บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
การศึกษาทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล
พี จี) ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติตอการดัด
แปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลใน
กรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล จํานวน 400 ราย
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และสถิติอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบความแตกตา งของคา เฉลี่ ย ของสอง
กลุม ประชากร (T-Test) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวาสองกลุมประชากร
(One-way ANOVA) สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 41-50 ป มีสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี มีอาชีพ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 30,001-40,000 บาทตอเดือน สวนใหญ การเปนเจาของรถยนตที่ใชงาน คือ เปนเจาของ
รถยนตเอง จํานวนรถยนตที่เปนเจาของรถยนตเอง คือ 1 คัน ยี่หอประเทศของรถยนตสวนบุคคล
คือ ญี่ปุน ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใชในรถยนต คือ น้ํามัน โดยชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชใน
รถยนต คือ น้ํามันเบนซิน 95 รอยละ 34.7 สวนใหญ ชนิดของกาซธรรมชาติที่ใชในรถยนต คือ
กาซ LPG รอยละ 83.1 โดยขนาดของเครื่องยนตที่ใช คือ 1,600 ซีซี รอยละ 35.8 และระยะเวลา
การใชงานรถยนต (นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก) คือ 1 - 4 ป รอยละ 39.0 จํานวนเงินที่ใชจาย
ในการเติมน้ํามันแตละครั้งโดยเฉลี่ยตอสัปดาห คือ 501-1,000 บาท รอยละ 39.3 และแหลงที่
ทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชกาซ LPG ในรถยนต คือ เพื่อน ญาติ คนรูจัก รอยละ 68.8
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซ
ปโตรเลียมเหลว (แอล พี จี)
2.1 ดานความรูความเขาใจ
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามตอบถูกตองเปนสวนใหญ 3 ลําดับแรกคือ
ราคาอุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง รอยละ 88.5 รองลงมาคือ
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การติดตั้งระบบกาซแอลพีจตี องไดรับใบรับรอง จากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสง
รอยละ 88.3 และ กาซแอลพีจี ตองเติมกลิ่นเพื่อความปลอดภัย เมื่อเกิดการรั่วไหล รอยละ 87.0
สําหรับหัวขอที่ผูตอบแบบสอบถามตอบไมถูกตองเปนสวนใหญ 3 ลําดับแรกคือ LPG
คือกาซธรรมชาติ มีความแตกตางจาก NGV ซึ่งเปนกาซที่ใชหงุ ตมในครัวเรือน รอยละ 73.5
รองลงมาคือ เมื่อใชงานรถในสภาพอากาศที่รอนจัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได รอยละ 72.0
และ เมื่อติดตัง้ ระบบกาซแอลพีจีแลว ควรหลีกเลี่ยงการใชงานรถในสภาพถนนที่ขรุขระมาก รอยละ
68.5
และหัวขอที่ผูตอบแบบสอบถามตอบไมแนใจ 3 ลําดับแรกคือ การใชกาซแอลพีจีตอง
ตรวจเช็คเครื่องยนตและอุปกรณบอยครั้งกวาการใชน้ํามัน รอยละ 28.5 การติดตั้งอยางถูกวิธีไ ด
มาตรฐานจะทําใหมีความปลอดภัยสูงกวาการใชน้ํามัน รอยละ 20.5 และรถยนตที่ใช LPG เปน
เชื้อเพลิงเครื่องยนตจะมีการเผาไหมที่สมบูรณใหมลพิษต่ําโดยเฉพาะปริมาณฝุนละออง ( Particulate)
และควันดํา รอยละ 19.2 แตอยางไรก็ตามสวนใหญหรือรอยละ 76.8 ตอบถูกตอง
โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลกาซ LPG โดยมีผูตอบ
ถูกคิดเปนรอยละ 70.7
และเมื่อดูในรายละเอียดตามตารางที่ 19 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบถูกตองใน
ประเด็น ราคาอุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง รอยละ 88.5 การ
ติดตั้งระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสง
รอยละ 88.3 เมื่อติดตั้งระบบกาซแอลพีจีแลว ตองแจงจดทะเบียนใชกาซแอลพีจีกับกรมการขนสง
จังหวัด รอยละ 83.3 เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต ควรใชน้ํามันสตารทเครื่องยนตทุกครั้ง
รอยละ 79.0 รถยนตทุกประเภทสามารถติดตั้งระบบกาซ แอลพีจีเปนเชื้อเพลิงได รอยละ 78.0 การ
ใชกาซแอลพีจี ชวยลดมลภาวะทางอากาศ รอยละ 77.8 การใชกาซแอลพีจีควรตองมีน้ํามันติดถังไว
อยางนอย 1 ใน 4 เพื่อปองกันระบบจายน้ํามันเสียหาย รอยละ 70.5 การติดตั้งอยางถูกวิธี ได
มาตรฐาน จะทําใหมีความ
ปลอดภัยสูงกวาการใชน้ํามัน รอยละ 61.3
สวนประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามตองเลือกตอบ “ผิด” ไดแก เมื่อใชงานรถในสภาพ
อากาศที่รอนจัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได รอยละ 72.0 เมื่อติดตั้งระบบกาซแอลพีจีแลว ควร
หลีกเลี่ยงการใชงานรถในสภาพถนนที่ขรุขระมาก รอยละ 68.5 และ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความ
แตกตางจาก NGV ซึ่งเปนกาซที่ใชหุงตมในครัวเรือน รอยละ 73. 5 ปริมาณการใชกาซแอลพีจีนอย
กว า ปริ ม าณการใช น้ํ า มัน เมื่ อ วิ่ ง ได ร ะยะทางเท า กั น ร อ ยละ 51.8 การใช ก า ซแอลพี จี ไ ม ทํ า ให
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนตลดลง และไมมีผลตออัตราเรงของเครื่องยนต รอยละ 36.8
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2.2 ดานความคิดเห็น
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.36) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดคือ
การที่กาซมีกลิ่นทําใหรูทันทีเมื่อกาซรั่ว (คาเฉลี่ย 4.61) รองลงมาคือ การติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ไดรับ
การรับรองมาตรฐานวามีความปลอดภัย (คาเฉลี่ย 4.57)
ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.27) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทีส่ ุดคือ กาซแอล
พีจีมีราคาถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วไป (คาเฉลี่ย 4.72) รองลงมาคือ การใชกาซแอลพีจีเปนการลด
คาใชจายในการเติมเชื้อเพลิง (คาเฉลี่ย 4.71)
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.00) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากลําดับแรกคือ สถานีบริการกาซ ไปมาสะดวกสามารถเขาถึงไดงาย (คาเฉลี่ย 4.40) รองลงมาคือ
จํานวนสถานีบริการกาซมีเพียงพอตอความตองการของผูใชกาซ (คาเฉลี่ย 4.25)
ปจจัย ดานการสง เสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.79) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากลําดับแรกคือ สถานีบริการกาซควรจัดใหมีพนักงานคอยอธิบายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กาซ LPG แกผูใชรถ (คาเฉลี่ย 4.09) รองลงมาคือ มีการลดราคาเมื่อใชบริการติดตั้งระบบในรถคัน
ตอไป (คาเฉลี่ย 3.95)
ปจจัยดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.33) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากลําดับแรกคือ
พนักงานมีความรูความสามารถและมีความชํานาญในการติดตั้ง (คาเฉลี่ย 4.47) รองลงมาคือ
พนักงานมีความซื่อสัตย ไวใจได (คาเฉลี่ย 4.38)
ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบ
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.10) ในปจจัยยอยพบวามีระดับความชอบมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากลําดับแรกคือ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบริการรับติดตั้งระบบกาซแอลพีจีที่หนา
สถานีบริการหรืออูที่ใหบริการรับติดตั้ง (คาเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือ มีอุปกรณ และเครื่องมือที่
ทันสมัย (คาเฉลี่ย 4.21)
ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.12) ในปจจัยยอยมีระดับความชอบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากลําดับแรกคือ มี
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ความระมัดระวังในการใหบริการติดตั้ง (คาเฉลี่ย 4.38) รองลงมาคือ มีการดูแลความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของลูกคาขณะที่รถอยูที่สถานที่ใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.23)
2.3 ดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนงั่ สวนบุคคล

