
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา 
เร่ือง  ทัศนคตติอการดัดแปรระบบเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล พี จี) ของผูใช
รถยนตนัง่สวนบุคคลในกรงุเทพมหานคร 

 

  แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สําหรับผูบริหาร (จังหวัดสมุทรสาคร)  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อ
นําไปใชประกอบการจัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระ ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากทานกรุณา
ตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเปนจริง  
  สําหรับขอมูลท่ีไดจะนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้นโดยผูศึกษาจะวิเคราะห
ขอมูลในภาพรวมและไม มีสวนหนึ่ งสวนใดเกี่ยวของกับขอมูลรายบุคคล  และผู ศึกษาใคร
ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
      นางสาวรพีพรรณ  อนิสสิต 
      นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                              คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ใน  หรือเติมคําในชองวางท่ีทานเห็นวาตรงกับความเปนจริงมาก
ท่ีสุด 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ปจจุบันรถยนตของทานติดต้ังกาซ LPG หรือไม 
1.   1. ติดต้ังแลว    2.  ยังไมติดต้ัง     

 3. มีท้ังติดต้ัง LPG แลวและท่ียังไมไดติดต้ัง LPG 
 
2.    เพศ 
  1. ชาย    2. หญิง 
 
3.   อาย ุ
  1. ตํ่ากวา 20 ป    2. 20-30 ป   3. 31-40 ป  
  4. 41-50 ป    5. 51 ปข้ึนไป 
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4.   สถานภาพ 
  1. โสด   2. สมรส 
  3. หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
 
5.   ระดับการศึกษาสูงสุด 
  1. ตํ่ากวาประถมศึกษา   2. ระดับประถมศึกษา 
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
  5. ปวส. / อนุปริญญา    6. ปริญญาตรี 
  7. ปริญญาโทหรือสูงกวา  8. อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 
6.   อาชีพ 
  1. นักเรียน / นักศึกษา    2. พนักงานบริษัทเอกชน 
  3. ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  4. ธุรกิจสวนตัว 
  5. เกษตรกร     6. รับจางท่ัวไป 
  7. ชางยนต/ชางเทคนิค/วิศวกร   8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................... 
 
7.   รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
  1. ตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน   2. 10,001-20,000 บาทตอเดือน 
  3. 20,001-30,000 บาทตอเดือน   4. 30,001-40,000 บาทตอเดือน 
  5. 40,001-50,000 บาทตอเดือน   6. มากกวา 50,000 บาทตอเดือน 
 
8.   ทานเปนเจาของรถยนตท่ีใชงานอยูหรอืไม 
  1.  ไมไดเปนเจาของเอง   
  2.   เปนเจาของรถยนตเอง 
   1.  1 คัน    2.  2 คัน 
   3.  3 คัน    4.  4 คันข้ึนไป 
 
9.   รถยนตสวนบุคคลของทานเปนยี่หอของประเทศใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. ญ่ีปุน          3. เยอรมัน 
  2. อเมริกา    4. อื่นๆ (โปรดระบุประเทศ) ............................... 
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10.  เช้ือเพลิงท่ีใชในรถยนตเปนประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. น้ํามัน (ตอบขอ 11)         2.  แกส  (ขามไปตอบขอ 12) 
11. ชนิดของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใชในรถยนตของทาน (กรณีมีรถยนตมากกวา 1 คัน ตอบไดมากกวา  
      1 ขอ)  
  1. น้ํามันเบนซิน 95    2. น้ํามันเบนซิน 91  
  3. น้ํามันแกสโซฮอล 95    4. น้ํามันแกสโซฮอล 91 
  5. อื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
12. ชนิดของกาซธรรมชาติท่ีใชในรถยนตของทาน (กรณีมีรถยนตท่ีใชกาซมากกวา 1 ชนิด  
       ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. กาซแอลพีจี     2. กาซเอ็นจวี ี
  3. อื่นๆ โปรดระบุ................................................ 
13. ขนาดของเครื่องยนตของรถยนตทาน (ถามีรถมากกวา 1 คันตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1. นอยกวา 1,300 ซีซี    2. 1,300 ซีซี          

