
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเร่ืองทัศนคติตอการดัดแปรระบบเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียม
เหลว (แอล พี จี) ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร ในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วของ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎ ี
 

1.   แนวคิดเก่ียวกับทัศนคต ิ
ความหมายของทัศนคต ิ
ทัศนคต ิ เปนความเช่ือ ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ เชน บุคคล ส่ิงของ การ

กระทําและอ่ืน ๆ รวมท้ังทาทีท่ีแสดงออกท่ีบงบอกถึงสภาพจิตใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (สงวน สุทธิ
เลิศอรุณ, 2543: 79) 

ทัศนคติเปนนามธรรม เปนสวนท่ีทําใหเกดิการแสดงออกดานการปฏิบัติ แตทัศนคติ
ไมใชแรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ (Drive) หากแตเปนสภาพแหงความพรอมท่ีจะโตตอบ (State 
of Readiness) และแสดงใหทราบถึงแนวทางสนองตอบของบุคคลตอส่ิงเรา (อดุลย จาตุรงกุล, 2543: 
191) 

ทัศนคติเปนส่ิงท่ีอยูภายในความนึกคิดของมนุษย ทัศนคติจะตองบังเกิดข้ึนกับส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งไมวาจะเปนวัตถุ ส่ิงของ ท้ังส่ิงท่ีจับตองไดและจับตองไมได ส่ิงท่ีจับตองไมได ไดแก 
แนวคิดหรือสถาบันท่ีเปนนามธรรม เชน ทัศนคติท่ีมีตอศาสนาหรือลัทธิความเช่ือตาง ๆ เปนตน  

การวัดทัศนคติของผูบริโภคเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให เกิดความเขาใจ
ในความตองการและความรูสึกของผูบริโภค ผูบริหารการตลาดสามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัย
ทัศนคติมาชวยในการกําหนดกลยุทธการตลาด ตลอดจนกําหนดจุดยืนหรือตําแหนงของผลิตภัณฑ 
การวัดทัศนคตินํามาใชเปนพื้นฐานในการประเมินประสิทธิภาพของการทาํโฆษณา นอกจากนี้
ขอสมมติที ่วาทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพันธเกี่ยวของกันจะชวยในการทํานายหรือ
พยากรณการยอมรับสินคาของผูบริโภคในอนาคตดวย (กุลฑลี เวชสาร, 2546: 107-108) 
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องคประกอบของทัศนคต ิ
ทัศนคติประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนท่ีสําคัญ (ธงชัย สันติวงษ, 2540: 162) 

คือ 
1. องคประกอบดานความรูความเขาใจหรือสวนของความเช่ือ (Cognitive or Belief 

Component) มีขอบเขตครอบคลุมขาวสารขอมูลและความเชื่อท่ีมีตอสิ่งของหรือปรากฏการณ 
ตาง ๆ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดเก็บสะสมมาและการมีประสบการณมาจากอดีต ความเชื่อนี้เปนความเช่ือท่ี
ไดมาจากการประเมิน ซ่ึงมักแสดงผลออกเปนแนวโนมทางใดทางหนึง่วา ดีหรือไมดี ชอบหรือไม
ชอบ มีคุณคาหรือไมมีคุณคา เปนตน 

2. องคประกอบดานความชอบพอหรือสวนของความรูสึก  (Cognitive of 
Feeling Component) มีขอบเขตครอบคลุมถึงความรูสึกตาง ๆ รวมถึงอารมณดวย ความรูสึกเหลานี้
เกิดข้ึนจากหลายสาเหตุหลายทาง เชน บุคลิกทาทาง หรืออุปนิสัย และส่ิงจูงใจ เปนตน ความรูสึก
อาจแสดงออกเปนดีหรือเลว เกลียดหรือรัก ทางบวกหรือทางลบ ชอบหรือไมชอบ เปนตน 

3. องคประกอบทางดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออก  (Behavioral or  
Action-Tendency Component)  หมายถึงแนวโนมของการประพฤติหรือการกระทํา  ซ่ึงเปนไป
ในทางใดทางหน่ึง  ซ่ึงเปนการเรียนรูในส่ิงท่ีไดปฏิบัติตอบตาง   ๆ และเก็บสะสมไวในความทรงจํา 
โดยผานสวนของประสบการณท่ีไดรับมาในอดีต  สวนนี้เปนสวนของพฤติกรรมหรือทางโนม
เอียงท่ีจะปฏิบัติเปนอยางใดอยางหนึ่ง ถาหากมีทัศนคตใินทางท่ีไมดีแลว  ความพรอมเพรียงใน
การปฏิบัติตอบทางพฤติกรรมก็จะเปนไปในทางพยายามโจมตี  ทําลาย หรือกล่ันแกลงตอส่ิงนั้น ๆ 
ในทางตรงกันขาม ถามีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงนั้น ๆ ก็จะชมเชย สนับสนุน ใหความชวยเหลือ อุดหนุน 
ชวยซ้ือ  ชวยแนะนําตอ ๆ ไป เปนตน 

2.   ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ 
      ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546 :53-55) ไดอางถึงแนวคิดของ Kotler, Philip วา

สวนประสมการตลาดบริการ  (Services Marketing Mix, 7,S)  คือ องคประกอบท่ีสําคัญในการ
ดําเนินงานการตลาดเปนปจจัยท่ีกจิการสามารถควบคุมได กิจการจะตองสรางสวนประสม
การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย  

      1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาหรือผูใชรถยนตสวนบุคคลใหเกิดความพึงพอใจหรือจูงใจใหเกิดความตองการ เกิดการ
แสวงหา รวมทั้งมีการซ้ือหาผลิตภัณฑนัน้ ดวยเหตุนี้ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายจึงอาจมีหรือไมมีตัวตนก็
ได นอกจากน้ีผลิตภณัฑยังหมายรวมถึงการใหบริการและแนวความคิดท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้น ๆ 
ดวย ซ่ึงผลิตภณัฑสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ ไดแก 
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-   ผลิตภัณฑหลัก (Core Product) หมายถึง อรรถประโยชนหรือผลประโยชนท่ีสําคัญ 
ของผลิตภัณฑท่ีใหแกผูซ้ือหรือผูบริโภคโดยตรง 

