ภาคผนวก
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา
เรื่อง ทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล พี จี) ของผูใช
รถยนตนงั่ สวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สําหรับผูบริหาร (จังหวัดสมุทรสาคร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อ
นําไปใชประกอบการจัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระ ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทานกรุณา
ตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเปนจริง
สําหรับขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้นโดยผูศึกษาจะวิเคราะห
ข อ มู ล ในภาพรวมและไม มี ส ว นหนึ่ ง ส ว นใดเกี่ ย วข อ งกั บ ข อ มู ล รายบุ ค คล และผู ศึ ก ษาใคร
ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ดวย
นางสาวรพีพรรณ อนิสสิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ใน
ที่สุด

หรือเติมคําในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกับความเปนจริงมาก

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ปจจุบันรถยนตของทานติดตั้งกาซ LPG หรือไม
1.
1. ติดตั้งแลว
2. ยังไมติดตั้ง
3. มีทั้งติดตั้ง LPG แลวและที่ยังไมไดติดตั้ง LPG
2. เพศ
1. ชาย

2. หญิง

1. ต่ํากวา 20 ป
4. 41-50 ป

2. 20-30 ป
5. 51 ปขึ้นไป

3. อายุ
3. 31-40 ป
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4. สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หยาราง/หมาย/แยกกันอยู
5. ระดับการศึกษาสูงสุด
1. ต่ํากวาประถมศึกษา
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
5. ปวส. / อนุปริญญา
7. ปริญญาโทหรือสูงกวา

2. ระดับประถมศึกษา
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
6. ปริญญาตรี
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................

6. อาชีพ
1. นักเรียน / นักศึกษา
3. ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5. เกษตรกร
7. ชางยนต/ชางเทคนิค/วิศวกร

2. พนักงานบริษัทเอกชน
4. ธุรกิจสวนตัว
6. รับจางทั่วไป
8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................

7. รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
1. ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน
3. 20,001-30,000 บาทตอเดือน
5. 40,001-50,000 บาทตอเดือน

2. 10,001-20,000 บาทตอเดือน
4. 30,001-40,000 บาทตอเดือน
6. มากกวา 50,000 บาทตอเดือน

8. ทานเปนเจาของรถยนตที่ใชงานอยูหรือไม
1. ไมไดเปนเจาของเอง
2. เปนเจาของรถยนตเอง
1. 1 คัน
3. 3 คัน

2. 2 คัน
4. 4 คันขึ้นไป

9. รถยนตสวนบุคคลของทานเปนยี่หอของประเทศใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ญี่ปุน
3. เยอรมัน
2. อเมริกา
4. อื่นๆ (โปรดระบุประเทศ) ...............................
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10. เชื้อเพลิงที่ใชในรถยนตเปนประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. น้ํามัน (ตอบขอ 11)
2. แกส (ขามไปตอบขอ 12)
11. ชนิดของน้าํ มันเชื้อเพลิงที่ใชในรถยนตของทาน (กรณีมีรถยนตมากกวา 1 คัน ตอบไดมากกวา
1 ขอ)
1. น้ํามันเบนซิน 95
2. น้ํามันเบนซิน 91
3. น้ํามันแกสโซฮอล 95
4. น้ํามันแกสโซฮอล 91
5. อื่นๆ โปรดระบุ..............................................
12. ชนิดของกาซธรรมชาติที่ใชในรถยนตของทาน (กรณีมีรถยนตที่ใชกาซมากกวา 1 ชนิด
ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. กาซแอลพีจี
2. กาซเอ็นจีวี
3. อื่นๆ โปรดระบุ................................................
13. ขนาดของเครื่องยนตของรถยนตทาน (ถามีรถมากกวา 1 คันตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. นอยกวา 1,300 ซีซี
2. 1,300 ซีซี
4. 1,600 ซีซี
3. 1,500 ซีซี
5. 1,800 ซีซี
6. 2,000 ซีซี
7. 2,200 ซีซี
8. 2,400 ซีซี
9. 2,500 ซีซี
10. 3,000 ซีซี
11. มากกวา 3,000 ซีซี
14. รถยนตของทานใชงานมาแลวกี่ป (นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก)
1. ไมเกิน 1 ป
2. 1 - 4 ป
3. 5 - 7 ป
4. 8-10 ป
5. มากกวา 10 ป
15. จํานวนเงินที่ใชจายในการเติมน้ํามันแตละครั้งโดยเฉลีย่ สัปดาหละเทาใด
1. ไมเกิน 500 บาท
2. 501 - 1000 บาท
3. 1,001 – 1,500 บาท
4. 1,501 - 2000 บาท
5. มากกวา 2,000 บาท
16. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชกาซแอลพีจีในรถยนต จากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. โทรทัศน
2. วิทยุ
3. สื่อสิ่งพิมพ
4. เพื่อน ญาติ คนรูจัก
6. ปายโฆษณา
5. อินเทอรเน็ต
7. แผนพับ, ใบปลิว
8. อูรับติดตั้งระบบกาซแอลพีจี
9. สถานีบริการกาซแอลพีจี
10.อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล พี จี)
ดานความรูความเขาใจ
17. ขอมูลของกาซแอลพีจีในเรื่องตอไปนีถ้ ูกตองมากนอยเพียงใด
ระดับความรู/ความเขาใจ
ประเด็นความรูความเขาใจ
ถูกตอง