 3. 1,500 ซีซี     4. 1,600 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.   จํานวนเงนิท่ีใชจายในการเติมนํ้ามันแตละครั้งโดยเฉลีย่สัปดาหละเทาใด 

 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. สื่อส่ิงพิมพ     4. เพื่อน ญาติ คนรูจัก 
  5. อินเทอรเน็ต     6. ปายโฆษณา 
  7. แผนพับ, ใบปลิว    8. อูรับติดต้ังระบบกาซแอลพีจี 
  9. สถานีบริการกาซแอลพีจี   10.อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................... 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอการดัดแปรระบบเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล พี จี)  

ดานความรูความเขาใจ 
 
17. ขอมูลของกาซแอลพีจีในเร่ืองตอไปนีถู้กตองมากนอยเพียงใด 

ระดับความรู/ความเขาใจ ประเด็นความรูความเขาใจ 
ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 

1. รถยนตทุกประเภทสามารถติดต้ังระบบกาซ 
   แอลพีจีเปนเช้ือเพลิงได 

   

2. การติดต้ังอยางถูกวิธี ไดมาตรฐาน จะทําใหมี 
    ความปลอดภัยสูงกวาการใชน้ํามัน 

   

3. การติดต้ังระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรอง      
    จากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการ 
    ขนสง 

   

 4. เม่ือติดต้ังระบบกาซแอลพีจีแลว ตองแจง 
     จดทะเบียนใชกาซแอลพีจกีับกรมการขนสง 
     จังหวดั 

   

5. เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ควรใช 
    น้ํามันสตารทเคร่ืองยนตทุกคร้ัง 

   

 6. การใชกาซแอลพีจีควรตองมีน้ํามันติดถังไว 
     อยางนอย 1 ใน 4 เพื่อปองกันระบบจายน้ํามัน 
     เสียหาย 

   

 7. เม่ือใชงานรถในสภาพอากาศท่ีรอนจัด จะทําให 
     ถังบรรจุกาซระเบิดได 

   

 8. เม่ือติดต้ังระบบกาซแอลพีจีแลว ควรหลีกเล่ียง 
     การใชงานรถในสภาพถนนท่ีขรุขระมาก 

   

9. การใชกาซแอลพีจีจะทําใหกําลังของเคร่ืองยนต 
    ลดลงแตไมมีผลตอการใชงานปกติ  
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ระดับความรู/ความเขาใจ ประเด็นความรูความเขาใจ 
ทราบ ไมทราบ ไมแนใจ 

10. กาซแอลพีจี ตองเติมกล่ินเพื่อความปลอดภัย เม่ือ 
      เกิดการร่ัวไหล 

   

11.การใชกาซแอลพีจีตองตรวจเช็คเคร่ืองยนตและ 
     อุปกรณบอยคร้ังกวาการใชน้ํามัน  

   

12. ราคาอุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจี 
      ข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง 

   

13. การใชกาซแอลพีจี ชวยลดมลภาวะทางอากาศ    
14. LPG คือกาซธรรมชาติ มีความแตกตางจาก  
      NGV โดย LPG เปนกาซท่ีใชหุงตมในครัวเรือน 

   

15. รถยนตท่ีใช LPG เปนเช้ือเพลิง  เคร่ืองยนตจะมี 
      การเผาไหมท่ีสมบูรณใหมลพิษตํ่า โดยเฉพาะ 
      ปริมาณฝุนละออง ( Particulate ) และควันดํา 

   

16. การใชกาซแอลพีจีไมทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ 
      เคร่ืองยนตลดลง และไมมีผลตออัตราเรงของเคร่ืองยนต 

   