-   ผลิตภัณฑท่ีแทจริงหรือรูปรางของผลิตภัณฑ   (Actual Product or Formal Product)  
คือสวนท่ีเปนรูปลักษณของผลิตภัณฑ ประกอบดวย คุณภาพ คุณสมบัติหรือลักษณะเดนของ
ผลิตภัณฑนัน้ นอกจากนี้ยงัรวมถึงรูปแบบ ยี่หอ และบรรจุภัณฑดวย ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีลูกคา
สามารถรับรูหรือสัมผัสได 

-   ผลิตภัณฑเสริม (Augmented Product) หมายถึงประโยชนท่ีผูซ้ือจะไดรับเพิ่มเติม 
อันเนื่องมาจากการซ้ือผลิตภัณฑหลักนัน้ 

2.ราคา (Price) มูลคาของผลิตภัณฑท่ีอยูในรูปตัวเงิน ซ่ึงจะตองกําหนดใหถูกตองและ
เหมาะสม ซ่ึงราคาเปนหัวใจของสวนประสมการตลาดท้ังหมด และเปนกลไกท่ีสามารถดึงดูด  
ความสนใจของลูกคาใหเกิดข้ึนมาได ฉะนั้นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑหรือบริการแตละอยางนัน้ 
จึงข้ึนอยูกับจดุยืนของกจิการ ซ่ึงเปนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ๆ เปนสําคัญ 

3. การจัดจําหนาย  (Place) โครงสรางของชองทางท่ีประกอบดวยสถาบันและ
กิจกรรมท่ีถูกนํามาใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปสูตลาด สําหรับสถาบันท่ีนํา
ผลิตภัณฑออกไปสูตลาดเปาหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมนั้น เปนส่ิงท่ีชวยในการ
กระจายสินคา ไดแก การมีรานคาหรือมีสาขาหลาย ๆ สาขา มีศูนยบริการ รวมถึงการขนสง และการ
เก็บรักษาสินคาดวย เปนตน โดยมีองคประกอบสําคัญ 2 ประการไดแก 

-  ชองทางการจัดจําหนาย    (Channel of Distribution)     คือเสนทางท่ีสินคาหรือ 
ผลิตภัณฑ และ/หรือ กรรมสิทธ์ิผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ซ่ึงเปนกลไกในการทําใหสินคาผาน
มือจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลางหรือ
ตัวแทนจําหนาย และผูบริโภค 

-  การกระจายสินคา  (Physical Distribution)   คือ  กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนยาย 
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวยกจิกรรมท่ีสําคัญไดแก การขนสง การเก็บรักษา
สินคา การบริหารสินคาคงลัง เปนตน 

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion)   เปนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือ เปนการบอกกลาว เปนการขยายความคิด ความเขาใจไปยังผูบริโภคไดรับรู การสงเสริม
การตลาดจึงเกีย่วของกับวิธีการตาง ๆ ท่ีใชส่ือความ (Communicate) ใหถึงตลาดเปาหมายไดทราบ
ถึงผลิตภัณฑท่ีตองการวามีการจําหนายผลิตภัณฑ ณ ท่ีใด ณ ระดับราคาเทาใด ท้ังนี้เพื่อสรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซ้ือใหกับผูบริโภค สําหรับการติดตอส่ือสารนั้นประกอบดวย   การโฆษณา   การ
สงเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการขายโดยพนักงานขาย  
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 5.  บุคคล (People) หรือพนกังานผูใหบริการ ลักษณะท่ีแตกตางของบริการอันหนึ่งคือ 
การผลิตและการบริโภคจะเกิดข้ึนในขณะเดียวกันไมสามารถแยกผูรับและผูใหบริการออกจากกัน
ได คนจึงหมายถึงผูเกี่ยวของท้ังหมดในการนําเสนองานบริการซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา 
ไดแกพนกังานผูใหบริการ ลูกคาและลูกคาอ่ืนในระบบการตลาดบริการนอกจากน้ีบุคลิกการแตง
กาย ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานยอมมีอิทธิพลตอการรับรูในการบริการของลูกคารวมถึง
การปฏิบัติตอลูกคาคนอ่ืน ๆหรือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคากบัลูกคาดวยกัน 
 6.  กระบวนการ (Process) คือ ระเบียบวธีิ (Procedures) กลไก (Mechanisms) และ
การเคล่ือนยาย (Flow) ของกิจกรรมซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในระบบการนําเสนอ และปฏิบัติงานบริการ
เนื่องจากกระบวนการของการบริการมีความสลับซับซอนจึงมีความจําเปนตองผนวกกระบวนการ
เหลานี้เขาดวยกันเพื่อใหการทํางานของกระบวนการเปนไปโดยราบร่ืน สามารถตอบสนองความ
ตองการตามคุณภาพท่ีลูกคาคาดหวังได 
 7.  การสรางและนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เนื่องจากการ
บริการเปนขอเสนอท่ีเปนนามธรรมไมสามารถจับตองได จึงตองทําใหขอเสนอของการบริการเปน
รูปธรรมท่ีลูกคาเห็นไดชัด ส่ิงนําเสนอทางกายภาพน้ีเปนสภาพแวดลอมท้ังหมดในการนําเสนองาน
บริการและสถานท่ี ซ่ึงกิจกรรมกับลูกคามีปฏิสัมพันธรวมกันถึงสวนประกอบใดก็ตามท่ีเห็นได
ชัดเจน ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือในการส่ือสารงานบริการ 
 

3.  ขอมูลเก่ียวกับกาซแอลพีจี 
พงษพันธุ เพชรชมภู (2549: 37-38) ไดอธิบายรายละเอียดเกีย่วกับกาซแอลพีจีไวใน