1. รถยนตทุกประเภทสามารถติดตั้งระบบกาซ
แอลพีจีเปนเชื้อเพลิงได
2. การติดตั้งอยางถูกวิธี ไดมาตรฐาน จะทําใหมี
ความปลอดภัยสูงกวาการใชน้ํามัน
3. การติดตั้งระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรอง
จากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการ
ขนสง
4. เมื่อติดตั้งระบบกาซแอลพีจีแลว ตองแจง
จดทะเบียนใชกาซแอลพีจกี ับกรมการขนสง
จังหวัด
5. เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต ควรใช
น้ํามันสตารทเครื่องยนตทกุ ครั้ง
6. การใชกาซแอลพีจีควรตองมีน้ํามันติดถังไว
อยางนอย 1 ใน 4 เพื่อปองกันระบบจายน้ํามัน
เสียหาย
7. เมื่อใชงานรถในสภาพอากาศที่รอนจัด จะทําให
ถังบรรจุกาซระเบิดได
8. เมื่อติดตั้งระบบกาซแอลพีจีแลว ควรหลีกเลี่ยง
การใชงานรถในสภาพถนนที่ขรุขระมาก
9. การใชกาซแอลพีจีจะทําใหกําลังของเครื่องยนต
ลดลงแตไมมีผลตอการใชงานปกติ

ไมถูกตอง

ไมแนใจ
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ประเด็นความรูความเขาใจ
10. กาซแอลพีจี ตองเติมกลิน่ เพื่อความปลอดภัย เมื่อ
เกิดการรัว่ ไหล
11.การใชกาซแอลพีจีตองตรวจเช็คเครื่องยนตและ
อุปกรณบอยครั้งกวาการใชน้ํามัน
12. ราคาอุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจี
ขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง
13. การใชกาซแอลพีจี ชวยลดมลภาวะทางอากาศ
14. LPG คือกาซธรรมชาติ มีความแตกตางจาก
NGV โดย LPG เปนกาซที่ใชหุงตมในครัวเรือน
15. รถยนตที่ใช LPG เปนเชื้อเพลิง เครื่องยนตจะมี
การเผาไหมที่สมบูรณใหมลพิษต่ํา โดยเฉพาะ
ปริมาณฝุนละออง ( Particulate ) และควันดํา
16. การใชกาซแอลพีจีไมทาํ ใหประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องยนตลดลง และไมมีผลตออัตราเรงของเครื่องยนต
17. ปริมาณการใชกาซแอลพีจีนอยกวาปริมาณการใช
น้ํามันเมื่อวิ่งไดระยะทางเทากัน

ระดับความรู/ความเขาใจ
ทราบ
ไมทราบ ไมแนใจ
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ดานความคิดเห็น ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการปรับเครื่องยนตมาใช
กาซ LPG ในปจจุบัน
18. กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ระดับความชอบ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
1.การติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ไดรับการรับรองมาตรฐานวา
มีความปลอดภัย
2. การที่กาซมีกลิ่นทําใหรูทันทีเมื่อกาซรั่ว
3. ตรายี่หอของอุปกรณติดตั้งผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง
ปจจัยดานราคา
1. กาซแอลพีจมี ีราคาถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วไป
2. การใชกาซแอลพีจีเปนการลดคาใชจายในการเติม
เชื้อเพลิง
3. คาใชจายในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีไมแพงเกินไป
4. สถานีบริการกาซ ควรจัดใหมีการชําระดวยบัตรเครดิต
5. การใหสวนลดราคาหลังการติดติดตั้งเมื่อชําระเงินสด
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
1. สถานีบริการกาซ ไปมาสะดวกสามารถเขาถึงไดงาย
2. จํานวนสถานีบริการกาซมีเพียงพอตอความตองการ
ของผูใชกาซ
3. สถานีบริการกาซมีกระจายอยูตามทําเลตางๆ
อยางทั่วถึง
4. จํานวนหัวจายของแตละสถานีบริการกาซมีเพียงพอ
5. มีการรับจองบริการติดตั้งระบบทางโทรศัพทหรือ
อินเทอรเน็ต
6. ทําเลที่ตั้งของอูที่รับติดตั้งติดตอไดสะดวก

