
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาทัศนคติตอการดัดแปรระบบเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล 
พี จี) ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอการดัด
แปรระบบเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลใน
กรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาในคร้ังนี้คือ  ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล  จํานวน 400 ราย  
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉล่ีย  
และสถิติอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของสอง
กลุมประชากร  (T-Test)  การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียมากกวาสองกลุมประชากร    
(One-way ANOVA) สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังนี้ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41-50 ป มีสถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี  มีอาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 30,001-40,000 บาทตอเดือน   สวนใหญ การเปนเจาของรถยนตท่ีใชงาน คือ เปนเจาของ
รถยนตเอง   จํานวนรถยนตท่ีเปนเจาของรถยนตเอง  คือ 1 คัน  ยี่หอประเทศของรถยนตสวนบุคคล 
คือ ญ่ีปุน ประเภทของเช้ือเพลิงท่ีใชในรถยนต คือ น้ํามัน   โดยชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชใน
รถยนต คือ น้ํามันเบนซิน 95  รอยละ 34.7   สวนใหญ ชนิดของกาซธรรมชาติท่ีใชในรถยนต คือ 
กาซ LPG  รอยละ 83.1      โดยขนาดของเคร่ืองยนตท่ีใช คือ 1,600 ซีซี รอยละ 35.8   และระยะเวลา
การใชงานรถยนต   (นับจากวันจดทะเบียนคร้ังแรก)  คือ 1 - 4 ป รอยละ 39.0    จํานวนเงินท่ีใชจาย
ในการเติมน้ํามันแตละคร้ังโดยเฉล่ียตอสัปดาห คือ 501-1,000 บาท   รอยละ 39.3    และแหลงท่ี
ทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชกาซ LPG  ในรถยนต คือ เพื่อน ญาติ คนรูจัก รอยละ 68.8   
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอการดัดแปรระบบเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซ
ปโตรเลียมเหลว (แอล พี จี)   

2.1  ดานความรูความเขาใจ 
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามตอบถูกตองเปนสวนใหญ 3 ลําดับแรกคือ 

ราคาอุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง รอยละ 88.5  รองลงมาคือ 
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การติดต้ังระบบกาซแอลพีจตีองไดรับใบรับรอง  จากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสง 
รอยละ 88.3 และ กาซแอลพจีี    ตองเติมกล่ินเพื่อความปลอดภัย เม่ือเกดิการร่ัวไหล รอยละ 87.0 
 สําหรับหัวขอท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบไมถูกตองเปนสวนใหญ  3 ลําดับแรกคือ LPG 
คือกาซธรรมชาติ มีความแตกตางจาก  NGV ซ่ึงเปนกาซท่ีใชหงุตมในครัวเรือน รอยละ 73.5  
รองลงมาคือ เม่ือใชงานรถในสภาพอากาศที่รอนจัด จะทําใหถังบรรจกุาซระเบิดได รอยละ 72.0  
และ เม่ือติดต้ังระบบกาซแอลพีจีแลว ควรหลีกเล่ียงการใชงานรถในสภาพถนนท่ีขรุขระมาก รอยละ 
68.5 
 และหัวขอท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบไมแนใจ  3 ลําดับแรกคือ การใชกาซแอลพีจีตอง
ตรวจเช็คเคร่ืองยนตและอุปกรณบอยคร้ังกวาการใชน้ํามัน รอยละ 28.5 การติดตั้งอยางถูกวิธีได
มาตรฐานจะทําใหมีความปลอดภัยสูงกวาการใชน้ํามัน รอยละ 20.5 และรถยนตท่ีใช LPG เปน
เช้ือเพลิงเครื่องยนตจะมีการเผาไหมท่ีสมบูรณใหมลพิษตํ่าโดยเฉพาะปริมาณฝุนละออง ( Particulate) 
และควันดํา  รอยละ 19.2     แตอยางไรก็ตามสวนใหญหรือรอยละ 76.8  ตอบถูกตอง  

โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลกาซ LPG   โดยมีผูตอบ
ถูกคิดเปนรอยละ 70.7    
 และเม่ือดูในรายละเอียดตามตารางท่ี 19  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบถูกตองใน
ประเด็น ราคาอุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง รอยละ 88.5    การ
ติดต้ังระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสง  
รอยละ 88.3   เม่ือติดต้ังระบบกาซแอลพีจีแลว ตองแจงจดทะเบียนใชกาซแอลพีจีกับกรมการขนสง
จังหวัด รอยละ 83.3   เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ควรใชน้ํามันสตารทเคร่ืองยนตทุกคร้ัง 
รอยละ 79.0  รถยนตทุกประเภทสามารถติดต้ังระบบกาซ แอลพีจีเปนเช้ือเพลิงได รอยละ 78.0  การ
ใชกาซแอลพีจี ชวยลดมลภาวะทางอากาศ รอยละ 77.8  การใชกาซแอลพีจีควรตองมีน้ํามันติดถังไว
อยางนอย 1 ใน 4 เพื่อปองกันระบบจายน้ํามันเสียหาย รอยละ 70.5  การติดต้ังอยางถูกวิธี ได
มาตรฐาน จะทําใหมีความ 
ปลอดภัยสูงกวาการใชน้ํามัน รอยละ 61.3   
 สวนประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามตองเลือกตอบ “ผิด”  ไดแก  เม่ือใชงานรถในสภาพ
อากาศท่ีรอนจัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได  รอยละ 72.0  เม่ือติดต้ังระบบกาซแอลพีจีแลว ควร
หลีกเล่ียงการใชงานรถในสภาพถนนท่ีขรุขระมาก  รอยละ 68.5  และ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความ
แตกตางจาก  NGV ซ่ึงเปนกาซท่ีใชหุงตมในครัวเรือน รอยละ 73. 5 ปริมาณการใชกาซแอลพีจีนอย
กวาปริมาณการใชน้ํามันเม่ือวิ่งไดระยะทางเทากัน รอยละ 51.8   การใชกาซแอลพีจีไมทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองยนตลดลง และไมมีผลตออัตราเรงของเคร่ืองยนต รอยละ 36.8    
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2.2 ดานความคิดเห็น   
ปจจัยดานผลิตภัณฑ   ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก (คาเฉล่ีย  4.36)  ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดคือ  
การที่กาซมีกล่ินทําใหรูทันทีเม่ือกาซร่ัว (คาเฉล่ีย 4.61)  รองลงมาคือ การติดต้ังอุปกรณตาง ๆ ไดรับ
การรับรองมาตรฐานวามีความปลอดภัย (คาเฉล่ีย  4.57)   

