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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซ     
แอลพีจีตามความคิดเห็นของผูบ้ริโภคสาํหรับรถยนตน์ัง่  และเปรียบเทียบระดบัการตอบสนองทาง
การตลาดของก๊าซแอลพีจีระหว่างผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์และระดบัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ทาํการสุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีใชก๊้าซ
แอลพีจีสําหรับรถยนต์นั่ง  จาํนวน  400  ชุด  ดว้ยวิธีสุ่มตามสะดวก  ทาํการประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  SPSS การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test, F-test   
 กลุ่มตวัอย่างเป็นรถแท็กซ่ีเท่ากบัรถยนตส่์วนตวั  และเป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง  31-40  ปี  
มีการศึกษาอยู่ในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  อาชีพของกลุ่มตวัอย่างจะเป็นขบัรถแท็กซ่ี  สําหรับ
รถยนตส่์วนตวัส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทั/ร้านคา้  และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน  15,000  บาท  
ผลการศึกษาพบวา่ 
 ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  
ดา้นตน้ทุน  และดา้นความสะดวก  อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย   ส่วนดา้นการติดต่อส่ือสาร  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 จากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ผูบ้ริโภคมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของ
ก๊าซแอลพีจีอยูใ่นระดบัสูง  ไม่วา่จะเป็นรถแทก็ซ่ีและรถยนตส่์วนตวั  ระดบัการศึกษา หรืออาชีพใด
กต็ามจะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในระดบัสูง ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41-50 ปี 
มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายไุม่เกิน  30  ปี   และผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
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รายไดต่้อเดือนมากกวา่  25,000  บาท   มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี มากกว่าผูท่ี้
มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน  15,000  บาท   
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับก๊าซแอลพีจีต่างกัน  จะมีระดับการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ขแตกต่างกนั  โดยผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดับความรู้ความเขา้ใจมาก    มีระดับการตอบสนองดา้นปัญหาท่ีได้รับการแกไ้ขมากกว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย    สาํหรับในดา้นตน้ทุน  ดา้นความสะดวก  และดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร  ผูบ้ริโภคจะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นดงักล่าวไม่
แตกต่างกนั  กล่าวคือ  ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีไม่ว่าจะมาก  ปานกลาง หรือ
น้อย   ก็ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน  
ดา้นความสะดวก  และดา้นการติดต่อส่ือสาร   
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to investigate which level of marketing responses 
to LPG gas would be according to car consumers and to make a comparison of levels of 
marketing responses to LPG gas of the consumers with different demographic characteristics and 
the understanding levels of the consumers in Bangkok Metropolis. The survey used a 
questionnaire as an instrument for collecting the data. By the simple random sampling, four 
hundred car consumers using LPG gas were selected to be the research sample. The data collected 
were analyzed by using SPSS, frequency, percentage, mean score, standard deviation, t-test and 
F-test  
 The number of taxies and private cars was equal. The drivers were those at the age of 
31-40. Their education level was lower than the bachelor’s degree. Most of them were taxi-
drivers and the rest were mainly the employees of companies/stores whose salary was not over 
15,000 baht per month. 
 The findings of the research were as follows: 
 The car consumers had an understanding of LPG gas at the moderate level. They as a 
whole, agreed with the marketing response to the LPG gas to the extent of the problems 
concerning the overhead and convenience at the high level, except the communication at the 
moderate level. 
 The results of hypothesis testing revealed that the consumer’s level of marketing 
response to LPG gas was at the high level no matter what types of vehicles would be taxies  or 
private cars. More over, anyone with any education level or occupation responses to the 
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marketing strategies to the LPG gas at the high level. The consumers at the age of 41-50 had the 
level of marketing response higher than those who were not over 30 years old. The consumers 
with the salary more than 25,000 baht per month had the level of marketing response higher than 
those whose salary was not over 15,000 baht. 
 In addition, the consumers with different understanding levels of LPG gas had 
different levels of marketing response to LPG gas pertaining to the resolved problems. The 
consumers having more understanding had the level of response to the resolved problems more 
than those with less understanding. In the aspect of overhead, convenience and communication, 
the consumers levels of marketing response to the LPG gas were not different. That is no matter 
what understanding level of the LPG gas was-high, moderate or low, it did not have any 
relationship with the level of marketing response to LPG gas to the extent of overhead, 
convenience and communication. 

DPU



ช 

กติติกรรมประกาศ 
 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จได้ด้วยดี   ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อ        
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อดิลล่า  พงศย์ี่หลา้  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย ์     
ศิริชยั  พงษว์ิชยั  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าคอยให้คาํปรึกษา  
แนะนาํ  ตลอดจนแกไ้ขตรวจทานขอ้บกพร่องต่าง ๆ ใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์วิรัช  สงวนวงศว์าน  รองศาสตราจารย ์
ยุทธนา  ธรรมเจริญ  ท่ีไดก้รุณาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 
 หากวิทยานิพนธ์น้ีมีส่วนดีและมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณและ
มอบคุณงามความดีแก่คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวมาศอรุณท่ีให้ความรัก และความเมตตา         
ขอขอบคุณ  คุณปรียา  จินะโต  ท่ีคอยช่วยเหลือประสานงานในการทาํวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี  
ขอบคุณ  คุณปราณี  สีนํ้ าเงิน  ในการให้คาํแนะนาํในเบ้ืองตน้  ขอบคุณ คุณรักษ ์ ผือโย  และคุณ
วิโรจน์  งามประเสริฐ  ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา  คาํแนะนาํ และช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการจดัทาํ
วิทยานิพนธ์    ขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ จุนอนนัตธรรม  ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัสังคม
และเศรษฐกิจ  พี่ปุ๋ย  เอ็ม  นับ  น้องวิ  น้องเอ็ม  น้องขวญั  และทุกคนในสถาบนัวิจยัสังคมและ
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 สุดทา้ยน้ี  ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ความร่วมมือในการเอ้ือสถานท่ีในการเก็บขอ้มูล  และ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีมีส่วนใหว้ิทยานิพนธ์สัมฤทธ์ิผล  หากมีขอ้บกพร่องประการใดผูว้ิจยั
ขอนอ้มรับแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

จริญญา  มาศอรุณ 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 จากปัญหาเร่ืองนํ้ ามนัในตลาดโลกท่ีมีราคาแพง  และประเทศไทยเราตอ้งพ่ึงพาการ
นาํเขา้พลงังานนํ้ ามนัจากต่างประเทศ  ซ่ึงมีมูลค่านบัแสนลา้นบาทต่อปี  ประกอบกบัปัจจุบนัความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานนํ้ามนัภายในประเทศไดข้ยายตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และท่ามกลางสถานการณ์
ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกท่ีราคาอาจจะไม่ตํ่าไปกว่าน้ีนั้น  จึงก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงท่ีไม่อาจ
ปฏิเสธได ้ ดงันั้น  การมองหาพลงังานทดแทนอ่ืนแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนควรให้ความสําคญั  เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  ก๊าซธรรมชาติจึงเป็น
พลงังานทดแทนท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึง  ซ่ึงจะถูกนํามาเป็นทางเลือกเพื่อบรรเทาปัญหาดงักล่าว
ขา้งตน้ได ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากประเทศใกลก้บัประเทศไทย  เช่น  ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ ไตห้วนั  ฮ่องกง  ท่ี
ต่างมีเศรษฐกิจดีกว่าไทย  ไดมี้การสนบัสนุนพลงังานทดแทนทั้งก๊าซแอลพีจี  และเอ็นจีวี โดยตั้ง
ราคาถูกกว่านํ้ ามนั  50%   (www.gasthai.com)  มีผลทาํให้เสียเงินตราต่างประเทศนอ้ยลง ลด
มลภาวะทางอากาศ ทาํใหต้น้ทุนสาธารณสุขต่อสงัคมลดนอ้ยลง    ทั้ง ๆ ท่ีประเทศเหล่าน้ีตอ้งนาํเขา้
ก๊าซแอลพีจี และเอน็จีวี ซ่ึงในสนธิสัญญาท่ีประเทศใน APEC ไดต้กลงกนัว่าจะเปิดเสรีการคา้และ
การผลิต  ในประเทศองักฤษและประเทศในทวีปอเมริกา  ก็มีนโยบายส่งเสริมทั้งก๊าซแอลพีจี  และ
เอ็นจีวี คือผูใ้ชร้ถโดยสารขนาดกลาง และขนาดเล็ก แต่นิยมใชก๊้าซแอลพีจีมากกว่า  เน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพดีกวา่  การขนส่งกส็ะดวกกวา่ 

 
 สาํหรับประเทศไทยมีการนาํก๊าซมาใชใ้นยานยนตต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 2513  เป็นก๊าซท่ีเรียกว่า  

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หรือ  LPG (Liquid Petroleum Gas) ซ่ึงเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน       
มีองคป์ระกอบของก๊าซโพรเพน (Propane)  เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นก๊าซท่ีหนกักว่าอากาศ โดยตวั  
ของแอลพีจีเองไม่มีสี ไม่มีกล่ินเช่นเดียวกบัก๊าซธรรมชาติ แต่เน่ืองจากเป็นก๊าซท่ีหนกักว่าอากาศจึง
มีการสะสม ดงันั้นจึงมีขอ้กาํหนดให้เติมสารมีกล่ินเพื่อเป็นการเตือนภยัหากเกิดการร่ัวไหล  ก๊าซ
แอลพีจีส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม  โดยบรรจุใส่ถงัท่ีทน
ความดนัเพื่อใหข้นถ่ายง่าย  นอกจากน้ียงันิยมใชแ้ทนนํ้ามนัเบนซินในรถยนต ์เน่ืองจากราคาถูกกว่า  
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และมีค่าออกเทนสูงถึง  105  ทาํให้เม่ือนาํมาใชก้บัรถยนตแ์ลว้  ส่งผลให้เคร่ืองยนตใ์ห้กาํลงั
สมรรถนะทดัเทียมกบัรถท่ีใช้ระบบนํ้ ามนัเดิม  จนผูข้บัข่ีไม่มีความรู้สึกแตกต่างระหว่างการใช้
นํ้ ามนักบัก๊าซแอลพีจี  ซ่ึงการใชแ้อลพีจีก่อนหน้าน้ีนั้นไม่ไดรั้บความนิยมมากนัก  เพราะสถานี
บริการมีจาํกดั  อีกทั้งผูบ้ริโภคไม่มีความมัน่ใจในความปลอดภยั  และท่ีสําคญั  คือ  ราคานํ้ ามนั
เบนซิน และนํ้ ามนัดีเซลในตอนนั้นยงัไม่สูงถึงขั้นท่ีผูบ้ริโภคเห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนไปใช้
ก๊าซแอลพีจี  จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2523  จึงเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายมากข้ึน  เน่ืองจากราคาก๊าซแอลพีจีมี
ราคาถูกกว่านํ้ ามนั  ส่วนใหญ่จะใชใ้นรถแทก็ซ่ี  รถสามลอ้เคร่ือง โดยมีการดดัแปลงเคร่ืองยนตท่ี์มี
การนาํเขา้มาจากญ่ีปุ่น  อยา่งไรก็ตามวิธีการดดัแปลงยงัอยูใ่นขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัยงัไม่ดีพอ  รวมทั้งกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัยงัไม่รัดกุม  จึงมกัก่อให้เกิดอุบติัเหตุ
เพลิงไหม ้ หรือเกิดระเบิดได ้ นอกจากน้ีสถานีบริการก๊าซแอลพีจีค่อนขา้งขาดแคลน  หากเทียบกบั
สถานีบริการนํ้ ามนั  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากตน้ทุนในการก่อสร้างและราคาท่ีดินในกรุงเทพฯ ค่อนขา้งสูง 
จึงส่งผลใหต้ลาดรถยนตท่ี์ใชก๊้าซแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิงไม่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเท่าท่ีควร แต่
ปัจจุบนัเน่ืองจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน  ความคิดท่ีจะใชแ้พร่หลายในการใชก๊้าซแอลพีจีก็มีมาก
ข้ึน  โดยเฉพาะในรถแท็กซ่ีท่ีเปล่ียนมาใชก๊้าซแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิงมากข้ึนถึงร้อยละ 70-80 ของ
จํานวนแท็กซ่ีท่ีมีอยู่ขณะน้ี  และรถสามล้อเคร่ือง  (วารสารนโยบายพลังงาน  ฉบับท่ี  49 , 
กรกฎาคม-กนัยายน  2543)  กระทัง่ปัจจุบนัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลก็หันมาใชก๊้าซแอลพีจีกนัมากข้ึน  
เพราะนํ้ ามนัมีราคาแพงเกินกว่าจะรับภาระไหว  ประกอบกบัในปัจจุบนัน้ีสถานีบริการก๊าซแอลพีจี
มีจาํนวนสถานีให้บริการมากข้ึน  สามารถรองรับและอาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชก๊้าซแอลพีจี  
รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภยักมี็มากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

 
  ส่วนก๊าซธรรมชาติอีกประเภทหน่ึง คือ ก๊าซเอน็จีวี  (Natural Gas for Vehicles) มี

ส่วนประกอบหลกัคือก๊าซมีเทน มีคุณสมบติัเบากว่าอากาศ นาํมาอดัดว้ยความดนัสูง และสามารถ
นาํมาใช้เป็นเช้ือเพลิงในยานพาหนะแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงไดเ้ช่นกนั ประเทศไทยไดเ้ร่ิมทดลอง
โครงการนาํก๊าซธรรมชาติ (NGV) มาใชก้บัรถยนตเ์พื่อทดแทนนํ้ ามนัดีเซล โดยทดลองใชก้บัรถ
โดยสารประจาํทางขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  เม่ือปี พ.ศ.  2536  และขณะน้ี  
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) อยู่ระหว่างการทดลอง และทดสอบการดดัแปลงเคร่ืองยนต ์ ให้
สามารถใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV)   เป็นเช้ือเพลิงร่วมดว้ย ซ่ึงโครงการดงักล่าวจะนาํไปสู่การขยาย
ผลต่อไปกบัรถของ ขสมก. และรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร  แต่เน่ืองจากระบบการติดตั้งก๊าซ
เอ็นจีวียงัมีค่าใชจ่้ายสูง  และสถานีบริการยงัไม่แพร่หลาย จึงเป็นเหตุให้ความนิยมในการใชก๊้าซ 
เอน็จีวีในรถยนตส่์วนบุคคลไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั 
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 จากการสํารวจของอุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของไทย  คาดว่าปริมาณ
ก๊าซในอ่าวไทยท่ีรองรับความต้องการของตลาดในเมืองไทยในขณะน้ีมีอยู่อย่างน้อย  45-58        
ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ุต  15 ปีท่ีผา่นมาประเทศไทยใชก๊้าซไปทั้งส้ิน 4.2  ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ุต ซ่ึงหาก
ไม่คน้พบแหล่งก๊าซใหม่เพิ่มเลย  ดว้ยอตัราการใชใ้นปัจจุบนัประเทศไทยจะยงัมีก๊าซเหลือพอใชถึ้ง  
60-70 ปี  แต่จากสถิติของบริษทัยโูนแคลฯ  ซ่ึงเป็นบริษทัรับสัมปทานปิโตรเลียม  เป็นผูส้าํรวจและ
ผลิตก๊าซรายใหญ่ท่ีสุดของไทย  พบวา่ ใน 5 ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ สามารถคน้พบแหล่งก๊าซใหม่ ๆ ได้
มากกว่าการผลิตข้ึนมาใชถึ้ง 1.5 เท่า  (รู้เฟ่ืองเร่ืองพลงังาน , กระทรวงพลงังาน www.energy.go.th)  
และก็นบัว่าเป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจไดว้่าประเทศไทยไม่ขาดแคลน
ก๊าซแอลพีจี  จากขอ้มูลในปี พ.ศ. 2547  มีการส่งออกก๊าซแอลพีจีจาํนวน  1,648  ลา้นลิตร  (ขอ้มูล
จาก  www.eppo.go.th)  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปริมาณการผลิตก๊าซแอลพีจีมากเกินพอท่ีจะใช้
ภายในประเทศ  และมีปริมาณเหลือพอสาํหรับการส่งออกดว้ยซํ้ า  ก๊าซแอลพีจีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ได้
จากการแยกนํ้ ามนัดิบในโรงกลัน่นํ้ ามนั หรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
สาํหรับในประเทศไทย  ก๊าซแอลพีจีส่วนใหญ่ไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  ซ่ึงนอกจากจะใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในยานยนตไ์ดแ้ลว้  ยงัสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหุงตม้ในครัวเรือน  นาํไปเป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี  เพื่อผลิตเมด็พลาสติก และเส้นใยต่าง ๆ อนัเป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือผา้ 
รองเทา้ รถยนต ์อุปกรณ์ของใชต่้าง ๆ เป็นตน้   

 
 ดงันั้น  การท่ีผูบ้ริโภคหันมานิยมใชก๊้าซแอลพีจีในยานยนตม์ากข้ึนหลายเท่าตวั  จึงทาํ

ใหรั้ฐบาลเห็นวา่ประเทศตอ้งสูญเสียรายได ้ เน่ืองจากก๊าซแอลพีจีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  สามารถ
นาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวาง  มีราคาแพง  และสามารถนาํไปสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและส่งออกสร้างรายได้แก่ประเทศได้มากดังท่ีได้กล่าวในข้างต้น  
ในขณะท่ีก๊าซเอ็นจีวี  เป็นเช้ือเพลิงท่ีไม่สามารถทาํประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ ไดอี้ก นอกจากการใช้
เป็นเช้ือเพลิงในรถยนตห์รือโรงงานอุตสาหกรรม  และมีราคาถูก  หน่วยงานของภาครัฐจึงพยายาม
ส่งเสริมให้ผู ้บริโภคหันมาใช้ก๊าซเอ็นจีวีมากข้ึน   โดยในภาคการขนส่งซ่ึงเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีมอบหมายให้ ปตท. เร่งสนบัสนุนการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง  ส่งเสริมให้
ประชาชนติดตั้งอุปกรณ์ใชก๊้าซเอน็จีวีเป็นเช้ือเพลิงทดแทน โดยสนบัสนุนค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
รถยนตท่ี์เขา้ร่วมโครงการ 5,000 คนัแรก คนัละ 10,000 บาท  (หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ, 10 
มกราคม  2549, www.teenet.tei.or.th)  และธนาคารออมสินใหสิ้นเช่ือเก่ียวกบัการดงักล่าวในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีถูกเป็นพิเศษ  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดแผนการยกเลิกการสนบัสนุนราคาก๊าซ
แอลพีจีในอนาคต  ปัจจุบนัราคาจาํหน่ายก๊าซแอลพีจีในประเทศไทยบวกค่าภาษีประมาณกิโลกรัม
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ละ  3  บาท  บวกค่าการตลาดอีกกิโลกรัมละ  3  บาท  แต่ไดรั้บการชดเชยกิโลกรัมละ  3  บาท
เช่นกนั  1  กิโลกรัม ประมาณ  2  ลิตร  (หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 19  มิถุนายน 2549)  ดงันั้นถา้
เลิกชดเชย ราคาจะแพงข้ึนอีกประมาณลิตรละ 1.50  บาท  หรือกิโลกรัมละ 3  บาท  แต่ถา้ลดภาษีลง
ก็จะขายในราคาเดิมได้อยู่  ซ่ึงก๊าซแอลพีจีท่ีผลิตได้ในประเทศไทย  มีราคาตํ่ากว่าตลาดโลก
ประมาณกิโลกรัมละ  15  บาท)  อยา่งไรก็ตามแผนการท่ีกาํหนดไวน้ี้  อาจทาํใหก๊้าซแอลพีจีมีราคา
สูงข้ึน  และจะกระทบต่อภาคครัวเรือนท่ีใชก๊้าซแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิงทาํอาหาร  ก็อาจเป็นไปไดว้่า
จะมีเลิกชดเชยเฉพาะภาคขนส่ง   

 
 นอกจากน้ีกระทรวงคมนาคมก็ไดเ้ตรียมลดภาษีรถประจาํปีแก่รถใชก๊้าซเอ็นจีวีเหลือ

ร้อยละ  50 สาํหรับประชาชน  และเหลือร้อยละ  25  สาํหรับรถสาธารณะ  คาดว่าจะทาํใหมี้การใช้
ก๊าซเอ็นจีวีเพิ่มข้ึน (กรุงเทพธุรกิจ 19  มิถุนายน  2549, www.thaienergynews.com) และท่ีผ่านมา
ไม่ไดมี้การกาํหนดมาตรฐานการติดตั้งก๊าซแอลพีจีเหมือนกบัก๊าซเอน็จีวี  โดยในเร็ว ๆ น้ีกรมการ
ขนส่งทางบกจะกาํหนดมาตรฐานการติดตั้งก๊าซแอลพีจี  เพื่อเป็นการสกดักั้นอุปกรณ์ติดตั้งก๊าซ 
แอลพีจีจากต่างประเทศให้มากข้ึน  ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงก่อให้เกิดความสับสนในการเลือกใช้
พลงังานทางเลือกใหม่ของผูใ้ชร้ถยนต ์ ระหว่างก๊าซธรรมชาติในยานยนต ์ (NGV)  กบัก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยผูใ้ชร้ถยนตต่์างสบัสนในนโยบายของภาครัฐท่ีผลกัดนัใหใ้ชก๊้าซเอน็จีวี  
แต่ก็เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีแมห้น่วยงานภาครัฐจะไม่มีการสนบัสนุนให้ใชก๊้าซแอลพีจีเลยแมแ้ต่นอ้ย  
แต่สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีปรากฏว่า  ผูใ้ชร้ถยนตย์งัคงไปติดตั้งก๊าซแอลพีจีแทนท่ีจะติดตั้ง
ก๊าซเอน็จีวีตามท่ีหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมแต่อยา่งใด 

 
 ดงันั้นผูท้าํการวิจยัเห็นว่า  ควรมีการศึกษาวิจยัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซ

แอลพีจี  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริโภคสาํหรับรถยนตน์ัง่  ว่าภายหลงัจากการติดตั้งใชก๊้าซแอลพีจี
ในรถยนต์แทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงแลว้มีความคิดเห็นอย่างไร  มีขอ้ดี  ขอ้เสีย  ขอ้เสนอแนะอย่างไร  
ด้วยเหตุผลท่ีว่า  ปัจจุบนัรถยนต์ส่วนบุคคลได้มีแนวโน้มท่ีจะหันมาเลือกใช้ก๊าซเป็นพลงังาน
ทดแทนมากข้ึน  ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ี  จะสามารถช่วยให้ผูบ้ริโภคทราบถึงขอ้ดี ขอ้เสียอนัเกิดจากการ
ใช้ก๊าซแอลพีจีในรถยนต์ในดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้ก๊าซแอลพีจี
หรือไม่  อีกทั้งในแง่ของผูท่ี้สนใจเก่ียวกับการเปิดสถานีบริการ งานวิจยัน้ีก็จะเป็นส่วนหน่ึงท่ี       
จะช่วยประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุนดว้ยเช่นกนั    
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1.2  วตัถุประสงค์ของการทาํวจัิย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริโภคสาํหรับรถยนตน์ัง่ 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีระหว่าง

ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั 
1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีระหว่าง

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีต่างกนั 
 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

1.3.1 ผูบ้ริโภคมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในระดบัสูง 
1.3.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั  มีระดบัการตอบสนองทาง

การตลาดของก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั 
1.3.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั  มีระดบั

การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั   
 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 
1.4.1 ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ผูท่ี้ใชก๊้าซแอลพีจีในรถแทก็ซ่ี และรถยนตน์ัง่ 
1.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 เน้ือหาในการวิจยัคร้ังน้ี  มีขอบเขตดงัน้ี 

  1.4.2.1   คุณสมบติัดา้นประชากรศาสตร์  ศึกษาในเร่ือง  ลกัษณะรถยนตน์ั่ง  
อาย ุ  การศึกษา  อาชีพ  รายได ้  

  1.4.2.2    ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี 
1.4.2.3 ระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี  ภายใตก้าร

ตอบสนองด้าน 4C’s ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า  
(Customer Solution) ดา้นตน้ทุน (Customer Cost) ดา้นความสะดวก 
(Convenience)  และดา้นการติดต่อส่ือสาร  (Communication) 

 1.4.3   ขอบเขตดา้นสถานท่ี   
           เก็บรวบรวมข้อ มูลจากผู ้ท่ี ใช้ ก๊ าซแอลพี จีสําห รับรถยนต์นั่ ง ใน เขต  

กรุงเทพมหานคร 
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 1.4.4    ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
    ระยะเวลาในการวิจยั  เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม  2549 – เมษายน  2550 
 1.4.5    ขอบเขตดา้นตวัแปร 

1.4.5.1  ตวัแปรอิสระ 
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่  ลักษณะรถยนต์นั่ง  อาย ุ 

การศึกษา  อาชีพ  รายได ้
2)  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี 

1.4.5.2   ตวัแปรตาม 
   ระดับการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี   ภายใต้การ

ตอบสนองดา้น 4C’s  ไดแ้ก่  ดา้นการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้  ดา้นตน้ทุน  
ดา้นความสะดวก  และดา้นการติดต่อส่ือสาร 

 
1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ผูป้ระกอบการสถานีบริการก๊าซ  สามารถนาํขอ้คน้พบไปวางแผนการตลาด
ก๊าซแอลพีจีใหดี้ยิง่ข้ึน 

1.5.2 นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  และใช้เป็นแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาของรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชก๊้าซแอลพีจี 

1.5.3 เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย   นักศึกษาหรือผู ้สนใจทั่วไปนําข้อมูลจากผล
การศึกษาน้ีไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 
1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ  
 การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี  ระดบัการตอบสนองทางการตลาดของ
ก๊าซแอลพีจีดา้น  4C’s  ไดแ้ก่  การแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้  (Customer Solution)  ตน้ทุนของก๊าซ 
(Customer Cost)  ความสะดวก  (Convenience)  และการติดต่อส่ือสาร (Communication) 
 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  หมายถึง  รถยนต์ท่ีดดัแปลงเคร่ืองยนต์ให้สามารถใชก้บัก๊าซ
แอลพีจีแทนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 รถยนตแ์ทก็ซ่ี  หมายถึง  รถยนตท่ี์ใชข้นส่งคนโดยสาร  โดยใชก๊้าซแอลพีจีแทนนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง 

DPU



 7 

 
บทที ่ 2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การวิจยั  เร่ือง  “การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี  ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคสําหรับรถยนตน์ั่ง”  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาทฤษฎี  แนวความคิด  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการวิจยั  โดยนาํเสนอตามลาํดบั  ดงัน้ี 

2.1 ความรู้เก่ียวกบัปิโตรเลียม 
2.2 ความรู้เก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี 
2.3 ประโยชน์ของก๊าซแอลพีจี 
2.4 สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของประเทศไทย 
2.5 แนวความคิดเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 
2.6 แนวความคิดเก่ียวกบั  4C’s   
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ความรู้เกีย่วกบัปิโตรเลยีม 
 ความหมายของปิโตรเลียม 
 ปิโตรเลียม มาจากคาํในภาษาละติน 2 คาํ คือ เพตรา แปลว่า หิน และ โอเลียม ซ่ึง
แปลวา่ นํ้ามนั รวมความแลว้หมายถึง  นํ้ามนัท่ีไดจ้ากหิน 
 ตามนิยาม ปิโตรเลียม  หมายถึง  สารไฮโดรคาร์บอนท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  มีธาตุ
ท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกั  2  ชนิด  คือ  คาร์บอนและไฮโดรเจน โดยอาจมีธาตุอโลหะชนิดอ่ืน เช่น 
กาํมะถนั  ออกซิเจน  ไนโตรเจน ฯลฯ  ปนอยู่ดว้ย  ปิโตรเลียมเป็นไดท้ั้งของแข็ง ของเหลว หรือ
ก๊าซ  ข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบของปิโตรเลียมเองเป็นสําคญั  นอกจากน้ีความร้อนและความกดดนั
ของสภาพแวดล้อมท่ีปิโตรเลียมนั้ นถูกกักเก็บก็มีส่วนในการกําหนดสถานะของปิโตรเลียม  
ปิโตรเลียม แบ่งตามสถานะท่ีสาํคญัได ้ 2  ชนิด คือ  นํ้ามนัดิบ  และก๊าซธรรมชาติ  

นํ้ามนัดิบ 
 สถานะตามธรรมชาติ นํ้ ามนัดิบเป็นของเหลว  ประกอบดว้ยสารไฮโดรคาร์บอนชนิด

ระเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่   ท่ีเหลือเป็นสารกาํมะถนั ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซด์อ่ืน  
นํ้ามนัดิบแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ตามคุณสมบติัและชนิดของไฮโดรคาร์บอนท่ีเป็นองคป์ระกอบ 
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คือ นํ้ามนัดิบฐานพาราฟิน นํ้ามนัดิบฐานแอสฟัลท ์ และนํ้ ามนัดิบฐานผสม นํ้ามนัดิบทั้ง 3 ประเภท  
เม่ือนาํไปกลัน่จะใหผ้ลิตภณัฑน์ํ้ ามนัในสดัส่วนท่ีแตกต่างกนั 
 ก๊าซธรรมชาติ 

