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การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์ ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาการรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์ 
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับบริษทัประกนัวินาศภยัในการระบุกลุ่มเป้าหมาย และพฒันาผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัประเภทน้ีหรือผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ งานวิจยัน้ีท าการศึกษาผูข้บัข่ีรถยนตท่ี์ติดตั้งแก๊ส
ระบบ LPG ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง 2 ขั้นแบบมีระบบ (Two-Stage 
Systematic Sampling) จ านวน 384 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test)  และการทดสอบที (t-test Statistics)  ผลการวจิยั
สรุปไดด้งัน้ี  

ปัจจยัความเป็นเจา้ของรถ ยี่ห้อรถ และประเภทประกนัภยัรถยนต์เท่านั้นท่ีไม่มีผลต่อการ
รับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์ไดแ้ก่ อายุ  
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายรุถยนต ์ระยะเวลาท่ีใชแ้ก๊ส ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงก่อนติดแก๊ส  
ประเภทประกันภยัรถยนต์ และความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ
ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตต่์อคือ ระดบัการศึกษา ประเภทรถ และอายุรถยนต ์เท่านั้น  ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์เพิ่มคือ ระดบัการศึกษา อายุรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิง
ก่อนติดแก๊ส ประเภทประกนัภยัรถยนต ์และความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์  

 
 
 



 
 
 
 

ABSTRACT 

Title of Thesis The factors that affect purchasing of autogas insurance 
Author Mr.Watunyoo Mahachoklartwattana 
Degree Master of Science (Applied Statistics) 
Year 2015 
 

 
The objectives of this study are to study the perception of autogas insurance and to analyze 

the factors that affect purchasing of autogas insurance.  The population in this study is autogas 
drivers in Bangkok area.  The sample of 384 drivers is selected using two-stage systematic 
sampling.  To analyze data, descriptive statistics, Chi-Square test and t-test are applied. 

The study results show that only three factors, i.e. car ownership, car brand and type of Car 
Insurance, do not affect perception of autogas insurance. Factors that affect purchasing of autogas 
insurance include age, education, salary, age of car, period of time since start using gas, fuel costs 
before using gas, type of Car Insurance and risks that come with installing LPG system. Factors 
that affect autogas insurance renewal are only education, type of car and age of car. Factors affect 
purchasing additional autogas insurance are education, age of car, fuel costs before use gas, type of 
Car Insurance and risks that come with installing LPG system. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีความต้องการและมีปริมาณการใช้เช้ือเพลิงเพิ่มสูงข้ึนทุกปี 
ประกอบกับประเทศไทยไม่มีแหล่งน ้ ามนัเพียงพอ จึงตอ้งอาศยัแหล่งน ้ ามนัโดยการน าเขา้จาก
ต่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยตอ้งจ่ายเงินซ้ือน ้ ามนัเป็นจ านวนมหาศาล สังเกตไดจ้ากราคาน ้ ามนั
เฉล่ียต่อลิตร  ตั้งแต่วนัท่ี 21 พ.ค. พ.ศ. 2552 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ ดงั
ตารางท่ี 1.1 และภาพท่ี 1.1  ถึงแมว้่าเม่ือปลายปี พ.ศ. 2557 ราคาน ้ ามนัมีแนวโน้มปรับตวัลดลง
เน่ืองจากการลดอตัราการจดัเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ ามนั ประกอบกบัราคาน ้ ามนัในตลาดโลกปรับตวั
ลดลงเน่ืองมาจาก 3 ปัจจยัส าคญัคือ 1. มีน ้ ามนัจากชาติอ่ืนเขา้สู่ตลาดโลกมากข้ึน ในขณะท่ีชาติ
สมาชิกโอเปกผลิตน ้ามนัในปริมาณท่ีสม ่าเสมอเช่นเดิม ท าให้ผลกัดนัราคาใหต้ ่าลง 2. ความตอ้งการ
ซ้ือน ้ามนัในหลายประเทศลดลง  3. ยานพาหนะในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ท าใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงประหยดัมากกวา่เม่ือก่อน (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)  
 
ตารางที ่1.1  ราคาน ้ามนัตั้งแต่วนัท่ี  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
 

หน่วย: บาท 

วนัทีป่รับราคา แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 เบนซิน 91 ดีเซล B2 ดีเซล B5 
21 พ.ค. 2552 0 27.74 31.54 24.59 21.59 
5 มิ.ย. 2552 0 28.54 32.34 26.19 23.19 

15 ต.ค. 2552 0 29.94 33.54 26.39 24.99 
24 ก.พ. 2553 32.54 33.34 36.94 28.69 27.49 
15 ส.ค. 2553 30.34 31.84 35.64 28.59 27.39 
9 ธ.ค. 2553 30.84 33.34 37.14 29.99 29.09 
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ตารางที ่1.1 (ต่อ) 
 
วนัทีป่รับราคา แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 เบนซิน 91 ดีเซล B2 ดีเซล B5 

6 ม.ค. 2554 31.84 34.34 38.64 29.99 29.39 
29 ม.ค. 2554 32.64 35.14 39.44 29.99 29.99 
2 ก.พ. 2554 32.94 35.44 39.74 29.99 29.99 
 31 ส.ค. 2554 32.34 35.37 35.37 26.99 26.99 
14 ก.ย. 2554 33.24 36.27 36.27 27.99 27.99 
1 ต.ค. 2554 32.34 35.37 35.37 27.99 27.99 
3 พ.ย. 2554 32.84 35.87 35.87 27.99 27.49 
21 ธ.ค. 2554 31.54 33.29 34.57 28.59 27.49 
4 ก.พ. 2555 35.71 37.46 38.74 30.83 27.49 
5 เม.ย. 2555 38.98 40.73 43.08 32.33 27.49 
12 พ.ค. 2555 36.88 38.63 42.05 30.83 27.49 
16 ก.ย. 2555 35.48 37.93 43.35 29.99 27.49 
7 ธ.ค. 2555 34.88 37.33 43.25 29.79 27.49 

23 ธ.ค. 2555 35.38 37.83 43.75 29.79 27.49 
30 เม.ย. 2556 34.68 37.13 45.05 29.99 0 
9 พ.ค. 2556 35.08 37.53 45.05 29.99 0 
1 มิ.ย. 2556 35.48 37.93 45.05 29.99 0 
30 มิ.ย. 2556 36.38 38.83 45.05 29.99 0 
24 พ.ย. 2556 36.98 39.43 0 29.99 0 
25 ธ.ค. 2556 38.08 40.53 0 29.99 0 
5 มี.ค. 2557 38.58 41.03 0 29.99 0 

10 เม.ย. 2557 38.48 40.93 0 29.99 0 
16 พ.ค. 2557 38.68 41.13 0 29.99 0 
5 มิ.ย. 2557 38.28 40.73 0 29.99 0 

25 ก.ค. 2557 37.78 40.23 0 29.85 0 
29 ส.ค. 2557 35.78 37.80 0 29.99 0 
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ตารางที ่1.1 (ต่อ) 
 
วนัทีป่รับราคา แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 เบนซิน 91 ดีเซล B2 ดีเซล B5 
18 ต.ค. 2557 34.28 36.30 0 29.39 0 
18 พ.ย. 2557 32.58 34.6 0 29.39 0 
3 ธ.ค. 2557 31.18 33.2 0 28.39 0 
3 ม.ค. 2558 27.78 29.5 0 26.39 0 

24 ม.ค. 2558 25.58 26.9 0 25.09 0 
17 ก.พ. 2558 27.78 29.1 0 26.79 0 
3 มี.ค. 2558 28.98 30.3 0 27.39 0 

17 เม.ย. 2558 27.68 28.5 0 25.69 0 
12 มิ.ย. 2558 29.08 29.9 0 25.99 0 

 
แหล่งทีม่า:  บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ  ากดั (มหาชน), 2558. 
 

 
ภาพที ่1.1  ราคาน ้ามนัตั้งแต่วนัท่ี  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
แหล่งทีม่า:  บริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ  ากดั (มหาชน), 2558.    
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เน่ืองจากการปรับตวัของราคาเช้ือเพลิง ท าให้ผูบ้ริโภคเร่ิมมองหาพลงังานทดแทนรูปแบบ
ต่างๆเช่น รถไฟฟ้า รถไฮบริด หรือแมก้ระทัง่การติดตั้งระบบแก๊สรถยนตซ่ึ์งไดแ้ก่ ระบบ LPG หรือ 
ระบบ NGV การติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์มีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง แต่ราคาของเช้ือเพลิงเหล่าน้ีก็มี
ราคาต ่ากวา่น ้ ามนัมาก อีกทั้งอตัราการปรับราคาค่อนขา้งคงท่ี ไม่เพิ่งสูงมากนกั ดงัภาพท่ี 1.2  ทั้งน้ี
การติดตั้งระบบแก๊สรถยนตจ์ะมีจุดคุม้ทุนข้ึนอยูก่บัปริมาณการใชง้าน หากใชง้านมากก็คุม้ทุนเร็ว
ยิง่ข้ึน 
 

 
 
ภาพที ่1.2  ราคาแก๊ส NGV และแก๊ส LPG ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557 
แหล่งทีม่า:  กระทรวงพลงังาน, 2557. 
 

จากสถิติผูติ้ดตั้งระบบแก๊สรถยนตท่ี์จดทะเบียนกบักรมการขนส่งทางบกตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 
ปีพ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปีพ.ศ. 2556 มีจ  านวนผูบ้ริโภคท่ีจดทะเบียนใหม่เป็นระบบแก๊ส NGV 
เปล่ียนไปใช้ระบบแก๊ส NGV จ านวนทั้งส้ิน 166,006 คนั และมีจ านวนผูบ้ริโภคท่ีจดทะเบียนใหม่
เป็นระบบแก๊ส LPG เปล่ียนไปใชร้ะบบแก๊ส LPG จ านวนทั้งส้ิน 330,400 คนั (กรมการขนส่งทาง
บก, 2557) ดงัตารางท่ี 1.2 
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ตารางที ่1.2  จ านวนรถยนตท่ี์เปล่ียนเป็นระบบแก๊ส NGV และ LPG กบักรมการขนส่งทางบก 
 

หน่วย: คัน 

วนัที่ 

NGV LPG 

จ านวนรถจด
ทะเบียนใหม่ 

จ านวนรถที่ 
เปลีย่นเป็น

NGV 
รวม 

จ านวนรถจด
ทะเบียนใหม่ 

จ านวนรถที่
เปลีย่นเป็น

LPG 
รวม 

31 ธ.ค. 2554 10,672 1,405 12,077 7,620 19,925 27,545 

31 มี.ค. 2555 16,089 1,501 17,590 10,636 30,359 40,995 

30 มิ.ย. 2555 14,847 1,953 16,800 10,370 38,335 48,705 

30 ก.ย. 2555 16,011 2,823 18,834 10,125 32,881 43,006 

31 ธ.ค. 2555 17,911 2,219 20,130 8,198 31,513 39,711 

31 มี.ค. 2556 19,592 1,750 21,342 8,732 31,992 40,724 

30 มิ.ย. 2556 20,392 1,498 21,890 7,080 26,081 33,161 

30 ก.ย. 2556 20,364 2,572 22,936 6,204 25,928 32,132 

31 ธ.ค. 2556 12,188 2,219 14,407 4,496 19,925 24,421 

  
แหล่งทีม่า:  กรมการขนส่งทางบก, 2557. 
 

จากสถิติยอ้นหลังทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557 มีรถยนต์ท่ีจดทะเบียนติดตั้ง
ระบบแก๊ส NGV จ านวนทั้งส้ิน 412,746 คนั และรถยนตท่ี์จดทะเบียนติดตั้งระบบแก๊ส LPG จ านวน
ทั้งส้ิน 1,233,954 คนั จากจ านวนรถยนต์ท่ีจดทะเบียนทั้งส้ิน 35,835,180 คนั คิดเป็น 4.6% ของ
รถยนตท์ั้งหมด (กรมการขนส่งทางบก, 2557) ดงัตารางท่ี 1.3 
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ตารางที ่1.3   จ  านวนรถจดทะเบียนสะสม จ าแนกตามชนิดเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม              
พ.ศ. 2557 

 
หน่วย: คัน 

ชนิดเช้ือเพลงิ 
ปี พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

เบนซิน 19,687,008 20,467,417 21,508,336 22,910,601 24,189,984 24,792,556 

ดีเซล 6,598,050 6,967,320 7,379,227 8,001,288 8,639,255 9,103,527 

LPG 20,399 23,511 27,440 26,540 25,732 25,088 

LPG และเบนซิน 548,765 637,195 799,839 969,237 1,101,619 1,203,609 

LPG และดีเซล 5,623 5,449 5,603 5,645 5,458 5,257 

CNG 20,773 32,416 47,115 56,163 62,652 65,885 

CNG และเบนซิน 113,863 151,318 207,927 262,119 322,874 341,620 

CNG และดีเซล 5,098 5,396 5,726 5,610 5,317 5,241 

ไฟฟ้า 8,683 7,737 6,414 4,712 3,310 2,490 

ไม่ใชเ้ช้ือเพลิง 114,709 123,225 135,014 149,550 168,680 181,667 

ไฮบริด 2,448 9,363 21,531 37,606 53,751 62,727 

อ่ืน ๆ 59,158 54,482 50,765 47,906 45,774 45,513 

รวม 27,184,577 28,484,829 30,194,937 32,476,977 34,624,406 35,835,180 

 
แหล่งทีม่า:  กรมการขนส่งทางบก, 2557. 
 

ในช่วงแรกท่ีมีการน าแก๊สมาติดเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในรถยนต ์ ผูค้นในสังคมต่าง
กลวัอนัตรายจากการระเบิดของถงัแก๊สท่ีติดตั้งไวท้า้ยรถ  ห้างสรรพสินคา้หลายแห่งได้แยกชั้น
รถยนตติ์ดแก๊สออกจากรถยนตเ์ติมน ้ ามนั  รวมถึงสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก็ห้ามไม่ให้
รถยนตติ์ดแก๊สจอดท่ีอาคารนวมินทราธิราชเช่นกนั 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ไม่ได้มีเพียงแค่อุบติัเหตุหรือการระเบิด
เท่านั้น   เน่ืองจากการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์จะท าให้ Warranty กบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์  (3  ปี 
หรือ 100,000 กิโลเมตร) ส้ินสุดลง ท าใหผู้ติ้ดตั้งระบบแก๊สรถยนตต์อ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีจะเกิด
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ความเสียหายข้ึน  การประกนัภยัจึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทรองรับความเส่ียงของรถยนต์ท่ีติดตั้งระบบ
แก๊ส ซ่ึงแต่ละบริษทัไดมี้การออกผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัการประกนัภยัประเภทน้ีโดยเฉพาะ  ทั้งรูปแบบ
ความคุม้ครอง เง่ือนไขความคุม้ครอง วงเงินรับประกนัภยั ตลอดจนเบ้ียประกนัภยั   

หากเราจะท าการวิเคราะห์ถึงก าไรของผลิตภณัฑ์น้ี  มกัจะพิจารณาจากอตัรส่วนค่าสินไหม
ทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยั (Loss Ratio)  ซ่ึงการรับประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์จดัอยูใ่นหมวดของ
การรับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) ซ่ึงมีเบ้ียประกันภยัท่ีถือเป็น
รายไดต่้อเดือน (Earned Premium) และอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยั (Loss Ratio) 
ดงัตารางท่ี 1.4  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยั (Loss Ratio) ตลอด
ทั้งปีของประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) อยูท่ี่ 24.09% ซ่ึงมีค่าไม่ค่อยสูง
มากนกั  ดว้ยเหตุน้ี จึงควรส่งเสริมการขายประกนัภยัประเภทน้ีใหม้ากข้ึน 
 
ตารางที ่1.4   อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนกบัเบ้ียประกนัภยัท่ีถือวา่เป็นรายไดข้อง                       

การประกนัภยัความรับผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability)  ปีพ.ศ. 2557 
 

หน่วย: พนับาท 

เดือน 
เบีย้ประกนัภัยทีถ่ือ
เป็นรายได้ต่อเดือน 

(Earned Premium) 

ค่าสินไหมทดแทนหลงั 
หักรับคืนจากคู่กรณี 
(Incurred Loss afer 

Deduction) 

อตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนต่อเบีย้
ประกนัภัย 

(Loss Ratio) (%) 
มกราคม 53,320 12,737 23.89 
กุมภาพนัธ์ 56,737 11,426 10.38 
มีนาคม 62,883 30,352 17.55 
เมษายน 54,688 29,985 13.17 
พฤษภาคม 62,880 45,166 15.55 
มิถุนายน 70,334 126,474 35.05 
กรกฎาคม 21,414 97,940 25.62 
สิงหาคม 50,073 248,374 57.45 
กนัยายน 59,123 122,759 24.98 
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ตารางที ่1.4  (ต่อ) 
 

เดือน 
เบีย้ประกนัภัยทีถ่ือ
เป็นรายได้ต่อเดือน 

(Earned Premium) 

ค่าสินไหมทดแทนหลงั 
หักรับคืนจากคู่กรณี 
(Incurred Loss afer 

Deduction) 

อตัราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนต่อเบีย้
ประกนัภัย 

(Loss Ratio) (%) 
ตุลาคม 55,369 101,520 18.57 

พฤศจิกายน 57,396 129,930 21.50 
ธนัวาคม 54,233 190,038 28.86 

Weighted Average Loss Ratio 2557 24.09% 
 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2557. 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาการรับรู้และความตอ้งการประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตข์องผูบ้ริโภค 
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกับรถยนต์ท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือ

ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
1.2.3  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์

 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับบริษทัประกนัวินาศภยัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยั
ระบบแก๊สรถยนต ์

1.3.2 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับบริษทัประกนัวินาศภยัส าหรับระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะซ้ือ
ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์

1.3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัในการออกแบบกรมธรรมม์าตรฐานส าหรับการรับประกนัสินคา้ประเภทอ่ืนๆ 
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

กรมธรรม์ประกนัภยั (Policy) หมายถึง เอกสารท่ีมีรายมือช่ือของผูรั้บประกนัภยั และมี
รายการแสดงวตัถุท่ีเอาประกนัภยั จ  านวนเงินเอาประกนัภยั ช่ือผูเ้อาและผูรั้บประกนัภยั วนัท่ีเร่ิมตน้
และส้ินสุดสัญญา  และอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายบงัคบั  ตลอดจนเง่ือนไขต่างๆเก่ียวกบัประโยชน์ สิทธิ 
และหนา้ท่ีของผูเ้อาประกนัภยั และผูรั้บประกนัภยั 

ผูรั้บประกนัภยั (Insurer) หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายท่ีจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือจ านวน
เงินเอาประกนัภยัให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บผลประโยชน์  เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาเกิดข้ึน 

ผูเ้อาประกนัภยั (Insured) หมายถึง คู่สัญญาประกนัภยัซ่ึงมีหน้าท่ีเปิดเผยขอ้ความจริงต่อ
ผูรั้บประกนัภยั  ตลอดจนช าระเบ้ียประกนัภยั  และเม่ือเกิดความเสียหายในส่วนท่ีเอาประกนัภยัไว ้
ผูเ้อาประกนัภยัก็มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

เบ้ียประกันภยั (Premium) หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูเ้อาประกันภยัจะต้องจ่ายให้กับผูรั้บ
ประกันภยัตามสัญญาประกันภยั ซ่ึงอาจจ่ายเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน 
แล้วแต่จะระบุไวใ้นกรมธรรม์ และเน่ืองจากสัญญาประกนัภยัเป็นสัญญาต่างตอบแทน ถ้าผูเ้อา
ประกนัภยัไม่ช าระเบ้ียประกนัภยัเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน ผูรั้บประกนัภยัอาจปฏิเสธการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนได ้ จนกวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะช าระเบ้ียประกนัภยัตามหนา้ท่ีของตน 

ทุนประกนัภยั (Sum Insured)  หมายถึง จ านวนเงินท่ีตกกนัวา่ผูรั้บประกนัภยัจะตอ้งจ่ายให้
ผูเ้อาประกนัภยั  หรือผูรั้บผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยั  เม่ือเกิดภยัหรือความ
เสียหายข้ึนแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามเง่ือนไขในสัญญาหรือกรมธรรม ์

