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บทคัดย่อ
บทความนี้ ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ นํ า เสนอการอธิบ ายอิท ธิพ ลของ
แรงจู ง ใจกลุ่ ม Symbolic and affective motives และ Instrumental
motives ที่ม ีต่ อ ทัศ นคติในการใช้ร ถยนต์ ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 2 กลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ชอบใช้รถยนต์ และกลุ่มที่ช อบใช้รถยนต์ ข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นทีศ่ ูนย์กลางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานครจํา นวน 459 ชุ ด ถู ก นํ า มาวิเคราะห์ด้ว ย Principal
Component Analysis (PCA) เพือ่ ตรวจสอบอิทธิพลของแรงจูงใจแต่ละ
กลุ่มทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในการใช้รถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการ
วิเคราะห์ พ บว่า แรงจูง ใจกลุ่ ม Symbolic and affective functions มี
อิทธิพลต่อทัศนคติในการใช้รถยนต์ของกลุ่มทีไ่ ม่ชอบใช้รถยนต์อย่างมี
นั ย สํา คัญ ขณะที่แ รงจูง ใจกลุ่ ม Instrumental motives มีอิท ธิพ ลต่ อ
ทัศ นคติในการเลือ กใช้รถยนต์ข องกลุ่ ม คนที่ช อบใช้รถยนต์ อ ย่ า งมี
นัยสําคัญ จากผลการศึกษาอาจสรุปได้วา่ สําหรับกรุงเทพมหานคร การ
ปรับพฤติกรรมของกลุ่มคนชอบใช้รถยนต์สามารถดําเนินการได้ง่าย
กว่าการปรับพฤติกรรมกลุ่มคนไม่ชอบใช้รถยนต์ เนื่องจากคนกลุ่มแรก
พิจ ารณาประโยชน์ โ ดยตรงที่ได้จ ากรถยนต์ ขณะที่ค นกลุ่ ม หลัง ใช้
รถยนต์เพียงเพือ่ เป็ นสัญลักษณ์แทนสถานะทางสังคมเท่านัน้
คําสําคัญ: Symbolic and affective motives, Instrumental motives,
การปรับพฤติกรรมการเดินทาง
Abstract
The purposes of this article are explaining the influences of
motivation factors, symbolic and affective motives and
instrumental motives, toward attitude of two private car user
groups, car driving favor and non-favor groups. Principal
component analysis (PCA) was used to analyze 459 data sets of
the samples, private car users in Bangkok’s central business
district, for describing the impacts of each motivation factors on
deciding to use car of each sample groups. The results show
that motivation factors of symbolic and affective functions have
significantly impacts on deciding to use car of the car driving