17. ปริมาณการใชกาซแอลพจีีนอยกวาปริมาณการใช 
      น้ํามันเม่ือวิ่งไดระยะทางเทากัน 
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ดานความคิดเห็น  ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการปรับเคร่ืองยนตมาใช
กาซ LPG ในปจจุบัน 
18. กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ระดับความชอบ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1.การติดต้ังอุปกรณตาง ๆ ไดรับการรับรองมาตรฐานวา     
มีความปลอดภยั 

     

2. การท่ีกาซมีกลิ่นทําใหรูทันทีเมื่อกาซรั่ว      
3. ตรายี่หอของอุปกรณติดต้ังผลิตโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียง      

ปจจัยดานราคา 
1. กาซแอลพีจมีีราคาถูกกวานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ัวไป       
2. การใชกาซแอลพีจีเปนการลดคาใชจายในการเติม 
    เช้ือเพลิง 

     

3. คาใชจายในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีไมแพงเกินไป      
4. สถานีบริการกาซ ควรจัดใหมีการชําระดวยบัตรเครดิต      
5. การใหสวนลดราคาหลังการติดติดต้ังเม่ือชําระเงินสด      

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
1. สถานีบริการกาซ ไปมาสะดวกสามารถเขาถึงไดงาย      
2. จํานวนสถานีบริการกาซมีเพียงพอตอความตองการ 
    ของผูใชกาซ 

     

3. สถานีบริการกาซมีกระจายอยูตามทําเลตางๆ 
    อยางท่ัวถึง 

     

4. จํานวนหัวจายของแตละสถานีบริการกาซมีเพียงพอ      
5. มีการรับจองบริการติดต้ังระบบทางโทรศัพทหรือ 
    อินเทอรเน็ต 

     

6. ทําเลท่ีต้ังของอูท่ีรับติดต้ังติดตอไดสะดวก      
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ระดับความชอบ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 1. การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ, โทรทัศน,  
    หนังสือพิมพ มีมาก 

     

 2. ควรจัดใหมีการสงเสริมการตลาดดวยวิธีการตาง ๆ 
     เชนแจกของแถม,  คูปอง เมื่อเติมกาซ 

     

 3. สถานีบริการกาซควรจัดใหมีบริการเสริม เชน ราน    
     สะดวกซื้อ, เติมลม, ลางรถ 

     

4. สถานีบริการกาซควรจัดใหมีพนักงานคอยอธิบายให 
    ความรูความเขาใจเก่ียวกับกาซ LPG แกผูใชรถ 

     

5. มีการลดราคาเมื่อใชบริการติดต้ังระบบในรถคันตอไป      

ปจจัยดานบุคคล 
1. พนักงานมีความรูความสามารถและมีความชํานาญใน 
    การติดต้ัง 

     

2. พนักงานมีความกระตือรือรน และมีความพรอมที่จะ 
   ใหบริการตลอดเวลา 

     

3. พนักงานสามารถตอบขอสงสัย ขอซักถามของลูกคา 
   ในงานติดต้ังไดเปนอยางดี 

     

4. พนักงานเขาใจความตองการของลูกคา      
5. พนักงานมีความซื่อสัตย ไวใจได      

ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   
1. มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบริการรับติดต้ังระบบ 
   กาซแอลพีจีที่หนาสถานีบริการหรืออูที่ใหบริการรับติดต้ัง 

     

2. ช่ือเสียงสถานีบริการหรืออูที่ติดต้ังเปนที่รูจัก      
3. สภาพโดยรวมของสถานีบริการหรืออูสะอาด  
    กวางขวาง และเปนระเบียบเรียบรอย 

     

4. มีอากาศถายเทสะดวก  และมีแสงสวางเพียงพอ      
5. มีหองพักรับรองลูกคา มีที่น่ังรอเพียงพอ      
6. มีอุปกรณ และเครื่องมือที่ทันสมัย      
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ระดับความชอบ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ปจจัยดานกระบวนการ  
1. มีการจัดกระบวนการรับรถยนตของลูกคาที่มาใชบริการ     
    ดวยความรวดเร็ว 

