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บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใช
ระบบกา ซป โ ตรเลี ย มก า ซป โ ตรเลีย มเหลว
(แอล พี จี ) ของผู ใ ช ร ถยนต นั่ งส ว นบุ ค คลใน
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จดทะเบียนใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวกเฉพาะผูใชรถยนตนั่ง
สวนบุคคล ตามแหลงชุมชนตางๆ ไดแก ยานศูนยการคา ยานสถานศึกษา การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ย และใชสถิติอางอิง (Inferential
Statistics) ไดแก การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของสองกลุมประชากร (T-test) และการ
ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยมากกวาสองกลุมประชากร (One Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี มีอาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
30,001-40,000 บาทตอเดือน สวนใหญเปนเจาของรถยนตเอง จํานวนรถยนตที่เปนเจาของ คือ 1 คัน
ยี่หอประเทศของรถยนตสวนบุคคล คือประเทศญี่ปุน และประเภทของเชื้อเพลิงที่ใชในรถยนต คือ
น้ํามัน ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในรถยนต คือ น้ํามันเบนซิน 95 สําหรับชนิดของกาซ
ธรรมชาติที่ใชในรถยนต คือ กาซแอลพีจี และขนาดของเครื่องยนตที่ใช คือ 1,600 ซีซี โดย
ระยะเวลาการใชงานรถยนต (นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก) คือ 1 - 4 ป โดยจํานวนเงินที่ใชจาย
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ในการเติมน้ํามันแตละครั้งโดยเฉลี่ยสัปดาห คือ 501-1,000 บาท สําหรับการทราบแหลงขอมูล
เกี่ยวกับการใชกาซแอลพีจี ในรถยนต คือจาก เพื่อน ญาติ คนรูจัก
ดานความรูความเขาใจ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามตอบถูกตอง มากที่สุด
ตามลําดับคือ ราคาอุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง รองลงมาคือ
การติดตั้งระบบกาซแอลพีจตี องไดรับใบรับรอง จากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการ
ขนสง และ กาซแอลพีจีตองเติมกลิ่นเพื่อความปลอดภัย เมื่อเกิดการรัว่ ไหล
ผลการศึกษาดานความคิดเห็น พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก
ที่สุด ดานผลิตภัณฑ ไดแก การติดตั้งอุปกรณตางๆ ไดรับการรับรองมาตรฐานวามีความปลอดภัย
และการที่กาซมีกลิ่นทําใหรูทันทีเมื่อกาซรั่ว ดานราคา ไดแก กาซ แอลพีจี มีราคาถูกกวาน้ํามัน
เชื้อเพลิงทั่วไป การใชกาซ แอลพีจี เปนการลดคาใชจายในการเติมเชื้อเพลิง และมีระดับความชอบ
ในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก สถานีบริการกาซควรจัดใหมีพนักงานคอยอธิบาย
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซแอลพีจี แกผูใชรถ ดานบุคคล ไดแก พนักงานมีความรู
ความสามารถและมีความชํานาญในการติดตั้ง พนักงานสามารถตอบขอสงสัย ขอซักถามของ
ลูกคาในงานติดตั้งไดเปนอยางดี และพนักงานมีความซื่อสัตย ไวใจได ดานการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ไดแก มีอากาศถายเทสะดวก และมีแสงสวางเพียงพอ ดานกระบวนการ ไดแก มีความ
ระมัดระวังในการติดตั้ง
ดานพฤติ กรรมหรื อ แนวโนมในการแสดงออกของผูใ ชรถยนต นั่งสวนบุ คคล พบวา
สวนใหญทราบวารถควรติดตั้งระบบกาซ แอลพีจีระบบใดโดยระบบของรถยนตที่ควรติดตั้งกาซ
แอลพีจีคือระบบดูดแบบคงที่ และการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถดวยตัวเอง สิ่งที่
พิจารณา คือ ความปลอดภัย และความประหยัด และเมื่อรถยนตมีปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ จะ
ใชบริการจากชางที่รูจักและคุนเคย สวนใหญมีความคิดเห็นในการนํารถยนตไปเปลี่ยนเปนระบบ
กาซแอลพีจีเพิ่มเติมภายใน 6 เดือน สาเหตุที่ทําใหคิดวาจะเปลี่ยนมาใชกาซแอลพีจี เพราะ กาซแอล
พีจีมีราคาถูกกวาน้ํามัน ทําใหประหยัดคาใชจาย สวนผูที่ไมคิดจะเปลี่ยนมาใชกาซ แอลพีจีเพราะ
เห็นวารัฐบาลอาจปลอยใหราคากาซ แอลพีจี ลอยตัวในอนาคต และสวนใหญมีแนวโนมจะซื้อ
รถยนตนั่งสวนบุคคลรุนใหมที่ถูกออกแบบและติดตั้งระบบกาซ แอลพีจีมาจากโรงงาน สวนการจะ
แนะนํากาซ แอลพีจี เปนเชื้อเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่นที่รูจัก คือ แนะนําแนนอน
กลาวโดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 70.7 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กาซแอลพีถูกตอง และมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับ
มากทุกปจจัย และมีแนวโนมจะเปลี่ยนเปนระบบกาซแอลพีจีภายใน 6 เดือนเนื่องจากจะทําให
ประหยัดคาใชจาย และจะแนะนํากาซแอลพีจีเปนเชื่อเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่นที่รูจัก
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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 Ttest 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.