non-favor group. Similarly, the instrumental motive factors
significantly affect those who prefer driving car. In conclude, for
Bangkok circumstances, the car driving favor group has more
tendency to change their mode choice behavior than the car
driving non-favor group. The results suggest that it seem easier
to modify the travel behaviors of the drivers who prefer to drive
car than those who non-prefer driving because the first one put
their attentions directly on actual benefits from using car.
Theoretically, they define car as the mean for transport. On the
other hand, the non-favor group dislike car driving group define
car just as the symbol of their social statuses.
Keywords: Symbolic and affective motives, Instrumental motives,
Travel behavior modification
1. ความเป็ นมาของปัญหา
ประเทศไทยมีปริมาณการใช้รถยนต์สว่ นบุคคลเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยจะประสบกับภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่ า และราคานํ้ า มัน ที่ผ ัน ผวนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งก็ต าม สถานะการณ์
ดังกล่าวก่อให้เกิดปั ญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็ น การจราจรติดขัด
มลพิษ ทางอากาศ มลพิษ ทางเสีย ง การบริโภคนํ้ ามันอย่างสิ้นเปลือง
รวมถึงปั ญ หาอุ ณ หภูม ิของโลกที่เพิ่ม ขึ้น [1-3] โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นเช่น กรุงเทพมหานคร
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งกับ การแก้ไขปั ญ หาดัง กล่ า ว ไม่ ว่า จะเป็ น
สํา นั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) สํา นั ก งาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสํานักการจราจร
และขนส่ง สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ฯลฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว และพยายามที่จะบรรเทาปั ญหาด้วย
การพัฒ นาระบบขนส่งสาธารณะสําหรับเป็ นทางเลือกในการเดินทาง
สําหรับคนกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็ น โครงการก่อสร้างระบบขนส่งรูปแบบ
รางสายต่างๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการรถโดยสารประจําทาง ขสมก. และโครงการเชื่อมต่อระหว่าง
ระบบขนส่งสาธารณะรูป แบบต่ า งๆ (Multi modal transport) เป็ น ต้น
[4-8] แต่ ดู เ ห มื อ น ว่ า ค วามพ ยายามดั ง กล่ า วของภ าครั ฐ จะไม่
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ประสบความสําเร็จเท่าทีค่ วร เนื่องจากโครงข่ายระบบรางยังก่อสร้างไม่
แล้วเสร็จครบทุกสาย และพื้นทีก่ ารให้บริการไม่ครอบคลุม รวมถึงการ
เชื่อมต่อ (Connectivity) และการเข้าถึงระบบขนส่ง (Accessibility) ทีไ่ ม่
มีประสิทธิภาพ [9] อย่างไรก็ดี มีสาเหตุอกี ประการหนึ่งทีถ่ อื ได้ว่าเป็ น
ปั จ จัย สํา คัญ ที่ทํ า ให้ก ารใช้ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลยัง มีจํา นวนมากและ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ก็คอื การทีผ่ เู้ ดินทางในกรุงเทพมหานครนัน้ ยังยึด
ติด อยู่ก บั การเดิน ทางด้ว ยรถยนต์ส่วนบุ ค คลที่สามารถอํา นวยความ
สะดวกและสร้างความพึงพอใจในการเดินทางได้มากกว่าระบบขนส่ง
สาธารณะนั ่นเอง
จากทีก่ ล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้เศรษฐกิจของประเทศจะชะลอ
ตัว ราคานํ้ามันจะเพิม่ สูงขึน้ และมีระบบขนส่งสาธารณะเป็ นทางเลือกใน
การเดินทางก็ตาม แต่ผเู้ ดินทางในกรุงเทพมหานครและในเมืองใหญ่อกี
หลายเมือ ง ยังนิ ย มเดิน ทางด้ว ยรถยนต์ส่ว นบุ ค คลเช่ น เดิม จากการ
ทบทวนบทความทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า การทีผ่ คู้ นนิยมใช้รถยนต์สว่ นบุคคล
นัน้ เป็ นเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้มองรถยนต์เป็ นเพียงเครื่องมือที่ใช้เพื่อ
การขนส่ง แต่นิยามรถยนต์ในเชิงสัญลักษณ์ทบ่ี ง่ บอกถึง ความสําเร็จใน
ชีวติ สถานะทางสังคม อํานาจ ความมีอสิ ระในการดําเนินชีวติ ฯลฯ [10]
นัน่ หมายความว่า บุ ค คลเหล่ านี้ อ าจใช้รถยนต์โดยไม่ได้พ ิจารณาถึง
ประโยชน์ ท่ี แ ท้ จ ริง ของการใช้ ง านที่ ไ ด้ จ ากรถยนต์ (Instrumental
functions) อาทิ ความรวดเร็ว ความสะดวก ความคล่ อ งตัว ในการ
เดินทาง ฯลฯ แต่เลือกทีจ่ ะใช้รถยนต์เพราะ “มีความปรารถนาทีจ่ ะขับ”
เพือ่ ตอบสนองความต้องการเชิงสัญลักษณ์และความพึงพอใจส่วนบุคคล
(Symbolic and affective functions) [11] โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ มผู้ใช้
รถยนต์ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา [12]
ด้วยเหตุ น้ี อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุ สําคัญ ที่ทําให้ก ารแก้ไขปั ญ หา
จราจรในกรุงเทพมหานครไม่ป ระสบผลสําเร็จ แม้ว่าจะนํ ามาตรการ
แก้ ไ ขปั ญ หาจราจรมาบัง คับ ใช้ หรือ มีก ารพัฒ นาทางเลือ กในการ
เดินทางให้กบั ประชาชนแล้วก็ตาม ส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลมาจากอิทธิพล
ของปั จจัย แฝงเชิงจิต วิท ยาตามที่ก ล่ า วข้างต้น ก็เป็ น ได้ อย่ า งไรก็ดี
การศึกษาอิทธิพลของปั จยั ดังกล่าวทีม่ ตี ่อการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
ประเทศไทยนัน้ พบว่ามีจํานวนไม่มากนัก ด้วยเหตุน้ี บทความนี้จงึ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ นําเสนอผลการศึกษาการตรวจสอบอิทธิพลของปั จจัย
จิตวิทยาทีม่ ตี ่อการใช้รถยนต์สว่ นบุคคลของกลุ่มเป้ าหมาย ซึง่ ได้แก่ ผู้
เดินทางในกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวังว่าผลการศึกษานี้น่าจะทําให้
ทราบแนวคิดของผูเ้ ดินทางในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการพิจารณา
เลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิม่ ขึน้ อันจะทําให้เกิดความเข้าใจลักษณะ
พื้นฐานและทัศนคติของคนกรุงเทพฯ ในเรื่องดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ตามไป
ด้วย ซึ่งผลการศึกษาอาจนํ าไปประยุกต์สําหรับการกําหนดนโยบายที่
เป็ นรูปธรรมสําหรับควบคุมการใช้รถยนต์สว่ นบุคคลในทีส่ ดุ