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือรอยละ 82.5 ทราบวารถควร
ติดตั้งระบบกาซ LPGระบบใด และไมทราบ รอยละ 17.5 เหตุผลที่ไมทราบระบบการติดตั้งกาซ
LPG
คือ เปนหนาที่ของอูที่จะติดตั้งใหตามความเหมาะสม รอยละ 77.1 สําหรับผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญที่ทราบวาระบบกาซ LPG ที่ควรติดตั้งคือระบบดูดแบบคงที่ รอยละ 53.6
และการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถ คือ ตัดสินใจดวยตัวเอง รอยละ 79.5 โดยสิ่งที่
พิจารณาในการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนต คือ ความปลอดภัย รอยละ 90.8 สําหรับ
การไปใชบริการเมื่อรถยนตมีปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ คือ ใชบริการของชางที่รูจักและคุนเคย รอย
ละ 47.3 และสวนใหญมีความคิดเห็นในการนํารถยนตไปเปลี่ยนเปนระบบกาซ LPG เพิ่มเติม
ภายใน 6 เดือน คือ เปลี่ยนแนนอน รอยละ 59.5 สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหคิดวาจะเปลี่ยนมาใชกาซ
LPG คือ กาซ LPG มีราคาถูกกวาน้ํามัน ทําใหประหยัดคาใชจาย รอยละ 88.7 สวนผูตอบ
แบบสอบถามที่ไมคิดจะเปลี่ยนมาใชกาซ LPG คือ รัฐบาลอาจปลอยใหราคากาซ LPG ลอยตัวใน
อนาคต รอยละ 73.7 และการซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลรุนใหมที่ถูกออกแบบและติดตั้งระบบกาซ
LPG มาจากโรงงาน คือ มีแนวโนมจะซื้อ รอยละ 44.3 สําหรับการจะแนะนํากาซ LPG เปนเชื้อเพลิง
รถยนตใหแกบุคคลอื่นที่รูจัก คือ แนะนําแนนอน รอยละ 46.0
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการปรับเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว
(แอล พี จี) จําแนกตามการติดตัง้ ระบบกาซ LPGในปจจุบัน และจําแนกตามเพศ
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอ การปรับเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล
พี จี) จําแนกตามการติดตัง้ ระบบกาซ LPGในปจจุบัน
1) ดานความรูค วามเขาใจ
จากการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามที่ติดตั้งระบบกาซ LPG แลวมีความรูความเขาใจถูกตอง 3 ลําดับ
แรกคือ ราคาอุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง
รอยละ 88.4
รองลงมาคือ การติดตั้งระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกร ผูไดรับความเห็นชอบจาก
กรมการขนสง รอยละ 86.8 และกาซแอลพีจี ตองเติมกลิ่นเพื่อความปลอดภัย เมื่อเกิดการรั่วไหล
รอยละ 86.3
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สําหรับประเด็นที่ตอบวาไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความ
แตกตางจาก NGV โดย LPG เปนกาซที่ใชหุงตมในครัวเรือน รอยละ 72.1 รองลงมาคือ เมื่อใชงาน
รถในสภาพอากาศที่รอนจัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได รอยละ 69.5 และเมื่อติดตั้งระบบกาซ
แอลพีจีแลว ควรหลีกเลี่ยงการใชงานรถในสภาพถนนที่ขรุขระมาก รอยละ 65.8
ผูตอบแบบสอบถามที่ยังไมติดตั้งระบบกาซ LPG มีความรูความเขาใจถูกตอง 3
ลําดับแรก คือ ราคาอุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง และราคา
อุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง เทากัน รอยละ 88.4 กาซแอลพีจี
ตองเติมกลิ่นเพื่อความปลอดภัย เมื่อเกิดการรั่วไหล รอยละ 87.9 กาซแอลพีจี ตองเติมกลิ่นเพื่อความ
ปลอดภัย เมื่อเกิดการรั่วไหล รอยละ 79.5
สําหรับประเด็นที่ตอบวาไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความ
แตกตางจาก NGV โดย LPG เปนกาซที่ใชหุงตมในครัวเรือน รอยละ 73.7 รองลงมาคือ เมื่อใชงาน
รถในสภาพอากาศที่รอนจัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได รอยละ 72.1 และเมื่อติดตั้งระบบกาซ
แอลพีจีแลว ควรหลีกเลี่ยงการใชงานรถในสภาพถนนที่ขรุขระมาก รอยละ 70.0
ผูตอบแบบสอบถามที่ติดตั้งแลวและยังไมติดตั้งระบบกาซ LPG มีความรูความ
เขาใจถูกตอง 3 ลําดับแรกคือการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกรผูไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมการขนสง รอยละ 100.0 รองลงมาคือ ราคาอุปกรณในการติดตั้งระบบกาซ
แอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง รอยละ 90.0 กาซแอลพีจี ตองเติมกลิ่นเพื่อความปลอดภัย เมื่อ
เกิดการรั่วไหล และ การใชกาซแอลพีจี ชวยลดมลภาวะทางอากาศ เทากัน รอยละ 85.0
สําหรับประเด็นที่ตอบไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ เมื่อใชงานรถในสภาพอากาศที่รอน
จัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได รอยละ 95.0 รองลงมาคือ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความแตกตาง
จาก NGV โดย LPG เปนกาซที่ใชหุงตมในครัวเรือน รอยละ 85.0 และ รถยนตที่ใช LPG เปน
เชื้ อ เพลิ ง เครื่ อ งยนต จ ะมี ก ารเผาไหม ที่ ส มบู ร ณ ใ ห ม ลพิ ษ ต่ํ า โดยเฉพาะปริ ม าณฝุ น ละออง
(Particulate ) และควันดํา รอยละ 80.0

2) ดานความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ปรับเครื่องยนตมาใชกาซ LPG ในปจจุบัน
ดานผลิตภัณฑ การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการติดตั้ง
ระบบกาซ LPGในปจจุบัน โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก และ
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ดานราคา การวิ เคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการติ ดตั้ง
ระบบกาซ LPGในปจจุบัน โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก และ
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานชองทางการจัดจําหนาย การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามการติดตั้งระบบกาซ LPGในปจจุบัน โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบใน
ระดับมาก และไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานการสงเสริมการตลาด การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
การติดตั้งระบบกาซ LPGในปจจุบัน โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับ
มาก และไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานบุคคล การวิเคราะหก ลุมยอยของผู ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการติ ดตั้ง
ระบบกาซ LPGในปจจุบัน โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก และ
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามการติดตั้งระบบกาซ LPGในปจจุบัน โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความชอบในระดับมาก และไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานกระบวนการ การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการติดตั้ง
ระบบกาซ LPGในปจจุบัน โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก และ
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

103
3) ดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนงั่ สวนบุคคล
ตารางที่ 73 สรุปความคิดเห็นลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถามตอพฤติกรรมหรือแนวโนมในการ
แสดงออกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล จําแนกตามการติดตั้งระบบกาซ LPGในปจจุบนั
การติดตั้งระบบกาซ LPGในปจจุบัน

พฤติกรรม
ติดตั้งแลว
ความรูเกี่ยวกับระบบการติดตั้ง
กาซ LPG ในรถยนตของตนเอง
เหตุผลที่ไมทราบการติดตั้ง
ระบบกาซ LPG ในรถยนตของ
ตนเอง
รถยนตควรติดตั้งกาซ LPG
ระบบใด
การตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติม
อุปกรณในรถ
สิ่งที่พิจารณาในการตัดสินใจ
ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณใน
รถยนต
การไปใชบริการเมื่อรถยนตมี
ปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ
สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหคิดวาจะ
เปลี่ยนมาใชกาซ LPG

การซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลรุน
ใหมที่ถูกออกแบบและติดตั้ง
ระบบกาซ LPG มาจากโรงงาน
การจะแนะนํากาซ LPG เปน
เชื้อเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่น
ที่รูจัก

ทราบ

(82.1%)

ยังไมติด
ทราบ

มีทั้งติดตั้งและที่ยัง
ไมไดติดตั้ง LPG
(82.6%) ทราบ
(85.0%)
เปนหนาที่ของอูที่จะ
ติดตั้งใหตามความ
เหมาะสม (66.7%)
ระบบฉีดกาซ
( 58.8%)
ตัดสินใจดวยตัวเอง
(70.0%)
ความปลอดภัย
(10.0%)