     

2. การนัดหมายการใหบริการที่รวดเร็ว  สงมอบรถตรงเวลา       
3. มีพนักงานจํานวนมากเพียงพอในการใหบริการ      
4. มีการปรับปรุงการใหบริการอยางตอเน่ือง และทันสมัย      
5. มีความระมัดระวังในการใหบริการติดต้ัง      
6.มีการแจงคาบริการติดต้ังรวมทั้งคาบริการลวงหนาใหลูกคา 
    ตัดสินใจกอน 

     

7.มีการอธิบายช้ีแจงรายละเอียดของการติดต้ัง และวิธีดูแล  
   รักษาที่ถูกตองแกลูกคา 

     

8. มีการดูแลความปลอดภัยในทรัพยสินของลูกคาขณะที่รถ 
   อยูที่สถานที่ใหบริการ 

     

 
 

ดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล 
 
19. ทานทราบหรือไมวารถยนตของทานควรติดต้ังกาซแอลพีจีในระบบใด 
  1. ทราบ (กรุณาตอบคําถามขอ 20)       
   2. ไมทราบ (กรุณาตอบเหตุผลและขามไปตอบคําถามขอ 21) 

          เพราะ    เปนหนาท่ีของอูท่ีจะติดต้ังใหตามความเหมาะสม       
          ไมสนใจ  
           อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 

20.   รถยนตของทานควรติดต้ังกาซแอลพีจีระบบใด 
     1. ระบบดูดแบบคงท่ี (Fix Mixer) 
  2. ระบบดูดแบบแปรผันคาตามอ็อกซิเจนเซนเซอร ( Mixer & Lamda Control ) 
  3. ระบบการจายแกสควบคุมดวยสเตปมอเตอร (Lamda Feedback Control) 
  4. ระบบฉีดแก็ส  
                5. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................... 
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21.  โดยปกติทานตัดสินใจปรับปรุงเพ่ิมเติมอุปกรณในรถของทานอยางไร  
 1. ตัดสินใจดวยตัวเอง      2. ทําตามคําแนะนําญาติหรือผูท่ีเปนท่ีเคารพนับถือ  
 3. ตามเพ่ือนแนะนํา                       4.  ตามคําแนะนําผูขาย                   
 5. อาศัยขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธตางๆ      
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................. 

 
22. ทานพิจารณาสิ่งใดประกอบการตัดสินใจปรับปรุงเพ่ิมเติมอุปกรณในรถยนตของทาน  
      (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. ความปลอดภัย                                          2. ความประหยัด 
 3. ความทันสมัยสวยงาม                               4. ระยะเวลาในการใชงาน 
 5. คาใชจายในการบํารุงรักษา                       6. สมาชิกในครอบครัวช่ืนชอบ 
 7. สิทธิประโยชน สวนลด คาแรงบริการ      8. มีสถานท่ีตรวจซอมอยูท่ัวประเทศเพียงพอ 

                9. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................. 
 
23.  เมื่อรถยนตของทานมีปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ สวนใหญทานไปใชบริการตรวจซอมท่ีใด 

 1. ศูนยบรกิารของรถยี่หอนั้นๆ     2. อูรถยนตท่ัวไป  
 3. ตรวจซอมดวยตัวเอง    4. ใชบริการของชางท่ีรูจักและคุนเคย 
 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 

  
24. ภายใน 6 เดอืน ทานคิดวาจะมีการนํารถยนตไปเปลี่ยนเปนระบบ LPG เพ่ิมเติมหรอืไม 

 1. เปลี่ยนแนนอน  (ตอบขอ 25) 
 2. มีแนวโนมจะเปลี่ยน  (ตอบขอ 25)  
 3. ไมแนใจ  (ตอบขอ 26) 
 4. มีแนวโนมไมเปลี่ยน   (ตอบขอ 26) 
 5. ไมเปลี่ยนแนนอน (ตอบขอ 26)................................................................................................ ....  