เหล่ า นี้ จ ัด เป็ นแรงจู ง ใจในกลุ่ ม Instrumental motives ซึ่ ง หมายถึ ง
แรงจู ง ใจในการใช้ ร ถยนต์ อ ั น เกิ ด จากความสะดวกและความมี
ประสิท ธิภ าพในการเดิน ทางด้า นต่ างๆ ที่ผู้เดิน ทางได้รบั จากการใช้
รถยนต์ [10]
อย่างไรก็ดี ปั จจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่มคี วามสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากัน
และเป็ น เสมือ นแรงผลัก ดัน เชิง จิต วิท ยาที่ผ ลัก ดัน จากข้างในให้ผู้ค น
เลือกใช้รถยนต์สว่ นบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจในกลุ่ม Symbolic (or social)
motives แล ะ Affective motives โด ย Symbolic motives ห ม าย ถึ ง
แรงจูงใจในการใช้รถยนต์อนั เกิดจากการทีบ่ ุคคลสามารถแทนตัวเองและ
สถานะทางสังคม ผ่านรถยนต์ทใ่ี ช้ โดยเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ในสังคม
และบรรทัดฐานของสังคมนัน้ และ Affective motives หมายถึง อารมณ์
ความรู้สกึ และความพึงพอใจที่ได้รบั จากการขับรถยนต์ การเลือกใช้
รถยนต์โดยพิจารณาจากมุ มมองดังกล่ าว จะมุ่งไปที่ปั จจัย ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการเชิงจิตวิทยาและความต้องการด้านอารมณ์ ท่ี
พิจารณารถยนต์เป็ นสัญลักษณ์ หรือตัวแทนทีบ่ ่งบอกสถานะทางสังคม
และเป็ นสิง่ ที่ใช้แสดงความรูส้ กึ หรือความพึงพอใจที่ได้รบั จากการขับ
รถยนต์ [10]
ปั จจุบนั ปั จจัยกลุ่มหลังนี้มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์
ของผูค้ นมากยิง่ ขึน้ ซึง่ สังเกตได้จากสื่อโฆษณาทีน่ ํ าเสนอแนวคิดทีท่ ํา
ให้ผคู้ นมีมุมมองต่อการใช้รถยนต์ในปั จจุบนั ทีไ่ ม่เพียงพิจารณาเฉพาะ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์หรือความสะดวกปลอดภัยจากการขับขี่
เท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาไปถึงภาพลักษณ์และการรับรูข้ องบุคคลในสังคม
ที่มตี ่อการใช้รถยนต์ดงั กล่าวด้วย [10-12, 13] จากอิทธิพลของปั จจัย
เหล่านี้ทส่ี ่งผลอย่างซับซ้อนต่อพฤติกรรมของผูค้ นในการเลือกรูปแบบ
การเดินทางตามทีก่ ล่าวข้างต้น จึงมีความน่ าสนใจเป็ นอย่างยิง่ สําหรับ
ความพยายามที่จะเข้าใจบทบาทของตัว แปรเหล่ านี้ ท่ีมตี ่ อการเลือ ก
เดินทางโดยใช้รถยนต์สว่ นบุคคล
3. แบบสอบถามและการสํารวจข้อมูล
แบบสอบถามทีใ่ ช้ตรวจสอบอิทธิพลของปั จจัยจิตวิทยาทีม่ ตี ่อการ
ใช้รถยนต์ของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้ชุดของประโยคบอกเล่าทีแ่ สดงถึงข้อ
ได้เปรีย บจากการใช้ร ถยนต์ เป็ นประเด็น ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งพิจ ารณา
เนื้อหาของข้อความในประโยคเหล่านี้ จะเป็ นตัวแทนของแรงจูงใจใน
ก ลุ่ ม Instrumental motives แ ล ะ Symbolic and affective motives
โดยชุ ด ของประโยคกลุ่ ม Instrumental motives และ Symbolic and
affective motives ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 แรงจูงใจกลุม่ Instrumental motives
Instrumental motives (IM)
การขับรถเป็ นเรือ่ งน่าสนุ กสําหรับฉัน
ฉันปลอดภัยในการเดินทางเมือ่ อยูใ่ นรถของฉัน
รถของฉันเกาะถนนเป็ นเลิศ
รถยนต์ทาํ ให้ฉนั สามารถรับ-ส่งและดูแลคนอืน่ ได้
การขับรถทําให้ฉนั รูส้ กึ สบาย
รถยนต์ทาํ ให้ฉนั สามารถไปเยีย่ มเยียนเพือ่ นและญาติพน่ี ้องได้
สะดวกขึน้
การขับรถทําให้ฉนั ดําเนินชีวติ ได้งา่ ยขึน้