ค่าสินไหมทดแทน (Claim Amount) หมายถึง ความเสียหายท่ีผูเ้อาประกนัภยัเรียกร้องให้
ผูรั้บประกนัภยัชดใช ้ โดยความเสียหายดงักล่าวเป็นผลมาจากภยัตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ และมี
จ านวนตามท่ีเสียหายจริง 

ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ค่าเสียหายท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชอบเอง
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ัง และผูรั้บประกนัภยัจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนท่ีเหลือหรือ
เพิ่มข้ึนเอง  ค่าเสียหายส่วนแรกจะมีส่วนในการท าให้เบ้ียประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัลดลงได้
ตามจ านวนท่ีระบุ  นอกจากนั้นยงัท าให้ผูเ้อาประกนัภยัมีความระมดัระวงัมากข้ึนอีกดว้ย เน่ืองจาก
หากเกิดความเสียหายส่วนแรกข้ึน ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจ่ายค่าเสียหายเองดว้ย 
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อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยั (Loss Ratio) หมายถึง อตัราส่วนระหว่าง
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้ว (Incurred Loss) ต่อเบ้ียประกันภยัท่ีถือเป็นรายได้ (Earned Premium) 
หาก Loss Ratio มีค่าสูง แสดงว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรง หรืออาจไม่รุนแรง แต่มี
ความถ่ีในการเกิดบ่อย 

การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability) หมายถึง การประกนัท่ีให้
ความคุม้ครองความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคลลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพยสิ์น 
หรือการบาดเจบ็ทางร่างกาย  ตลอดจนการเสียชีวติของบุคคลภายนอกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิด
ชดใช้ตามกฎหมาย แต่จะไม่ให้ความคุม้ครองต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงต่อทรัพยสิ์นหรือ
ร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั 

การประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ (Autogas Insurance) หมายถึง การรับประกันความ
เสียหายต่อรถยนตท่ี์ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์ความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นบุคคลภายนอกอนั
เน่ืองมาจากการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์

การรับประกันของบริษัทผูผ้ลิตรถยนต์ (Car’s Warranty) หมายถึง การรับประกันทุก
ช้ินส่วนของรถยนต์ท่ีเสียหายจากการผลิต หรือการประกอบ ซ่ึงเป็นผลให้เกิดความเสียหาย ทั้งน้ี 
ไม่ร่วมถึงวสัดุส้ินเปลืองเช่น น ้ ามนัเคร่ือง แบตเตอร่ี ยาง เป็นต้น และไม่รวมความเสียหายอนั
เน่ืองมาจากการสึกหรอจากการใชง้านปกติ 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์ ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยจ าแนกเป็นหวัขอ้ต่างๆดงัน้ี 

2.1   ความรู้เก่ียวกบัประกนัภยัความรับผดิต่อบุคคลภายนอก  
2.2   ความรู้เก่ียวกบัระบบแก๊สรถยนต ์LPG 
2.3   การรับประกนั (Warranty) ของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์และความคุม้ครองระบบแก๊ส

รถยนต ์
2.4   พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
2.5   ทฤษฎีและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
2.6   ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ความรู้เกีย่วกบัประกนัภัยความรับผดิต่อบุคคลภายนอก 
 

จารุพร ไวยนันท์ (2552: 218) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หรือการ
ประกนัภยัความรับผิดต่อสาธารณชน เป็นการประกนัท่ีให้ความคุม้ครองความเสียหายท่ีจะเกิด
ข้ึนกบับุคลลภายนอก ไม่วา่จะเป็นความเสียหายต่อทรัพยสิ์น หรือการบาดเจบ็ทางร่างกาย ตลอดจน
การเสียชีวิตของบุคคลภายนอกซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย แต่จะไม่ให้ความ
คุม้ครองต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงต่อทรัพยสิ์นหรือร่างกายของผูเ้อาประกนัภยั  ประกนัภยั
ระบบแก๊สรถยนตจ์ดัเป็นความรับผดิต่อผลิตภณัฑ ์(Product Liability) ซ่ึงเป็นประกนัภยัความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกประเภทหน่ึง ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (2552) กล่าวถึงความรับผดิต่อผลิตภณัฑว์า่  ความรับผิดต่อผลิตภณัฑ์เป็นการประกนัภยั
ท่ีให้ความคุม้ครองแก่ผูผ้ลิตสินคา้เม่ือเกิดความเสียหายกบัผูบ้ริโภคสินคา้  โดยให้ความคุม้ครอง
ส าหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรับผิดตาม
กฎหมาย ทั้งน้ี การบาดเจบ็ทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นนั้นตอ้งเป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
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ภยัท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม์ และเกิดข้ึนภายในอาณาเขตความคุม้ครองของกรมธรรม์  
การให้ความคุม้ครองเขียนได ้2 ลกัษณะคือ แบบแรก คุม้ครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยันั้น แมก้ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
อาจเกิดข้ึนหลงัจากกรมธรรม์นั้นหมดอายุแลว้  และแบบท่ีสอง คุม้ครองการบาดเจ็บทางร่างกาย
หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีการเรียกร้องสินไหมทดแทนเกิดข้ึนคร้ังแรกภายในระยะเวลาเอา
ประกนัภยันั้น แม้การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเป็นสาเหตุของการ
เรียกร้องดังกล่าวอาจเกิดข้ึนก่อนระยะเวลาเอาประกันภัยก็ตาม ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์มี
ความส าคญัมากในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เน่ืองจากแต่ละปีจะมีผูป้ระกอบการท่ีถูกฟ้องร้องใหช้ดใช้
ค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากผลิตภณัฑ์ต่างๆคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยลา้นเหรียญสหรัฐ แมใ้นปัจจุบนั 
ประเทศไทยจะยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีกล่าวถึงความรับผิดน้ี แต่มีแนวโนม้ให้ความส าคญัมากข้ึน
เพื่อใหก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 

 
 รายละเอยีดทัว่ไปของความรับผดิต่อผลติภัณฑ์  

2.1.1.1 ผลิตภณัฑ์หมายถึง อะไรก็ตามท่ีถูกผลิต ยกตั้ง ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้บริการ 
ดูแลรักษา ขาย หรือกระจายการจ าหน่ายโดยผูเ้อาประกนัภยั (รวมถึงหีบห่อของส่ิงเหล่านั้นดว้ย) 
ภายหลังจากท่ีละจากสถานประกอบการและไม่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของผู ้เอา
ประกันภัยแล้ว ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงได้แก่ ของเล่นเด็ก ช้ินส่วนเคร่ืองบิน 
เคร่ืองมือทางการแพทย ์ยา สารเคมี เฟอร์นิเจอร์ ยานยนตแ์ละช้ินส่วน สินคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านนาน 
ตวัอยา่งของผูท่ี้มีความเส่ียงต่อความรับผดิประเภทน้ีไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูข้าย ฯลฯ 

2.1.1.2 ความแตกต่างระหว่างความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับความรับผิดต่อ
ผลิตภณัฑ์คือ ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกจะให้ความคุม้ครองความรับผิดท่ีเกิดข้ึนภายในสถานท่ี
ประกอบการหรือเน่ืองจากการด าเนินงานของผูเ้อาประกนัภยั แต่ความรับผิดต่อผลิตภณัฑ์จะให้
ความคุ้มครองความรับผิดอันเน่ืองมาจากตัวผลิตภัณฑ์ หลังจากท่ีผลิตภัณฑ์ได้ละจากสถาน
ประกอบการไปแลว้ และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือการใชข้องบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผู้เ้อาประกนัภยั 

2.1.1.3 ความแตกต่างระหว่าง  Product Guarantee Insurance กับความรับผิดต่อ
ผลิตภัณฑ์คือ Product Guarantee Insurance ให้ความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการท่ีตัว
ผลิตภณัฑ์ไม่สามารถใช้งานไดต้ามหน้าท่ีท่ีระบุไว ้แต่ความรับผิดต่อผลิตภณัฑ์ให้ความคุม้ครอง
ความรับผิดท่ีผูเ้อาประกันภยัมีต่อผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์ หากผูใ้ช้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เกิดความ
สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากตวัผลิตภณัฑน์ั้น 
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2.1.1.4 จ านวนเงินจ ากดัของความรับผิดต่อผลิตภณัฑ์มี 2 จ านวนคือ จ านวนเงิน
จ ากดัความรับผดิต่อคร้ัง และจ านวนเงินจ ากดัความรับผิดต่อหน่ึงช่วงระยะเวลาเอาประกนัภยั ซ่ึงจะ
ลดลงเท่ากับค่าสินไหมทดแทนท่ีได้จ่ายไปแล้วในช่วงระยะเวลาเอาประกนัภยั สาเหตุท่ีตอ้งมี
เน่ืองจาก ผลิตภัณฑ์ชนิดหน่ึงอาจมีความบกพร่องเดียวกันในผลิตภัณฑ์นั้ นหลายช้ิน ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดการเรียกร้องค่าเสียหายจากผูใ้ชห้ลายราย 
 

 ข้อยกเว้นทีส่ าคัญของความรับผดิต่อผลติภัณฑ์  
2.1.2.1   ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดแก่ตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันมิให้ผู ้รับ

ประกนัภยัตอ้งชดใชค้่าเสียหายในการซ่อมแซมหรือจดัหาผลิตภณัฑ์มาทดแทนอนัเน่ืองมาจากการ
ออกแบบ การผลิต หรือการท างานท่ีผดิพลาดของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

2.1.2.2   ค่าใช้จ่ายในการเรียกผลิตภณัฑ์คืน ผูผ้ลิตมกัเรียกผลิตภณัฑ์คืนเม่ือพบว่า
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จ  าหน่ายไปแล้วมีข้อบกพร่องท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูใ้ช้ได้ เพื่อแก้ไข หรือ
ซ่อมแซมขอ้บกพร่องดงักล่าว ซ่ึงการเรียกคืนน้ีจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  ความรับผิดประเภทน้ีจึงได้
ระบุขอ้ยกเวน้ไวช้ดัเจน 

2.1.2.3   การรับประกนัคุณภาพท่ีผูเ้อาประกนัภยัไดใ้ห้ไวก้บัผูบ้ริโภค รวมถึงการท่ี
ผลิตภณัฑไ์ม่สามารถใชง้านไดต้ามท่ีระบุไว ้

2.1.2.4   ความเสียหายท่ีเกิดจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ท่ีผูเ้อาประกนัภยัทราบ
อยู่ก่อนจะมีการเอาประกนัภยัข้ึน เพื่อป้องกันการทุจริตของผูเ้อาประกันภยัท่ีน าผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ขอ้บกพร่องซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ หรือเสียหายแก่ผูบ้ริโภคมาท าประกนัภยั  
 

 ประโยชน์ของความรับผดิต่อผลติภัณฑ์ 
2.1.3.1   ประโยชน์ทางตรงได้แก่ ผู ้บริโภคได้รับการคุ้มครองและการชดใช้ท่ี

เหมาะสมเม่ือไดรั้บบาดเจบ็หรือเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ ซ่ึงถือวา่เป็น
เร่ืองใกลต้วัและเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนัของทุกคน 

2.1.3.2   ประโยชน์ทางออ้มไดแ้ก่ ผูผ้ลิตตอ้งเพิ่มความใส่ใจและความระมดัระวงัใน
ทุกขั้นตอนการผลิตสินคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์มาตรฐานและมีคุณภาพ 

2.1.3.3   ช่วยให้ผูบ้ริโภคต่างประเทศมีความมัน่ใจในการใชสิ้นคา้ไทยมากยืง่ข้ึน ลด
โอกาสถูกกีดกนัทางการคา้ ส่งผลใหผู้ค้า้ไทยสามารแข่งขนักบัต่างประเทศไดม้ากข้ึน 
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2.2 ความรู้เกีย่วกบัระบบแก๊สรถยนต์ LPG 
 

แก๊สหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) หรือแก๊สปิโตรเลียมเหลวคือ พลังงาน
ธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีรู้จกักนัในนามแก๊สหุงตม้ เป็นแก๊สท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน เบากว่าน ้ า แต่หนกั
กว่าอากาศจึงลอยอยู่ในระดบัต ่า มีการสะสมและลุกไหมไ้ด้ง่าย ดงันั้น เม่ือมีการน ามาใช้ในเชิง
พาณิชย์ จึงมีข้อก าหนดให้เติมสารมีกล่ินเพื่อเป็นการเตือนภยัหากเกิดการร่ัวไหลข้ึน ส าหรับ
ประเทศไทย แก๊สหุงตม้หรือ LPG ได้มาจากการกลัน่น ้ ามนัและบ่อแก๊สธรรมชาติในสัดส่วนท่ี
เท่าๆกนั  แก๊สหุงตม้มีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงท่ีสามารถนามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตไ์ดคื้อ เป็นแก๊ส
ท่ีมีค่าออกเทนสูงโดยธรรมชาติ มีสองสถานะคือ มีสภาพเป็นแก๊สและเป็นของเหลว ซ่ึงแก๊ส LPG 
จะถูกบรรจุเป็นของเหลวใส่ถงัภายใตแ้รงดนัสูงเพื่อให้ขนถ่ายง่าย เม่ือน าไปใช้งานจะกลายสภาพ
เป็นไอ  นอกจากจะนิยมใชแ้ก๊ส LPG ในครัวเรือนแลว้ ปัจจุบนัยงัมีการน ามาใชแ้ทนน ้ ามนัเบนซิน
ในรถยนต์เน่ืองจากราคาถูกกว่าและมีค่าออกเทนสูงถึง 105 ท าให้เม่ือน ามาใช้กบัรถยนต์แล้วมี
ประสิทธิภาพสูง สมรรถนะทดัเทียมกบัรถท่ีใชร้ะบบน ้ ามนัเดิมจนผูข้บัข่ีไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง
ระหวา่งการใชน้ ้ามนัหรือแก๊ส LPG 
 

 คุณสมบัติของแก๊ส LPG 
2.2.1.1 อยู่ในรูปของเหลวและมีความดนัต ่า ถงัแก๊ส LPG มีผนงัหนากว่าถงัน ้ ามนั

เบนซินมาก ท าใหถ้งัมีโอกาสระเบิดจากการชนไดน้อ้ย 
2.2.1.2 ไม่ก่อให้เกิดสารตกคา้งใด ท าให้การจุดระเบิดสะอาดหมดจด และยืดอายุ

การใชง้านได ้
2.2.1.3 มีค่าออกเทนสูงกว่าน ้ ามนัเบนซิน จึงท าให้การสตาร์ทและการท างานของ

เคร่ืองยนตมี์ความสมบูรณ์มากข้ึน 
2.2.1.4 ราคาถูกกวา่น ้ามนัเบนซินหรือดีเซลทั้งปัจจุบนัและอนาคต 
2.2.1.5 ช่วยป้องกนัปัญหาท่ีเรียกว่ารถกินน ้ ามนัเคร่ือง เน่ืองจากการสึกหรอของ

ช้ินส่วนเม่ือใชแ้ก๊สมีนอ้ยกวา่ 
2.2.1.6 เคร่ืองยนตเ์ดินไดร้าบเรียบกวา่ในรอบท่ีต ่ากวา่หากไดรั้บการติดตั้งอยา่งถูก

วธีิ 
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 ข้อควรระวงัสาหรับการใช้ LPG ในรถยนต์ 
2.2.2.1 เน่ืองจากแก๊ส LPG หนกักว่าอากาศ ดงันั้น เม่ือมีการร่ัวซึมจะเกาะกลุ่มกนั

อยูบ่นพื้นในระดบัต ่า  จึงควรตรวจเช็คการร่ัวซึมตามจุดต่างๆอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง  
2.2.2.2 ก่อนถอดช้ินส่วนอุปกรณ์ในระบบแก๊ส ตอ้งปิดวาลว์ท่ีถงัแก๊สใหส้นิท  
2.2.2.3 ตอ้งไม่เติมแก๊สมากกวา่ 80% ของความจุของถงั  
2.2.2.4 ควรระวงัประกายไฟขณะเติมแก๊สทุกคร้ัง เน่ืองจากอาจจะมีการร่ัวซึม 

บริเวณหวัเติมแก๊ส  
2.2.2.5 ปิดวาลว์ท่ีถงัแก๊สเสมอเม่ือดบัเคร่ืองยนต ์
2.2.2.6 โรงจอดรถควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยเฉพาะในระดบัพื้นดินตอ้ง

โปร่งโล่ง  
2.2.2.7 เม่ือน ารถเขา้ตรวจเช็คสภาพ ควรมีแก๊สในถงัเหลือนอ้ยท่ีสุด 
2.2.2.8 รถท่ีตอ้งปรับตั้งล้ิน ไอดี ไอเสียแบบกลไก ตอ้งมีการปรับตั้งระยะห่างของ

ล้ินตามปกติอยา่งเขม้งวด  
2.2.2.9 เน่ืองจากแก๊ส LPG จะถูกเผาไหมช้า้กวา่น ้ามนัเบนซิน จึงตอ้งปรับตั้งไฟจุด

ระเบิดล่วงหนา้เพื่อใหเ้ผาไหมไ้ดห้มดจด  
2.2.2.10  เน่ืองจากแก๊ส LPG ต้องใช้ประกายไฟจากหัวเทียนเข้มข้นกว่าท่ีใช้ใน

น ้ามนัเบนซิน จึงตอ้งเลือกใชห้วัเทียนใหถู้กตอ้งกบัค่าความร้อน  
2.2.2.11  เน่ืองจากแก๊ส LPG มีค่าออกเทนประมาณ 91 ถึง 125 ดงันั้น รถท่ีจะติดตั้ง

ควรมีอตัราส่วนก าลงัอดัตั้งแต่ 10:1 ข้ึนไป  จึงจะใชป้ระสิทธิภาพของแก๊สไดอ้ยา่งคุม้ค่า  
 

 ส่วนประกอบของระบบแก๊ส LPG 
2.2.3.1 หมอ้ตม้แก๊ส (Pressure Regulator)  
 เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัมากในระบบแก๊สรถยนต ์ท าหน้าท่ีลดความดนั ปรับความดนั

และเพิ่มความร้อนใหก้บั LPG ท าให ้LPG เปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สก่อนเขา้สู่เคร่ืองยนต์
ต่อไป โดยทั่วไปหม้อต้มแก๊สจะมีท่อน ้ าเข้าและท่อน ้ าออกเพื่อให้น ้ าในระบบหม้อน ้ าของ
เคร่ืองยนต์ไหลผ่านเขา้มาในหมอ้ตม้แก๊ส เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างน ้ าในระบบ
หมอ้น ้ ากบั LPG ในการเปล่ียนสถานะจากของเหลวไปเป็นสถานะแก๊สซ่ึงจะตอ้งใชค้วามร้อนแฝง
ของการกลายเป็นไอ โดยความร้อนแฝงท่ีใช้ในการเปล่ียนสถานะนั้นก็จะดูดมาจากส่ิงแวดล้อม   
นั่นก็คือ ความร้อนท่ีได้จากน ้ าในระบบหมอ้น ้ านั้นเอง แต่ถ้าไม่มีการแลกเปล่ียนความร้อนใน
ลกัษณะน้ีแลว้  ในช่วงแรกของการใชแ้ก๊ส LPG เป็นเช้ือเพลิงเคร่ืองยนต์ก็ยงัเดินปกติ  แต่เม่ือเวลา
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ผ่านไป เม่ือความร้อนรอบๆหม้อต้มแก๊สถูกดูดไปหมดแล้ว เคร่ืองยนต์ก็จะเดินสะดุดหรือ
เคร่ืองยนตด์บัซ่ึงเกิดจาก LPG เหลวไม่สามารถเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอได ้ซ่ึงถา้ไปดูท่ีหมอ้ตม้
แก๊สจะเห็นมีหยดน ้าเกาะอยูท่ี่หมอ้ตม้แก๊ส และถา้เอามือไปจบัดูก็จะรู้สึกเยน็ดว้ย 
 

 
 

ภาพที ่2.1  หมอ้ตม้แก๊ส (Pressure Regulator) 
แหล่งทีม่า: บริษทั สยาม เทคนิคอล11 จ ากดั, 2555. 
 

