บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียม
เหลว (แอล พี จี) ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วของ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติ เปนความเชือ่ ความรูสึกของบุคคลที่มตี อสิ่งตาง ๆ เชน บุคคล สิ่งของ การ
กระทําและอื่น ๆ รวมทั้งทาทีที่แสดงออกที่บงบอกถึงสภาพจิตใจที่มตี อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (สงวน สุทธิ
เลิศอรุณ, 2543: 79)
ทัศนคติเปนนามธรรม เปนสวนที่ทําใหเกิดการแสดงออกดานการปฏิบัติ แตทัศนคติ
ไมใชแรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ (Drive) หากแตเปนสภาพแหงความพรอมที่จะโตตอบ (State
of Readiness) และแสดงใหทราบถึงแนวทางสนองตอบของบุคคลตอสิ่งเรา (อดุลย จาตุรงกุล, 2543:
191)
ทัศนคติเปนสิง่ ที่อยูภายในความนึกคิดของมนุษย ทัศนคติจะตองบังเกิดขึ้นกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไมวาจะเปนวัตถุ สิ่งของ ทั้งสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมได สิ่งที่จับตองไมได ไดแก
แนวคิดหรือสถาบันที่เปนนามธรรม เชน ทัศนคติที่มีตอศาสนาหรือลัทธิความเชื่อตาง ๆ เปนตน
การวัดทัศนคติของผูบริโภคเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให เกิดความเขาใจ
ในความตองการและความรูสึกของผูบริโภค ผูบริหารการตลาดสามารถนําผลที่ไดจากการวิจัย
ทัศนคติมาชวยในการกําหนดกลยุทธการตลาด ตลอดจนกําหนดจุดยืนหรือตําแหนงของผลิตภัณฑ
การวัดทัศนคตินํามาใชเปนพื้นฐานในการประเมินประสิทธิภาพของการทําโฆษณา นอกจากนี้
ขอ สมมติที ่ว า ทั ศ นคติ แ ละพฤติก รรมมีค วามสั ม พัน ธเ กี่ ย วขอ งกั น จะชว ยในการทํ า นายหรือ
พยากรณการยอมรับสินคาของผูบริโภคในอนาคตดวย (กุลฑลี เวชสาร, 2546: 107-108)
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องคประกอบของทัศนคติ
ทัศนคติประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนที่สําคัญ (ธงชัย สันติวงษ, 2540: 162)
คือ
1. องคประกอบดานความรูค วามเขาใจหรือสวนของความเชื่อ (Cognitive or Belief
Component) มีขอบเขตครอบคลุมขาวสารขอมูลและความเชื่อที่มีตอสิ่งของหรือปรากฏการณ
ตาง ๆ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดเก็บสะสมมาและการมีประสบการณมาจากอดีต ความเชื่อนี้เปนความเชื่อที่
ไดมาจากการประเมิน ซึ่งมักแสดงผลออกเปนแนวโนมทางใดทางหนึง่ วา ดีหรือไมดี ชอบหรือไม
ชอบ มีคุณคาหรือไมมีคุณคา เปนตน
2. องค ประกอบด า นความชอบพอหรื อสว นของความรูสึก (Cognitive of
Feeling Component) มีขอบเขตครอบคลุมถึงความรูสึกตาง ๆ รวมถึงอารมณดวย ความรูสึกเหลานี้
เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุหลายทาง เชน บุคลิกทาทาง หรืออุปนิสัย และสิ่งจูงใจ เปนตน ความรูสกึ
อาจแสดงออกเปนดีหรือเลว เกลียดหรือรัก ทางบวกหรือทางลบ ชอบหรือไมชอบ เปนตน
3. องคประกอบทางดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออก (Behavioral or
Action-Tendency Component) หมายถึงแนวโนมของการประพฤติหรือการกระทํา ซึ่งเปนไป
ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเปนการเรียนรูใ นสิ่งที่ไดปฏิบัตติ อบตาง ๆ และเก็บสะสมไวในความทรงจํา
โดยผานสวนของประสบการณที่ไดรับมาในอดีต สวนนี้เปนสวนของพฤติกรรมหรือทางโนม
เอียงที่จะปฏิบัติเปนอยางใดอยางหนึ่ง ถาหากมีทัศนคติในทางที่ไมดีแลว ความพรอมเพรียงใน
การปฏิบัติตอบทางพฤติกรรมก็จะเปนไปในทางพยายามโจมตี ทําลาย หรือกลั่นแกลงตอสิ่งนั้น ๆ
ในทางตรงกันขาม ถามีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น ๆ ก็จะชมเชย สนับสนุน ใหความชวยเหลือ อุดหนุน
ชวยซื้อ ชวยแนะนําตอ ๆ ไป เปนตน
2. ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546 :53-55) ไดอางถึงแนวคิดของ Kotler, Philip วา
สวนประสมการตลาดบริการ (Services Marketing Mix, 7,S) คือ องคประกอบที่สําคัญในการ
ดําเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่กจิ การสามารถควบคุมได กิจการจะตองสรางสวนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาหรือผูใชรถยนตสวนบุคคลใหเกิดความพึงพอใจหรือจูงใจใหเกิดความตองการ เกิดการ
แสวงหา รวมทั้งมีการซื้อหาผลิตภัณฑนนั้ ดวยเหตุนี้ผลิตภัณฑที่เสนอขายจึงอาจมีหรือไมมีตัวตนก็
ได นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังหมายรวมถึงการใหบริการและแนวความคิดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้น ๆ