 ก๊าซธรรมชาติเป็นปิโตรเลียมท่ีอยูใ่นรูปของก๊าซ  ณ  อุณหภูมิและความกดดนัท่ีผวิโลก  
ก๊าซธรรมชาติประกอบดว้ยสารไฮโดรคาร์บอนเป็นหลกั  อาจมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95 ส่วนท่ี
เหลือ  ไดแ้ก่  ไนโตรเจน  และคาร์บอนไดออกไซด ์ บางคร้ังจะพบไฮโดรเจนซลัไฟดป์ะปนอยูด่ว้ย  
ไฮโดรคาร์บอนในก๊าซธรรมชาติ  จดัอยู่ในอนุกรมพาราฟิน มีสภาพอ่ิมตวัในบรรยากาศ  และไม่
เปล่ียนแปลงทางเคมีใด ๆ ในสภาวะปกติ  ไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มน้ีมีเทนมีนํ้ าหนกัเบาท่ีสุด  และ
จุดเดือดตํ่าท่ีสุด  มีอยูใ่นก๊าซธรรมชาติมากท่ีสุดถึงร้อยละ 70 ข้ึนไป 

 ก๊ าซธรรมชาติ  ในท่ี น้ี  หมายรวมถึง  ก๊ าซธรรมชาติ เหลว  ซ่ึ งประกอบด้วย
ไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มเดียวกันกับก๊าซธรรมชาติ  แต่มีปริมาณคาร์บอนอะตอมในโครงสร้าง
โมเลกุลมากกว่าก๊าซธรรมชาติเม่ืออยู่ในแหล่งกกัเก็บใตผ้ิวโลกซ่ึงมีอุณหภูมิและความดนัสูงจะมี
สภาพเป็นก๊าซ  และจะกลายสภาพเป็นของเหลวเม่ือข้ึนมาสู่พื้นผวิจึงเรียกวา่  “ก๊าซธรรมชาติเหลว” 

กาํเนิดของปิโตรเลียม 
 ปิโตรเลียมถือกาํเนิดมาจากส่ิงท่ีมีชีวิตหลายสิบหลายร้อยลา้นปีก่อน  เม่ือส่ิงมีชีวิตอยู่
กระจดักระจายทัว่ไปทั้งบนบกและในทะเล  ส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีเม่ือตายลงบางส่วนจะเน่าเป่ือยผุพงั 
และยอ่ยสลายกลายเป็นธาตุ  แต่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส่ิงมีชีวิตจึงยอ่ยสลายเป็นปิโตรเลียม 
เร่ิมตน้จากอินทรียส์ารสะสมตวัอยูก่บัตะกอนดินเลน  เม่ือผวิโลกเกิดการเปล่ียนแปลงในเวลาต่อมา  
ส่วนของตะกอนน้ีจะจมตวัลงเร่ือย ๆ พร้อม ๆ กบัเกิดการเปล่ียนแปลงในสารอินทรียเ์หล่านั้น โดย
อิทธิพลของความร้อนและความกดดันภายใต้ชั้ นธรณี  ทาํให้เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลง
สารอินทรียจ์ากกรดฟุลวิค  เป็นฮิวมิน  คีโรเจนและปิโตรเลียมในท่ีสุด  จากการศึกษาสารคีโรเจน 
พบว่า  ตน้กาํเนิดของปิโตรเลียมในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นพืช และสัตวซ่ึ์งอาศยัอยู่ทั้งบนบก
และในทะเล  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาหร่ายในทะเลสาบนํ้าจืด 

แหล่งปิโตรเลียม 
 ปิโตรเลียมส่วนท่ีเป็นของเหลวและก๊าซ  จะไหลซึมออกจากชั้นหินให้กาํเนิดไปตาม
ช่องแตก รอยแยก  และรูพรุนของหิน โดยแรงเหน่ียวนาํจากความแตกต่างของความกดดนัไปสู่การ
สะสมตวัในชั้น  หรือโครงสร้างท่ีถูกปิดกั้นเรียกว่า  แหล่งกกัเก็บปิโตรเลียม  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ  2 
ประการ คือ  
 1.  หินท่ีมีรูพรุน โพรง  หรือช่องแตก  ท่ีสามารถใหปิ้โตรเลียมอยูไ่ด ้ เช่น  หินกรวดมน 
หินทราย  หินปูน  หินโดโลไมฅ ์ ฯลฯ  
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 2. ชั้นหินเน้ือละเอียด  ปิดกั้นด้านบนมิให้ปิโตรเลียมเล็ดลอดผ่านออกไปได้ เช่น 
หินดินดาน ทั้ งสองประการน้ีประกอบกันเป็นโครงสร้างทางธรณี ในรูปลักษณะต่าง ๆ เช่น 
โครงสร้างรูปประทุนควํ่า  โครงสร้างรูปโดม  หรือโครงสร้างรูปตา  เป็นตน้  โดยธรรมชาติภายใน
แหล่งกกัเกบ็ปิโตรเลียมมกัประกอบไปดว้ยนํ้า  นํ้ามนั  และก๊าซธรรมชาติ  ท่ีมีการวางตวักนัเป็นชั้น
ตามลาํดบัความหนาแน่น  โดยชั้นนํ้าจะอยูล่่างสุด  และชั้นก๊าซธรรมชาติจะอยูบ่นสุด   
 แหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมจะเป็นแหล่งปิโตรเลียมไดก้็ต่อเม่ือมีปริมาณปิโตรเลียมมาก
เพียงพอต่อการลงทุนนาํข้ึนมา  และคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ  ดงันั้น แหล่งปิโตรเลียมหน่ึง ๆ อาจเป็น
แหล่งกกัเกบ็ขนาดใหญ่เพียงแหล่งเดียว  หรือประกอบดว้ยแหล่งกกัเก็บขนาดเลก็หลาย ๆ แหล่งซ่ึง
อยูใ่กลเ้คียงกนักไ็ด ้
 การสาํรวจหาแหล่งปิโตรเลียม 
 ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรท่ีอยู่ใตดิ้น เม่ือมีความตอ้งการใช้  จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้ง
สาํรวจ  การสาํรวจหาแหล่งปิโตรเลียมในอดีตอาจทาํไดง่้ายเพียงคน้หาร่องรอยของนํ้ ามนับนพ้ืนผวิ
ดิน  ต่อมาเม่ือปริมาณการใชปิ้โตรเลียมมีเพิ่มมากข้ึนแหล่งท่ีคน้หาไดโ้ดยง่ายมีน้อยลง  จึงตอ้งมี
การสํารวจหาในทางลึกมากข้ึนจากแหล่งท่ีมีอยู่บนบกลงสู่แหล่งในทะเล  และจากทะเลนํ้ าต้ืนสู่
ทะเลนํ้ าลึกยิ่งข้ึนไป  เทคนิคในการสํารวจก็ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและ
สลบัซบัซอ้นยิ่งข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงในการสาํรวจแหล่งปิโตรเลียม แทจ้ริงแลว้เป็นการสาํรวจหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเพื่อการพฒันานาํปิโตรเลียมข้ึนมาใชใ้นอนาคต  ในเบ้ืองตน้ตอ้งพิสูจน์ทราบ
การมีอยู่จริงของปิโตรเลียมเสียก่อน  หลงัจากนั้นจะวิเคราะห์หาชนิดและคุณภาพของปิโตรเลียม 
ขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการสํารวจวดัรูปทรง  ขนาด และขอบเขต  ซ่ึงนาํมาใช้ในการประเมินหา
ปริมาณสํารองของปิโตรเลียม  นอกจากน้ีขอ้มูลทางดา้นวิศวกรรม  เช่น  อุณหภูมิ  ความกดดนั  
และอตัราการไหล  ซ่ึงใชใ้นการประเมินความสามารถในการผลิตปิโตรเลียมของแหล่งจะไดรั้บ
การบนัทึกไวทุ้กขั้นตอน และเม่ือประมวลกับขอ้มูลการตลาดแลว้  จึงสามารถสรุปเป็นแหล่ง
ปิโตรเลียมได ้

 ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ลว้นไดม้าจากการสํารวจทั้งส้ิน  ดงันั้นโดยยุทธศาสตร์อนัชาญ
ฉลาดของมนุษย ์จึงเร่ิมตน้จากการสาํรวจท่ีลงทุนตํ่าก่อนแลว้ขยบัข้ึนไปตามลาํดบั จากนอ้ยไปหา
มาก  คือการสาํรวจธรณีวิทยา  การสาํรวจธรณีฟิสิกส์  และการเจาะสาํรวจ 
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ประโยชน์ของปิโตรเลียม 
 ปิโตรเลียม เป็นทรัพยากรพลงังานท่ีสาํคญั  และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ให้แก่โลกตลอดช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา  มีการใชปิ้โตรเลียมเป็นเช้ือเพลิงพ้ืนฐานการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับอุตสาหกรรมและเคมีภณัฑห์ลายชนิด เช่น
ใชก๊้าซธรรมชาติ  และนํ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ซ่ึงไดรั้บประโยชน์และความ
สะดวกสบายมากมายจากไฟฟ้าท่ีผลิตได ้

 ในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ  เราจะไดก๊้าซหุงตม้  คาร์บอนไดออกไซด์  มีเทน       
อีเทน และบิวเทน ซ่ึงเป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกหลายประเภท  ปัจจุบนั
พลาสติกเป็นท่ีนิยมใชแ้พร่หลายในกิจกรรมหลายดา้น  ผลจากการกลัน่นํ้ ามนัดิบเราจะไดน้ํ้ ามนั
เบนซิน  ดีเซล  นํ้ ามนัก๊าด  นํ้ ามนัเตา  ก๊าซหุงตม้ ฯลฯ เราใช้เช้ือเพลิงเหล่าน้ีสําหรับเคร่ืองยนต ์
เคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

 การพฒันาทรัพยากรปิโตรเลียมของไทย 
 พ.ศ. 2431  ประเทศไทยเร่ิมมีการใชปิ้โตรเลียมเป็นคร้ังแรกในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  โดยไดเ้ร่ิมนาํเขา้นํ้ ามนัก๊าดเป็นคร้ังแรกจากประเทศรัสเซีย 
 พ.ศ. 2435  มีการใชปิ้โตรเลียมมีเพิ่มมากข้ึนตามความเจริญเติบโตของบา้นเมือง  เร่ิมมี

บริษทันํ้ามนัแรกคือ  บริษทั รอยลัดทัช ์ เชลล ์ ทรานสปอร์ตแอนดเ์ทรดด้ิง 
 พ.ศ. 2464  เร่ิมมีการสาํรวจหาแหล่งนํ้ ามนัเป็นคร้ังแรก  และ 2  ปีหลงัจากนั้น ไดพ้บ

แหล่งนํ้ ามนัแห่งแรกในประเทศไทยท่ีอาํเภอฝาง  จังหวดัเชียงใหม่  อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการ
พฒันาข้ึนมาใชโ้ดยทนัที  กระทัง่ระหว่าง  พ.ศ. 2490-2499  ไดมี้การเจาะสาํรวจเพ่ิมเติม  และ
สามารถผลิตนํ้ ามนัดิบไดป้ระมาณวนัละ 20 บาร์เรล นํ้ ามนัดิบท่ีผลิตไดน้าํไปใชเ้ป็นยางมะตอย 
จากนั้นไม่นานจึงไดมี้การผลิตอยา่งจริงจงั   พร้อมกบัทาํการกลัน่ ณ โรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีก่อสร้างข้ึนใน
แหล่งนั้น 

 พ.ศ. 2502  เปิดโอกาสใหบ้ริษทัต่างชาติไดส้าํรวจหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศเป็น
คร้ังแรก  และบริษทัเอกชนรายแรกคือ บริษทัยเูนียน ออยล ์แห่งสหรัฐอเมริกา 

 พ.ศ. 2511 ยคุใหม่ของการสาํรวจปิโตรเลียมเร่ิมข้ึน เม่ือรัฐบาลอนุญาตใหบ้ริษทัเอกชน
เขา้มาสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใตพ้ระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 

 พ.ศ. 2514  เพื่อใหก้ารประกอบกิจการปิโตรเลียมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงไดมี้
การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัปิโตรเลียม  และพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  เพื่อเป็น
กฎหมายหลกัในการควบคุมการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมของผูรั้บสมัปทาน 
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 จนถึง พ.ศ. 2545  รัฐบาลโดยกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม ไดป้ระกาศ
เชิญชวนใหบ้ริษทันํ้ ามนัยืน่ขอสัมปทานเพ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมไปแลว้รวม 18 คร้ัง ผล
การสาํรวจพบแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล แลว้รวม  55  แหล่ง  มีปริมาณสาํรองท่ี
ประเมินไดแ้ลว้  ดงัน้ี   

 นํ้ามนัดิบ 806 ลา้นบาร์เรล  ก๊าซธรรมชาติเหลว 688 ลา้นบาร์เรล  และก๊าซธรรมชาติ 32 
ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ุต 

 ผลประโยชน์ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
 ผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยตรง                
มี  3  ประเภท  คือ  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ  ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 

 1.  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   
 จดัเกบ็จากผูรั้บสมัปทานท่ีมีการผลิตและขายปิโตรเลียม  โดยแบ่งเก็บตามประเภทของ

ผูรั้บสมัปทานซ่ึงมี  2  กลุ่ม คือ 
  1.  ผูรั้บสัมปทานกลุ่มท่ี 1  อยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัปิโตรเลียมก่อนการ

แกไ้ขในปี  2532  เสียค่าภาคหลวงในอตัราร้อยละ 12.5 ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขาย  ไดแ้ก่  ผูรั้บ
สัมปทานในแหล่งก๊าซของบริษทัยูโนแคล  กลุ่มแหล่งนํ้ ามนัสิริกิต์ิ แหล่งก๊าซนํ้ าพอง แหล่ง
นางนวล  และแหล่งบงกช 

  2.  ผูรั้บสัมปทานกลุ่มท่ี 2  อยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัปิโตรเลียมหลงัการ
แกไ้ขในปี  2532   เสียค่าภาคหลวงในอตัราแบบขั้นบนัไดตามระดบัการผลิตในอตัราร้อยละ  5-15   ของ
มูลค่าปิโตรเลียมท่ีขาย  ไดแ้ก่ผูรั้บสัมปทานในแหล่งนํ้ ามนักาํแพงแสนและอู่ทอง  แหล่งนํ้ ามนับึงหญา้
และบึงม่วง แหล่งนํ้ามนัวีเชียรบุรีและศรีเทพ  และแหล่งนํ้ามนัทานตะวนัและเบญจมาศ 

  ตั้งแต่เร่ิมการผลิตในปี 2524 จนถึงเดือนธนัวาคม 2544 จดัเก็บค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมไดเ้ป็นเงิน 87,238  ลา้นบาท  เป็นค่าภาคหลวงจากก๊าซธรรมชาติ 57,086 ลา้นบาท ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว 15,299 ลา้นบาท และนํ้ามนัดิบ 14,852 ลา้นบาท   

 2.  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
 เป็นหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดข้ึนตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2532  ใช้

บงัคบัสําหรับผูรั้บสัมปทานปิโตรเลียมท่ีได้รับสัมปทานตั้งแต่ปี 2532 เป็นตน้มา ในกรณีผูรั้บ
สัมปทานพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หรือไดรั้บประโยชน์จากการท่ีนํ้ ามนัดิบในตลาดโลกมี
ราคาสูงมาก ซ่ึงมีผลให้ราคานํ้ ามนัในประเทศสูงข้ึน  หรือในกรณีท่ีตน้ทุนการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมตํ่ามาก  ทาํให้ผูรั้บสัมปทานมีกาํไรส่วนเกินมาก  จึงตอ้งจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษให้แก่รัฐซ่ึงคาํนวณจากกาํไรปิโตรเลียมก่อนหักภาษีเงินได ้ หากปีใดไม่มีกาํไรเกิดข้ึนก็ไม่
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ตอ้งเสีย  ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์จากสถานการณ์นํ้ ามนัในปัจจุบนัแหล่งปิโตรเลียมขนาดเลก็จะไม่มีภาระ
การชาํระผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ  เพราะไม่มีกาํไรส่วนเกินถึงเกณฑท่ี์จะถูกเรียกเกบ็ 
 3.  ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 
  จดัเก็บในอตัราร้อยละ 50  จากกาํไรสุทธิท่ีผูไ้ดรั้บสัมปทานไดรั้บจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม  ตั้งแต่เร่ิมมีการผลิต จนถึงปี 2544 จดัเก็บภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมไดร้วมทั้งส้ิน 
84,313 ลา้นบาท  นอกจากนั้นรัฐยงัไดรั้บผลประโยชน์ทางออ้มในรูปการจา้งแรงงานในประเทศ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยเีก่ียวกบัการประกอบกิจการปิโตรเลียม  ประหยดัเงินตราท่ีตอ้งสั่งซ้ือนํ้ ามนั
จากต่างประเทศ  และทาํให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองทางดา้นพลงังาน  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการ          
เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ  (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ.  กระทรวงพลงังาน : 
www.dmf.go.th) 
  
คุณสมบติัของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 1.  คุณสมบติัทางเคมี  
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประกอบดว้ยไฮโดรคาร์บอน ท่ีมีส่วนประกอบของ
คาร์บอน (C) 3 อะตอม และคาร์บอน (C) 4 อะตอม ใน 1 โมเลกุล ไฮโดรคาร์บอนกลุ่มน้ี
ประกอบดว้ย  โพรเพน (propane)  โพรปิลิน (porpylene)  บิวเทน (butane)  บิวทิลีน (butylene) 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีปรากฏอยู่ในส่วนผสมของก๊าซปิโตรเลียมเหลว อาจแบ่งเป็น  2  
กลุ่มใหญ่  คือ  
 1.  กลุ่มไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตวั (saturated hydrocarbon) ไดแ้ก่ โพรเพน (propane)     
นอร์มลับิวเทน (n-butane) ไอโซบิวเทน (iso-butane)  

 2.  กลุ่มไฮโครคาร์บอนไม่อ่ิมตวั (unsaturated hydrocarbon) ได้แก่ โปรปิลีน 
(propylene) นอร์มลับิวทิลีน (n-butylene) ไอโซบิวทิลีน (iso-butylene) 
 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีได้มาจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติจะประกอบด้วย        
โพรเพน (propane) เป็นส่วนใหญ่  สัดส่วนของ C3 และ C4 ข้ึนอยูก่บัแหล่งของก๊าซธรรมชาติ หาก
ไดจ้ากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัดิบ จะประกอบดว้ยบิวเทน (butane) เป็นส่วนใหญ่ และอาจมีการ
ผสม C3 และ C4 ในรูปของไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ิมตวั (un-saturated hydrocarbon) ซ่ึงมกั
ประกอบดว้ยโปรปิลีน (propylene)  นอร์มลับิวทิลีน (n-butylene) ไอโซบิวทิลีน (iso-butylene) 
และ butylene-2 
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 2.  คุณสมบติัทางกายภาพ 
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใชก้นัอยูมี่ 2 สถานะ คือ ของเหลวและก๊าซ ดงันั้น จาํเป็นตอ้ง
ทราบถึงคุณสมบติัทางกายภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งสองสถานะ ดงัน้ี 
  1.  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเม่ืออยูใ่นสถานะเป็นของเหลว 
   จุดเดือด และสภาวะวิกฤติ 

   เน่ืองจากแอลพีจีมีจุดเดือดตํ่ามาก คือ โพรเพน มีจุดเดือดเท่ากบั –42 องศา
เซลเซียส  นอร์มลับิวเทนเท่ากบั  -0.5  องศาเซลเซียส  ไอโซบิวเทนเท่ากบั – 11.7 องศาเซสเซียส  
ดงันั้น     แอลพีจีมีสถานะเป็นก๊าซท่ีอุณหภูมิปกติและความดนับรรยากาศเวน้เสียแต่จะถูกอดัให้
เป็นของเหลวอยู่ในถงัภายใตค้วามดนัหรือนาํถงัไปแช่เยน็เอาไว ้ ค่าความดนัท่ีทาํให้แอลพีจีเป็น
ของเหลว  คือ  ค่าความดนัไอ (vapor pressure)  เช่น  ท่ีอุณหภูมิ  15  องศาเซสเซียส ความดนัไอ
ของโพรเพนเท่ากบั 7.3  บรรยากาศ และท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน ค่าความดนัไอก็จะสูงข้ึนดว้ย  โพรเพนท่ี
อุณหภูมิ  96.67  องศาเซลเซียส   ความดนัท่ีใชอ้ดัเท่ากบั 41.94 บรรยากาศ  เม่ืออุณหภูมิสูงกว่าน้ี    
โพรเพนจะไม่เป็นของเหลว  แมว้า่จะอดัดว้ยความดนัมากกวา่  41.94  บรรยากาศ 
   ความหนาแน่น ปริมาตรจาํเพาะและความถ่วงจาํเพาะ 
  ความหนาแน่น  คือ  อตัราส่วนของนํ้ าหนกัต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรเช่น ท่ีอุณหภูมิ 
15.5  องศาเซสเซียส  ความหนาแน่นของโพรเพนมีค่าเท่ากบั 507 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
สาํหรับส่วนกลบัของความหนาแน่นก็คือ ปริมาตรจาํเพาะ โพรเพนมีค่าปริมาตรจาํเพาะเท่ากบั 2 
ลูกบาศกเ์มตรต่อตนั  ดงันั้นถา้ตอ้งการเก็บโพรเพนไวใ้ช ้ 10 วนั โดยในแต่ละวนัมีความตอ้งการ 
0.5 ตนั จะตอ้งใชถ้งัท่ีมีขนาดความจุอยา่งนอ้ยท่ีสุด 10 ลูกบาศกเ์มตร  สาํหรับค่าความถ่วงจาํเพาะ
จะแสดงถึงอตัราส่วนของความหนาแน่นระหวา่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีอุณหภูมิใดอุณหภูมิหน่ึงกบั
นํ้าท่ีอุณหภูมิ  4  องศาเซลเซียส  
 ดงันั้นก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานะท่ีเป็นของเหลวจะเบากว่านํ้ า  ถา้เกิดมีก๊าซร่ัว
ข้ึนในขณะท่ีอุณหภูมิโดยรอบในขณะนั้นตํ่ามาก และก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิดไหลลงไปในราง
ระบายนํ้ า  คูคลอง  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวก็จะลอยไปกบันํ้ า ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดอคัคีภยัในทอ้งท่ี
ห่างไกลจากบริเวณท่ีก๊าซปิโตรเลียมเหลวร่ัวออกไปได ้  นอกจากน้ีอุณหภูมิยงัมีผลต่อค่าความ
หนาแน่น  คือเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ความหนาแน่นของสารเม่ืออยูใ่นสถานะของเหลวจะลดลง 
 ความหนืด 
 ความหนืด (ความขน้ใส)  คือ  ความสามารถในการตา้นทานการไหลของของไหล 
(ของเหลวหรือก๊าซ)  ท่ีมีต่อภาชนะหรือท่อ ของไหลต่างชนิดกนัจะมีความหนืดแตกต่างกนั  จะเห็น
ไดว้่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลวจะมีความหนืดนอ้ยมาก (ความหนืดของนํ้ าเท่ากบั 1 
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เซนติพอยส์)  จากคุณสมบติัอนัน้ีทาํใหก๊้าซเหลวร่ัวซึมไดง่้ายกว่าของเหลวชนิดอ่ืน  และนอกจากน้ี
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่มีคุณสมบติัในการหล่อล่ืน  เน่ืองจากมีความหนืดตํ่า อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ป๊ัม จึงมีการสึกหรอสูง  เพราะฉะนั้ นอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงต้อง
ออกแบบใหเ้หมาะสมทนต่อการสึกหรอและแรงดนัสูงได ้ อน่ึง  อุณหภูมิจะมีผลต่อความหนืดของ
ของไหล  กล่าวคือ  ของไหลท่ีมีสถานะเป็นของเหลวเม่ืออุณหภูมิ สูงข้ึน ค่าความหนืดจะลดลง แต่
ถา้เป็นก๊าซเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนค่าความหนืดกสู็งข้ึนดว้ย 

 ความดนัไอ (Vapor Pressure)  
 ก๊าซแอลพีจีเม่ือถูกบรรจุอยู่ในภาชนะปิดภายใตค้วามดนัจะมีสถานะเป็นของเหลว 
แอลพีจีเหลวจะระเหยเป็นไอเตม็ช่องวา่งท่ีอยูเ่หนือระดบัส่วนท่ีเป็นของเหลวจนกระทัง่ถึงจุดอ่ิมตวั 
(Saturation point) จึงจะหยดุระเหย ค่าความดนัของก๊าซแอลพีจีท่ีจุดอ่ิมตวัน้ีเรียกว่า “ค่าความดนัไอ
อ่ิมตวั”   
 ค่าความดันไออ่ิมตวัเป็นตวับ่งบอกคุณสมบติัการระเหย (volatility) ของสาร 
กล่าวคือ  ถา้สารใดมีความดนัไอสูง  แสดงว่าสารนั้นสามารถระเหยไดเ้ร็ว  และเป็นค่าท่ีข้ึนกบั
อุณหภูมิโดยตรง  กล่าวคือถา้อุณหภูมิสูง  ค่าความดนัไออ่ิมตวักสู็งข้ึนดว้ย 
 ความร้อนแฝงในการระเหย 
 ความร้อนแฝงในการระเหย  คือ  ปริมาณความร้อนท่ีตอ้งใชใ้นการระเหยต่อหน่วย
นํ้ าหนกัของสาร  เพ่ือเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซท่ีจุดเดือดปกติ  (ณ ความดนับรรยากาศ)  
หรือปริมาณความร้อนท่ีตอ้งถูกดึงออกต่อหน่วยนํ้ าหนกัของสารเพื่อให้ไดก้ลัน่ตวัเป็นของเหลวท่ี
ความดนับรรยากาศ  และค่าความร้อนแฝงจะมีค่าลดลงเม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงก๊าซปิโตรเลียม
เหลวมีค่าความร้อนแฝงนอ้ยกวา่นํ้ามาก  ดงันั้น  เม่ือก๊าซถูกปล่อยออกจากภาชนะเก็บ  ก๊าซเหลวจะ
ระเหย   การท่ีก๊าซเหลวระเหยไดต้อ้งไดรั้บความร้อนหรือดึงความร้อนจากบริเวณใกลเ้คียงซ่ึงจะทาํ
ใหบ้ริเวณท่ีถูกดึงความร้อนไปจะมีความเยน็จดั  เพราะฉะนั้นถา้ก๊าซเหลวร่ัวมาถูกผวิหนงัหรือส่วน
หน่ึงส่วนใดของร่างกายจะทาํใหผ้วิหนงัหรือส่วนของร่างกายนั้นไดรั้บความเยน็จดัจนถึงกบัไหม ้
 ความร้อนจาํเพาะ 
 ค่าความร้อนจาํเพาะ  คือ  ปริมาณความร้อนท่ีทาํให้วตัถุหน่ึงหน่วยนํ้ าหนักมี
อุณหภูมิสูงข้ึนหน่ึงองศา  มีหน่วยเป็นกิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม/องศาเซลเซียส หรือ บีทียู/ปอนด์/    
องศาฟาเรนไฮต ์  
 สมัประสิทธ์ิการขยายตวั  
 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีสัมประสิทธ์ิการขยายตวัท่ี 15  องศาเซลเซียส  สาํหรับบิวเทน
อุณหภูมิยิง่สูงการขยายตวัยิง่มาก   ดงันั้น   การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถงัจะตอ้งเหลือท่ีว่าง
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เหนือก๊าซเหลวไว ้ โดยในส่วนของช่องว่างน้ีจะมีไอก๊าซอยู่ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความดนัท่ี
เกิดการขยายตวัของของเหลวในกรณีท่ีก๊าซไดรั้บความร้อนผิดปกติ  นอกจากน้ีระบบท่อส่งต่าง ๆ 
ท่ีส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาํเป็นตอ้งมีกลอุปกรณ์นิรภยัแบบระบาย (hydrostatic relief valve) ไวใ้น
ระบบดว้ยซ่ึงเป็นอุปกรณ์สาํคญัตวัหน่ึง 
 
 2.  คุณสมบติัทางกายภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว เม่ืออยูใ่นสถานะเป็นก๊าซ 
 ความหนาแน่น ปริมาตรจาํเพาะและความถ่วงจาํเพาะ 
 ค่าความถ่วงจาํเพาะของก๊าซปิโตรเลียมเหลวเม่ือเป็นก๊าซจะแสดงถึงอตัราส่วนของ
ความหนาแน่นระหว่างก๊าซกบัอากาศท่ีอุณหภูมิและความดนัเดียวกนั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่าเป็น
ตวัเลขท่ีช้ีให้เห็นว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเม่ือเป็นก๊าซจะหนักเป็นก่ีเท่าของอากาศ  (เม่ือความ
หนาแน่นของอากาศ = 1 ท่ีอุณหภูมิ 15.5 °C  (60°F)  ณ ความดนับรรยากาศ โพรเพนมีค่าความ
ถ่วงจาํเพาะเม่ือเป็นก๊าซ = 1.5  บิวเทนมีค่าความถ่วงจาํเพาะเม่ือเป็นก๊าซ = 2.0)  ดงันั้นก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในสถานะท่ีเป็นก๊าซจะหนกักว่าอากาศ  เม่ือเกิดการร่ัวไหลข้ึนก๊าซจะไปรวมตวัอยู่
ในท่ีตํ่า   และถา้บริเวณท่ีตํ่านั้นเป็นรางระบายนํ้ าหรือคูคลอง ก๊าซอาจจะไหลตามนํ้ าไป ทาํให้เกิด
อุบติัเหตุไฟไหม ้ ณ  จุดซ่ึงห่างไกลจากบริเวณท่ีก๊าซร่ัวได ้
 ความหนืด 
 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานะของก๊าซจะมีความหนืดสูงข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 