2.2.3.2 หวัฉีดแก๊ส (Injector Rail)  
มีหน้าท่ี จ่ายแก๊สไปย ังห้องเผาไหม้ ช่วยเพิ่มอัตราการเร่งของเคร่ืองยนต์ให้

ตอบสนองได้อยา่งรวดเร็ว การขบัข่ีราบเรียบและประหยดัเช้ือเพลิงไดสู้งสุด มีเซ็นเซอร์ตรวจจบั
อุณหภูมิของแก๊ส (Temperature Sensor) และเซ็นเซอร์ตรวจจบัแรงดนัของแก๊ส (Pressure Sensor) 
ท าให้ ECU สามารถควบคุมการท างานและค านวณการจ่ายเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยงัช่วยตรวจสอบความผิดปกติของการทางานของระบบแก๊สไดอี้กดว้ย  ปัจจุบนั หวัฉีดแก๊สมกัมี
ความทนทานสูง มีอายกุารใชง้านในการฉีดแก๊สไดถึ้ง 500,000 คร้ัง 
 

 
 

ภาพที ่2.2  หวัฉีดแก๊ส (Injector Rail) 
แหล่งทีม่า: บริษทั สยาม เทคนิคอล11 จ ากดั, 2555. 



17 

2.2.3.3 กล่องควบคุม (Electronic Control Unit)  
หรือเรียกสั้นว่า กล่อง ECU เป็นอุปกรณ์ส าคญัตวัหน่ึง  เพราะสามารถควบคุมการ

จ่ายแก๊สด้วยคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยงัเป็นระบบควบคุมปริมาณเช้ือเพลิงให้จ่ายแต่ละคร้ังแบบเป็น
จังหวะ (Pulse Control) ซ่ึงจะจ่ายเช้ือเพลิงตามความต้องการของเคร่ืองยนต์  มีการควบคุม
ประสิทธิภาพการเผาไหม ้โดยการท างานทั้งหมดจะถูกควบคุมและประมวลผลผา่นทางกล่อง ECU 
เหมือนระบบควบคุมเคร่ืองยนตแ์บบน ้ ามนัทุกประการ จึงท าให้ระบบหวัฉีดแก๊สน้ีมีประสิทธิภาพ 
ไม่มีกล่ินแก๊สตกคา้งจากการเผาไหมไ้ม่หมด ประหยดัแก๊สไดสู้งสุด 70-80 % อตัราการส้ินเปลือง
ใกลเ้คียงกบัการใชน้ ้ามนัและไม่มีปัญหาเกิด Back fire 
 

 
 

ภาพที ่2.3  กล่องควบคุม (Electronic Control Unit) 
แหล่งทีม่า: บริษทั สยาม เทคนิคอล11 จ ากดั, 2555. 
 

2.2.3.4 มลัติวาลว์ (Multivalve)  
หรือเรียกว่า วาล์วไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ท่ีท างานดว้ยระบบไฟฟ้า  การเปิดและปิดจะ

สัมพนัธ์กับสวิทช์กุญแจรถยนต์ (Shut-off Solenoid Valve) ท าหน้าท่ีหยุดการไหลออกของแก๊ส 
(Excess Flow Valve)  เม่ือเกิดการร่ัวในระบบ และระบายแรงดัน (Pressure Relief Valve) ในถัง
แก๊สเม่ืออุณหภูมิท่ีถงัสูงเกินก าหนด (120 องศา) เพื่อป้องกนัในกรณีรถเกิดอุบติัเหตุ และเกิดเพลิง
ไหม ้ซ่ึงจะท าให้อุณหภูมิท่ีถงัแก๊สสูงเกินก าหนด เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ ระบบก็จะระบายแรงดนัแก๊ส
ออกไดอ้ยา่งรวดเร็ว ป้องกนัถงัแก๊สระเบิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที ่2.4  มลัติวาลว์ (Multivalve) 
แหล่งทีม่า: บริษทั สยาม เทคนิคอล11 จ ากดั, 2555. 
 

2.2.3.5 สวทิช์ (Auto Switch)  
ท าหนา้ท่ีสลบัการท างานระหวา่งแก๊สกบัน ้ ามนั โดยสามารถเลือกใชโ้หมดน ้ ามนัได้

โดยสตาร์ทเคร่ืองยนต ์วิ่งดว้ยระบบน ้ ามนั (มีการติดตั้งทั้ง 2 ระบบในตวัเดียวกนั)  และยงัท าหนา้ท่ี
สลบักลบัไปยงัโหมดของแก๊สได ้เม่ือรอบเคร่ืองยนตถึ์งระดบัท่ีก าหนดไว ้(2,000 รอบ) ระบบจะ
สลบัไปเป็นการใชแ้ก๊สโดยอตัโนมติั  นอกจากการสลบัเช้ือเพลิงแลว้ ยงัมีระบบเตือนพิเศษ (Pro-
active/warning)  คือการส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียง (Buzzer) เพื่อแจง้เตือนใหผู้ข้บัข่ีทราบเม่ือ
แก๊สขดัขอ้งหรือมีปัญหา 
 

 
 

ภาพที ่2.5  สวทิช์ (Auto Switch) 
แหล่งทีม่า: บริษทั สยาม เทคนิคอล11 จ ากดั, 2555. 
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2.2.3.6 ถงับรรจุแก๊ส (Tank Gas)  
ท าหน้าท่ีบรรจุแก๊ส ตอ้งมีตรา มอก. หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนการ

ผลิตเป็นท่ียอมรับส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใชร้ถยนตห์รือรถบรรทุก  ถงัแก๊สท่ีโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะเป็น
ทรงกระบอก (แล้วแต่พื้นท่ีในรถยนต์) ทรงกลมหรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า โดนัท ปัจจุบนัถงัแก๊สมี
ขนาดให้เลือกมากมายเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมาตรฐานท่ีรถยนต์
ขนาดเล็กใชง้านเร่ิมตน้ท่ี 58 ลิตร  70 ลิตร  97 ลิตร เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที ่2.6  ถงับรรจุแก๊ส (Tank Gas) 
แหล่งทีม่า: บริษทั สยาม เทคนิคอล11 จ ากดั, 2555. 
 

 การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 
2.2.4.1 ตรวจเช็ครอยร่ัวของท่อแก๊สทุกเดือน โดยใช้ฟองสบู่หรือเคร่ืองตรวจวดั

แก๊สร่ัว 
2.2.4.2 ตรวจเช็คและท าความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 5,000 กิโลเมตร 
2.2.4.3 ตรวจเช็คน็อต สกรูท่ียดึถงัแก๊สทุกเดือน 
2.2.4.4 ควรตรวจเช็ค และตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุกระยะทางใช้งาน 40,000 – 60,000 

กิโลเมตร (บ่อยกว่าการใช้น ้ ามนัเบนซิน) เน่ืองจากบ่าวาล์วไอเสียของเคร่ืองยนต์ใช้แก๊ส LPG มี
โอกาสสึกหรอเร็วกวา่การใชน้ ้ามนัเบนซิน จึงแนะน าใหใ้ชน้ ้ามนัเบนซินสลบักบัการใชแ้ก๊สเพื่อให้
น ้ามนัเบนซินไปเคลือบบ่าวาลว์  ท าใหบ้่าวาลว์มีอายกุารใชง้านนานข้ึน 
 
 
 



20 

 ข้อเสนอแนะ 
2.2.5.1 ควรเลือกติดตั้งระบบอุปกรณ์แก๊สให้เหมาะสมกบัเคร่ืองยนต์ท่ีใช้งานอยู่ 

โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการเผาไหม ้สมรรถนะเคร่ืองยนต ์และปริมาณมลพิษท่ีปล่อยออกมา 
นอกจากน้ี ควรพิจารณาค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง ระยะเวลาในการคืนทุน การให้บริการหลงัการติดตั้ง 
และค่าใชจ่้ายในการดูแลซ่อมบ ารุงในระยะยาว 

2.2.5.2 การปรับแต่งการจ่ายเช้ือเพลิงจะต้องด าเนินการโดยผูท่ี้มีความรู้ความ
ช านาญของระบบนั้นๆ การปรับแต่งท่ีผดิพลาดอาจเป็นสาเหตุใหเ้คร่ืองยนตเ์กิดความเสียหายได ้

2.2.5.3 ผูใ้ช้รถยนต์ควรสังเกตส่ิงผิดปกติของเคร่ืองยนต์ เช่น มีเสียงดงัผิดปกติ 
เคร่ืองยนต์สั่นอย่างไม่ปกติ หากพบอาการดงักล่าว ควรรีบน าไปให้ผูท่ี้มีความรู้ความช านาญใน
ระบบนั้นๆตรวจสอบแกไ้ข 
 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการขนส่ง     
2.2.6.1 ช่วยลดปริมาณมลพิษท่ีปล่อยมาจากไอเสียรถยนต ์โดยเฉพาะปริมาณควนั

ด า  ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหาปริมาณควนัด าสูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
2.2.6.2 ช่วยให้ประเทศไทยลดการน าเขา้น ้ ามนัดิบจากต่างประเทศ เป็นการลดการ

ขาดดุลทางการคา้ไดส่้วนหน่ึง  
2.2.6.3 สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัการใชแ้ก๊สธรรมชาติ  
2.2.6.4 ใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการใชแ้ก๊สธรรมชาติโดยตรง  
2.2.6.5 สร้างธุรกิจใหม่ใหก้บัประเทศไทย 

 

2.3 การรับประกนั (Warranty) ของบริษทัผู้ผลติรถยนต์ และความคุ้มครองระบบแก๊ส
รถยนต์ 

 
 การรับประกนั (Warranty) ของบริษัทผู้ผลติรถยนต์ 

ในการศึกษาน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ านโยบายการรับประกนัรถยนต ์(Warranty) ของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั มาเป็นขอ้มูลตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.3.1.1 เง่ือนไขการรับประกนั 
1) ตอ้งเป็นรถท่ีผลิตหรือจ าหน่ายโดยบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 

จ ากดั หรือผูแ้ทนจ าหน่ายโตโยตา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเท่านั้น ยกเวน้รถท่ีระบุเง่ือนไขการรับประกนั
พิเศษซ่ึงระบุในเอกสารเฉพาะแยกต่างหาก 
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2) การเร่ิมตน้รับประกนัเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบรถใหลู้กคา้รายแรก  
3) ระยะเวลารับประกนั ภายในระยะเวลา 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร 

แลว้แต่อยา่งใดอยา่งหน่ึงถึงก่อน  
4) ขอบเขตของการรับประกนั การรับประกนัคุณภาพจะรับผิดชอบโดย

การซ่อมแซมหรือเปล่ียนช้ินส่วนท่ีเสียหาย อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของวสัดุ ช้ินส่วน หรือ
การประกอบจากโรงงานภายใตก้ารใชง้านตามปกติของรถยนตแ์ต่ละประเภท 

5) การซ่อมหรือการเปล่ียนแปลงช้ินส่วนท่ีเสียหายสามารถเขา้รับบริการ
ตามเง่ือนไขการรับประกนัไดท่ี้ศูนยบ์ริการมาตรฐานของโตโยตา้เท่านั้น 

6) การโอนการรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไป 
ภายใตเ้ง่ือนไขการับประกนัคุณภาพน้ี 

2.3.1.2 รายการนอกเหนือการรับประกนัทัว่ไป 
1) แบตเตอร่ี รับประกนั 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แลว้แต่อย่างใด 

อยา่งหน่ึงถึงก่อน 
2) ยาง รับประกนั 24 เดือน หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่าง

หน่ึงถึงก่อน ซ่ึงจะพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึกขอบดอกยางท่ีเหลือกับความลึก
มาตรฐานของดอกยาง ตามรุ่นและชนิดเดียวกนั 

3) อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โตโยตา้ท่ีติดตั้งจากโรงงาน รับประกนัคุณภาพ
เท่ากับรถยนต์ 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก่อน หรืออุปกรณ์
ตกแต่งท่ีติดตั้งกบัรถออกใหม่โดยศูนยบ์ริการโตโยตา้ รับประกนัคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 3 ปี 
หรือ 100,000 กิโลเมตร จนส้ินสุดระยะรับประกนัรถยนต์ หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดรับประกนั 12 เดือน 
หรือ 20,000 กิโลเมตร แลว้แต่อยา่งใดอยา่งหน่ึงถึงก่อน 

2.3.1.3 ขอ้ยกเวน้ในการรับประกนั 
1) ค่าใช้ จ่ ายในการบ า รุง รักษาหรือซ่อมแซม อันเ น่ืองมาจากการ

เส่ือมสภาพจากการใช้งานเช่น ค่าปรับตงัศูนยล์อ้ ถ่วงยาง เปล่ียนน ้ ายา รักษาหมอ้น ้ า สารหล่อล่ืน 
การเปล่ียนไส้กรองต่างๆ ยางใบปัดน ้ าฝน ฟิวส์ หลอดไฟ หัวเทียน สายพาน สายพานราวล้ิน ผา้
เบรคท่ีสึกหรอ เป็นตน้ 

2) รถท่ีดดัแปลงสภาพ หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใชง้านท่ีมิใช่การใช้
งานตามปกติของรถยนตแ์ต่ละประเภทเช่น การแข่งขนั บรรทุกน ้าหนกัเกินอตัรา เป็นตน้ 

3) การละเลยหรือขาดการดูแลท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
สารหล่อล่ืน หรือสารเคมีท่ีผดิจากท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการใชร้ถ 
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4) การใชง้านผดิวธีิจากท่ีระบุไว ้ในคู่มือการใชร้ถ 
5) ความเสียหายของพื้นผิวตวัถงัรถท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม หรือมิไดเ้กิด

จากการประกอบจากโรงงานเช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น ้ ายางตน้ไม ้หรือภยัจากธรรมชาติเช่น 
ลูกเห็บ พายฝุน ฟ้าผา่ น ้าท่วม เป็นตน้ 

6) การเส่ือมสภาพของสี (สีซีด สีตก หรือจางลง สีผิดเพี้ ยน) หรือการเกิด
สนิมเน่ืองจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกตอ้งหรือการขดัเคลือบสี รวมถึงการ
จดัเก็บรถไวใ้นสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

7) ความเสียหายของผวิรถยนตท่ี์เกิดจากสะเก็ดหิน หรือเป็นรอยขีดข่วน 
8) การถอดหรือแยกช้ินส่วนออกจากกนั 
9) การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนยบ์ริการอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ศูนยบ์ริการมาตรฐาน

ของโตโยตา้ 
10) ความเสียหายจากอุบติัเหตุ หรือเป็นผลมาจากอุบติัเหตุ 
11) รถท่ีไม่ไดต้รวจสอบตามระยะ 10,000 กิโลเมตร หรือตามระยะเวลาท่ี

ก าหนดไวใ้นคู่มือการใชร้ถ 
12) รถท่ีมีมาตรวัดระยะทางไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือถูกแก้ไข 

เปล่ียนแปลงไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
13) เกิดเสียงดงั การสั่นสะเทือน สึกหรอ ฉีกขาด และเส่ือมสภาพตามปกติ 
14) ความเสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือการรับประกนัเช่น  ค่าท่ีพกั  ค่า

น ้ามนั ค่าโทรศพัท ์ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ เป็นตน้ 
15) ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอะไหล่เทียม อะไหล่ท่ีไม่ได้ผลิต หรือ

จ าหน่ายโดยบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั  
16) ความเสียหายท่ีเกิดจากการปล่อยปละละเลย หรือการน ารถเข้ารับ

บริการไม่ทนัท่วงที 
 

 ความคุ้มครองระบบแก๊สรถยนต์ 
ความคุม้ครอง ระบบแก๊สรถยนตแ์ต่ละยี่ห้อจะมีความคุม้ครองไม่เท่ากนั  ข้ึนอยูก่บัวา่ซ้ือ

ความคุม้ครองส่วนใดไวก้บับริษทัประกนัภยับา้ง โดยความคุม้ครองแบ่งเป็น 3 หมวด คือ 
หมวดท่ี 1  ความรับผิดต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกตวัรถท่ีติดตั้งระบบแก๊ส

รถยนต ์อนัเน่ืองจากอคัคีภยัและการระเบิดโดยมีสาเหตุจากระบบแก๊สรถยนต ์
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หมวดท่ี 2   ความรับผิดต่อตวัรถท่ีติดตั้งระบบแก๊สรถยนตต์ามหนงัสือรับประกนัสินคา้น้ี 
อนัเน่ืองจากอคัคีภยัและการระเบิดโดยมีสาเหตุจากระบบแก๊สรถยนต ์ 

หมวดท่ี 3   ความรับผิดชอบต่อเคร่ืองยนต์ท่ีติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ (ยกเวน้วาล์วและ
หวัฉีดของเคร่ืองยนต)์ อนัเน่ืองจากความบกพร่องของอุปกรณ์ วิธีติดตั้งท่ีความผดิพลาดเกิดจากช่าง
ติดตั้งท่ีผา่นมาตรฐาน 

2.3.2.1 ตวัอยา่งเง่ือนไขความคุม้ครองระบบแก๊สรถยนตข์องบริษทั ปร้ิน ไทยแลนด์ 
จ  ากดั โดยบริษทั ไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะผูรั้บประกนัภยั 

1) ความรับผิดต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก อนัเกิดจาก
อคัคีภยัหรือการระเบิดโดยมีสาเหตุ มาจากการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนตข์องลูกคา้  

2) ความเสียหายต่อตวัรถอนัเกิดจากอคัคีภยัหรือการระเบิดโดยมีสาเหตุจาก
ระบบแก๊สรถยนต์ของลูกคา้ท่ีติดตั้งโดยผูเ้อาประกนัภยั จ  านวนเงินจ ากดัความรับผิดชอบท่ี 80% 
ของราคากลางของรถขณะเกิดเหตุ  

3) ความเสียหายต่อเคร่ืองยนตภ์ายในรถยนต์ (ยกเวน้วาล์วและหัวฉีดของ
เคร่ืองยนต)์ ท่ีน ามาติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของอุปกรณ์  วิธีการ
ติดตั้ง หรือความผดิพลาดจากช่างติดตั้งท่ีผา่นมาตรฐานของผูเ้อาประกนั 

4) บุคคลภายนอก หมายถึง ผูโ้ดยสารในรถยนต์คันท่ีติดตั้งระบบแก๊ส
รถยนตท่ี์ไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ซ่ึงไม่ใช่เจา้ของรถ คนขบั และญาติของเจา้ของรถหรือ
คนขบั 

2.3.2.2 ขอ้ยกเวน้ 
1) ความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆต่อตวัรถยนต์ท่ีติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์     

ผูข้บัข่ี ผูโ้ดยสาร รวมถึงบุคคลภายนอก อนัเน่ืองมาจากการระเบิด อคัคีภยัของระบบแก๊สรถยนตท่ี์
เกิดจากการเฉ่ียว การชน การพลิกคว  ่าของรถยนตท่ี์ติดตั้งระบบแก๊สรถยนตด์งักล่าวขา้งตน้ 

2) ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆต่อรถยนต์ท่ีติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ซ่ึง
มิไดจ้ดัจ าหน่ายโดยผูเ้อาประกนัภยั 

3) รถท่ีไม่ไดรั้บประกนัตามท่ีระบุในกรมธรรม ์
4) ความเสียหายจากการใช้รถยนต์ผิดวิธีเช่น มีการดดัแปลง แก้ไข หรือ

ตรวจซ่อมจากสถานบริการท่ีไม่ไดรั้บการรับรองจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์
5) ความเสียหายของระบบแก๊สรถยนตทุ์กช้ินส่วนรวมถึงถงัแก๊สทุกกรณี 
6) ความเสียหายจากการใชอ้ะไหล่ท่ีไม่ใช่ของแท ้
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7) ความเสียหายของวสัดุส้ินเปลืองเช่น หลอดไฟ วสัดุท่ีเป็นยาง ลูกหมาก
ต่างๆ ฟิวส์ สายพาน  ผา้เบรก  ผา้คลทัช์  ประเก็น  ขอ้ต่อ  น ้ามนัหล่อล่ืน  น ้ ามนัเบรก  จารบี  น ้ามนั
เพาเวอร์ สารหล่อเยน็ น ้ามนัเช้ือเพลิง ไส้กรองต่างๆ เป็นตน้ 