คูมือ     การติดต้ังกาซรถยนต ฉบับสมบูรณไวดังนี ้
กาซแอลพีจี (LPG) หรือกาซหุงตม มีช่ือเปนทางการวา “กาซปโตรเลียมเหลว (Liquid 

Petroleum Gas)” เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกน้ํามันดิบในโรงกล่ันน้ํามันหรือการแยกกาซ
ธรรมชาติในโรงแยกกาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลวประกอบดวยสวนผสมของไฮโดรคารบอน  2  
ชนิด  คือ  โพรเพน (Propane) และบิวเทน (Butane) โดยในประเทศไทยกาซปโตรเลียมเหลวสวนใหญ
ไดมาจากโรงแยกกาซธรรมชาติ 

กาซแอลพีจี (LPG) ไมมีสี ไมมีกลิ่น เชนเดียวกับกาซธรรมชาติ แตเนื่องจากเปน
กาซท่ีหนักกวาอากาศจึงมีการสะสมและลุกไหมไดงาย ดังนั้นจึงมีการเติมกลิ่นเพื่อเปนการเตือน
ภัยหากเกิดการรั ่วไหล   กาซแอลพีจีสวนใหญจะใชเปนเชื ้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการ
อุตสาหกรรม โดยบรรจุเปนของเหลวใสถังที่ทนความดันเพื่อใหขนสงงาย นอกจากนี้ยังนิยมใช
แทนน้ํามันเบนซินในรถยนต เนื่องจากราคาถูกกวา และมีคาออกเทนสูงถึง 105 RON 



 8 

การใชกาซชนิดนี้ในรถยนตเร่ิมในราวป พ.ศ. 2513 และเปนท่ีแพรหลายมากขึ้นใน
ป พ.ศ. 2523 เนื่องจากราคากาซแอลพีจี มีราคาถูกกวาราคาน้ํามัน สวนใหญจะใชในรถยนต
สาธารณะ เชน รถแทกซ่ีและรถสามลอโดยมีการนําเขาอุปกรณเกี่ยวกับกาซรถยนตท่ีใชแลวจาก
ตางประเทศมาดัดแปลงทําใหมีราคาประหยัด 

รูปแบบของการใชกาซแอลพีจีกับรถยนต 
มี 3 รูปแบบ ดังนี้ (พงษพนัธุ เพชรชมภู, 2549: 39) 
1. เคร่ืองยนตท่ีใชกาซแอลพีจีเปนเช้ือเพลิงอยางเดียว เรียกวา “Dedicated Engine” คือ

เปนเคร่ืองยนตท่ีออกแบบมาจากโรงงานโดยเฉพาะเพ่ือใชกาซแอลพีจีเพียงอยางเดียว เคร่ืองยนต
ประเภทนี้ไมมีการใชน้ํามันเปนเช้ือเพลิงเลย 

2.  เคร่ืองยนตท่ีใชกาซแอลพีจีหรือน้ํามันเปนเช้ือเพลิง เรียกวา “Bi-Fuel Engine” ซ่ึง
เปนรูปแบบของเคร่ืองยนตเบนซิน โดยในระหวางการขับเคล่ือนรถยนตสามารถเลือกใชเช้ือเพลิง
อยางใดอยางหน่ึงกไ็ด เคร่ืองยนตชนดินีห้ากน้ํามันหมดสามารถใชไปไดจนกวากาซจะหมด และ
หากกาซหมดก็สามารถใชน้ํามันไดจนกวาน้ํามันจะหมดเชนกัน แตมีขอแมวาตอนสตารทเคร่ือง
ตองใชน้ํามันในการสตารททุกคร้ัง หลังจากนั้นระบบจงึจะเปล่ียนมาใชกาซเพียงอยางเดยีว 

3.   เคร่ืองยนตท่ีใชกาซแอลพีจีกับน้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิงรวมกัน    เรียกวา   “Dual 
Fuel Engine” ซ่ึงเปนรูปแบบของเครื่องยนตดีเซลโดยเปนการใชเชื้อเพลิงผสมในสัดสวนของกาซ      
แอลพีจี ประมาณรอยละ 70 และนํ้ามันดีเซลประมาณรอยละ 30 โดยเคร่ืองยนตในกลุมนี้จะตองใช
น้ํามันดีเซลและกาซควบคูกนัไป หากกาซหมดสามารถใชน้ํามันดีเซลอยางเดียวได แตหากน้ํามัน
ดีเซลหมดไมสามารถใชกาซขับเคล่ือนแทนได 
 

ระบบการติดตั้งกาซแอลพีจี 4  แบบ  
1.  ระบบดูดแบบคงท่ี (Fix Mixer)  เปนระบบท่ีใชกลไกของหมอตมกาซเปนตัว     