 ช่วงการลุกไหม ้ 
 ก๊าซท่ีสันดาปไดจ้ะมีช่วงส่วนผสมกบัอากาศเพียงช่วงเดียวท่ีจุดไฟแลว้ลุกไหมไ้ด ้
เพราะมีอากาศผสมอยูใ่นปริมาณท่ีพอเหมาะ   ช่วงการลุกไหมไ้ดจ้ะแสดงค่าเป็นอตัราส่วนร้อยละ 
ปริมาตรก๊าซต่ออากาศค่าทางด้านความเข้มข้นสูงของช่วงการลุกไหม้  เรียกว่า  ค่าขอบบน        
ส่วนทางดา้นตํ่าเรียกว่า  ค่าขอบล่าง   ก๊าซแอลพีจีจะสามารถลุกไหมห้รือติดไฟไดก้็ต่อเม่ือมีก๊าซ
ผสมอยูใ่นอากาศ  2-9%   คือ  ถา้มีก๊าซแอลพีจีต ํ่ากวา่   2  ส่วน  หรือมากกวา่  9   ส่วน  ในส่วนผสม
ของก๊าซกบัอากาศ 100 ส่วน   ส่วนผสมนั้นกจ็ะไม่ติดไฟ 
 อุณหภูมิของจุดติดไฟ  
 เม่ือค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิใหก้บัเช้ือเพลิงจนเลยอุณหภูมิค่าหน่ึงแลว้ เช้ือเพลิงก็จะเร่ิม
ลุกไหมเ้อง  แมจ้ะไม่มีประกายไฟหรือสาเหตุของการติดไฟ อุณหภูมิตํ่าสุดท่ีเร่ิมเกิดการลุกไหม้
ตามธรรมชาติน้ีเรียกว่า  อุณหภูมิของจุดติดไฟ (Ignition Temperature)  เน่ืองจากอุณหภูมิจุดติดไฟ
ของโพรเพน  คือ 460-580  องศาเซลเซียส   และของบิวเทนคือ 410-550  องศาเซลเซียส  ดงันั้น 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงติดไฟไดย้ากกว่าเม่ือเทียบกบันํ้ ามนัเบนซินซ่ึงมีจุดติดไฟ 280-430  องศา
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เซลเซียส และนํ้ ามนัดีเซล 250-340  องศาเซลเซียส  ดงันั้นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจึงกล่าวไดว้่าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวมีความปลอดภยัสูงกวา่ 
 อุณหภูมิของเปลวไฟ  
 อุณหภูมิของเปลวไฟท่ีไดจ้ากการเผาไหมข้องแอลพีจีสูงมากพอท่ีจะหลอมโลหะ
ต่าง ๆ ได ้ เช่น หลอมเหลก็  ทองเหลือง อลูมิเลียม และแกว้ เป็นตน้ โดยโพรเพน  มีอุณหภูมิของ
เปลวไฟในอากาศ 1,930  องศาเซลเซียส และบิวเทน 1,900  องศาเซลเซียส   ดงันั้นจึงเหมาะสาํหรับ
งานอุตสาหกรรมหลอมโลหะ   นอกจากน้ียงัสามารถนาํไปใชใ้นการอบเคร่ืองเคลือบดินเผา  อบสี 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ค่าออกเทน  
 ก๊าซแอลพีจีมีค่าออกเทนสูง ประมาณ 95-110 ซ่ึงสูงกว่าค่าออกเทนของนํ้ ามนั
เบนซิน จึงเหมาะกบัการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของรถยนตม์าก 
 อตัราส่วนปริมาตรของเหลว/ก๊าซ 
 แอลพีจีเหลวเม่ือระเหยและเปล่ียนสถานะไปเป็นก๊าซ  ปริมาตรจะเปล่ียนแปลงไป
อยา่งมาก  กล่าวคือ  ท่ีอุณหภูมิ 15.5  องศาเซลเซียส  (60 °F)  โพรเพนเหลว 1 หน่วยปริมาตร เม่ือ
กลายเป็นก๊าซจะมีปริมาตรเป็น 274 หน่วย ส่วนบิวเทนเหลว 1 หน่วยปริมาตร เม่ือกลายเป็นก๊าซจะ
มีปริมาตรเป็น 233 หน่วย  ดงันั้น แอลพีจีในสถานะท่ีเป็นของเหลว  ถา้ร่ัวออกมาจะมีอนัตราย
มากกวา่ท่ีเป็นก๊าซ   เพราะจาํนวนท่ีออกมาเป็นของเหลว   เม่ือกลายเป็นก๊าซจะเพ่ิมปริมาตรมากข้ึน 
ปริมาณก๊าซมากอนัตรายและความรุนแรงกย็อ่มมีมาก 
 ปริมาณอากาศท่ีใชใ้นการเผาไหม ้ 
 ก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซท่ีมีส่วนผสมอยูใ่นอากาศ 21 % โดยปริมาตรและเป็นปัจจยั
สาํคญัท่ีช่วยใหเ้กิดการเผาไหม ้ ดงันั้นปริมาณอากาศท่ีป้อนเขา้ไปในหอ้งเผาไหมจ้ะตอ้งมีปริมาณท่ี
แน่นอน ในกรณีท่ีก๊าซแอลพีจีเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ทั้งหมดก็จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
เน่ืองจากปริมาณออกซิเจนในอากาศมีประมาณ  21%  ฉะนั้นในการเผาไหมโ้พรเพนอยา่งสมบูรณ์ 
1  ลูกบาศกเ์มตร  จะตอ้งใชอ้ากาศ  24  ลูกบาศกเ์มตร  ส่วนบิวเทน  1  ลูกบาศกเ์มตร  จะใชอ้ากาศ 
31  ลูกบาศกเ์มตร  (ตวัเลขไดม้าจากการการคาํนวณสมการเคมี)  ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบกบันํ้ ามนั
เบนซินแลว้ แอลพีจีตอ้งการปริมาณอากาศมากกวา่เลก็นอ้ย 
 ค่าความร้อนของการเผาไหม ้ 
 ค่าความร้อนของการเผาไหมข้องก๊าซแอลพีจี หมายถึง  ค่าปริมาณความร้อนท่ี
เกิดข้ึนจากการนาํเอาก๊าซแอลพีจีหน่ึงหน่วยนํ้าหนกั   หรือหน่ึงหน่วยปริมาตรมาเผาไหมท่ี้ความดนั
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บรรยากาศและอุณหภูมิปกติ  (25  องศาเซลเซียส)  ค่าความร้อนของการเผาไหมเ้ป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง
คุณสมบติัของเช้ือเพลิง  และใชใ้นการคาํนวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเคร่ืองจกัร 
 สี  กล่ิน  และการละลาย 
 ก๊าซแอลพีจีบริสุทธ์  ไม่มีสี  ไม่มีกล่ิน  ดงันั้น  บริษทัผูผ้ลิตก๊าซแอลพีจีจึงตอ้งเติม
สารประกอบท่ีมีกล่ินลงไปดว้ย  เพื่อใหผู้ใ้ชรู้้ตวัเม่ือก๊าซแอลพีจีเกิดร่ัว หรือผูใ้ชลื้มปิดวาลว์ใชก๊้าซ 
สารประกอบท่ีเติมลงไปเพ่ือทาํใหก๊้าซแอลพีจีมีกล่ินเป็นสารพวกเมอร์แคบแทน (mercaptan)  
 นอกจากน้ีก๊าซแอลพีจี   มีคุณสมบติัเป็นตวัทาํละลาย (solvent)  เช่นเดียวกบัพวก
นํ้ามนัระเหย   จึงสามารถละลายหรือทาํใหอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทาํมาจากยางธรรมชาติเสียคุณสมบติัได ้
เช่น ปะเกน็ หรือซีลต่าง ๆ ดงันั้นอุปกรณ์ท่ีนาํมาใชก้บัถงัท่ีบรรจุก๊าซแอลพีจี ควรใชว้สัดุอ่ืนท่ีไม่ได้
ทาํมาจากยางธรรมชาติ เช่น ยางสงัเคราะห์ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.1   องคป์ระกอบของก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (Liquefied  Petroleum  Gas : LPG) 

และก๊าซธรรมชาติ  (Natural  Gas  for Vehicles : NGV) 
 
ท่ีมา :  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
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2.2  ความรู้เกีย่วกบัก๊าซแอลพจีี 
 ก๊าซหุงตม้ หรือก๊าซแอลพีจี  หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ก๊าซรถยนต ์ หรือแก๊สช่ือต่าง ๆ 
เหล่าน้ีลว้นเป็นก๊าซชนิดเดียวกนั  เป็นการเรียกกนัตามสภาพการใชง้านและความเคยชิน  จากช่ือ
เหล่าน้ีถา้เราพจิารณาแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ แลว้  อาจแบ่งได ้ 3  กลุ่มคือ 
 กลุ่มแรก  คือ  พวกท่ีใชก้นัตามภาษาชาวบา้น  ซ่ึงไดแ้ก่  ก๊าซหุงตม้  ก๊าซรถยนต ์ และ
ก๊าซเฉย ๆ  
 กลุ่มสอง  คือ  พวกท่ีใชก้นัภาษาราชการ  ซ่ึงส่วนมากเราจะพบกนัในตวับทกฎหมาย  
หรือเอกสารของทางราชการ  โดยใชค้าํวา่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
 กลุ่มสาม  คือ  พวกท่ีใชก้นัในภาษาวิชาการ  ไดแ้ก่  คาํวา่  ก๊าซแอลพีจี  ก๊าซโพรเพน  
ก๊าซบิวเทน   
 แต่ไม่ว่าจะเรียกช่ืออะไรก็ตาม  ก๊าซแอลพีจี  ยอ่มาจาก  (Liquid Petroleum Gas : LPG)  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ซ่ึงมีองค์ประกอบของก๊าซโพรเพน  
(Propane)  เป็นส่วนใหญ่  จึงเป็นก๊าซท่ีหนักกว่าอากาศ  โดยตวัแอลพีจีเองไม่มีสีไม่มีกล่ิน
เช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติ  แต่เน่ืองจากเป็นก๊าซท่ีหนักกว่าอากาศจึงมีการสะสม  ดังนั้นจึงมี
ขอ้กาํหนดให้เติมสารมีกล่ิน  เพื่อเป็นการเตือนภยัหากเกิดการร่ัวไหล  ก๊าซแอลพีจีส่วนใหญ่จะใช้
เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม  โดยบรรจุเป็นของเหลวใส่ถงัท่ีทนความดนั
เพ่ือให้ขนถ่ายง่าย  นอกจากน้ียงันิยมใชแ้ทนนํ้ ามนัเบนซินในรถยนต ์ เน่ืองจากราคาถูกกว่าและมี
ค่าออกเทนสูงถึง  105 RON  ทาํให้เม่ือนาํมาใชก้บัรถยนต์แลว้  ส่งผลให้เคร่ืองยนต์ให้กาํลงั
ประสิทธิภาพสูง  สมรรถนะทดัเทียมกบัรถท่ีใชร้ะบบนํ้ ามนัเดิม  จนผูข้บัข่ีไม่มีความรู้สึกแตกต่าง
ระหวา่งการใชก๊้าซแอลพีจีแทนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 แหล่งท่ีมาของก๊าซมี  2  แหล่ง  ไดแ้ก่ 
 1.  จากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัดิบในโรงกลัน่นํ้ ามนั  ซ่ึงจะไดก๊้าซโพรเพนและบิวเทน
ประมาณ  1.2%  แต่ก่อนจะนาํนํ้ ามนัดิบเขา้กลัน่  ตอ้งแยกนํ้ าและเกลือแร่ท่ีปนอยูอ่อกเสียก่อน  
หลงัจากนั้นนาํนํ้ ามนัดิบมาให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิประมาณ  340-400   องศาเซลเซียส  จากนั้น
จะถูกส่งเขา้หอกลัน่ซ่ึงภายในประกอบดว้ยถาด  (Tray)  เป็นชั้น ๆ หลายสิบชั้น  ไอร้อนท่ีลอยข้ึน
ไปเม่ือเยน็ตวัลงจะกลัน่ตวัเป็นของเหลวบนถาดตามชั้นต่าง ๆ และจะอยู่ชั้นใดข้ึนอยู่กบัช่วงจุด
เดือดตํ่าจะลอยข้ึนสู่เบ้ืองบนของหอกลัน่คือไฮโดรคาร์บอนท่ีมีสถานะเป็นก๊าซ  (แอลพีจีรวมอยูใ่น
ส่วนน้ีดว้ย)  ส่วนไฮโดรคาร์บอนท่ีมีจุดเดือดปานกลางและสูงก็จะแยกตวัออกมาทางกตอนกลาง
และตอนล่างของหอกลัน่  ซ่ึงไดแ้ก่  แนพทา (Naphtha)  นํ้ ามนัก๊าด  นํ้ ามนัดีเซล  และนํ้ ามนัเตา  
ตามลาํดบั   
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 ไฮโดรคาร์บอนท่ีมีสถานะเป็นก๊าซท่ีออกจากดา้นบนของหอกลัน่รวมเรียกว่า  “ก๊าซ
ปิโตรเลียม”  ซ่ึงประกอบด้วยส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอนท่ีมีคาร์บอน  1  อะตอม ถึง 4 
อะตอม  และมีก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ (H2S)  คาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2)  ไนโตรเจน  (N2)  
ไฮโดรเจน  (H2)  และอ่ืน ๆ ปนอยู่  จาํเป็นตอ้งกาํจดัหรือแยกออกโดยนาํก๊าซปิโตรเลียมผ่านเขา้
หน่วยแยกก๊าซแอลพีจี  (gas  recovery  unit)  เพื่อแยกเอาก๊าซโพรเพนและบิวเทนหรือก๊าซแอลพีจี
ออกมา  จากนั้ นก๊าซแอลพีจีจะถูกส่งเข้าหน่วยฟอก  ซ่ึงใช้โซดาไฟเพ่ือแยกเอากรด   เช่น  
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ (H2S)  คาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2)  ออก  หลงัจากนั้นก๊าซแอลพีจีจะถูกส่งไป
เกบ็ในถงัเกบ็  และมีสภาพเป็นของเหลวภายใตค้วามดนั 
 2.  จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ  ซ่ึงจะมีก๊าซโพรเพนและบิวเทนในก๊าซ
ธรรมชาติประมาณ  6-10%  ก๊าซธรรมชาติท่ีนาํข้ึนมาจะส่งเขา้สู่โรงแยกก๊าซ  (gas  separation  
plant)  เพื่อทาํการแยกเอาสารไฮโดรคาร์บอนท่ีมีอยูใ่นก๊าซธรรมชาติออกเป็นผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ 
คือ  มีเทน  (methane)  อีเทน  (ethane)  โพรเพน  (propane)  บิวเทน  (butane)  แอลพีจี  (liquefied  
petroleum  gas)  ก๊าซโซลีนธรรมชาติ  (natural gasoline , NGL) 
 กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ  เร่ิมตน้ดว้ยการกาํจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2)  
และนํ้ าท่ีเจือปนอยูใ่นก๊าซธรรมชาติออกก่อน  โดยกระบวนการ  Ben field  ซ่ึงใชโ้ปตสัเซียม
คาร์บอเนต  (K2CO3)  เป็นตวัจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และกระบวนการดูดซบัโดยใชส้าร
จาํพวก  molecular  sieve  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูพรุน  ทาํหนา้ท่ีดูดซบันํ้ า  ก๊าซธรรมชาติท่ีแหง้จาก
หน่วยน้ีจะผา่นเขา้ไปใน  turbo-expander  เพื่อลดอุณหภูมิจาก  250°K  เป็น  170°K  และลดความ
ดนัลงจาก  43  บาร์เป็น 16  บาร์ก่อนแลว้จึงเขา้สู่หอแยกมีเทน  มีเทนจะถูกกลัน่แยกออกไป  และ
ส่วนท่ีเหลือคือส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอนท่ีมีคาร์บอนตั้งแต่  2  อะตอมข้ึนไป  ซ่ึงอยู่ใน
สถานะของเหลวและจะออกทางส่วนล่างของหอ  ผลิตภณัฑท่ี์เป็นของเหลวหอดงักล่าวจะถูกนาํเขา้
สู่หอแยกอีเทนและหอแยกโพรเพน  เพื่อแยกอีเทนและโพรเพนออกตามลาํดบัต่อไป  ในหอแยก 
โพรเพนน้ี  โพรเพนจะถูกแยกออกทางดา้นบนของหอ  ส่วนแอลพีจี  ซ่ึงเป็นส่วนผสมของโพรเพน
และบิวเทน  จะถูกแยกออกมาจากส่วนกลางของหอ  ส่วนผลิตภณัฑท่ี์ออกจากหอดา้นล่างคือก๊าซ
โซลีนธรรมชาติ  (natural  gasoline)  (สาระน่ารู้จากกรมธุรกิจพลงังาน. กระทรวงพลงังาน : www. 
region6.m-energy.go.th) 
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ความแตกต่างระหวา่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (Liquefied  Petroleum  Gas : LPG)   
 และก๊าซธรรมชาติ  (Natural  Gas  for Vehicles : NGV)  คือ 
 1.  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หรือก๊าซแอลพีจี  เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ซ่ึงมี
องคป์ระกอบก๊าซโพรเพน  (Propane)  เป็นส่วนใหญ่  จึงเป็นก๊าซท่ีหนกักว่าอากาศ  โดยตวัก๊าซ
แอลพีจีเองไม่มีสี  ไม่มีกล่ินเช่นเดียวกบัก๊าซธรรมชาติ  แต่เน่ืองจากเป็นก๊าซท่ีหนกักว่าอากาศจึงมี
การสะสมและลุกไหมไ้ดง่้าย  ดงันั้นจึงมีขอ้กาํหนดให้เติมสารมีกล่ินเพื่อเป็นการเตือนภยัหากเกิด
การร่ัวไหล  ก๊าซแอลพีจีส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน  และกิจการอุตสาหกรรม  โดย
บรรจุเป็นของเหลวใส่ถงัท่ีทนความดนัเพื่อให้ขนถ่ายง่าย  นอกจากน้ียงันิยมใชแ้ทนนํ้ ามนัเบนซิน
ในรถยนต ์ เน่ืองจากราคาถูกกวา่  และมีค่าออกเทนสูงถึง  105 RON 
 2.  ก๊าซธรรมชาติ  หรือก๊าซเอน็จีวี   เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซ่ึงมีองคป์ระกอบ
ของก๊าซมีเทน  (Methane)  เป็นส่วนใหญ่  จึงเป็นก๊าซท่ีมีนํ้ าหนกัเบากว่าอากาศ  การขนส่งไปยงั
ผูใ้ชจ้ะขนส่งผ่านทางท่อในรูปของก๊าซภายใตค้วามดนัสูง  จึงไม่เหมาะสําหรับการขนส่งไกล ๆ 
หรืออาจบรรจุใส่ถงัในรูปก๊าซธรรมชาติอดัโดยใชค้วามดนัสูง  หรือท่ีเรียกว่า  ซีเอน็จี  (CNG)  แต่
ปัจจุบนัมีการส่งก๊าซธรรมชาติในรูปของเหลว  โดยทาํก๊าซใหเ้ยน็ลงถึง  -160  องศาเซลเซียส  จะได้
ของเหลวท่ีเรียกว่า  Liquefied  Natural  Gas  หรือ  LNG  ซ่ึงสามารถขนส่งทางเรือไปท่ีไกล ๆ ได ้ 
และเม่ือถึงปลายทางก่อนนาํมาใชก้จ็ะทาํใหส้ามารถนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในยานยนตไ์ด ้
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ตารางท่ี  2.1  เปรียบเทียบคุณสมบติัของก๊าซแอลพีจี  กบั  ก๊าซเอน็จีว ี
 

คุณสมบัต ิ  ก๊าซแอลพจีี (LPG) ก๊าซเอน็จีว ี (NGV) 
สถานะปกติ  ก๊าซ  (หนกักวา่อากาศ) ก๊าซ  (เบากวา่อากาศ) 
จุดเดือด  (องศาเซลเซียส)  -50-0 -162 
อุณหภมิูจุดระเบิดในอากาศ (องศาเซลเซียส)  400 540 
ช่วงติดไฟในอากาศ  (ร้อยละโดยปริมาตร) ค่าสูง 15 15 
 ค่าตํ่า 1.5 5 
ค่าออกเทน 1/ RON2/ 105 120 
 MON3/ 97 120 

 
หมายเหตุ : 

1. ค่าออกเทน  (Octane  number)  หมายถึง  หน่วยการวดัความสามารถในการตา้นการน็อคของ
เคร่ืองยนต ์

2. RON  (Research  Octane  Number)  เป็นค่าออกเทนท่ีมีประสิทธิภาพต่อตา้นการน็อคในเคร่ืองยนต์
หลายสูบ  ท่ีทาํงานอยูใ่นรอบของช่วงหมุนตํ่า  โดยใชเ้คร่ืองยนตท์ดสอบมาตรฐานภายใตส้ภาวะ
มาตรฐาน  600  รอบต่อนาที 

3. MON  (Motor  Octane  Number)  เป็นค่าออกเทนท่ีมีประสิทธิภาพต่อตา้นการน็อคในเคร่ืองยนต์
หลายสูบในขณะทาํงานท่ีรอบสูง  โดยใชเ้คร่ืองยนตท์ดสอบมาตรฐานภายใตส้ภาวะมาตรฐาน 900  
รอบต่อนาที 

 

ตารางท่ี  2.2   เปรียบเทียบมลสารจากไอเสียของเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้ NGV, LPG, Gasoline 
  ท่ีความเร็ว  300  รอบต่อนาที 

 

ชนิดมลสาร ก๊าซเอน็จีว ี 
(NGV) 

ก๊าซแอลพจีี 
(LPG) 

เบนซิน 
(Gasoline) 

คาร์บอนมอนนอกไซด์   ( ร้อยละโดย
ปริมาตร 

0.04 0.04 0.08 

ไฮโดรคาร์บอน  (ส่วนในลา้นส่วน) 1,700 1,600 2,200 
ไนโตรเจนออกไซด ์ (ส่วนในลา้นส่วน) 300 900 1,400 
คาร์บอนไดออกไซด(์ร้อยละโดยปริมาตร) 8.5 11.7 14.5 

 
ท่ีมา : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 
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ตารางท่ี  2.3  เปรียบเทียบการติดตั้งระบบก๊าซแอลพีจี และระบบก๊าซเอน็จีวี   
 

ข้อมูล ก๊าซแอลพจีี 
(LPG) 

ก๊าซเอน็จีว ี 
(NGV) 

ท่ีมา ผลิตในประเทศ ในอ่าวไทย 
นํ้าหนกัถงั ประมาณ 20 kg ประมาณ 60 kg 
นํ้าหนกัก๊าซ + นํ้าหนกัถงั 50 kg 100 kg 
สถานีบริการ 200 สถานี 35 สถานี 
ระยะทางการวิ่งต่อการเติมก๊าซ 1 คร้ัง ( เทียบกบัเคร่ืองยนต ์
1600 cc ) 

350-400km 150-200 km 

กาํลงัเคร่ืองยนตล์ดลง 3-5% 15-20% 
ค่าติดตั้งเคร่ืองยนต ์4 สูบ 40,000 บาท 60,000 บาท 
ค่าติดตั้งเคร่ืองยนต ์6 สูบ 60,000 บาท 80,000 บาท 
ราคาก๊าซ 9.50 บาท / ลิตร 8.50 บาท / ก.ก. 

ท่ีมา :    สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ.  (2545, มกราคม-มีนาคม).          
วารสารนโยบายพลงังาน,  ฉบับที ่55.    
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การทาํงานของเคร่ืองยนตท่ี์ใชก๊้าซแอลพีจี 

 การทาํงานของเคร่ืองยนตท่ี์ใชก๊้าซแอลพีจี  และเคร่ืองยนตท่ี์ใชห้วัฉีดนํ้ ามนัในการจ่าย
เช้ือเพลิง  ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยระบบการควบคุมโดย  ECU  และเซ็นเซอร์อีกหลายตวั  เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความแม่นยาํในการจ่ายก๊าซในการทาํงานเคร่ืองยนตใ์นแต่ละสภาวะท่ีแตกต่างกนั 
 ก๊าซท่ีใชก้นัอยูน่ั้น  ทั้งก๊าซแอลพีจี  หรือท่ีเรียกกนัว่า  ก๊าซหุงตม้  และก๊าซเอน็จีวี  หรือ
ท่ีเรียกว่าก๊าซธรรมชาติ  ซ่ึงทั้งสองชนิดน้ีมีขอ้แตกต่างกันท่ี  ก๊าซแอลพีจีจะเป็นของเหลว  ซ่ึง
แรงดนัท่ีถูกเก็บในถงัจะอยู่ราว ๆ 7-8 บาร์  ส่วนก๊าซเอ็นจีวี  เป็นก๊าซอดัไอแรงดนัท่ีถูกเก็บในถงั  
ซ่ึงแรงดนัจะสูงราว ๆ 200  บาร์  แต่เน่ืองจากสถานะก๊าซท่ีต่างกนั  ระบบท่ีใชก้บัก๊าซแอลพีจีจึงตอ้ง
มีการเปล่ียนแปลงสถานะของก๊าซให้กลายเป็นไอก่อน  ดงันั้นระบบท่ีจาํเป็นท่ีจะใชห้มอ้ตม้มาทาํ
การเปล่ียนสถานะก๊าซ  (หมอ้ตม้  หรือ  Pressure  Regulator  นั้นเป็นอุปกรณ์ปรับความดนัท่ีใชน้ํ้ า
มาช่วยเพิ่มอุณหภูมิป้องกนัการเกิดนํ้ าแขง็)  ส่วนระบบท่ีเป็นก๊าซเอน็จีวี  ถึงแมว้่าตวัก๊าซเอน็จีวีเอง
เป็นไออยูแ่ลว้  แต่ยงัคงตอ้งมีหมอ้ตม้อยู ่ เน่ืองจากการลดแรงดนัจาก 200 บาร์ ลงมาเหลือ 2-3 บาร์  
ก๊าซจะตอ้งถูกดันออกผ่านรูขนาดเล็กมาก ๆ จึงทาํให้รูน้ีมีความเย็นจดั  และจบัตวัเป็นนํ้ าแข็ง  
ระบบน้ีจึงตอ้งการนํ้าไปเล้ียงเพื่อป้องกนัการแขง็ตวัภายในหมอ้ตม้อยูต่ลอด 
 ถงัก๊าซแอลพีจีมีความดนัใชง้าน  (Working  Pressure)  ประมาณ  140  ปอนด/์ตารางน้ิว  
และไดอ้อกแบบใหท้นความดนั  (Design  Pressure)  ประมาณ  240-260  ปอนด/์ตารางน้ิว  ส่วนถงั
ก๊าซเอ็นจีวีมีความดนัใชง้าน  (Working  Pressure)  ประมาณ  3,000  ปอนด์/ตารางน้ิว  และ
ออกแบบใหท้นความดนั  (Design  Pressure)  ประมาณ  4,500  ปอนด/์ตารางน้ิว  ดงันั้นหากนาํถงั
ก๊าซแอลพีจีมาเติมก๊าซเอน็จีวีถงัจะระเบิด  เพราะไม่ไดอ้อกแบบใหใ้ชก้บัก๊าซเอน็จีวีท่ีมีความดนัสูง
ถึง  3,000  ปอนด/์ตารางน้ิว 
 
 ก๊าซแอลพีจีทดแทนนํ้ามนัเบนซิน 
 เคร่ืองยนตส์ามารถเลือกใชเ้ป็นก๊าซแอลพีจี  หรือเบนซินได ้ โดยติดตั้งอุปกรณ์ซ่ึงใชไ้ด้
ทั้ง  2  ระบบ  สามารถปรับเลือกใชน้ํ้ ามนั  หรือก๊าซสลบัเปล่ียนไดด้ว้ยระบบอตัโนมติัตลอดเวลา  
ควบคุมการจ่ายก๊าซตามความเร็วรอบของเคร่ืองยนตแ์ละมีความปลอดภยัสูง  อุปกรณ์หลกั ๆ ท่ีตอ้ง
ทาํการติดตั้งเพิ่มจะมีหวัเติมและท่อก๊าซ  (Refill  Gas  Pipe)  ถงัก๊าซ  (Gas  Tank)  วาลว์ปริมาตร  
(Multi  Valve)  เพื่อควบคุมแรงดนัและปริมาณการเขา้-ออกของก๊าซในถงั  หมอ้ตม้เป็นอุปกรณ์ลด
แรงดนัและจ่ายใหเ้คร่ืองยนต ์ ระบบสวิทชค์วบคุมจุดเดียว  (Single  Switch  Control)  สวิทช์
ควบคุมการจ่ายระบบก๊าซและนํ้ ามนัเป็นแบบอิเลคทรอนิกส์  ตวัผสมก๊าซกบัอากาศ  (Mixer)  เป็น
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ระบบควบคุมการผสมก๊าซกบัอากาศ  เม่ือก๊าซหมดสามารถเปล่ียนนํ้ ามนัโดยอตัโนมติัไดท้นัที  
โดยไม่ตอ้งหยดุรถ 
 
 ก๊าซแอลพีจีร่วมกบันํ้ามนัดีเซล 
 การนาํก๊าซแอลพีจีมาใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซลไม่ใช่การนาํก๊าซแอลพีจีมาแทนนํ้ามนัดีเซล  
แต่เป็นการใชก๊้าซร่วมกบันํ้ ามนัดีเซล  เพราะเคร่ืองยนตเ์ป็นเคร่ืองยนตท่ี์ไดก้าํลงัมาจากพลงังาน
ความร้อนของส่วนผสมระหว่างอากาศกบัไอละอองนํ้ ามนัในห้องเผาไหม ้ แลว้ก๊าซแอลพีจีจะถูก
ส่งเขา้หอ้งเผาไหมพ้ร้อมกนักบัอากาศ  ส่วนผสมของอากาศกบัก๊าซท่ีถูกอดัในหอ้งเผาไหมด้า้นล่าง
จะมีปริมาณของก๊าซหนากว่าดา้นบน  เม่ือหัวฉีดเร่ิมการฉีดนํ้ ามนัเขา้ห้องเผาไหม ้ เปลวงไฟท่ีเกิด
จากการจุดของไอนํ้ ามนักบัอากาศร้อนจะเป็นตวัทาํให้อากาศท่ีมีก๊าซผสมอยูเ่กิดการลุกไหมไ้ดเ้ร็ว
กว่า  ทัว่ถึงกว่า  ดังนั้นจึงมีพลงังานความร้อนให้นําไปใช้งานมากข้ึน  เคร่ืองยนต์ดีเซลเม่ือมี
พลงังานท่ีเกิดจากก๊าซดว้ย  จึงทาํให้ลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัลงได ้ อุปกรณ์หลกั ๆ ท่ีตอ้งทาํการ
ติดตั้งเพิ่มประกอบดว้ย  ถงัก๊าซแอลพีจี  (Gas  Tank)  เรกเูรเตอร์  หมอ้ตม้ก๊าซ  (Vaporizer)  กล่อง
ควบคุมการจ่ายก๊าซและหัวฉีดก๊าซ  ซ่ึงอุปกรณ์ทั้ งหมดท่ีต้องติดตั้ งควรเป็นอุปกรณ์สําหรับ
เคร่ืองยนตดี์เซลเท่านั้น  ขอ้ควรระวงัในการติดตั้งก๊าซแอลพีจีแบบเช้ือเพลิงร่วมในเคร่ืองยนตดี์เซล
คือ  อย่าปรับส่วนผสมหนาเกินไป  (ใส่ก๊าซมากเกินไป)  เพราะจะทาํให้เคร่ืองน็อคและพงัได ้ 
เน่ืองจากเคร่ืองยนตดี์เซลมีกาํลงัอดัสูงกวา่เคร่ืองยนตเ์บนซินมาก 
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กรณีก๊าซแอลพีจี  ตน้ทุนการติดตั้งและระยะเวลาคืนทุน 
ตวัอยา่ง  การคาํนวณนํ้ามนัเบนซิน  95 

รายการ นํา้มันเบนซิน 95 
*ราคาเช้ือเพลงิ 
ณ 18  ก.ค.  2549 

ก๊าซแอลพจีี (LPG) 
*ราคาเช้ือเพลงิ 
ณ 18  ก.ค.  2549 

จาํนวนลิตร 43  ลิตร 43  ลิตร 
ราคา/ลิตร 30.19  บาท 9.50  บาท 
จาํนวนเงิน 1,298.17  บาท 408.50  บาท 
ระยะทาง 440  กม. 439  กม. 

