถึงจะมีการนาระบบก๊าซดังกล่าวมาใช้เป็ นทางเลือกหนึ่ งเพื่อ
สร้างความประหยัดให้กบั ผูใ้ ช้รถยนต์กนั อย่างแพร่ หลายก็ตาม ก็ยงั มีผใู ้ ช้อีกหลายคนที่ยงั อยูใ่ นระหว่างการตัดสิ นใจ
ว่า น าระบบก๊ า ซดัง กล่ า วนี้ มาติ ด ตั้ง เพื่ อ ใช้กับ รถรถยนต์ ที่ ใ ช้อ ยู่ดี ห รื อ ไม่ การศึ ก ษาครั้ งนี้ จึ ง ต้อ งการศึ ก ษา
แนวความคิดและการตัดสิ นใจของผูท้ ี่ตดั สิ นใจไม่เลือกใช้ก๊าซรถยนต์
1. ความรู ้เกี่ยวกับก๊าซ LPG และก๊าซ NGV
ก๊าซหุ งต้มมี ชื่อเป็ นทางการว่าก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลว ( liquefied petroleum gas : LPG ) หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า
แอลพี จีเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ได้จากการแยกน้ ามัน ดิ บ ในโรงกลัน่ น้ ามัน หรื อการแยกก๊าซธรรมชาติ ในโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวประกอบด้วยส่ วนผสมของไฮโดรคาร์ บ อน 2 ชนิ ด คื อ โพรเพนและบิ วเทนใน
อัตราส่วนเท่าใดก็ได้ หรื ออาจจะเป็ นโพรเพนบริ สุทธิ์ 100% หรื อบิวเทนบริ สุทธิ์ 100% ก็ได้ ในประเทศไทยก๊าซหุ ง
ต้มส่วนใหญ่ได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติโดยใช้อตั ราส่วนผสมของโพรเพนและบิวเทนประมาณ 70:30 ซึ่งจะให้ค่า
ความร้อนที่สูงทาให้ผใู ้ ช้ประหยัดเวลาและค่าเชื้อเพลิงก๊าซปิ โตรเลียมเหลวสามารถใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ใน
ครัวเรื อนในโรงงานอุตสาหกรรม และในยานพาหนะได้เช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติที่สามารถใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และในยานพาหนะแต่ในประเทศไทยยังไม่มีการนาก๊าซธรรมชาติมาใช้
งานในครั วเรื อนโดยตรงด้วยคุ ณ สมบัติ ในการเป็ นเชื้ อ เพลิ งติ ด ไฟของก๊าซธรรมชาติ แ ละก๊าซหุ งต้ม เพื่ อ ความ
ปลอดภัยผูใ้ ช้ตอ้ งใส่ ใจในการปฏิ บตั ิตามกฎความปลอดภัยในการใช้งานอย่างเคร่ งครัด Natural Gas for Vehicles
(NGV) คือ ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับยานยนต์ โดยก๊าซ NGV มีส่วนประกอบหลักคือ ก๊าซมีแทนที่ มี
คุณสมบัติเบากว่าอากาศส่ วนใหญ่จะมีการใช้อยูใ่ นสภาพเป็ นก๊าซที่ถูกอัดจนมีความดันสู ง (ประมาณ 3,000 ปอนด์
ต่ อ ตารางนิ้ ว ) เก็ บ ไว้ใ นถัง ที่ มี ค วามแข็ ง แรงทนทานสู ง เป็ นพิ เศษ เช่ น เหล็ ก กล้า บางครั้ งเรี ยกก๊ า ซนี้ ว่ า
CNG(Compressed Natural gas ) หรื อก๊าซธรรมชาติอดั การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์มีขอ้ ดี คือ
เกิ ดการเผาไหม้สมบูรณ์ ให้มลพิษต่ าโดยเฉพาะปริ มาณฝุ่ นละออง ( Particulate ) และควันดา NGV ที่ ใช้อยู่เกื อบ
ทั้งหมดเป็ นก๊ าซที่ ม าจากอ่าวไทยและน าเข้าจากประเทศพม่ า เพื่อ น าไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งหลัก ในการผลิ ตไฟฟ้ า
รองลงมาจะถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และบางส่วนนามาใช้ในภาคขนส่ ง โดยนาก๊าซธรรมชาติไปอัดใส่ ถงั ด้วย
ความดันสูง และนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในยานยนต์ หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ NGV หรื อ CNG
2. การติดตั้งระบบก๊าซในเครื่ องยนต์
การติดตั้งแก๊สกับรถยนต์ สามารถแบ่งตามลักษณะการจ่ายเชื้อเพลิงและการควบคุมประสิ ทธิภาพการเผา
ไหม้ มีดว้ ยกัน 2 ระบบใหญ่ๆ ดังนี้ คือ 1) ระบบ Mixer หรื อ ระบบดูด (Fulmination) เป็ นระบบที่การจ่ายเชื้อเพลิง
และอากาศเข้าห้องเผาไหม้ในกระบอกสู บ โดยอาศัยแรงดู ดในจังหวะดู ดของเครื่ องยนต์ หรื อที่ เรี ยกว่าการจ่าย
เชื้อเพลิงแบบคาร์ บูเรเตอร์ ระบบนี้ไม่มีกลไกควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง ไม่มีกลไกในการควบคุมและประมวลผลของ
การเผาไหม้ 2) ระบบหัวฉี ด (Sequential Injection Control) เป็ นระบบที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเหมาะ
สาหรับเครื่ องยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้ระบบหัวฉี ดมีอุปกรณ์หวั ฉี ดก๊าซ เหมือนกับหัวฉี ดน้ ามันทุกประการ มีระบบควบคุม
ปริ มาณเชื้อเพลิงในการจ่ายแต่ละครั้งเป็ นจังหวะ ซึ่ งจะจ่ายเชื้อเพลิงตามความต้องการของเครื่ องยนต์ มีการควบคุม
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ประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ การทางานทั้งหมดถูกควบคุมและประมวลผลโดย ECU (Electronic Control Unit) เหมือน
ระบบควบคุมรถยนต์แบบน้ ามันทุกประการ จึงทาให้ระบบหัวฉี ดแก๊สนี้ มีประสิ ทธิ ภาพ สมรรถนะเหมือนการใช้
น้ ามันทุกอย่าง
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหา(Searching) การซื้อ
(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิ น ผล (Evaluating) การใช้ส อยผลิ ต ภัณ ฑ์ (Disposing) และการบริ ก าร
