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สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการติดต้ัง
ระบบกาซ LPG 23 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 23 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 24 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 24 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุด 25 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 26 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 27 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเปน

เจาของรถยนตท่ีใชงาน 27 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนรถยนต

ท่ีเปนเจาของรถยนตเอง 28 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยี่หอประเทศ

ของรถยนตสวนบุคคล 28 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ

เช้ือเพลิงท่ีใชในรถยนต 29 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชนิดของ

น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชในรถยนต 29 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชนิดของกาซ

ธรรมชาติท่ีใชในรถยนต 30 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดของ

เคร่ืองยนต 30 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลา

การใชงานรถยนต (นับจากวันจดทะเบียนคร้ังแรก) 31 



 ฎ

สารบัญตาราง  (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนเงนิ
ท่ีใชจายในการเติมน้ํามันแตละคร้ังโดยเฉล่ียตอสัปดาห 32 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงท่ี
ทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชกาซ LPG  ในรถยนต 33 

18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความรู
ความเขาใจขอมูลกาซ LPG 34 

19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความรู
ความเขาใจขอมูลกาซ LPG 36 

20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความชอบของผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีมีตอปจจัยดานผลิตภณัฑ 38 

21 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความชอบของผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา 39 

22 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความชอบของผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีมีตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 40 

23 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความชอบของผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีมีตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 41 

24 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความชอบของผูตอบแบบสอบ 
ถาม ท่ีมีตอปจจัยดานบุคคล 42 

25 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความชอบของผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีมีตอปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   43 

26 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียระดับความชอบของผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีมีตอปจจัยดานกระบวนการ   44 

27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบ
วาควรติดต้ังกาซ LPG  ระบบใด 45 

28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ี
ไมทราบการติดต้ังระบบกาซ LPG   46 

 
 



 ฏ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระบบของ
รถยนตท่ีควรติดต้ังกาซ LPG 46 

30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการ
ตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถ 47 

31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามส่ิงท่ี
พิจารณาในการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนต 48 

32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการไปใช
บริการเม่ือรถยนตมีปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ 49 

33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความ
คิดเห็นในการนํารถยนตไปเปล่ียนเปนระบบกาซ LPG เพิ่มเติมภายใน 6 
เดือน 50 

34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความ
คิดเห็นในการนํารถยนตไปเปล่ียนเปนระบบกาซ LPG เพิ่มเติมภายใน 6 
เดือน   และจําแนกตามการติดต้ังระบบกาซ LPG ในปจจุบัน 51 

35 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ี
สําคัญท่ีทําใหคิดวาจะเปล่ียนมาใชกาซ LPG 52 

36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ี
ไมคิดจะเปล่ียนมาใชกาซ LPG   53 

37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลรุนใหมท่ีถูกออกแบบและติดต้ังระบบกาซ LPG 
มาจากโรงงาน 54 

38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจะ
แนะนํากาซ LPG เปนเช้ือเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอ่ืนท่ีรูจัก 54 

39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความรู
ความเขาใจขอมูลกาซ LPG จําแนกตามการติดต้ังระบบกาซ LPGใน
ปจจุบัน 55 

 



 ฐ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

40 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามกลุมการติดต้ังระบบกาซ LPG 59 

41 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย
ดานราคา  จําแนกตามกลุมการติดต้ังระบบกาซ LPG 60 

42 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามกลุมการติดต้ังระบบกาซ LPG 61 

43 แสดงคาเฉล่ียและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจยั
ดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามกลุมการติดต้ังระบบกาซ LPG 62 

44 แสดงคาเฉล่ียและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจยั
ดานบุคคล   จาํแนกตามกลุมการติดต้ังระบบกาซ LPG 63 

45 แสดงคาเฉล่ียและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจยั
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามกลุมการติดต้ังระบบ
กาซ LPG 64 

46 แสดงคาเฉล่ียและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจยั
ดานกระบวนการ   จําแนกตามกลุมการติดต้ังระบบกาซ LPG ใน
ปจจุบัน 65 