 

 หมายเหตุ :  อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง  (ระยะทางต่อลิตร)  ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของ
เคร่ืองยนตแ์ต่ละคนั  และในกรณีของอตัราการใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซแอลพีจี  (ระยะทางต่อลิตร)  นั้น
ข้ึนอยูก่บัการปรับจูนการจ่ายก๊าซของรถยนตแ์ต่ละคนัท่ีมีความหนา-บางท่ีต่างกนั 
 จะเห็นไดว้่าเช้ือเพลิงในปริมาณท่ีเท่ากนั  สามารถประหยดัเงินไดถึ้ง  889.67  บาท  ถา้
มีตน้ทุนในการติดตั้ งอุปกรณ์ก๊าซแอลพีจี  17,000  บาท  รถยนต์วิ่งวนัละ  100  กิโลเมตร/วนั  
ดงันั้นจุดคุม้ทุนการติดตั้งอุปกรณ์แอลพีจีกบัเคร่ืองยนตเ์บนซินจะอยูท่ี่  3  เดือนเท่านั้น  (ตามตาราง
ระยะเวลาคืนทุนก๊าซแอลพีจีเปรียบเทียบกบันํ้ามนัเบนซิน  95 
 วิธีการคาํนวณ 
 วิธีการคาํนวณอยา่งง่ายทาํไดโ้ดยจดอตัราการใชน้ํ้ ามนัและก๊าซดว้ยระยะทางท่ีเท่ากนั  
แลว้นาํมาเปรียบเทียบเพ่ือหาจุดคุม้ทุนในการติดตั้ง 
 

รายการ นํา้มันเบนซิน 95 ก๊าซแอลพจีี (LPG) 
ระยะทาง/วนั  (กม.) 100 100 
ใชเ้ช้ือเพลิง  (ลิตร) 9.77 9.79 
ราคา  (บาท/ลิตร) 30.19 9.50 
ค่าเช้ือเพลิง/วนั 295.04 97.00 
ค่าเช้ือเพลิง/เดือน 8,851.16 2,910.00 

  

 จากตารางจาํนวนเงินท่ีประหยดัเงินได ้ เม่ือนาํมาคาํนวณแลว้เป็นเงิน  5,41.16  บาทต่อ
เดือน  จุดคุม้ทุน  (เปรียบเทียบจุดคุม้ทุนในการติดตั้งดว้ยระยะทางท่ีใชต่้อวนั  100  กม.)  จาํนวน
เงินท่ีติดตั้งอุปกรณ์  17,000  บาท  ระยะคืนทุน  3  เดือน  ดงันั้น  จะเห็นไดว้่าผูใ้ชร้ถยนตจ์ะถึง
จุดคุม้ทุนไดเ้ร็ว 
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 การจาํแนกชนิดเคร่ืองยนต ์ 
 การจาํแนกชนิดของเคร่ืองยนตน์ั้น  ในประเทศไทยสามารถแบ่งได ้ 3  ประเภท  คือ  
เคร่ืองยนตเ์บนซิน  เคร่ืองยนตดี์เซล  และเคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงทดแทนอ่ืน ๆ  
 1.  เคร่ืองยนตเ์บนซิน 
 เคร่ืองยนต์เบนซิน  หรือในต่างประเทศนิยมเรียกว่า  “เคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน” ท่ีใช้
นํ้ ามนัเบนซินเป็นเช้ือเพลิง  ลกัษณะเด่นของเคร่ืองยนตเ์บนซินคือ  มีขนาดเลก็  รอบจดั  ตอบสนอง
คนัเร่งไดดี้  ส่วนใหญ่มกัใชเ้ป็นตน้กาํลงัของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล  รถจกัรยานยนต ์ เคร่ืองสูบนํ้ า  
เคร่ืองยนตเ์กษตรกรรม  และตน้กาํลงัของอุปกรณ์ขนาดเลก็  ซ่ึงมีทั้งแบบ  2  จงัหวะ  และแบบ  4  
จงัหวะ 
 ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของเคร่ืองยนตเ์บนซินซ่ึงใชค้วบคุมการเผาไหม ้ คือ  ระบบจุด
ระเบิดซ่ึงประกอบดว้ย  หัวเทียน  คอยส์  และจานจ่าย  ท่ีใชเ้พื่อทาํให้เกิดประกายไฟในการจุด
ระเบิด  นอกจากนั้น  จะตอ้งมีระบบป้อนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ไดแ้ก่  คาร์บูเรเตอร์  หรือหวัฉีด  สาํหรับ
ป้อนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงผสมกบัอากาศและป้อนเขา้ไปในกระบอกสูบ  ดงันั้น  เคร่ืองยนตเ์บนซินอาจ
เรียกไดอี้กช่ือหน่ึงว่า  เคร่ืองยนต์จุดระเบิดดว้ยประกายไป  เคร่ืองยนต์น้ีสามารถดดัแปลงมาใช้
เช้ือเพลิงก๊าซแอลพีจีไดง่้าย 
 2.  เคร่ืองยนตดี์เซล 
 เคร่ืองยนตดี์เซลเป็นเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ํ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง  หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า  
“นํ้ามนัโซล่า”  เคร่ืองยนตดี์เซลจะมีอตัราส่วนกาํลงัอดัมากกวา่เคร่ืองยนตเ์บนซินมาก  ถูกออกแบบ
มาให้ใชก้บัเช้ือเพลิงดีเซลซ่ึงมีค่าซีเทนสูง  ถา้ไม่ดดัแปลงจะไม่สามารถใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ ามนัเบนซิน  
หรือก๊าซแอลพีจีซ่ึงมีค่าออกเทนสูง  แต่ค่าซีเทนตํ่าได ้ เพราะจะทาํให้เคร่ืองยนตน็์อค  เคร่ืองยนต์
ดีเซลรอบไม่สูง  แต่มีแรงบิดมาก  ตอบสนองคนัเร่งไดไ้ม่ดีเท่าเคร่ืองยนตเ์บนซิน  ประสิทธิภาพ
ทางความร้อนสูงกว่าเคร่ืองยนต์เบนซิน  ทาํให้ประหยดันํ้ ามันเช้ือเพลิงมากกว่า  ส่วนมาก
เคร่ืองยนต์ดีเซลจะใชเ้ป็นตน้กาํลงัของรถบรรทุก  รถบสั  รถโดยสาร  รถกระบะ รถแทรกเตอร์    
รถไถนา  เรือหางยาวขนาดใหญ่  เรือด่วน  เคร่ืองผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่  เป็นตน้ 
 ส่วนประกอบท่ีสําคญัของเคร่ืองยนต์ดีเซลท่ีใช้ควบคุมการเผาไหม ้ คือ  ป๊ัมนํ้ ามนั
เช้ือเพลิงและหัวฉีดนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ส่วนประกอบท่ีทาํให้เคร่ืองยนตดี์เซลแตกต่างจากเคร่ืองยนต์
เบนซินอยา่งเห็นไดช้ดั  คือ  เคร่ืองยนตดี์เซลไม่มีหวัเทียนและคอยส์จุดระเบิด  เน่ืองจากเคร่ืองยนต์
ดีเซลใช้วิธีการอดัอากาศให้ร้อนจดั  และฉีดนํ้ ามนัเขา้ไปในอากาศร้อน  ซ่ึงจะทาํให้เกิดการจุด
ระเบิดส่วนผสมของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศ  ดงันั้น  การเผาไหมจ้ะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบัการฉีด
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงใหเ้ป็นฝอยละเอียดไดม้ากแค่ไหน  ในรถดีเซลรุ่นใหม่ ๆ ใชร้ะบบคอมมอลเรล  ซ่ึง
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ฉีดนํ้ามนัดว้ยความดนัท่ีสูงมาก  ทาํใหเ้ช้ือเพลิงเป็นฝอยละเอียด  มีผลใหก้ารเผาไหมดี้ข้ึน  ประหยดั  
และมลพิษตํ่าลง 
 3.  เคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงทดแทน 
 ถึงแมว้่านํ้ ามนัเบนซินและนํ้ ามนัดีเซลจะเป็นเช้ือเพลิงท่ีแพร่หลาย  และนิยมใช้กัน
สาํหรับยานยนตส่์วนใหญ่  แต่มีการนาํเช้ือเพลิงทดแทนชนิดอ่ืน ๆ มาใชด้ว้ย  ไดแ้ก่  ก๊าซแอลพีจี  
หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ก๊าซธรรมชาติ  ไฮโดรเจน  แอลกอฮอล ์นํ้ามนัปาลม์ และนํ้ ามนัพืชต่าง ๆ 
โดยมีเหตุผลวา่เช้ือเพลิงทดแทนบางชนิดสามารถหาไดภ้ายในประเทศ  โดยอาจสามารถผลิตไดจ้าก
วตัถุดิบทางการเกษตร  นอกจากนั้น  ยงัมีการพิสูจน์ว่าสารมลพิษในไอเสียจากการใช้เช้ือเพลิง
ทดแทนบางชนิดจะมีระดบัท่ีตํ่ากว่านํ้ ามนัเบนซินและนํ้ ามนัดีเซล  แลในกรณีท่ีเกิดวิกฤตการณ์
ระหวา่งประเทศ  ทาํใหไ้ม่สามารถหานํ้ามนัดิบมาใชใ้นประเทศไดอ้ยา่งเยงพอ  เช้ือเพลิงทดแทนจะ
สามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของยานยนตไ์ด ้
 
รูปแบบการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซแอลพีจี 
 การติดตั้งระบบจ่ายก๊าซแอลพีจีใหก้บัรถยนต ์ สามารถเลือกไดร้ะบบดงัน้ี 
ระบบคาร์บูเรเตอร์   
 มีทั้งระบบ  Fix  mixer  และ  Variable  mixer  ซ่ึงระบบ  Fix  mixer  คือ  การรีด
ความเร็วของอากาศผา่นรูของ  mixer  ใหเ้กิดการผสมผสานของก๊าซกบัอากาศไดดี้  แลว้จ่ายผา่นล้ิน
ไอดีเขา้สู่กระบอกสูบ  เพื่อทาํการเผาไหมโ้ดยใช้หัวเทียนจุดระเบิด  เพื่อสร้างพลงังาน  ดงันั้น
เพื่อให้เกิดการทาํงานท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองยนต์แต่ละรุ่นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้ขนาดรูของ 
mixer  ในรถแต่ละรุ่นว่าจะมีขนาดเท่าไรจึงจะเหมาะสม  และตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมของ
เคร่ืองยนตว์่ามีความจุเท่าใด  การเลือกระบบน้ียงัตอ้งอาศยัความชาํนาญของช่างในการปรับจูนการ
จ่ายก๊าซ  เพราะเป็นเร่ืองค่อนขา้งยากท่ีจะปรับจูนการจ่ายก๊าซให้เหมาะสมกบัรถยนตแ์ต่ละรุ่น  ถา้
ปรับจูนก๊าซไม่ดี  อาจทาํให้เคร่ืองยนตเ์กิดปัญหา  ทาํงานไดไ้ม่เต็มท่ี  เช่น  วิ่งไม่ออก  เคร่ืองอืด  
ความเร็วปลายชา้ลง 
 ระบบ  Fix  mixer    ไดมี้การพฒันาใหมี้การปรับจูนการจ่ายก๊าซใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน
ดว้ยระบบ  Variable  mixer  คือ  จะจ่ายก๊าซตามแรงดูดของเคร่ืองยนต ์ ต่างกบัระบบ  Fix  mixer  ท่ี
มีการจ่ายก๊าซแบบคงท่ี  ไม่ว่าเคร่ืองยนตจ์ะมีความตอ้งการเป็นเช่นไร  ซ่ึงต่างจากระบบ  Variable  
mixer  ท่ีจะจ่ายก๊าซแปรผนัตามความตอ้งการของเคร่ืองยนต ์ ทาํใหใ้ชก๊้าซไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากกว่าระบบ  Fix mixer  แต่โดยภาพรวมแลว้ทั้งระบบ  Fix  mixer  และระบบ  Variable  mixer  
เหมาะกบัเคร่ืองยนตแ์บบคาร์บูเรเตอร์  เพราะทั้งสองระบบน้ียงัไม่มีสูตรการปรับแต่งจูนการจ่าย

DPU



 28 

ก๊าซท่ีตายตวั  (การจ่ายก๊าซจะปรับจูนตามความชาํนาญของช่าง)  ดงันั้นเม่ือติดระบบน้ี  เจา้ของ
รถยนตจ์ะตอ้งกลบัไปใหช่้างปรับจูนอีกหลายคร้ัง  เพื่อใหเ้หมาะกบัเคร่ืองยนตแ์ต่ละรุ่น 
 Mixer  ของรถแต่ละรุ่น  แต่ละยีห่อ้มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกนัไป  แลว้แต่ผูผ้ลิตของ
แต่ละยีห่อ้ 
 พาวเวอร์วาล์ว  หรือมิเนียมปรับก๊าซ  จะติดตั้งระหว่างหมอ้ตม้กบัมิกเซอร์  เพื่อช่วย
ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตใ์ห้ดีข้ึน  ถา้ตอ้งการจูนละเอียดตอ้งใชต้วัจูนท่ีมีเกลียวละเอียด  เกลียว
ตวัใดละเอียดกวา่ตวันั้นกจู็นไดดี้กวา่ 
 Gas  Solenoid  Valve  ต๊ิกก๊าซและกรองก๊าซ  ทาํหนา้ท่ีตดัก๊าซอตัโนมติั  เม่ือเคร่ืองยนต์
ทาํงานดว้ยนํ้ามนัเบนซิน  ทาํหนา้ท่ีเปิด-ปิดการจ่ายก๊าซก่อนเขา้สู่หมอ้ตม้  ช่วยกรองก๊าซใหส้ะอาด
ก่อนเขา้หมอ้ตม้และเคร่ืองยนต ์ ช่วยยดือายกุารใชง้านของหมอ้ตม้  (หมอ้ตม้ไม่ร่ัว  ล้ินหมอ้ตม้ไม่
คา้ง)  และช่วยป้องกนัไม่ใหผ้งสนิมเหลก็เขา้ไปในเคร่ืองยนตไ์ด ้
 
ระบบคาร์บูเรเตอร์แบบมีสญัญาณออกซิเจนเซนตเ์ซอร์  (Mixer  Lamda  Control) 
 ระบบน้ีเป็นระบบท่ีพฒันามาจากระบบ  Fix  mixer  เพื่อใหใ้ชง้านกบัรถยนตร์ะบบอก
ซิเจนเซนตเ์ซอร์  โดยอิงค่าจากสายสัญญาณแลมดา้ท่ีถูกแบ่งการทาํงานออกเป็น  3  รูปแบบ  คือ  
หนา  พอดี  บาง  (เช้ือเพลิงมากคือหนา  ,  เช้ือเพลิงน้อยคือบาง)  หากสัญญาณส่งมาว่าส่วนผสม
ของก๊าซกบัออกซิเจนท่ีใชอ้ยูมี่ส่วนผสมหนาไปกจ็ะลดการจ่ายก๊าซลง  เช่นเดียวกนัหากสญัญาณส่ง
มาว่าส่วนผสมของก๊าซกับออกซิเจนท่ีใช้อยู่มีส่วนผสมบางไปก็จะเพิ่มการจ่ายก๊าซให้มากข้ึน  
ระบบน้ีมีการปรับจูนค่าสญัญาณคงท่ีใกลเ้คียงกบัระบบนํ้ามนั 
 
ระบบคาร์บูเรเตอร์ควบคุมร่วมกบั  ECU และ  Stepping  Motor  (Fumigation) 
 ระบบน้ีจดัไดว้า่เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  เพราะระบบน้ีมีการทาํงานร่วมกบั  ECU  ไม่
ว่าจะเป็นแลมดา้  หรือ  TPS  (สัญญาณตาํแหน่งล้ินเร่ง)  และ  RPM  ซ่ึงจะนาํสัญญาณท่ีไดม้า
ประมวลผลเพ่ือทาํการบงัคบั  Stippling  Motor  เพื่อทาํการจ่ายก๊าซตามสัญญาณท่ีประมวลได ้ 
ระดบัการจ่ายก๊าซจะมีอยูป่ระมาณ  150-200  Step  ในบางรุ่นอาจสูงถึง  300  Step  ดงันั้นการลด
มวลอากาศกแ็ทบจะไม่จาํเป็น  แต่ในเคร่ืองยนตบ์างรุ่นอาจตอ้งลดมวลอากาศ 
 ECU ยอ่มาจาก  Electronic  Control  Unit  เป็นอุปกรณ์หลกัท่ีใชใ้นการควบคุมการ
ทาํงานระบบจ่ายก๊าซ  โดยรับสญัญาณ  TPS  และ  RMP  (คาบเวลา)  ในการจ่ายเช้ือเพลิงของหวัฉีด
นํ้ามนัและรอบการทาํงานของเคร่ืองยนต ์ ประมวลผลร่วมกบัสญัญาณจากตวัตรวจจบัอ่ืนอีกเพื่อหา
ค่าเวลาในการจ่ายก๊าซอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  ความดนัของก๊าซใน
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รางหัวฉีด  (Injector  rail)  อุณหภูมิของก๊าซ  อุณหภูมิของนํ้ าหล่อเยน็  รอบการจุดระเบิด RPM  
และแรงดนัแบตเตอร่ี 
 Timing  Advance  Processor  อุปกรณ์ชุดน้ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อชดเชยความแตกต่างทาง
กายภาพของก๊าซและนํ้ ามนัท่ีมีคุณสมบติัการเผาไหมต่้างกนั  ทาํให้ตอ้งการเวลาในการเผาไหม้
ต่างกนั  ดงันั้นจึงตอ้งเปล่ียนช่วงเวลาของการจุดระเบิดให้เร็วข้ึน  เน่ืองจากก๊าซจะเผาไหมช้า้กว่า
นํ้ ามนั  ซ่ึงจะทาํงานเฉพาะเวลาท่ีเคร่ืองยนตท์าํงานในระบบก๊าซเท่านั้น   
 ระบบเก็บเช้ือเพลิง  (Tank)  และระบบจ่ายแก๊ส  องคป์ระกอบส่วนน้ี  คือ  ถงัท่ีใช้
จดัเกบ็ก๊าซ  และระบบท่อส่งความดนัสูง  ซ่ึงระบบน้ีจะส่งผา่นเขา้สู่หมอ้ตม้  โดยจะมีวาลว์ควบคุม
การทาํงานทั้งหมดจากระบบควบคุมก๊าซ  ECU  สาํหรับหมอ้ตม้จะแปลงก๊าซจากความดนัสูงมา
เป็นระบบความดนัตํ่า  เพื่อจ่ายให้สาํหรับระบบหัวจ่ายเช้ือเพลิง  ในระบบน้ีรวมถึงท่อนาํส่งก๊าซ
ดว้ย  สามารถแบ่งประเภทของถงัออกเป็น  4  ประเภท  คือ  
 ประเภทท่ี  1   ทาํดว้ยเหลก็  หรืออลูมิเนียม 
 ประเภทท่ี  2   ทาํดว้ยเหลก็  หรืออลูมิเนียม  และมีการหุม้ดว้ยวสัดุใยแกว้   

หรือเสน้ใยคาร์บอนรอบตวัถงั 
 ประเภทท่ี  3  ทาํดว้ยอลูมิเนียมท่ีบางกวา่ถงัประเภทท่ี  2  และมีการหุม้ดว้ย 
    วสัดุใยแกว้  หรือเสน้ใยคาร์บอนรอบตวัถงั 
 ประเภทท่ี  4   ทาํดว้ยพลาสติก  และหุม้ดว้ยวสัดุใยแกว้และเสน้ใยคาร์บอน 

รอบตวัถงั 
 ถงัประเภทแรกจะมีนํ้ าหนักมากท่ีสุด  แต่ตน้ทุนตํ่าสุด  ส่วนประเภทท่ี  3  และ  4  มี
นํ้ าหนกัเบากวา่  แต่ตน้ทุนค่อนขา้งสูง 
 
ระบบจ่ายก๊าซแบบแยก  Port  (Multi  point  port) 
 เป็นระบบท่ีพฒันามาจากระบบ  Fumigation  การทาํงานเหมือนกนัทุกอยา่ง  แต่จะมี
การแยก  Port  ออกมาตามสูบซ่ึงใชแ้ยกกนัแบบอิสระ 
 
ระบบก๊าซแบบหวัฉีดแยกการทาํงานอิสระ  แปรผนัตามค่าการฉีดเช้ือเพลิง (Sequential  Injection)   
 ระบบน้ีเป็นระบบล่าสุดท่ีใชใ้นประเทศไทย  ซ่ึงจะทาํงานร่วมกบั  ECU  (Electronic  
Control  Unit)  ท่ีมีการประเมินค่าจากสัญญาณการฉีดเช้ือเพลิงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
เคร่ืองยนตเ์ป็นหลกั  ในระบบน้ีบางยี่หอ้หากตอ้งการจะประเมินผลให้มากข้ึนจะมีการจบัสัญญาณ  
Lamda  และ  RPM  เพ่ือการประเมินผลช่วยอีกดว้ย  เม่ือระบบประมวลผลจ่ายเช้ือเพลิงจนได้
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สญัญาณการฉีดเช้ือเพลิงท่ีประมวลผลไดใ้หม่จะถูกส่งไปใหห้วัฉีดก๊าซ  การประมวลค่าการฉีดจะมี
สญัญาณดิบจาก ECU ของนํ้ามนัเป็นตวัหลกั การเพิ่มหรือลดช่วงเวลาการฉีดจะถูก Oxygen  Sensor  
ประมวลผล  ถา้หากส่วนผสมของก๊าซกบัออกซิเจนท่ีใชอ้ยูมี่ส่วนผสมหนาไปก็จะลดการจ่ายก๊าซ
ลง  หรือส่วนผสมของก๊าซกบัออกซิเจนท่ีใชอ้ยู่มีส่วนผสมบางไปก็จะเพิ่มการจ่ายก๊าซให้มากข้ึน  
ระบบแทบจะเลียนแบบการทาํงานของ  ECU  นํ้ามนัมาทั้งหมด  และนาํมาแต่งค่าใหเ้หมาะสมกบั
ก๊าซท่ีใช ้ แต่ละยีห่อ้จะแตกต่างกนั 
 
ระบบก๊าซหวัฉีดเช้ือเพลิงในสถานะของเหลว  แปรผนัตามค่าการฉีดเช้ือเพลิงหลกั 
(Sequential  Liquid  Injection)  
 ระบบน้ีมีการทาํงานแบบเดียวกบัระบบ  Sequential แต่ไม่จาํเป็นตอ้งใชห้มอ้ตม้ แต่จะ
ฉีดก๊าซเขา้ไปในสภาพของเหลวแลว้ขยายตวัภายในท่อร่วมไอดีเอง  ขอ้มูลท่ีมีตอนน้ีน้อยมาก  
อุปกรณ์เพิ่งเร่ิมมีใชใ้นอิตาลี  ซ่ึงมีการคาดการณ์ว่าพฒันาให้สามารถใชก๊้าซแอลพีจีในเคร่ืองยนต์
แบบ  CDI  ในอนาคต  หรือเคร่ืองยนตท่ี์มีเทอร์โบโดยไม่ตอ้งมีชุดอุปกรณ์เสริม  ผูผ้ลิตรายแรกคือ  
BRC   
 
ลกัษณะตวัถงัก๊าซแอลพีจี 
 แบ่งออกไดเ้ป็น  3  แบบ  ดงัน้ี 
 1.  ถงัก๊าซแบบวาลว์แยก   
  เป็นถงัก๊าซแอลพีจีท่ีนิยมใชก้นัมาก  ไดรั้บความนิยมเพราะใชง้านแลว้ไม่มีปัญหา  
ส่วนใหญ่เป็นถงัท่ีผลิตในประเทศ  ซ่ึงถงัแบบวาลว์แยกรุ่นใหม่จะมีเซนเซอร์วดัปริมาณก๊าซในถงั  
จะตดัการจ่ายก๊าซเม่ือเติมก๊าซได ้ 85%  (กฎหมายกาํหนด)  เพราะเป็นเร่ืองของความปลอดภยั   และ
มีอุปกรณ์เสริมเป็นสวิตซ์ควบคุมดว้ยไฟฟ้า  (วาลว์นิรภยั)  เพื่อเปิด-ปิดวาลว์เสริมความปลอดภยัอีก
ระดบัหน่ึง  จากท่ีปกติตอ้งเดินมาปิดวาลว์ท่ีถงั  แต่ถา้เป็นวาลว์ไฟฟ้าเพียงแค่บิดกุญแจปิดเคร่ือง
ระบบปล่อยก๊าซกจ็ะปิดทนัที   
 2.  ถงัก๊าซแบบมลัติวาลว์ 
  ทั้งวาลว์รับก๊าซและปล่อยออกอยูห่นา้กากอนัเดียวกนั  การทาํงานควบคุมดว้ยระบบ
ไฟฟ้าตลอด  จะมีเซนเซอร์วดัปริมาณก๊าซในถงั  จะตดัการจ่ายก๊าซเม่ือเติมก๊าซได ้ 85%  และมี
วาลว์นิรภยัเพื่อป้องกนัก๊าซร่ัว  ขณะน้ีในประเทศไทยเร่ิมผลิตถงัแบบน้ีมากข้ึน  แต่ถงัแบบมลัติ
วาลว์จะมีราคาสูงกวา่ถงัก๊าซแบบวาลว์แยก 
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3.  ถงัก๊าซแบบโดนทั   
  ถงัก๊าซแบบโดนทัคือถงัแบบมลัติวาลว์ชนิดหน่ึง  ต่างกนัท่ีรูปลกัษณ์เท่านั้น  เหมาะ
กบัรถท่ีไม่มีพื้นท่ีเก็บถงัก๊าซ  เช่น  เชฟโรเลต  ซาฟิรา  หรือฮอนดา้ซีอาร์วี  ซ่ึงถงัโดนทัน้ีตอ้งเลือก
ถงัท่ีไดม้าตรฐาน  ECE R.67.01  ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีใชก้นัในประเทศแถบยโุรป  แต่จะมีปัญหาเร่ือง
ตรวจสภาพกบัขนส่ง  เพราะถงัก๊าซแบบโดนัทยงัไม่ผ่านมาตรฐาน  เพราะ มอก. ยงัไม่รับรอง  
(สาเหตุท่ีไม่ได้ มอก.  เน่ืองจาก มอก. ไม่รู้จักถังโดนัท)  ดังนั้นจึงไม่มีผูผ้ลิตในประเทศไทย
จาํหน่าย  ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเท่านั้น  ส่วนเร่ืองราคานั้นสูงกว่าสองแบบแรก  เพราะเป็นถงั
นาํเขา้ 
  ตวัวาลว์ท่ีติดกบัตวัถงัทั้งหมดนั้นจะมีให้เลือกใชท้ั้งจากอิตาลี  เกาหลี  ตุรกี  เช่นกนั  
และรถทุกคนัจะไดรั้บการติดตั้งท่อเติมก๊าซอยู่ดา้นนอกรถ  ซ่ึงจะอยู่ท่ีทา้ยรถคนละดา้นกบัท่อไอ
เสีย  เพื่อความปลอดภยั  แต่ถา้เป็นรถท่ีมีท่อไอเสีย  2  ขา้งกจ็ะยา้ยไปติดท่ีดา้นขา้งรถแทน 
  ถงัก๊าซจะถูกหรือแพงนั้นข้ึนอยู่กบัคุณภาพ  ยี่ห้อ  และผนัแปรตามความจุ  ถงัก๊าซ
แอลพีจี  มีขนาดตั้งแต่  25 , 36 , 48 , 58 , 64 , 75 และ  96  ลิตร  โดยขนาด  25  ลิตร  จะนิยมติดใน
กลุ่มรถตุ๊ก ตุ๊ก  ส่วน  48  ลิตร  จะอยู่ในรถเก๋ง  1,500-1,600  ซีซี  (รถแท็กซ่ีก็ใชข้นาดน้ีเป็นส่วน
ใหญ่)  และ  58  ลิตร  นิยมในหมู่รถเก๋งขนาดใหญ่  สาํหรับถงัแบบมลัติวาลว์จะมีขนาดใกลเ้คียงกนั  
จะมีความจุประมาณ 46  หรือ 52  ลิตร เป็นต้น ส่วนถงัแบบโดนัทมี 3 ขนาด คือ 42 47 และ           
59  ลิตร 
  ตามกฎหมายการเติมก๊าซจะอยูท่ี่  85%  ของความจุ  เพื่อความปลอดภยั  เพราะก๊าซ
แอลพีจี  จะมีการขยายตวัเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน   
 