เปด – ปด กาซ โดยอาศัยแรงดูดของเคร่ืองยนต กาซจะถูกดูดออกมาผสมท่ีปากผสม( Mixer) กอนท่ี
จะเขาหองเผาไหม ปากผสมจะทําการลดมวลอากาศเพ่ือใหเกิดแรงดูดท่ีมากข้ึน สวนปริมาณกาซจะ
ถูกควบคุมโดยสปริงเรงของหมอตมกาซ ปากผสมโดยสวนใหญท่ีใชกันจะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ภายในเล็กกวาเสนผาศูนยกลางของปกผีเส้ือ และมีการควบคุมแรงดดูของเคร่ืองยนตโดยผานวาวล
ลด (ในประเทศไทยเรียกวาวลกลางสาย หรือ Power Valve) วาวลตัวนี้    จะเปนตัวกําหนดแรงดูด
ของเคร่ืองใหสัมพันธกับหมอตม และมีสวนอยางยิ่งวาเคร่ืองยนตจะสามารถใชงานไดจริงหรือไม
ขณะเคร่ืองยนตมีภาระ ระบบนี้แทบจะเรียกไดวามีมานานพอๆกับท่ีคนรูจัก LPG มีการใชงานมา
มากกวา 50 ป ปจจุบันระบบ Fix Mixer ยังมีการพัฒนาเพือ่ไมใหตกมาตราฐาน EURO 1  
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2.  ระบบดูดแบบแปรผนัคาตามอ็อกซิเจนเซนเซอร ( Mixer & Lamda Control ) 
ระบบจะซับซอนข้ึนจากระบบแรก กลาวคืออุปกรณโดยรวมเหมือนกัน แตส่ิงท่ีตางกันคือวาวล
กลางสาย หรือ Power Valve ระบบแบบนี้จะไมมี Power Valve แตจะใชชุดควบคุมการจายกาซ
แบบสัญญาณสนองกลับ หรือเรียกวา Actuator Control แทน การทํางานจะใชสัญญาณอ็อกซิเจน
เซนเซอรเปนตัวบอกปริมาณกาซท่ีจะตองจายเขาไป แบงการทํางานงายๆออกเปน 3 สวน คือ 
สวนผสมหนา สวนผสมกลาง และสวนผสมบาง Actuator จะถูกส่ังงานตามจังหวะของสัญญาณ     
อ็อกซิเจน ถาสวนผสมหนาระบบจะลดกาซจนสุด ถาสวนผสมกลางระบบจะคงท่ี ถาสวนผสมบาง
ระบบจะเปดกาซจนสุด จะสังเกตไดจากคา Lamda ท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอด 

ระบบนี้ถูกออกแบบมาใชกบัรถท่ีมี อ็อกซิเจนเซนเซอรโดยเฉพาะ หรือเปนระบบท่ีใช
เสริมคุณสมบัติใหดยีิ่งข้ึนกลาวโดยรวมคือมีสวนผสมท่ีดีข้ึนและเหมาะสมตามรอบเคร่ืองยนต ตัว 
Actuator ทํางานโดยอาศัยแรงดดูในทอรวมไอดีเพื่อดดูล้ินควบคุมการจาย โดยลดแรงดูดดวย 
Vaccum Regulator แตล้ินควบคุมสามารถสนองการทํางานอยางเฉียบพลันโดยการควบคุมของ 
Solinoide ท่ีควบคุมดวยไฟฟาจากชุดควบคุม (Feedback Control) และยังบังคับล้ินควบคุมลดกาซ
ไดอยางรวดเร็ว Actuator ถูกพัฒนามากจนถึงขีดสุดท่ีมีล้ินควบคุม 2 ล้ิน จําแนกการทํางานอยาง
ละเอียดได 6 Step แตระบบยังคงตองพึ่งปากผสมท่ีดีอยู และระบบถูกแทนท่ีดวย Step Motor เม่ือ 
Actuator ไมผานมาตราฐาน EURO 2 

3.   ระบบการจายกาซควบคมุดวยสเตปมอเตอร (Lamda Feedback Control หรือ 
Fumigation )   เปนระบบท่ีสูงสุดของระบบท่ีใชปากผสม การทํางานจะถูกควบคุมโดยการใช
สัญญาณแยกยอยออกหลายๆแบบ ในแตละรุนอาจมีขอแตกตางกันเล็กนอย สัญญาณสวนใหญท่ีใช
จะมีหนาท่ีแตกตางกัน อาจแบงยอยออกไดตามลักษณะ ดงันี้ 

- สัญญาณวัดรอบ( Rpm ) ใชเปนตัวกระตุนระบบใหทํางานหรือเปนระบบตัดการ
ทํางานขณะเครื่องยนตหยุดหมุน และเปนตัวส่ังใหระบบสวิทชจากน้าํมันไปใชกาซ ในบางรุนอาจ
ใชในการทําตาราง MAP เพือ่ใหเหมาะสมกับรอบเคร่ืองยนตทุกๆยาน 

- สัญญาณตําแหนงล้ินปกผีเส้ือ ( TPS ) เปนตัวบอกตําแหนงของล้ินปกผีเส้ือเพื่อบอก
ถึงอัตราคันเรงของเคร่ือง โดยท่ัวไปมแีรงดนัแปรผันท่ี 1 – 5 V. 

- สัญญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร ( Lamda ) เปนคาท่ีบงบอกถึงสวนผสมหลังการสันดาป
ของเคร่ืองยนตวาสวนผสม หนา หรือ บาง จะเปนสวนสําคัญในการประเมินคาการจายกาซ 

การทํางาน ระบบจะประมวลผลโดยใช ECU คาสัญญาณท่ีวัดไดจะถูกประมวลผล
เพื่อทําการจายกาซ โดยการควบคุมของสเตปมอเตอร ระบบจะมีการควบคุมต้ังแต ปดสุดถึงเปดสุด 
ในบางรุนข้ันตอนนี้สามารถทําไดถึง 300 Step แตขณะใชงานจริงการควบคุมท่ีแปรผันมากท่ีสุดอยู
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ในชวงเคร่ืองยนตเดินเบา อาจจะเดินอยูระดับ 20 – 100 Step เพราะมีการปรับสวนผสม หนา – บาง 
ตลอดเวลาท่ีเดนิเบาอยู ตอเม่ือกดคันเรงจะมีการจายกาซเพ่ิมข้ึนในชวงแรก และจะเร่ิมคงท่ีเม่ือใช
รอบเคร่ืองยนตคงท่ี ข้ันตอนนี้อาจเดินสเตปอยูในชวงแคบๆ ซ่ึงจากการสังเกตุสเตปของมอเตอร จะ
เปนตัวบงบอกวาขนาดของปากผสมเหมาะสมหรือไม คาเหลานี้จะเปนมาตราฐานของแตละยีห่อ 
อยูท่ีผูออกแบบเปนตัวกําหนด ซ่ึงไมเทากันและเปนเทคนิคของผูผลิต 