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดบั
มาก (คาเฉล่ีย 4.27) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดคือ กาซแอล
พีจีมีราคาถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ัวไป (คาเฉล่ีย 4.72) รองลงมาคือ การใชกาซแอลพจีีเปนการลด
คาใชจายในการเติมเช้ือเพลิง (คาเฉล่ีย 4.71)  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.00) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มากลําดับแรกคือ สถานีบริการกาซ ไปมาสะดวกสามารถเขาถึงไดงาย (คาเฉล่ีย 4.40) รองลงมาคือ 
จํานวนสถานีบริการกาซมีเพียงพอตอความตองการของผูใชกาซ (คาเฉล่ีย 4.25)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.79) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มากลําดับแรกคือ สถานีบริการกาซควรจัดใหมีพนักงานคอยอธิบายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กาซ LPG แกผูใชรถ (คาเฉล่ีย 4.09) รองลงมาคือ มีการลดราคาเม่ือใชบริการติดต้ังระบบในรถคัน
ตอไป (คาเฉล่ีย 3.95)  
 ปจจัยดานบุคคล  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 4.33) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรกคือ 
พนักงานมีความรูความสามารถและมีความชํานาญในการติดต้ัง (คาเฉล่ีย 4.47) รองลงมาคือ 
พนักงานมีความซ่ือสัตย ไวใจได (คาเฉล่ีย 4.38)  
 ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบ
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.10) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมากลําดับแรกคือ มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบริการรับติดต้ังระบบกาซแอลพีจีท่ีหนา
สถานีบริการหรืออูท่ีใหบริการรับติดต้ัง (คาเฉล่ีย 4.28) รองลงมาคือ มีอุปกรณ และเคร่ืองมือท่ี
ทันสมัย (คาเฉล่ีย 4.21)  

ปจจัยดานกระบวนการ  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.12) ในปจจัยยอยมีระดับความชอบมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับแรกคือ มี
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ความระมัดระวังในการใหบริการติดต้ัง (คาเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ มีการดูแลความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของลูกคาขณะท่ีรถอยูท่ีสถานท่ีใหบริการ (คาเฉล่ีย 4.23)  
 

2.3 ดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนัง่สวนบุคคล 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 82.5  ทราบวารถควร

ติดต้ังระบบกาซ LPGระบบใด และไมทราบ รอยละ 17.5   เหตุผลท่ีไมทราบระบบการติดต้ังกาซ 
LPG  คือ เปนหนาท่ีของอูท่ีจะติดต้ังใหตามความเหมาะสม รอยละ 77.1   สําหรับผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญท่ีทราบวาระบบกาซ LPG ท่ีควรติดต้ังคือระบบดูดแบบคงท่ี  รอยละ 53.6    
และการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถ คือ ตัดสินใจดวยตัวเอง รอยละ 79.5   โดยส่ิงท่ี
พิจารณาในการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนต คือ ความปลอดภัย รอยละ 90.8 สําหรับ
การไปใชบริการเม่ือรถยนตมีปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ คือ ใชบริการของชางท่ีรูจักและคุนเคย รอย
ละ 47.3    และสวนใหญมีความคิดเห็นในการนํารถยนตไปเปล่ียนเปนระบบกาซ LPG เพิ่มเติม
ภายใน 6 เดือน คือ  เปล่ียนแนนอน รอยละ 59.5  สาเหตุท่ีสําคัญที่ทําใหคิดวาจะเปล่ียนมาใชกาซ 
LPG  คือ กาซ LPG มีราคาถูกกวาน้ํามัน ทําใหประหยัดคาใชจาย รอยละ 88.7 สวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีไมคิดจะเปล่ียนมาใชกาซ LPG  คือ รัฐบาลอาจปลอยใหราคากาซ LPG ลอยตัวใน
อนาคต รอยละ 73.7    และการซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลรุนใหมท่ีถูกออกแบบและติดต้ังระบบกาซ 
LPG มาจากโรงงาน คือ มีแนวโนมจะซ้ือ รอยละ 44.3 สําหรับการจะแนะนํากาซ LPG เปนเช้ือเพลิง
รถยนตใหแกบุคคลอ่ืนท่ีรูจัก คือ แนะนําแนนอน รอยละ 46.0  
 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอการปรับเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว 
(แอล พี จี)  จําแนกตามการตดิตัง้ระบบกาซ LPGในปจจุบัน และจําแนกตามเพศ 
 3.1 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอการปรับเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล 
พี จี)  จําแนกตามการตดิตัง้ระบบกาซ LPGในปจจุบัน   

1) ดานความรูความเขาใจ 
จากการศึกษาพบวา  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดต้ังระบบกาซ LPG แลวมีความรูความเขาใจถูกตอง 3 ลําดับ