(Service) ซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรื ออาจหมายถึงการศึ กษาถึงพฤติกรรม การตัดสิ นใจและการ
กระทาของผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541, น. 124) นักการตลาด
จาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค
เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค คาตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาด
สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของผู บ้ ริ โภค
ได้อย่างเหมาะสม
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546, น. 219) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ (Buying decision process)
เป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค จากการสารวจรายงานของผูบ้ ริ โภคจานวนมากในกระบวนการ
ซื้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
1) การรั บ รู ้ ถึงความต้อ งการหรื อ ปั ญ หา (Problem/Need Recognition)ในขั้น ตอนแรกผูบ้ ริ โภคจะ
ตระหนักถึงปั ญหา หรื อความต้องการในสิ นค้าหรื อการบริ การซึ่ งความต้องการหรื อปั ญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความ
จาเป็ น ซึ่งเกิดจากสิ่ งกระตุน้ ภายใน และสิ่ งกระตุน้ ภายนอก
2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคทราบถึงความต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การ
แล้ว ลาดับขั้นต่อไปผูบ้ ริ โภคก็จะทาการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ โดยแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภค
แบ่งเป็ น แหล่งบุคคล แหล่งทางการค้า แหล่งสาธารณชน และแหล่งประสบการณ์
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ขอ้ มูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในขั้นต่อไป
ผูบ้ ริ โภคก็จะทาการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ ริ โภคต้องกาหนดเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่
จะใช้ในการประเมิน
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ทาการประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะเข้า
สู่ในขั้นของการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ ดังนี้ ตรายีห่ ้อที่ซ้ื อ ร้านค้าที่ซ้ือ ปริ มาณที่ซ้ือ เวลาที่
ซื้อ และวิธีการในการชาระเงิน
5) พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ทาการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
หรื อบริ การไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ ซึ่ งความพึงพอใจนั้น
เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าทา
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
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ความหมายและคาจากัดความของความพึงพอใจ คาว่า “พึงพอใจ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2542 (2546) ได้อธิบายว่าเป็ นคาวิเศษณ์ คุณศัพท์หรื อกริ ยาวิเศษณ์ หมายถึง รัก ชอบใจ ซึ่งในภาษาอังกฤษคาว่า
“พึงพอใจ” คือคาว่า“Satisfy” หมายถึง พึงพอใจหรื อทาให้พอใจ โดยทัว่ ไปแล้วคาว่า ความพึงพอใจ มักจะเป็ น คาที่
ขยายความหมายส่วนหลังของคาในประโยคเดียวกันที่แสดงถึงภาวะทางอารมณ์ให้ชดั เจนขึ้น ซึ่งคาว่าความพึงพอใจ
เป็ นการสื่ อความหมายทางอารมณ์ ความรู ้สึก ดังนั้นความหมายจึงขึ้นอยูก่ บั การนาไปใช้ในการสื่ อความหมายทาง
อารมณ์ และไม่มีความหมายที่ชดั เจนไม่มีลกั ษณะที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งนักวิชาการได้ให้ความหมาย คาจากัดความและ
การนาไปใช้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ความพึ งพอใจด้านจิ ตวิท ยานักจิ ตวิท ยาด้านพฤติ กรรมได้อธิ บ ายคาจากัด ความคาว่า “ความพึ งพอใจ”
ในทางจิตวิทยาว่าหมายถึง ลักษณะของการกระทา พฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านอารมณ์ของมนุษย์ที่เป็ นความรู ้สึก
สามารถสังเกตได้จากภายนอกและภาวะทางอารมณ์ภายในจิตใจที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยแยกอารมณ์ออกเป็ นกลุ่ม
หลักคือ อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่ งอารมณ์แต่ละชนิดมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน ไปตามความสัม พัน ธ์ระหว่างสิ่ งเร้ ากับ การตอบสนองแล้วแสดงออกทางพฤติ ก รรม ซึ่ ง Baker and
Crompton (2000) มีความเห็นว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์น้ นั ก็คือความพยายามที่จะขจัดความ
ตึงเครี ยด ความกระวนกระวาย หรื อภาวะไม่ได้ดุลยภาคภายในร่ างกายของมนุษย์ เมื่อมนุษย์พยายามที่จะขจัดอารมณ์
หรื อพฤติกรรมดังกล่าว โดยการค้นหาสิ่ งที่ตอ้ งการเพื่อได้รับความพึงพอใจสาหรับความพึงพอใจนั้น Eccless and