4.  ระบบฉดีกาซ 
 - ระบบฉีดกาซแบบฉีดรวม ( Full Group หรือ Multipoint Port ) 
จะมีการใชสเตปมอเตอรในการควบคุมการฉีดกาซ ควบคุมโดยการ เพิม่ – ลด กาซท่ีฉีดเขาพอรดไอ
ดี ปกติจะมีการควบคุมโดยการใช Map Sensor ท่ีใชเฉพาะระบบ เพื่อสรางตราง Map พื้นฐานข้ึนมา 
มีการประเมิณผลรวมสัญญาณตางๆ เชน TPS , Rpm , Lamda และ สัญญาณท่ีไดมาจาก Map 
Sensor ท่ีเพิ่มข้ึนมา ระบบนีจ้ะไมใชคาการฉีดน้ํามันมาเกี่ยวของกับระบบ แตจะประมวลสัญญาณ
ข้ึนมาใหม กาซท่ีจายเขาพอรดไอดีจะมีการจายท่ีพรอมกนัโดยอาศัยใหเคร่ืองยนตดดูกาซเขาไป
สันดาปเอง เปนระบบท่ีไมคอยแมนยํามากนัก และมีปญหาในการปรับจูน จึงไมคอยเปนท่ีนิยมมาก
นัก 
 - ระบบฉีดกาซแปรผนัตามคาการฉีดเชื้อเพลิงหลัก ( Sequential Injection 
System )   เปนระบบท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใชกับเคร่ืองยนตสมัยใหมทํางานโดยการฉีดกาซตาม
จังหวะของเครื่องยนตแทนการฉีดน้ํามัน ระบบโดยท่ัวไปตองการสัญญาณการฉีดน้าํมันของเคร่ือง 
เอามาเพื่อกําหนดการฉีดของกาซ การฉีดของกาซจะตองทําการจําลองการฉีดน้ํามันและใหขอมูล
ดังกลาวเปนพืน้ฐานในการฉีดกาซ อาจมีการใชสัญญาณตางๆเพ่ือเอามาตรวจสอบการทํางานของ
ระบบวาแมนยําขนาดไหน 

หลักการติดตัง้กาซ LPG มาตรฐานตามกฎกระทรวง มีขอกําหนดตางๆ ดังนี ้
1. ถังท่ีจะนํามาติดต้ังตองมี มอก. มีอายุไมเกิน 10 ป  ถาเกินตองตรวจสอบใหมและถัง

ตองติดล้ินควบคุมการบรรจุเกินหรือเรียกวา OPD วาวล และถังตองมีผาครอบและผาครอบตองมี
ทอพลาสติด (แบบทอโปโล) หุมตอออกไปท่ีพื้นรถและเจาะออกนอกรถพรอมกับทอจายและตอ
เติมกาซ (เพื่อระบายกาซท่ีระบายออกนอกรถ)   

2. การติดต้ังถัง ถังตองอยูหางจากทายสุดของตัวถังรถไมนอยกวา 35 เซนติเมตร  
3. การยึดถังกาซ ตองมีขาถังเปนโครงเหล็ก เพื่อยึดโครงเหล็กติดกับพื้นรถ แลวจึงยึด

ถังกาซติดกับโครงเหล็กดวยนอตใหแนน อยางเช่ือมถังกาซ นอกจากเช่ือมจากโรงงานมาแลว (ถา
ยึดถังแลวไมแนนตองมีแถบโลหะรัดให ทําตามขอ 4)  
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4. ถังกาซถาใชแถบโลหะรัดถัง ตองมีวัสดุยืดหยุนได เชน สักหลาด, หนังงู, ยาง, 
พลาสติก เปนตน หุมหรือค่ันกลางสําหรับปองกันมิใหโลหะเสียดสีกนั และเม่ือส่ันสะเทือนถังตอง
ไมขยับเขยื้อน 

5. อุปกรณท่ียดึถัง ตองทนทานตอแรงกระชากท่ีเกิดจากความเรงหรือความหนวง 
ของรถ  

6. หามเช่ือมหรือตอเติมถังกับส่ิงอ่ืนใด เวนแตเปนการเชื่อมมาจากโรงงานผูผลิต  
7. การติดต้ังถังกาซบนรถตู คือ การติดต้ังถังกาซอยูในหองโดยสาร ถาถังเปนแบบไม

มีฝาครอบ ถังตองยึดติดแนนในกลองบรรจุถัง หรือมีฝาครอบและตองตอทอระบายกาซร่ัวออกนอก
รถ โดยใชทอโปโล  

8. รถเกง คือ หองโดยสารกบัหองเก็บของ จะแยกเปนสัดสวนกนั ควรติดต้ังถังกาซท่ี
หองเก็บของ  

9. ทอกาซท่ีเปนทอทองแดง ตองเปนเสนเดยีวกันตลอด โดยไมมีการเช่ือมหรือตอจาก
ถังจายกาซ รอดใตทองรถแลวไปเขาหองเคร่ือง ท่ีโซดินอยกาซและทอทองแดงน้ีตองหุมดวยทอ
พลาสติก หรืออยางอ่ืนท่ีมีคุณภาพทัดเทียม และควรติดต้ังทอกาซใหสวนลางสุดของทอทองแดง 
อยูสูงกวาระยะตํ่าสุดของรถไมนอยกวา 5 เซนติเมตร  

10. ทอกาซตองอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ถาทอกาซหางนอยกวา 
10 เซนติเมตร ก็ไดเวนแตจะมีการปองกันความรอนจากทอไอเสียอยางมีประสิทธิภาพ  

11. ทอกาซตองยึดแนนกับโครงคัสซี หรือสวนของตัวถังรถดวยตัวยดึ โดยมีระยะหาง
กันไมเกินชวงละ 50 เซนติเมตร หรือไมก็ใหเดินทอกาซคูไปกับทอน้ํามันเบนซินหรือทอน้ํามัน
เบรค และมีสายรัดหางชวงละไมเกนิ 50 เซนติเมตร  