แรกคือ ราคาอุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง  รอยละ 88.4  
รองลงมาคือ การติดต้ังระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกร   ผูไดรับความเห็นชอบจาก
กรมการขนสง  รอยละ 86.8 และกาซแอลพีจี ตองเติมกล่ินเพื่อความปลอดภัย เม่ือเกิดการร่ัวไหล 
รอยละ 86.3 
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สําหรับประเด็นท่ีตอบวาไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความ
แตกตางจาก  NGV โดย LPG เปนกาซท่ีใชหุงตมในครัวเรือน รอยละ 72.1  รองลงมาคือ เม่ือใชงาน
รถในสภาพอากาศท่ีรอนจัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได รอยละ 69.5 และเม่ือติดต้ังระบบกาซ
แอลพีจีแลว ควรหลีกเล่ียงการใชงานรถในสภาพถนนท่ีขรุขระมาก รอยละ 65.8  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมติดต้ังระบบกาซ LPG มีความรูความเขาใจถูกตอง  3  
ลําดับแรก  คือ  ราคาอุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง และราคา
อุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง เทากัน  รอยละ 88.4   กาซแอลพีจี 
ตองเติมกล่ินเพื่อความปลอดภัย เม่ือเกิดการร่ัวไหล รอยละ 87.9 กาซแอลพีจี ตองเติมกล่ินเพื่อความ
ปลอดภัย เม่ือเกิดการร่ัวไหล   รอยละ 79.5 
 สําหรับประเด็นท่ีตอบวาไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความ
แตกตางจาก  NGV โดย LPG เปนกาซท่ีใชหุงตมในครัวเรือน รอยละ 73.7  รองลงมาคือ เม่ือใชงาน
รถในสภาพอากาศท่ีรอนจัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได รอยละ 72.1  และเม่ือติดต้ังระบบกาซ
แอลพีจีแลว ควรหลีกเล่ียงการใชงานรถในสภาพถนนท่ีขรุขระมาก รอยละ 70.0  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดต้ังแลวและยังไมติดต้ังระบบกาซ LPG  มีความรูความ 
เขาใจถูกตอง  3 ลําดับแรกคือการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกรผูไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมการขนสง  รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ราคาอุปกรณในการติดต้ังระบบกาซ
แอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง รอยละ 90.0  กาซแอลพีจี ตองเติมกล่ินเพื่อความปลอดภัย เม่ือ
เกิดการร่ัวไหล และ การใชกาซแอลพีจี ชวยลดมลภาวะทางอากาศ เทากัน รอยละ 85.0  
 สําหรับประเด็นท่ีตอบไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ เม่ือใชงานรถในสภาพอากาศท่ีรอน
จัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได  รอยละ 95.0 รองลงมาคือ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความแตกตาง
จาก  NGV โดย LPG เปนกาซท่ีใชหุงตมในครัวเรือน รอยละ 85.0  และ รถยนตท่ีใช LPG เปน
เช้ือเพลิง  เคร่ืองยนตจะมีการเผาไหมท่ีสมบูรณใหมลพิษตํ่า โดยเฉพาะปริมาณฝุนละออง                   
(Particulate ) และควันดํา รอยละ 80.0 
   
  

2) ดานความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ 
ปรับเคร่ืองยนตมาใชกาซ LPG ในปจจุบัน 

ดานผลิตภัณฑ  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการติดต้ัง 
ระบบกาซ LPGในปจจุบัน  โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก  และ
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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     ดานราคา  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการติดต้ัง
ระบบกาซ LPGในปจจุบัน   โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก  และ
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนก
ตามการติดต้ังระบบกาซ LPGในปจจุบัน   โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบใน
ระดับมาก  และไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานการสงเสริมการตลาด  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การติดต้ังระบบกาซ LPGในปจจุบัน  โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับ
มาก  และไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานบุคคล  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการติดต้ัง
ระบบกาซ LPGในปจจุบัน   โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก  และ
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามการติดต้ังระบบกาซ LPGในปจจุบัน   โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความชอบในระดับมาก  และไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานกระบวนการ  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการติดต้ัง
ระบบกาซ LPGในปจจุบัน   โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก  และ
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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3) ดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนัง่สวนบุคคล 
 
ตารางท่ี  73 สรุปความคิดเหน็ลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถามตอพฤติกรรมหรือแนวโนมในการ
แสดงออกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล จําแนกตามการติดต้ังระบบกาซ LPGในปจจุบัน 

 

การติดตั้งระบบกาซ LPGในปจจุบัน พฤติกรรม 
ติดต้ังแลว ยังไมติด มีท้ังติดต้ังและท่ียัง

ไมไดติดต้ัง LPG 
ความรูเก่ียวกับระบบการติดต้ัง
กาซ LPG ในรถยนตของตนเอง   

ทราบ              (82.1%) 
 

ทราบ               (82.6%) 
 

ทราบ               (85.0%) 
 

เหตุผลที่ไมทราบการติดต้ัง
ระบบกาซ LPG  ในรถยนตของ
ตนเอง 

เปนหนาที่ของอูที่จะ
ติดต้ังใหตามความ
เหมาะสม         (79.4%) 

เปนหนาที่ของอูที่จะ
ติดต้ังใหตามความ
เหมาะสม         (75.8%) 

เปนหนาที่ของอูที่จะ
ติดต้ังใหตามความ
เหมาะสม         (66.7%) 

รถยนตควรติดต้ังกาซ LPG
ระบบใด 

ระบบดูแบบคงท่ี  
(55.1%) 

ระบบดูแบบคงท่ี   
(54.1%) 