Durand (1997) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความพึงพอใจเป็ นการประเมินตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ใช้เกณฑ์ใน
การตัดสิ นความพึงพอใจแตกต่างกันตามสถานการณ์และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งการแสดงออกทางด้านอารมณ์ก็จะแตกต่าง
กัน เช่น บางคนอาจมี ความไม่พึงพอใจในแต่อยู่ในสภาวะที่ สามารถยอมรับได้ โดยไม่มีการแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ที่สามารถสังเกตได้จากภายนอกหรื ออีกด้านบางคนอาจเกิดความพึงพอใจแต่ไม่แสดงออกทางด้านอารมณ์ที่
สามารถสังเกตจากภายนอกได้ดว้ ยเช่นกันซึ่งในทางกลับกันบางคนอาจแสดงออกทางด้านอารมณ์ของความพึงพอใจ
หรื อความไม่พึงพอใจให้เห็ นอย่างชัดเจนจากลักษณะสี หน้า ท่ าทางและคาพูดได้เช่นกัน ดังนั้นแต่ละบุ คคลจะมี
ความรู ้สึกพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจสิ่ งเดียวกันย่อมแตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์อย่างไรก็ดีความต้องการนั้น
จะได้รับการตอบสนองตามความคาดหวังได้เพียงพอหรื อไม่
ในด้านจิตวิทยาได้อธิ บายลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้นตอน (Hierarchy of Human Needs) ด้วย
ทฤษฎี แรงจูงใจ (Motivation Theory) ของมาสโลว์ว่าประกอบด้วยความต้องการ 5 ประการ (จิ ราภา เต็งไตรรัตน,
2543) (1) ความต้องการด้านกายภาพ (2) ความต้องการความปลอดภัย (3) ความต้องการได้รับการยอมรับในสังคม
(4) ความต้องการการยกย่องนับถือ (5) ความต้องการได้รับความสาเร็ จสูงสุดในชีวติ
ความพึงพอใจด้านการตลาดทางด้านการตลาดมักจะอธิ บายความพึงพอใจด้วยคาว่า ความพึงพอใจของ
ลูกค้า ซึ่ ง Jafari (2000) ได้อธิ บายคาจากัดความคาว่า Customer Satisfaction ไว้ใน Encyclopedia of Tourism (2000)
ว่าหมายถึงผลลัพธ์ทางบวกของการบริ การที่ดี เมื่อความคาดหวังของลูกค้าเชื่อมโยงกับพฤติกรรม ความต้องการเช่น
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แรงจูงใจที่ ทาให้เกิดความต้องการใช้การบริ การ ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง Kotler and Armstrong (1999) กล่าว
เกี่ยวกับ ความคาดหวังของผูซ้ ้ื อถึงการปฏิบตั ิของผลิตภัณฑ์ต่ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ผูซ้ ้ื อจะรู ้สึกไม่พอใจและ
ถ้าการปฏิบตั ิเป็ นไปในทิศทางเดียวกับความคาดหวังผูซ้ ้ื อจะรู ้สึกพอใจและถ้าการปฏิบตั ิเกินกว่าความคาดหวังผูซ้ ้ื อ
จะรู ้สึกประทับใจ ส่ วน Tse and Wilton (1988) ได้กล่าวว่าคาจากัดความของ ความพึงพอใจหมายถึงปฏิ กิริยาการ
ตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับจากการบริ การเกิ ดขึ้นระหว่าง ความคาดหวังก่อนการใช้บริ การโดยใช้หลักเกณฑ์
จากประสบการณ์ในอดีตและการปฏิบตั ิจริ งจากผลิตภัณฑ์ ในช่วงขณะรับการบริ การ ซึ่งการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
นั้ นเป็ นขั้น ตอนกระบวนการตัด สิ น การบริ ก าร ว่า จะสามารถท าให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจได้ห รื อ ไม่ โดยเป็ น
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างผูบ้ ริ โภคและขั้นตอนของการบริ การ ซึ่งการประเมินการบริ การดังกล่าวนั้น อาจมีแนวโน้ม
ของความพยายามที่ผใู ้ ช้บริ การจะเกิดการสนับสนุนการบริ การอื่นๆ ที่ ต่อเนื่ องกันโดยการเพิ่มปริ มาณหรื อจานวน
การซื้อที่สามารถสร้างผลกาไรต่อธุรกิจได้ หากความพึงพอใจและความประทับใจเกิดขึ้นหลังจากการใช้บริ การ อาจ
เป็ นแรงจู งใจกระตุ ้น ท าให้ เกิ ด การรั บ รู ้ ความต้อ งการใช้บ ริ ก ารในครั้ งต่ อ ไป ท าให้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารหรื อ ลู ก ค้าที่ มี
ความคุ น้ เคยประสบการณ์ ที่พึงพอใจในการบริ การอาจมีแนวโน้มที่ จะกลับมาใช้บริ การอีกหรื อเกิ ดการซื้ อซ้ าใน
อนาคตได้ ซึ่งในขณะเดียวกัน Anderson and others (1994) กล่าวว่าหากลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจต่อการบริ การก็
ย่อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ ทั ศ นคติ ใ นด้า นลบของลู ก ค้า ดั ง นั้ นความพึ ง พอใจของลู ก ค้า จึ ง เป็ นปรากฏการณ์ ที่
ผูป้ ระกอบการต้องติดตาม เฝ้ าสังเกต เพราะความพึงพอใจจะเกิดขึ้นจากส่ วนประกอบที่แตกต่างกันตามการนึ กคิด
การรับรู ้ของลูกค้าจากการใช้บริ การในสถานบริ การนั้นๆ
ดังนั้นความพึงพอใจทางด้านการตลาด ก็คือความพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่ มีการแบ่งกลุ่ม
ตามพฤติกรรมอย่างชัดเจน ซึ่ งการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าก็เพื่อสามารถให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดและเพื่อทากิจกรรมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกราช คูวฒั นวณิ ช (2554) ศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้เชื้อเพลิงทดแทนการใช้น้ ามันเบนซิ น