12. ล้ินควบคุมการปดเปดกาซ (โซดินอยกาซ) ตองอยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา 
10 เซนติเมตร  

13. การติดต้ังทอกาซ ใหสวนลางสุดของทออยูสูงกวาระยะตํ่าสุดของรถ ไมนอยกวา 
5 เซนติเมตร  

14. เคร่ืองอุปกรณ เชน มิเตอรกาซ, วาวลปดเปด, วาวล OPD ท่ีติดต้ังบนถังตองมีฝา
ครอบ และท่ีฝาครอบตองมีทอโปโล ท่ีมีลักษณะและขนาดเหมาะสม สําหรับระบายกาซท่ีร่ัวซึม
จากเคร่ืองอุปกรณดังกลาวออกนอกตัวรถไดด ีโดยใหปลายทออยูหางจากทอไอเสียไมนอยกวา 25 
เซนติเมตร (ท่ีปลายทอระบายใหใสกรวยปากฉลาม และมีเหล็กรัด พรอมอุดดวยซิลิโคน)   

15. ทอไอกาซ, ทอสูญญากาศ ตองมีมาตรฐาน ทนความดันไดด ี 
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16. ทอกาซท่ีเปนทอยางของระบบกาซท่ีหองเคร่ือง ตองหุมดวยทอพลาสติกแบบทอ
โปโลอีกช้ัน เพื่อปองกันความรอน และทอน้ําท่ีไปอุนหมอตม ถาหุมดวยทอโปโลดวยก็จะด ี 

17. ทอระบายท่ีเปนทอโปโลท่ีตอจากถังกาซ ตองรัดดวยสายรัดเหล็กใหเรียบรอย 
18. สายไฟของระบบกาซ ตองหุมดวยทอกระดกูงู (การตอสายไฟของระบบกาซตอง

ใชบัคกรี)  
19. ถาติดถังภายในรถ ทอเติมตองเปนทอออน (นอกจากเปนระบบมัลติวาวล จึงใชทอ

ทองแดงได)  
20. การติดต้ังกาซ LPG ตองมีอุปกรณสวนประกอบอยูอยางนอยดังนี ้

- ถังกาซ 
- กรองกาซ 
- โซดินอยกาซ (ปมต๊ิก) 
- หมอตม 
- ทอมิกเซอร 
- ทอกาซท่ีเปนทอยางและทอทองแดง 
- 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.   อุปกรณท่ีใชติดต้ังมีราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับกาซเอ็นจีวี เพราะมีการพัฒนา การใช

งานมานานกวาและไดรับความนิยมมากกวา 
2.   เปนเช้ือเพลิงท่ีมีการเผาไหมสมบูรณ ปราศจากมลพิษ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
3.   มีราคาถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ัวไป 
4.   ชวยลดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงของประเทศ 
5.   มีจุดติดไฟสูงกวาน้ํามันเช้ือเพลิงซ่ึงปลอดภัยกวา 
6.   ความหนาของถังบรรจุกาซมีความหนากวาถังน้ํามันเช้ือเพลิง   จึงยากตอการ

ระเบิดเม่ือถูกกระแทกหรือชน 



 13 

ขอเสียของกาซแอลพีจี 
1.   มีความปลอดภัยนอยเม่ือเกิดการรั่วไหล   เพราะกาซแอลพีจีหนักกวาอากาศจึง

เกิด  การกระจายตามพ้ืนราบ 
2.   เสียพื้นท่ีใชสอยในการบรรทุกของเพ่ือติดต้ังถังบรรจุกาซ 
3.   รัฐบาลยังไมมีมาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหกับผูใชกาซแอลพีจีใน

รถยนต 
                  4.   รัฐบาลมีแผนจะลอยตวัราคากาซแอลพีจีในป พ.ศ. 2550 
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ระพณิพงษ ชัยสุข (2542)  ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ํามันเช้ือเพลิง
รถยนตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามจํานวน 410 ชุด ใชสมการถดถอย 
(Regression Analysis) เทคนิคการถดถอยกําลังสองท่ีนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) และ
คาเฉล่ียรอยละ ในการวิเคราะห จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชน้ํามันไรสาร
ตะกัว่ สวนใหญใชบริการสถานีบริการน้ํามัน ปตท. หากราคาน้ํามันยีห่ออ่ืนปรับลดลงอยางนอย 25 
สตางค ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 43 จะเปล่ียนไปใชยีห่อท่ีราคาถูกกวาทันที ผูตอบแบบสอบถาม
นิยมใชบริการสถานีบริการที่อยูติดถนนใหญ เขา-ออกสะดวก โดยไมเจาะจงสถานี ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเติมน้ํามัน 4-6 คร้ังตอเดือน เติมน้ํามันคร้ังละ 201-400 บาท สวนใหญชําระ
ดวยเงินสด ส่ิงกระตุนทางการตลาดหรือสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวาน้ํามันมีความแตกตางตามยี่หอ โดยสวนใหญมีความเช่ือถือผลิตภัณฑน้ํามัน
ของปตท. มากท่ีสุด ดานราคาผูตอบแบบสอบถาม  ใหความสําคัญกับราคาท่ีตํ่ากวาของ
น้ํามันแตละยี่หอเปนอันดับแรก ดานการจดัจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญกับทําเลที่ต้ังของสถานีบริการน้ํามันคือควรอยูติดถนนใหญ เขาออกไดสะดวก โดยควร
หางจากบานหรือท่ีทํางานไมตํ่ากวา 5 กิโลเมตร และเปนสถานท่ีีมีพนักงานบริการสุภาพและ
รวดเร็ว ดานการสงเสริมการตลาดพบวา ไมมีผลตอการเลือกใชสถานีบริการน้ํามัน 