2. ปัจจัยจิ ตวิ ทยาที่ใช้สาํ หรับงานวิ จยั
การใช้รถยนต์สว่ นบุคคล ส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการใช้รถยนต์
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้น ฐานในฐานะที่รถยนต์เป็ น เครื่อ งมือ
สํา หรับ การขนส่ง (Instrumental functions) การเลือ กใช้ร ถยนต์ โ ดย
พิจารณาจากมุมมองดังกล่าว จึงมุ่งไปทีค่ ุณสมบัตหิ รือปั จจัยทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ น ความ
รวดเร็ว ความคล่องตัว ความสะดวก และความปลอดภัย เป็ นต้น ปั จจัย
2

รหัส
IM1
IM2
IM3
IM4
IM5
IM6
IM7

ตารางที่ 1 แรงจูงใจกลุม่ Instrumental motives (ต่อ)
Instrumental motives (IM)
รถยนต์ทาํ ให้ฉนั สามารถเดินทางไปพักผ่อนได้ในวันหยุด
รถยนต์ชว่ ยปกป้ องฉันจากสภาพอากาศทีเ่ ลวร้าย
รถยนต์ชว่ ยให้ฉนั สามารถบรรทุกสัมภาระสิง่ ของไปได้ทุกที่
รถยนต์ชว่ ยให้ฉนั มีความเป็ นส่วนตัวในการเดินทาง
รถยนต์ชว่ ยให้ฉนั เดินทางได้รวดเร็วขึน้
รถยนต์เพิม่ ความสะดวกในการเดินทางให้กบั ฉั
รถยนต์ชว่ ยให้ฉนั มีความคล่องตัวในการเปลีย่ นหรือเลือก
เส้นทางในการเดินทาง

รหัส
IM8
IM9
IM10
IM11
IM12
IM13
IM14

ตารางที่ 2 แรงจูงใจกลุม่ Symbolic and affective motives
Symbolic and affective motives (SA)
เอกลักษณ์ และความเป็ นตัวตนของฉันสามารถถ่ายทอดผ่าน
รถยนต์ทฉ่ี นั ใช้
รถยนต์ทาํ ให้ฉนั รูส้ กึ มีศกั ดิศรี
์ และมีเกียรติ
รถยนต์ทาํ ให้ฉนั โดดเด่นแตกต่างจากคนอืน่
การขับรถเป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายและทําให้ฉนั รูส้ กึ เหมือนได้ผจญภัย
ฉันมีความสุขและสนุ กทีไ่ ด้ขบั รถยนต์ทด่ี สู วย
รถยนต์ของฉันเหมาะกับฉันมาก
ฉันชอบเสียงกระหึม่ ของเครือ่ งยนต์
รถยนต์ทาํ ให้ฉนั รูส้ กึ มีพลังในการขับเคลือ่ น (ในการเดินทาง)
ฉันรักรถยนต์ของฉัน
ฉันชอบการขับรถเร็ว
การขับรถทําให้ฉนั รูส้ กึ ผ่อนคลาย
การขับรถเป็ นงานอดิเรกของฉัน
รถยนต์ทาํ ให้ฉนั รูส้ กึ เซ็กซี่
รถยนต์บ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของฉัน
รถยนต์บ่งบอกถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงานของฉัน

รหัส
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SA15

ทัศ นคติของกลุ่ม ตัว อย่ างที่ม ีต่ อประโยคในตารางที่ 1 และ 2 จะ
ตรวจสอบด้วยมาตรระดับคะแนน โดยระดับคะแนน -2 หมายถึง ไม่เห็น
ด้ว ยกับ ข้อ ความเหล่ า นั น้ โดยสิ้น เชิง -1 หมายถึ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ
ข้อ ความเหล่ า นัน้ 1 หมายถึง เห็น ด้ว ยกับ ข้อ ความเหล่ า นัน้ และ 2
หมายถึง เห็น ด้ว ยกับ ข้อ ความเหล่ า นัน้ อย่า งยิ่ง ทัง้ นี้ แรงจูง ใจกลุ่ ม
Instrumental motives และ Symbolic and affective motives ต าม ที่
แสดงในตารางที่ 1 และ 2 นี้ อ้างอิงมาจาก Steg (2005) [10] สําหรับ
การตรวจสอบทัศนคติทม่ี ตี ่อการใช้รถยนต์สว่ นบุคคล ดําเนินการโดยใช้
คําถาม “ท่านคิดว่าตัวท่านเองเป็ นคนประเภทใด กรุณาเลือกข้อที่ตรง
กับ ความเป็ นจริง มากที่สุ ด ” โดยมีต ัว เลือ กเป็ นระดับ คะแนน คือ -2
หมายถึง เป็ นคนที่ไม่ชอบรถยนต์และการขับรถยนต์เลย -1 หมายถึง
เป็ นคนทีไ่ ม่ชอบการขับรถยนต์ แต่ขบั บ้างในบางโอกาส 0 หมายถึง มี
ทัศนคติทเ่ี ป็ นกลาง คือไม่ปฏิเสธแต่กไ็ ม่ได้ช่นื ชอบรถยนต์และการขับ
รถยนต์ 1 หมายถึง เป็ นคนที่ร กั การขับ รถยนต์ แต่ ก็เดิน ทางด้ ว ย
พาหนะอื่น ได้ ในกรณี ท่ีไ ม่ ม ีร ถยนต์ และ 2 หมายถึง เป็ นคนที่ ร กั
รถยนต์และการขับรถยนต์อย่างแท้จริง
การสํ า รวจข้ อ มู ล ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ ของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตรามคําแหง บางรัก ปทุมวัน เป็ นต้น โดย

กํ า หนดให้ผู้เดิน ทางด้ว ยรถยนต์ ส่ว นบุ ค คลเป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายของ
การศึก ษา กลุ่ มตัวอย่ างจะถู กเลือ กด้ว ยเทคนิ ค Accidental random
sampling จากกลุ่ มเป้ า หมาย โดยจํานวนตัวอย่างที่ต้องการ จะเป็ น
จํานวนทีเ่ พียงพอตามเงื่อนไขทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
ซึ่ ง จากข้อ กํ า หนดดัง กล่ า ว จึง กํ า หนดจํ า นวนตัว อย่ า งทัง้ สิ้น 500
ตัวอย่าง [14]
4. การวิ เคราะห์ข้อมูลและผลการวิ เคราะห์
เมื่อเสร็จสิ้นการสํารวจข้อมูล แบบสอบถามที่มขี อ้ มูลไม่สมบูรณ์
และมีขอ้ มูล สุดโต่ ง (Extreme cases) จะถูกคัดออก หลังการคัดแยก
แบบสอบถาม คงเหลือ ข้อ มูล สํา หรับ การวิเคราะห์ในขัน้ ตอนต่ อ ไป
ทัง้ สิ้น 459 ชุด โดยมีลกั ษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง แสดงในตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง
จํานวนข้อมูล (คน)
เพศ
ระดับการศึกษา