8) ความเสียหายจากการเส่ือมสภาพจากการใชง้านตามระยะทางการใชง้าน
ตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

9) ความเสียหายจากการทุจริตของลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยั 
10) ความเสียหายขณะท าการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และ/หรือการร้ือ

ถอนใดๆ  รวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากหรือสืบเน่ืองจากการกระท าการดงักล่าวขา้งตน้ 
11) ความเสียหายจากการใช้เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

ระบบแก๊สรถยนต ์
12) ความเสียหายต่อเน่ืองทุกชนิด   
13) ความรับผดิอนัเน่ืองมาจากขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต 
14) ความรับผดิอนัเน่ืองมาจากมลภาวะเป็นพิษทุกชนิด 
15) ความรับผดิอนัเกิดจากการใหบ้ริการหลงัการขาย 
16) การเรียกสินคา้คืน หรือการรับประกนัสินคา้ 
17) ความรับผิดอนัเกิดจากการให้ค  าแนะน า หรือบริการทางเทคนิคหรือ

วชิาชีพใดๆ โดยผูเ้อาประกนัภยั หรือผูท่ี้ท  าแทนผูเ้อาประกนัภยั      
18) ความรับผดิอนัเน่ืองมาจากภยัก่อการร้าย 
19) ความรับผดิอนัเกิดจากหรือเก่ียวเน่ืองกบัสารเคมีแอสเบสตอส 
20) การเส่ือมสภาพจากการใชง้าน 
21) ความรับผดิอนัเกิดจากการใชร้ะบบแก๊สรถยนตอ์ยา่งผิดวธีิ 
22) ภยัสงคราม 
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2.4 พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา และอรทยั เลิศวรรณวทิย ์ (2550: 235) 
กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี 4 ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.7  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ความคิด และทศันคติท่ีเกิด
จากการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกของกลุ่ม การทราบถึงลักษณะความต้องการ
ทางด้านวฒันธรรมของผูบ้ริโภคจะช่วยให้นักการตลาดจดัส่ิงกระตุ้นให้เหมาะสมกับผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายได ้ปัจจยัดา้นวฒันธรรมประกอบดว้ย 

2.4.1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน เป็นสัญลกัาณ์หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยเป็นท่ียอมรับ
จากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง ซ่ึงเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมใดสังคมหน่ึง 
(Etzel, Walker and Stanton. 2004: G-3 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2550: 235) เช่น 
ลกัษณะนิสัยของคนไทยคือการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรม
ของสังคมไทยท าใหมี้ลกัษณะพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 

2.4.1.2 วฒันธรรมยอ่ย ประกอบดว้ย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว พื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มอายุ กลุ่มเพศ  ทั้งน้ี ในแต่ละวฒันธรรมจะประกอบไปดว้ยวฒันธรรม

ปัจจยัด้านวฒันธรรม

- วฒันธรรม

- วฒันธรรมยอ่ย

- ชั้นสงัคม

ปัจจยัด้านสังคม

- กลุ่มอา้งอิง

- ครอบครัว

- บทบาทและสถานะ

ปัจจยัส่วนบุคคล

- อายุ - วงจรชีวติครอบครัว           - อาชีพ

- รายได/้สถานภาพทางเศรษฐกิจ        - การศึกษา

- ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวติ

ปัจจยัด้านจติวทิยา

- แรงจูงใจ - ความเช่ือและทศันคติ

- การรับรู้ - บุคลิกภาพ

- การเรียนรู้ - ความเช่ือในความคิดตนเอง

พฤติกรรมการซ้ือ

ของผู้บริโภค
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กลุ่มย่อยท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะน าไปสู่การแบ่งส่วนตลาดและการออกแบบกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีแตกต่างกนั  

2.4.1.3 ชนชั้ นทางสังคม เป็นการแบ่งสมาชิกในสังคมออกเป็นระดับฐานะท่ี
แตกต่างกันโดยอาศยัตวัแปรต่างๆ เช่น การศึกษา รายได้ อาชีพ ความมัง่คัง่ ท่ีอยู่อาศยั เป็นต้น 
โดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ กลุ่มชนชั้นสูง กลุ่มชนชั้นกลาง และกลุ่มชนชั้นล่าง  
ทั้งน้ี สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกนัเช่น 
กลุ่มชนชั้นสูงจะนิยมใชสิ้นคา้แบรนด์เนม ขบัรถยนตร์าคาแพง กิจกรรมยามวา่งคือการเล่นกอล์ฟ 
หรือออกงานสังคม เป็นตน้ 
 

 ปัจจัยด้านสังคม เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าว ัน และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคทั้งทางตรงและทางออ้ม ประกอบดว้ย 

2.4.2.1 กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ 
ความคิดเห็น และค่านยมิของบุคคล แบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบัดงัน้ี 

1) กลุ่มอา้งอิงทางตรง คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อผูบ้ริโภค มีการ
ติดต่อกนัแบบเผชิญหนา้ แบ่งเป็น 

(1)   กลุ่มปฐมภูมิ เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการติดต่อกนัอย่างสม ่าเสมอแบบ
ไม่เป็นทางการเช่น ครอบครัว เพื่อน เป็นตน้ 

(2)   กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการติดต่อกนัแบบนานๆคร้ังแบบ
เป็นทางการเช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวชิาชีพ กลุ่มทางการคา้ เป็นตน้ 

2) กลุ่มอา้งอิงทางออ้ม คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางออ้ม ไม่ไดมี้การรู้จกั
เป็นการส่วนตวั แบ่งเป็น 

(1)   กลุ่มท่ีใฝ่ฝัน คือ กลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการจะเป็นเหมือนเช่น นักร้อง 
นกัแสดง นางแบบ นายแบบ หรือบุคคลมีช่ือเสียงอ่ืนๆ  เป็นตน้ 

(2)   กลุ่มท่ีไม่พึงปรารถนา คือ กลุ่มบุคคลท่ีไม่ตอ้งการจะเก่ียวขอ้งดว้ย 
ซ่ึงกลุ่มท่ีไม่พึงปรารถนาส าหรับคนหน่ึงอาจเป็นกลุ่มท่ีใฝ่ฝันส าหรับอีกคนหน่ึงก็ได ้นกัการตลาด
จึงต้องระมดัระวงัไม่ให้สินคา้ของตนเข้าไปเก่ียวข้องกับกลุ่มท่ีไม่พึงปรารถนาของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

2.4.2.2 ครอบครัว เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด การแต่งงาน หรือการรับ
อุปการะ (Etzel, Walker and Stanton. 2004: 102 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2550: 236) 



27 

ประกอบดว้ย บิดา มารดา และพี่นอ้ง ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวถือเป็นกลุ่มอา้งอิงทางตรงขั้นปฐมภูมิ
ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมมากท่ีสุด 

2.4.2.3 บทบาทและสถานะ เก่ียวข้องกับบุคคลหลายกลุ่มเช่น ครอบครัว กลุ่ม
อา้งอิง องคก์ร และสถาบนัต่างๆ โดยจะมีบทบาทและสถานีท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มเช่น นาย ก 
จะมีบทบาทเป็นลูกชายเม่ืออยูก่บับิดามารดา  เม่ืออยูก่บัครอบครัวจะมีบทบาทเป็นสามีและหวัหนา้
ครอบครัว  เม่ือไปท างานจะมีบทบาทเป็นผูจ้ดัการ เป็นตน้ จะเห็นไดว้่า  บทบาทจะประกอบดว้ย
กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลนั้นๆถูกคาดหวงัให้ปฎิบติัโดยข้ึนอยูก่บับุคคลรอบขา้ง  ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัเลือก
ซ้ือสินคา้ท่ีสามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคมเช่น  ผูจ้ดัการมกัจะขบัรถ  แต่งตวั 
รับประทานอาหารราคาแพง  ซ่ึงนักการตลาดจะต้องทราบว่าสินค้าของตนนั้นเหมาะส าหรับ
ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นบทบาทและสถานะใด แลว้ท าการส่ือสารใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย 
2.4.3.1 อายุ  บุคคลท่ีมีอายุต่างกนัจะมีความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีต่างกนัดว้ย 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอายแุบ่งไดเ้ป็นช่วงดงัน้ี ต ่ากวา่ 6 ปี, 6-11 ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 ปี, 
50-64 ปี และ 65 ปีข้ึนไป เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบสินคา้ประเภทเทคโนโลยี แฟชัน่ ในขณะท่ีกลุ่ม
ผูสู้งอายจุะสนใจสินเก่ียวกบัธรรมชาติ สุขภาพ ความปลอดภยั เป็นตน้ 

2.4.3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคล ซ่ึงในแต่ละ
ขั้นตอนจะมีความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมท่ีต่างกนั ท าใหมี้พฤติกรรมการบริโภคต่างกนั วงจร
ชีวติครอบครัวมี 9 ขั้นคือ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2551: 69) 

1) ขั้นโสด: โสด หนุ่มสาว 
2) ขั้นแต่งงาน: หนุ่มสาว ไม่มีบุตร 
3) ขั้นครอบครัวมีบุตรขั้นท่ี 1 (Full nest I):  บุตรคนสุดทอ้งไม่เกิน 1 ขวบ 
4)  ขั้นครอบครัวมีบุตรขั้นท่ี 2 (Full nest II): บุตรคนสุดทอ้งอาย ุ6 ขวบหรือ

มากกวา่ 
5)  ขั้นครอบครัวมีบุตรขั้นท่ี 3 (Full nest I): คู่สมรสสูงอายมีุบุตรอยูด่ว้ย แต่

บุตรยงัไม่แต่งงาน 
6)  ขั้นครอบครัวมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 1 (Empty nest I): คู่สมรสสูงอาย ุ

มีบุตรแยกครอบครัวออกไป หวัหนา้ครอบครัวยงัท างานอยู ่
7)  ขั้นครอบครัวมีบุตรแยกครอบครัวขั้ นท่ี 2 (Empty nest II): คู่สมรส

สูงอาย ุมีบุตรแยกครอบครัวออกไป หวัหนา้ครอบครัวเกษียณแลว้ 
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8)  ขั้นตอนอยูค่นเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวติ หรือหยา่ขาดจากกนั แต่ยงั
ท างานอยู ่

9)  ขั้นตอนอยูค่นเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวติ หรือหยา่ขาดจากกนั และ
เกษียณแลว้ 

2.4.3.3 อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้
และบริการท่ีแตกต่างกนั นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าสินคา้และบริการของบริษทัเป็นท่ีตอ้งการ
ของกลุ่มอาชีพใด เพื่อจดัเตรียมและออกกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งเหมาะสม 

2.4.3.4 รายไดห้รือสถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย ์
อ านาจการซ้ือ และทศันคติเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงิน ซ่ึงจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีจะตดัสินใจ
ซ้ือ คนท่ีมีรายไดต้  ่าจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ในขณะท่ีคน
ท่ีมีรายไดสู้งจะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ราคาสูง  

2.4.3.5 การศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีแนวโนม้บริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่ผูท่ี้
มีการศึกษาต ่า เน่ืองจากมีรายไดสู้งกวา่ 

2.4.3.6 ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต (Value and Lifestyle: VALs) จะพิจารณา
จากส่ิงท่ีเขาสนใจ และความคิดเห็นต่อส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตวัเขา โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคออกเป็น 8 กลุ่มดงัน้ีคือ ผูท่ี้ชอบเขา้สังคม ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในชีวิต ผูท่ี้ยึดมัน่ใน
หลกัการ ผูท่ี้มีความทะเยอทะยาน ผูท่ี้มีความพยายาม ผูท่ี้ต่อสู้ด้ินรน ผูท่ี้มีประสบการณ์ และผู ้
ปฏิบติัการ 
 

  ปัจจัยด้านจิตวิทยา  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคซ่ึงจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ ประกอบดว้ย 

2.4.4.1 แรงจูงใจ  เป็นอิทธิพลหรือสภาพภายในท่ีผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล (Kerin, Hartley and Rudelius. 2004: 105 อา้งถึงใน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 238) แรงจูงใจอาจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจจะถูกกระตุน้จากปัจจยั
ภายนอกเช่น วฒันธรรม ชนชั้นสังคม หรือเคร่ืองมือทางการตลาด นักจิตวิทยาได้เสนอทฤษฎี
แรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s Theory of Motivation)  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย โดยได้
จดัประเภทความตอ้งการออกเป็น 5 ระดบัจากต ่าไปสูงดงัภาพท่ี 2.8 
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ภาพที ่2.8  ล าดบัขั้นความตอ้งการตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) 
แหล่งทีม่า:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 239. 
 

1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
พื้นฐานเพื่อความอยูร่อดเช่น อาหาร น ้า อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety Needs) เช่น ความ
ตอ้งการความมัน่คงในการท างาน  ความตอ้งการได้รับการปกป้องคุม้ครอง  ความตอ้งการความ
ปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ เป็นตน้ 

3) ความตอ้งการความรักและการยอมรับ (Love and Belongingness Needs) 
เป็นความตอ้งการทั้งในแง่ของการให้และการรับความรัก สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ดา้นน้ีไดแ้ก่ ของขวญั ส.ค.ส. เคร่ืองแบบ ดอกกุหลาบ เป็นตน้ 

4) ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการการได้รับ
ความนบัถือ และมีสถานะทางสังคมเช่น ความส าเร็จ ความรู้ ศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีใน
สังคม เป็นตน้ สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นน้ีไดแ้ก่ บา้นท่ีหรูหรา รถยนตร์าคาแพง 
แหวนเพชร  สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ เป็นตน้ 

5) ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงถา้บุคคลใดอยูใ่นขั้นน้ีแลว้จะไดรั้บการยกย่องเป็นบุคคลพิเศษ

5.

ความต้องการ

เป็นตวัของตวัเอง 

(Self-Actualization Needs)
4. ความต้องการการยกย่อง 

(Esteem Needs)

3. ความต้องการความรักและการยอมรับ 
(Love and Belingingness Needs)

2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง 
(Safety Needs)

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)
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เช่น  ความตอ้งการท่ีเกิดจากความสามารถในการท าทุกส่ิงไดส้ าเร็จ ความตอ้งการท าทุกอยา่งเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นน้ีไดแ้ก่ ล็อตเตอร่ี 
ศลัยกรรมตกแต่ง เคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

2.4.4.2 การรับรู้  เป็นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลเลือกสรร จดัระเบียบ และตีความ 
เก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้งห้าเพื่อสร้างภาพท่ีมีความหมายออกมา (Kerin, 
Hartley and Rudelius. 2004: 106 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 240) ซ่ึงขั้นตอนการ
รับรู้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ขั้นตอนดงัภาพท่ี 2.9 
 

 
 
ภาพที ่2.9  ขั้นตอนในการรับรู้ (Perception Process) 
แหล่งทีม่า:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 240. 
 

1) การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเปิดโอกาสให้ขอ้มูล
เขา้มาสู่ตนเองเช่น ผูช้มรายการโทรทศัน์อาจเลือกเปล่ียนช่องหรือออกจากห้องเม่ือข่าวสารหรือ
โฆษณานั้นไม่น่าสนใจ หรืออาจชมโฆษณานั้นถา้น่าสนใจ เป็นตน้ 

2) การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะตั้งใจรับ
ส่ิงกระตุน้อยา่งใดอยา่งหน่ึง นกัการตลาดจึงตอ้งใชค้วามพยายามในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
ใหมี้ความดึงดูด น่าสนใจเพื่อใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายตั้งใจรับขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 

1. การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร

2. การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร

3. ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร 
หรือการบิดเบือนขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร

4. การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร
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3) ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรรหรือการบิดเบือนขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร 
(1)   ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร  แมผู้บ้ริโภคจะตั้งใจรับข่าวสาร 

แต่ไม่ได้หมายความว่าข่าวสารนั้นจะถูกตีความไปในทางท่ีถูกตอ้งเสมอไป ในขั้นน้ีจึงเป็นการ
ตีความหมายของขอ้มูลท่ีรับเขา้มาว่ามีความเขา้ใจตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ซ่ึงการตีความขอ้มูลท่ี
ไดรั้บนั้นข้ึนอยูก่บัทศันคติ ความเช่ือถือ และประสบการณ์ของผูรั้บขอ้มูลดว้ย 

(2)   การบิดเบือนข้อมูลท่ีได้เลือกสรร แต่ละบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะ
ตีความหมายของข่าวสารต่างกนัไปโดยมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือ ทศันคติท่ีตนมีอยู ่ซ่ึงอาจท าให้
ข่าวสารบิดเบือนไปจากความเป็นจริง  

4) การเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร คือการท่ีผูบ้ริโภคจดจ าขอ้มูลบางส่วน
ท่ีไดเ้ห็น ไดอ่้าน หรือไดย้ินหลงัจากเปิดรับและเกิดความเขา้ใจแลว้ นกัการตลาดตอ้งพยายามสร้าง
ขอ้มูลของสินคา้ของตนใหอ้ยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริโภคโดยการส่งขอ้มูลซ ้ าๆไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
ท าใหผู้บ้ริโภคจดจ า และตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

2.4.4.3 การเรียนรู้  คือการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ (Etzel, Walker and Stanton. 2004: G-7 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 
241) หรือหมายถึง ขั้นตอนท่ีบุคคลน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในพฤติกรรมการ
บริโภคและการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในอนาคต (Schiffman and Kanuk. 2004: G-6 อา้งถึงใน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2550, น.241) การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้ และเกิด
การตอบสนอง ซ่ึงเรียกว่า ทฤษฎีส่ิงกระตุ้น-การตอบสนอง (Stimulus – Response (SR) Theory) 
กล่าวคือ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลจะเกิดจากแรงกระตุน้ (Drive)  ส่ิงกระตุน้ (Stimuli)  และการ
เสริมแรง (Reinforcement) เช่น  เม่ือผูบ้ริโภคคนหน่ึงตอ้งการอยากไปพกัผอ่นต่างจงัหวดั ส่ิงน้ีคือ 
แรงกระตุน้ท่ีเกิดข้ึนภายใน (Drive) เม่ือเขาไดเ้ห็นโฆษณาทางเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัจงัหวดัภูเก็ต ส่ิงน้ีคือ 
ส่ิงกระตุน้ (Stimuli) จากนั้นเขาบงัเอิญไดพ้บและพดูคุยกบัเพื่อนท่ีอาศยัอยูจ่งัหวดัภูเก็ต ยิง่ท  าให้เขา
อยากไปเท่ียวมากข้ึน เขาจึงหาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวและโรงแรมท่ีภูเก็ตเพื่อจองท่ีพกั ส่ิงน้ีคือ การ
ตอบสนอง (Response) เม่ือไปแลว้เกิดความประทบัใจอยากไปอีกคร้ัง ส่ิงน้ีเป็นการเสริมแรงดา้น
บวก (Positive Reinforcement) แต่ถ้าไปแล้วไม่ประทบัใจ และไปบอกต่อกับคนอ่ืน จะเป็นการ
เสริมแรงดา้นลบ (Negative Reinforcement) 

2.4.4.4 ความเช่ือและทศันคติ ความเช่ือเป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือในใจเก่ียวกบัส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต และมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเช่น คน
ไทยมีความเช่ือวา่ รถยนตย์ุโรปมีความแขง็แรงและทนทานกวา่รถยนตญ่ี์ปุ่น เป็นตน้  ส่วนทศันคติ
เป็นแนวโน้มของการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงด้วยความพอใจหรือไม่พอใจ โดย



32 

ทศันคติจะก าหนดจากค่านิยมและความเช่ือเช่น ผูบ้ริโภคอาจมีความเช่ือท่ีไม่ดีต่อสินคา้ของบริษทั
หน่ึงซ่ึงอาจมาจากการไดย้ินจากเพื่อน หรือการปล่อยข่าวจากคู่แข่งขนั ท าให้เกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
สินคา้ 