ของรถยนต์ส่วนบุคคลระหว่างก๊าซ NGV และแก๊ส LPG ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่าผูท้ ี่ ใช้เชื้ อเพลิงก๊าซ
NGV และแก๊ส LPG มีเหตุผลที่ เลือกนาระบบก๊าซ NGV และแก๊ส LPG มาใช้ในรถยนต์ คือต้องการลดค่าใช้จ่าย
ด้านเชื้อเพลิงซึ่ งสอดคล้องกันกับบทความที่เขียนขึ้นโดยทีมงาน LPG TECH (2556) ที่ทาการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่าย
ระหว่างก๊าซLPG ก๊าซNGV และน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ใช้ในระยะเท่ากัน คือ 3,000 กม./เดือน และพบว่า การใช้ก๊าซLPG
และ ก๊าซ NGVมีความประหยัดกว่าการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
นัฐวุฒิ กาญจนเรื องโรจน์ (2552) ศึ กษาเรื่ องการตัดสิ นใจติดตั้งระบบก๊าซLPG และ ก๊าซ NGVในรถยนต์
นอกจากจะคานึ งถึงความประหยัดในส่ วนของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงแล้ว มีความคิดว่าในการที่เลือกติดตั้ง
ระบบใช้ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ในรถยนต์ส่วนบุคคล นั้น ต้องมีการตัดสิ นใจอย่างรอบครอบและต้องได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลส่ วนใหญ่ในครอบครัวด้วย จึงทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นและพฤติกรรมการใช้ก๊าซ
LPG และก๊าซ NGV ในกลุ่มผูใ้ ช้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล ในจังหวัดปทุมธานี พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV
มีบุคคลในครอบครัวเป็ นส่ วนช่วยในการตัดสิ นใจใช้ก๊าซ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค ที่เป็ นการตัดสิ นใจโดยให้ผทู ้ ี่มีหน้าที่ที่จะต้อง ปฏิบตั ิตามผลของการตัดสิ นใจนั้น ได้มีส่วนร่ วมในการ
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แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ มูลการตัดสิ นใจโดยกลุ่มบุคคลนี้ เหมาะสาหรับ การตัดสิ นใจในเรื่ องที่ยงุ่ ยากซับซ้อน
หรื อเรื่ องที่ ไม่มีขอ้ มูลข่าวสารเพียงพอหรื อยังขาดประสบการณ์ในเรื่ องนั้น ๆ หรื อไม่มีความชานาญ ทางด้านนั้น
อย่างเพียงพอจึงจาเป็ นต้องฟังความคิดเห็นจากผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ แล้วประมวลความคิดเห็นเหล่านั้นมา
เป็ นสิ่ งกาหนดการตัดสิ นใจ ซึ่ งกลุ่มบุคคลดังกล่าวในที่นี่ก็หมายบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ ยวข้องและมีการใช้
รถยนต์คนั ที่ตดั สิ นใจติดก๊าซ LPG และก๊าซ NGV รวมกัน
วัลลี พุทโสม (2554) มีความคิดว่า บุคคลที่มีลกั ษณะการใช้ชีวิตแตกต่างกันจะมีความคิดเห็ นแตกต่างกัน
ด้วย จึงได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทนน้ ามันเบนซิ นของผูใ้ ช้รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลในเขตจังหวัด
สระบุรี และพบว่าผูใ้ ช้รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลที่มีเพศอายุและอาชีพไม่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้พลังงานทดแทน
น้ ามันเบนซิ นไม่แตกต่างกัน ส่ วนผูใ้ ช้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลที่มีการศึกษาและรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
พลังงานทดแทนน้ ามันเบนซินแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่กล่าวไว้วา่ การตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ พื้นฐานครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล
พิชามญชุ์ เจริ ญกิจ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผูต้ ดั สิ นใจเลือกใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์ กรณี ศึกษาผูใ้ ช้
รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาเพื่อทราบถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ก๊าซ LPG
ในรถยนต์ของผูต้ ดั สิ นใจเลือกใช้ระบบก๊าซ LPG และเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูต้ ดั สิ นใจเลือกใช้ก๊าซ LPG
ในรถยนต์ส่วนบุคคลอีกทั้งเพื่อศึ กษาถึงปั ญหาที่ ทาให้ผูเ้ ลือกใช้ก๊าซ LPG เกิ ดความไม่พอใจในการใช้ระบบก๊าซ
LPG ขอบเขตของการศึกษาผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ ได้ทาการติดตั้งก๊าซและใช้ระบบก๊าซ ผลจากการศึ กษาพบว่า
ผูใ้ ช้เป็ นผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่สมรสที่ประกอบอาชีพธุรกิจ โดยจากการสารวจพบว่ารถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
ที่มีการติดตั้งก๊าซ LPG รถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซส่วนใหญ่เป็ นรถที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ผลสารวจด้านความพึง