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ระดับความชอบ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
1. การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ, โทรทัศน,
หนังสือพิมพ มีมาก
2. ควรจัดใหมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตาง ๆ
เชนแจกของแถม, คูปอง เมื่อเติมกาซ
3. สถานีบริการกาซควรจัดใหมีบริการเสริม เชน ราน
สะดวกซื้อ, เติมลม, ลางรถ
4. สถานีบริการกาซควรจัดใหมีพนักงานคอยอธิบายให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ LPG แกผูใชรถ
5. มีการลดราคาเมื่อใชบริการติดตั้งระบบในรถคันตอไป
ปจจัยดานบุคคล
1. พนักงานมีความรูความสามารถและมีความชํานาญใน
การติดตั้ง
2. พนักงานมีความกระตือรือรน และมีความพรอมที่จะ
ใหบริการตลอดเวลา
3. พนักงานสามารถตอบขอสงสัย ขอซักถามของลูกคา
ในงานติดตั้งไดเปนอยางดี
4. พนักงานเขาใจความตองการของลูกคา
5. พนักงานมีความซื่อสัตย ไวใจได
ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
1. มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบริการรับติดตั้งระบบ
กาซแอลพีจีที่หนาสถานีบริการหรืออูที่ใหบริการรับติดตั้ง
2. ชื่อเสียงสถานีบริการหรืออูที่ติดตั้งเปนที่รูจัก
3. สภาพโดยรวมของสถานีบริการหรืออูสะอาด
กวางขวาง และเปนระเบียบเรียบรอย
4. มีอากาศถายเทสะดวก และมีแสงสวางเพียงพอ
5. มีหองพักรับรองลูกคา มีที่นั่งรอเพียงพอ
6. มีอุปกรณ และเครื่องมือที่ทันสมัย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ระดับความชอบ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

ปจจัยดานกระบวนการ
1. มีการจัดกระบวนการรับรถยนตของลูกคาที่มาใชบริการ
ดวยความรวดเร็ว
2. การนัดหมายการใหบริการที่รวดเร็ว สงมอบรถตรงเวลา
3. มีพนักงานจํานวนมากเพียงพอในการใหบริการ
4. มีการปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง และทันสมัย
5. มีความระมัดระวังในการใหบริการติดตั้ง
6.มีการแจงคาบริการติดตั้งรวมทั้งคาบริการลวงหนาใหลูกคา
ตัดสินใจกอน
7.มีการอธิบายชี้แจงรายละเอียดของการติดตั้ง และวิธีดูแล
รักษาที่ถูกตองแกลูกคา
8. มีการดูแลความปลอดภัยในทรัพยสินของลูกคาขณะที่รถ
อยูที่สถานที่ใหบริการ

ดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล
19. ทานทราบหรือไมวารถยนตของทานควรติดตั้งกาซแอลพีจีในระบบใด
1. ทราบ (กรุณาตอบคําถามขอ 20)
2. ไมทราบ (กรุณาตอบเหตุผลและขามไปตอบคําถามขอ 21)
เพราะ เปนหนาที่ของอูที่จะติดตั้งใหตามความเหมาะสม
ไมสนใจ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................
20. รถยนตของทานควรติดตั้งกาซแอลพีจีระบบใด
1. ระบบดูดแบบคงที่ (Fix Mixer)
2. ระบบดูดแบบแปรผันคาตามอ็อกซิเจนเซนเซอร ( Mixer & Lamda Control )
3. ระบบการจายแกสควบคุมดวยสเตปมอเตอร (Lamda Feedback Control)
4. ระบบฉีดแก็ส
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................