47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบ
วารถควรติดต้ังระบบกาซ LPG ระบบใด  และจําแนกตามกลุมท่ีติดต้ัง
ระบบกาซ LPG ในปจจุบัน 66 

48 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ี
ไมทราบการติดต้ังระบบกาซ LPG  ในรถยนตของตนเอง และจําแนก
ตามการติดต้ังระบบกาซ LPG ในปจจุบัน 67 

49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรถยนต
ควรติดต้ังกาซ LPG ระบบใด  และจําแนกตามการติดต้ังระบบกาซ LPG 
ในปจจุบัน 68 

 
 



 ฑ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

50 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการ
ตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถ  และจําแนกตามการติดต้ัง
ระบบกาซ LPG ในปจจุบัน 69 

51 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามส่ิงท่ี
พิจารณาในการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนต  และ
จําแนกตามการติดต้ังระบบกาซ LPG ในปจจุบัน 70 

52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการ
ตรวจซอมใชบริการเม่ือรถยนตมีปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ และจําแนก
ตามการติดต้ังระบบกาซ LPG ในปจจุบัน 71 

53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ี
สําคัญท่ีทําใหคิดวาจะเปล่ียนมาใชกาซ LPG   และจําแนกตามการติดต้ัง
ระบบกาซ LPG ในปจจุบัน 72 

54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลรุนใหมท่ีถูกออกแบบและติดต้ังระบบกาซ LPG 
มาจากโรงงาน  และจําแนกตามการติดต้ังระบบกาซ LPG ในปจจุบัน 74 

55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจะ
แนะนํากาซ LPG เปนเช้ือเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่นท่ีรูจัก  และ
จําแนกตามการติดต้ังระบบกาซ LPG ในปจจุบัน 75 

56 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความรู
ความเขาใจขอมูลกาซ LPG   และจําแนกตามเพศ 76 

57 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามเพศ 79 

58 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย
ดานราคา  จําแนกตามเพศ 80 

59 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามเพศ 81 

 



 ฒ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

60 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด   จําแนกตามเพศ 82 

61 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย
ดานบุคคล   จําแนกตามเพศ 83 

62 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย
ดานการนําเสนอ ลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามเพศ 84 

63 แสดงคาเฉล่ียและระดับความชอบของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย
ดานกระบวนการ   จําแนกตามเพศ 85 

64 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบ
วารถควรติดต้ังกาซ LPG ระบบใด   และจําแนกตามเพศ 86 

65 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ี
ไมทราบการติดต้ังระบบกาซ LPG ในรถยนตของตนเอง  และจําแนก
ตามเพศ 87 

66 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระบบของ
กาซ LPG ท่ีควรติดต้ัง  และจําแนกตามเพศ 88 

67 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการ
ตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถ  และจําแนกตามเพศ 89 

68 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามส่ิงท่ี
พิจารณาในการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนต และจําแนก
ตามเพศ 90 

69 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการ
ตรวจซอมใชบริการเม่ือรถยนตมีปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ และจําแนก
ตามเพศ 91 

70 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ี
สําคัญท่ีทําใหคิดวาจะเปล่ียนมาใชกาซ LPG  และจําแนกตามเพศ 92 
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71 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการซ้ือ
รถยนตนั่งสวนบุคคลรุนใหมท่ีถูกออกแบบและติดต้ังระบบกาซ LPG 
มาจากโรงงาน  และจําแนกตามเพศ 93 

72 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจะ
แนะนํากาซ LPG เปนเช้ือเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอ่ืนท่ีรูจัก และจําแนก
ตามเพศ 94 

73 สรุปความคิดเห็นลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถามตอพฤติกรรมหรือ
แนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล จําแนกตาม
การติดต้ังระบบกาซ LPGในปจจุบัน 103 

74 สรุปความคิดเห็นลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถามตอพฤติกรรมหรือ
แนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล จําแนกตาม
เพศ 106 

 