ลกัษณะหมอ้ตม้ก๊าซ   
 1.  หมอ้ตม้ก๊าซ  StarGas ใชไ้ดก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซิน มี  3  รุ่น  ไดแ้ก่ 

-  รุ่น RI0001E สําหรับเคร่ืองยนต์เบนซินรุ่นปกติ ใชไ้ดถึ้ง 110 กิโลวตัต์ (147  
แรงมา้) 

 -  รุ่น RI0001M สําหรับเคร่ืองยนต์เบนซินรุ่นปกติ ใช้ได้ถึง 150 กิโลวตัต์ (200 
แรงมา้) 

 -  รุ่น RI0001T สาํหรับเคร่ืองยนตเ์บนซินรุ่นเทอร์โบ ใชไ้ดถึ้ง 110 กิโลวตัต ์ 
  (147แรงมา้) 
 2.  หมอ้ตม้ก๊าซ  Bedini ใชไ้ดก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซิน มี 1 รุ่น คือ 
 -  LPG132E ใชไ้ดถึ้ง 118 กิโลวตัต ์(160 แรงมา้) 
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 3.  หมอ้ตม้ก๊าซ  BiGas ใชไ้ดก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซิน มี 1 รุ่น คือ 
 -  M84 ใชไ้ดถึ้ง 140 กิโลวตัต ์(188 แรงมา้) 
 4.  หมอ้ตม้ก๊าซ Magic   
 จากประเทศอินเดีย  รับรองมาตรฐานโดยสมาคม  ARAI  ซ่ึงใชก๊้าซประหยดักว่าหมอ้
ตม้อ่ืน ๆ ถึง  10-20%  เพราะมีหอ้งอุ่นก๊าซถึง  3  ชั้น  ต่างจากหมอ้ทัว่ ๆ ไปท่ีมีหอ้งอุ่นก๊าซเพียงชั้น
เดียว  จึงทาํให้ก๊าซมีการหมุนเวียนในห้องอุ่นก๊าซก่อนส่งก๊าซออกไปสู่ระบบ  และมีการเผาไหม้
ดีกว่า  ทาํใหก้ล่ินก๊าซออกทางท่อไอเสียนอ้ย  หมอ้ตม้ทุกใบระบุหมายเลข  Serial  No.  พร้อมใบ
รับประกนัตรงกบัหมอ้ตม้ทุกใบ  สะดวกในการติดตั้งใชง้าน  สามารถเลือกใชก้บัรถท่ีมีเคร่ืองยนต์
ตั้งแต่  1,000  ซีซี    2,500  ซีซี  (Standard)  และเคร่ืองยนต ์ 2,500  ซีซี  4,000  ซีซี  (Super) 
 5.  หมอ้ตม้ก๊าซ  TOMASETTO 
 จากประเทศอิตาลี  มีกรองก๊าซในตวั  เป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะของหมอ้ตม้โทมาเซทโต ้ ไม่
ตอ้งติดตั้งกรองก๊าซเพ่ิม  ไม่เส่ียงตอ้ก๊าซร่ัวท่ีขอ้ต่อ  มีหอ้งอุ่นก๊าซ  2  ชั้น  โซลินอยดไ์ฟฟ้าควบคุม
การเปิด-ปิดไดแ้ม่นยาํ  ท่อนํ้ าเขา้-ออก  5  หุน  ทาํจากวสัดุเกรด  A  ทนความร้อนไดสู้งถึง  200  
องศาเซลเซียส  ติดตั้งและปรับจูนง่าย  เหมาะสาํหรับรถยนตทุ์กประเภท  โดยเฉพาะรถท่ีเป็นคนัเร่ง
ไฟฟ้า  ทาํใหเ้คร่ืองยนตเ์ดินเรียบ  มี  2  รุ่น  คือ 
 -  รุ่นธรรมดา  (140HP)  สาํหรับรถยนตท่ี์มีกาํลงัไม่เกิน  140  แรงมา้ 
 -  รุ่น  SUPER  (OVER 140 HP)  สาํหรับรถยนตท่ี์มีกาํลงั  140-210  แรงมา้ 
 
รุ่นรถยนตท่ี์สามารถติดตั้งก๊าซแอลพีจี   

- รถรุ่น ปี 95  ถึงรุ่นปัจจุบนั 
- รถรุ่นปี 92 – 95 บางรุ่นที ◌่เป็นหวัฉีดแบบ Dual. 
- แรงมา้รถ 4 สูบ ไม่เกิน 160 Hp.  
- แรงมา้รถ 6 สูบ ไม่เกิน 200 Hp. 
- รถบางรุ่นท่ีมีระบบตรวจจบัสญัญาณทั้งหมดในตวัรถ ไม่สามารถติดตั้งได ้เช่น  

 Benz 280S 
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รุ่นรถยนตท่ี์ผา่นการติดตั้งก๊าซแอลพีจี 
-  BENZ 190E  
-  BENZ C180  
- BENZ C220 
-  BMW 318i 
-  DAEWOO CELO  
-  FORD EXPLOER 
-  HONDA CIVIC 2000  
-  HONDA CRV 
-  HONDA JAZZ  
-  HONDA STREAM 
-  TOYOTA CAMRY 2002  
-  TOYOTA INNOVA 
-  ISUZU TROOPER  
-  JEEP  
-  KIA SPORTAGE 
-  NISSAN NEO  
-  NISSAN TERRANO  
-  PEUGEOT  
-  TOYOTA COROLLA 3S 
-  TOYOTA ALTIS  
-  TOYOTA FORTUNER 
-  TOYOTA LANDCRUISER  
-  TOYOTA VIGO  
-  TOYOTA VENTURY 
-  VOLVO 940  
 

ท่ีมา :  Super Central  Gas.   (2549, 18  ตุลาคม). จาก www.one2car.com/scg/4.aspx# 
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2.3  ประโยชน์ของก๊าซแอลพจีี 
 การใช้ก๊าซแอลพีจีในรถยนต์  มีประโยชน์หลายประการทั้งในด้านผูบ้ริโภค  และ
รถยนตท่ี์ใช ้ รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มรอบ  ๆ  ตวั  โดยผลทางตรงต่อรถยนตน์ั้น  ก๊าซแอลพีจีสามารถ
ทาํให้เคร่ืองยนตมี์ประสิทธิภาพสูง  และอายกุารใชง้านยืนยาวข้ึนหากมีการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนต์
อย่างถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  ก๊าซแอลพีจีจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการ
เผาไหมไ้ดอ้ยา่งมาก  ในระยะยาวจึงส่งผลใหอ้ายกุารใชง้านของเคร่ืองยนตย์าวนานข้ึนดว้ย 
 ในดา้นความปลอดภยั  ถึงแมว้่าก๊าซแอลพีจีจะมีนํ้ าหนักท่ีหนักกว่าอากาศ  แต่ได้มี
มาตรฐานความปลอดภยัให้มีการเติมกล่ิน  เพ่ือให้ทราบว่ามีการร่ัวไหลของก๊าซแอลพีจี  จึงมัน่ใจ
ได้ว่าหากเกิดการร่ัวไหลสามารถระมดัระวงัป้องกันการเกิดอนัตรายได้  ก๊าซแอลพีจีอยู่ในรูป
ของเหลว  และมีความดนัตํ่า  ถงัก๊าซแอลพีจีผนงัของถงัมีความหนามากกว่าถงันํ้ ามนัเบนซินมาก  
ทาํใหโ้อกาสท่ีจะเกิดการระเบิดจากถงัเน่ืองจากการชนเป็นไปไดน้อ้ย 
 ในดา้นความประหยดั  ก๊าซแอลพีจีก่อให้เกิดการเผาไหมท่ี้สะอาดหมดจด  และไม่
ก่อให้เกิดการสกปรกของนํ้ ามนัเคร่ือง  จึงสามารถยืดอายกุารใชง้านของนํ้ ามนัเคร่ืองได ้ อีกทั้งไม่
ก่อให้เกิดสารตกคา้งใด ๆ ทาํให้การจุดระเบิดสะอาดหมดจด และยืดอายุการใชง้านได ้ และก๊าซ
แอลพีจีมีค่าออกเทนสูงกว่านํ้ ามนัเบนซิน  จึงส่งผลให้การสตาร์ทและการทาํงานของเคร่ืองยนตมี์
ความสมบูรณ์มากข้ึน 
 ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ก๊าซแอลพีจี  ก่อให้เกิดการเผาไหมท่ี้สะอาดหมดจด  ตามท่ีกล่าว
ไวข้า้งตน้  จึงช่วยในการลดมวลไอเสียและส่งผลต่อการลดมลพิษในอากาศโดยตรง 
 ประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ  ก๊าซแอลพีจีสามารถนาํใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ทั้งใน
ครัวเรือน  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  ซ่ึงแยกเป็นลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

ก. ดา้นครัวเรือน 
  เน่ืองจากใช้สะดวก  ใช้ง่าย  ประหยดั  และไร้เขม่าและควนั  จึงถูกนํามาใช้
ประกอบอาหาร  ทาํนํ้าร้อน  อบเส้ือผา้  และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับหมอ้หุงขา้ว 

ข. ดา้นพาณิชยกรรม   
  ร้านอาหาร  ภตัตาคาร  ร้านทาํขนมปัง  หรือเบเกอร่ี  โรงแรม  ลว้นแต่ใชก๊้าซแอล
พีจีเป็นเช้ือเพลิงในการปรุงอาหาร  อบขนม  และทาํนํ้าร้อน 

ค. ดา้นอุตสาหกรรม 
  ก๊าซแอลพีจีเม่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง  สามารถควบคุมการใหค้วามร้อนไดอ้ยา่งเพียงพอ  
เท่ียงตรง  และก๊าซเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมจ้ะไม่ก่อใหเ้กิดส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  จึงทาํให้เกิดความ
นิยมใชก๊้าซหุงตม้อยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 
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1. อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ใช้ความร้อนประมาณ 900-1,400  องศา
เซลเซียส 

2. อุตสาหกรรมแกว้  ใชค้วามร้อนประมาณ  400-600  องศาเซลเซียส 
3. อุตสาหกรรมอาหาร 
4. อุตสาหกรรมผา้ 
5. อุตสาหกรรมโลหะ 
6. อุตสาหกรรมบ่มใบยาสูบ 

 DPU
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2.4  สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวของประเทศไทย 
 

ตารางท่ี  2.4  สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของประเทศไทยในปัจจุบนั 
 

 หน่วย : ลา้นกิโลกรัม 

เคร่ืองช้ีทีสํ่าคญั 2547 2548 2549 2550 

ปริมาณการผลิต 3,365 3,884 4,000 4,340 
     อตัราการเปล่ียนแปลง  (%) 6.8 9.0 3.0 8.5 
ปริมาณจาํหน่ายในประเทศ 2,604 2,923 3,200 3,520 
     อตัราการเปล่ียนแปลง  (%) 1.7 12.3 9.5 10.0 
ปริมาณการส่งออก 890 948 720 770 
     อตัราการเปล่ียนแปลง  (%) 15.6 6.5 -24.0 6.9 
ท่ีมา :    ฝ่ายวจิยัธุรกิจ  สายงานบริหารความเส่ียง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไตรวฒิุ  นพรัตน์.   
 (2549,  ตุลาคม). สรุปภาวะธุรกจิและแนวโน้ม.  

 
 ปี  2549  การจาํหน่ายภายในประเทศในช่วง  9  เดือนแรก  มีปริมาณรวม  2,372  ลา้น
กิโลกรัม  เพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกนัของปี  2548  ร้อยละ  9.3  จาํแนกเป็นการจาํหน่ายเพื่อใชเ้ป็น
ก๊าซหุงตม้ในครัวเรือนร้อยละ  53  รองลงมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีร้อยละ  17  
เป็นเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ร้อยละ  16  และเป็นเช้ือเพลิงในยานยนตร้์อยละ  14  ผล
จากราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมากทาํให้ปริมาณการใชก๊้าซแอลพีจีในกลุ่มยานยนต์
เพิ่ม ข้ึนจากระยะเดียวกันของปีก่อนสูงถึงร้อยละ   54  โดย  ปตท .  มีส่วนแบ่งการตลาด
ภายในประเทศสูงสุดร้อยละ  46  คาดว่าตลาดปีจะมีปริมาณการผลิตรวมประมาณ  4,000  ลา้น
กิโลกรัม  เพิ่มข้ึนจากปี  2548 ร้อยละ  3.0  ผูป้ระกอบการสามารถดาํเนินการผลิตเพื่อจาํหน่ายตลาด
ภายในประเทศไดอ้ย่างเพียงพอจึงไม่ตอ้งมีการนาํเขา้จากต่างประเทศ  โดยคาดว่าจะมีปริมาณการ
จาํหน่ายภายประเทศประมาณ  3,200  ลา้นกิโลกรัม  เพิ่มข้ึนจากปี  2548  ร้อยละ  9.5  สาํหรับการ
ส่งออกคาดวา่จะมีปริมาณรวม 720  ลา้นกิโลกรัม  ลดลงจากปี 2548 ร้อยละ 24.0 (ไตรวฒิุ  นพรัตน์.  
สรุปภาวะธุรกิจและแนวโนม้, ตุลาคม  2549) 
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 ปี  2550  จากแนวโน้มราคานํ้ ามนัท่ีคาดว่าจะยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัสูง  ทาํให้ก๊าซ
แอลพีจียงัคงเป็นทางเลือกดา้นพลงังานท่ีสาํคญั  และการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนและจีน
คาดว่าจะเพ่ิมสูงข้ึน  ทาํให้การผลิตและการจาํหน่ายภายในประเทศขยายตวัประมาณร้อยละ  8.5  
และ  10.0  ตามลาํดบั  (ไตรวฒิุ  นพรัตน์.  สรุปภาวะธุรกิจและแนวโนม้, ตุลาคม  2549)  การใชเ้พื่อ
เป็นเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมยงัคงเพ่ิมข้ึนโดย ปตท. เป็นผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีสุด   DPU
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2.5  แนวความคดิเกีย่วกบัความรู้  ความเข้าใจ 
 ความรู้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง  กฎเกณฑ์  และโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา  
หรือการค้นควา้  หรือเป็นความรู้เก่ียวกับสถานท่ี  ส่ิงของ  หรือบุคคลซ่ึงได้จากการสังเกต
ประสบการณ์  หรือจากรายงาน  การรับรู้ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีตอ้งชดัเจน  และตอ้งอาศยัเวลา 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่า   “ความรู้” ซ่ึงสามารถสรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 
 Benjamin  S. Bloom  (1971 : 271)  กล่าวว่า  ความรู้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระลึกถึง
ส่ิงเฉพาะเร่ือง  หรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป  ระลึกไดถึ้งวิธีการ  กระบวนการหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเนน้
ความจาํในเร่ืองของระดบัความรู้ 
 Benjamin  S. Bloom  และคณะ  (1971 : 13-15)  ไดแ้บ่งพฤติกรรมดา้นความรู้  หรือ
ความสามารถทางดา้นสติปัญญา  (Cognation  Domain)  เป็น  6  ระดบั  เรียงจากพฤติกรรมขั้นง่าย
ไปสู่ขั้นยากดงัน้ี 

1. ความรู้  หมายถึง  การจาํและการระลึกไดท่ี้มีต่อความคิด  วตัถุและปรากฏการณ์
ต่าง ๆ  

2. ความเขา้ใจ  หมายถึง  การแสดงออกของพฤติกรรมเม่ือเผชิญกบัส่ือความหมาย
และสามารถแปล  สรุปหรือขยายความของส่ือความหมายนั้น 

3. การนาํไปใช ้ หมายถึง  การนาํความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในทางสถานการณ์จริง 
4. การวิเคราะห์  หมายถึง  การพิจารณาแยกแยะเน้ือหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เขา้

ดว้ยกนั  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
5. การสังเคราะห์  หมายถึง  ความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อย ๆ เขา้

ดว้ยกนั  ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
6. การประเมินผล  หมายถึง  ความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบัค่านิยม  ความคิด  

ผลงาน  คาํตอบ  วิธีการและเน้ือหาสาระ  เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยมี
กฎเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสิน 

 อุทุมพร  ทองอุไทย  (2523 : 68)  ให้ความหมายของความรู้ว่า  คือ  พฤติกรรมและ
สภาพการต่าง ๆ ซ่ึงเนน้การจาํไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงหรือการระลึกไดก้็ตาม  เป็นสภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้  โดยเร่ิมตน้จากการรวมสาระต่าง ๆ เหล่านั้น  จนกระทัง่พฒันา
ไปสู่ขั้นท่ีมีความสลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึนไป   
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 และความเข้าใจ   หมายถึง   ขั้ นตอนสําคัญของการส่ือความหมายโดยอาศัย
ความสามารถทางสมองและทศันะ  ซ่ึงอาจกระทาํได้โดยใช้ปากเปล่า  ขอ้เขียน  ภาษา  หรือ
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ โดยทาํความเขา้ใจ  ซ่ึงประกอบดว้ยการแปล  การตีความหมายและการสรุปอา้งอิง 
 เธียรศรี  วิวิธสิริ  (2527 : 19-20)  กล่าวว่า การเรียนรู้ในผูใ้หญ่นั้นเกิดจากประสบการณ์  
3  ประการ  คือ 

1. การเรียนรู้ท่ีเกิดจากสภาพการณ์ทางธรรมชาติ  (Natural  Setting)  คือ  เรียนรู้จาก
สภาพธรรมชาติท่ีอยูใ่กล ้ๆ ตวั 

2. การเรียนรู้จากสภาพการณ์ทางสังคม  (Society  Setting)  มีอยู่ทัว่ไปใน
ชีวิตประจาํวนั  เช่น  การเรียนรู้จากการอ่านหนงัสือพิมพ ์ โทรทศัน์  เป็นตน้ 

3. การเรียนรู้จากสภาพการณ์ของการจดัการเรียนการสอน  (Formal  Instructional 
Setting)  คือ  มีผูแ้ทนจากสถาบนัจดัลาํดบัการเรียนรู้อยา่งมีจุดหมายและต่อเน่ือง 

 สําเริง  บุญเรืองรัตน์  (2536 : 508)  ให้ความหมายของความรู้ว่า  หมายถึง  
ความสามารถของสมองท่ีเก็บรักษาหรือทรงไวซ่ึ้งขอ้เท็จจริง  หรือเร่ืองราวทั้งปวงท่ีผูเ้รียนได้
ประสบมา   
 และความเขา้ใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายความรู้หรือขอ้เท็จจริงใน
รูปแบบท่ีมีเคา้เหมือนเดิม  ตลอดจนสามารถจบัเอาขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ มาสมัพนัธ์กนัจนสามารถกล่าว
ไดเ้ป็นอีกแบบหน่ึง  จนถึงขยายความสมัพนัธ์นั้น ๆ ออกไปใหก้วา้งไกลจากขอ้เทจ็จริงเดิม   
 จากคาํจาํกดัความทั้งหมดท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า  ความรู้  หมายถึง  ขอ้เทจ็จริง  กฎเกณฑ ์ 
และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บ  รวมทั้งส่ิงท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี  ส่ิงของ  และบุคคลซ่ึงไดจ้าก
การสงัเกต  ประสบการณ์  หรือการคน้ควา้  การรับรู้  ต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้งอาศยัเวลา  และไดมี้การเก็บ
รวบรวมสะสมไว ้
 
การวดัความรู้  ความเข้าใจ 
 เป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจจาํเป็นการวดัสมรรถภาพสมองดา้นการระลึกออกของ
หน่วยความจาํนัน่เอง  เป็นการวดัเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเคยมีประสบการณ์  หรือเคยเห็นและทาํมาก่อน
แลว้ทั้งส้ิน  การวดัความรู้ ความจาํ  สามารถสร้างคาํถามวดัสมรรถภาพดา้นน้ีไดห้ลายลกัษณะ
ด้วยกัน  ลักษณะของคาํถามจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของความรู้  ความจํา  แต่ก็จะมี
ลกัษณะร่วมกนัอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ  เป็นคาํถามท่ีใหร้ะลึกถึงประสบการณ์ท่ีผา่นมาท่ีจาํไดไ้วก่้อนแลว้  
ไม่วา่จะอยูใ่นรูปคาํศพัท ์ นิยาม  ระเบียบ  แบบแผน  หรือหลกัการ  ทฤษฎี   
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 ชวาล  แพรัตกลุ  (2526 : 201-225)  ไดก้ล่าวไวด้งัต่อไปน้ี 
 1.  ถามความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทแ์ละนิยาม  ไดแ้ก่  โจทยท่ี์ถามว่าคาํหรือกลุ่มคาํท่ีใชใ้น
วิชานั้น ๆ คืออะไร  มีความหมายทัว่ไปหรือความหมายเฉพาะว่าอยา่งไร  และส่ิงนั้น ๆ มีคุณสมบติั
อะไร  เป็นตน้  การถามความหมายหรือถามคาํแปลของเคร่ืองหมาย  รูปภาพ  ตวัยอ่และสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ ของแต่ละวิชากเ็ป็นการวดัประเภทน้ีทั้งส้ิน 
 2.  ถามความรู้เก่ียวกับกฎ  และความจริง  ได้แก่  การถามสูตรกฎเกณฑ์ความจริง  
ขอ้เทจ็จริง  เร่ืองราว  ใจความหรือเน้ือความสาํคญัต่าง ๆ ตามท่ีไดพ้ิสูจน์หรือตกลงยอมรับแลว้ตาม
หลกัวิชานั้น ๆ  
 3.  ถามความรู้ในวิธีดาํเนินการ  คือ  ถามว่าเร่ืองราวนั้ น ๆ เหตุการณ์นั้ น ๆ หรือ
ขอ้ความต่าง ๆ ท่ีไดม้านั้นมีท่ีมาอยา่งไร  ใชร้ะเบียบวิธีการอะไร และดาํเนินการเป็นขั้น ๆ อยา่งไร  
ถา้จะศึกษาตรวจสอบ  หรือวิพากษว์ิจารณ์ตดัสินช้ีขาดเร่ืองราวนั้น ๆ ใหแ้จ่มแจง้จะตอ้งปฏิบติัตาม
ขบวนการใด  หรือวิธีการใด  คาํถามประเภทน้ีมุ่งหมายเพียงจะจดัว่าผูต้อบสามารถจาํขบวนการ
และแบบแผนวิธีการทาํงานของแต่ละเร่ืองนั้น ๆ ไดห้รือไม่เท่านั้น  มิไดส้ามารถจาํขบวนการและ
แบบแผนวิธีการทาํงานของแต่ละเร่ืองนั้น ๆ ไดห้รือไม่เท่านั้น  มิไดมุ่้งถามให้ผูต้อบนาํไปปฏิบติั
จริง ๆ วา่เร่ืองน้ีควรจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 
 4.  ถามความรู้เก่ียวกบัระเบียบแบบแผน  ไดแ้ก่  การถามถึงแบบแผน  แบบฟอร์มตาม
จารีตธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบติักนัมา 
 5.  ถามความรู้เก่ียวกบักฎเกณฑ์  ไดแ้ก่  คาํถามตอ้งการจะวดัว่าผูต้อบสามารถจดจาํ
กฎเกณฑต่์าง ๆ สาํหรับใชใ้นการวินิจฉยัและตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ไดห้รือไม่  คือ  ในแต่ละ
เร่ืองราวนั้นควรจะใชก้ฎเกณฑ ์ หรือหลกัการใดไปตดัสินตรวจสอบจึงจะเหมาะสม 
 6.  ถามเก่ียวกบัลาํดบัขั้น  และแนวโนม้วา่เหตุการณ์ต่าง ๆ มีความเคล่ือนไหว โนม้เอียง 
หรือเจริญ  หรือเส่ือมไปในทิศทางใดตามลาํดบักาลเวลาอยา่งไร  และเร่ืองต่าง ๆ นั้นมีส่ิงใดเกิดข้ึน
ก่อน-หลงั  และดาํเนินการเป็นขั้น ๆ เรียงติดต่อกนัมาอยา่งไร 
 7.  ถามเก่ียวกับการจาํแนกประเภท  ได้แก่  คาํถามท่ีให้จัดประเภทส่ิงของ  หรือ
เร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เขา้เป็นหมวดหมู่ตามประเภท  ตามชนิด  ระดบั  สกุล  หรือตาม
ขีดขั้นชั้นวรรณะของเร่ืองราวนั้น ๆ  
 8.  ถามเก่ียวกบัวิธีการหรือวิธีการดาํเนินงาน  คือ  ถามว่าการท่ีไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ต่าง ๆ 
นั้น  จะตอ้งใชเ้ทคนิคอะไร  หรือมีวิธีปฏิบติัอยา่งไร  รวมทั้งถามถึงขบวนการและกรรมวิธีต่าง ๆ ท่ี
ใชใ้นการพิสูจน์  หรือคน้ควา้หาความจริงนั้น ๆ วา่จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง 
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 9.  ถามความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง  ความจาํประเภทน้ีนับเป็นจุดจบของการสั่งสอน
ดา้นวิชาความรู้  เป็นคาํถามท่ีวดัผูต้อบว่าสามารถจาํขอ้สรุปหรือหลกัการใหญ่ ๆ ของเน้ือหาวิชา 
นั้น ๆ ไดห้รือไม่ ความรู้รวบยอดน้ี  จะทาํให้เขาสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ต่อไปไดโ้ดยตนเองจะ
สามารถพิสูจน์  คน้หาขอ้เทจ็จริงจากขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย 
 10.  ถามความรู้เก่ียวกบัหลกัวิชาการและการขยายหลกัวิชาการ  ไดแ้ก่  คาํถามท่ีมุ่งวดั
วา่ผูต้อบสามารถจาํหลกัการต่าง ๆ อนัเป็นสาระสาํคญัของวิชานั้นไดห้รือไม่ 
 11.  ถามความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและโครงสร้าง  เป็นคาํถามท่ีจะวดัว่าผูต้อบสามารถ
ระลึกและนาํความสัมพนัธ์จากทฤษฎีและหลกัวิชาการต่าง ๆ มาลงสรุปเป็นเน้ือความใหญ่ ๆ เร่ือง
เดียวกนัไดห้รือไม่ 
 
2.6  แนวความคดิเกีย่วกบั  4C’s 
 
 Phillip   Kotler  (2003 : 16-17)  กล่าวไวใ้นหนงัสือการจดัการตลาด  (Marketing 
Management)  ถึงส่วนประสมการตลาดว่า  เป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีธุรกิจตอ้งใช ้เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคก์ารตลาดในตลาดเป้าหมาย หรือเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของกลยุทธ์การตลาด 4 
ประการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ท่ีธุรกิจใชร่้วมกนัเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด เป้าหมาย และปัจจยัทางการตลาดเป็นตวัแปรท่ีบริษทัสามารถ
ควบคุมได ้ เพื่อส่งมอบประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้  Robert  Lauterborn แนะนาํว่า 4Ps ในมุมมองของ
ผูข้ายจะสะทอ้นถึง 4Cs ในมุมของผูซ้ื้อ 
 
  4Ps      4Cs 
 Product  (ผลิตภณัฑ)์   Customer Solution  (การแกปั้ญหาใหลู้กคา้) 
 Price  (ราคา)    Customer Cost  (ตน้ทุนของลูกคา้) 
 Place  (การจดัจาํหน่าย)  Convenience  (ความสะดวก) 
 Promotion  (การส่งเสริมการตลาด) Communication  (การติดต่อส่ือสาร) 
  