นริศา  ธรรมอุปกรณ (2544) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินออกเทน 95 
และออกเทน 91 : กรณีศึกษาของผูใชรถยนตของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ผูใช
รถยนตท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทน
เหมาะสมตรงตามคาออกเทนท่ีเปนความตองการของรถยนต  อันเนื่องมาจากการรณรงคให
ประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  รถยนตของ
กลุมตัวอยางท่ีใชประจํามากท่ีสุดเปนรถยนตท่ีสามารถใชน้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทน 91 รองลงมา 
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เปนน้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทน 95 ในเร่ืองความรูเกี่ยวกับรถยนต กลุมตัวอยางสวนใหญทราบวา
รถยนตของตนเองสามารถใชน้ํามันเบนซินคาออกเทน 95 หรือออกเทน 91  และเลือกใชน้ํามัน
เบนซินยีห่อ ปตท. มากท่ีสุด 

ธง  จงสกุลศิริ (2545) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหมตอการประหยดัพลังงานในการเดนิทางโดยรถยนตผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะมีความถ่ีในการเติมน้ํามันเช้ือเพลิง 4 คร้ังตอเดือน โดยจะเติมคร้ังละประมาณ 1,500 
บาท และจะเติมน้ํามันเบนซิน 91 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการ
ประหยดัน้ํามันเช้ือเพลิง และเขาใจวาเปนการชวยลดคาใชจายสวนตัวมากท่ีสุดและชวยชาติลดการ
นําเขาพลังงานเช้ือเพลิง ซ่ึงจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม 

ธีระชัย  วาสนาสมสกุล (2545) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูบริโภคน้ํามันไบโอดีเซล 
ในจังหวดัเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนเพศชาย อายุระหวาง 34 – 
41 ป รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ี 3,001 – 6,000 บาท มีอาชีพรับจางท่ัวไปและอาศัยอยูในเขตก่ิง
อําเภอ       ดอยหลอ ในสวนของความรูความเขาใจ ผูตอบแบบสอบถามไดรับความรูเร่ืองน้ํามัน  
ไบโอดีเซลวา มีราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลท่ัวไป และจะชวยใหมีตนทุนดานการขนสงท่ีลดลงไดจาก
สถานีบริการน้ํามันเปนสวนใหญ แตผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดไมทราบวามีสถานีบริการ
น้ํามันไบโอดีเซลจํานวนกีแ่หงในจังหวัดเชียงใหมและต้ังอยูท่ีใดบาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใหความสําคัญกับปจจัยทางดานคุณภาพ และราคาของน้ํามันไบโอดีเซลมากท่ีสุดในการ
เลือกใช ในดานการจดัจําหนาย ใหความสําคัญมากในเร่ืองการมีอูซอมรถ ปะยาง ลางรถซ่ึงต้ัง
ภายในสถานีบริการ ในดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญมากในเร่ือง
การใหบริการอ่ืน ๆ เชน ลางรถ เติมลมยางหรือน้ํา สวนปญหาที่เกิดข้ึนภายหลังการใชพบวา 
เคร่ืองยนตจะเกิดการขัดของ เดินสะดุด อีกท้ังราคาขายก็ไมตางจากนํ้ามันดีเซลธรรมดามากนัก 
และมีสถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซลนอย ไมเพียงพอตอความตองการ ในดานพฤติกรรมผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการเติมน้ํามัน 3 – 4  คร้ังตอเดือน เติมคร้ังละ 201 – 600 บาท 
สถานีบริการที่ผูตอบแบบสอบถามไปใชมากท่ีสุดคือ สถานีบริการน้ํามันไบโอดีเซลอาเขต อําเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังคงเห็นวาคุณภาพของน้าํมันดีเซลท่ัวไป
ดีกวาน้ํามันไบโอดีเซล และผูท่ีเคยใชน้ํามันไบโอดีเซลแลวสวนใหญจะไมใชอีกตอไป 

พิษณุ  นุธรรมโชติ (2545) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูใชรถยนตในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมท่ีมีตอรถยนตนั่งสวนบุคคลเคร่ืองยนตดเีซล ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป มีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนอยูในชวงระหวาง 5,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเหน็
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ระดับ “เห็นดวยมาก” เกี่ยวกับเคร่ืองยนตดีเซลรุนใหม ท่ีมีเสียงเงียบลงและมีควันดาํนอย มี      
ความทนทาน มีความนุมนวลในการขับข่ี อัตราเรงในการออกตัวดีข้ึน ใชความเร็วไดสูง ประหยัด
รายจายดานคาน้ํามัน มีหลายระดับราคาใหเลือก ราคาคุมคาและสวนใหญราคาขายตอไมตก อนาคต
อาจมีราคาสูงข้ึน หาซ้ือไดงาย มีศูนยบริการอยูท่ัวไป ในดานความชอบน้ัน ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีความชอบรถยนตดีเซลโดยรวมในระดับ “ปานกลาง” และในดานแนวโนมการกอ
พฤติกรรมพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนนอยเทานัน้ท่ีจะซ้ือรถยนตเคร่ืองยนตดีเซล “แนนอน” 