อายุเฉลีย่ (ปี )
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
(บาท)
จํานวนรถยนต์ใน
ครอบครอง (คัน)

ชาย
หญิง
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จํานวน
459
265
194
57
368
34
28.8
(7.7)
17,049
(16,350)
1.63

ร้อยละ
57.7
42.3
12.4
80.2
7.4

(1.04)

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD)

จากนัน้ เป็ นการตรวจสอบอิท ธิพ ลของปั จจัย จิตวิท ยา ซึ่งได้แ ก่
แ ร ง จู ง ใจ ก ลุ่ ม Instrumental motives แ ล ะ ก ลุ่ ม Symbolic and
affective motives ทีม่ ตี ่อทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่ชอบใช้รถยนต์ (195 ตัวอย่าง) และกลุ่มตัวอย่างทีช่ อบใช้
รถยนต์ (264 ตัวอย่าง) ข้อมูลทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม จะ
ถูกนํ าไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธ ี Principal Component Analysis (PCA) เพื่อ
ตรวจสอบอิท ธิพ ลของแรงจูงใจทัง้ 2 กลุ่ม ที่มตี ่ อกลุ่ มตัวอย่างแต่ล ะ
กลุ่ม โดยผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการวิเคราะห์ ได้แสดงในตารางที่ 4 และ 5
สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ชอบใช้รถยนต์ และตารางที่ 6 และ 7 สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างทีช่ อบใช้รถยนต์
ตารางที่ 4 ค่าสถิติข องผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ชอบใช้รถยนต์
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

3

0.886
2,377.1
406
< 0.001

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่ชอบใช้รถยนต์
แรงจูงใจ
SA12
SA13
IM1
SA2
SA4
SA10
SA14
SA3
SA7
SA11
SA15
SA1
IM5
IM3
SA5
SA6
SA8

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุม่ ตัวอย่างทีช่ อบใช้รถยนต์

องค์ประกอบ
1
0.691
0.683
0.673
0.661
0.645
0.613
0.611
0.610
0.600
0.587
0.574
0.562
0.490
0.476
0.473
0.458
0.455

IM11
IM10
IM13
IM6
IM14
IM12
IM7
IM8
IM9
SA9
IM4
IM2

แรงจูงใจ

2

0.803
0.769
0.717
0.703
0.692
0.687
0.673
0.634
0.567
0.516
0.505
0.407

ตารางที่ 6 ค่าสถิตขิ องผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่างที่ชอบ
ใช้รถยนต์
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

IM11
IM8
IM13
IM6
IM10
IM14
IM12
IM7
IM9
IM4
SA9
IM2
SA6
SA12
SA11
IM1
SA3
SA13
SA14
SA7
SA2
SA10
SA8
SA15
SA4
IM3
SA5
IM5
SA1

0.885
3,881.7
406
< 0.001

องค์ประกอบ
1
0.765
0.764
0.754
0.728
0.723
0.721
0.712
0.705
0.635
0.599
0.540
0.484
0.412

2

0.712
0.687
0.669
0.664
0.664
0.658
0.644
0.633
0.597
0.584
0.535
0.508
0.484
0.480
0.410
0.383

ผลการวิเคราะห์กลุ่ มตัวอย่างที่ไม่ชอบใช้รถยนต์ จากตารางที่ 4
พบว่า ค่าสถิตขิ องผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ชอบใช้ร ถยนต์ อยู่ ในเกณฑ์ ท่ีย อมรับ ได้ และจากตารางที่ 5 พบว่า
แรงจูง ใจในกลุ่ ม Symbolic and affective motives ส่ ว นใหญ่ ส ามารถ
อธิบายความผันแปรของข้อมูลทัศ นคติของกลุ่ มตัว อย่างที่ไม่ช อบใช้
รถยนต์ได้อ ย่ างมีนั ย สํา คัญ (ค่ า ไคสแควร์เฉลี่ย = 2,377.1 ค่ าองศา
อิสระ (df) = 406 และค่ าระดับ นัย สําคัญ (sig.) < 0.001) จากผลลัพ ธ์
ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ม่ชอบใช้รถยนต์ ได้รบั อิทธิพล
จากแรงจูงใจในกลุ่ ม Symbolic and affective motives เป็ นหลัก ที่ทํา
ให้คนกลุ่มนี้เลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี พบว่ามีแรงจูงใจใน
กลุ่ ม Instrumental motives บางปั จ จัย ได้แ ก่ การขับ รถเป็ น เรื่อ งน่ า
สนุ กสําหรับฉัน (IM1) รถของฉันเกาะถนนเป็ นเลิศ (IM3) และการขับรถ
ทําให้ฉันรูส้ กึ สบาย (IM5) ที่มอี ทิ ธิพลต่อการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ
คนกลุ่มนี้