นอย
ที่สุด
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21. โดยปกติทานตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถของทานอยางไร
1. ตัดสินใจดวยตัวเอง
2. ทําตามคําแนะนําญาติหรือผูที่เปนที่เคารพนับถือ
3. ตามเพื่อนแนะนํา
4. ตามคําแนะนําผูขาย
5. อาศัยขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธตางๆ
6. อื่นๆ (โปรดระบุ).................................
22. ทานพิจารณาสิ่งใดประกอบการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนตของทาน
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. ความปลอดภัย
2. ความประหยัด
3. ความทันสมัยสวยงาม
4. ระยะเวลาในการใชงาน
5. คาใชจายในการบํารุงรักษา
6. สมาชิกในครอบครัวชื่นชอบ
7. สิทธิประโยชน สวนลด คาแรงบริการ
8. มีสถานที่ตรวจซอมอยูท ั่วประเทศเพียงพอ
9. อื่นๆ (โปรดระบุ).................................
23. เมื่อรถยนตของทานมีปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ สวนใหญทานไปใชบริการตรวจซอมที่ใด
1. ศูนยบริการของรถยี่หอนั้นๆ
2. อูรถยนตทั่วไป
3. ตรวจซอมดวยตัวเอง
4. ใชบริการของชางที่รูจักและคุนเคย
5. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................
24. ภายใน 6 เดือน ทานคิดวาจะมีการนํารถยนตไปเปลี่ยนเปนระบบ LPG เพิ่มเติมหรือไม
1. เปลี่ยนแนนอน (ตอบขอ 25)
2. มีแนวโนมจะเปลี่ยน (ตอบขอ 25)
3. ไมแนใจ (ตอบขอ 26)
4. มีแนวโนมไมเปลี่ยน (ตอบขอ 26)
5. ไมเปลี่ยนแนนอน (ตอบขอ 26)................................................................................................ ....
25. ถาทานจะเปลี่ยนมาใชระบบกาซ LPG อะไรเปนสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหทานคิดวาจะเปลี่ยนมาใช LPG
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1. กาซ LPG มีราคาถูกกวาน้ํามัน ทําใหประหยัดคาใชจาย
2. ลดการใชน้ํามัน เปนการชวยชาติประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
3. สถานีบริการเชื้อเพลิง LPG มีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น
4. มีสวนในการชวยรักษาสิง่ แวดลอม
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5. จํานวนรานรับติดตั้งอุปกรณเพียงพอ
6. มั่นใจในความปลอดภัย
7. คุณภาพของกาซแอลพีจี
8. อุปกรณติดตั้งในรถยนตไมยุงยาก
9. การรณรงคสงเสริมใหใชกาซแอลพีจีของรัฐบาล
10. เศรษฐกิจไมดี ทําใหหันมาใชกาซ ทดแทนการใชน้ํามันดีเซล หรือ เบนซิน 91 หรือ เบนซิน 95
11. การเปนผูนําในการเปลี่ยนมาใชระบบ LPG เปนการทําในสิ่งที่ดีใหกับสังคม
12. ราคาน้ํามันดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แพงขึ้น และมีราคาไม แนนอน
13. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................
26. สําหรับทานที่ยังไมคิดจะปรับเปลี่ยนเครื่องยนตไปใชระบบ LPG ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหทาน
คิดวาจะไมเปลี่ยนมาใช LPG (ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
1. อุปกรณในการติดตั้งราคาแพง
2. สถานีบริการเชื้อเพลิง LPG ยังไมครอบคลุม มีนอย
3. รูสึกวาไมปลอดภัยเมือ่ จะตองเติม LPG
4. รูสึกวาเครื่องยนตจะเกิดการสึกหรอเร็วกวา การใชระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
5. รานรับติดตั้งอุปกรณมีนอย
6. ตองดัดแปลงสภาพรถ
7. ไมมีความรูในเรื่องกาซแอลพีจี
8. เครื่องยนตอาจจะเสียงาย
9. มีกาซธรรมชาติ (NGV) เปนทางเลือกที่ดีกวา
10. รัฐบาลอาจปลอยใหราคากาซแอลพีจีลอยตัวในอนาคต
11. อื่นๆ(โปรดระบุ).....................................................................................
27. หากรถยนตนั่งสวนบุคคลรุนใหมถูกออกแบบและติดตั้ง LPG มาจากโรงงานทานจะซื้อหรือไม
1. ซื้อแนนอน
2. มีแนวโนมจะซื้อ
3.ไมแนใจ
4. มีแนวโนมจะไมซื้อ
5. ไมซื้อแนนอน
28. ทานจะแนะนํา LPG เปนเชื้อเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่นที่ทานรูจักหรือไม
1. แนะนําแนนอน
2. มีแนวโนมจะแนะนํา
4. มีแนวโนมจะไมแนะนํา
5. ไมแนะนําแนนอน

3.ไมแนใจ
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29. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรในการชวยสงเสริมใหผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลปรับเปลี่ยนเครื่องยนตมา
ใชระบบกาซ LPG
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………… ……….……………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – สกุล

นางสาว รพีพรรณ อนิสสิต

วัน เดือน ป เกิด

4 กุมภาพันธ 2516

ประวัติการศึกษา

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ
ปการศึกษา 2530
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตวิทยาลัย
ครูสวนสุนันทา ปการศึกษา 2533
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2539

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.2542 – ปจจุบัน พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