ระบบฉีดกาซ  
( 58.8%)   

การตัดสินใจปรับปรุงเพ่ิมเติม
อุปกรณในรถ 

ตัดสินใจดวยตัวเอง 
(79.5%)   

ตัดสินใจดวยตัวเอง 
(80.5%)  

ตัดสินใจดวยตัวเอง 
(70.0%)   

สิ่งที่พิจารณาในการตัดสินใจ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมอุปกรณใน
รถยนต 

ความปลอดภัย  
(91.6%) 

ความปลอดภัย และ
ความประหยัด เทากัน 
(89.0%) 

ความปลอดภัย   
(10.0%)   

การไปใชบริการเมื่อรถยนตมี
ปญหาเก่ียวกับระบบตางๆ 

ใชบริการของชางที่รูจัก
และคุนเคย  

(46.8%) 

ใชบริการของชางที่รูจัก
และคุนเคย  

(47.4%) 

ใชบริการของชางที่รูจัก
และคุนเคย 

( 50.0%) 
สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหคิดวาจะ
เปล่ียนมาใชกาซ LPG   

กาซ LPG มีราคาถูก
กวานํ้ามัน ทําให
ประหยัดคาใชจาย  

(81.1%) 

กาซ LPG มีราคาถูก
กวานํ้ามัน ทําให
ประหยัดคาใชจาย  

( 79.5%) 

มีราคาถูกกวานํ้ามัน ทํา
ใหประหยัดคาใชจาย  

(8.4%) 

การซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลรุน
ใหมที่ถูกออกแบบและติดต้ัง
ระบบกาซ LPG มาจากโรงงาน 

มีแนวโนมจะซื้อ  
(44.7%)   

มีแนวโนมจะซื้อ  
(43.2%)   

มีแนวโนมจะซื้อ  
(50.0%)   

การจะแนะนํากาซ LPG เปน
เช้ือเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่น
ที่รูจัก   

แนะนําแนนอน  
(45.3%)  

แนะนําแนนอน 
(47.4%)   

แนะนําแนนอน  
(40.0%)   
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3.2 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอการปรับเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล 
พี จี)  จําแนกตามเพศ 
   1)  ดานความรูความเขาใจ  

        จากการศึกษาพบวา  
        ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความรูความเขาใจถูกตอง  3 ลําดับแรกคือ ราคา

อุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง  รอยละ 89.3  รองลงมาคือ การ
ติดต้ังระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสง รอย
ละ 87.2  และ เม่ือติดต้ังระบบกาซแอลพีจีแลว ตองแจงจดทะเบียนใชกาซแอลพีจีกับกรมการขนสง
จังหวัดและกาซแอลพีจี ตองเติมกล่ินเพื่อความปลอดภัย เม่ือเกิดการร่ัวไหล  เทากัน รอยละ 86.4 
(ตารางท่ี 56) 
 สําหรับประเด็นตอบวาไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ  เม่ือใชงานรถในสภาพอากาศท่ีรอน
จัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได รอยละ 76.5  รองลงมาคือ เม่ือติดต้ังระบบกาซแอลพีจีแลว ควร
หลีกเล่ียงการใชงานรถในสภาพถนนท่ีขรุขระมาก รอยละ 74.5 และการใชกาซแอลพีจีจะทําใหกําลัง
ของเคร่ืองยนต ลดลงแตไมมีผลตอการใชงานปกติ รอยละ 49.8   (ตารางท่ี 56) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความรูความเขาใจถูกตอง  3 ลําดับแรกคือการ 
ติดต้ังระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสง  
รอยละ 89.8  รองลงมาคือ กาซแอลพีจี ตองเติมกล่ินเพื่อความปลอดภัย เม่ือเกิดการร่ัวไหล รอยละ 
87.9  และราคาอุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง รอยละ 87.3 
 สําหรับประเด็นท่ีตอบวาไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ เม่ือใชงานรถในสภาพอากาศท่ี
รอนจัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได  และ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความแตกตางจาก  NGV โดย 
LPG เปนกาซท่ีใชหุงตมในครัวเรือน เทากัน รอยละ 65.0  รองลงมาคือ เม่ือติดต้ังระบบกาซแอลพีจี
แลว ควรหลีกเล่ียงการใชงานรถในสภาพถนนท่ีขรุขระมาก รอยละ 59.2   และปริมาณการใชกาซ
แอลพีจีนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันเม่ือวิ่งไดระยะทางเทากัน รอยละ 45.9   (ตารางท่ี 56) 
 

2) ดานความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ 
ปรับเคร่ืองยนตมาใชกาซ LPG ในปจจุบัน 

    ดานผลิตภณัฑ    การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  
โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิงมีระดับความชอบในระดับมาก  และไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ดานราคา  การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  โดยรวม
พบวาเพศชายและเพศหญิงมีระดับความชอบในระดับมาก  และไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานชองทางการจัดจําหนาย   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามเพศ  โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิงมีระดับความชอบในระดับมาก  และไมแตกตางกันท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แตมีความแตกตางในประเด็นยอยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05   ซ่ึงเพศชายมีระดับความชอบมากกวาเพศหญิงประเด็น  สถานีบริการกาซมีกระจายอยู
ตามทําเลตางๆ อยางท่ัวถึง   

ดานการสงเสริมการตลาด   การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ  โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิง มีระดับความชอบในระดับมาก  และไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แตมีความแตกตางในประเด็นยอยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05   ซ่ึงเพศชายมีระดับความชอบมากกวาเพศหญิงประเด็น  สถานีบริการกาซควรจัดใหมีพนักงาน
คอยอธิบายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ LPG แกผูใชรถ  มากกวาเพศชาย  