4

สํ า หรับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ช อบใช้ ร ถยนต์ จากตารางที่ 6 พบว่ า
ค่าสถิติของผลการวิเคราะห์องค์ป ระกอบของกลุ่ มตัวอย่างที่ชอบใช้
รถยนต์ อยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ และจากตารางที่ 7 พบว่า แรงจูงใจใน
กลุ่ม Instrumental motives ส่วนใหญ่สามารถอธิบายความผันแปรของ
ข้อมูลทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทีช่ อบใช้รถยนต์ได้อย่างมีนยั สําคัญ (ค่า
ไคสแควร์เฉลี่ย = 3,881.7 ค่ า องศาอิส ระ (df) = 406 และค่ า ระดับ
นัย สําคัญ (sig.) < 0.001) จากผลลัพ ธ์ด งั กล่ า ว อาจกล่ าวได้ว่ากลุ่ ม
ตั ว อย่ า งที่ ช อบใช้ ร ถยนต์ ได้ ร ับ อิ ท ธิ พ ลจากแรงจู ง ใจในกลุ่ ม
Instrumental motives เป็ นหลัก ที่ทําให้คนกลุ่มนี้เลือกใช้รถยนต์ส่วน
บุ ค คล อย่า งไรก็ดี พบว่ามีแ รงจูงใจในกลุ่ ม Symbolic and affective
motives บางปั จจัย ได้แก่ รถยนต์ของฉันเหมาะกับฉันมาก (SA6) และ
ฉันรักรถยนต์ของฉัน (SA9) ที่มอี ิทธิพ ลต่อการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ของคนกลุ่มนี้
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ สําหรับบริบทของกรุงเทพมหานคร อาจกล่าว
ได้ว่า แรงจูงใจสําคัญทีเ่ ป็ นปั จจัยผลักดันให้กลุ่มคนทีไ่ ม่ชอบใช้รถยนต์
เลื อ กที่ จ ะซื้ อ รถยนต์ ม าใช้ ได้ แ ก่ แรงจู ง ใจในกลุ่ ม Symbolic and
affective motives ซึง่ เป็ นการให้คุณค่ารถยนต์ในฐานะทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์
แทนตนเองและสถานะทางสังคม ซึง่ หมายความว่า คนกลุ่มทีไ่ ม่ชอบใช้
รถยนต์ ไม่ได้พจิ ารณาคุณค่าของรถยนต์จากประโยชน์ โดยตรงทีไ่ ด้รบั
จากการใช้งานรถยนต์ แต่ให้คุณ ค่ากับรถยนต์ในฐานะที่เป็ นสิง่ แสดง
สถานะทางสังคม และความรู้ส ึก พึงพอใจที่ได้รบั จากการขับ รถยนต์
ในทางตรงข้าม กลุ่มคนทีช่ อบใช้รถยนต์ กลับพิจารณาทีป่ ระโยชน์โดย
ตรงทีไ่ ด้รบั จากการใช้ยานพาหนะประเภทนี้ในการเดินทาง ไม่วา่ จะเป็ น
ความเป็ นส่ ว นตัว ในการเดิน ทาง (IM11) ความสามารถในการใช้
ชีวติ ประจําวัน (IM8) และความสะดวกในการเดินทาง (IM13) เป็ นต้น
โดยให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์หรือความพึงพอใจจากการขับรถเป็ น
ประเด็นรอง
ในสังคมไทย คนทีไ่ ม่ชอบใช้รถยนต์ อาจหมายถึงกลุ่มคนทีไ่ ม่ค่อย
ได้รบั ประโยชน์ทางตรงจากการใช้รถยนต์ในฐานะทีเ่ ป็ นพาหนะในการ
เดินทาง แต่ได้รบั ความพึงพอใจจากการใช้รถยนต์ในแง่มุมอื่น เช่น ใช้
ขับออกงานสังคม สะสมรถยนต์เป็ นงานอดิเรกไว้สาํ หรับแลกเปลีย่ นกัน
ชมในหมู่เพื่อ นฝูง ด้ว ยเหตุ น้ี ประโยชน์ ท างตรงของรถยนต์ จ ึง เป็ น
ประเด็น รองสํ า หรับ คนกลุ่ ม นี้ ขณะที่ ก ลุ่ ม คนที่ ช อบใช้ ร ถยนต์ จะ
พิจารณารถยนต์จากประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จริงๆ จากยานพาหนะประเภทนี้
หรืออาจกล่าวได้วา่ คนกลุ่มหลังนี้ได้รบั ประโยชน์ทางตรงจากรถยนต์ใน
แง่ประโยชน์ ใช้สอยเป็ นหลัก จึงพิจารณาประเด็นการใช้รถยนต์ในเชิง
สัญลักษณ์เป็ นเรือ่ งรอง
จากผลการศึกษา อาจกล่าวได้ว่า ถ้านักวางแผนการขนส่งต้องการ
ควบคุมการใช้รถยนต์ส่ว นบุ ค คล หรือต้องการปรับพฤติก รรมการใช้
รถยนต์สว่ นบุคคลให้เปลีย่ นมาใช้การเดินทางประเภทอื่นมากขึน้ นัน้ จะ
สามารถดําเนินการได้สะดวกกว่าในกลุ่มคนทีช่ อบใช้รถยนต์ เนื่องจาก
ถ้านักวางแผนสามารถจัดระบบขนส่งทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานด้านการเดินทางให้กบั คนกลุ่มนี้ได้แล้ว ก็น่าจะทําให้คนกลุ่มนี้
เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งทางเลือกดังกล่าวได้บ้าง ขณะที่กลุ่มคนที่ไม่
ชอบใช้รถยนต์ จะไม่ ส นใจประโยชน์ ใดๆ จากระบบขนส่ง ทางเลือ ก