 
25. ถาทานจะเปลี่ยนมาใชระบบกาซ  LPG  อะไรเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหทานคิดวาจะเปลี่ยนมาใช  LPG 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1. กาซ LPG มีราคาถูกกวานํ้ามัน ทําใหประหยัดคาใชจาย 
 2. ลดการใชน้ํามัน เปนการชวยชาติประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 3. สถานีบริการเช้ือเพลิง LPG  มีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึน 
 4. มีสวนในการชวยรักษาสิง่แวดลอม 
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�5. จํานวนรานรับติดต้ังอุปกรณเพียงพอ 
�6. มั่นใจในความปลอดภัย  
�7. คุณภาพของกาซแอลพีจ ี
�8. อุปกรณติดต้ังในรถยนตไมยุงยาก 
�9. การรณรงคสงเสริมใหใชกาซแอลพีจีของรัฐบาล 

               �10. เศรษฐกิจไมดี ทําใหหันมาใชกาซ ทดแทนการใชน้ํามันดีเซล หรือ เบนซิน 91 หรือ เบนซิน 95 
               �11. การเปนผูนําในการเปลี่ยนมาใชระบบ LPG  เปนการทําในส่ิงท่ีดีใหกับสังคม 
               �12. ราคานํ้ามันดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แพงข้ึน และมีราคาไม แนนอน 
 13. อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................. 
 
26. สําหรับทานท่ียังไมคิดจะปรับเปลี่ยนเครื่องยนตไปใชระบบ LPG ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหทาน
คิดวาจะไมเปลี่ยนมาใช LPG (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

 1. อุปกรณในการติดต้ังราคาแพง 
 2. สถานีบริการเช้ือเพลิง LPG ยังไมครอบคลุม มีนอย 
 3. รูสึกวาไมปลอดภัยเมือ่จะตองเติม LPG 
 4. รูสึกวาเครื่องยนตจะเกิดการสึกหรอเรว็กวา การใชระบบน้ํามันเช้ือเพลิง 

� 5. รานรับติดต้ังอุปกรณมีนอย  
� 6. ตองดัดแปลงสภาพรถ  
� 7. ไมมีความรูในเรื่องกาซแอลพีจ ี
� 8.  เครื่องยนตอาจจะเสียงาย 
� 9.  มีกาซธรรมชาติ (NGV) เปนทางเลือกท่ีดีกวา 
� 10. รัฐบาลอาจปลอยใหราคากาซแอลพีจีลอยตัวในอนาคต 

 11. อื่นๆ(โปรดระบุ)..................................................................................... 
 
27. หากรถยนตนั่งสวนบุคคลรุนใหมถูกออกแบบและติดต้ัง LPG มาจากโรงงานทานจะซื้อหรอืไม 

 1. ซื้อแนนอน      2. มีแนวโนมจะซื้อ        3.ไมแนใจ    
 4. มีแนวโนมจะไมซื้อ      5. ไมซื้อแนนอน 

 
28. ทานจะแนะนํา LPG เปนเช้ือเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่นท่ีทานรูจักหรือไม 

 1. แนะนําแนนอน     2. มีแนวโนมจะแนะนํา   3.ไมแนใจ    
 4. มีแนวโนมจะไมแนะนํา     5. ไมแนะนําแนนอน 
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29. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรในการชวยสงเสริมใหผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลปรับเปลี่ยนเครื่องยนตมา 
       ใชระบบกาซ LPG         
  ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… ……….…………………………………… 
………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาว รพีพรรณ   อนิสสิต 
 
วัน   เดือน  ป เกิด 4  กุมภาพนัธ 2516 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ 
                 ปการศึกษา 2530 
   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตวิทยาลัย 

 ครูสวนสุนันทา  ปการศึกษา 2533 
   สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การจัดการท่ัวไป   
                  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ปการศึกษา 2539 
 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2542 – ปจจุบัน พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 
 