พอใจของการใช้ก๊าซ LPG ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่ นระดับที่พึงพอใจปานกลางที่ ในส่ วนของด้าน
ปั ญหาในการใช้ก๊าซ มีปัญหาด้านแหล่งข้อมูลและความรู ้ รองลงมาเป็ นปั ญหาด้านเครื่ องยนต์ ด้านสถานี บริ การและ
ด้านราคา ตามลาดับ :ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้วา่ กลุ่มประชากรตัวอย่างมีความพึงพอใจแตกต่างกันไป ทาให้
สอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับความพึงพอใจ ที่ กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจมีความหมาย สรุ ปโดยรวมได้ว่า
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่ ดีหรื อทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่ งมักเกิ ดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ ตน
ต้องการ ก็จะเกิดความรู ้สึกที่ ดีต่อสิ่ งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึง
พอใจก็จะเกิดขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสิ นใจเลือกไม่ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ จาแนกตามข้อมูลประชากร เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจไม่ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์และเพื่อศึกษาความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์
1. สมมุตติฐานของการวิจยั
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ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการใช้รถยนต์ที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกันและความรู ้ความเข้าใจในการใช้ระบบก๊าซรถยนต์ของแต่ละบุคคล ไม่มีส่งผล
ให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน
2. ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษานี้ มุ่งเน้นศึกษาผูท้ ี่ใช้รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลในเขต จังหวัดจันทบุรี ที่ตดั สิ นใจติดตั้งและตัดสิ นใจ
ไม่ติดตั้งระบบก๊าซ และผูท้ ี่กาลังตัดสิ นใจจะติดตั้งระบบ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทาให้ทราบถึ งแนวความคิ ดของผูท้ ี่ ต ัดสิ น ใจไม่เลื อกติ ดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ สามารถน าไปใช้เพื่ อ
กาหนดและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สถานประกอบการร้านค้าที่รับติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์
3. การดาเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ที่ตดั สิ นใจไม่ติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์
ซึ่งเป็ นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบขนาด ทาให้ยากต่อการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดขนาดของตัวอย่างจานวน 400
ตัวอย่างตามการสุ่มโดยสะดวก จากนั้นจะสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกกลุ่มบุคคลที่ตดั สิ นใจไม่ติดตั้งระบบก๊าซ
ในรถยนต์ในจังหวัดจันทบุรี
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การวิจัยครั้ งใช้การสัมภาษณ์ และใช้แ บบสอบถามที่ ผูว้ ิจัยจัดท าขึ้ นเพื่ อเป็ นเครื่ อ งมื อในการวิจัย โดย
แบบสอบถามจะมีคาถามที่ใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ
3. ประเภทของข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนได้แก่ 1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ที่ ไม่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ในรถยนต์นั่งส่ วน
บุ ค คล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แ ละตอบแบบสอบถาม 2.ข้อมูล ทุ ติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมู ลที่ อยู่ในรู ป
เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG และก๊าซ NGV บทความทางวิชาการ และข้อมูลทางสถิติที่ได้จากหน่วยงาน
ของภาครัฐบาลและเอกชน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์นามาจาก ข้อมูลที่ ได้รวบรวมจากแบบสอบถามนาข้อมูลดังกล่าวนั้นมาทาการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ฯลฯ เป็ นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
4. ผลการวิจยั
1. ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป
เพศ ผลการสารวจพบว่า เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 41 อายุ ผลการสารวจ
พบว่า รถยนต์ มีสดั ส่วนตามลาดับดังนี้ อายุ 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33 , อายุ 26-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.5 , อายุ 46 ปี
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ขึ้ น ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.5 และอายุไ ม่ เกิ น 25 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10 .สถานภาพ ผลการส ารวจพบว่ามี สั ด ส่ ว น