ดวย ซึ่งผลิตภัณฑสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ ไดแก
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- ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง อรรถประโยชนหรือผลประโยชนที่สําคัญ
ของผลิตภัณฑที่ใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคโดยตรง
- ผลิตภัณฑทแี่ ทจริงหรือรูปรางของผลิตภัณฑ (Actual Product or Formal Product)
คือสวนที่เปนรูปลักษณของผลิตภัณฑ ประกอบดวย คุณภาพ คุณสมบัติหรือลักษณะเดนของ
ผลิตภัณฑนนั้ นอกจากนี้ยงั รวมถึงรูปแบบ ยี่หอ และบรรจุภัณฑดวย ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ลูกคา
สามารถรับรูหรือสัมผัสได
- ผลิตภัณฑเสริม (Augmented Product) หมายถึงประโยชนที่ผูซื้อจะไดรับเพิ่มเติม
อันเนื่องมาจากการซื้อผลิตภัณฑหลักนัน้
2.ราคา (Price) มูลคาของผลิตภัณฑที่อยูใ นรูปตัวเงิน ซึ่งจะตองกําหนดใหถูกตองและ
เหมาะสม ซึ่งราคาเปนหัวใจของสวนประสมการตลาดทั้งหมด และเปนกลไกทีส่ ามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกคาใหเกิดขึ้นมาได ฉะนั้นการกําหนดราคาผลิตภัณฑหรือบริการแตละอยางนัน้
จึงขึ้นอยูกับจุดยืนของกิจการ ซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ๆ เปนสําคัญ
3. การจัดจําหนาย (Place) โครงสรางของชองทางที่ประกอบดวยสถาบันและ
กิจกรรมที่ถูกนํามาใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปสูตลาด สําหรับสถาบันที่นํา
ผลิตภัณฑออกไปสูตลาดเปาหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมนั้น เปนสิ่งที่ชวยในการ
กระจายสินคา ไดแก การมีรานคาหรือมีสาขาหลาย ๆ สาขา มีศูนยบริการ รวมถึงการขนสง และการ
เก็บรักษาสินคาดวย เปนตน โดยมีองคประกอบสําคัญ 2 ประการไดแก
- ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) คือเสนทางที่สนิ คาหรือ
ผลิตภัณฑ และ/หรือ กรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ซึ่งเปนกลไกในการทําใหสินคาผาน
มือจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลางหรือ
ตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค
- การกระจายสินคา (Physical Distribution) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญไดแก การขนสง การเก็บรักษา
สินคา การบริหารสินคาคงลัง เปนตน
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซื้อ เปนการบอกกลาว เปนการขยายความคิด ความเขาใจไปยังผูบริโภคไดรับรู การสงเสริม
การตลาดจึงเกีย่ วของกับวิธีการตาง ๆ ที่ใชสื่อความ (Communicate) ใหถึงตลาดเปาหมายไดทราบ
ถึงผลิตภัณฑที่ตองการวามีการจําหนายผลิตภัณฑ ณ ที่ใด ณ ระดับราคาเทาใด ทั้งนี้เพื่อสรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อใหกับผูบริโภค สําหรับการติดตอสื่อสารนั้นประกอบดวย การโฆษณา การ
สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการขายโดยพนักงานขาย
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5. บุคคล (People) หรือพนักงานผูใหบริการ ลักษณะที่แตกตางของบริการอันหนึ่งคือ
การผลิตและการบริโภคจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไมสามารถแยกผูรับและผูใหบริการออกจากกัน
ได คนจึงหมายถึงผูเกี่ยวของทั้งหมดในการนําเสนองานบริการซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา
ไดแกพนักงานผูใหบริการ ลูกคาและลูกคาอื่นในระบบการตลาดบริการนอกจากนี้บุคลิกการแตง
กาย ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานยอมมีอิทธิพลตอการรับรูในการบริการของลูกคารวมถึง
การปฏิบัติตอลูกคาคนอื่น ๆหรือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคากับลูกคาดวยกัน
6. กระบวนการ (Process) คือ ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และ
การเคลื่อนยาย (Flow) ของกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นทั้งในระบบการนําเสนอ และปฏิบัติงานบริการ
เนื่องจากกระบวนการของการบริการมีความสลับซับซอนจึงมีความจําเปนตองผนวกกระบวนการ
เหลานี้เขาดวยกันเพื่อใหการทํางานของกระบวนการเปนไปโดยราบรื่น สามารถตอบสนองความ
ตองการตามคุณภาพที่ลกู คาคาดหวังได
7. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เนื่องจากการ
บริการเปนขอเสนอที่เปนนามธรรมไมสามารถจับตองได จึงตองทําใหขอเสนอของการบริการเปน
รูปธรรมที่ลูกคาเห็นไดชัด สิ่งนําเสนอทางกายภาพนี้เปนสภาพแวดลอมทั้งหมดในการนําเสนองาน