ดานบุคคล     พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  
โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก  และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ในประเด็นยอยแตกตางกันท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   ประเด็น 
ดานพนกังานมีความรูความสามารถและมีความชํานาญในการติดต้ัง  โดยเพศชายมีระดับความชอบ
กับ มากกวาเพศหญิง   และแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ประเดน็ดาน
พนักงานสามารถตอบขอสงสัย ขอซักถามของลูกคาในงานติดต้ังไดเปนอยางดี  และพนักงานมีความ
ซ่ือสัตย ไวใจได  โดยเพศชายมีระดับความชอบ มากกวาเพศหญิง   

ดานการนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ   พบวาการวเิคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นระดับความชอบดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ     จาํแนกตามเพศ  
โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิง มีระดับความชอบในระดับมาก  และไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   แตประเดน็ยอยแตกตางกันท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ประเด็นดาน มีอากาศถายเทสะดวก และมีแสงสวางเพยีงพอ  ซ่ึงเพศชายมีระดับความชอบมากกวา
เพศหญิง มากกวาเพศหญิง  

ดานกระบวนการ พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็น
ระดับความชอบดานกระบวนการ    จําแนกตามเพศ  โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิงมีระดับ
ความชอบในระดับมาก  และไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
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3) ดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนัง่สวนบุคคล 
 

ตารางท่ี 74  สรุปความคิดเหน็ลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถามตอพฤติกรรมหรือแนวโนมในการ
แสดงออกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล จําแนกตามเพศ 

 

เพศ พฤติกรรม 
ชาย หญิง 

ความรูเก่ียวกับระบบการติดต้ัง
กาซ LPG ในรถยนตของตนเอง   

ทราบ                                   (88.9%) 
 

ทราบ                                   (72.6%) 
 

เหตุผลที่ไมทราบการติดต้ัง
ระบบกาซ LPG  ในรถยนตของ
ตนเอง 

เปนหนาที่ของอูที่จะติดต้ังใหตาม
ความเหมาะสม                  (81.5%) 

เปนหนาที่ของอูที่จะติดต้ังใหตาม
ความเหมาะสม                    (74.4%) 

รถยนตควรติดต้ังกาซ LPG
ระบบใด 

ระบบดูดแบบคงที่                 (50.5%) ระบบดูดแบบคงที่             (59.6%) 

การตัดสินใจปรับปรุงเพ่ิมเติม
อุปกรณในรถ 

ตัดสินใจดวยตนเอง              (81.1%) ตัดสินใจดวยตนเอง             (77.1%) 

สิ่งที่พิจารณาในการตัดสินใจ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมอุปกรณใน
รถยนต 

ความปลอดภัย                   (93.4%) ความประหยัด                    (89.8%) 

การไปใชบริการเมื่อรถยนตมี
ปญหาเก่ียวกับระบบตางๆ 

ใชบริการของชางที่รูจักและคุนเคย 
(53.1%) 

ใชบริการของชางที่รูจักและคุนเคย 
(38.2%) 

สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหคิดวาจะ
เปล่ียนมาใชกาซ LPG   

กาซ LPG มีราคาถูกกวานํ้ามัน ทําให
ประหยัดคาใชจาย                (82.7%) 

กาซ LPG มีราคาถูกกวานํ้ามัน ทําให
ประหยัดคาใชจาย               (76.4%) 

การซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลรุน
ใหมที่ถูกออกแบบและติดต้ัง
ระบบกาซ LPG มาจากโรงงาน 

มีแนวโนมจะซื้อ                 (44.0%) มีแนวโนมจะซื้อ                 (44.6%) 

การจะแนะนํากาซ LPG เปน
เช้ือเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่น
ที่รูจัก   

แนะนําแนนอน                     (49.0%) แนะนําแนนอน                (41.4%) 

 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองทัศนคติตอการปรับเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล พี จี) 
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
(Attitude) ไดดังนี้ 
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แนวคิดทัศนคติ  ประกอบดวยองคประกอบของทัศนคติ 3 ประการคือ   
องคประกอบดานความรูความเขาใจหรือสวนของความเชื่อ  

 จากผลการศึกษาพบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจตอ
ขอมูลกาซ LPG รอยละ 70.7  และมีความรูความเขาใจมากท่ีสุดในเร่ือง ราคาอุปกรณในการติดต้ัง
ระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง รอยละ 88.5   ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ภูมิเผา สําราญคง (2550) ท่ีศึกษาทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวดัเชียงใหมท่ีมีตอการใช
กาซแอลพีจ ี ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจในเร่ือง เม่ือติดต้ังระบบกาซ
แอลพีจีแลว ตองแจงจดทะเบียนใชกาซแอลพีจีกับกรมการขนสงจังหวัด  

 
  องคประกอบดานความชอบพอหรือสวนของความรูสึก  
  ดานความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมากท่ีสุดใน

เร่ืองการที่กาซมีกล่ินทําใหรูทันทีเม่ือกาซร่ัวและการติดต้ังอุปกรณตาง ๆ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
วา  มีความปลอดภัย   ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของภูมิเผา สําราญคง (2550) ท่ีผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากท่ีสุดคือการใชกาซแอลพีจีประหยัดเช้ือเพลิงมากข้ึน    

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองกาซ
แอลพีจีมีราคาถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ัวไป  และการใชกาซแอลพีจีเปนการลดคาใชจายในการเติม
เช้ือเพลิง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของภูมิเผา สําราญคง (2550) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดคือ
การใชกาซแอลพีจีเปนการลดคาใชจายในการเติมเช้ือเพลิง    