ใชบริการของชางที่รูจัก
และคุนเคย
(46.8%)
กาซ LPG มีราคาถูก
กวาน้ํามัน ทําให
ประหยัดคาใชจาย
(81.1%)
มีแนวโนมจะซื้อ
(44.7%)

เปนหนาที่ของอูที่จะ
ติดตั้งใหตามความ
เหมาะสม (75.8%)
ระบบดูแบบคงที่
(54.1%)
ตัดสินใจดวยตัวเอง
(80.5%)
ความปลอดภัย และ
ความประหยัด เทากัน
(89.0%)
ใชบริการของชางที่รูจัก
และคุนเคย
(47.4%)
กาซ LPG มีราคาถูก
กวาน้ํามัน ทําให
ประหยัดคาใชจาย
( 79.5%)
มีแนวโนมจะซื้อ
(43.2%)

แนะนําแนนอน

แนะนําแนนอน

แนะนําแนนอน

เปนหนาที่ของอูที่จะ
ติดตั้งใหตามความ
เหมาะสม (79.4%)
ระบบดูแบบคงที่
(55.1%)
ตัดสินใจดวยตัวเอง
(79.5%)
ความปลอดภัย
(91.6%)

(45.3%)

(47.4%)

ใชบริการของชางที่รูจัก
และคุนเคย
( 50.0%)
มีราคาถูกกวาน้ํามัน ทํา
ใหประหยัดคาใชจาย
(8.4%)
มีแนวโนมจะซื้อ
(50.0%)

(40.0%)

104
3.2 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอ การปรับเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล
พี จี) จําแนกตามเพศ
1) ดานความรูความเขาใจ
จากการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความรูความเขาใจถูกตอง 3 ลําดับแรกคือ ราคา
อุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง รอยละ 89.3 รองลงมาคือ การ
ติดตั้งระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสง รอย
ละ 87.2 และ เมื่อติดตั้งระบบกาซแอลพีจีแลว ตองแจงจดทะเบียนใชกาซแอลพีจีกับกรมการขนสง
จังหวัดและกาซแอลพีจี ตองเติมกลิ่นเพื่อความปลอดภัย เมื่อเกิดการรั่วไหล เทากัน รอยละ 86.4
(ตารางที่ 56)
สําหรับประเด็นตอบวาไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ เมื่อใชงานรถในสภาพอากาศที่รอน
จัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได รอยละ 76.5 รองลงมาคือ เมื่อติดตั้งระบบกาซแอลพีจีแลว ควร
หลีกเลี่ยงการใชงานรถในสภาพถนนที่ขรุขระมาก รอยละ 74.5 และการใชกาซแอลพีจีจะทําใหกําลัง
ของเครื่องยนต ลดลงแตไมมีผลตอการใชงานปกติ รอยละ 49.8 (ตารางที่ 56)
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความรูความเขาใจถูกตอง 3 ลําดับแรกคือการ
ติดตั้งระบบกาซแอลพีจีตองไดรับใบรับรองจากวิศวกรผูไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสง
รอยละ 89.8 รองลงมาคือ กาซแอลพีจี ตองเติมกลิ่นเพื่อความปลอดภัย เมื่อเกิดการรั่วไหล รอยละ
87.9 และราคาอุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง รอยละ 87.3
สําหรับประเด็นที่ตอบวาไมถูกตอง 3 ลําดับแรก คือ เมื่อใชงานรถในสภาพอากาศที่
รอนจัด จะทําใหถังบรรจุกาซระเบิดได และ LPG คือกาซธรรมชาติ มีความแตกตางจาก NGV โดย
LPG เปนกาซที่ใชหุงตมในครัวเรือน เทากัน รอยละ 65.0 รองลงมาคือ เมื่อติดตั้งระบบกาซแอลพีจี
แลว ควรหลีกเลี่ยงการใชงานรถในสภาพถนนที่ขรุขระมาก รอยละ 59.2 และปริมาณการใชกาซ
แอลพีจีนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันเมื่อวิ่งไดระยะทางเทากัน รอยละ 45.9 (ตารางที่ 56)
2) ดานความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ปรับเครื่องยนตมาใชกาซ LPG ในปจจุบัน
ดานผลิตภัณฑ การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิงมีระดับความชอบในระดับมาก และไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ดานราคา การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ โดยรวม
พบวาเพศชายและเพศหญิงมีระดับความชอบในระดับมาก และไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ดานชองทางการจัดจําหนาย การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามเพศ โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิงมีระดับความชอบในระดับมาก และไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตมีความแตกตางในประเด็นยอยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเพศชายมีระดับความชอบมากกวาเพศหญิงประเด็น สถานีบริการกาซมีกระจายอยู
ตามทําเลตางๆ อยางทั่วถึง
ดานการสงเสริมการตลาด การวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิง มีระดับความชอบในระดับมาก และไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตมีความแตกตางในประเด็นยอยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเพศชายมีระดับความชอบมากกวาเพศหญิงประเด็น สถานีบริการกาซควรจัดใหมีพนักงาน
คอยอธิบายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ LPG แกผูใชรถ มากกวาเพศชาย
ดานบุคคล พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
โดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความชอบในระดับมาก และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ประเด็น
ดานพนักงานมีความรูความสามารถและมีความชํานาญในการติดตั้ง โดยเพศชายมีระดับความชอบ
กับ มากกวาเพศหญิง และแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเด็นดาน
พนักงานสามารถตอบขอสงสัย ขอซักถามของลูกคาในงานติดตั้งไดเปนอยางดี และพนักงานมีความ
ซื่อสัตย ไวใจได โดยเพศชายมีระดับความชอบ มากกวาเพศหญิง
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบ
แบบสอบถามในประเด็นระดับความชอบดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามเพศ
โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิง มีระดับความชอบในระดับมาก และไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตประเด็นยอยแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประเด็นดาน มีอากาศถายเทสะดวก และมีแสงสวางเพียงพอ ซึ่งเพศชายมีระดับความชอบมากกวา
เพศหญิง มากกวาเพศหญิง
ดานกระบวนการ พบวาการวิเคราะหกลุมยอยของผูตอบแบบสอบถามในประเด็น
ระดับความชอบดานกระบวนการ จําแนกตามเพศ โดยรวมพบวาเพศชายและเพศหญิงมีระดับ
ความชอบในระดับมาก และไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3) ดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออกของผูใชรถยนตนงั่ สวนบุคคล
ตารางที่ 74 สรุปความคิดเห็นลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถามตอพฤติกรรมหรือแนวโนมในการ
แสดงออกของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล จําแนกตามเพศ
พฤติกรรม