 บริษทัท่ีไดรั้บชยัชนะเป็นบริษทัท่ีสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้  ดว้ยความ
ประหยดั  สะดวก  และมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 
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 Don E. Schultz  (www.brandage.com)  ปรมาจารยท์างดา้นการตลาดและการส่ือสาร
การตลาดอีกท่านหน่ึง   ไดเ้สนอไวใ้นหนงัสือ New marketing paradigm ว่าในยคุปัจจุบนัน้ี เป็นยคุ
ท่ีถึงเวลาของการลืม 4P’s และให้มอง 4C’s แทน Model 4C’s น้ี เป็นแนวคิดเป็นมุมมองท่ีจบัท่ี 
ผูบ้ริโภคเป็นหลกั (ขณะท่ี Model เก่าจะใชมุ้มมองของแผนการทางการตลาดท่ีมุ่งไปท่ีความสาํคญั
ของผลิตภณัฑ์เป็นหลกั)  และการคาํนึงถึงผูบ้ริโภคน้ีเองท่ีทาํให้นักการตลาดสามารถส่ือสารกบั
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะ 4C’s จะเปิดโอกาสให้นกัการตลาดคาํนึงถึง การท่ี
จะทาํอยา่งไรใหสิ้นคา้เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตผูบ้ริโภค  นัน่คือ  นกัการตลาดตอ้งรู้จกัผูบ้ริโภค
เป็นอย่างดีว่า  วนั ๆ ทาํอะไร  ใช้สินคา้ไปเพื่ออะไร  ใช้อย่างไร  ใช้บ่อยแค่ไหน  มีอะไรเป็น
แรงจูงใจ  ส่ือท่ีเขา้ถึงมีอะไรบา้ง  ตลอดจนผูบ้ริโภคมี Life style  อยา่งไร  เป็นตน้  คาํถามก็คือ ถา้
จะใหลื้ม 4P’s อนัคุน้เคย แลว้หนัมาคาํนึงถึง 4C’s แทนนั้น มีองคป์ระกอบดงัน้ี  
 1. จาก Product  เป็น Consumer เพราะคุณจะไม่สามารถขายของท่ีคุณผลิตได ้แต่คุณจะ
สามารถขายของท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการได ้ การเนน้ไปท่ีผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั Customer is the King.
กาํลงักลายมาเป็นส่ิงสําคญัท่ีทุกองคก์ารให้ความสนใจ และนั่นคือท่ีมาของ คาํว่า CRM หรือ 
Customer Relationship Management หรือ บางแห่งก็เรียกว่า Customer Relationship Marketing or 
Relationship Marketing  
 2.  จาก Price  เป็น  Cost  เพราะผูบ้ริโภคไม่สนใจราคาขาย  เพราะบรรดา Modern 
Trade  ต่างตดัราคาจนผูบ้ริโภคสามารถซ้ือไดใ้นราคาท่ีพอใจแลว้  แต่ส่ิงท่ีผูผ้ลิตตอ้งคาํนึงถึงก็คือ 
ลดตน้ทุนในกระบวนการผลิตสินคา้ใหถู้กลง  เพื่อท่ีจะสามารถขายใหบ้รรดา  Modern  Trade  และ 
Discount  Stores ไดใ้นราคาท่ีถูกท่ีสุด  เพราะประโยชน์ของผูบ้ริโภคสูงสุด  ฉะนั้น ในปัจจุบนัน้ี 
เราจึงไดย้นิคาํว่า  ของดีตอ้งราคาถูกดว้ยจึงจะซ้ือ  จากการท่ีผูผ้ลิตต่างหันมาคาํนึงถึงการลดตน้ทุน 
หรือลดค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีไม่มี  Value Added  นั้น  ทาํให้เกิดศาสตร์ใหม่ๆ อยา่งเช่น พวก ECR 
และ Supply Chain Management (SCM) และ  Logistic ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นหัวขอ้ในการ
สมัมนากนัอยา่งมากมาย  
 3.  จาก Place  เป็น  Convenience  ผูบ้ริโภคไม่สนใจในร้านคา้ท่ีจะตอ้งขบัรถหรือ
เดินทางไปหาซ้ืออีกแลว้ เพราะความรีบเร่งและระบบการจราจรท่ีติดขดั ทาํให้ผูบ้ริโภคปรับ
ความคิดมาเป็นความสะดวกในการหาซ้ือ  ฉะนั้น บริษทัใดท่ีอาํนวยความสะดวกในการหาซ้ือ
สินคา้หรือบริการ ผูบ้ริโภคก็จะไปซ้ือสินคา้กบัร้านคา้นั้น เช่น บรรดาพวก Convenience Stores 
หรือพวก Discount Store  ท่ีแยง่กนัเปิดในแหล่งชุมชนกนัมากข้ึน  หรือแมแ้ต่อาหารแทนท่ีจะให้
คนเดินทางไปกินท่ีร้าน  ก็เกิดการบริการแบบส่งถึงบา้น หรือ  Home Delivery  แทน อยา่งเช่น 
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Pizza Hut  หรือ Fast Foods  ทั้งหลาย  ผูบ้ริโภคจะมีความสะดวกสบาย หรือ Convenience ในการ
ซ้ือมากข้ึน นอกจากนั้น  สถานท่ีจดัจาํหน่ายนั้นจะตอ้งมีใหท้ัว่ถึงท่ีผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือไดง่้าย   
 4.  จาก Promotion  เป็น  Communications นกัการตลาดเร่ิมมองว่า Promotion เป็นคาํท่ี
แคบไป  เพราะในกระบวนการส่งเสริมการขายนั้น การส่ือสารสาํคญัท่ีสุด ฉะนั้นนกัการตลาดจึง 
Forget  about  Promotion  แบบแยกส่วนว่าจะโฆษณาอยา่งไร  จะลดแลกแจกแถมอยา่งไร แต่ให้
มองเป็นองคร์วมเป็น Communication  ท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริโภคในภาพรวม  ใน communications นั้น
จาํแนกออกไดเ้ป็นการส่ือสารต่าง ๆ  ดงัน้ี  

  4.1  Advertising  หรือการโฆษณา  คือ  การโฆษณาผา่นส่ือ Mass ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น TV  วิทย ุ หนงัสือพิมพ ์ หรือนิตยสาร  เป็นตน้  

  4.2  Sales Promotion  หรือการส่งเสริมการขาย  คือการทาํการส่งเสริมการขายทั้งท่ี
เป็น Consumer Sales Promotions  และ  Trade  Promotions คือ  การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  
ซ่ึงมีทั้ งการลด  แลก  แจก แถม  การชิงโชค  การแข่งขนั  การแจกของตวัอย่าง และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย  ส่วนการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ร้านคา้นั้น   เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งให้ร้านคา้ช่วยใน
การผลกัดนัใหสิ้นคา้เราขายดีกว่าคู่แข่ง  เช่น  การจดัการให้ Incentive  การพาร้านคา้ไปเท่ียว และ
สมัมนา   การใหค้่าช่วยจดั Display ร้าน  และการใหส่้วนลดต่าง ๆ  เป็นตน้  

 4.3  Personal Selling หรือพนกังานขาย  พนกังานขายถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ส่ือสาร  หากไม่มีการอบรมพนกังานขายท่ีดี  พนกังานขายอาจทาํใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รเสียหาย
ได ้ และอาจไม่สามารถตอบคาํถามของร้านคา้หรือลูกคา้ได ้ทาํใหก้ารขายจะไม่มีประสิทธิภาพ  
 4.4  Publicity หรือการประชาสัมพนัธ์  การประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นส่ิงสาํคญัอยา่ง
หน่ึงในกระบวน การส่ือสารการตลาด (Marketing Communications) เพราะหากองคก์รไดมี้การ
ประชาสัมพนัธ์ไม่ดี  องค์กรนั้นก็อาจถูกมองเป็นภาพลบได้ และบ่อยคร้ังท่ีองค์กรมีปัญหากับ
ผลิตภณัฑ ์ หากการประชาสัมพนัธ์ไม่ดี  องคก์รนั้นก็อาจสูญเสียตลาดไปเลยก็ได ้เช่น เม่ือคราวท่ีมี
รายการว่า ผลิตภณัฑย์าแกป้วด Tylenol ของ Johnson & Johnson ในอเมริกามีสารไซยาไนด ์ผสม
อยูท่าํใหค้นกินแลว้ตาย ทนัทีท่ีมีข่าวเช่นนั้นออกมา ประธานบริษทั Johnson & Johnson ออกมา
ประกาศทนัทีว่าไดส้ั่งให้มีการเก็บสินคา้ Tylenol กลบัหมด และทดแทนดว้ย Tylenol ใหม่ท่ี
ประกนัว่าจะไม่มีความผดิพลาดอยา่งแน่นอน เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในบริษทัและสินคา้
ของบริษทั  การออกมาตอบสนองทนัทีทาํใหภ้าพลกัษณ์ของ Johnson ถูกมองวา่เป็นบริษทัท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสูง  ทาํให้ประชาชนกลบัมามีความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์Tylenol อีกคร้ัง และ 
Tylenol  กย็งัสามารถครองความเป็นเจา้ตลาดไดใ้นสินคา้ยาแกป้วดนัน่เอง  
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 4.5  Direct  Marketing  and  Direct Response เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีใช้
การตลาดแบบตรงและการใช ้ Direct  Mails  เขา้มาช่วยในการทาํการตลาด  ธุรกิจท่ีใชก้นัมากท่ีสุด
ไดแ้ก่  ธุรกิจการเงิน  และบตัรเครดิต  ท่ีมีการส่งจดหมายเชิญชวนให้มาเป็นสมาชิกบตัรเครดิต 
หรือส่งพนกังานขายโทรไปนดัหมายเพื่อนาํเสนอสินคา้ให ้ เป็นตน้  
 4.6  Event Marketing การส่ือสารโดยการสร้างสถานการณ์  หรือเหตุการณ์ข้ึน และ
นาํเอาเหตุการณ์นั้นมาทาํกิจกรรมทางการตลาด  ตวัอยา่งเช่น The Mall ไดมี้การนาํเอาคนท่ีสามารถ
อยู่กบังูไดโ้ดยงูไม่กดัมาโชวท่ี์เดอะมอลลบ์างแคปรากฏว่ามีผูค้นมาดูมากมาย  จากเหตุการณ์นั้น    
ทาํใหเ้ดอะมอลลส์ามารถเพ่ิม Traffic และสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน  
 4.7  Exhibitions การจดัการแสดงสินคา้ ในปัจจุบนัการจดังานแสดงสินคา้เร่ิมมีข้ึน
มากมาย  บางบริษทัท่ีมีงบการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาตํ่าไม่สามารถสู้กบัองคก์รใหญ่ๆ ได ้      
ก็หันมาจบัตลาดเฉพาะกลุ่ม  เช่น  โรงงานเฟอร์นิเจอร์  ก็หันไปเช่าพื้นท่ีในงาน Furniture Fair    
แลว้จดัแสดงสินคา้  ซ่ึงไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีตรงกว่า เพราะหากไปเช่าเน้ือท่ีในศูนยก์ารคา้เพ่ือโชว์
สินคา้นั้นค่าเช่าแพง  และคนท่ีเขา้ไปในศูนยก์ารคา้ไม่ใช่ทุกคนจะเขา้ไปซ้ือเฟอร์นิเจอร์ แต่คนท่ีเขา้
ไปดูงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์  ส่วนใหญ่ก็จะไปมองหาซ้ือเฟอร์นิเจอร์  ฉะนั้น  ลูกคา้ท่ีแวะเขา้มา        
ชมในบูธกคื็อลูกคา้ผูมุ่้งหวงั   อีกทั้งค่าเช่ากถู็กดว้ย  
 4.8  Cable TV Advertising/ Web TV advertising ในประเทศไทย Cable TV ยงัไม่
อนุญาตใหมี้การโฆษณา  แต่กมี็การยกเวน้บา้งหากเป็นการโฆษณาภาพลกัษณ์  ก็ยงัเห็นมีการใหท้าํ
กนัอยูใ่นหลายช่อง  
 4.9  Internet  Advertising  การโฆษณาบน Internet  ซ่ึงกเ็ป็นส่ือใหม่ท่ีหลายธุรกิจให้
ความสนใจ  โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเท่ียว  สายการบิน  และโรงแรมจะไดผ้ลมาก   
  
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้จึงสรุปไดว้่า  แนวความคิดทางดา้น  4C’s  เป็นการมอง
ถึงความตอ้งการและปัญหาของผูบ้ริโภค  (Customer  Solution)  ส่ิงท่ีเสนอให้ลูกคา้ตอ้งสร้าง
ขอบเขตกวา้ง ๆ หรืออาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้   ตน้ทุนของลูกคา้  (Customer  Cost)  ราคาท่ี
ผูบ้ริโภคจะไม่ยอมเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ เพิ่มเติมในการท่ีจะไดม้า   ความสะดวกสบาย  (Convenience)  
ผู ้บ ริโภคจะต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการด้วยวิ ธี ท่ีสะดวกมากท่ีสุด  การติดต่อส่ือสาร  
(Communication)  การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในการส่งเสริมการตลาด  ควรผา่นเคร่ืองมือส่ือสารท่ี
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่  และค่าใชจ่้ายถูกกวา่ 
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2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 โฉมฉาย  (2535)  ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการใช้
นํ้ ามนัเบนซินพิเศษไร้สารตะกัว่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของ
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการใชน้ํ้ ามนัเบนซินพิเศษไร้สารตะกัว่ ในเขตกรุงเทพมหานคร  และเพื่อศึกษาถึง
แนวทางในการส่งเสริมการใชน้ํ้ ามนัเบนซินพิเศษไร้สารตะกัว่  โดยทาํการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจาก
การสัมภาษณ์ผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีเติมนํ้ ามนัเบนซินพิเศษ  ผลการวิจยัพบว่า  รถยนตท่ี์มีอายุ
การใชง้านตํ่ากว่า  6  ปี  จะมีการใชม้ากกว่ารถยนตท่ี์มีอายกุารใชง้านตั้งแต่  6  ปีข้ึนไป  โดยเฉพาะ
รถญ่ีปุ่นจะมีการใชม้ากกว่ารถยุโรป  ทั้งน้ีเน่ืองจากรถยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นรถท่ีมีบ่าวาลว์ชนิด
อ่อน  ไม่สามารถใชน้ํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ได ้ และแนวทางในการส่งเสริมการใชน้ํ้ ามนัเบนซิน
พิเศษไร้สารตะกัว่  คือ  การปรับปรุงการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและพยายามสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภณัฑ์จากคู่แข่งขนัในตลาด  การกาํหนดราคาอย่างยุติธรรม  การเพิ่มสถานีบริการให้ทัว่ถึง  
การบริการท่ีรวดเร็ว   พนักงานสุภาพเรียบร้อย   มีการส่งเสริมการขายและการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์  เพื่อให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของผูบ้ริโภค  ส่วนในด้านของ
รัฐบาล  ไดมี้การสนับสนุนให้ผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลใชน้ํ้ ามนัเบนซินพิเศษไร้สารตะกัว่  โดย
ภายในปี พ.ศ. 2539  รัฐบาลจะออกกฎหมายบงัคบัใช ้ เพื่อให้รถยนต์ทุกคนัในประเทศใชน้ํ้ ามนั
เบนซินพิเศษไร้สารตะกัว่  เพราะนอกจากมีราคาถูกแลว้  ยงัช่วยลดมลภาวะจากส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
 วรภทัร  วิลาวรณ์  (2538)  ไดท้าํการศึกษาวิจยัความร่วมมือของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลไม่เกิน  7  ท่ีนัง่  ท่ีมีต่อการใชน้ํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่  :  ศึกษาเฉพาะกรณีรถยนตท่ี์มาใช้
บริการ ณ สถานีนํ้ ามนั  SUSCO ยา่น อ.ส.ม.ท.  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือศึกษาถึงความร่วมมือของผู ้
ขบัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน  7  ท่ีนัง่  ท่ีมีต่อการใชน้ํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่  และเพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชน้ํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  7  ท่ีนั่ง  
โดยทาํการศึกษาจากตวัอยา่ง  คือ  ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์เขา้มาใชบ้ริการสถานีนํ้ามนั SUSCO  ยา่น อ.ส.ม.ท.   
กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  200  คน  ผลการศึกษาพบวา่  ผูใ้ชร้ถยนตส่์วนใหญ่คิดว่าจาํเป็นท่ีตอ้งให้
ความร่วมมือในการรณรงคใ์ชน้ํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ให้มาก  ซ่ึงจะทาํให้มลภาวะเป็นพิษทาง
อากาศท่ีเกิดจากสารตะกัว่ลดปริมาณของสารตะกัว่ในอากาศลงไดบ้า้ง  และผูใ้ชร้ถยนตส่์วนใหญ่
จะเติมนํ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่โดยคาํนึงถึงอายุของรถยนต ์ ประโยชน์ในการใชน้ํ้ ามนัเบนซิน  
ไร้สารตะกัว่  ความสํานึกถึงสภาพแวดลอ้ม  และการรณรงคข์องรัฐบาลต่อการใชน้ํ้ ามนัเบนซิน    
ไร้สารตะกัว่ 
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 สิทธิชยั  ชูวฒันกูล  (2542)  ไดท้าํการศึกษาวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ
สถานีบริการนํ้ามนั  ในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสถานี
บริการนํ้ ามนัในเขตอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  และศึกษารูปแบบของการให้บริการของสถานี
บริการท่ีลูกค้าต้องการ  ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ  350  ตัวอย่าง  ผลการวิจัยพบว่า  
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการสถานีนํ้ ามนัเชลล ์ โดยมีเหตุผลในการเลือกใชคื้อ  ท่ีตั้งสถานีบริการ
นํ้ ามนัเป็นเส้นทางผ่านประจาํ  ใชบ้ริการในช่วงเวลา  18.01-24.00  น.  ความถ่ีในการใชบ้ริการ
มากกว่า  5  คร้ังต่อเดือน  จาํนวนเงินท่ีใชบ้ริการต่อคร้ังนอ้ยกว่า  100  บาท  โดยชาํระเป็นเงินสด  
ผูบ้ริโภคมีระดบัความตอ้งการบริการต่าง ๆ ในสถานีบริการนํ้ ามนั  โดยแบ่งตามส่วนผสมทางการ
ตลาด  คือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการในระดบัมาก  ดา้นราคา  ผูใ้ชบ้ริการมีความ
ตอ้งการในระดบัปานกลาง  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการในระดบัมาก  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการในระดบัมากเช่นกนั  ในดา้นความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการของสถานีนํ้ามนัอยูใ่นระดบัพอใจมาก  และเม่ือจาํแนกตามส่วนผสมทางการตลาด
พบว่า  ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการให้บริการด้านผลิตภณัฑ์  ราคา  และการส่งเสริม
การตลาดอยูใ่นระดบัพอใจมาก  ส่วนความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการให้บริการดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่พอใจมาก 
 สุภิญลกัษณ์  ศิริวิบูลโชติ  (2548)  ไดท้าํการศึกษาความคิดเห็นของคนกลางต่อการ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิจากการใช้แบบสอบถาม  ผลการวิจยัพบว่า  ความคิดเห็นของคนกลางต่อการส่งเสริม
การตลาดของผูผ้ลิตและจัดจําหน่ายนํ้ ามันหล่อล่ืน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล               
มีความคิดท่ีเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  ในดา้นโฆษณา  ดา้นการส่งเสริมการขาย  ดา้นการให้ข่าว
และการประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงเห็นดว้ยในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั  สุดทา้ยการตลาดทางตรง  
ระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ย  แต่เห็นดว้ยทั้งหมดของการส่งเสริมการตลาดท่ีคน
กลางได้รับถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ความคิดเห็นของคนกลางต่อการส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์นํ้ ามันหล่อล่ืนท่ีมีประเภทกิจการต่างกันมีความแตกต่างกัน และความคิดเห็นของ         
คนกลางต่อการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืน  ท่ีมีการดาํเนินกิจการในระยะเวลาการ
ดาํเนินกิจการแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05  ส่วนความคิดเห็นดา้นการตลาด
ทางตรงแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
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บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
 
 การวิจัยเร่ือง  “การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคสาํหรับรถยนตน์ัง่”  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  (Survey  Research)  มีขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ประชากรและตวัอยา่ง 
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   
3.4 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยั  
3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล   

  
3.1  ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ผูท่ี้ใชก๊้าซแอลพีจีสาํหรับรถยนตน์ัง่ แต่ในขณะน้ี
ยงัไม่ทราบขอ้มูลรถยนตท่ี์ใชก๊้าซแอลพีจีท่ีแน่นอน  
 ดงันั้น  ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ประชากรท่ีใชก๊้าซแอลพีจีสาํหรับรถยนตน์ัง่  
ใชก้ารสุ่มดว้ยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก  (Convenience  Sampling) ซ่ึงจากตาราง
สาํเร็จรูปกาํหนดขนาดตวัอยา่งของยามาเน่  (Yamane) เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีใชก๊้าซ
แอลพีจีท่ีแน่นอน  (Yamane Taro : 1973)    ณ  ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และความคลาดเคล่ือนใน
การสรุปผลไม่เกิน 5% จะไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน  400  ตวัอยา่ง  โดยแบ่งสุ่มสาํหรับผูใ้ชก๊้าซแอล
พีจีในรถแท็กซ่ี  200  ตวัอยา่ง  และผูใ้ชก๊้าซแอลพีจีในรถยนตส่์วนบุคคล  200  ตวัอยา่ง   ซ่ึงเลือก
ตวัอยา่งโดยการเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งท่ีเป็นศูนยร์วมขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ  โดยใชแ้บบสอบถามท่ีได้
กาํหนดข้ึนทาํการสอบถามผูท่ี้ใชก๊้าซแอลพีจี   
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3.2  กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  3.1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู้ใช้ก๊าซแอลพจีี 

 
- ลกัษณะรถยนตน์ัง่ 
- อาย ุ
- อาชีพ  
- การศึกษา   
- รายได ้

 

 
 

ความรู้/ความเข้าใจเกีย่วกบั 
ก๊าซแอลพจีี 

 

 
ระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพจีี 

(4C’s) 
 

1. ดา้นการแกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ (Customer  Solution) 
2. ดา้นตน้ทุน  (Customer Cost) 
3. ดา้นความสะดวก (Convenience) 
4. ดา้นการติดต่อส่ือสาร  (Communication) 
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3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  
ในเร่ือง  ความคิดเห็นของผูใ้ชก๊้าซแอลพีจีสาํหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล  ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาเอง  โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น  3  ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ลักษณะทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ได้แก่  ลักษณะรถยนต์นั่ง อาย ุ 
การศึกษา  อาชีพ  รายได ้   มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
 ตอนท่ี  2   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี    เป็นแบบสอบถามปลายปิด  วดัโดย
ใชค้าํถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี  ในลกัษณะท่ีใหเ้ลือกตอบว่า  “ใช่”  หรือ  
“ไม่ใช่”  การให้คะแนนจะให้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  1  คะแนน  รวม  10  ขอ้แลว้  จะไดร้ะดบัความรู้
ความเขา้ใจตามคะแนนท่ีได ้ ดงัน้ี 
  8-10 หมายถึง  ระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก 
  5-7 หมายถึง  ระดบัความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 
  0-4 หมายถึง  ระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
 ตอนท่ี  3  ระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี  เป็นแบบสอบถามปลาย
ปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scales)  5  ระดบั  โดยกาํหนดให ้

5 หมายถึง    เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4       หมายถึง    เห็นดว้ย 
3       หมายถึง    เห็นดว้ยปานกลาง 
2       หมายถึง    ไม่เห็นดว้ย 
1       หมายถึง    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ดงันั้นเกณฑก์ารวดัระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชก๊้าซแอลพีจี  วดัไดจ้าก
ค่าเฉล่ียของคะแนนระดบัความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการให้ค่านํ้ าหนักของคะแนนดงักล่าว  ซ่ึงจะอยู่
ระหวา่ง  1-5  คะแนน  โดยผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารวดัระดบัความคิดเห็นออกเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 คะแนนเฉล่ีย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความเห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความเห็นดว้ยปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความไม่เห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง  มีความไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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3.4  การทดสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 
 การศึกษาในคร้ังน้ี  ไดมี้การใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามในคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
 3.4.1  ศึกษาคน้ควา้เอกสาร  และงานวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํมากาํหนดรูปแบบ
ของการสอบถามขอ้มูลดา้นการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคสาํหรับรถยนตน์ัง่ 
 3.4.2  สร้างเคร่ืองมือและเขียนเป็นแบบสอบถาม  สร้างแบบสอบถามเป็นลกัษณะให้
ผูต้อบแบบสอบถามทาํเคร่ืองหมายถูกท่ีตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด  
โดยจดัเป็นสดัส่วนอ่านง่ายและไม่สบัสนกบัคาํตอบตามรายการตอบ 
 3.4.3  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  การหาคุณภาพของแบบสอบถามฉบบัน้ี  
โดยการหาความเท่ียงตรง  (Validity)  จากการศึกษาจากงานวิจยั  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  และนาํ
แบบสอบถามเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นเจา้ของอู่ท่ีใหบ้ริการติดตั้งก๊าซแอลพีจี 
และเจา้ของป๊ัมท่ีให้บริการก๊าซแอลพีจีตรวจสอบ  แกไ้ข  ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือให้เกิดความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูต้อบแบบสอบถาม  และสามารถวดัส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบไดต้าม
วตัถุประสงคเ์ม่ือนาํไปใชจ้ริง 
 3.4.4  ทาํการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคาํเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
สาํหรับนาํไปทดสอบ 
 3.4.5  นาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทาํการทดสอบหรือทดลองใช ้ (Pre-test)  เพื่อทดสอบ
ความเขา้ใจในคาํถามและคาํตอบ 
 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในคร้ังน้ีไดมี้การรวบรวมขอ้มูลเป็น  2  ส่วน  คือ   
 3.5.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
เคร่ืองมือในการวิจยั  คือ  แบบสอบถาม  โดยนาํไปสอบถามกบัตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้ก๊าซแอลพีจี
สาํหรับรถยนตน์ัง่ 
 3.5.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  เป็นการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  
วารสาร  วิทยานิพนธ์  และเวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํขอ้มูลมาประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

DPU



 51 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากท่ีได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ครบตามท่ีกาํหนดแล้ว  ผูว้ิจัยได้ทาํการ
กาํหนดรหสัขอ้มูลจากแบบสอบถามลงในสมุดลงรหสั  (Code  Book)  หลงัจากนั้นทาํการคียข์อ้มูล  
และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูล  SPSS  for  Window  โดยเลือกใชส้ถิติ
วิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
 

3.6.1  สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistic) 
    เพื่อใชบ้รรยายลกัษณะ โดยใชค้่าสถิติในการวิเคราะห์  ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  
(Frequency  Distribution)  การหาค่าร้อยละ  (Percentage)  การหาค่าเฉล่ีย  (Mean)  และการหาค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

3.6.2  สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistic)   
    เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ โดยทดสอบสมมติฐานท่ี    
ตั้งไว ้ ซ่ึงใชค้่า  t-test  ,  F-test   
 
 การนาํเสนอขอ้มูลจากการวิเคราะห์  จะอยูใ่นรูปของตารางแจกแจงความถ่ี  และจาํนวน
ร้อยละ  ตารางทดสอบสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งข้ึน 
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บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ 
 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับงานวิจยัเร่ือง  “การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซ  
แอลพีจีตามความคิดเห็นของผูบ้ริโภคสาํหรับรถยนตน์ัง่”  ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวม
มาไดจ้าํนวน  400  ชุด  ท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้มาทาํการวิเคราะห์โดยวิธีการทาง
สถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  โดยจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ไว ้ 3  ส่วน  ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี  1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี  2   ผลการวิเคราะห์ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีของตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี  3   ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  
 สาํหรับสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในบทน้ีมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 X   หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง 
 S.D.  หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัอยา่ง 
    หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร 
 t  หมายถึง  ค่าสถิติ  t  ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
 t-Prob. , F-Prob. หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นท่ีคาํนวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการ 
    ทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนที ่ 1  ผลการวเิคราะห์ลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี  4.1  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จํานวน ร้อยละ 
1. สถานะรถยนต ์

1.1 รถแทก็ซ่ี 
1.2 รถยนตส่์วนตวั 

2. อายุ 
2.1 ไม่เกิน  30  ปี 
2.2 31-40  ปี 
2.3 41-50  ปี 
2.4 51  ปีข้ึนไป 

3. การศึกษา 
3.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
4.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
4.2 พนกังานบริษทั/ร้านคา้ 
4.3 ประกอบอาชีพส่วนตวั/พอ่บา้น/แม่บา้น/นกัศึกษา 
4.4 ขบัแทก็ซ่ี 

5. รายได้ต่อเดือน 
5.1 ไม่เกิน  15,000  บาท 
5.2 15,001-20,000  บาท 
5.3 20,001-25,000  บาท 
5.4 มากกวา่  25,000  บาท 