2.4.4.5 บุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมหรืออุปนิสัยท่ีแตกต่างกนัของ
แต่ละบุคคล ซ่ึงจะสะทอ้นถึงความเป็นตวัตนของบุคคลนั้นๆ และจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภค นักการตลาดจึงต้องพยายามสร้างบุคลิกภาพของตราสินค้าให้ตรงกับบุคลิกภาพของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายดว้ย  

2.4.4.6 ความเช่ือในความคิดตนเอง คือความเช่ือของแต่ละบุคคลตามส่ิงท่ีไดรั้บรู้ 
หรือผา่นประสบการณ์ หรือมีความตอ้งอะไรเช่น นกัท่องเท่ียวคนหน่ึงเช่ือว่าไปเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต
สวยงามและคุม้ค่ากวา่ไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น เม่ือเขาตดัสินใจไปเท่ียว จงัหวดัภูเก็ตจะเป็น
สถานท่ีหน่ึงท่ีน ามาตดัสินใจ  นกัการตลาดจึงตอ้งสามารถน าเสนอส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการให้ตรงกบั
ความเช่ือในความคิดของผูบ้ริโภค 
 

2.5 ทฤษฎแีละสถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอสิระกนั 
โดยใช้ t-test for Independent Samples 

โดยทฤษฎีแลว้ t-test ใช้เม่ือกลุ่มตวัอย่างมีขนาดเล็กคือ  𝒏𝟏 < 𝟑𝟎, 𝒏𝟐 < 𝟑𝟎  แต่ในทาง
ปฏิบติั  t-test  ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งขนาดใดก็ได ้ ไม่วา่จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่  แต่ประชากรของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีสุ่มมาตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ (Weiss. 1995: 537 อา้งถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 
156) นอกจากน้ี t-test  ยงัมีโอกาสใชม้ากกวา่ z-test  เน่ืองจากในการใช ้z-test  เราไม่มีโอกาสทราบ
ค่าความแปรปรวนของประชากร (σ2

1, σ2
2 ) จึงตอ้งประมาณ σ2

1, σ2
2 ด้วยความแปรปรวนของ

กลุ่มตวัอย่าง (𝑺𝟏
𝟐, 𝑺𝟐

𝟐) ดงันั้น ถ้าแทนค่าความแปรปรวนดว้ย 𝑺𝟏
𝟐, 𝑺𝟐

𝟐 แล้ว ควรใช้  t-test (Howell. 
1989:191 อา้งถึงใน ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553: 156) 

2.5.1.1 t-test for Independent Samples เม่ือ assume วา่ σ2
1 = σ2

2  ใชสู้ตร 
 
 

𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√𝑆𝑝
2(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

     ,      𝑑. 𝑓. = 𝑛1 + 𝑛2 − 2      ,      𝑠𝑝
2  =   

(𝑛1−1)𝑆1
2+(𝑛2−1)𝑆2

2

𝑛1+𝑛2−2
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เม่ือ  �̅�1, �̅�2   แทนค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1, 2 ตามล าดบั 
  𝑆𝑝

2   แทนความแปรปรวนร่วม (Pooled Variance) 
  𝑛1, 𝑛2  แทนขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1, 2 ตามล าดบั 
  𝑑. 𝑓.   แทนระดบัชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
ข้อตกลงเบือ้งต้นในการใช้สูตรนีค้ือ 

1)  กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มตอ้งเป็นอิสระจากกนั และตอ้งไดม้าจากการสุ่มจากกลุ่ม
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

2)  คุณลกัษณะท่ีตอ้งการศึกษาภายในกลุ่มตอ้งเป็นอิสระจากกนั 
3)  ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่มเท่ากนัคือ σ2

1 = σ2
2  แต่ไม่ทราบค่า 

2.5.1.2 t-test for Independent Samples เม่ือ assume วา่ σ2
1 ≠ σ2

2 เม่ือมีเหตุผลท่ีเช่ือ
ไดว้า่ σ2

1 ≠ σ2
2   

 
 
 

𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√(
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
)

     ,      𝑑. 𝑓. =
(

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
)

2

(
𝑆1

2

𝑛1
)

2

𝑛1−1
+

(
𝑆2

2

𝑛2
)

2

𝑛2−1

       

 
 
เม่ือ  �̅�1, �̅�2   แทนค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1, 2 ตามล าดบั 
  𝑆1

2, 𝑆2
2  แทนความแปรปรวนร่วม (Pooled Variance) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1, 2 ตามล าดบั 

  𝑛1, 𝑛2  แทนขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1, 2 ตามล าดบั 
  𝑑. 𝑓.   แทนระดบัชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
ข้อตกลงเบือ้งต้นในการใช้สูตรนีค้ือ 

1)  กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มตอ้งเป็นอิสระจากกนั และตอ้งไดม้าจากการสุ่มจากกลุ่ม
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

2)  คุณลกัษณะท่ีตอ้งการศึกษาภายในกลุ่มตอ้งเป็นอิสระจากกนั 
3)  ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่มไม่เท่ากนัคือ σ2

1 ≠ σ2
2  แต่ไม่ทราบค่า 
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            𝑑. 𝑓. = (𝑟 − 1)(𝑐 − 1) 

 การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
เป็นการทดสอบความความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามเช่น ตอ้งการทดสอบ

ว่าอาชีพมีความสัมพนัธ์กับระดับรายได้หรือไม่ เพศมีความสัมพนัธ์กับการเลือกชมรายการ
โทรทศัน์หรือไม่ เป็นตน้  การทดสอบน้ีจะใช้กบัขอ้มูลหรือตวัแปรท่ีมีลกัษณะการวดัตวัแปรของ
ขอ้มูลเป็นระดบัมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) หรือระดบัมาตราเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
และลกัษณะของขอ้มูลไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ หรือใกลเ้คียงแบบปกติ สูตรท่ีใชคื้อ 
 

             
เม่ือ 𝑂𝑖𝑗   คือ  ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต (ขอ้มูลจริง) ในแถวท่ี 𝑖 และสดมภท่ี์ 𝑗 
  𝐸𝑖𝑗  คือ  ความพี่ท่ีคาดหวงั (ขอ้มูลสมมติ) ในแถวท่ี 𝑖 และสดมภท่ี์ 𝑗 
  𝑟𝑖  คือ  ความถ่ี (ขอ้มูลจริง) รวมในแถวท่ี 𝑖  
  𝑐𝑗   คือ  ความถ่ี (ขอ้มูลจริง) รวมในสดมภท่ี์ 𝑗 
  𝑟  คือ  จ  านวนแถว 
  𝑐  คือ  จ  านวนสดมภ ์

  𝑁  คือ  จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

 วธีิการก าหนดขนาดตัวอย่าง 
Cochran, W.G. (1963) ไดเ้สนอสูตรการค านวณขนาดตวัอยา่งสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยสมมติค่า

สัดส่วนเท่ากบั 0.5 ดงัน้ี 
 
 

𝑛 =
𝑁𝑍2

4𝑁𝑒2 + 𝑍2
 

 

     

     เม่ือ   𝑍  = ค่าท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Standard Normal 
Distribution) เช่น ถา้ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% แบบ 2 หางแลว้ ค่า 𝑍 จะเท่ากบั 1.96 
          𝑒   = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
          𝑁  = จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 
          𝑛   = ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้
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 วธีิการเลอืกตัวอย่างโดยวธีิ 2 ขั้นแบบมีระบบ (Two-Stage Systematic Sampling) 
เป็นการสุ่มตวัอย่างท่ีมีขั้นตอนการเลือกหน่วยตวัอย่างจากประชากร 2 ขั้น โดยเลือกจาก

หน่วยใหญ่ก่อน แลว้จึงเลือกหน่วยอ่ยในหน่วยใหญ่ดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงตามท่ีวางแผนไว ้
2.5.4.1 ขั้นท่ี 1 เลือกกลุ่มของหน่วยตัวอย่างข้ึนมาจ านวนหน่ึง กลุ่มของหน่วย

ตวัอย่างในขั้นแรกเรียกว่า หน่วยตวัอย่างขั้นแรก (Primary Sampling Unit: PSU)  ในการวิจยัน้ีได้
เลือกหน่วยตวัอยา่งขั้นแรกโดยวธีิการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Sampling: SYS) ซ่ึงเป็นวิธีการ
สุ่มตวัอย่างท่ีใช้กบัประชากรจ านวนมาก และรายช่ือของสมาชิกไดเ้รียงล าดบัตามตวัอกัษรหรือ
วธีิการท่ีหลากหลาย โดยท่ีหน่วยตวัอยา่งแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกดว้ยความน่าจะเป็นเท่าๆกนั 
มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

1) เรียงล าดบัท่ีใหก้บัหน่วยทุกหน่วยในประชากร ได ้1, 2, 3, …, 𝑁 
2) ให ้ 𝑛  แทนขนาดตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้
3) ค านวณช่วงการสุ่ม (sampling interval)  แทนดว้ย 𝑘  ซ่ึง  𝑘 =

𝑁

𝑛
  เช่น 

มีประชากร 100 คน ต้องการกลุ่มตวัอย่าง 5 คน จะได้ช่วงการสุ่ม 𝑘 = 100

5
 = 20  หมายความว่า 

ประชากรทุกๆ 20 คน จะถูกเลือกมาเป็นตวัอยา่ง 1 คน 
4) เลือกเลขสุ่มเร่ิมตน้ (random start: 𝑅) ซ่ึง 𝑅 มีค่าอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง 𝑁 โดย

อาจใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายจากล าดบัท่ี 1- 𝑘 มา 1 ล าดบั  
5) หน่วยตวัอยา่งท่ีถูกเลือกรายต่อไปจะถูกก าหนดอยา่งเป็นระบบดว้ย

อตัราส่วน 𝑅, 𝑅 + 𝑘, 𝑅 + 2𝑘, 𝑅 + 3𝑘, 𝑅 + 4𝑘, … , 𝑅 + (𝑛 − 1)𝑘 
6) ในกรณีท่ีค่าของ 𝑅 + 𝑘, 𝑅 + 2𝑘, 𝑅 + 3𝑘, …, 𝑅 + (𝑛 − 1)𝑘 มีค่า

เกิน ใหน้ า 𝑁 ไปลบออก ผลลพัธ์ท่ีไดต้รงกบัล าดบัท่ีของหน่วยใด หน่วยนั้นจะเป็นหน่วยตวัอยา่ง 
2.5.4.2 ขั้นท่ี 2 เลือกหน่วยตวัอย่างจ านวนหน่ึงจากกลุ่มของหน่วยตวัอย่างท่ีสุ่ม

เลือกมาไดใ้นขั้นท่ี 1 และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยตวัอยา่งท่ีเลือกไดใ้นขั้นท่ี 2 กลุ่มของหน่วย
ตวัอย่างในขั้นท่ี 2 เรียกว่า หน่วยตวัอย่างขั้นท่ีสอง (Secondary Sampling Unit: SSU) ในการวิจยัน้ี
ไดเ้ลือกหน่วยตวัอยา่งขั้นท่ี 2 โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย ซ่ึงแต่ละหน่วยตวัอยา่งจะมีโอกาสถูก
เลือกเท่าๆกนั  
 

 เกณฑ์ของ Best&Kahn  
เป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของแบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วน 

(Rating Scale) (Best, J.W. and Kahn J.V., 1993)โดยมีความหมายดงัน้ี  
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ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก  
ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

2.6 ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

เกรียงศัก ด์ิ   แก้วเล็ก  (2551)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน ้ ามันเ ช้ือเพลิงและ
ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการใชก้๊าซ NGV แทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาโดย
ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจ านวน 384 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือความถ่ี และค่าร้อยละ   
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุ 31-40 ปี มีการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษทั  รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท  ใชร้ถป๊ิกอพั ใชน้ ้ ามนัดีเซล  
เติมน ้ามนัสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  คร้ังละ 11-20 ลิตร  เฉล่ีย 301-600 บาท  มีความจ าเป็นตอ้งใชร้ถทุกวนั 
มีพฤติกรรมการเลือกเติมน ้ามนัโดยความสะดวก ไม่ยึดติดเร่ืองราคาและสถานีบริการ  ความคิดเห็น
ต่อความตอ้งการเลือกใช้ก๊าซ NGV แทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบว่า  ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการใช้ก๊าซ 
NGV มีความมัน่ใจในคุณภาพ มีความรู้เร่ืองก๊าซ  NGV  ระดบัปานกลาง มีความคิดเห็นวา่ ขอ้ดีใน
การติดตั้งก๊าซ NGV คือราคาถูกกว่าถึง 3 เท่า  ขอ้เสียคือ เร่ืองศูนยบ์ริการก๊าซ NGV มีน้อยและหา
ยากในแหล่งท่ีห่างไกลชุมชน ไม่มีความมัน่ใจในสถานีบริการ  แต่มีความเห็นวา่  ตอ้งการใหรั้ฐบาล
ขยายสถานีบริการก๊าซ NGV ออกสู่ต่างจงัหวดัหรือทอ้งท่ีห่างไกล 

ชนกธิดา สุภานิช, สุวิมล สาททอง และอนุรักษ์ วรรณะ (2552) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจของผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชก้๊าซ LPG ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
แบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความประหยดั ดา้นความปลอดภยั ดา้นการบริการ ดา้นความคงทนและ
อายุการใช้งาน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง  
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย วยัท างาน อายรุะหวา่ง 25-35 ปี และ 35-44 ปี 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ใชร้ถยนตย์ี่ห้อ Toyota และมี
ความรู้เก่ียวกบัก๊าซ LPG โดยรู้และศึกษามาบา้ง ผูท่ี้แนะน าใหติ้ดตั้งก๊าซคือ เพื่อนและคนรู้จกั ติดตั้ง
ก๊าซมาแลว้ 1 ปีข้ึนไป เติมก๊าซสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง มีความคิดเห็นว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนไดน้้อยกว่า 1,001 บาท  และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใช้
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ก๊าซ LPG มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการบริการ รองลงมาคือ ดา้นความคงทนและอายกุารใชง้าน และ
ดา้นความปลอดภยั  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความปลอดภยั 

นภาพร  อุบล (2554)  ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้ถงัก๊าซ NGV ส าหรับติดในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความส าคญัและเปรียบเทียบควาแตกต่างของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ถงัก๊าซ NGV ส าหรับติดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
กลุ่มตวัอยา่งคือ  เจา้ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีมีขนาดไม่เกิด 7 ท่ีนัง่ซ่ึงใชก้๊าซ NGV เป็นเช้ือเพลิง  
และมาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการเติมก๊าซ  NGV  ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน  สถิติท่ีใช้คือ  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นราย
คู่โดย LSD และใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหูคูณ  ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อาย ุ20-29 ปี  อาชีพพนกังานบริษทั  รายได ้10,000-20,000 บาทต่อเดือน  ใช้
รถยนตย์ีห่้อโตโยตา้  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  
ราคา  การส่งเสริมทางการตลาด  ตามล าดบั และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัจะใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ รายได ้ 
และรถยนตต่์างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นแตกต่างกนั 

ประภาศิริ  ถนัดช่าง  (2550)  ได้ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ของ
ประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา กลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา  
จ  านวน 350 คน สถิติท่ีใชว้เิคราะห์คือ Cross Tabulation และ Chi-square  ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ25-35 ปี มีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี อาชีพรับเหมา
ก่อสร้าง  รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตเ์พราะ
บริษทัมีรูปแบบการคุม้ครองท่ีหลากหลาย ลดปัญหาและขั้นตอนเม่ือเกิดคดีความ เลือกช าระค่าเบ้ีย
ประกนัภยัทุก 6 เดือน ซ้ือประกันภยัคร้ังละต ่ากว่า 3,000 บาท ผลการทดสอบสมตติฐานพบว่า  
ผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะดา้นเพศ  อาย ุ จะมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตแ์ตกต่างกนั
ทุกดา้น ผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะด้านอาชีพจะมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ และ
การเลือกใช้บริการแตกต่างกนั และผูบ้ริโภคท่ีมีคุณลกัษณะดา้นระดบัการศึกษาและรายไดจ้ะมี
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตไ์ม่แตกต่างกนัทุกดา้น 

ยุวพร  พึงพิพฒัน์  (2551)  ได้ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตวัอย่างคือเจา้ของ
รถยนต์ส่วนบุคคลจ านวน 385 ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้คือ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย จากการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี โสด อาชีพพนักงานบริษทั จบ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน ใช้รถยนต์กระบะ และค่าเบ้ีย
ประกนัภยัต่อปีท่ีมากท่ีสุดคือ 5,001-10,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ
ประเภท 3 และท าผา่นตวัแทนบริษทั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในจงัหวดัสมุทรสาครโดยรวม มีค่าเฉล่ียเรียงล าดบัตามปัจจยัจาก
มากไปน้อยดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (มาตรฐานความคุม้ครองท่ีได้รับจากกรมธรรม์) ด้านการ
ส่งเสริมการขาย (การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อการตดิันใจท าประกนัภยั
รถยนต์) ด้านกระบวนการ (การออกให้บริการด้วยความรวดเร็วขณะลูกค้าประสบเหตุ) ด้าน
บุคลากร (พนักงานสามารถแก้ปัญหาในด้านต่างๆให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว) ด้านกายภาพ  
(ส านกังานตกแต่งไดส้วยงาม  มีความโดดเด่น)  ดา้นการจดัจ าหน่าย (สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล
ทางโทรศ พทไ์ดส้ะดวก)  และดา้นราคา (เบ้ียประกนัภยัราคาเหมาะสม) 

แสงทอง  แกว้ลอ้มทรัพย ์ (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัในการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนตข์องผู ้
เอาประกนัภยั และศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนต์ของผูเ้อา
ประกนัภยัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ ผูเ้อาประกันภยัซ่ึงเป็นเจา้ของรถยนต์ส่วน
บุคคลในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน  สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ไคแสควร์ และหาค่าระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยวธีิแครมเมอร์ ว ี ผลการวจิยัพบวา่  1. ปัจจยั
ในการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนต์ของผูเ้อาประกนัภยัโดยรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก  
โดยมีค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัดงัน้ี  ดา้นการบริการ ดา้นความคุม้ครอง และดา้นราคาค่าเบ้ียประกนัภยั   
2. เพศมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความคุม้ครอง  โดยเพศชายมีแนวโนม้ในการตดัสินใจมากกวา่
เพศหญิง  ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความคุม้ครองและดา้นบริการ โดยผูมี้ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรีมีแนวโนม้ในการตดัสินใจมากกวา่ผูมี้ระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี  รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัในการตดัสินใจท าประกนัภยัโดยรวม โดยผูมี้รายได้
สูงกว่า 20,001 บาทข้ึนไป มีแนวโน้มในการตดัสินใจมากกว่าผูมี้รายไดต้  ่ากว่า 20,000 บาท และ
ความรู้เก่ียวกับการประกนัภยัรถยนต์ของผูเ้อาประกนัภยัมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัโดยรวมและ
รายได ้ โดยผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตม์ากมีแนวโนม้ในการตดัสินใจท าประกนัภยั
มากกวา่ผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตน์อ้ย 
 
 
 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ขั้นตอนการวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  ขอบเขตการศึกษา 
3.3  ขนาดตวัอยา่งและการเลือกตวัอยา่ง 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

ตวัแปรอสิระ             ตวัแปรตาม 
    

  ปัจจัยส่วนบุคคล           
- เพศ                  
- อาย ุ                
- ระดบัการศึกษา                 
- สถานภาพ             - การรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์  
- อาชีพ               - ความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊ส 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน           รถยนต ์  
                 - ความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊ส  
                 รถยนตต่์อ 
 

ปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์           - ความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊ส  
- ประเภทรถท่ีใช ้            รถยนตเ์พิ่ม              
- ความเป็นเจา้ของรถ    
- ยีห่อ้   
- ขนาดเคร่ืองยนต ์            
-  อายรุถยนต ์               
- ระยะเวลาท่ีใชแ้ก๊ส                          
- วตุัประสงคใ์นการใชร้ถยนต์          
- ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลงก่อนติดแก๊ส            
- ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลงหลงัติดแก๊ส          
- ประเภทประกนัภยัรถยนต ์                
-  การรับรู้ warranty ของรถยนตเ์ม่ือ            
ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์             
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3.2 ขอบเขตการศึกษา 
 