ตามลาดับดังนี้ สมรส คิดเป็ นร้ อยละ 79 , โสด คิ ดเป็ นร้อยละ 16 ,และอื่ น ๆ คิ ดเป็ นร้อยละ 5 จานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว ผลการสารวจพบว่า มีสัดส่ วนตามลาดับดังนี้ 2-5 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.5 , มากกว่า 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
19 และอยู่คนเดี ยว คิดเป็ นร้อยละ 6 อาชี พ ผลการสารวจพบว่า มีสัดส่ วนตามลาดับดังนี้ พนักงานบริ ษทั เอกชน/
รั บ จ้างทั่ว ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38 , เกษตรกร คิ ด เป็ นร้ อ ยละ26 , ธุ ร กิ จส่ วนตัว คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.3 , ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 9.8 และนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการสารวจ
พบว่า มี สัดส่ วนตามล าดับดังนี้ ต่ ากว่า 15,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 43 , 15,001-20,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 37 ,
20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.8 และ มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 5.3
2. ข้อมูลพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่
ประเภทรถยนต์ที่ใช้ ผลการสารวจ มีสัดส่ วนตามลาดับดังนี้ รถกระบะ คิดเป็ นร้อยละ 51.8 , รถเก๋ งไม่เกิน
7 ที่นงั่ /suv คิดเป็ นร้อยละ 41 และรถตู ้ คิดเป็ นร้อยละ 7.3 เหตุผลที่ท่านไม่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG หรื อ NGV ผลการ
สารวจพบว่า มีสัดส่ วนตามลาดับ ดังนี้ คือ ความปลอดภัย คิดเป็ นร้อยละ 52 และค่าใช้จ่าย คิดเป็ นร้อยละ 36 และ
อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 12 ท่านใช้รถยนต์บ่อยแค่ไหน ผลการสารวจพบว่า มีสดั ส่วนตามลาดับดังนี้ ทุกวัน คิดเป็ นร้อย
ละ 76, สัปดาห์ละครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 21.3 และ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ในแต่ละครั้งของการใช้รถ
ท่านขับขี่ระยะทางประมาณ ผลการสารวจพบว่า มีสดั ส่วนตามลาดับดังนี้ 11-50 คิดเป็ นร้อยละ 51 , น้อยกว่า 10 กม.
คิดเป็ นร้อยละ 42.5 และมากกว่า 51 กม. ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 6.5 ความรู ้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบก๊าซ
3. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับความรู ้และความเข้าใจเบื้ องต้นเกี่ ยวกับระบบก๊าซในรถยนต์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้และความเข้าใจเบื้ องต้นเกี่ ยวกับระบบก๊าซคิ ดเป็ นร้อยละ 62.70 และไม่มี
ความรู ้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซคิดเป็ นร้อยละ 37.30
4. ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พลต่อการตัดสิ น ใจไม่ติ ดตั้งระบบก๊ าซ LPG และก๊ าซ NGV ในรถยนต์ที่ใช้ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจไม่ติดตั้งระบบก๊าซ ได้แบ่งระดับความสาคัญออกเป็ น 5 ระดับ ประกอบไปด้วย มากที่ สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ สุ ด ตามลาดับ พบว่าผูท้ ี่ ตดั สิ น ใจไม่ติ ดตั้งระบบก๊าซ อยู่ในระดับ น้อย (2.90) ซึ่ งให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยคะแนน 3.00 (ระดับ ปานกลาง) รองลงมาคื อปั จจัยด้านสถาน
ให้บริ การโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน 2.94 (ระดับน้อย) ปั จจัยด้านราคาโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน 2.92 (ระดับน้อย) และให้
ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยคะแนน 2.73 (ระดับน้อย)
5. ข้อเสนอแนะอื่ นๆ จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการจัดทาการประชาสัมพันธ์และทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์มากขึ้นกว่าเดิ ม เช่น มีการแจกเอกสารให้ความรู ้เกี่ ยวกับ
ระบบก๊าซที่ ใช้ติดตั้งในรถยนต์ ต้องการให้สถานประกอบการมีการแสดงเอกสารการรับรองความสามารถในการ
ติดตั้งที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เอกสารรับรองความสามารถในการดูแลบารุ งรักษารถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊าซ เช่น
ประกาศนียบัตรการรับรองต่างๆ ให้ชดั เจนขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และเชื่อใจให้กบั ประชาชนมากขึ้น
การทดสอบสมมุติฐานที่ 1 “ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน”
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของบุคคล ได้ศึกษาข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล โดยการใช้การวิเคราะห์ไคส
แควร์ ซึ่งสามารถแสดงผลคาตอบได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ

ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป
Chi-Square
Sig
Chi-Square
อายุ
Sig
Chi-Square
สถานภาพ
Sig
จานวนสมาชิกใน Chi-Square
Sig
ครอบครัว
Chi-Square
อาชีพ
Sig
รายได้เฉลี่ยต่อ
Chi-Square
Sig
เดือน
ข้อมูลมาจากผลสารวจและการคานวณ
เพศ

ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ระบบก๊าซ LPGความ
และก๊าซ NGVสถาน
ในรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ไม่ติดตั้งราคา
ปลอดภัย
ให้บริ การ
11.54
8.58
5.42
12.72
0.40
0.74
0.94
0.47
38.70
32.94
25.49
31.27
0.23
0.62
0.90
0.81
11.34
18.34
37.07
30.32
0.97
0.79
0.04
0.26
26.77
27.99
16.92
23.10
0.22
0.26
0.85
0.63
47.85
58.13
46.51
40.48
0.32
0.15
0.53
0.88
20.99
37.97
32.53
34.25
0.95
0.38
0.64
0.69

รวม
95.76
0.37
290.17
0.27
192.62
0.32
178.74
0.60
384.97
0.26
251.11
0.86

จากตารางที่ 1 การทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการยอมรับสมมุติฐาน Ho ด้วยกันทั้งหมดจึงสรุ ปได้วา่
ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน
การทดสอบสมมุติฐานที่ 2 “พฤติกรรมการใช้รถยนต์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน”
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของบุคคล โดยการใช้การวิเคราะห์ไคสแควร์ ซึ่ งสามารถแสดงผล
คาตอบได้ตามตางรางที่ 2

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

113

ทัศนีย ์ พิมลภาพ และบุญสม เกษะประดิษฐ์
Vol.2 No.1 July-December 2016

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพฤติกรรมของผูข้ บั ขี่รถยนต์กบั ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ข้อมูลพฤติกรรมของ
ผูข้ บั ขี่รถยนต์

ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ไม่ติดตั้งระบบก๊าซ LPGความ
และก๊าซ NGVสถาน
ในรถยนต์
ผลิตภัณฑ์
ราคา
รวม
ปลอดภัย
ให้บริ การ

ประเภทรถยนต์ที่ใช้ Chi-Square
Sig
เหตุผลที่ท่านไม่ Chi-Square
Sig
ติดตั้ง ฯ
ท่านใช้รถยนต์บ่อย Chi-Square
Sig
แค่ไหน
ในแต่ละครั้งของ Chi-Square
Sig
การใช้รถ
ข้อมูลมาจากผลสารวจและการคานวณ

34.83
0.04
30.49
0.11
17.98
0.71
12.04
0.96

28.67
0.23
17.26
0.84
25.31
0.39
24.13
0.45

17.63
0.82
18.86
0.76
19.57
0.72
28.86
0.23

41.62
0.03
17.80
0.88
33.61
0.15
33.39
0.15

187.53
0.41
173.78
0.69
195.31
0.27
194.29
0.29

จากตารางที่ 2 จากการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการยอมรับสมมุติฐาน Ho ด้วยกันทั้งหมด จึงสรุ ป
ได้วา่ พฤติกรรมการใช้รถยนต์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน
การทดสอบสมมุติฐานที่ 3 “ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ระบบก๊าซรถยนต์ของแต่ละบุคคล ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่
แตกต่างกัน”
จากการศึกษา ข้อมูลความรู ้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบก๊าซโดยการใช้การวิเคราะห์ไคสแควร์
ซึ่งสามารถแสดงผลคาตอบได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบก๊าซกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจ
ข้อมูลความรู ้และความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบก๊าซ
ภาพรวมของ
ความรู ้และความ

