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บทคัดยอ 
 

           การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทัศนคติตอการดัดแปรระบบเคร่ืองยนตไปใช
ระบบกาซปโตรเลียมกาซปโตรเลียมเหลว (แอล พี จี) ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลใน
กรุงเทพมหานคร   กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีจดทะเบียนใน 
กรุงเทพมหานคร   จํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวกเฉพาะผูใชรถยนตนั่ง
สวนบุคคล ตามแหลงชุมชนตางๆ ไดแก ยานศูนยการคา ยานสถานศึกษา การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก  คาความถ่ี  คารอยละ และคาเฉล่ีย   และใชสถิติอางอิง (Inferential 
Statistics)  ไดแก การทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของสองกลุมประชากร (T-test)   และการ
ทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียมากกวาสองกลุมประชากร (One Way ANOVA) 
          ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี มีอาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
30,001-40,000 บาทตอเดือน สวนใหญเปนเจาของรถยนตเอง จํานวนรถยนตท่ีเปนเจาของ คือ 1 คัน 
ยี่หอประเทศของรถยนตสวนบุคคล คือประเทศญ่ีปุน และประเภทของเช้ือเพลิงท่ีใชในรถยนต คือ 
น้ํามัน   ชนิดของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใชในรถยนต คือ น้ํามันเบนซิน 95 สําหรับชนิดของกาซ
ธรรมชาติท่ีใชในรถยนต คือ กาซแอลพีจี  และขนาดของเคร่ืองยนตท่ีใช คือ 1,600 ซีซี โดย
ระยะเวลาการใชงานรถยนต   (นับจากวันจดทะเบียนคร้ังแรก)  คือ 1 - 4 ป โดยจํานวนเงินท่ีใชจาย
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ในการเติมน้ํามันแตละคร้ังโดยเฉล่ียสัปดาห คือ 501-1,000 บาท  สําหรับการทราบแหลงขอมูล
เกี่ยวกับการใชกาซแอลพีจี  ในรถยนต คือจาก เพื่อน ญาติ คนรูจัก  
           ดานความรูความเขาใจ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามตอบถูกตอง มากที่สุด
ตามลําดับคือ ราคาอุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง รองลงมาคือ 
การติดต้ังระบบกาซแอลพีจตีองไดรับใบรับรอง จากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการ
ขนสง และ กาซแอลพีจีตองเติมกล่ินเพื่อความปลอดภยั เม่ือเกิดการร่ัวไหล  
           ผลการศึกษาดานความคิดเห็น  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก
ท่ีสุด ดานผลิตภัณฑ  ไดแก การติดต้ังอุปกรณตางๆ ไดรับการรับรองมาตรฐานวามีความปลอดภัย 
และการท่ีกาซมีกล่ินทําใหรูทันทีเม่ือกาซร่ัว   ดานราคา  ไดแก กาซ แอลพีจี มีราคาถูกกวาน้ํามัน
เช้ือเพลิงท่ัวไป การใชกาซ แอลพีจี เปนการลดคาใชจายในการเติมเช้ือเพลิง   และมีระดับความชอบ
ในระดับมาก  ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก  สถานีบริการกาซควรจัดใหมีพนักงานคอยอธิบาย
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซแอลพีจี แกผูใชรถ   ดานบุคคล ไดแก พนักงานมีความรู
ความสามารถและมีความชํานาญในการติดต้ัง    พนักงานสามารถตอบขอสงสัย ขอซักถามของ
ลูกคาในงานติดต้ังไดเปนอยางดี  และพนักงานมีความซ่ือสัตย ไวใจได    ดานการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ไดแก มีอากาศถายเทสะดวก และมีแสงสวางเพียงพอ  ดานกระบวนการ ไดแก มีความ
ระมัดระวังในการติดต้ัง 

   ดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล พบวา   
สวนใหญทราบวารถควรติดต้ังระบบกาซ แอลพีจีระบบใดโดยระบบของรถยนตท่ีควรติดต้ังกาซ 
แอลพีจีคือระบบดูดแบบคงท่ี  และการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถดวยตัวเอง  ส่ิงท่ี
พิจารณา  คือ ความปลอดภัย  และความประหยัด   และเม่ือรถยนตมีปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ จะ
ใชบริการจากชางท่ีรูจักและคุนเคย   สวนใหญมีความคิดเห็นในการนํารถยนตไปเปล่ียนเปนระบบ
กาซแอลพีจีเพิ่มเติมภายใน 6 เดือน สาเหตุท่ีทําใหคิดวาจะเปล่ียนมาใชกาซแอลพีจี เพราะ กาซแอล
พีจีมีราคาถูกกวาน้ํามัน ทําใหประหยัดคาใชจาย   สวนผูท่ีไมคิดจะเปล่ียนมาใชกาซ แอลพีจีเพราะ
เห็นวารัฐบาลอาจปลอยใหราคากาซ แอลพีจี ลอยตัวในอนาคต    และสวนใหญมีแนวโนมจะซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลรุนใหมท่ีถูกออกแบบและติดต้ังระบบกาซ แอลพีจีมาจากโรงงาน  สวนการจะ
แนะนํากาซ แอลพีจี เปนเช้ือเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอ่ืนท่ีรูจัก คือ แนะนําแนนอน  

กลาวโดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 70.7 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กาซแอลพีถูกตอง  และมีระดับความคิดเหน็ตอปจจยัสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดบั
มากทุกปจจัย  และมีแนวโนมจะเปล่ียนเปนระบบกาซแอลพีจีภายใน 6 เดือนเนื่องจากจะทําให
ประหยดัคาใชจาย  และจะแนะนํากาซแอลพีจีเปนเช่ือเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอ่ืนท่ีรูจัก  
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ABSTRACT 
 

       This independent study aimed to explore personal car users  attitude toward adjusting car 
modifying engine system to use LPG gas  in Bangkok metropolitan.  The research sample group, 
done through the purposive sampling method, was subject to 400 personal car users as found 
from community areas such as department stores and academic institutes whose cars were 
registered in Bangkok metropolitan.  Then, in order to analyze those collected data, the narrative 
statistics namely frequency, percentage, and means, as well as the Inferential Statistics named T-
test and One Way ANOVA were applied in this study. 
       Based upon the findings, most respondents were married male working as government 
officials/state enterprise officials with Bachelor’s degree whose monthly income was 30,001 – 
40,000 baht in average. Most of them owned one 1,600 cc Japanese personal car and fueled it 
with gasoline named Benzine 95 and natural gas named LPG. Duration in using the car (counted 
from the first date of registration) was found from 1 – 4 years. They spent approximately 501 – 
1,000 baht a week for adding the gasoline. Source of LPG information was obtained from friends, 
relatives, and acquaintances.             

Regarding the cognitive aspects, most respondents could provide correct answers for the  
following LPG information respectively: the  cost of LPG equipments had been varied by the 
chosen type of installation, the LPG installation garages must be certified by the authorized 
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engineers appointed by Department of Transport, and according to the safety purpose from the 
gas leakage, an odor should be added in LPG. 
       Regarding the affective aspect, the findings showed that the respondents rated their 
satisfaction at highest level respectively as follows. In terms of product, the respondents rated for 
the safety guarantee of LPG installation as well as its odor of which users could be aware when 
the gas leaked. In terms of price, they rated for the LPG cost which was cheaper than other types 
of fuel and its benefit which allowed them to save cost to be spent for fuel. The respondents rated 
their satisfaction at high level for the following factors. In terms of promotion, they rated for the 
availability of informative officers who could explain the car users about LPG knowledge at the 
gas service stations. In terms of people, they rated for the officers proficiency in installing LPG 
equipments  , the ability of officers in giving customers clear explanation and answers about LPG 
installation, and the honesty and trustworthiness of the officers. In terms of physical evidence, 
they rated their sentiment at high level for the good ventilation and enough light found at the 
garages. Finally, in terms of process, they rated their sentiment at high level for the officers 
carefulness in installing LPG engine system. 
       Regarding the behavioral aspect, the personal car users  already knew which LPG system 
they should select for their cars. In addition, they also knew that the engine system which LPG 
system should be installed was the fix mixer system. The majority made their own decision to 
modify the car engine system under the safety and savings reasons. When any problems occurred, 
they generally came to check it out with their familiar mechanics. They, moreover, believed that 
within 6 months, they would certainly modify the car engine system to LPG system and the major 
reason in changing the engine to LPG system was mentioned to its cost which was cheaper than 
others.  For respondents who denied using LPG system, their reason of denial was mentioned that 
the government might ignore the obligation of LPG cost in the future. Nevertheless, if the car 
factories designed the new personal car models to serve with LPG system engine, they tended to 
buy it. Yet, they would certainly suggest their colleagues to use LPG system for their personal 
cars.  
       In summary, the majority of respondents or 70.7% of them had correct  comprehension  of 
LPG and their opinions towards all service marketing mix factors were rated at high level in overall 
views. They tended to modify car engine system to LPG system within 6 months due to its 
economy cost and would recommend others to use LPG system. 