 ตัวแปร 
3.2.1.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัเก่ียวกบัรถยนต์ และ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัเก่ียวกบัรถยนต์ประกอบด้วย 
ประเภทรถท่ีใช้ ความเป็นเจ้าของรถ ยี่ห้อ ขนาดเคร่ืองยนต์ อายุรถยนต์ ระยะเวลาท่ีใช้แก๊ส 
วตัถุประสงค์ในการใช้รถยนต์ ค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงก่อนติดแก๊ส ค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงหลังติดแก๊ส 
ประเภทประกนัภยัรถยนต ์การรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์การรับรู้ warranty ของรถยนตเ์ม่ือ
ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนตป์ระกอบดว้ย 
การสูญเสียการรับประกนัจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ความเสียหายต่อเคร่ืองยนตแ์ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบแก๊สรถยนต์ ความเสียหายต่อตวัรถยนต์จากการระเบิดและไฟไหมเ้น่ืองจากแก๊สรถยนต์  
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายในรถยนต ์

3.2.1.2 ตวัแปรตาม ประกอบด้วย การรับรู้ประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ ความ
ตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์  ความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์ต่อ ความ
ตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตเ์พิ่ม 
 

 พืน้ที่ 
พื้นท่ีในการศึกษาคือ กรุงเทพมหานคร 

 
 ประชากร 

ประชากรคือ ผูใ้ชร้ถยนตใ์นกรุงเทพมหานครท่ีติดตั้งระบบแก๊ส LPG จ านวน 651,715 คน 
(กรมการขนส่งทางบก, 2557) 
 

 ระยะเวลา 
ระยะเวลาการศึกษาและเก็บแบบสอบถามคือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558 
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3.3 ขนาดตัวอย่างและการเลอืกตัวอย่าง 
 

 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  ค านวณจากสูตรของ William G. Cochran 

(Cochran, W.G. 1963) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% ดงัสูตร 
 

𝑛 =
𝑁𝑍2

4𝑁𝑒2 + 𝑍2
=

651,715(1.96)2

4(651,715)(0.05)2 + 1.962
≈ 384 

 
จะไดข้นาดตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูข้บัข่ีรถยนตร์ะบบแก๊สจ านวน 384 คน  
 

 การเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาน้ีใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง 2 ขั้นแบบมีระบบ (Two-Stage Systematic Sampling) 

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.2.1 การสุ่มขั้นท่ี 1 

1) เรียงล าดบัรายช่ือป๊ัมแก๊ส LPG ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวน 
283 ป๊ัม (𝑁) (กรมธุรกิจพลงังาน, 2556) 

2) สุ่มตวัอยา่งป๊ัม LPG ในกรุงเทพมหานครจ านวน 12 ป๊ัม 
3) ค านวณช่วงการสุ่ม (𝑘) เท่ากบั 283/12 = 23.58 ≈ 24 หมายความวา่ เลือก

ป๊ัมตวัอยา่งมา 1 ป๊ัมทุกๆ 24 ป๊ัม 
4) เลือกเลขสุ่มเร่ิมตน้ (𝑅) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายคือ สุ่มจาก

ล าดบัท่ี 1-24 ซ่ึงผูว้จิยัสุ่มไดล้ าดบัท่ี 22 เป็นป๊ัมแรกของกลุ่มตวัอยา่ง 
5) สุ่มป๊ัมตวัอยา่งท่ีเหลือจนครบ 12 ป๊ัมอยา่งเป็นระบบ โดยใชช่้วงห่างทุกๆ 

24 ป๊ัม จะไดป๊ั้มล าดบัท่ี 46, 70, 94, 118, 142, 166, 190, 214, 238, 262 และ 3 ซ่ึงมีรายช่ือป๊ัมดงัน้ี 
(1) ล าดบัท่ี 22 บริษทั เจ.อาร์.แก๊ส คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั เขตลาดกระบงั 
(2) ล าดบัท่ี 46 บริษทั ซมัโก เซอร์วสิ จ  ากดั เขตสะพานสูง 
(3) ล าดบัท่ี 70 บริษทั สุรียก์ุลปิโตรเลียม จ ากดั เขตสาทร 
(4) ล าดบัท่ี 94 บริษทั ส.รุ่งเฉลิม จ ากดั เขตหว้ยขวาง 
(5) ล าดบัท่ี 118 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คาร์แก๊สบริการ เขตจตุจกัร 
(6) ล าดบัท่ี 142 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พี.ที.แก๊ส เขตตล่ิงชนั 
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(7) ล าดบัท่ี 166 บริษทั ที-เอ ควิค จ  ากดั เขตบางกะปิ 
(8) ล าดบัท่ี 190 บริษทั ปิโตรเลียมแก๊ส จ ากดั เขตบางเขน 
(9) ล าดบัท่ี 214 บริษทั พิมลรุ่งเรือง (1991) จ ากดั เขตบางซ่ือ 
(10)  ล าดบัท่ี 238 บริษทั ทีพีเอส กรีน จ ากดั เขตบางบอน 
(11)  ล าดบัท่ี 262 บริษทั พเอสเอ็ม เอน็เนอยี ่จ  ากดั เขตประเวศ 
(12)  ล าดบัท่ี 3 บริษทั จิรชยัแก๊ส จ ากดั เขตมีนบุรี 

3.3.2.2 การสุ่มขั้นท่ี 2 
ในแต่ละป๊ัมท่ีถูกเลือกเป็นตวัอย่างจากการสุ่มขั้นท่ี 1 จะสุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้

รถยนต์ท่ีติดตั้งระบบแก๊ส LPG จ านวนเท่าๆกัน 32 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยสุ่ม
รถยนตท่ี์เขา้มาใชบ้ริการในป๊ัมทุกๆ 5 คนั 
 

3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 ลกัษณะแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัระบบ

แก๊สรถยนต์  ประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 
ตอนดงัน้ี 

3.4.1.1 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
เป็นค าถามให้เลือกตอบประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) และประเภทจดัอนัดบั 

(Ordinal Scale) จ านวน 18 ข้อ ประกอบด้วยขอ้มูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทรถท่ีใช้ ความเป็นเจ้าของรถ ยี่ห้อ ขนาดเคร่ืองยนต์ อายุรถยนต์ 
ระยะเวลาท่ีใช้แก๊ส วตัถุประสงค์ในการใช้รถยนต์  ค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงก่อนติดแก๊ส  ค่าใช้จ่าย
เช้ือเพลิงหลงัติดแก๊ส ประเภทประกนัภยัรถยนต์ การรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์ การรับรู้ 
warranty ของรถยนตเ์ม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์

3.4.1.2 ตอนท่ี 2  ระดบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์
เป็นค าถามประเภทมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัเรียงจาก มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จ านวน 5 ขอ้ ประกอบด้วย การสูญเสียการรับประกันจาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ ความเสียหายต่อเคร่ืองยนต์และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบแก๊สรถยนต์ ความ
เสียหายต่อตวัรถยนต์จากการระเบิดและไฟไหมเ้น่ืองจากแก๊สรถยนต์  ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  ความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลภายในรถยนต ์
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3.4.1.3 ตอนท่ี 3  ความตอ้งการประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
เ ป็นค าถามให้ เ ลือกตอบประเภทนามบัญญัติ  (Nominal Scale) จ านวน 5 ข้อ 

ประกอบดว้ย ความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์ความคุม้ครองท่ีตอ้งการ ความตอ้งการ
ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์กรณีศูนยติ์ดตั้งให้ ความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์ต่อ   
และความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตเ์พิ่ม 

3.4.1.4 ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
เป็นค าถามปลายเปิด 

 
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

3.4.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รายละเอียด หลักการส าคัญของแก๊ส LPG และ
ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์

3.4.2.2 ศึกษาวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดในการศึกษา และนิยามตวัแปรเพื่อสร้าง
แบบสอบถาม 

3.4.2.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งเหมาะสมทั้งดา้นโครงสร้าง เน้ือหา และภาษาท่ีใช ้
 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษาคือ ผูใ้ชร้ถยนตใ์นกรุงเทพมหานครท่ีติดตั้งระบบ

แก๊ส LPG จ  านวน 384 คน 
2) ก าหนดสถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3) ออกแบบและสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนในหวัขอ้ 3.4.2 
4) เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่าง 2 ขั้นแบบมีระบบ (Two-Stage 

Systematic Sampling)  
5) เก็บขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558 
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3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เม่ือผูว้จิยัไดแ้บบสอบถามครบตามจ านวนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ผูว้จิยัจะตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้ นจึงน าข้อมูลทั้ งหมดมาลงรหัส และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอร์ชัน่ 22.0 โดยสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 

 
 สถิติเชิงพรรณนา 

หาค่าร้อยละของแบบสอบถามตอนท่ี 1 และตอนท่ี 3 ส าหรับตอนท่ี 2 จะศึกษาระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนตโ์ดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แลว้แปลผลค่าเฉล่ียโดยเทียบกบัเกณฑข์อง Best&Kahn (Best, J.W. and Kahn J.V., 1993) 
 

 สถิติเชิงอนุมาน 
3.6.2.1 ใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื่อวเิคราะห์ 

1) ความเป็นอิสระกนัระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการรับรู้ประกนัภยัระบบ
แก๊สรถยนต ์

2) ความเป็นอิสระกนัระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการซ้ือ
ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์

3) ความเป็นอิสระกนัระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการซ้ือ
ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตต่์อ 

4) ความเป็นอิสระกนัระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการซ้ือ
ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตเ์พิ่ม 

3.6.2.2 ใชส้ถิติที (t-test Statistics) เพื่อวเิคราะห์ 
1) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบ

แก๊สรถยนต ์จ าแนกตามความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
2) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบ

แก๊สรถยนต ์จ าแนกตามความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตต่์อ 
3) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบ

แก๊สรถยนต ์จ าแนกตามความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตเ์พิ่ม



 

 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์ไดท้  าการวเิคราะห์
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งผูข้บัข่ีรถยนตท่ี์ติดตั้งระบบแก๊ส LPG จ านวน 384 คน โดยแบ่งผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลจ าแนกตามประเภทสถิติออกเป็นหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

4.1  ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2  การรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
4.3  ความต้องการประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือ

ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
 

4.1 ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตวัอยา่งผูข้บัข่ีรถยนตท่ี์ติดตั้งระบบแก๊ส LPG จ านวน 384 คน มีขอ้มูลส่วนบุคคลใน
ดา้นต่างๆ โดยภาพรวมดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 307 79.9 
หญิง 77 20.1 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 30 ปี 113 29.4 

30-39  ปี 148 38.5 
40 ปีข้ึนไป 123 32.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี หรือต ่ากวา่ 288 75.0 
สูงกวา่ปริญญาตรี 96 25.0 

สถานภาพ 
โสด 207 53.9 

สมรส หมา้ย หรือหยา่ร้าง 177 46.1 

อาชีพ 

ขา้ราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ 92 24.0 
ท าธุรกิจส่วนตวั 88 22.9 

พนกังานบริษทัเอกชน 155 40.4 
อ่ืนๆ 49 12.8 

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 

1-20,000 บาท 125 32.6 
20,001-30,000 บาท 97 25.3 
30,001-40,000 บาท 66 17.2 
40,001 บาทข้ึนไป 96 25.0 

ประเภทรถ 
รถกระบะ 30 7.8 
รถเก๋ง 354 92.2 

ความเป็นเจา้ของรถ 
เป็น 315 82.0 

ไม่เป็น 69 18.0 

ยีห่อ้ 
Toyota 155 40.4 
Honda 88 22.9 
อ่ืนๆ 141 36.7 

ขนาดเคร่ืองยนต ์
ต ่ากวา่ 1,800 CC 248 64.6 
2,000 CC ข้ึนไป 136 35.4 

อายรุถยนต ์

0-1 ปี 70 18.2 
1-4 ปี 178 46.4 
4-7 ปี 84 21.9 

7 ปีข้ึนไป 52 13.5 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาท่ีใชแ้ก๊ส 
0-1 ปี 162 42.2 
1-3 ปี 163 42.4 

3 ปีข้ึนไป 59 15.4 

วตัถุประสงคใ์นการใชร้ถยนต ์
เดินทางไปกลบัท่ีท างาน 185 48.2 

ประกอบอาชีพ 149 38.8 
ท่องเท่ียว 50 13.0 

ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงก่อนติดแก๊ส 
1-3,000 บาท 169 44.0 

3,001-5,000 บาท 126 32.8 
5,001 บาทข้ึนไป 89 23.2 

ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงหลงัติดแก๊ส 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1,00 บาท 122 31.8 

1,001-2,000 บาท 138 35.9 
2,001 บาทข้ึนไป 124 32.3 

ประเภทประกนัภยัรถยนต ์

เฉพาะ พรบ. 17 4.4 
ประเภท 1 224 58.3 

ประเภท 2 หรือ 2+ 86 22.4 
ประเภท 3 หรือ 3+ 57 14.9 

การรับทราบวา่บริษทัผูผ้ลิต
รถยนตจ์ะปฏิเสธการรับประกนั

เคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้งแก๊ส 

ทราบ 244 63.5 
ไม่ทราบ 140 36.5 

 
จากตารางท่ี 4.1 สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชาย อายไุม่เกิน 39 ปี จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากว่า สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
เกิน 20,000 บาท ขบัรถเก๋งของตนเองเพื่อเดินทางไปกลบัท่ีท างาน รองลงมาเพื่อประกอบอาชีพ  ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นรถยี่ห้อ Toyota ขนาดต ่ากว่า 1,800 CC  อายุรถ 1-4 ปี  ติดแก๊สมาไม่เกิน 3 ปี  โดยมี
ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงก่อนติดแก๊สนอ้ยกวา่ 3,000 บาท รองลงมา 3,001-5,000 บาท  แต่เม่ือติดแก๊สแลว้ 
ค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 1,001-2,000 บาท รองลงมาน้อยกว่า 1,000 บาท ท าประกนัรถยนต์ประเภท 1 และ
ทราบวา่บริษทัผูผ้ลิตรถยนตจ์ะปฏิเสธการรับประกนัเคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้งแก๊ส 
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4.2 การรับรู้ประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ 
 

ผลการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัเก่ียวกบัรถยนต์ และความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ แสดงดงั
ตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที ่4.2   ผลการวเิคราะห์ความเป็นอิสระกนัระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัรถยนต์
กบัการรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์

 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของการรับรู้
ประกนัภัยระบบแก๊ส

รถยนต์ 
𝝌𝟐 p-value 

รับรู้ ไม่รับรู้ 
การรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์ 81.5 18.5   

เพศ 
ชาย 83.7 16.3 

4.930 0.026 
หญิง 72.7 27.3 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 30 ปี 85.0 15.0 

16.673 0.000 30-39 ปี 88.5 11.5 
40 ปีข้ึนไป 69.9 30.1 

ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี หรือต ่ากวา่ 76.0 24.0 

22.861 0.000 
สูงกวา่ปริญญาตรี 97.9 2.1 

สถานภาพ 
โสด 86.5 13.5 

7.340 0.007 
สมรส หมา้ย หยา่ร้าง 75.7 24.3 

อาชีพ 

ขา้ราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ 87.0 13.0 

37.123 0.000 
ท าธุรกิจส่วนตวั 63.6 36.4 

พนกังานบริษทัเอกชน 92.3 7.7 
อ่ืนๆ 69.4 30.6 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของการรับรู้
ประกนัภัยระบบแก๊ส

รถยนต์ 
𝝌𝟐 p-value 

รับรู้ ไม่รับรู้ 

รายไดเ้ฉล่ีย/
เดือน 

1-20,000 บาท 80.8 19.2 

23.550 0.000 
20,001-30,000 บาท 91.8 8.2 
30,001-40,000 บาท 89.4 10.6 
40,001 บาทข้ึนไป 66.7 33.3 

ประเภทรถ 
รถกระบะ 50.0 50.0 

21.440 0.000 
รถเก๋ง 84.2 15.8 

ความเป็นเจา้ของ
รถ 

เป็น 81.9 18.1 
0.181 0.671 

ไม่เป็น 79.7 20.3 

ยีห่อ้ 
Toyota 81.9 18.1 

5.243 0.073 Honda 88.6 11.4 
อ่ืนๆ 76.6 23.4 

ขนาดเคร่ืองยนต ์
ต ่ากวา่ 1,800 CC 89.5 10.5 

29.779 0.000 
2,000 CC ข้ึนไป 66.9 33.1 

อายรุถยนต ์

0-1 ปี 98.6 1.4 

27.453 0.000 
1-4 ปี 81.5 18.5 
4-7 ปี 79.8 20.2 

7 ปีข้ึนไป 61.5 38.5 

ระยะเวลา 
ท่ีใชแ้ก๊ส 

0-1 ปี 87.7 12.3 
8.837 0.012 1-3 ปี 79.1 20.9 

3 ปีข้ึนไป 71.2 28.8 

วตัถุประสงคใ์น
การใชร้ถยนต ์

เดินทางไปกลบัท่ีท างาน 82.2 17.8 
7.699 0.021 ประกอบอาชีพ 76.5 23.5 

ท่องเท่ียว 94.0 6.0 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของการรับรู้
ประกนัภัยระบบแก๊ส

รถยนต์ 
𝝌𝟐 p-value 

รับรู้ ไม่รับรู้ 
ค่าใชจ่้าย 

เช้ือเพลิงก่อน 
ติดแก๊ส 

1-3,000 บาท 81.1 18.9 
15.032 0.001 3,001-5,000 บาท 90.5 9.5 

5,001 บาทข้ึนไป 69.7 30.3 

ค่าใชจ่้าย 
เช้ือเพลิงหลงั 
ติดแก๊ส 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
1,000 บาท 

75.4 24.6 
10.277 0.006 

1,001-2,000 บาท 89.9 10.1 
2,001 บาทข้ึนไป 78.2 21.8 

ประเภทประกนัภยั
รถยนต ์

เฉพาะ พรบ. 64.7 35.3 

5.575 0.134 
ประเภท 1 83.0 17.0 

ประเภท 2 หรือ 2+ 84.9 15.1 
ประเภท 3 หรือ 3+ 75.4 24.6 

 
จากตาราง 4.2 สรุปผลการวเิคราะห์ไดว้า่ ความเป็นเจา้ของรถ ยีห่อ้ และประเภทประกนัภยั

รถยนต ์เท่านั้นท่ีไม่มีผลต่อการรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
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4.3 ความต้องการประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ และปัจจัยทีม่ผีลต่อความต้องการ
ประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ 

 
 ความต้องการประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ 

 
ตารางที ่4.3  จ  านวนและร้อยละของความตอ้งการประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
 

ความต้องการประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือประกนัภยัระบบ 
แก๊สรถยนต ์

ซ้ือ 279 89.1 
ไม่ซ้ือ 34 10.9 

ซ้ือความคุม้ครอง 

การรับประกนัคุณภาพของ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ 

33 11.8 

การระเบิดและไฟไหม ้ 21 7.5 
ทั้ง 2 อยา่ง 225 80.6 

ถา้ศูนยติ์ดตั้งแก๊สซ้ือประกนั
แก๊สให ้ท่านตอ้งการหรือไม่ 

ตอ้งการแมจ่้ายเงินเพิ่ม 88 31.5 
ตอ้งการถา้ไม่จ่ายเงินเพิ่ม 177 63.4 
ไม่ตอ้งการแมไ้ดส่้วนลด 14 5.0 

ซ้ือต่อเม่ือหมดประกนั 
ซ้ือต่อ 264 94.6 

ไม่ซ้ือต่อ 15 5.4 

ซ้ือเพิ่มส าหรับรถคนัอ่ืน 
ซ้ือเพิ่ม 247 88.5 

ไม่ซ้ือเพิ่ม 32 11.5 
 

จากตารางท่ี 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเลือกซ้ือความคุม้ครอง
ทดแทนการรับประกนัคุณภาพของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์และคุม้ครองการระเบิดและไฟไหม ้ (ซ้ือ
ทั้ง 2 แบบ)  ต้องการประกันภยัน้ีถ้าศูนย์ติดตั้งแก๊สซ้ือให้และไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ต้องการซ้ือ
ประกนัน้ีต่อเม่ือหมดอาย ุ และตอ้งการซ้ือเพิ่มส าหรับรถคนัอ่ืน 
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 การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ ทีม่ีผลต่อความต้องการซ้ือ
ประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ 