เนื่ อ งจากคนกลุ่ ม นี้ ต้อ งการรถยนต์ไว้เพีย งเป็ น สัญ ลักษณ์ ท างสังคม
เท่านัน้ ด้วยเหตุน้ี ในการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพื่อพัฒนาระบบ
ขนส่งทางเลือกในชุมชน การทราบข้อมูลเบื้องต้นของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ว่า
เป็ นกลุ่มคนที่ชอบหรือไม่ชอบใช้รถยนต์ว่ามีจํานวนมากน้ อยแค่ไหน
อาจทํา ให้สามารถประเมิน ได้ว่า ควรจะพัฒ นาระบบดังกล่ า วหรือ ไม่
เนื่ อ งจากจะทํ า ให้ ส ามารถประมาณการได้ ว่ า มีก ลุ่ ม คนที่ ต้ อ งการ
ประโยชน์ จากการเดินทางอย่างแท้จริง และกลุ่มคนต้องการใช้รถยนต์
เพือ่ แสดงสถานะทางสังคมเป็ นสัดส่วนเท่าไร
จากบทสรุป ดังกล่ าว จึงได้คําตอบว่าทําไมเราจึงล้มเหลวในการ
ผลัก ดัน การลดการใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลมาโดยตลอด เนื่ อ งจาก
สมมติฐานของเรามักจะมุ่งเน้นไปที่การปรับพฤติกรรมคนที่ไม่ชอบใช้
รถยนต์ให้หนั มาใช้การเดินทางรูปแบบอื่น แต่จากผลการศึกษา กลับ
พบว่าคนกลุ่มนี้ ปรับพฤติกรรมได้ยากกว่า นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ยงั ไม่
สนใจที่จะปรับพฤติกรรมเนื่องจากไม่เคยมองประโยชน์ ท่แี ท้จริงของ
รถยนต์ในแง่ของการเป็ นเครือ่ งมือในการเดินทางเลย
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