บริการและสถานที่ ซึ่งกิจกรรมกับลูกคามีปฏิสัมพันธรวมกันถึงสวนประกอบใดก็ตามที่เห็นได
ชัดเจน ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือในการสื่อสารงานบริการ
3. ขอมูลเกี่ยวกับกาซแอลพีจี
พงษพันธุ เพชรชมภู (2549: 37-38) ไดอธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับกาซแอลพีจีไวใน
คูมือ การติดตั้งกาซรถยนต ฉบับสมบูรณไวดังนี้
กาซแอลพีจี (LPG) หรือกาซหุงตม มีชื่อเปนทางการวา “กาซปโตรเลียมเหลว (Liquid
Petroleum Gas)” เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกน้ํามันดิบในโรงกลั่นน้ํามันหรือ การแยกกาซ
ธรรมชาติในโรงแยกกาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลวประกอบดวยสวนผสมของไฮโดรคารบอน 2
ชนิด คือ โพรเพน (Propane) และบิวเทน (Butane) โดยในประเทศไทยกาซปโตรเลียมเหลวสวนใหญ
ไดมาจากโรงแยกกาซธรรมชาติ
กาซแอลพีจี (LPG) ไมมีสี ไมมีกลิ่น เชนเดียวกับกาซธรรมชาติ แตเ นื่องจากเปน
กาซที่หนักกวาอากาศจึงมีการสะสมและลุกไหมไดงาย ดังนั้นจึงมีการเติมกลิ่นเพื่อเปนการเตือน
ภัย หากเกิด การรั ่ว ไหล กา ซแอลพีจ ีส ว นใหญจ ะใชเ ปน เชื ้อ เพลิง ในครัว เรือ นและกิจ การ
อุตสาหกรรม โดยบรรจุเปนของเหลวใสถังที่ทนความดันเพื่อใหขนสงงาย นอกจากนี้ยังนิยมใช
แทนน้ํามันเบนซินในรถยนต เนื่องจากราคาถูกกวา และมีคาออกเทนสูงถึง 105 RON
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การใชกาซชนิดนี้ในรถยนตเริ่มในราวป พ.ศ. 2513 และเปนที่แพรหลายมากขึ้นใน
ป พ.ศ. 2523 เนื่องจากราคากาซแอลพีจี มีราคาถูกกวาราคาน้ํามัน สวนใหญจะใชในรถยนต
สาธารณะ เชน รถแทกซี่และรถสามลอโดยมีการนําเขาอุปกรณเกี่ยวกับกาซรถยนตที่ใชแลวจาก
ตางประเทศมาดัดแปลงทําใหมีราคาประหยัด
รูปแบบของการใชกาซแอลพีจีกับรถยนต
มี 3 รูปแบบ ดังนี้ (พงษพนั ธุ เพชรชมภู, 2549: 39)
1. เครื่องยนตที่ใชกาซแอลพีจีเปนเชื้อเพลิงอยางเดียว เรียกวา “Dedicated Engine” คือ
เปนเครื่องยนตที่ออกแบบมาจากโรงงานโดยเฉพาะเพื่อใชกาซแอลพีจีเพียงอยางเดียว เครื่องยนต
ประเภทนี้ไมมกี ารใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงเลย
2. เครื่องยนตที่ใชกาซแอลพีจีหรือน้ํามันเปนเชื้อเพลิง เรียกวา “Bi-Fuel Engine” ซึ่ง
เปนรูปแบบของเครื่องยนตเบนซิน โดยในระหวางการขับเคลื่อนรถยนตสามารถเลือกใชเชื้อเพลิง
อยางใดอยางหนึ่งก็ได เครือ่ งยนตชนิดนีห้ ากน้ํามันหมดสามารถใชไปไดจนกวากาซจะหมด และ
หากกาซหมดก็สามารถใชน้ํามันไดจนกวาน้ํามันจะหมดเชนกัน แตมีขอแมวาตอนสตารทเครื่อง
ตองใชน้ํามันในการสตารททุกครั้ง หลังจากนั้นระบบจึงจะเปลี่ยนมาใชกาซเพียงอยางเดียว
3. เครื่องยนตที่ใชกาซแอลพีจีกับน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงรวมกัน เรียกวา “Dual
Fuel Engine” ซึ่งเปนรูปแบบของเครื่องยนตดีเซลโดยเปนการใชเชื้อเพลิงผสมในสัดสวนของกาซ
แอลพีจี ประมาณรอยละ 70 และน้ํามันดีเซลประมาณรอยละ 30 โดยเครื่องยนตในกลุมนี้จะตองใช
น้ํามันดีเซลและกาซควบคูกนั ไป หากกาซหมดสามารถใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวได แตหากน้ํามัน
ดีเซลหมดไมสามารถใชกาซขับเคลื่อนแทนได
ระบบการติดตั้งกาซแอลพีจี 4 แบบ
1. ระบบดูดแบบคงที่ (Fix Mixer) เปนระบบที่ใชกลไกของหมอตมกาซเปนตัว
เปด – ปด กาซ โดยอาศัยแรงดูดของเครื่องยนต กาซจะถูกดูดออกมาผสมที่ปากผสม( Mixer) กอนที่
จะเขาหองเผาไหม ปากผสมจะทําการลดมวลอากาศเพื่อใหเกิดแรงดูดทีม่ ากขึ้น สวนปริมาณกาซจะ
ถูกควบคุมโดยสปริงเรงของหมอตมกาซ ปากผสมโดยสวนใหญที่ใชกันจะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ภายในเล็กกวาเสนผาศูนยกลางของปกผีเสื้อ และมีการควบคุมแรงดูดของเครื่องยนตโดยผานวาวล
ลด (ในประเทศไทยเรียกวาวลกลางสาย หรือ Power Valve) วาวลตัวนี้ จะเปนตัวกําหนดแรงดูด
ของเครื่องใหสัมพันธกับหมอตม และมีสวนอยางยิ่งวาเครื่องยนตจะสามารถใชงานไดจริงหรือไม
ขณะเครื่องยนตมีภาระ ระบบนี้แทบจะเรียกไดวามีมานานพอๆกับที่คนรูจัก LPG มีการใชงานมา
มากกวา 50 ป ปจจุบันระบบ Fix Mixer ยังมีการพัฒนาเพือ่ ไมใหตกมาตราฐาน EURO 1
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2. ระบบดูดแบบแปรผันคาตามอ็อกซิเจนเซนเซอร ( Mixer & Lamda Control )
ระบบจะซับซอนขึ้นจากระบบแรก กลาวคืออุปกรณโดยรวมเหมือนกัน แตสิ่งที่ตางกันคือวาวล
กลางสาย หรือ Power Valve ระบบแบบนี้จะไมมี Power Valve แตจะใชชุดควบคุมการจายกาซ