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดบัมากลําดับ
แรกในเร่ืองสถานีบริการกาซ ไปมาสะดวกสามารถเขาถึงไดงาย  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ภูมิเผา สําราญคง (2550) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับปจจัยสวนประสม
การตลาดดานการจัดจําหนายมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดคือ สถานีบริการกาซไปมาสะดวก     

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับ
มากลําดับแรกในเร่ือง  สถานีบริการกาซควรจัดใหมีพนักงานคอยอธิบายให ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกาซ LPG แกผูใชรถ  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของภูมิเผา สําราญคง (2550) ท่ีผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุดคือ
สถานีบริการกาซควรจัดใหมีบริการเสริม  เชน รานสะดวกซ้ือ  เติมลม  ลางรถ  
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ปจจัยดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมากลําดับแรกใน
เร่ือง พนักงานมีความรูความ สามารถ และมีความชํานาญในการติดต้ัง  จากการทบทวนวรรณกรรม 
พบวาไมมีผูศึกษาในเร่ืองนี ้

ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบใน
ระดับมากลําดบัแรกในเร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานบริการรับติดต้ังระบบกาซแอลพีจีท่ีหนา
สถานีบริการหรืออูท่ีใหบริการรับติดต้ัง   จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาไมมีผูศึกษาในเรื่องนี้ 

ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมากลําดบัแรก
ในเร่ืองมีความระมัดระวังในการใหบริการติดต้ัง   จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาไมมีผูศึกษา
ในเร่ืองนี ้

 
องคประกอบทางดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออก   
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทราบการติดต้ังระบบกาซ LPG  และระบบของ

รถยนตท่ีควรติดต้ังกาซ LPG  คือ ระบบดูดแบบคงท่ี  การตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถคือ
ตัดสินใจดวยตัวเอง  และส่ิงท่ีพิจารณาในการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนตคือความ
ปลอดภัยและความประหยัด   ความคิดเห็นในการนํารถยนตไปเปล่ียนเปนระบบกาซ LPG จะเปล่ียน
แนนอน และการแนะนํากาซ LPG เปนเช้ือเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่นท่ีรูจักคือจะแนะนําแนนอน     
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของภูมิเผา สําราญคง (2550)  ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ทราบวารถยนตของตนติดต้ังกาซในระบบใด โดยนิยมติดต้ังระบบดูดแบบคงท่ี (Fix Mixer)   โดยจะ
ใชกาซแอลพีจีตอไปแนนอนและจะแนะนําใหผูอ่ืนติดต้ังระบบกาซแอลพีจี เชนกัน  นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของพิษณุ นุธรรมโชติ (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูใชรถยนตใน
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมท่ีมีตอรถยนตนั่งสวนบุคคลเคร่ืองยนตดีเซล ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถาม
จะแนะนําใหผูอ่ืนติดต้ังระบบกาซแอลพีจี  และสอดคลองกับการศึกษาของระพิณพงษ ชัยสุข (2542) 
ท่ีพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใชกาซแอลพีจีตอไปแนนอน  แตผลการศึกษาไมสอดคลอง
กับผลการศึกษาของพรเพ็ญ เลิศทัศนวงศ (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองทัศนคติท่ีมีตอพลังงานทดแทน         
(เอทานอล) เปนเช้ือเพลิงรถยนตของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไมแนใจในการแนะนําพลังงานทดแทน (เอทานอล) เปนเช้ือเพลิงรถยนต ไปยังบุคคลอ่ืนท่ี
รูจัก 
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ขอคนพบ       
จากการศึกษาทัศนคติตอการปรับเคร่ืองยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว(แอล พี จี)  

ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร  มีขอคนพบประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 
1. ดานความรูความเขาใจ  พบวา  

1.1 ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจถูกตองในขอมูลกาซ LPG มากท่ีสุด ใน 
เร่ือง ราคาอุปกรณในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีข้ึนอยูกับรูปแบบการติดต้ัง  และมีความรูความ
เขาใจไมถูกตองในขอมูลกาซ LPG มากท่ีสุด คือ กาซธรรมชาติ มีความแตกตางจาก  NGV ซ่ึงเปน
กาซท่ีใชหุงตมในครัวเรือน (ตารางท่ี 19) 

1.2 ผูตอบแบบสอบถามท่ีติดต้ังกาซแอลพีจีแลวและท่ียังไมไดติดต้ังกาซแอลพีจี มี 
ความรูความเขาใจเกีย่วกับขอมูลการใชกาซแอลพีจีไมแตกตางกัน  (ตารางท่ี 39) 
 
 2. ดานความคดิเห็น  พบวา 

2.1   ปจจัยดานผลิตภัณฑ   พบวาทุกกลุมผูท่ีติดต้ังแลวและยงัไมไดติดต้ัง ท้ังเพศชาย 
และเพศหญิง มีระดับความชอบไมแตกตางกัน โดยมีระดับความชอบมากท่ีสุด ในเร่ือง การที่กาซมี
กล่ินทําใหรูทันทีเม่ือกาซร่ัวและการติดต้ังอุปกรณตางๆไดรับการรับรองมาตรฐานวามีความปลอดภัย 

2.2 ปจจัยดานราคา  พบวา ทุกกลุมผูท่ีติดต้ังแลวและยังไมไดติดต้ัง ท้ังเพศชายและ 
เพศหญิงมีระดับความชอบไมแตกตางกัน โดยมีระดับความชอบมากที่สุดในเร่ือง กาซแอลพีจีมีราคา
ถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ัวไป  และการใชกาซแอลพีจีเปนการลดคาใชจายในการเติมเช้ือเพลิง   
 2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีระดับความชอบ
มากกวาเพศหญิงในเร่ือง สถานีบริการกาซมีกระจายอยูตามทําเลตางๆ อยางท่ัวถึง   