เพศ
ชาย

ความรูเกี่ยวกับระบบการติดตั้ง
กาซ LPG ในรถยนตของตนเอง
เหตุผลที่ไมทราบการติดตั้ง
ระบบกาซ LPG ในรถยนตของ
ตนเอง
รถยนตควรติดตั้งกาซ LPG
ระบบใด
การตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติม
อุปกรณในรถ
สิ่งที่พิจารณาในการตัดสินใจ
ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณใน
รถยนต
การไปใชบริการเมื่อรถยนตมี
ปญหาเกี่ยวกับระบบตางๆ
สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหคิดวาจะ
เปลี่ยนมาใชกาซ LPG
การซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลรุน
ใหมที่ถูกออกแบบและติดตั้ง
ระบบกาซ LPG มาจากโรงงาน
การจะแนะนํากาซ LPG เปน
เชื้อเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่น
ที่รูจัก

ทราบ

หญิง
(88.9%)

เปนหนาที่ของอูที่จะติดตั้งใหตาม
ความเหมาะสม
(81.5%)

ทราบ

เปนหนาที่ของอูที่จะติดตั้งใหตาม
ความเหมาะสม
(74.4%)

ระบบดูดแบบคงที่

(50.5%) ระบบดูดแบบคงที่

ตัดสินใจดวยตนเอง

(81.1%)

ความปลอดภัย

(93.4%)

(72.6%)

(59.6%)

ตัดสินใจดวยตนเอง

(77.1%)

ความประหยัด

(89.8%)

ใชบริการของชางที่รูจักและคุนเคย
(53.1%)
กาซ LPG มีราคาถูกกวาน้ํามัน ทําให
ประหยัดคาใชจาย
(82.7%)
มีแนวโนมจะซื้อ
(44.0%)

ใชบริการของชางที่รูจักและคุนเคย
(38.2%)
กาซ LPG มีราคาถูกกวาน้ํามัน ทําให
ประหยัดคาใชจาย
(76.4%)
มีแนวโนมจะซื้อ
(44.6%)

แนะนําแนนอน

แนะนําแนนอน

(49.0%)

(41.4%)