แบบสัญญาณสนองกลับ หรือเรียกวา Actuator Control แทน การทํางานจะใชสัญญาณอ็อกซิเจน
เซนเซอรเปนตัวบอกปริมาณกาซที่จะตองจายเขาไป แบงการทํางานงายๆออกเปน 3 สวน คือ
สวนผสมหนา สวนผสมกลาง และสวนผสมบาง Actuator จะถูกสั่งงานตามจังหวะของสัญญาณ
อ็อกซิเจน ถาสวนผสมหนาระบบจะลดกาซจนสุด ถาสวนผสมกลางระบบจะคงที่ ถาสวนผสมบาง
ระบบจะเปดกาซจนสุด จะสังเกตไดจากคา Lamda ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอด
ระบบนี้ถูกออกแบบมาใชกบั รถที่มี อ็อกซิเจนเซนเซอรโดยเฉพาะ หรือเปนระบบที่ใช
เสริมคุณสมบัติใหดยี ิ่งขึ้นกลาวโดยรวมคือมีสวนผสมที่ดีขึ้นและเหมาะสมตามรอบเครื่องยนต ตัว
Actuator ทํางานโดยอาศัยแรงดูดในทอรวมไอดีเพื่อดูดลิ้นควบคุมการจาย โดยลดแรงดูดดวย
Vaccum Regulator แตลิ้นควบคุมสามารถสนองการทํางานอยางเฉียบพลันโดยการควบคุมของ
Solinoide ที่ควบคุมดวยไฟฟาจากชุดควบคุม (Feedback Control) และยังบังคับลิ้นควบคุมลดกาซ
ไดอยางรวดเร็ว Actuator ถูกพัฒนามากจนถึงขีดสุดที่มีลิ้นควบคุม 2 ลิ้น จําแนกการทํางานอยาง
ละเอียดได 6 Step แตระบบยังคงตองพึ่งปากผสมที่ดีอยู และระบบถูกแทนที่ดว ย Step Motor เมื่อ
Actuator ไมผานมาตราฐาน EURO 2
3. ระบบการจายกาซควบคุมดวยสเตปมอเตอร (Lamda Feedback Control หรือ
Fumigation ) เปนระบบทีส่ ูงสุดของระบบที่ใชปากผสม การทํางานจะถูกควบคุมโดยการใช
สัญญาณแยกยอยออกหลายๆแบบ ในแตละรุนอาจมีขอแตกตางกันเล็กนอย สัญญาณสวนใหญที่ใช
จะมีหนาที่แตกตางกัน อาจแบงยอยออกไดตามลักษณะ ดังนี้
- สัญญาณวัดรอบ( Rpm ) ใชเปนตัวกระตุนระบบใหทํางานหรือเปนระบบตัดการ
ทํางานขณะเครื่องยนตหยุดหมุน และเปนตัวสั่งใหระบบสวิทชจากน้าํ มันไปใชกาซ ในบางรุนอาจ
ใชในการทําตาราง MAP เพือ่ ใหเหมาะสมกับรอบเครื่องยนตทุกๆยาน
- สัญญาณตําแหนงลิ้นปกผีเสื้อ ( TPS ) เปนตัวบอกตําแหนงของลิ้นปกผีเสื้อเพื่อบอก
ถึงอัตราคันเรงของเครื่อง โดยทั่วไปมีแรงดันแปรผันที่ 1 – 5 V.
- สัญญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร ( Lamda ) เปนคาที่บงบอกถึงสวนผสมหลังการสันดาป
ของเครื่องยนตวาสวนผสม หนา หรือ บาง จะเปนสวนสําคัญในการประเมินคาการจายกาซ
การทํางาน ระบบจะประมวลผลโดยใช ECU คาสัญญาณที่วัดไดจะถูกประมวลผล
เพื่อทําการจายกาซ โดยการควบคุมของสเตปมอเตอร ระบบจะมีการควบคุมตั้งแต ปดสุดถึงเปดสุด
ในบางรุนขั้นตอนนี้สามารถทําไดถึง 300 Step แตขณะใชงานจริงการควบคุมที่แปรผันมากที่สุดอยู
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ในชวงเครื่องยนตเดินเบา อาจจะเดินอยูระดับ 20 – 100 Step เพราะมีการปรับสวนผสม หนา – บาง
ตลอดเวลาที่เดินเบาอยู ตอเมื่อกดคันเรงจะมีการจายกาซเพิ่มขึ้นในชวงแรก และจะเริ่มคงที่เมื่อใช
รอบเครื่องยนตคงที่ ขั้นตอนนี้อาจเดินสเตปอยูในชวงแคบๆ ซึ่งจากการสังเกตุสเตปของมอเตอร จะ
เปนตัวบงบอกวาขนาดของปากผสมเหมาะสมหรือไม คาเหลานี้จะเปนมาตราฐานของแตละยีห่ อ
อยูที่ผูออกแบบเปนตัวกําหนด ซึ่งไมเทากันและเปนเทคนิคของผูผลิต
4. ระบบฉีดกาซ
- ระบบฉีดกาซแบบฉีดรวม ( Full Group หรือ Multipoint Port )
จะมีการใชสเตปมอเตอรในการควบคุมการฉีดกาซ ควบคุมโดยการ เพิม่ – ลด กาซที่ฉีดเขาพอรดไอ
ดี ปกติจะมีการควบคุมโดยการใช Map Sensor ที่ใชเฉพาะระบบ เพื่อสรางตราง Map พื้นฐานขึ้นมา
มีการประเมิณผลรวมสัญญาณตางๆ เชน TPS , Rpm , Lamda และ สัญญาณที่ไดมาจาก Map
Sensor ที่เพิ่มขึ้นมา ระบบนีจ้ ะไมใชคาการฉีดน้ํามันมาเกี่ยวของกับระบบ แตจะประมวลสัญญาณ
ขึ้นมาใหม กาซที่จายเขาพอรดไอดีจะมีการจายที่พรอมกันโดยอาศัยใหเครื่องยนตดดู กาซเขาไป
สันดาปเอง เปนระบบที่ไมคอ ยแมนยํามากนัก และมีปญหาในการปรับจูน จึงไมคอยเปนที่นิยมมาก
นัก
- ระบบฉีดกาซแปรผันตามคาการฉีดเชื้อเพลิงหลัก ( Sequential Injection
System ) เปนระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องยนตสมัยใหมทาํ งานโดยการฉีดกาซตาม
จังหวะของเครื่องยนตแทนการฉีดน้ํามัน ระบบโดยทัว่ ไปตองการสัญญาณการฉีดน้าํ มันของเครื่อง
เอามาเพื่อกําหนดการฉีดของกาซ การฉีดของกาซจะตองทําการจําลองการฉีดน้ํามันและใหขอมูล
ดังกลาวเปนพืน้ ฐานในการฉีดกาซ อาจมีการใชสัญญาณตางๆเพื่อเอามาตรวจสอบการทํางานของ
ระบบวาแมนยําขนาดไหน
หลักการติดตัง้ กาซ LPG มาตรฐานตามกฎกระทรวง มีขอ กําหนดตางๆ ดังนี้
1. ถังที่จะนํามาติดตั้งตองมี มอก. มีอายุไมเกิน 10 ป ถาเกินตองตรวจสอบใหมและถัง