จากหวัขอ้ 4.2 การรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์น ากลุ่มตวัอยา่งท่ีรับรู้ประกนัภยัระบบ
แก๊สรถยนต ์313 คนมาวเิคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4   ผลการวเิคราะห์ความเป็นอิสระกนัระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัรถยนต์

กบัความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของความ
ต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ 

𝝌𝟐 p-value 

ซ้ือ ไม่ซ้ือ 

เพศ 
ชาย 88.3 11.7 

0.975 0.324 
หญิง 92.9 7.1 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 30 ปี 92.7 7.3 

8.288 0.016 30-39 ปี 83.2 16.8 
40 ปีข้ึนไป 94.2 5.8 

ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี หรือต ่ากวา่ 85.4 14.6 

10.587 0.001 
สูงกวา่ปริญญาตรี 97.9 2.1 

สถานภาพ 
โสด 91.1 8.9 

1.599 0.206 
สมรส หมา้ หยา่ร้าง 86.6 13.4 

อาชีพ 

ขา้ราชการ หรือ
รัฐวสิาหกิจ 

90.0 10.0 

2.296 0.513 ท าธุรกิจส่วนตวั 87.5 12.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 90.9 9.1 

อ่ืนๆ 82.4 17.6 

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 

1-20,000 บาท 89.1 10.9 

8.421 0.038 
20,001-30,000 บาท 83.1 16.9 
30,001-40,000 บาท 98.3 1.7 
40,001 บาทข้ึนไป 89.1 10.9 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของความ
ต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ 

𝝌𝟐 p-value 

ซ้ือ ไม่ซ้ือ 

ประเภทรถ 
รถกระบะ 93.3 6.7 

0.286 0.592 
รถเก๋ง 88.9 11.1 

ความเป็น 
เจา้ของรถ 

เป็น 89.5 10.5 
0.240 0.624 

ไม่เป็น 87.3 12.7 

ยีห่อ้ 
Toyota 92.1 7.9 

4.113 0.128 Honda 91.0 9.0 
อ่ืนๆ 84.3 15.7 

ขนาดเคร่ืองยนต ์
ต ่ากวา่ 1,800 CC 91.0 9.0 

2.710 0.100 
2,000 CC ข้ึนไป 84.6 15.4 

อายรุถยนต ์

0-1 ปี 100.0 0 

22.610 0.000 
1-4 ปี 91.7 8.3 
4-7 ปี 77.6 22.4 

7 ปีข้ึนไป 78.1 21.9 

ระยะเวลาท่ีใชแ้ก๊ส 
0-1 ปี 95.8 4.2 

20.380 0.000 1-3 ปี 87.6 12.4 
3 ปีข้ึนไป 71.4 28.6 

วตัถุประสงคใ์น
การใชร้ถยนต ์

เดินทางไปกลบัท่ี
ท างาน 

90.1 9.9 
0.365 0.833 

ประกอบอาชีพ 88.6 11.4 
ท่องเท่ียว 87.2 12.8 

ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิง
ก่อนติดแก๊ส 

1-3,000 บาท 90.5 9.5 
8.546 0.014 3,001-5,000 บาท 93.0 7.0 

5,001 บาทข้ึนไป 79.0 21.0 
 



55 

ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของความ
ต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ 

𝝌𝟐 p-value 

ซ้ือ ไม่ซ้ือ 

ค่าใชจ่้าย
เช้ือเพลิงหลงั 
ติดแก๊ส 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
1,000 บาท 

88.0 12.0 
0.163 0.922 

1,001-2,000 บาท 89.5 10.5 
2,001 บาทข้ึนไป 89.7 10.3 

ประเภท
ประกนัภยั
รถยนต ์

เฉพาะ พรบ. 90.9 9.1 

26.410 0.000 
ประเภท 1 96.2 3.8 

ประเภท 2 หรือ 2+ 79.5 20.5 
ประเภท 3 หรือ 3+ 74.4 25.6 

 
จากตารางท่ี 4.4  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุรถยนต์  

ระยะเวลาท่ีใช้แก๊ส  ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงก่อนติดแก๊ส และประเภทประกนัภยัรถยนต ์มีผลต่อความ
ตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
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 การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ ทีม่ีผลต่อความต้องการซ้ือ
ประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ต่อ 

จากหัวขอ้ 4.2 และ 4.3.2 การรับรู้และความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์  น า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีรับรู้และตอ้งการซ้ือ 279 คน มาวเิคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5   ผลการวเิคราะห์ความเป็นอิสระกนัระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัรถยนต์

กบัความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตต่์อ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของความต้องการ
ซ้ือประกนัภัยระบบแก๊ส

รถยนต์ต่อ 
𝝌𝟐 p-value 

ซ้ือต่อ ไม่ซ้ือต่อ 

เพศ 
ชาย 93.8 6.2 

1.498 0.221 
หญิง 98.1 1.9 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 30 ปี 91.0 9.0 

3.789 0.150 30-39 ปี 97.2 2.8 
40 ปีข้ึนไป 95.1 4.9 

ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี หรือต ่ากวา่ 96.8 3.2 

5.238 0.022 
สูงกวา่ปริญญาตรี 90.2 9.8 

สถานภาพ 
โสด 93.9 6.1 

0.444 0.505 
สมรส หมา้ หยา่ร้าง 95.7 4.3 

อาชีพ 

ขา้ราชการ หรือ 
รัฐวสิากิจ 

98.6 1.4 

5.960 0.114 ท าธุรกิจส่วนตวั 91.8 8.2 
พนกังานบริษทัเอกชน 92.3 7.7 

อ่ืนๆ 100.0 0 

รายไดเ้ฉล่ีย/
เดือน 

1-20,000 บาท 95.6 4.4 

0.419 0.936 
20,001-30,000 บาท 94.6 5.4 
30,001-40,000 บาท 93.1 6.9 
40,001 บาทข้ึนไป 94.7 5.3 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของความต้องการ
ซ้ือประกนัภัยระบบแก๊ส

รถยนต์ต่อ 
𝝌𝟐 p-value 

ซ้ือต่อ ไม่ซ้ือต่อ 

ประเภทรถ 
รถกระบะ 78.6 21.4 

7.466 0.006 
รถเก๋ง 95.5 4.5 

ความเป็นเจา้ของ
รถ 

เป็น 94.8 5.2 
0.087 0.768 

ไม่เป็น 93.8 6.3 

ยีห่อ้ 
Toyota 92.3 7.7 

2.320 0.314 Honda 97.2 2.8 
อ่ืนๆ 95.6 4.4 

ขนาดเคร่ืองยนต ์
ต ่ากวา่ 1,800 CC 95.0 5.0 

0.261 0.609 
2,000 CC ข้ึนไป 93.5 6.5 

อายรุถยนต ์

0-1 ปี 95.7 4.3 

8.929 0.030 
1-4 ปี 96.2 3.8 
4-7 ปี 86.5 13.5 

7 ปีข้ึนไป 100.0 0 

ระยะเวลา 
ท่ีใชแ้ก๊ส 

0-1 ปี 94.9 5.1 
2.363 0.307 1-3 ปี 92.9 7.1 

3 ปีข้ึนไป 100.0 0 

วตัถุประสงคใ์น
การใชร้ถยนต ์

เดินทางไปกลบัท่ี
ท างาน 

94.9 5.1 
1.194 0.550 

ประกอบอาชีพ 93.1 6.9 
ท่องเท่ียว 97.6 2.4 

ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิง
ก่อนติดแก๊ส 

1-3,000 บาท 95.2 4.8 
0.909 0.635 3,001-5,000 บาท 95.3 4.7 

5,001 บาทข้ึนไป 91.8 8.2 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของความต้องการ
ซ้ือประกนัภัยระบบแก๊ส

รถยนต์ต่อ 
𝝌𝟐 p-value 

ซ้ือต่อ ไม่ซ้ือต่อ 

ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิง
หลงัติดแก๊ส 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
1,000 บาท 

92.6 7.4 
0.926 0.629 

1,001-2,000 บาท 95.5 4.5 
2,001 บาทข้ึนไป 95.4 4.6 

ประเภท
ประกนัภยัรถยนต ์

เฉพาะ พรบ. 100.0 0 

4.054 0.256 
ประเภท 1 95.5 4.5 

ประเภท 2 หรือ 2+ 94.8 5.2 
ประเภท 3 หรือ 3+ 87.5 12.5 

 
จากตาราง 4.5 สรุปผลการวเิคราะห์ไดว้า่ ระดบัการศึกษา และอายรุถยนต ์เท่านั้นท่ีมีผลต่อ

ความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตต่์อ 
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 การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ ทีม่ีผลต่อความต้องการซ้ือ
ประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์เพิม่ 

จากหัวขอ้ 4.2 และ 4.3.2 การรับรู้และความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์  น า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีรับรู้และตอ้งการซ้ือ 279 คน มาวเิคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6   ผลการวเิคราะห์ความเป็นอิสระกนัระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัรถยนต์

กบัความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตเ์พิ่ม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของความต้องการ
ซ้ือประกนัภัยระบบแก๊ส

รถยนต์เพิม่ 
𝝌𝟐 p-value 

ซ้ือเพิม่ ไม่ซ้ือเพิม่ 

เพศ 
ชาย 89.9 10.1 

2.145 0.143 
หญิง 82.7 17.3 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 30 ปี 83.1 16.9 

3.744 0.154 30-39 ปี 90.8 9.2 
40 ปีข้ึนไป 91.4 8.6 

ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี หรือต ่ากวา่ 91.4 8.6 

4.740 0.029 
สูงกวา่ปริญญาตรี 82.6 17.4 

สถานภาพ 
โสด 88.3 11.7 

0.013 0.908 
สมรส หมา้ย หยา่ร้าง 88.8 11.2 

อาชีพ 

ขา้ราชการ หรือ
รัฐวสิาหกิจ 

88.9 11.1 

1.274 0.735 ท าธุรกิจส่วนตวั 89.8 10.2 
พนกังานบริษทัเอกชน 89.2 10.8 

อ่ืนๆ 82.1 17.9 

รายไดเ้ฉล่ีย/
เดือน 

1-20,000 บาท 87.8 12.2 

3.409 0.333 
20,001-30,000 บาท 91.9 8.1 
30,001-40,000 บาท 91.4 8.6 
40,001 บาทข้ึนไป 82.5 17.5 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของความต้องการ
ซ้ือประกนัภัยระบบแก๊ส

รถยนต์เพิม่ 
𝝌𝟐 p-value 

ซ้ือเพิม่ ไม่ซ้ือเพิม่ 

ประเภทรถ 
รถกระบะ 100.0 0 

1.910 0.167 
รถเก๋ง 87.9 12.1 

ความเป็นเจา้ของ
รถ 

เป็น 89.2 10.8 
0.554 0.457 

ไม่เป็น 85.4 14.6 

ยีห่อ้ 
 

Toyota 86.3 13.7 
1.941 0.379 Honda 87.3 12.7 

อ่ืนๆ 92.3 7.7 

ขนาดเคร่ืองยนต ์
ต ่ากวา่ 1,800 CC 87.6 12.4 

0.593 0.441 
2,000 CC ข้ึนไป 90.9 9.1 

อายรุถยนต ์

0-1 ปี 87.0 13.0 

14.586 0.002 
1-4 ปี 82.7 17.3 
4-7 ปี 100.0 0 

7 ปีข้ึนไป 100.0 0 

ระยะเวลา 
ท่ีใชแ้ก๊ส 

0-1 ปี 89.0 11.0 
5.335 0.069 1-3 ปี 85.0 15.0 

3 ปีข้ึนไป 100.0 0 

วตัถุประสงคใ์น
การใชร้ถยนต ์

เดินทางไปกลบัท่ี
ท างาน 

86.9 13.1 
1.105 0.575 

ประกอบอาชีพ 89.1 10.9 
ท่องเท่ียว 92.7 7.3 

ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิง
ก่อนติดแก๊ส 

1-3,000 บาท 83.9 16.1 
9.002 0.011 3,001-5,000 บาท 88.7 11.3 

5,001 บาทข้ึนไป 100.0 0 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
และปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ร้อยละของความต้องการ
ซ้ือประกนัภัยระบบแก๊ส

รถยนต์เพิม่ 
𝝌𝟐 p-value 

ซ้ือเพิม่ ไม่ซ้ือเพิม่ 

ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิง
หลงัติดแก๊ส 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
1,000 บาท 

86.4 13.6 
1.135 0.567 

1,001-2,000 บาท 91.0 9.0 
2,001 บาทข้ึนไป 87.4 12.6 

ประเภทประกนัภยั
รถยนต ์

เฉพาะ พรบ. 70.0 30.0 

8.653 0.034 
ประเภท 1 86.6 13.4 

ประเภท 2 หรือ 2+ 91.4 8.6 
ประเภท 3 หรือ 3+ 100.0 0 

 
จากตารางท่ี 4.6 สรุปผลการวเิคราะห์ไดว้า่  ระดบัการศึกษา  อายรุถยนต ์ ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิง

ก่อนติดแก๊ส  และประเภทประกนัภยัรถยนต์ เท่านั้นท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบ
แก๊สรถยนตเ์พิ่ม 
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 ความคิดเห็นเกีย่วกบัความเส่ียงเมื่อติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ 
กลุ่มตวัอย่างผูข้บัข่ีรถยนต์ท่ีติดตั้งระบบแก๊ส LPG จ านวน 384 คน มีระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์ ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7   ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือ

ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต ์

 
จากตารางท่ี 4.7 สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้ง

ระบบแก๊สทั้ง 5 ด้านซ่ึงได้แก่ สูญเสียการรับประกันจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์  ความเสียหายต่อ
เคร่ืองยนตแ์ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบแก๊สรถยนต ์ ความเสียหายต่อตวัรถยนตจ์ากการระเบิดและ

ความเส่ียง 

ความถี่ของผู้ตอบจ าแนกตามระดบัความคดิเห็น 
ต่อความเส่ียงเมือ่ตดิตั้งระบบแก๊สรถยนต์ �̅� S.D. 

ระดบั 
ความเส่ียง 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. สูญเสียการ
รับประกนัจาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์

35 100 135 87 27 3.08 1.063 ปานกลาง 

2. ความเสียหายต่อ
เคร่ืองยนต ์และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบ 
แก๊สรถยนต ์

32 77 148 103 24 2.97 1.027 ปานกลาง 

3. ความเสียหายต่อตวั
รถยนตจ์ากการระเบิด
และไฟไหมเ้น่ืองจาก
ระบบแก๊สรถยนต ์

52 107 132 83 10 3.28 1.032 ปานกลาง 

4. ความเสียหายต่อ
ชีวติและทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก 

31 105 122 112 14 3.07 1.016 ปานกลาง 

5. ความเสียหายต่อ
ชีวติและทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายในรถยนต ์

41 84 121 123 15 3.03 1.060 ปานกลาง 
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ไฟไหมเ้น่ืองจากแก๊สรถยนต ์ ความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  ความเสียหาย
ต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลภายในรถยนต ์ ในระดบัปานกลาง 

 
 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเส่ียงเมื่อติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์
ระหว่างผู้ทีต้่องการและไม่ต้องการซ้ือประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ 

จากหวัขอ้ 4.2 การรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์น ากลุ่มตวัอยา่งท่ีรับรู้ประกนัภยัระบบ
แก๊สรถยนต ์313 คนมาวเิคราะห์  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊ส

รถยนตก์บัความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
 

ความเส่ียง 
ซ้ือ ไม่ซ้ือ 

t – test p-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. สูญเสียการรับประกนัจาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ 

3.18 1.046 2.15 0.657 5.594 0.000 

2. ความเสียหายต่อเคร่ืองยนต ์
และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
แก๊สรถยนต ์

3.06 0.963 2.26 0.666 4.682 0.000 

3. ความเสียหายต่อตวัรถยนต์
จากการระเบิดและไฟไหม้
เน่ืองจากแก๊สรถยนต ์

3.38 1.014 2.41 0.657 5.427 0.000 

4. ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

3.10 0.999 2.44 0.613 3.761 0.000 

5. ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายใน
รถยนต ์

3.07 1.012 2.26 0.710 4.514 0.000 

 
จากตารางท่ี 4.8  สรุปผลการวิเคราะห์ไดว้่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือ

ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ทั้ ง 5 ด้าน แตกต่างกันระหว่างผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือประกันภยัระบบแก๊ส
รถยนต ์
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 การเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเส่ียงเมื่อติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์
ระหว่างผู้ทีต้่องการและไม่ต้องการซ้ือประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ต่อ 

จากหัวขอ้ 4.2 และ 4.3.2 การรับรู้และความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์  น า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีรับรู้และตอ้งการซ้ือ 279 คน มาวเิคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊ส

รถยนตก์บัความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตต่์อ 
 

ความเส่ียง 
ซ้ือต่อ ไม่ซ้ือต่อ 

t – test p-value 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. สูญเสียการรับประกนัจาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ 

3.17 1.058 3.33 0.816 -0.599 0.549 

2. ความเสียหายต่อเคร่ืองยนต ์
และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
แก๊สรถยนต ์

3.06 0.961 3.07 1.033 -0.024 0.981 

3. ความเสียหายต่อตวัรถยนต์
จากการระเบิดและไฟไหม้
เน่ืองจากแก๊สรถยนต ์

3.39 1.018 3.27 0.961 0.444 0.657 

4. ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

3.10 1.008 3.13 0.834 -0.131 0.896 

5. ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายใน
รถยนต ์

3.07 1.024 3.07 0.799 0.020 0.984 

 
จากตารางท่ี 4.9 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือ

ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนัระหว่างผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือประกนัภยัระบบแก๊ส
รถยนตต่์อ 
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 การเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเส่ียงเมื่อติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์
ระหว่างผู้ทีต้่องการและไม่ต้องการซ้ือประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์เพิม่ 

จากหัวขอ้ 4.2 และ 4.3.2 การรับรู้และความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์  น า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีรับรู้และตอ้งการซ้ือ 279 คน มาวเิคราะห์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊ส

รถยนตก์บัความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตเ์พิ่ม 
 

ความเส่ียง 
ซ้ือเพิม่ ไม่ซ้ือเพิม่ 

t – test p-value 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. สูญเสียการรับประกนัจาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ 

3.29 1.025 2.31 0.780 5.185 0.000 

2. ความเสียหายต่อเคร่ืองยนต ์
และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
แก๊สรถยนต ์

3.17 0.963 2.25 0.440 5.302 0.000 

3. ความเสียหายต่อตวัรถยนต์
จากการระเบิดและไฟไหม้
เน่ืองจากแก๊สรถยนต ์

3.48 1.011 2.59 0.615 4.847 0.000 

4. ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

3.20 1.007 2.34 0.483 4.727 0.000 

5. ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภายใน
รถยนต ์

3.18 1.014 2.22 0.420 5.311 0.000 

 
จากตารางท่ี 4.10 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือ

ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ทั้ ง 5 ด้าน แตกต่างกันระหว่างผูท่ี้ซ้ือและไม่ซ้ือประกันภยัระบบแก๊ส
รถยนตเ์พิ่ม 
 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

 ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างผูข้บัข่ีรถยนต์ติดตั้งระบบแก๊ส LPG ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 39 ปี       

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต ่ากว่า สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนังานบริษทัเอกชน    
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ขบัรถเก๋งของตนเองเพื่อเดินทางไปกลบัท่ีท างาน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นรถยีห่อ้ Toyota ขนาดไม่เกิน 1,800 CC อายรุถ 1-4 ปี ติดแก๊สมาไม่เกิน 3 ปี  โดยมีค่าใชจ่้าย
เช้ือเพลิงก่อนติดแก๊สนอ้ยกวา่ 3,000 บาท แต่เม่ือติดแก๊สแลว้ ค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 1,001-2,000 บาท และ
ท าประกนัรถยนตป์ระเภท 1 เป็นหลกั รวมถึงทราบวา่บริษทัผูผ้ลิตรถยนตจ์ะปฏิเสธการรับประกนั
เคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้งระบบแก๊ส 
 