 2.4  ดานการสงเสริมการตลาด พบวา เพศหญิง มีระดับความชอบมากกวาเพศชายใน 
เร่ืองสถานีบริการกาซควรจดัใหมีพนักงานคอยอธิบายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ LPG แก
ผูใชรถ   
 2.5 ปจจัยดานบุคคล  พบวาเพศชายมีระดบัความชอบมากกวาเพศหญิง ดานพนักงานมี
ความร ูความสามารถและมีความชํานาญในการติดต้ัง  และพนกังานสามารถตอบขอสงสัย ขอซักถาม
ของลูกคาในงานติดต้ังไดเปนอยางดี  และพนักงานมีความซ่ือสัตยไวใจได    

2.6  ดานการนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ  พบวาเพศชายมีระดับความชอบมากกวา    
เพศหญิงในเร่ือง มีอากาศถายเทสะดวก  และมีแสงสวางเพียงพอ 
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 3. ดานพฤติกรรม 
 3.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 82.5  มีความรูเกี่ยวกับระบบการติดต้ังกาซ 

แอลพีจี ในรถยนตของตนเอง  ทราบขอมูลการติดต้ังระบบกาซแอลพีจี   และการติดตัดใจปรับปรุง
เพิ่มเติมอุปกรณในรถสวนใหญ รอยละ 79.5  จะตัดสินใจดวยตนเอง  โดยส่ิงท่ีพิจารณาในการ
ตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนตคือความปลอดภัยและความปลอดภัยและความประหยัด 

 3.2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 59.5  มีความคิดเห็นในการนาํรถยนตไป 
เปล่ียนเปนระบบกาซ LPGภายเพ่ิมเติมภายใน 6 เดือน แนนอน (ตารางท่ี 33)  และพบวาผูท่ียังไมติดต้ัง
ระบบกาซแอลพีจีมีความคิดเห็นในการนาํรถยนตไปเปล่ียนเปนระบบกาซแอลพีจแีนนอนภายใน 6 
เดือน ถึงรอยละ 61.6 (ตารางที่ 34) 
 
ขอเสนอแนะ 

สําหรับผูประกอบการสถานีบริการกาซ 
ดานผลิตภัณฑ 
เนื่องจากกาซแอลพีจีของแตละสถานีบริการ มาจากแหลงกาซเดียวกนั คือ โรงแยกกาซ 

ธรรมชาติของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (พงษพนัธุ เพชรชมพู, 2549: 18) ดังนั้นคุณภาพของ
กาซแอลพีจีจึงไมแตกตางกัน  ผูศึกษาจึงไมมีขอเสนอแนะในดานนี ้

 
ดานราคา 
ควรเพิ่มชองทางการชําระเงินโดยจัดใหมีการรับชําระดวยบัตรเครดิต เพื่อให    

ความสะดวกแกลูกคาในการชําระเงิน  และควรใหสวนลดราคาหลังการติดต้ังเม่ือลูกคาชําระเงินสด 
 

 ดานการจัดจําหนาย 
สถานีใหบริการกาซแอลพีจี ควรตั้งอยูในทําเลที่ไปมาไดสะดวก  สามารถเขาถึงงาย   

และควรมีสถานีบริการเพียงพอตอความตองการของผูใช  นอกจากนั้นสถานีบริการควรเพ่ิมจํานวน
หัวจายกาซใหมากข้ึน เพือ่รองรับจํานวนรถท่ีเขามาใชบริการในสถานีบริการกาซแอลพีจี ควร
บริหารจัดการและควบคุมการสํารองกาซใหเพียงพอตอความตองการใชกาซ  
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ดานการสงเสริมการตลาด 
สถานีบริการควรจัดใหมีพนักงานคอยอธิบายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช 

กาซ LPG  แกผูใชรถ  ควรจัดใหมีบริการเสริม เชน รานสะดวกซื้อ  เติมลม ลางรถ  หองน้ํา 
เพื่อใหความสะดวกแกลูกคาในขณะเขามาใชบริการ  นอกจากนั้นควรทําการสงเสริมการตลาด เชน 
แจกของแถม คูปองเม่ือเติมกาซ เพื่อดึงดดูลูกคากลับมาใชบริการอีก 
  

สําหรับผูประกอบการติดตัง้ระบบกาซแอลพีจี 
ดานผลิตภัณฑ 
สําหรับผูท่ีติดต้ังแลว  ผูประกอบการควรจัดใหมีการบริการหลังการขายภายหลัง 

การติดต้ัง เชน กาํหนดระยะเวลารับประกันอุปกรณ กําหนดระยะเวลาการตรวจเช็คสภาพ
เคร่ืองยนต ใหกับลูกคา 

สําหรับผูท่ียังไมติดต้ัง ผูประกอบการควรใหความรูถึงระบบการควบคุมคุณภาพและ
แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการบริการติดต้ัง เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกม่ันใจและปลอดภัยในการใช
งาน  นอกจากนั้นควรแสดงตรายี่หออุปกรณท่ีใชในการติดต้ังซ่ึงผลิตโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียง และ
ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานใหลูกคาไดเหน็อยางชัดเจน 

 
ดานราคา 
สําหรับท่ีผูท่ีติดต้ังแลว และมีความประสงคท่ีจะติดต้ังรถคันตอไป   

ผูประกอบการควรมีการลดราคาคาอุปกรณในการติดต้ังรถคันตอไป  
สําหรับผูท่ียังไมติดต้ังระบบกาซแอลพีจี  ผูประกอบการควรใหความรูเกีย่วกับการ 

ประหยดัคาใชจายในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจี เพราะกาซแอลพจีีมีราคาถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิง 
และคาใชจายในการติดต้ังท่ีไมแพงเกนิไปเพื่อใหลูกคาสามารถประหยัดคาใชจายและควรรักษา
ระดับคาใชจายในการติดต้ังระบบกาซแอลพีจีระบบดูดแบบคงท่ี (Fix Mixer) ใหอยูในชวง 10,001-
20,000 บาท 

ดานการจัดจําหนาย 
ผูประกอบการควรมีการสํารองหรือวางแผนการส่ังซ้ืออุปกรณในการติดต้ังกาซแอลพี 

จี ระบบดดูแบบคงท่ี  (Fix Mixer) และถังบรรจุกาซขนาด 58 และ 48 ลิตรใหเพียงพอ เนื่องจาก
มีผูนิยมติดต้ัดเปนจํานวนมาก  นอกจากนั้นทําเลที่ต้ังควรต้ังอยูในสถานท่ีติดตอไปมาไดสะดวก  
สามารถเขาถึงไดงาย 
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ดานการสงเสริมการตลาด 
เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหกับผูท่ียังไมไดติดต้ัง  ผูประกอบการควรเพ่ิมส่ือ โฆษณา  

ประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ มากข้ึน เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เพื่อใหสามารถเขาถึง
ประชาชนอยางกวางขวาง 

นอกจากนั้นควรทําการส่ือสารทางการตลาด เชน โฆษณา ประชาสัมพันธ  ในรูปแบบ 
ของการใหความรูถึงขอดีของกาซแอลพีจ ี เปรียบเทียบกับการใชน้ํามัน เชน การใชกาซแอลพีจมีี
ความปลอดภยักวาการใชน้าํมัน มีจุดติดไฟสูงกวาน้ํามันเช้ือเพลิงซ่ึงปลอดภัยกวา ถังบรรจุกาซมี
ความหนามากกวาถังน้ํามัน จึงยากตอการระเบิดเม่ือถูกกระแทกหรือชน เพื่อสรางความม่ันใจและ
ความรูสึกปลอดภัยใหกับลูกคา 
    สําหรับลูกคาท่ีติดต้ังแลว  และคิดวาจะติดต้ังรถคันตอไป  ผูประกอบการควรมีการลด
ราคาอุปกรณติดต้ังสําหรับการติดต้ังรถคันตอไป 
 
                ปจจัยดานบุคคล 
                 ผูประกอบการควรจัดหาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถและมีความชํานาญในการ
ติดต้ัง  พนักงานสามารถตอบขอสงสัยขอซักถามของลูกคาในงานติดต้ังไดเปนอยางดี  และมีความ
ซ่ือสัตยไวใจได 
 

ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
สถานีบริการหรืออูท่ีใหบริการรับติดต้ังกาซ LPG  ควรแสดงเคร่ืองหมายรับรอง

มาตรฐานบริการติดต้ังระบบกาซ LPG ท่ีหนาสถานีบริการใหชัดเจน  และควรใหความสําคัญของ
อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการติดต้ังใหทันสมัย  ปลอดภัย คุณภาพของเคร่ืองมือ-อุปกรณตองได
มาตรฐานเปนท่ียอมรับของลูกคา  และบริเวณสถานท่ีควรมีอากาศถายเทสะดวก และมีแสงสวาง
เพียงพอ  มีความสะอาดและ  การจัดวางอุปกรณตางๆ ควรเปนระเบียบเรียบรอย   รวมถึงความเปน
ระเบียบเรียบรอยของอูโดยรวม  และหองพักรับรองลูกคาควรมีท่ีนั่งเพียงพอ ไมมีกล่ินรบกวนใน
ขณะท่ีลูกคานั่งรอการใหบริการ  

 
ปจจัยดานกระบวนการ 

     ควรเพิ่มความระมัดระวังในการบริการติดต้ัง    โดยมีการตรวจสอบการใหบริการ มี
การดูแลความปลอดภัยในทรัพยสินของลูกคาขณะท่ีรถอยูในสถานท่ีใหบริการ  มีการอธิบายช้ีแจง
รายละเอียดของการติดต้ังและวิธีการดูแลรักษาท่ีถูกตองแกลูกคา    ปรับปรุงอุปกรณ–เคร่ืองมือใหมี
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ความทันสมัยมากข้ึน  มีการจัดกระบวนการรับรถยนตของลูกคาท่ีมาใชบริการดวยความรวดเร็ว    
และการบริการที่ไมลาชา   สงมอบรถท่ีติดต้ังทําใหตรงเวลานัดหมาย  และมีการแจงคาบริการติดต้ัง
รวมท้ังคาบริการลวงหนาใหลูกคาทราบกอนการตัดสินใจ    และพนักงานควรมีตรวจสอบความ
เรียบรอยในเร่ืองดังกลาวใหมากยิ่งข้ึนหลังงานติดต้ังเสร็จกอนท่ีจะสงมอบรถใหแกลูกคา 

 
สําหรับผูใชรถยนตสวนบุคคล 

               ควรหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาซแอลพีจีจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดประกอบ  
การตัดสินใจติดต้ังระบบกาซแอลพีจีโดยเฉพาะจากอูรับติดต้ังระบบกาซแอลพีจี นอกเหนือจาก 
เพื่อน ญาติ หรือคนรูจัก เพราะอูรับติดต้ังจะมีผูเช่ียวชาญท่ีจะสามารถใหความรูถึงขอดีขอเสียของ
กาซแอลพีจี วิธีการใชงานท่ีถูกตองและปลอดภัยเม่ือติดต้ังระบบกาซ และสามารถอธิบายความ
แตกตางของระบบการติดต้ังแบบตาง ๆ ไดเปนอยางด ี
 