ตองติดลิ้นควบคุมการบรรจุเกินหรือเรียกวา OPD วาวล และถังตองมีผาครอบและผาครอบตองมี
ทอพลาสติด (แบบทอโปโล) หุมตอออกไปที่พื้นรถและเจาะออกนอกรถพรอมกับทอจายและตอ
เติมกาซ (เพื่อระบายกาซที่ระบายออกนอกรถ)
2. การติดตั้งถัง ถังตองอยูหางจากทายสุดของตัวถังรถไมนอยกวา 35 เซนติเมตร
3. การยึดถังกาซ ตองมีขาถังเปนโครงเหล็ก เพื่อยึดโครงเหล็กติดกับพื้นรถ แลวจึงยึด
ถังกาซติดกับโครงเหล็กดวยนอตใหแนน อยางเชื่อมถังกาซ นอกจากเชือ่ มจากโรงงานมาแลว (ถา
ยึดถังแลวไมแนนตองมีแถบโลหะรัดให ทําตามขอ 4)
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4. ถังกาซถาใชแถบโลหะรัดถัง ตองมีวัสดุยืดหยุน ได เชน สักหลาด, หนังงู, ยาง,
พลาสติก เปนตน หุมหรือคัน่ กลางสําหรับปองกันมิใหโลหะเสียดสีกนั และเมื่อสั่นสะเทือนถังตอง
ไมขยับเขยื้อน
5. อุปกรณที่ยดึ ถัง ตองทนทานตอแรงกระชากที่เกิดจากความเรงหรือความหนวง
ของรถ
6. หามเชื่อมหรือตอเติมถังกับสิ่งอื่นใด เวนแตเปนการเชื่อมมาจากโรงงานผูผลิต
7. การติดตั้งถังกาซบนรถตู คือ การติดตั้งถังกาซอยูในหองโดยสาร ถาถังเปนแบบไม
มีฝาครอบ ถังตองยึดติดแนนในกลองบรรจุถัง หรือมีฝาครอบและตองตอทอระบายกาซรั่วออกนอก
รถ โดยใชทอโปโล
8. รถเกง คือ หองโดยสารกับหองเก็บของ จะแยกเปนสัดสวนกัน ควรติดตั้งถังกาซที่
หองเก็บของ
9. ทอกาซที่เปนทอทองแดง ตองเปนเสนเดียวกันตลอด โดยไมมกี ารเชือ่ มหรือตอจาก
ถังจายกาซ รอดใตทองรถแลวไปเขาหองเครื่อง ที่โซดินอยกาซและทอทองแดงนี้ตองหุมดวยทอ
พลาสติก หรืออยางอื่นที่มีคณ
ุ ภาพทัดเทียม และควรติดตั้งทอกาซใหสวนลางสุดของทอทองแดง
อยูสูงกวาระยะต่ําสุดของรถไมนอยกวา 5 เซนติเมตร
10. ทอกาซตองอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ถาทอกาซหางนอยกวา
10 เซนติเมตร ก็ไดเวนแตจะมีการปองกันความรอนจากทอไอเสียอยางมีประสิทธิภาพ
11. ทอกาซตองยึดแนนกับโครงคัสซี หรือสวนของตัวถังรถดวยตัวยึด โดยมีระยะหาง
กันไมเกินชวงละ 50 เซนติเมตร หรือไมก็ใหเดินทอกาซคูไปกับทอน้ํามันเบนซินหรือทอน้ํามัน
เบรค และมีสายรัดหางชวงละไมเกิน 50 เซนติเมตร
12. ลิ้นควบคุมการปดเปดกาซ (โซดินอยกาซ) ตองอยูหา งจากทอไอเสียไมนอยกวา
10 เซนติเมตร
13. การติดตั้งทอกาซ ใหสวนลางสุดของทออยูสูงกวาระยะต่ําสุดของรถ ไมนอยกวา
5 เซนติเมตร
14. เครื่องอุปกรณ เชน มิเตอรกาซ, วาวลปดเปด, วาวล OPD ที่ติดตั้งบนถังตองมีฝา
ครอบ และที่ฝาครอบตองมีทอโปโล ที่มีลักษณะและขนาดเหมาะสม สําหรับระบายกาซที่รั่วซึม
จากเครื่องอุปกรณดังกลาวออกนอกตัวรถไดดี โดยใหปลายทออยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา 25
เซนติเมตร (ที่ปลายทอระบายใหใสกรวยปากฉลาม และมีเหล็กรัด พรอมอุดดวยซิลิโคน)
15. ทอไอกาซ, ทอสูญญากาศ ตองมีมาตรฐาน ทนความดันไดดี
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16. ทอกาซที่เปนทอยางของระบบกาซที่หอ งเครื่อง ตองหุมดวยทอพลาสติกแบบทอ
โปโลอีกชั้น เพื่อปองกันความรอน และทอน้ําที่ไปอุนหมอตม ถาหุมดวยทอโปโลดวยก็จะดี
17. ทอระบายที่เปนทอโปโลที่ตอจากถังกาซ ตองรัดดวยสายรัดเหล็กใหเรียบรอย
18. สายไฟของระบบกาซ ตองหุมดวยทอกระดูกงู (การตอสายไฟของระบบกาซตอง
ใชบัคกรี)
19. ถาติดถังภายในรถ ทอเติมตองเปนทอออน (นอกจากเปนระบบมัลติวาวล จึงใชทอ
ทองแดงได)
20. การติดตั้งกาซ LPG ตองมีอุปกรณสวนประกอบอยูอยางนอยดังนี้
- ถังกาซ
- กรองกาซ
- โซดินอยกาซ (ปมติ๊ก)
- หมอตม
- ทอมิกเซอร
- ทอกาซที่เปนทอยางและทอทองแดง
- เกจวัดปริมาณกาซ
- สวิชปดเปดกาซกับน้ํามันเบนซิน
หมายเหตุ
* กาซ LPG มีความดันประมาณ 120 ปอนด ตอตารางนิ้ว (PSI)
* กาซ NGV หรือ CNG มีความดันประมาณ 3,000 ปอนด ตอตาราวนิว้ (PSI)
ขอดีขอเสียของกาซแอลพีจี (พงษพันธุ เพชรชมภู, 2549: 14)
ขอดีของกาซแอลพีจี
1. อุปกรณที่ใชติดตั้งมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับกาซเอ็นจีวี เพราะมีการพัฒนา การใช
งานมานานกวาและไดรับความนิยมมากกวา
2. เปนเชื้อเพลิงที่มีการเผาไหมสมบูรณ ปราศจากมลพิษ เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
3. มีราคาถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วไป
4. ชวยลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศ
5. มีจุดติดไฟสูงกวาน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งปลอดภัยกวา
6. ความหนาของถังบรรจุกาซมีความหนากวาถังน้ํามันเชื้อเพลิง จึงยากตอการ
ระเบิดเมื่อถูกกระแทกหรือชน

13