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องทัศนคติตอการปรับเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอล พี จี)
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
(Attitude) ไดดังนี้
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แนวคิดทัศนคติ ประกอบดวยองคประกอบของทัศนคติ 3 ประการคือ
องคประกอบดานความรูความเขาใจหรือสวนของความเชื่อ
จากผลการศึกษาพบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจตอ
ขอมูลกาซ LPG รอยละ 70.7 และมีความรูค วามเขาใจมากที่สุดในเรื่อง ราคาอุปกรณในการติดตั้ง
ระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง รอยละ 88.5 ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ภูมิเผา สําราญคง (2550) ที่ศกึ ษาทัศนคติของผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวัดเชียงใหมที่มีตอการใช
กาซแอลพีจี ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจในเรื่อง เมื่อติดตั้งระบบกาซ
แอลพีจีแลว ตองแจงจดทะเบียนใชกาซแอลพีจีกับกรมการขนสงจังหวัด
องค ป ระกอบดา นความชอบพอหรื อส ว นของความรู สึก
ดานความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด
ปจจั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ผูต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความชอบในระดับมากทีส่ ุดใน
เรื่องการที่กาซมีกลิ่นทําใหรทู ันทีเมื่อกาซรั่วและการติดตัง้ อุปกรณตาง ๆ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
วา มีความปลอดภัย ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของภูมิเผา สําราญคง (2550) ที่ผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุดคือการใชกาซแอลพีจีประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น
ป จจั ย ดา นราคา ผู ต อบแบบสอบถามมีร ะดับ ความชอบในระดับมากที่สุดในเรื่องกาซ
แอลพีจีมีราคาถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วไป และการใชกาซแอลพีจีเปนการลดคาใชจายในการเติม
เชื้อเพลิง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของภูมิเผา สําราญคง (2550) ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือ
การใชกาซแอลพีจีเปนการลดคาใชจายในการเติมเชื้อเพลิง
ป จจั ย ด า นการจั ด จํา หน า ย ผูต อบแบบสอบถามมีระดับ ความชอบในระดับมากลําดับ
แรกในเรื่องสถานีบริการกาซ ไปมาสะดวกสามารถเขาถึงไดงาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ภูมิเผา สําราญคง (2550) ที่ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับปจจัยสวนประสม
การตลาดดานการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือ สถานีบริการกาซไปมาสะดวก
ป จจั ย ด า นการสง เสริม การตลาด ผูต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความชอบในระดับ
มากลําดับแรกในเรื่อง สถานีบริการกาซควรจัดใหมพี นักงานคอยอธิบายให ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกาซ LPG แกผใู ชรถ ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของภูมเิ ผา สําราญคง (2550) ที่ผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดคือ
สถานีบริการกาซควรจัดใหมีบริการเสริม เชน รานสะดวกซื้อ เติมลม ลางรถ
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ปจจั ย ด า นบุ ค คล ผู ต อบแบบสอบถามมีร ะดั บความชอบในระดับมากลําดับแรกใน
เรื่อง พนักงานมีความรูความ สามารถ และมีความชํานาญในการติดตั้ง จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวาไมมีผูศึกษาในเรื่องนี้
ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความชอบใน
ระดับมากลําดับแรกในเรื่องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบริการรับติดตั้งระบบกาซแอลพีจีที่หนา
สถานีบริการหรืออูที่ใหบริการรับติดตั้ง จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาไมมีผูศึกษาในเรื่องนี้
ปจจัยดานกระบวนการ ผู ต อบแบบสอบถามมี ร ะดับ ความชอบในระดับมากลําดับแรก
ในเรื่องมีความระมัดระวังในการใหบริการติดตั้ง จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาไมมีผูศึกษา
ในเรื่องนี้
องคประกอบทางดานพฤติกรรมหรือแนวโนมในการแสดงออก
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทราบการติดตั้งระบบกาซ LPG และระบบของ
รถยนตที่ควรติดตั้งกาซ LPG คือ ระบบดูดแบบคงที่ การตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถคือ
ตัดสินใจดวยตัวเอง และสิ่งที่พิจารณาในการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนตคือความ
ปลอดภัยและความประหยัด ความคิดเห็นในการนํารถยนตไปเปลี่ยนเปนระบบกาซ LPG จะเปลี่ยน
แนนอน และการแนะนํากาซ LPG เปนเชื้อเพลิงรถยนตใหแกบุคคลอื่นที่รูจักคือจะแนะนําแนนอน
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของภูมิเผา สําราญคง (2550) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ทราบวารถยนตของตนติดตั้งกาซในระบบใด โดยนิยมติดตั้งระบบดูดแบบคงที่ (Fix Mixer) โดยจะ
ใชกาซแอลพีจีตอไปแนนอนและจะแนะนําใหผูอื่นติดตั้งระบบกาซแอลพีจี เชนกัน นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของพิษณุ นุธรรมโชติ (2545) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติของผูใชรถยนตใน
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมที่มีตอรถยนตนั่งสวนบุคคลเครื่องยนตดีเซล ที่พบวาผูตอบแบบสอบถาม
จะแนะนําใหผูอื่นติดตั้งระบบกาซแอลพีจี และสอดคลองกับการศึกษาของระพิณพงษ ชัยสุข (2542)
ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใชกาซแอลพีจีตอไปแนนอน แตผลการศึกษาไมสอดคลอง
กับผลการศึกษาของพรเพ็ญ เลิศทัศนวงศ (2546) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติที่มีตอพลังงานทดแทน
(เอทานอล) เปนเชื้อเพลิงรถยนตของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ที่พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไมแนใจในการแนะนําพลังงานทดแทน (เอทานอล) เปนเชื้อเพลิงรถยนต ไปยังบุคคลอื่นที่
รูจัก
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ขอคนพบ
จากการศึกษาทัศนคติตอการปรับเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว(แอล พี จี)
ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร มีขอคนพบประเด็นที่นาสนใจดังนี้
1. ดานความรูความเขาใจ พบวา
1.1 ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจถูกตองในขอมูลกาซ LPG มากที่สุด ใน
เรื่อง ราคาอุปกรณในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีขึ้นอยูกับรูปแบบการติดตั้ง และมีความรูความ
เขาใจไมถูกตองในขอมูลกาซ LPG มากที่สุด คือ กาซธรรมชาติ มีความแตกตางจาก NGV ซึ่งเปน
กาซที่ใชหุงตมในครัวเรือน (ตารางที่ 19)
1.2 ผูตอบแบบสอบถามที่ติดตั้งกาซแอลพีจีแลวและทีย่ ังไมไดติดตั้งกาซแอลพีจี มี
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับขอมูลการใชกาซแอลพีจีไมแตกตางกัน (ตารางที่ 39)
2. ดานความคิดเห็น พบวา
2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาทุกกลุมผูที่ติดตั้งแลวและยังไมไดติดตั้ง ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีระดับความชอบไมแตกตางกัน โดยมีระดับความชอบมากที่สุด ในเรื่อง การที่กาซมี
กลิ่นทําใหรูทนั ทีเมื่อกาซรั่วและการติดตั้งอุปกรณตางๆไดรับการรับรองมาตรฐานวามีความปลอดภัย
2.2 ปจจัยดานราคา พบวา ทุกกลุมผูที่ติดตั้งแลวและยังไมไดตดิ ตั้ง ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงมีระดับความชอบไมแตกตางกัน โดยมีระดับความชอบมากที่สุดในเรื่อง กาซแอลพีจีมรี าคา
ถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วไป และการใชกา ซแอลพีจีเปนการลดคาใชจา ยในการเติมเชื้อเพลิง
2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีระดับความชอบ
มากกวาเพศหญิงในเรื่อง สถานีบริการกาซมีกระจายอยูตามทําเลตางๆ อยางทั่วถึง
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา เพศหญิง มีระดับความชอบมากกวาเพศชายใน
เรื่องสถานีบริการกาซควรจัดใหมพี นักงานคอยอธิบายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ LPG แก
ผูใชรถ
2.5 ปจจัยดานบุคคล พบวาเพศชายมีระดับความชอบมากกวาเพศหญิง ดานพนักงานมี
ความรูความสามารถและมีความชํานาญในการติดตั้ง และพนักงานสามารถตอบขอสงสัย ขอซักถาม
ของลูกคาในงานติดตั้งไดเปนอยางดี และพนักงานมีความซื่อสัตยไวใจได
2.6 ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวาเพศชายมีระดับความชอบมากกวา
เพศหญิงในเรือ่ ง มีอากาศถายเทสะดวก และมีแสงสวางเพียงพอ
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3. ดานพฤติกรรม
3.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 82.5 มีความรูเกี่ยวกับระบบการติดตั้งกาซ
แอลพีจี ในรถยนตของตนเอง ทราบขอมูลการติดตั้งระบบกาซแอลพีจี และการติดตัดใจปรับปรุง
เพิ่มเติมอุปกรณในรถสวนใหญ รอยละ 79.5 จะตัดสินใจดวยตนเอง โดยสิ่งที่พิจารณาในการ
ตัดสินใจปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณในรถยนตคือความปลอดภัยและความปลอดภัยและความประหยัด
3.2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 59.5 มีความคิดเห็นในการนํารถยนตไป
เปลี่ยนเปนระบบกาซ LPGภายเพิ่มเติมภายใน 6 เดือน แนนอน (ตารางที่ 33) และพบวาผูที่ยังไมติดตัง้
ระบบกาซแอลพีจีมีความคิดเห็นในการนํารถยนตไปเปลี่ยนเปนระบบกาซแอลพีจแี นนอนภายใน 6
เดือน ถึงรอยละ 61.6 (ตารางที่ 34)
ขอเสนอแนะ
สําหรับผูประกอบการสถานีบริการกาซ
ดานผลิตภัณฑ
เนื่องจากกาซแอลพีจีของแตละสถานีบริการ มาจากแหลงกาซเดียวกัน คือ โรงแยกกาซ
ธรรมชาติของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (พงษพนั ธุ เพชรชมพู, 2549: 18) ดังนั้นคุณภาพของ
กาซแอลพีจีจึงไมแตกตางกัน ผูศึกษาจึงไมมีขอเสนอแนะในดานนี้
ดานราคา
ควรเพิ่ ม ช อ งทางการชํา ระเงิ น โดยจั ด ให มี ก ารรั บ ชํา ระด ว ยบั ต รเครดิ ต เพื่ อ ให
ความสะดวกแกลูกคาในการชําระเงิน และควรใหสวนลดราคาหลังการติดตั้งเมื่อลูกคาชําระเงินสด
ดานการจัดจําหนาย
สถานีใหบริการกาซแอลพีจี ควรตั้งอยูในทําเลที่ไปมาไดสะดวก สามารถเขาถึงงาย
และควรมีสถานีบริการเพียงพอตอความตองการของผูใช นอกจากนั้นสถานีบริการควรเพิ่มจํานวน
หัวจายกาซใหมากขึ้น เพือ่ รองรับจํานวนรถที่เขามาใชบริการในสถานีบริการกาซแอลพีจี ควร
บริหารจัดการและควบคุมการสํารองกาซใหเพียงพอตอความตองการใชกาซ
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ดานการสงเสริมการตลาด
สถานี บริ ก ารควรจั ด ให มีพ นัก งานคอยอธิบ ายใหค วามรูค วามเข า ใจเกี่ย วกั บ การใช