Chi-Square
Sig

ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
งระบบก๊าซ LPGความ
และก๊าซ NGV
ในรถยนต์ รวม
สถาน
ผลิตภัณฑ์ ไม่ติดตั้ราคา
ปลอดภัย
ให้บริ การ
89.70
126.86
173.29
145.26
1284.54
0.99
0.61
0.01
0.42
0.00

เข้าใจเบื้องต้น
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ข้อมูลมาจากผลสารวจและการคานวณ
จากตารางที่ 3 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพรวมของความรู ้และความเข้าใจเบื้ องต้นและ
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ ยอมรับสมมุติฐาน H1 นั้นหมายความว่า ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ระบบก๊าซ
รถยนต์ของแต่ละบุคคล ไม่ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน
5. สรุปการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการวิจยั
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดจันทบุรี ที่ตดั สิ นใจไม่เลือกติดตั้งระบบก๊าซ LPG และก๊าซ NGV
ในรถยนต์เมื่อทาการเปรี ยบเทียบจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปและปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจ ความสัมพันธ์จากการทดสอบสรุ ปได้ว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน ส่ งผลให้การตัดสิ น ใจไม่
แตกต่างกัน
ข้อมูลพฤติ กรรมของผูข้ บั ขี่รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดจันทบุ รี ที่ ตดั สิ นใจไม่เลือกติ ดตั้งระบบก๊าซ
LPG และก๊าซ NGV ในรถยนต์เมื่อทาการเปรี ยบเทียบจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพฤติกรรมของผู ้
ขับขี่รถยนต์และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ความสัมพันธ์จากการทดสอบดังกล่าวแสดงเห็น พฤติกรรมการใช้
รถยนต์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน
ความรู ้ ความเข้าใจเบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ระบบก๊าซ และปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดจันทบุรี ที่ตดั สิ นใจไม่เลือกติดตั้งระบบก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ในรถยนต์ เมื่อทาการเปรี ยบเทียบจากการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพรวมของความรู ้และความเข้าใจเบื้ องต้นและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
พบว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าวแสดงว่า ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ระบบก๊าซรถยนต์ของแต่ละบุคคล ไม่ส่งผลให้การ
ตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน
ข้อ มู ล ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจไม่ ติ ด ตั้ง ระบบก๊ าซ LPG และก๊ าซ NGV ในรถยนต์ที่ ใช้ผู ้ที่
ตัดสิ นใจไม่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ในรถยนต์อยู่ในระดับน้อย (2.90) โดยให้ความสาคัญในแต่ละ
ประเด็นแตกต่างกันไป ซึ่งให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านความปลอดภัย
2. ข้อเสนอแนะ
ด้านข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย จากการศึ กษาพบว่า ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านความปลอดภัยมากที่ สุด
ดังนั้น ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น อาจใช้วธิ ีการเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรอง
ให้กบั สถานประกอบการเพื่อสร้างความมัน่ ใจในตัวสถานบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงต้องมีการให้ความมัน่ ใจกับ
ผูบ้ ริ โภคในด้านความปลอดภัยมากขึ้น อาจใช้วธิ ีการเพิ่มระยะเวลาและระยะทางการใช้รถหลังการติดตั้งระบบ ให้มี
ความยาวขึ้นเพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก๊าซ รวมถึงให้ความรู ้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบก๊าซ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความเข้าใจมากขึ้นด้วย การสนับสนุนให้มีการ
ใช้ระบบก๊าซในรถยนต์ให้มากขึ้น ควรเริ่ มจากการจัดสรรการกระจายก๊าซให้ทวั่ ถึง โดยอาจจะแบ่งสัดส่ วนสาหรับ
รถแต่ละชนิดให้ชดั เจน
ด้านข้อเสนอแนะในการศึ กษาครั้งต่อไปควรเพิ่มปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้รถยนต์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างให้ม ากขึ้ น เพื่ อ ที่ จะน ามาค านวณหาค่ าความสั ม พัน ธ์ จะท าให้ ได้ผ ลลัพ ธ์ อ อกมามี ค วามชัด เจนยิ่งขึ้ น
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นอกจากนี้ ค วรเพิ่ มปั จจัยส่ วนบุ คคลและความรู ้ ความเข้าใจเบื้ องต้น เกี่ ยวกับระบบก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ใน
รถยนต์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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