ขอเสียของกาซแอลพีจี
1. มีความปลอดภัยนอยเมื่อเกิดการรั่วไหล เพราะกาซแอลพีจีหนักกวาอากาศจึง
เกิด การกระจายตามพื้นราบ
2. เสียพื้นที่ใชสอยในการบรรทุกของเพื่อติดตั้งถังบรรจุกาซ
3. รัฐบาลยังไมมีมาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหกับผูใชกาซแอลพีจีใน
รถยนต
4. รัฐบาลมีแผนจะลอยตัวราคากาซแอลพีจีในป พ.ศ. 2550
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ระพิณพงษ ชัยสุข (2542) ไดศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง
รถยนตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามจํานวน 410 ชุด ใชสมการถดถอย
(Regression Analysis) เทคนิคการถดถอยกําลังสองทีน่ อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) และ
คาเฉลี่ยรอยละ ในการวิเคราะห จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชน้ํามันไรสาร
ตะกัว่ สวนใหญใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. หากราคาน้ํามันยีห่ ออื่นปรับลดลงอยางนอย 25
สตางค ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 43 จะเปลี่ยนไปใชยหี่ อที่ราคาถูกกวาทันที ผูตอบแบบสอบถาม
นิยมใชบริการสถานีบริการที่อยูติดถนนใหญ เขา-ออกสะดวก โดยไมเจาะจงสถานี ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเติมน้ํามัน 4-6 ครั้งตอเดือน เติมน้ํามันครั้งละ 201-400 บาท สวนใหญชําระ
ดวยเงินสด สิ่งกระตุน ทางการตลาดหรือสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวาน้ํามันมีความแตกตางตามยี่หอ โดยสวนใหญมคี วามเชื่อถือผลิตภัณฑน้ํามัน
ของปตท. มากที่สุด ดานราคาผู ต อบแบบสอบถาม ให ค วามสํา คั ญ กั บ ราคาที่ ต่ํา กว า ของ
น้ํา มั น แต ล ะยี่ ห อ เป น อั น ดั บ แรก
ดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญกับทําเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ํามันคือควรอยูติดถนนใหญ เขาออกไดสะดวก โดยควร
หางจากบานหรือที่ทํางานไมต่ํากวา 5 กิโลเมตร และเปนสถานีที่มีพนักงานบริการสุภาพและ
รวดเร็ว ดานการสงเสริมการตลาดพบวา ไมมีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน
นริศา ธรรมอุปกรณ (2544) ไดศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95
และออกเทน 91 : กรณีศกึ ษาของผูใชรถยนตของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ผูใช
รถยนตที่เปนกลุมตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินที่มีคาออกเทน
เหมาะสมตรงตามคาออกเทนที่เปนความตองการของรถยนต
อันเนื่องมาจากการรณรงคให
ประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ รถยนตของ
กลุมตัวอยางทีใ่ ชประจํามากที่สุดเปนรถยนตที่สามารถใชน้ํามันเบนซินที่มีคาออกเทน 91 รองลงมา
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เปนน้ํามันเบนซินที่มีคาออกเทน 95 ในเรือ่ งความรูเกี่ยวกับรถยนต กลุมตัวอยางสวนใหญทราบวา
รถยนตของตนเองสามารถใชน้ํามันเบนซินคาออกเทน 95 หรือออกเทน 91 และเลือกใชน้ํามัน
เบนซินยีห่ อ ปตท. มากที่สุด
ธง จงสกุลศิริ (2545) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมตอการประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนตผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะมีความถี่ในการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง 4 ครั้งตอเดือน โดยจะเติมครั้งละประมาณ 1,500
บาท และจะเติมน้ํามันเบนซิน 91 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความรูความเขาใจในเรื่องของการ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง และเขาใจวาเปนการชวยลดคาใชจายสวนตัวมากที่สุดและชวยชาติลดการ
นําเขาพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม
ธีระชัย วาสนาสมสกุล (2545) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติของผูบริโภคน้ํามันไบโอดีเซล
ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนเพศชาย อายุระหวาง 34 –
41 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 3,001 – 6,000 บาท มีอาชีพรับจางทั่วไปและอาศัยอยูในเขตกิ่ง
อําเภอ
ดอยหลอ ในสวนของความรูความเขาใจ ผูตอบแบบสอบถามไดรับความรูเรื่องน้ํามัน
ไบโอดีเซลวา มีราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลทัว่ ไป และจะชวยใหมีตน ทุนดานการขนสงที่ลดลงไดจาก
สถานีบริการน้ํามันเปนสวนใหญ
แตผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดไมทราบวามีสถานีบริการ
น้ํามันไบโอดีเซลจํานวนกีแ่ หงในจังหวัดเชียงใหมและตัง้ อยูที่ใดบาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใหความสําคัญกับปจจัยทางดานคุณภาพ
และราคาของน้ํามันไบโอดีเซลมากที่สุดในการ
เลือกใช ในดานการจัดจําหนาย ใหความสําคัญมากในเรื่องการมีอูซอมรถ ปะยาง ลางรถซึ่งตั้ง
ภายในสถานีบริการ ในดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญมากในเรือ่ ง
การใหบริการอื่น ๆ เชน ลางรถ เติมลมยางหรือน้ํา สวนปญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการใชพบวา
เครื่องยนตจะเกิดการขัดของ เดินสะดุด อีกทั้งราคาขายก็ไมตางจากน้ํามันดีเซลธรรมดามากนัก
และมีสถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซลนอย ไมเพียงพอตอความตองการ ในดานพฤติกรรมผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการเติมน้ํามัน 3 – 4 ครั้งตอเดือน เติมครั้งละ 201 – 600 บาท
สถานีบริการที่ผูตอบแบบสอบถามไปใชมากที่สุดคือ สถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซลอาเขต อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังคงเห็นวาคุณภาพของน้าํ มันดีเซลทั่วไป
ดีกวาน้ํามันไบโอดีเซล และผูที่เคยใชน้ํามันไบโอดีเซลแลวสวนใหญจะไมใชอีกตอไป
พิษณุ นุธรรมโชติ (2545) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมที่มีตอ รถยนตนั่งสวนบุคคลเครื่องยนตดเี ซล ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป มีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด มีรายไดเฉลีย่ ตอ
เดือนอยูใ นชวงระหวาง 5,001 – 15,000 บาท มากที่สดุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็น
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ระดับ “เห็นดวยมาก” เกี่ยวกับเครื่องยนตดีเซลรุนใหม ที่มีเสียงเงียบลงและมีควันดํานอย มี
ความทนทาน มีความนุมนวลในการขับขี่ อัตราเรงในการออกตัวดีขึ้น ใชความเร็วไดสูง ประหยัด
รายจายดานคาน้ํามัน มีหลายระดับราคาใหเลือก ราคาคุมคาและสวนใหญราคาขายตอไมตก อนาคต
อาจมีราคาสูงขึ้น หาซื้อไดงาย มีศูนยบริการอยูทั่วไป ในดานความชอบนั้น ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีความชอบรถยนตดีเซลโดยรวมในระดับ “ปานกลาง” และในดานแนวโนมการกอ
พฤติกรรมพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนนอยเทานัน้ ที่จะซื้อรถยนตเครื่องยนตดีเซล “แนนอน”
พรเพ็ญ เลิศทัศนวงศ (2546) ไดศึกษาเรือ่ งทัศนคติที่มีตอพลังงานทดแทน (เอทานอล)
เปนเชื้อเพลิงรถยนตของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใชแบบสอบถามจํานวน 372 ชุด
วิเคราะหโดยใชคาวามถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบความสัมพันธ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนชาย อายุเฉลี่ยระหวาง 26-35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,001-15,000 บาท สวนใหญเปนพนักงานบริษัท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน (เอทานอล) ทราบเพียงวาใชแทนน้ํามันเบนซินไดและมี
จํา หน า ยเฉพาะเขตกรุ ง เทพมหานคร ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามรู สึ ก ต อ พลั ง งานทดแทน
(เอทานอล) ตอเรื่องตาง ๆ ในระดับปานกลาง ยกเวนเรื่องราคามีความเห็นดวยมากทีร่ าคาควรต่ํากวา
น้ํามันเบนซินออกเทน 91 ดานพฤติกรรม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมแนใจในการใช
พลังงานทดแทน (เอทานอล) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการเติมพลังงานทดแทน
(เอทานอล) จากสถานีบริการของปตท. และสวนใหญไมแนใจในการแนะนําพลังงานทดแทน
(เอทานอล) เปนเชื้อเพลิงรถยนตไปยังบุคคลอื่นที่รูจัก จากผลการศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ
กับปจจัยสวนบุคคลพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งชายและหญิงทราบวามีการรณรงคใหใชพลังงาน
ทดแทน (เอทานอล) โดยผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และผูที่ประกอบอาชีพขาราชการ
พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิจ และพนัก งานบริษั ท มีความรู ค วามเข า ใจที่ ถูก ตอ งตอ พลั ง งานทดแทน
(เอทานอล) วาเปนเชื้อเพลิงที่ใชแทนน้ํามันเบนซินได โดยพนักงานบริษัทมีแนวโนมที่จะใช
พลังงานทดแทน (เอทานอล) หากมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซิน
ศิริพร เสรีภาพงศ (2548) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชกาซธรรมชาติในโครงการแท็กซี่ใชกาซธรรมชาติ พบวา จากการศึกษาแท็กซี่ที่เขารวมโครงการ
แท็กซี่ใชกาซธรรมชาติ ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนใหญขับรถในระยะทางประมาณ
200-400 กิโลเมตรตอวัน ทําใหตองเติมกาซธรรมชาติ 2-3 ครั้ง เนื่องจากกาซธรรมชาติที่บรรจุเต็ม
ถังวิ่งไดระยะทางประมาณ 160-180 กิโลเมตรเทานั้น และสถานีบริการมีนอยทําใหตองรอใช
บริการเปนเวลานานและยุงยากในการเดินทาง กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงยอมรับระดับ
ราคาของกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตในระดับราคาที่สูงกวากลุมตัวอยางที่มีระดับศึกษาต่ํากวา
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อาจจะเกิดจากผูที่มีการศึกษาสูงจะใหความสําคัญกับปจจัยอื่นของกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต
นอกจากระดับราคามากกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา จุดเดนของของกาซธรรมชาติสําหรับยาน
ยนตคือ ประหยัด รองลงมาคือสะอาด ปลอดภัย และเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงไดสองชนิด จุดดอย
ที่สําคัญคือถังบรรจุกาซ รองลงมาเปนสถานีบริการ และสมรรถนะของเครื่องยนต
ภูมิเผา สําราญคง (2550) ไดศึกษา ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวัด
เชียงใหมที่มีตอ การใชกาซแอลพีจี” ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย
มีอายุ 42–49 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ย 10,001-20,000 บาทตอเดือน
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกา ซแอลพีจี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับกาซแอลพีจีจากเพื่อน ญาติ คนรูจัก และมีความรูความเขาใจระดับ “มากที่สุด” ใน
ประเด็น เมื่อติดตั้งระบบกาซแอลพีจีแลว ตองแจงจดทะเบียนใชกาซแอลพีจีกับกรมการขนสง
จังหวัด
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชกาซแอลพีจีตามลักษณะของสวนประสมการตลาด
พบวาดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยที่เห็นดวยมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือ การใชกาซแอลพีจี
ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ดานราคา ปจจัยยอยที่เห็นดวยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การใชกาซ
แอลพีจีเปนการลดคาใชจายในการเติมเชื้อเพลิง ดานการจัดจําหนาย ปจจัยยอยที่เห็นดวยมี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานีบริการกาซไปมาสะดวก ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยที่
เห็นดวยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานีบริการกาซควรจัดใหมีบริการเสริม เชน รานสะดวกซื้อ
เติมลม ลางรถ
เมื่อทําการเปรียบเทียบกอนและหลังติดตั้งระบบกาซแอลพีจี ในดานสมรรถนะของ
เครื่องยนต และประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา “ไม
แตกตางกัน” ในดานความรูสึกปลอดภัย ผูต อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวากอนติดตั้ง “ปลอดภัย
มากกวา” สวนในดานการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง มีความคิดเห็นวาหลังติดตั้ง “ประหยัด
มากกวา”
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบวารถยนตของตนติดตั้งกาซในระบบใด โดยนิยม
ติดตั้งระบบดูดแบบคงที่ (Fix Mixer) มีขนาดถังบรรจุกา ซ 58 ลิตร มีคาใชจายในการติดตั้ง 10,00120,000 บาท โดยในแตละเดือนเติมกาซแอลพีจี 3-4 ครั้ง โดยนิยมเติมเวลา 17.01-20.00 น. ในวัน
ธรรมดา (จันทร-ศุกร) มีคาใชจายในการเติมกาซแอลพีจี 1,001-1,500 บาทตอเดือน เหตุผลหลักใน
การเลือกใชบริการในสถานีบริการกาซแอลพีจี คือ เปนทางผานไป-กลับที่ทํางาน หรือที่พัก สวน
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สถานที่ที่ตองการใหมกี ารตั้งสถานีบริการกาซแอลพีจีเพิม่ ขึ้น คือ ถนนสายเชียงใหม-หางดง โดยจะ
ใชกาซแอลพีจตี อไปแนนอนและจะแนะนําใหผูอื่นติดตั้งระบบกาซแอลพีจี
ดานปญหาที่พบในการใชกาซแอลพีจีเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต พบปญหาในระดับ
นอยในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย สวนดานการสงเสริมการตลาด พบ
ปญหามากที่สุดคือ การสงเสริมการขายดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแจกของแถม การแจกคูปอง
เมื่อเติมกาซ มีนอย