 การรับรู้ประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์   ความต้องการประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ 
และปัจจัยทีม่ีผลต่อความต้องการประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ 

ผูข้บัข่ีรถยนต์ติดแก๊ส LPG ส่วนมากรู้จกัประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์ โดยเลือกซ้ือความ
คุม้ครองทดแทนการรับประกนัคุณภาพของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ และเลือกซ้ือความคุม้ครองการ
ระเบิดและไฟไหม ้(ซ้ือทั้ง 2 แบบ) อีกทั้งตอ้งการประกนัภยัน้ีถา้ศูนยติ์ดตั้งแก๊สซ้ือให้และไม่ตอ้ง
จ่ายเงินเพิ่ม ตอ้งการซ้ือประกนัน้ีต่อเม่ือหมดอาย ุและตอ้งการซ้ือเพิ่มส าหรับรถคนัอ่ืน   
  ผูข้บัข่ีรถยนต์ติดแก๊ส LPG มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊ส
รถยนต์ทั้ ง 5 ด้านซ่ึงได้แก่ สูญเสียการรับประกันจากบริษัทผู ้ผลิตรถยนต์ ความเสียหายต่อ
เคร่ืองยนตแ์ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบแก๊สรถยนต ์ ความเสียหายต่อตวัรถยนตจ์ากการระเบิดและ
ไฟไหมเ้น่ืองจากแก๊สรถยนต ์ ความเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  ความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลภายในรถยนต์ในระดบัปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพล
ระหวา่งปัจจยัต่างๆ สรุปไดด้งัตารางท่ี 5.1 และ 5.2 
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ตารางที่ 5.1  สรุปปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัเก่ียวกบัรถยนต์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์ความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์   
ความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตต่์อ และความตอ้งการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตเ์พิ่ม  

 

ปัจจัย 
มีผลต่อ 

การรับรู้ประกนัภัยระบบ
แก๊สรถยนต์ 

ความต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ 

ความต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ต่อ 

ความต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์เพิม่ 

     ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ    
อาย ุ     

ระดบัการศึกษา     
สถานภาพ     
อาชีพ     

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน     
 ปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์ 

ประเภทรถ    
ความเป็นเจา้ของรถ     

ยีห่อ้     
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 

ปัจจัย 
มีผลต่อ 

การรับรู้ประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ 

ความต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ 

ความต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ต่อ 

ความต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์เพิม่ 

ปัจจัยเกีย่วกบัรถยนต์     
ขนาดเคร่ืองยนต ์     
อายรุถยนต ์     

ระยะเวลาท่ีใชแ้ก๊ส     
วตัถุประสงคใ์นการใชร้ถยนต ์     
ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงก่อนติดแก๊ส     
ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงหลงัติดแก๊ส     

ประเภทประกนัภยัรถยนต ์     
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ตารางที ่5.2   สรุปการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรถยนตร์ะหวา่งผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือและไม่ตอ้งการซ้ือ
ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตต่์อ และประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตเ์พิ่ม  

 

ความเส่ียง 

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ 

ความต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ 

ความต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์ต่อ 

ความต้องการซ้ือประกนัภัย
ระบบแก๊สรถยนต์เพิม่ 

1. สูญเสียการรับประกนัจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์    
2. ความเสียหายต่อเคร่ืองยนต ์และส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัระบบแก๊สรถยนต ์

   

3. ความเสียหายต่อตวัรถยนตจ์ากการระเบิดและ 
ไฟไหมเ้น่ืองจากแก๊สรถยนต ์

   

4. ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก 

   

5. ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคล 
ภายในรถยนต ์
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์พบประเด็นท่ี
จะน ามาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 

ผูข้บัข่ีรถยนต์ติดตั้งระบบแก๊สบางท่านไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาตาม
ระยะเวลา  อุปกรณ์ต่างๆภายในระบบแก๊สรถยนต ์ หลกัการท างานของระบบแก๊สรถยนต ์ รวมถึง
ความเก่ียวขอ้งระหวา่งระบบแก๊สรถยนต์กบัระบบของรถยนต์  และมกัถูกศูนยบ์ริการปฏิเสธการ
รับประกนัเน่ืองจากติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์  แมว้่าช้ินส่วนท่ีเสียหายจะไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบแก๊ส
รถยนต ์ ดงันั้น ผูข้บัข่ีรถยนตติ์ดตั้งระบบแก๊สจึงควรศึกษาหาขอ้มูลก่อนท าการติดตั้ง  หรือเม่ือเกิด
ความเสียหายข้ึนกบัรถยนต์  ผูข้บัข่ีควรพิจารณาหาสาเหตุความเสียหายให้ได้  ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของเกรียงศกัด์ิ  แกว้เล็ก  (2551) ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัระบบแก๊สรถยนตอ์ยู่
ในระดบัปานกลาง และติดตั้งเน่ืองจากราคาแก๊สต ่ากวา่น ้ามนัเท่านั้น 

ผูข้บัข่ีรถยนตติ์ดตั้งระบบแก๊สบางท่านยงัไม่รู้จกัประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตแ์ละไม่ทราบ
ถึงความคุม้ครองท่ีไดรั้บ ท าใหเ้สียสิทธิประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บจากการเรียกร้องสินไหม อาจเน่ือง
ดว้ยบริษทัประกนัภยับางแห่งยงัไม่มีการรับประกนัประเภทภยัน้ี หรือบางแห่งประเภทภยัน้ีเป็น
เพียงแค่สลักหลังกรมธรรม์ (หรือซ้ือเพิ่มเติม) เท่านั้ น ยงัไม่ได้เป็นประเภทภัยท่ีแยกออกมา
โดยเฉพาะ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทประกันภัยยงัไม่ได้ให้ความส าคัญหรือประชาสัมพันธ์
ประกนัภยัประเภทน้ีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากนกั   

ผูข้บัข่ีรถยนต์ติดตั้งระบบแก๊สส่วนมากมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบ
แก๊สรถยนตใ์นระดบัปานกลางคือ ค่อนขา้งมัน่ใจในความปลอดภยัของระบบแก๊สรถยนตซ่ึ์งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกบัการศึกษาของชนกธิดา สุภานิช  และคณะ (2552)  คือผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ี
ใชก้๊าซ LPG มีความพึงพอใจในการใชก้๊าซในระดบัมาก  เน่ืองจากมีการดดัแปลงเคร่ืองยนตน์อ้ย มี
ใบรับรองจากวิศวกรท่ีท าการติดตั้ ง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้ งมีคุณภาพได้มาตรฐานและมี
เคร่ืองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง รวมถึงมีการรับประกนัอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง และไม่มีปัญหา
เร่ืองการร่ัวไหลของก๊าซ LPG 

ผูข้บัข่ีรถยนตติ์ดตั้งระบบแก๊สส่วนมากไม่มีความตอ้งการซ้ือประกนัภยัน้ี บางท่านซ้ือแต่
เม่ือหมดประกนัแลว้ไม่ตอ้งการซ้ือต่อ  หรือไม่ตอ้งการซ้ือเพิ่มส าหรับรถคนัอ่ืน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูข้บัข่ียงัไม่ทราบถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผดิพลาดของระบบแก๊สรถยนตม์ากนกั  จึงยงัไม่
เห็นความส าคญัและมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั และไม่มีความรู้เก่ียวกบัประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแสงทอง  แกว้ลอ้มทรัพย ์ (2551) ท่ีกล่าวว่าผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการ



71 
 

ประกันภยัรถยนต์มากมีแนวโน้มในการตดัสินใจท าประกันภยัมากกว่าผูมี้ความรู้เก่ียวกับการ
ประกนัภยัรถยนต์น้อย  อีกทั้งยงัสอดคล้องกบัแนวคิดการเรียนรู้ของ Etzel, Walker and Stanton 
(2004) ท่ีกล่าวว่า บุคคลจะน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกตใ์ชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน
อนาคต 

ผลิตภณัฑ์ด้านประกนัภยัท่ีดีควรออกแบบมาจากพื้นฐานความตอ้งการของผูบ้ริโภคคือ
ผูบ้ริโภคตอ้งการความปลอดภยั  บริษทัประกนัภยัจึงควรพิจารณาความเส่ียงทั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึน
หลงัเปล่ียนมาติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์  และน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบกรมธรรม์  โดย
ค านึงถึงราคาท่ีเหมาะสมไม่เกิน 3,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของประภาศิริ  ถนัดช่าง  
(2550) ท่ีกล่าววา่ผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัไม่เกิน 3,000 บาท เท่านั้น  อีกทั้งผูข้บัข่ีส่วนมาก
มีความเช่ือและทศันคติเก่ียวกบัการประกนัภยัวา่เม่ือมีประกนัภยัจะท าให้มีความปลอดภยัและความ
มัน่คงในชีวติมากข้ึน  

หลงัจากพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ดีแลว้ การระบุกลุ่มเป้าหมายก็มีความส าคญัเช่นกนั จะเห็นไดว้า่
กลุ่มเป้าหมายหลกัๆของผลิตภณัฑ์น้ีเป็นเพศชาย วยักลางคน การจดัท าประชาสัมพนัธ์ โฆษณา 
หรือของแถม ควรดึงดูดและสอดรับกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเช่น  พรีเซ็นเตอร์ควรเป็น
เพศหญิง เป็นตน้ 

หลงัจากไดก้ลุ่มเป้าหมายแลว้ ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อเน่ือง 
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจน าแนวคิดการรับรู้
ของ Hartley and Rudelius (2004) ท่ีกล่าวถึงขั้นตอนการรับรู้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเปิดใจ เข้าใจ และ
ทราบถึงความส าคญัของผลิตภณัฑน้ี์ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากให้เหตุผลท่ีซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์ต่อและซ้ือประกนัภยั
ระบบแก๊สรถยนต์เพิ่มคล้ายคลึงกันคือ ชอบความปลอดภยั จึงคิดว่ามีความจ าเป็นในการช่วย
ป้องกนัความเส่ียงดา้นค่าใชจ่้ายหรือคดีความท่ีอาจเกิดข้ึนกบัรถยนตห์รือบุคคลได ้เน่ืองจากรถยนต์
สูญเสียการรับประกนัจากบริษทัผูผ้ลิตแลว้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากให้เหตุผลท่ีไม่ซ้ือประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ต่อ และไม่ซ้ือ
ประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตเ์พิ่มคลา้ยคลึงกนัคือ ไม่มีความจ าเป็นมากเท่าใดนกั เน่ืองจากมัน่ใจใน
ความปลอดภยัของระบบแก๊สท่ีติดตั้งมา  ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย  ไม่มีโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ  และคิดวา่
ไม่มีความจ าเป็น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

1) ในการศึกษาคร้ังถดัไป ควรเจาะจงกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุถไม่เกิน 3 ปี เน่ืองจากยงัไดรั้บ 
Warranty จากศูนยร์ถยนต ์ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2) บริษทัประกนัภยัต่างๆควรประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆท่ีเขา้ถึงได้ง่ายและทัว่ถึงเช่น 
โทรทศัน์ Internet โดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการติดตั้งแก๊ส  เบ้ียประกนั  
โปรโมชัน่ ความคุม้ครอง การบริการหลงัการขายท่ีเหมาะสม คุม้ค่า ดว้ยถอ้ยค าท่ีกะทดัรัด มีความ
น่าสนใจ สามารถดึงดูดลูกคา้ได ้เพื่อกระตุน้ให้ผูข้บัข่ีรถยนตติ์ดแก๊สท่ีไม่รู้จกัไดรู้้จกัมากข้ึน  หรือ
ใหผู้ข้บัข่ีท่ีรู้จกัแต่ไม่เคยท าประกนัภยัน้ีเกิดความตอ้งการซ้ือ 

3) ในการศึกษาคร้ังถดัไป อาจเลือกผลิตภณัฑ์อ่ืนแทน  เน่ืองจากยงัมีผลิตภณัฑอี์กมากมาย
ในตลาดซ่ึงยงัมิได้ถูกวิเคราะห์ และมีแนวโน้มมีผูส้นใจจ านวนมาก โดยอาจเลือกผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวกบัรถยนต ์เน่ืองจากเป็นท่ีแพร่หลายในกลุ่มคนทัว่ไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถาม 
 

วทิยานิพนธ์เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์ 

ค าช้ีแจง 
 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการจดัท าวิทยานิพนธ์ สาขาวทิยาการประกนัภยั
และบริหารความเส่ียง  ระดบัมหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีจะสอบถามขอ้มูลและความคิดเห็นของท่าน  โดยผลการตอบแบบสอบถาม
ของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวัท่านหรือหน่วยงานของท่าน 

3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1   ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2   ระดบัความเส่ียงเม่ือติดตั้งระบบแก๊สรสยนต ์
ตอนท่ี 3   ความตอ้งการประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต ์
ตอนท่ี 4   ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
 
 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
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ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  หน้าข้อมูลทีต่รงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 

1.  เพศ   

  ชาย    หญิง 

2.   อาย ุ .............  ปี 

3.   ระดบัการศึกษา 

  ต ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี  

4.  สถานภาพ  

  โสด     สมรส    หมา้ย/หยา่ร้าง 

5.  ปัจจุบนัท่านมีอาชีพใด 

  ขา้ราชการ      พนกังานรัฐวสิาหกิจ   ท าธุรกิจส่วนตวั  

 พนกังานบริษทัเอกชน   รับจา้ง        อ่ืนๆ........................... 

6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน 

  ต ่ากวา่ 10,000 บาท   10,001-20,000 บาท   20,001-30,000 บาท 

 30,001-40,000 บาท   40,001-50,000 บาท   50,001 บาทข้ึนไป 

7.  ปัจจุบนัคุณใช้รถยนต์ประเภทใด (กรณีมีรถยนต์มากกว่า 1 คนั ให้ตอบขอ้มูลรถยนต์ท่ีใช้เป็น
ประจ า หรือใชบ้่อยท่ีสุด) 
  รถกระบะ   รถเก๋ง     รถตู ้    อ่ืนๆ ................ 

8.  รถยนตเ์ป็นของท่านเอง หรือของคนอ่ืน 

  ของท่านเอง     ของผูอ่ื้น……….. 

9.  รถยนตข์องท่านยีห่อ้อะไร 

  TOYOTA      HONDA     MAZDA  
  NISSAN       FORD      CHEVROLET 
  MERCEDES-BENZ   BMW      PROTON  
  MITSUBISHI      อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 
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10.  ขนาดของเคร่ืองยนตข์องรถยนตท์่านเท่าใด 

 ต ่ากวา่ 1,500 ซีซี   1,500-1,800 ซีซี   2,000 – 2,500 ซีซี 
 3,000 ซีซีข้ึนไป 

11.  ท่านใชร้ถยนตม์านานเท่าใดแลว้ 

  0-1 ปี      2-4 ปี     5-7 ปี     8-10 ปี 
  มากกวา่ 10 ปี 

12.  ท่านติดตั้งระบบแก๊สรถยนตม์าแลว้ก่ีปี 
  0-1 ปี      2-3 ปี     4-5 ปี      6-7 ปี  
  มากกวา่ 7 ปี 

13.  ท่านใชร้ถยนตเ์พื่ออะไรเป็นส่วนใหญ่ 
  เดินทางไป-กลบัท่ีท างาน    ประกอบอาชีพ    ท่องเท่ียว 

14.  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเช้ือเพลิงก่อนติดตั้งระบบแก๊สรถยนตต่์อสัปดาห์ 

  นอ้ยกวา่ 1,000 บาท   1,001-3,000 บาท   3,001-5,000 บาท 

  5,001-7,000 บาท    7,001-9,000 บาท   มากกวา่ 9,000 บาท 

15.  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเช้ือเพลิงหลงัติดตั้งระบบแก๊สรถยนตต่์อสัปดาห์ 

  นอ้ยกวา่ 500 บาท    501-1,000 บาท   1,001-2,000 บาท 

  2,001-3,000 บาท    3,001-4,000 บาท   มากกวา่ 4,000 บาท 

16.  ท่านมีประกนัรถยนตป์ระเภทใด 

  เฉพาะ พรบ.    ประเภท 3     ประเภท 3+ 

  ประเภท 2    ประเภท 2+    ประเภท 1 

17. ท่านรู้จกัการประกนัภยัระบบแก๊สรถยนตห์รือไม่  

  รู้จกั      ไมรู้่จกั 

18. ท่านทราบหรือไม่วา่บริษทัผูผ้ลิตรถยนตจ์ะปฏิเสธการรับประกนัเคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้งแก๊สตาม

ขอ้ยกเวน้ “การเพ่ิมเติม ดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษารถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์

ของรถยนต์โดยท่ีไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร”  

  ทราบ       ไม่ทราบ 
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ตอนที ่2   ระดับความเส่ียงเมื่อติดตั้งระบบแก๊สรสยนต์ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างทีต่รงกบัระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด  
 

เมื่อท่านติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์แล้ว ท่านให้ระดับความส าคัญกบัปัจจัยความเส่ียงต่อไปนีเ้พยีงใด 
 

 ท่านให้ความส าคัญกบัปัจจัยต่อไปนี้ 
มากเพยีงใด 

ระดับความส าคัญ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. สูญเสียการรับประกนัจาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ 

     

2. ความเสียหายต่อเคร่ืองยนต ์และส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบแก๊สรถยนต ์

     

3. ความเสียหายต่อตวัรถยนตจ์ากการ
ระเบิดและไฟไหมเ้น่ืองจากแก๊ส
รถยนต ์

          

4. ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ของบุคคลภายนอก 

          

5. ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น
ของบุคคลภายภายในรถยนต ์

          

 
ตอนที ่3   ความต้องการประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  หน้าข้อมูลทีต่รงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 

1. ถา้ท่านสามารถซ้ือประกนัระบบแก๊สรถยนตไ์ด ้ท่านจะซ้ือหรือไม่ 

  ซ้ือ     ไม่ซ้ือ 

2. ท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองในส่วนใดบา้ง 

  ซ้ือเฉพาะความคุม้ครองทดแทนการรับประกนัคุณภาพของบริษทัผูผ้ลิตรถ 

 ซ้ือเฉพาะความคุม้ครองจากการระเบิดและไฟไหม ้

 ซ้ือทั้ง 2 ขอ้ 
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3. ถา้ศูนยติ์ดตั้งแก๊สรถยนตด์ าเนินการซ้ือความคุม้ครองในขอ้ 2. ใหท้่าน ท่านตอ้งการหรือไม่ 

  ตอ้งการถึงแมจ้ะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม 

  ตอ้งการถา้หากไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม 

  ไม่ตอ้งการถา้หากไดส่้วนลดเพิ่ม 

  ไม่ตอ้งการถึงแมจ้ะไม่ไดส่้วนลดเพิ่ม 

4. เม่ือหมดประกนัภยัท่ีศูนยติ์ดตั้งระบบแก๊สรถยนตซ้ื์อใหแ้ลว้ ท่านจะซ้ือต่อหรือไม่ 

  ซ้ือ  เพราะ .............................................................................................................................. 

  ไม่ซ้ือ เพราะ ........................................................................................................................... 

5. ท่านคิดวา่ ถา้ท่านซ้ือรถยนตค์นัใหม่และติดตั้งแก๊ส ท่านจะซ้ือประกนัภยัระบบแก๊สรถยนต์

หรือไม่ 

  ซ้ือ  เพราะ .............................................................................................................................. 

  ไม่ซ้ือ เพราะ ........................................................................................................................... 

 
ตอนที ่4   ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิม่เติม 
ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นอืน่ๆเพิม่เติมเกี่ยวกบัรายละเอียด หรือความคุ้มครองของ
ประกนัภัยระบบแก๊สรถยนต์ได้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 

ทางผู้วจัิยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิง่ส าหรับการเสียสละเวลาในการตอบค าถามทุกค าถามใน
แบบสอบถาม 



 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นาย วทญัญู  มหาโชคเลิศวฒันา 
 
ประวตัิการศึกษา วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  
 สาขาวศิวกรรมการผลิต เกียรตินิยมอนัดบั 2 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
 พระนครเหนือ   
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2554 
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