พรเพ็ญ เลิศทัศนวงศ (2546) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติท่ีมีตอพลังงานทดแทน (เอทานอล) 
เปนเช้ือเพลิงรถยนตของผูบริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร โดยใชแบบสอบถามจํานวน 372 ชุด 
วเิคราะหโดยใชคาวามถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และการทดสอบความสัมพันธ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนชาย อายเุฉล่ียระหวาง 26-35 ป การศกึษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,001-15,000 บาท สวนใหญเปนพนักงานบริษัท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีความรู   
ความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน (เอทานอล) ทราบเพียงวาใชแทนน้ํามันเบนซินไดและมี
จําหนายเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามมีความรูสึกตอพลังงานทดแทน             
(เอทานอล) ตอเร่ืองตาง ๆ ในระดับปานกลาง ยกเวนเร่ืองราคามีความเห็นดวยมากท่ีราคาควรต่ํากวา
น้ํามันเบนซินออกเทน 91 ดานพฤติกรรม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมแนใจในการใช
พลังงานทดแทน (เอทานอล) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการเติมพลังงานทดแทน       
(เอทานอล) จากสถานีบริการของปตท. และสวนใหญไมแนใจในการแนะนําพลังงานทดแทน     
(เอทานอล) เปนเช้ือเพลิงรถยนตไปยังบุคคลอ่ืนท่ีรูจัก จากผลการศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ
กับปจจยัสวนบุคคลพบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังชายและหญิงทราบวามีการรณรงคใหใชพลังงาน
ทดแทน (เอทานอล) โดยผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป และผูท่ีประกอบอาชีพขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัท มีความรูความเขาใจท่ีถูกตองตอพลังงานทดแทน           
(เอทานอล) วาเปนเช้ือเพลิงท่ีใชแทนน้ํามันเบนซินได โดยพนักงานบริษัทมีแนวโนมท่ีจะใช
พลังงานทดแทน (เอทานอล) หากมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซิน 
 ศิริพร  เสรีภาพงศ  (2548) ไดศึกษาเร่ือง กลยุทธทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ใชกาซธรรมชาติในโครงการแท็กซ่ีใชกาซธรรมชาติ   พบวา จากการศึกษาแท็กซ่ีท่ีเขารวมโครงการ
แท็กซ่ีใชกาซธรรมชาติ ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)    สวนใหญขับรถในระยะทางประมาณ 
200-400 กิโลเมตรตอวัน  ทําใหตองเติมกาซธรรมชาติ 2-3 คร้ัง เนื่องจากกาซธรรมชาติท่ีบรรจุเต็ม
ถังวิ่งไดระยะทางประมาณ 160-180 กิโลเมตรเทานั้น และสถานีบริการมีนอยทําใหตองรอใช
บริการเปนเวลานานและยุงยากในการเดินทาง กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาสูงยอมรับระดับ
ราคาของกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตในระดับราคาท่ีสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับศึกษาต่ํากวา 
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อาจจะเกิดจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะใหความสําคัญกับปจจัยอ่ืนของกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต
นอกจากระดับราคามากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา   จุดเดนของของกาซธรรมชาติสําหรับยาน
ยนตคือ ประหยัด รองลงมาคือสะอาด   ปลอดภัย   และเคร่ืองยนตใชเช้ือเพลิงไดสองชนิด    จุดดอย
ท่ีสําคัญคือถังบรรจุกาซ รองลงมาเปนสถานีบริการ และสมรรถนะของเคร่ืองยนต     

 ภูมิเผา สําราญคง (2550) ไดศึกษา ทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวัด
เชียงใหมท่ีมีตอการใชกาซแอลพีจี”   ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
มีอายุ 42–49 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ีย 10,001-20,000 บาทตอเดือน  

ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกาซแอลพีจี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับกาซแอลพีจีจากเพื่อน ญาติ คนรูจัก และมีความรูความเขาใจระดับ “มากท่ีสุด” ใน
ประเด็น เม่ือติดต้ังระบบกาซแอลพีจีแลว ตองแจงจดทะเบียนใชกาซแอลพีจีกับกรมการขนสง
จังหวัด  

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชกาซแอลพีจีตามลักษณะของสวนประสมการตลาด 
พบวาดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยท่ีเห็นดวยมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดคือ การใชกาซแอลพีจี
ประหยัดเช้ือเพลิงมากข้ึน   ดานราคา  ปจจัยยอยท่ีเห็นดวยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การใชกาซ
แอลพีจีเปนการลดคาใชจายในการเติมเช้ือเพลิง   ดานการจัดจําหนาย  ปจจัยยอยท่ีเห็นดวยมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  สถานีบริการกาซไปมาสะดวก   ดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยยอยท่ี
เห็นดวยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ สถานีบริการกาซควรจัดใหมีบริการเสริม  เชน รานสะดวกซ้ือ  
เติมลม  ลางรถ  

เม่ือทําการเปรียบเทียบกอนและหลังติดต้ังระบบกาซแอลพีจี ในดานสมรรถนะของ
เคร่ืองยนต และประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา “ไม
แตกตางกัน” ในดานความรูสึกปลอดภัย ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวากอนติดต้ัง “ปลอดภัย
มากกวา” สวนในดานการประหยดัพลังงานเช้ือเพลิง มีความคิดเห็นวาหลังติดต้ัง “ประหยัด
มากกวา” 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบวารถยนตของตนติดต้ังกาซในระบบใด โดยนิยม
ติดต้ังระบบดดูแบบคงท่ี (Fix Mixer) มีขนาดถังบรรจุกาซ 58 ลิตร มีคาใชจายในการติดต้ัง 10,001-
20,000 บาท โดยในแตละเดือนเติมกาซแอลพีจี 3-4 คร้ัง โดยนิยมเติมเวลา 17.01-20.00 น. ในวนั
ธรรมดา (จันทร-ศุกร) มีคาใชจายในการเติมกาซแอลพจีี 1,001-1,500 บาทตอเดือน เหตุผลหลักใน
การเลือกใชบริการในสถานบีริการกาซแอลพีจี คือ เปนทางผานไป-กลับท่ีทํางาน หรือท่ีพัก สวน
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สถานท่ีท่ีตองการใหมีการตั้งสถานีบริการกาซแอลพีจีเพิม่ข้ึน คือ ถนนสายเชียงใหม-หางดง โดยจะ
ใชกาซแอลพีจตีอไปแนนอนและจะแนะนําใหผูอ่ืนติดต้ังระบบกาซแอลพีจี 

ดานปญหาที่พบในการใชกาซแอลพีจีเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต พบปญหาในระดับ
นอยในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา และดานการจัดจําหนาย   สวนดานการสงเสริมการตลาด พบ
ปญหามากท่ีสุดคือ การสงเสริมการขายดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแจกของแถม การแจกคูปอง
เม่ือเติมกาซ มีนอย 