 
200 
200 

 
87 

154 
108 
51 
 

229 
144 
27 
 
40 

104 
56 

200 
 

143 
130 
47 
80 

 
50.00 
50.00 

 
21.75 
38.50 
27.00 
12.75 

 
57.25 
36.00 
6.75 

 
10.00 
26.00 
14.00 
50.00 

 
35.75 
32.50 
11.75 
20.00 

รวม 400 100.00 
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 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด  400  ราย  มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
ดงัน้ี 
 ผูบ้ริโภคเป็นรถแทก็ซ่ีเท่ากบัรถยนตส่์วนตวั  คิดเป็นร้อยละ  50.00 
 ช่วงอายุของผูบ้ริโภค  มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง  31-40  ปีมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  
38.50  รองลงมามีอายอุยูใ่นช่วงระหว่าง  41-50  ปี  และไม่เกิน  30  ปี  คิดเป็นร้อยละ  27.00  และ  
21.75  ตามลาํดบั  ส่วนช่วงอาย ุ 51  ปีข้ึนไปมีเพียงร้อยละ  12.75 
 การศึกษาของผูบ้ริโภค  มีผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด  คิดเป็น
ร้อยละ  57.25  รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  36.00  ส่วนผูท่ี้จบ
การศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีมีสดัส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  6.75 
 อาชีพของผูบ้ริโภค  เป็นกลุ่มผูข้บัรถแท็กซ่ี  คิดเป็นร้อยละ  50.00  และกลุ่มรถยนต์
ส่วนตวั  คิดเป็นร้อยละ  50.00  โดยกลุ่มรถยนตส่์วนใหญ่จะเป็นพนกังานบริษทั/ร้านคา้มากท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ  26.00  รองลงมาเป็นผูป้ระกอบอาชีพส่วนตวั/พ่อบา้น/แม่บา้น/นกัศึกษา  และอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  คิดเป็นร้อยละ  14.00  และ  10.00  ตามลาํดบั   
 รายไดต่้อเดือนของตวัอยา่ง  เป็นผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เกิน  15,000  บาท และ 15,001-20,000 
บาท  มีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  คิดเป็นร้อยละ  35.75  และ 32.50  ตามลาํดบั  รองลงมามีรายได้
มากกว่า  25,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  20.00 และรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท คิดเป็น     
ร้อยละ  11.75   
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ส่วนที ่ 2  ผลการวเิคราะห์ระดับความรู้/ความเข้าใจเกีย่วกบัก๊าซแอลพจีี 
 
ตารางท่ี  4.2  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี 
 

ความรู้/ความเข้าใจเกีย่วกบัก๊าซแอลพจีี คาํเฉลย ใช่ ไม่ใช่ รวม 

1. รัฐบาลจะเลิกชดเชยราคาก๊าซแอลพีจีในปี 2550 
 

ใช่ 243 
(60.75) 

157 
(39.25) 

400 
(100.00) 

2. ถงัก๊าซแอลพีจีไม่มีความปลอดภยั  ผนังของถงับาง
กวา่ถงันํ้ามนัเบนซิน 

ไม่ใช่ 308 
(77.00) 

92 
(23.00) 

400 
(100.00) 

3. ก๊าซแอลพีจีเป็นของเหลว 
 

ใช่ 315 
(78.75) 

85 
(21.25) 

400 
(100.00) 

4. ก๊าซแอลพีจีมีนํ้ าหนกัเบากว่าอากาศ ถา้ก๊าซร่ัวจึงไม่
ลอยลงสู่ท่ีต ํ่า 

ไม่ใช่ 108 
(27.00) 

292 
(73.00) 

400 
(100.00) 

5. ก๊าซแอลพีจีเต็มถงั  สามารถวิ่งไดร้ะยะทางไกลกว่า 
300 กิโลเมตร 

ใช่ 353 
(88.25) 

47 
(11.75) 

400 
(100.00) 

6. เม่ือก๊าซแอลพีจีหมด สามารถเติมก๊าซเอน็จีวีทดแทน
กนัได ้

ไม่ใช่ 323 
(80.75) 

77 
(19.25) 

400 
(100.00) 

7. ก๊าซแอลพีจีมีความดันใช้งานสูง ออกแบบให้ทน
ความดนัประมาณ  3,000 ปอนด/์ตารางน้ิว 

ไม่ใช่ 126 
(31.50) 

274 
(68.50) 

400 
(100.00) 

8. การเติมก๊าซแต่ละคร้ังอยูท่ี่  85% ของความจุถงั 
 

ใช่ 326 
(81.50) 

74 
(18.50) 

400 
(100.00) 

9. ปัจจุบนัประเทศไทยยงัตอ้งนาํเขา้ก๊าซแอลพีจีส่วน
ใหญ่มาจากต่างประเทศ 

ไม่ใช่ 205 
(51.25) 

195 
(48.75) 

400 
(100.00) 

10. ระบบท่ีใชก๊้าซแอลพีจีตอ้งมีหมอ้ตม้   ใช่ 344 
(86.00) 

56 
(14.00) 

400 
(100.00) 

 
 จากตารางท่ี  4.2  พบวา่  ขอ้ความท่ีผูบ้ริโภคตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด  คือขอ้ความท่ีกล่าววา่  “ก๊าซแอลพีจีเตม็ถงั  สามารถวิ่ง
ไดร้ะยะทางไกลกว่า  300  กิโลเมตร”  คิดเป็นร้อยละ  88.25  รองลงมา  คือขอ้ความท่ีกล่าวว่า  
“ระบบท่ีใชก๊้าซแอลพีจีตอ้งมีหมอ้ตม้  เน่ืองจากตอ้งเปล่ียนสถานะของก๊าซให้กลายเป็นไอก่อน”  
คิดเป็นร้อยละ  86.00  ส่วนขอ้ความท่ีกล่าวว่า  “การเติมก๊าซจะอยูท่ี่  85%  ของความจุถงั”    และ
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ขอ้ความท่ีกล่าววา่  “เม่ือก๊าซแอลพีจีหมด  สามารถเติมก๊าซเอน็จีวีทดแทนกนัได”้  คิดเป็น    ร้อยละ  
81.50  และ 80.75  ตามลาํดบั 
 ส่วนขอ้ความท่ีตวัอย่างเขา้ใจผิดมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  ขอ้ความท่ีกล่าวว่า  “ก๊าซแอลพีจีมี
นํ้ าหนกัเบากว่าอากาศ  ถา้ก๊าซร่ัวจึงไม่ลงสู่ท่ีต ํ่า”  คิดเป็นร้อยละ  73.00  รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ความท่ี
กล่าวว่า  “ก๊าซแอลพีจีมีความดันใช้งานสูง ออกแบบให้ทนความดันประมาณ  3,000 ปอนด์/
ตารางน้ิว”  คิดเป็นร้อยละ  68.50  ส่วนขอ้ความท่ีกล่าวว่า  “ปัจจุบนัประเทศไทยยงัตอ้งนาํเขา้ก๊าซ
แอลพีจีส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ”  และ  “รัฐบาลจะเลิกชดเชยราคาก๊าซแอลพีจีในปี  2550”     
คิดเป็นร้อยละ  48.75  และ  39.15  ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี  4.3 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบัความรู้/ความเขา้ท่ีมีต่อ 

ก๊าซแอลพีจี 
  

ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี จํานวน ร้อยละ 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

103 
271 
26 

25.75 
67.75 
6.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากการศึกษาทาํให้ทราบขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีต่อก๊าซ
แอลพีจี  สามารถแบ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจเป็น  3  ระดบั  ตามจาํนวนขอ้ท่ีตอบถูก  ซ่ึงถา้ตอบ
ถูกจะได ้ 1  คะแนน  ถา้ตอบถูก  0-4  ขอ้  ถือว่าเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีนอ้ย  ถา้ตอบถูก  
5-7  ขอ้  ถือว่าเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีปานกลาง  และตอบถูก  8-10  ขอ้  ถือว่าเป็นผูมี้
ความรู้เก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีมาก     
 จากตารางท่ี  4.3  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  67.75  รองลงมาเป็นระดบัความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีมาก  คิดเป็นร้อยละ  25.75  และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีน้อย    
คิดเป็นร้อยละ  6.50   
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ตารางท่ี  4.4  จาํนวนและร้อยละของระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อก๊าซแอลพีจี  
    จาํแนกตามรถแทก็ซ่ี 
 

ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี จํานวน (คน) ร้อยละ 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

5 
119 
76 

2.50 
59.50 
38.00 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.4  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเป็นรถแท็กซ่ี  ส่วนใหญ่มี
ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  59.50  รองลงมาเป็นระดบั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ  38.00  และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ก๊าซแอลพีจีมาก มีเพียงร้อยละ  2.50   
 
ตารางท่ี  4.5 จาํนวนและร้อยละของระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อก๊าซแอลพีจี  จาํแนกตามรถยนต ์

ส่วนตวั 
 

ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี จํานวน (คน) ร้อยละ 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

21 
152 
27 

10.50 
76.00 
13.50 

รวม 200 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.5  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเป็นรถยนตส่์วนตวัส่วนใหญ่มี
ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  76.00  รองลงมาเป็นระดบั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีนอ้ยและมาก  มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ  13.50  
และ 10.50  ตามลาํดบั   
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ตารางท่ี  4.6 จํานวนของผูต้อบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาท่ีมีต่อระดับความรู้     
ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี  ดว้ยวิธี  Cross tabulation 

 
ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบั 

ก๊าซแอลพีจี 
การศึกษา 

รวม 
ตํา่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

  มาก 
  ปานกลาง 
  นอ้ย 

18 
175 
36 

7 
82 
55 

1 
14 
12 

26 
271 
103 

รวม 229 144 27 400 

 
 จากตารางท่ี  4.6  ผลการทดสอบดว้ยวิธี  Cross tabulation  พบว่า  ระดบัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีในระดบัปานกลาง  ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรีมากท่ีสุด  จาํนวน  175  คน 
  
ตารางท่ี  4.7 จาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามของรถแท็กซ่ี และรถยนตส่์วนตวั  จาํแนกตามระดบั

การศึกษา  ดว้ยวิธี  Cross tabulation 
 

ระดบัการศึกษา 
สถานะรถยนต์ 

รถแทก็ซ่ี รถยนต์ส่วนตวั 
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 

186 
14 
- 

44 
131 
25 

รวม 200 200 

  
 จากตารางท่ี  4.7  ผลการทดสอบดว้ยวิธี  Cross tabulation  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีขบัรถแทก็ซ่ี  มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน  184  คน  และผูต้อบแบบสอบถามท่ี
เป็นรถยนตส่์วนตวั  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 131  คน   
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ส่วนที ่ 3   ผลการวเิคราะห์ระดับการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพจีีของตัวอย่าง 
  
 การวิเคราะห์ถึงการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีของตวัอย่าง  ผูว้ิจยัได้
วิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยจะนาํเสนอจาํแนกตาม
องคป์ระกอบภายใตเ้น้ือหา  4C’s  อนัประกอบดว้ย 

- การแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้  (Customer Solution)   
- ดา้นตน้ทุน  (Customer Cost)   
- ความสะดวก (Convenience)   
- การติดต่อส่ือสาร  (Communication) 

 เกณฑใ์นการแปลความหมายของขอ้มูลแต่ละดา้นจะอยูใ่นรูปคะแนนของค่าเฉล่ียโดย
ใชว้ิธีอาบิทารี เวท  (Arbitrary weight)  ซ่ึงเป็นการใหค้ะแนนของลิเคิร์ท สเกล  (Likert scale)  โดย
กาํหนดค่าตามระดบัสเกล  (scale)  คือ 
   ระดบัคะแนน    ความหมาย 
 ระดบั  5  ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 ระดบั  4  ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49 หมายถึง  เห็นดว้ย 
 ระดบั  3  ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49 หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง 
 ระดบั  2  ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49 หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
 ระดบั  1  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี  4.8  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการตอบสนองทางการตลาด 
  ในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข 
 

ระดบัการตอบสนองทาง
การตลาด 

ในด้านปัญหาทีไ่ด้รับการแก้ไข 

ระดบัความคดิเห็น  (ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย 
ทีไ่ด้ 

เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็น 
ด้วย 

อย่างยิง่ 

เร่ืองปัญหาราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวั
สูงข้ึนจึงหนัมาใชแ้อลพีจี 

60.00 35.75 3.75 0.50 - 4.55 0.594 เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ในการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซแอลพีจี
ถกูกวา่เอน็จีว ี

51.75 38.00 9.25 1.00 - 4.40 0.698 เห็นดว้ย 

ก๊าซแอลพีจีใชไ้ดน้านกวา่เอน็จีว ี
(ในปริมาณท่ีเตม็ถงั) 

50.50 35.50 13.25 0.50 0.25 4.36 0.745 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย่โดยรวม      4.44 0.564 เห็นด้วย 

  
 จากตารางท่ี  4.8  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  อยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ย  
ส่วนความคิดเห็นในรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
 -  ในเร่ืองปัญหาราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนจึงหนัมาใชแ้อลพีจี  มีผูต้อบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่  คิดเป็นร้อยละ  60 
 -  การติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซแอลพีจีถูกกว่าเอ็นจีวี  มีผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด  อยู่ใน
ระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่  คิดเป็นร้อยละ  51.75 
 -  ก๊าซแอลพีจีใชไ้ดน้านกว่าเอน็จีวี (ในปริมาณท่ีเตม็ถงั)  มีผูต้อบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุด  อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่  คิดเป็นร้อยละ  50.50 
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ตารางท่ี  4.9  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการตอบสนองทางการตลาด 
  ในดา้นตน้ทุน 
 

ระดบัการตอบสนองทาง
การตลาด 

ในด้านต้นทุน 

ระดบัความคดิเห็น  (ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย 
ทีไ่ด้ 

เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็น 
ด้วย 

อย่างยิง่ 

มีความพอใจต่อราคาก๊าซแอลพีจี
ในปัจจุบนั 

22.25 45.25 25.50 6.25 0.75 3.82 0.874 เห็นดว้ย 

มีความพอใจต่อราคาการติดตั้ ง
อุปกรณ์ก๊าซแอลพีจี 

19.00 43.25 30.50 6.25 1.00 3.73 0.874 เห็นดว้ย 

มีความพอใจต่อค่าใชจ่้ายในการ
ซ่อมบาํรุงในแต่ละคร้ัง 

15.00 37.75 39.75 7.00 0.50 3.60 0.844 เห็นดว้ย 

มีความพอใจต่อการอุดหนุน
ราคาก๊าซแอลพีจีจากภาครัฐ 

28.50 38.25 29.25 3.75 0.25 3.91 0.862 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย่โดยรวม      3.76 0.731 เห็นด้วย 

 
 จากตารางท่ี  4.9  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน  อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย  ส่วนความคิดเห็น
ในรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
 -  ความพอใจต่อราคาก๊าซแอลพีจีในปัจจุบนั  มีผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด  อยู่ใน
ระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  45.25 
 -  ความพอใจต่อราคาการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซแอลพีจี  มีผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด  
อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  43.25 
 -  ความพอใจต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงในแต่ละคร้ัง  มีผูต้อบแบบสอบถาม        
มากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  39.75 
 -  ความพอใจต่อการอุดหนุนราคาก๊าซแอลพีจีจากภาครัฐ  มีผูต้อบแบบสอบถาม      
มากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  38.25 
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ตารางท่ี  4.10  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการตอบสนองทางการตลาด 
    ในดา้นความสะดวก 
 

ระดบัการตอบสนองทาง
การตลาด 

ในด้านความสะดวก 

ระดบัความคดิเห็น  (ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย 
ทีไ่ด้ 

เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็น 
ด้วย 

อย่างยิง่ 

มีร้านท่ีให้บริการในการติดตั้งท่ี
ไดม้าตรฐานมีจาํนวนเพียงพอ 

12.25 32.75 34.75 12.75 7.50 3.29 1.077 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

สถานีบริการก๊าซแอลพีจีมีอย่าง
เพียงพอ 

18.75 35.75 28.00 14.75 2.75 3.53 1.043 เห็นดว้ย 

สถานีบริการก๊าซแอลพี จีให้
ความสะดวกรวดเร็วในการเติม
ก๊าซแต่ละคร้ัง 

46.50 32.25 18.00 2.50 0.75 4.21 0.877 เห็นดว้ย 

เม่ือก๊าซหมดสามารถหาสถานี
เติมก๊าซแอลพีจีไดท้นัที 

24.00 33.50 27.00 11.50 4.00 3.62 1.090 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย่โดยรวม      3.66 0.826 เห็นด้วย 

 
 จากตารางท่ี  4.10  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นความสะดวก  อยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ย  ส่วน
ความคิดเห็นในรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
 -  ร้านท่ีให้บริการในการติดตั้งท่ีไดม้าตรฐานมีจาํนวนเพียงพอ  มีผูต้อบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ  34.75 
 -  สถานีบริการก๊าซแอลพีจีมีอย่างเพียงพอ  มีผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด  อยู่ใน
ระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  35.75 
 -  สถานีบริการก๊าซแอลพีจีให้ความสะดวกรวดเร็วในการเติมก๊าซแต่ละคร้ัง  มีผูต้อบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่  คิดเป็นร้อยละ  46.50 
 -  เม่ือก๊าซหมดสามารถหาสถานีเติมก๊าซแอลพีจีไดท้นัที  มีผูต้อบแบบสอบถาม       
มากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ย  คิดเป็นร้อยละ  33.50 
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ตารางท่ี  4.11  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการตอบสนองทางการตลาด 
    ในดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 

ระดบัการตอบสนองทาง
การตลาด 

ในด้านการตดิต่อส่ือสาร 

ระดบัความคดิเห็น  (ร้อยละ) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย 
ทีไ่ด้ 

เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็น 
ด้วย 

อย่างยิง่ 

มี ก า ร รั บ รู้ ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ
คุณสมบติัและการติดตั้งก๊าซแอล
พีจีอยา่งเพียงพอ 

8.50 29.00 42.50 16.00 4.00 3.22 0.951 เห็นดว้ย
ปาน
กลาง 

มีการรับ รู้ข้อมูล เ ก่ียวกับการ
บํารุงรักษาภายหลังการติดตั้ ง
อยา่งเพียงพอ 

7.50 29.50 41.50 18.00 3.50 3.20 0.938 เห็นดว้ย
ปาน
กลาง 

ได้รับข่าวสารจากภาครัฐให้มี
การส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การใชก๊้าซแอลพีจีทดแทนนํ้ามนั
เช้ือเพลิง 

3.50 18.75   40.00 24.50 13.25 2.75 1.020 เห็นดว้ย
ปาน
กลาง 

ได้รับข่าวสารด้านการโฆษณา
สนบัสนุนใหใ้ชก๊้าซแอลพีจี 

4.50 19.50 41.50 19.25 15.25 2.79 1.065 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่โดยรวม      2.99 0.772 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี  4.11  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นการติดต่อส่ือสาร  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วน
ความคิดเห็นในรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
 -  มีการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัและการติดตั้งก๊าซแอลพีจีอยา่งเพียงพอ  มีผูต้อบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  42.50 
 -  มีการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาภายหลงัการติดตั้งอย่างเพียงพอ  มีผูต้อบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  41.50 
 -  ได้รับข่าวสารจากภาครัฐให้มีการส่งเสริมและให้ความรู้ในการใช้ก๊าซแอลพีจี
ทดแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  มีผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด  อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คิดเป็น   
ร้อยละ  40.00 
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 -  ไดรั้บข่าวสารดา้นการโฆษณาสนบัสนุนใหใ้ชก๊้าซแอลพีจี มีผูต้อบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 41.50 
 
ส่วนที ่ 4   ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 
 จากสมมติฐานในการวิจยัท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้ 3  ขอ้  คือ 

1. ผูบ้ริโภคมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในระดบัสูง 
2. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีระดับการตอบสนองทาง

การตลาดของก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั 
3. ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั  มีระดบัการ

ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั   
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานดงักล่าว  ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการทดสอบไวท่ี้
ระดบันยัสาํคญั  0.05  และทาํการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS  ไดผ้ลการทดสอบจาํแนกแต่ละ
สมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
 
สมมติฐานที ่ 1   ผู้บริโภคมีระดับการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพจีีในระดับสูง 
 H0  :        3.49 
 H1  :     >  3.49 
 
ตารางท่ี  4.12  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียของระดับการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี            

ของผูบ้ริโภค 
 

 จํานวน (คน) X  S.D. t t-Prob. 
การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซ
แอลพีจี 

400 3.67 0.506 6.917 0.000 

 
 จากตารางท่ี  4.12  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  
ผูบ้ริโภคมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในระดบัสูง   
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สมมติฐานที ่ 2  ผู้บริโภคทีมี่ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั  มีระดับการตอบสนอง 
 ทางการตลาดของก๊าซแอลพจีีแตกต่างกนั 
 

H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของ
ก๊าซแอลพีจี ไม่แตกต่างกนั   

H1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของ
ก๊าซแอลพีจี แตกต่างกนั   

  
ตารางท่ี  4.13   ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการ 
  แกไ้ข   จาํแนกตามลกัษณะรถยนต ์
 

ลกัษณะรถยนต์ จํานวน (คน) X  S.D. t t-Prob. 
รถแทก็ซ่ี 
รถยนตส่์วนตวั 

200 
200 

4.42 
4.45 

0.531 
0.597 

-0.442 
 

0.658 

รวม 400 4.44 0.564   
 
 จากตารางท่ี  4.13  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันัยสาํคญั  0.05  พบว่า  
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรถยนตต่์างกนั  จะมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ี
ไดรั้บการแกไ้ข  ไม่แตกต่างกนั  โดยทั้งรถแทก็ซ่ีและรถส่วนตวัมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซ
แอลพีจีดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ขในระดบัสูง 
 
ตารางท่ี  4.14 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นตน้ทุน  จาํแนก 
 ตามลกัษณะรถยนต ์
 

ลกัษณะรถยนต์ จํานวน (คน) X  S.D. t t-Prob. 
รถแทก็ซ่ี 
รถยนตส่์วนตวั 

200 
200 

3.60 
3.93 

0.771 
0.651 

-4.539 
 

0.000 

รวม 400 3.76 0.731   
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 จากตารางท่ี  4.14  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรถยนต์ต่างกนั  จะมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน  
แตกต่างกัน  โดยรถยนต์ส่วนตวัจะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้น
ตน้ทุนสูงกวา่รถแทก็ซ่ี 
 
ตารางท่ี  4.15 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นความสะดวก 
 จาํแนกตามลกัษณะรถยนต ์
 

ลกัษณะรถยนต์ จํานวน (คน) X  S.D. t t-Prob. 
รถแทก็ซ่ี 
รถยนตส่์วนตวั 

200 
200 

3.68 
3.65 

0.805 
0.848 

0.408 
 

0.683 

รวม 400 3.66 0.826   
 
 จากตารางท่ี  4.15  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรถยนต์ต่างกนั  จะมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นความ
สะดวก  ไม่แตกต่างกัน  โดยทั้งรถแทก็ซ่ีและรถส่วนตวัมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี
ดา้นความสะดวกในระดบัสูง 
 
ตารางท่ี  4.16 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 จาํแนกตามลกัษณะรถยนต ์
 

ลกัษณะรถยนต์ จํานวน (คน) X  S.D. t t-Prob. 
รถแทก็ซ่ี 
รถยนตส่์วนตวั 

200 
200 

3.00 
2.97 

0.797 
0.747 

0.408 
 

0.698 

รวม 400 2.99 0.772   
 
 จากตารางท่ี  4.16  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรถยนต์ต่างกัน  จะมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในด้านการ
ติดต่อส่ือสาร  ไม่แตกต่างกัน  โดยทั้งรถแท็กซ่ีและรถส่วนตวัมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซ
แอลพีจีดา้นการติดต่อส่ือสารในระดบัสูง 
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ตารางท่ี    4.17  ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีจาํแนกตาม 
 ลกัษณะรถยนต ์
 

ลกัษณะรถยนต์ จํานวน (คน) X  S.D. t t-Prob. 
รถแทก็ซ่ี 
รถยนตส่์วนตวั 

200 
200 

3.63 
3.70 

0.489 
0.522 

-1.470 
 

0.142 

รวม 400 3.67 0.506   
 
 จากตารางท่ี  4.17  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรถยนตต่์างกนั  จะมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี ไม่แตกต่างกัน  
โดยทั้งรถแทก็ซ่ีและรถส่วนตวัมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในระดบัสูง 
 
ตารางท่ี  4.18 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการ 
 แกไ้ข  จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  30  ปี 
31-40  ปี 
41-50  ปี 
51  ปีข้ึนไป 

87 
154 
108 
51 

4.32 
4.60 
4.44 
4.38 

0.602 
0.550 
0.541 
0.566 

2.513 0.058 

รวม 400 4.44 0.564   
  
 จากตารางท่ี  4.18  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันัยสําคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั  จะมีการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  ไม่แตกต่างกัน โดยไม่ว่าผูบ้ริโภคจะมีช่วง
อายใุดกต็ามจะมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ขในระดบัสูง 
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ตารางท่ี  4.19 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นตน้ทุน  
 จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  30  ปี 
31-40  ปี 
41-50  ปี 
51  ปีข้ึนไป 

87 
154 
108 
51 

3.72 
3.79 
3.76 
3.75 

0.677 
0.735 
0.794 
0.680 

0.168 0.918 

รวม 400 3.76 0.731   
  
 จากตารางท่ี  4.19  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันัยสําคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั  จะมีการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน  ไม่แตกต่างกัน โดยไม่ว่าผูบ้ริโภคจะมีช่วงอายุใดก็ตามจะมี
การตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นตน้ทุนในระดบัสูง 
 
ตารางท่ี  4.20 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นความสะดวก  
 จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  30  ปี 
31-40  ปี 
41-50  ปี 
51  ปีข้ึนไป 

87 
154 
108 
51 

3.49 
3.64 
3.81 
3.75 

0.865 
0.824 
0.851 
0.649 

2.736 *0.043 

รวม 400 3.66 0.826   
  
 จากตารางท่ี  4.20  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันัยสําคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั  จะมีการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นความสะดวก  แตกต่างกนั  
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ตารางท่ี   4.21 การทดสอบหาความแตกต่างของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  
 ดา้นความสะดวก จาํแนกตามอาย ุ โดยใชว้ิธี  LSD 
 

อายุ 41-50  ปี 
ไม่เกิน  30  ปี *-0.325 

 
 จากตารางท่ี  4.21  ผลการทดสอบด้วยค่าเฉล่ียรายคู่แบบจับคู่พหุคูณ  (Multiple  
Comparison  Test)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  ดว้ยวิธีของ  LSD  พบวา่  อายท่ีุแตกต่างกนัมีดงัต่อไปน้ี   
 -  อายุไม่เกิน  30  ปี  มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นดา้นความ
สะดวก  แตกต่างกบัอาย ุ 41-50  ปี  
 
ตารางท่ี  4.22 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นการติดต่อส่ือสาร   
 จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  30  ปี 
31-40  ปี 
41-50  ปี 
51  ปีข้ึนไป 

87 
154 
108 
51 

2.85 
2.94 
3.17 
2.98 

0.807 
0.742 
0.733 
0.824 

3.313 *0.020 

รวม 400 2.99 0.772   
 
 จากตารางท่ี  4.22  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันัยสําคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั  จะมีการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นการติดต่อส่ือสาร  แตกต่างกนั  
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ตารางท่ี  4.23 การทดสอบหาความแตกต่างของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี 
 ดา้นการติดต่อส่ือสาร จาํแนกตามอาย ุ โดยใชว้ิธี  Scheffe 
 

อายุ 41-50  ปี 
ไม่เกิน  30  ปี *-0.326 

 
 จากตารางท่ี  4.23  ผลการทดสอบด้วยค่าเฉล่ียรายคู่แบบจับคู่พหุคูณ  (Multiple  
Comparison  Test)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  ดว้ยวิธีของ  Scheffe  พบว่า  อายท่ีุแตกต่างกนัมี
ดงัต่อไปน้ี   
 -  อายุไม่เกิน  30  ปี  มีระดับการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีด้านการ
ติดต่อส่ือสาร แตกต่างกบัอาย ุ 41-50  ปี  
 
ตารางท่ี  4.24 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีจาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  30  ปี 
31-40  ปี 
41-50  ปี 
51  ปีข้ึนไป 

87 
154 
108 
51 

3.55 
3.67 
3.75 
3.67 

0.522 
0.477 
0.557 
0.423 

2.750 *0.043 

รวม 400 3.67 0.507   
 
 จากตารางท่ี  4.24  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั  มีระดบัการตอบสนองทาง
การตลาดของก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั   
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ตารางท่ี  4.25 การทดสอบหาความแตกต่างของระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี   
 จาํแนกตามอาย ุ โดยใชว้ิธี  Scheffe 
 

อายุ 41-50  ปี 
ไม่เกิน  30  ปี *-0.208 

 
 จากตารางท่ี  4.25  ผลการทดสอบด้วยค่าเฉล่ียรายคู่แบบจับคู่พหุคูณ  (Multiple  
Comparison  Test)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  ดว้ยวิธีของ  Scheffe  พบว่า  อายท่ีุแตกต่างกนัมี
ดงัต่อไปน้ี   
 -  อายไุม่เกิน  30  ปี  มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี แตกต่างกบั
อาย ุ 41-50  ปี    
 
ตารางท่ี   4.26 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  ดา้นปัญหาท่ีไดรั้บ 
 การแกไ้ข  จาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

229 
144 
27 

4.39 
4.51 
4.43 

0.566 
0.550 
0.605 

1.764 0.173 

รวม 400 4.44 0.564   
  
 จากตางรางท่ี  4.26   ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนอง
ทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  ไม่แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษาทุกระดับมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีด้านปัญหาท่ีได้รับการแก้ไขใน
ระดบัสูง 
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ตารางท่ี   4.27 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นตน้ทุน   
 จาํแนก ตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