กาซ LPG แกผูใ ช ร ถ ควรจั ด ให มีบริ ก ารเสริ ม เชน รา นสะดวกซื้ อ เติ ม ลม ล า งรถ ห อ งน้ํา
เพื่อ ใหความสะดวกแกลูกคาในขณะเขามาใชบริการ นอกจากนั้นควรทําการสงเสริมการตลาด เชน
แจกของแถม คูปองเมื่อเติมกาซ เพื่อดึงดูดลูกคากลับมาใชบริการอีก
สําหรับผูประกอบการติดตัง้ ระบบกาซแอลพีจี
ดานผลิตภัณฑ
สําหรับผูท่ีติดตั้งแลว ผูประกอบการควรจัดใหมีการบริการหลังการขายภายหลัง
การติดตั้ง เชน กําหนดระยะเวลารับประกันอุปกรณ กําหนดระยะเวลาการตรวจเช็คสภาพ
เครื่องยนต ใหกับลูกคา
สําหรับผูที่ยังไมติดตั้ง ผูประกอบการควรใหความรูถึงระบบการควบคุมคุณภาพและ
แสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการบริการติดตั้ง เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกมั่นใจและปลอดภัยในการใช
งาน นอกจากนั้นควรแสดงตรายี่หออุปกรณที่ใชในการติดตั้งซึ่งผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง และ
ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานใหลูกคาไดเห็นอยางชัดเจน
ดานราคา
สําหรับที่ผูที่ติดตั้งแลว และมีค วามประสงคที่จ ะติด ตั้ ง รถคัน ตอไป
ผูป ระกอบการควรมีก ารลดราคาคาอุป กรณ ในการติ ด ตั้งรถคั น ต อ ไป
สําหรับผูที่ยังไมติดตั้งระบบกาซแอลพีจี ผูประกอบการควรใหความรูเกีย่ วกับการ
ประหยัดคาใชจายในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจี เพราะกาซแอลพีจีมีราคาถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาใชจายในการติดตั้งที่ไมแพงเกินไปเพื่อใหลูกคาสามารถประหยัดคาใชจายและควรรักษา
ระดับคาใชจายในการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีระบบดูดแบบคงที่ (Fix Mixer) ใหอยูในชวง 10,00120,000 บาท
ดานการจัดจําหนาย
ผูประกอบการควรมีการสํารองหรือวางแผนการสั่งซื้ออุปกรณในการติดตั้งกาซแอลพี
จี ระบบดูดแบบคงที่ (Fix Mixer) และถังบรรจุกาซขนาด 58 และ 48 ลิตรใหเพียงพอ เนื่องจาก
มีผูนิยมติดตั้ดเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นทําเลที่ตงั้ ควรตั้งอยูในสถานที่ติดตอไปมาไดสะดวก
สามารถเขาถึงไดงาย
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ดานการสงเสริมการตลาด
เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหกับผูทยี่ ังไมไดติดตั้ง ผูป ระกอบการควรเพิ่มสื่อ โฆษณา
ประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ มากขึ้น เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เพื่อใหสามารถเขาถึง
ประชาชนอยางกวางขวาง
นอกจากนั้นควรทําการสื่อสารทางการตลาด เชน โฆษณา ประชาสัมพันธ ในรูปแบบ
ของการใหความรูถึงขอดีของกาซแอลพีจี เปรียบเทียบกับการใชน้ํามัน เชน การใชกาซแอลพีจมี ี
ความปลอดภัยกวาการใชนา้ํ มัน มีจุดติดไฟสูงกวาน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งปลอดภัยกวา ถังบรรจุกาซมี
ความหนามากกวาถังน้ํามัน จึงยากตอการระเบิดเมื่อถูกกระแทกหรือชน เพื่อสรางความมั่นใจและ
ความรูสึกปลอดภัยใหกับลูกคา
สําหรับลูกคาที่ติดตั้งแลว และคิดวาจะติดตั้งรถคันตอไป ผูประกอบการควรมีก ารลด
ราคาอุปกรณ ติด ตั้งสํา หรั บ การติ ด ตั้ ง รถคั น ตอไป
ปจจัยดานบุคคล
ผูประกอบการควรจัดหาพนักงานที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญในการ
ติดตั้ง พนักงานสามารถตอบขอสงสัยขอซักถามของลูกคาในงานติดตั้งไดเปนอยางดี และมีความ
ซื่อสัตยไวใจได
ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
สถานี บ ริ ก ารหรื อ อู ที่ ใ ห บ ริ ก ารรั บ ติ ด ตั้ ง ก า ซ LPG ควรแสดงเครื่ อ งหมายรั บ รอง
มาตรฐานบริการติดตั้งระบบกาซ LPG ที่หนาสถานีบริการใหชัดเจน และควรใหความสําคัญของ
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการติดตั้งใหทันสมัย ปลอดภัย คุณภาพของเครื่องมือ-อุปกรณตองได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของลูกคา และบริเวณสถานที่ควรมีอากาศถายเทสะดวก และมีแสงสวาง
เพียงพอ มีความสะอาดและ การจัดวางอุปกรณตางๆ ควรเปนระเบียบเรียบรอย รวมถึงความเปน
ระเบียบเรียบรอยของอูโดยรวม และหองพักรับรองลูกคาควรมีที่นั่งเพียงพอ ไมมีกลิ่นรบกวนใน
ขณะที่ลูกคานั่งรอการใหบริการ
ปจจัยดานกระบวนการ
ควรเพิ่มความระมัดระวังในการบริการติดตั้ง โดยมีการตรวจสอบการใหบริการ มี
การดูแลความปลอดภัยในทรัพยสินของลูกคาขณะที่รถอยูในสถานที่ใหบริการ มีการอธิบายชี้แจง
รายละเอียดของการติดตั้งและวิธีการดูแลรักษาที่ถูกตองแกลูกคา ปรับปรุงอุปกรณ–เครื่องมือใหมี
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ความทันสมัยมากขึ้น มีการจัดกระบวนการรับรถยนตของลูกคาที่มาใชบริการดวยความรวดเร็ว
และการบริการที่ไมลาชา สงมอบรถที่ติดตั้งทําใหตรงเวลานัดหมาย และมีการแจงคาบริการติดตั้ง
รวมทั้งคาบริการลวงหนาใหลูกคาทราบกอนการตัดสินใจ และพนักงานควรมีตรวจสอบความ
เรียบรอยในเรื่องดังกลาวใหมากยิ่งขึ้นหลังงานติดตั้งเสร็จกอนที่จะสงมอบรถใหแกลูกคา
สําหรับผูใชรถยนตสวนบุคคล
ควรหาข อ มู ล เพิ่มเติมเกี่ยวกับกา ซแอลพี จี จ ากแหลง ขอมูลที่เชื่อถือไดประกอบ
การตัดสินใจติดตั้งระบบกาซแอลพีจีโดยเฉพาะจากอูรับติดตั้งระบบกาซแอลพีจี นอกเหนือจาก
เพื่อน ญาติ หรือคนรูจัก เพราะอูรับติดตัง้ จะมีผูเชี่ยวชาญที่จะสามารถใหความรูถึงขอดีขอเสียของ
กาซแอลพีจี วิธีการใชงานที่ถูกตองและปลอดภัยเมื่อติดตั้งระบบกาซ และสามารถอธิบายความ
แตกตางของระบบการติดตั้งแบบตาง ๆ ไดเปนอยางดี