229 
144 
27 

3.63 
3.93 
4.05 

0.769 
0.640 
0.584 

10.417 *0.000 

รวม 400 3.76 0.731   
 
 จากตางรางท่ี  4.27  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนอง
ทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน  แตกต่างกนั   
 
ตารางท่ี  4.28 การทดสอบหาความแตกต่างของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี 
 ดา้นตน้ทุน  จาํแนกตามการศึกษา  โดยใชว้ิธี  Scheffe 
 

การศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี *-0.307 *-0.421 

 
 จากตารางท่ี  4.28  ผลการทดสอบด้วยค่าเฉล่ียรายคู่แบบจับคู่พหุคูณ  (Multiple  
Comparison  Test)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  ดว้ยวิธีของ  Scheffe  พบว่า  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัมีดงัต่อไปน้ี   
 -  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี
ดา้นตน้ทุน  แตกต่างกบั  ระดบัปริญญาตรี  และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตารางท่ี  4.29 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นความสะดวก 
 จาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

229 
144 
27 

3.66 
3.70 
3.56 

0.794 
0.881 
0.807 

0.379 0.685 

รวม 400 3.66 0.826   
 
 จากตางรางท่ี  4.29  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนอง
ทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นความสะดวก  ไม่แตกต่างกนั  โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาทุก
ระดบัมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นความสะดวกในระดบัสูง 
 
ตารางท่ี  4.30 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 จาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

229 
144 
27 

3.03 
2.92 
3.03 

0.791 
0.742 
0.761 

0.948 0.388 

รวม 400 2.99 0.772   
 
 จากตางรางท่ี  4.30  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนอง
ทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นการติดต่อส่ือสาร  ไม่แตกต่างกนั  โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ทุกระดบัมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นดา้นการติดต่อส่ือสารในระดบัสูง   
 

DPU



 74 

ตารางท่ี  4.31 ผลการทดสอบระดับการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี จาํแนกตาม
การศึกษา 

 

การศึกษา จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

229 
144 
27 

3.63 
3.71 
3.72 

0.512 
0.495 
0.515 

1.474 0.230 

รวม 400 3.67 0.507   
 
 จากตางรางท่ี  4.31  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนอง
ทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  ไม่แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาทุกระดับมีการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในระดบัสูง 
 
ตารางท่ี  4.32 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการ 
 แกไ้ข  จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

X  S.D. F F-Prob. 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทั/ร้านคา้ 

40 
104 

4.61 
4.43 

0.458 
0.643 

1.496 0.215 

ประกอบอาชีพส่วนตวั/พอ่บา้น/แม่บา้น    
/นกัศึกษา 

56 4.38 0.583 
  

ขบัรถแทก็ซ่ี 200 4.44 0.531   
รวม 400 4.44 0.564   

 
 จากตางรางท่ี  4.32  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  ไม่แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคแต่ละอาชีพมี
การตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ขในระดบัสูง 
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ตารางท่ี  4.33 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นตน้ทุน จาํแนก 
 ตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

X  S.D. F F-Prob. 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทั/ร้านคา้ 

40 
104 

4.09 
3.87 

0.659 
0.683 

7.797 *0.000 

ประกอบอาชีพส่วนตวั/พอ่บา้น/แม่บา้น    
/นกัศึกษา 

56 3.92 0.572 
  

ขบัรถแทก็ซ่ี 200 3.60 0.771   
รวม 400 3.76 0.731   

 
 จากตางรางท่ี  4.33  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นดา้นตน้ทุน  แตกต่างกนั   
 
ตารางท่ี  4.34 การทดสอบหาความแตกต่างของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี 
 ดา้นตน้ทุน  จาํแนกตามอาชีพ  โดยใชว้ิธี  Scheffe 
 

อาชีพ 
รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงานบริษทั/
ร้านค้า 

ประกอบอาชีพส่วนตัว/
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/นักศึกษา 

ขบัแทก็ซ่ี *-0.485 *-0.265 *-0.317 
 
 จากตารางท่ี  4.34  ผลการทดสอบด้วยค่าเฉล่ียรายคู่แบบจับคู่พหุคูณ  (Multiple  
Comparison  Test)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  ดว้ยวิธีของ  Scheffe  พบว่า  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมี
ดงัต่อไปน้ี   
 -  อาชีพขบัรถแท็กซ่ี  มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน  
แตกต่างกบั  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ , พนกังานบริษทั/ร้านคา้ และผูป้ระกอบอาชีพส่วนตวั/
พอ่บา้น/แม่บา้น/นกัศึกษา     
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ตารางท่ี  4.35 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นความสะดวก 
 จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

X  S.D. F F-Prob. 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทั/ร้านคา้ 

40 
104 

3.73 
3.60 

0.728 
0.880 

0.320 0.811 

ประกอบอาชีพส่วนตวั/พอ่บา้น/แม่บา้น    
/นกัศึกษา 

56 3.67 0.874 
  

ขบัรถแทก็ซ่ี 200 3.68 0.806   
รวม 400 3.66 0.826   

 
 จากตางรางท่ี  4.35  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจีในด้านความสะดวก  ไม่แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคแต่ละอาชีพมีการ
ตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นความสะดวกในระดบัสูง 
 
ตารางท่ี  4.36 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นการติดต่อส่ือสาร   
 จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

X  S.D. F F-Prob. 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทั/ร้านคา้ 

40 
104 

3.12 
2.92 

0.755 
0.758 

0.675 0.568 

ประกอบอาชีพส่วนตวั/พอ่บา้น/แม่บา้น    
/นกัศึกษา 

56 2.96 0.721 
  

ขบัรถแทก็ซ่ี 200 3.00 0.797   
รวม 400 2.99 0.772   
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 จากตางรางท่ี  4.36  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นการติดต่อส่ือสาร  ไม่แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคแต่ละอาชีพมีการ
ตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นการติดต่อส่ือสารในระดบัสูง 
 
ตารางท่ี  4.37   ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน 
(คน) 

X  S.D. F F-Prob. 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทั/ร้านคา้ 

40 
104 

3.84 
3.66 

0.466 
0.559 

1.983 0.116 

ประกอบอาชีพส่วนตวั/พอ่บา้น/แม่บา้น    
/นกัศึกษา 

56 3.69 0.476 
  

ขบัรถแทก็ซ่ี 200 3.63 0.489   
รวม 400 3.66 0.507   

 
 จากตางรางท่ี  4.37  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจี  ไม่แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคแต่ละอาชีพมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซ
แอลพีจีในระดบัสูง 
 
ตารางท่ี  4.38 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการ 
 แกไ้ข  จาํแนกตามรายไดป้ระจาํต่อเดือน 
 

รายได้ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  15,000  บาท 
15,001-20,000  บาท 
20,001-25,000  บาท 
มากกวา่  25,000  บาท 

143 
130 
47 
80 

4.32 
4.55 
4.50 
4.44 

0.596 
0.491 
0.568 
0.583 

4.041 *0.008 

รวม 400 4.44 0.564   
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 จากตางรางท่ี  4.38  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  F-test  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนั จะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ี
ไดรั้บการแกไ้ข  แตกต่างกนั   
 
ตารางท่ี  4.39 แสดงการทดสอบหาความแตกต่างของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซ  
 แอลพีจีดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  จาํแนกตามรายไดป้ระจาํต่อเดือน  โดยใชว้ิธี   
 Scheffe 
 

รายได้ 15,001-20,000 บาท 
ไม่เกิน 15,000 บาท *-0.230 

 
 จากตารางท่ี  4.39  ผลการทดสอบด้วยค่าเฉล่ียรายคู่แบบจับคู่พหุคูณ  (Multiple  
Comparison  Test)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  ดว้ยวิธีของ  Scheffe  พบว่า  รายไดป้ระจาํต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีดงัต่อไปน้ี   
 -  รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 15,000  บาท   มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพจีี
ดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  แตกต่างกบั  รายไดต่้อเดือนระหวา่ง  15,001-20,000  บาท   
 
ตารางท่ี  4.40 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นตน้ทุน  จาํแนก 
 ตามรายไดป้ระจาํต่อเดือน 
 

รายได้ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  15,000  บาท 
15,001-20,000  บาท 
20,001-25,000  บาท 
มากกวา่  25,000  บาท 

143 
130 
47 
80 

3.64 
3.72 
3.71 
4.09 

0.677 
0.785 
0.757 

 

7.093 *0.000 

รวม 400 3.76 0.731   
 
 จากตางรางท่ี  4.40  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันัยสําคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนั จะมีระดบัการ
ตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน แตกต่างกนั   
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ตารางท่ี  4.41 การทดสอบหาความแตกต่างของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี 
 ดา้นตน้ทุน  จาํแนกตามรายไดป้ระจาํต่อเดือน  โดยใชว้ิธี  Scheffe 
 

รายได้ ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 20,001-25,000 บาท 
มากกวา่ 25,000 บาท *0.444 *0.370 *0.375 

 
 จากตารางท่ี  4.41  ผลการทดสอบด้วยค่าเฉล่ียรายคู่แบบจับคู่พหุคูณ  (Multiple  
Comparison  Test)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  ดว้ยวิธีของ  Scheffe  พบว่า  รายไดป้ระจาํต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีดงัต่อไปน้ี   
 -  รายไดต่้อเดือนมากกวา่  25,000  บาท มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพี
จีดา้นตน้ทุน  แตกต่างกบั  รายไดไ้ม่เกิน 15,000  บาท , รายไดร้ะหว่าง 15,001-20,000  บาท  และ
รายไดร้ะหวา่ง 20,001-25,000  บาท 
 
ตารางท่ี  4.42 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นความสะดวก 
 จาํแนกตามรายไดป้ระจาํต่อเดือน 
 

รายได้ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  15,000  บาท 
15,001-20,000  บาท 
20,001-25,000  บาท 
มากกวา่  25,000  บาท 

143 
130 
47 
80 

3.62 
3.64 
3.58 
3.84 

0.842 
0.812 
0.730 
0.863 

1.640 0.180 

รวม 400 3.66 0.826   
 
 จากตางรางท่ี  4.42  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันัยสําคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนั จะมีระดบัการ
ตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นความสะดวก  ไม่แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
รายไดต่้างกนัมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซ  แอลพีจีดา้นความสะดวกในระดบัสูง 
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ตารางท่ี  4.43 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นการติดต่อส่ือสาร  
 จาํแนกตามรายไดป้ระจาํต่อเดือน 
 

รายได้ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  15,000  บาท 
15,001-20,000  บาท 
20,001-25,000  บาท 
มากกวา่ 25,000  บาท 

143 
130 
47 
80 

2.98 
2.96 
3.10 
2.98 

0.815 
0.710 
0.751 
0.807 

0.393 0.758 

รวม 400 2.99 0.772   
 

 จากตางรางท่ี  4.43  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันัยสําคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนั จะมีระดบัการ
ตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในดา้นการติดต่อส่ือสาร    ไม่แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัรายไดต่้างกนัมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีดา้นการติดต่อส่ือสารในระดบัสูง 
 

ตารางท่ี  4.44 ผลการทดสอบระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี จาํแนกตามรายได ้
 ประจาํต่อเดือน 
 

รายได้ จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 
ไม่เกิน  15,000  บาท 
15,001-20,000  บาท 
20,001-25,000  บาท 
มากกวา่  25,000  บาท 

143 
130 
47 
80 

3.59 
3.66 
3.67 
3.80 

0.517 
0.492 
0.443 
0.528 

2.868 *0.036 

รวม 400 3.67 0.507   
  

 จากตางรางท่ี  4.44  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันัยสําคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดต่้างกนั จะมีระดบัการ
ตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  แตกต่างกนั   
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ตารางท่ี  4.45 การทดสอบหาความแตกต่างของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  
 จาํแนกตามรายไดป้ระจาํต่อเดือน  โดยใชว้ิธี  Scheffe 
 

รายได้ ไม่เกนิ 15,000 บาท 
มากกวา่  25,000 บาท *0.206 

 
 จากตารางท่ี  4.45  ผลการทดสอบด้วยค่าเฉล่ียรายคู่แบบจับคู่พหุคูณ  (Multiple  
Comparison  Test)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  ดว้ยวิธีของ  Scheffe  พบว่า  รายไดป้ระจาํต่อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีดงัต่อไปน้ี   
 -  รายไดต่้อเดือนมากกว่า  25,000  บาท   มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอล
พีจี แตกต่างกบั  รายไดต่้อเดือนไม่เกิน  15,000  บาท   
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สมมติฐานที ่ 3  ผู้บริโภคทีมี่ระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัก๊าซแอลพจีีแตกต่างกนั  มีระดับการ 
  ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพจีีแตกต่างกนั   
 
H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนอง

ทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี ไม่แตกต่างกนั   
H1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนอง

ทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี แตกต่างกนั   
 
ตารางท่ี  4.46 ผลการทดสอบหาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซ 
 แอลพีจี กบัค่าเฉล่ียของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  ในดา้น 
 ปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัก๊าซ
แอลพจีี   

จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 

นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 

26 
271 
103 

4.21 
4.42 
4.55 

0.706 
0.590 
0.419 

4.513 *0.012 

รวม 400 4.44 0.564   
 
 จากตารางท่ี  4.46  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี
ต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข 
แตกต่างกนั   
 

DPU



 83 

ตารางท่ี  4.47 การทดสอบหาความแตกต่างของระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี 
 โดยใชว้ิธี  Scheffe 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ มาก 
นอ้ย *-0.345 

 
 จากตารางท่ี  4.47  ผลการทดสอบด้วยค่าเฉล่ียรายคู่แบบจับคู่พหุคูณ  (Multiple  
Comparison  Test)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  ดว้ยวิธีของ  Scheffe  พบว่า  ระดบัความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีท่ีแตกต่างกนัมีดงัต่อไปน้ี   
 -  ระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย  มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี
ในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  แตกต่างกบั  ระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก 
 
ตารางท่ี  4.48 ผลการทดสอบหาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซ 
 แอลพีจี กบัค่าเฉล่ียของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  ในดา้น 
 ตน้ทุน 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัก๊าซ
แอลพจีี 

จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 

นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 

26 
271 
103 

3.81 
3.71 
3.90 

0.719 
0.754 
0.655 

2.557 0.079 

รวม 400 3.76 0.731   
 
 จากตารางท่ี  4.48  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพี
จีต่างกนั จะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในด้านตน้ทุน ไม่แตกต่างกัน      
นัน่คือ  ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตอบสนองทาง
การตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน 
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ตารางท่ี  4.49 ผลการทดสอบหาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซ 
 แอลพีจี กบัค่าเฉล่ียของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  ในดา้นความ 
 สะดวก 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัก๊าซ
แอลพจีี 

จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 

นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 

26 
271 
103 

3.92 
3.62 
3.72 

0.780 
0.860 
0.733 

1.913 0.149 

รวม 400 3.66 0.826   
 
 จากตารางท่ี  4.49  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซ      
แอลพีจีต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นความสะดวก ไม่
แตกต่างกัน  นัน่คือ  ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นความสะดวก 
 
ตารางท่ี  4.50 ผลการทดสอบหาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซ 
 แอลพีจี กบัค่าเฉล่ียของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  ในดา้นการ 
 ติดต่อส่ือสาร 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัก๊าซ
แอลพจีี 

จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 

นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 

26 
271 
103 

3.72 
2.96 
2.98 

0.760 
0.792 
0.706 

2.591 0.076 

รวม 400 2.99 0.772   
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 จากตารางท่ี  4.50  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซ      
แอลพีจีต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นการติดต่อส่ือสาร             
ไม่แตกต่างกนั  นัน่คือ  ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีไม่มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 
ตารางท่ี  4.51 ผลการทดสอบหาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซ 
 แอลพีจีกบัค่าเฉล่ียของระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี 
 

 ระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัก๊าซ
แอลพจีี 

จํานวน (คน) X  S.D. F F-Prob. 

นอ้ย 
ปานกลาง 
มาก 

26 
271 
103 

3.78 
3.63 
3.74 

0.530 
0.528 
0.430 

2.566 0.078 

รวม 400 3.67 0.507   
  
 จากตารางท่ี  4.51  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ  F-test  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซ      
แอลพีจีต่างกนั  จะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี  ไม่แตกต่างกัน  นั่นคือ  
ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับก๊าซแอลพีจีไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับการตอบสนองทาง
การตลาดของก๊าซแอลพีจี 

DPU



 86 

 
บทที ่ 5 

สรุปผลการวจิัย  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง  “การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคสาํหรับรถยนตน์ัง่”  เป็นการวิจยัแบบเชิงสาํรวจ  (Survey  Research)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีตามความคิดเห็นของผูบ้ริโภคสําหรับ
รถยนตน์ัง่  เปรียบเทียบระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี และเปรียบเทียบระดบั
การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีระหว่างผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ก๊าซแอลพีจี  ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี  คือ  ผูบ้ริโภคท่ีใชก๊้าซแอลพีจีสาํหรับรถยนตน์ัง่  ซ่ึงไดม้า
จากตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดตัวอย่างท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนของยามาเน่  
(Yamane)  ณ  ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และความคลาดเคล่ือนในการสรุปผลไม่เกิน 5%  จาํนวน  
400  ตวัอยา่ง  โดยแบ่งสุ่มสาํหรับผูใ้ชก๊้าซแอลพีจีใน รถแทก็ซ่ี  200  ตวัอยา่ง  และผูใ้ชก๊้าซแอลพีจี
ในรถยนตส่์วนบุคคล  200  ตวัอยา่ง   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามจาํนวน  1  ชุด  ประกอบดว้ย  
3  ส่วน  ดงัน้ี   
 ส่วนท่ี  1  เป็นการสอบถามขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของตวัอย่าง  โดย
แบ่งเป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ  (Check List)  จาํนวน  5  ขอ้ 
 ส่วนท่ี  2  เป็นการสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับก๊าซแอลพีจี  เป็น
แบบสอบถามปลายปิด  วดัโดยใช้คาํถามเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับก๊าซแอลพีจี ให้
เลือกตอบวา่  “ใช่”  หรือ  “ไม่ใช่”  จาํนวน  10  ขอ้ 
 ส่วนท่ี  3  เป็นการสอบถามเก่ียวกบัระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี  
เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scales)  แบ่งระดบัความคิดเห็น
เป็น  5  ระดบั 
 เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดต้รวจสอบความตรงของแบบสอบถามท่ีไดใ้ห้อาจารยท่ี์ปรึกษา  และ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุง  และนาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทาํการทดสอบหรือทดลองใช ้ 
(Pre-test)  เพ่ือทดสอบความเขา้ใจในคาํถามและคาํตอบหรือไม่  และนาํผลท่ีไดจ้ากการทดลอง 
(Pre-test)  ไปทดสอบความเขา้ใจและครอบคลุมของเคร่ืองมือ  นาํการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ  
พร้อมนําเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อนําไปสอบถามผูใ้ช้ก๊าซแอลพีจีสําหรับรถยนต์นั่ง  การ
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วิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม  SPSS  for  Window  โดยใชค่้าสถิติในการวิเคราะห์  ไดแ้ก่  การแจก
แจงความถ่ี  (Frequency  Distribution)  การหาค่าร้อยละ  (Percentage)  การหาค่าเฉล่ีย  (Mean)  
และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงใชค่้า  
t-test  และ  F-test   
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 5.1.1.  ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 
  ตวัอยา่งในการวิจยัเป็นผูใ้ชก๊้าซแอลพีจีสาํหรับรถยนตน์ัง่ จาํนวน  400  ตวัอยา่ง  
เป็นรถแทก็ซ่ีเท่ากบัรถยนตส่์วนตวั  มีอายรุะหว่าง  31-40  ปี  มากท่ีสุด  มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา
ตรีมากท่ีสุด  ประกอบอาชีพส่วนตวัมากท่ีสุด  และมีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน  15,000  บาทมากท่ีสุด 
 5.1.2   ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี 
  ผลการวิเคราะห์ระดบัความรู้/ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี  ผูบ้ริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยตั้ง
เกณฑ์ความรู้ไวท่ี้คะแนนระหว่าง  5-7  คะแนน  ซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามไดค้ะแนนในระดบัน้ี  
271  คน  คิดเป็นร้อยละ  67.75  ซ่ึงหากแยกในส่วนของรถแทก็ซ่ี  มีผูต้อบไดค้ะแนนในระดบัปาน
กลาง  119  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.50  และรถยนตส่์วนตวั  มีผูต้อบไดค้ะแนนในระดบัปานกลาง  
152  คน  คิดเป็นร้อยละ  76.00  ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีในระดบัปานกลาง  
ส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มของผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด  จาํนวน  175  คน  และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีขบัรถแทก็ซ่ี  มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน  184  คน  ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นรถยนตส่์วนตวั  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 131  คน   
 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีในเร่ือง “ก๊าซแอลพีจี
เต็มถงัสามารถวิ่งไดร้ะยะทางไกลกว่า 300 กิโลเมตร” ส่วนเร่ืองท่ีตวัอย่างเขา้ใจผิดมากท่ีสุด คือ 
“ก๊าซแอลพีจีมีนํ้ าหนกัเบากวา่อากาศ ถา้ก๊าซร่ัวจึงไม่ลอยลงสู่ท่ีต ํ่า”  คิดเป็นร้อยละ 73.00 
 5.1.3  ระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี  ผูบ้ริโภคท่ี
ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นต่อระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีโดยแยก
พิจารณาในแต่ละดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
  1.  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นกบัการตอบสนอง
ทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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  2. ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน  อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย   
  3. ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นความสะดวก  อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย     
  4. ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นการติดต่อส่ือสาร  อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง   
 
การทดสอบสมมติฐานเพือ่หาความสัมพนัธ์ของปัจจัยต่าง ๆ  
สมมติฐานที ่ 1  ผู้บริโภคมีระดับการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพจีีในระดับสูง 
 ผลการทดสอบพบว่า  ผูบ้ริโภคมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีใน
ระดบัสูง   
 
สมมติฐานที่  2  ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีระดับการตอบสนองทาง

การตลาดของก๊าซแอลพจีีแตกต่างกนั 
 1.  สถานะรถยนต ์
 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะรถยนต์แตกต่างกนั  มีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี      
ไม่แตกต่างกัน  โดยทั้ งรถแท็กซ่ีและรถส่วนตัวมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีใน
ระดบัสูง 
 2.  อาย ุ
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีระดับการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี  
แตกต่างกนั  ในดา้นความสะดวก  และการติดต่อส่ือสาร  โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาย4ุ1-50  ปี  มีระดบัการ
ตอบสนองทางการตลาดมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายไุม่เกิน  30  ปี           
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีระดับการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจี      
ไม่แตกต่างกนั  ในดา้นการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้  และดา้นตน้ทุน  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05   

3. การศึกษา 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั  มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี      
ไม่แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาทุกระดบัมีการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซ
แอลพีจีในระดบัสูง 
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4. อาชีพ 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีระดับการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี         
ไม่แตกต่างกนั  โดยผูบ้ริโภคแต่ละอาชีพมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในระดบัสูง 

5. รายไดต่้อเดือน 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี  
แตกต่างกัน  โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดับรายได้มากกว่า  25,000  บาท  มีระดับการตอบสนองทาง
การตลาดก๊าซแอลพีจีมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท 
 
สมมติฐานที่  3  ผู้บริโภคที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัก๊าซแอลพจีีแตกต่างกนั  มีระดับการ

ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพจีีแตกต่างกนั   
 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับก๊าซแอลพีจีมีความสัมพนัธ์กับการตอบสนองทาง
การตลาดของก๊าซแอลพีจี  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  ในดา้นการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ 
 ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองทาง
การตลาดของก๊าซแอลพีจี  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  ในดา้นตน้ทุน  ดา้นความสะดวก  และ
ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
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5.2  อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิจยัในดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี  พบว่า  ผูบ้ริโภคมีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองก๊าซแอลพีจีอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทราบว่าก๊าซแอลพีจี
เตม็ถงัสามารถวิ่งไดร้ะยะทางท่ีไกลกว่า  300  กิโลเมตร  ในทางตรงกนัขา้มมีผูบ้ริโภคท่ีไม่ทราบว่า
และเข้าใจผิดว่าก๊าซแอลพีจีมีนํ้ าหนักท่ีเบากว่าอากาศ  ถ้าก๊าซร่ัวจะไม่ลงสู่ท่ีต ํ่า ซ่ึงในส่วน
คุณสมบติัของก๊าซแอลพีจีนั้นมีนํ้ าหนกัท่ีหนกักว่าอากาศ และเม่ือเกิดก๊าซร่ัวก็ลอยลงสู่ท่ีต ํ่า  และ
เพ่ือเป็นการป้องกนัความปลอดภยั  จึงมีการเติมกล่ินเพื่อให้ทราบเม่ือเกิดการร่ัวไหลของก๊าซ  ใน
ส่วนของความคิดเห็นในเร่ืองของการตอบสนองทางการตลาด  ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นในระดบัท่ี
เห็นดว้ยในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ข  จากปัญหาราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน  และการติดตั้ง
อุปกรณ์ก๊าซแอลพีจีมีราคาไม่แพง  รวมทั้งในปริมาณท่ีเต็มถงัก๊าซแอลพีจีสามารถใชไ้ดน้านกว่า
ก๊าซเอน็จีวี  ในดา้นตน้ทุน ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อราคาก๊าซแอลพีจีในปัจจุบนั  พอใจต่อราคา
การติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซแอลพีจี  พอใจต่อค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงในแต่ละคร้ัง  รวมไปถึงการ
อุดหนุนราคาก๊าซ    แอลพีจีจากภาครัฐ  และดา้นความสะดวกของผูบ้ริโภคในการหาสถานีบริการ
ก๊าซแอลพีจีซ่ึงมีใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  เม่ือก๊าซหมดสามารถหาสถานีเติมก๊าซไดท้นัที  นอกจากน้ี
สถานีบริการก๊าซแอลพีจียงัให้ความสะดวกรวดเร็วในการเติมก๊าซแต่ละคร้ัง  แต่ในด้านการ
ติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากยงัขาดการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัและการติดตั้ง  การบาํรุงรักษา
ภายหลงัการติดตั้งก๊าซแอลพีจีอยา่งเพียงพอ  นอกจากน้ียงัขาดการโฆษณา การสนบัสนุนจากทาง
ภาครัฐท่ีจะให้มีการส่งเสริมและให้ความรู้ในการใชก๊้าซแอลพีจีทดแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง  จึงทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นท่ีเห็นดว้ยปานกลาง   
 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีในการเลือกท่ีจะจดจาํขอ้มูล  กล่าวว่า  ผูบ้ริโภคจะมีการจดจาํสาระ
ข่าวสารท่ีได้รับเข้ามาท่ีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค  หรือมีความสําคัญต่อผูบ้ริโภค  เน่ืองจาก
คุณสมบติัหน่ึงของการรับรู้  คือ ผูบ้ริโภคไม่สามารถจะจดจาํทุกส่ิงท่ีไดรั้บเขา้มาไดท้ั้งหมด  จึง
จาํเป็นตอ้งเลือกท่ีจะจดจาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  หรือสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค 
 
 สมมติฐานข้อที่  1  ผูบ้ริโภคมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีใน
ระดบัสูง  จากการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว  พบว่า  ผูบ้ริโภคมีระดบัการตอบสนองทางการตลาด
ของก๊าซแอลพีจีในระดบัสูง  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.67  ท่ีระดบั
นยัสําคญัทางสถิติ  0.05  โดยผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัการตอบสนองทางการของก๊าซ
แอลพีจีในทุก ๆ ดา้น  ซ่ึงไดแ้ก่  ดา้นการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้    ดา้นตน้ทุน  ดา้นความสะดวก  
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และดา้นการติดต่อส่ือสาร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการตอบสนองทางการตลาดดงักล่าวสามารถแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัผูบ้ริโภคได ้
 สมมติฐานข้อที่  2  ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีระดับการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั  จากการทดสอบสมมติฐานดงักล่าว  พบว่า    
ทั้งรถแท็กซ่ีและรถยนต์ส่วนตวั  มีระดับการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในระดับสูง  
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ  41-50  ปี มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุไม่เกิน      
30  ปี   ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคทุกระดบัมีการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีใน
ระดบัสูง  ผูบ้ริโภคแต่ละอาชีพมีการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจีในระดบัสูง  และผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดบัรายไดต่้อเดือนมากกว่า  25,000  บาท   มีระดบัการตอบสนองทางการตลาดก๊าซแอลพีจี 
แตกต่างกบั  รายไดต่้อเดือนไม่เกิน  15,000  บาท  อาจกล่าวไดว้่า  การตอบสนองทางการตลาดของ
ก๊าซแอลพีจี  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้  ดา้นตน้ทุน  ดา้นความสะดวก  และดา้น 
การติดต่อส่ือสาร  สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัผูบ้ริโภคได ้แต่อย่างไรก็ตามก็ควรมีการให้ส่งเสริม
ในเร่ืองข่าวสาร การโฆษณาประชาสัมพนัธ์  เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง  ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์อยา่งมากสาํหรับผูบ้ริโภคท่ีใชก๊้าซแอลพีจี 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วีรวุฒิ  เอ่ียมบุตรลบ  (2539)  ไดศึ้กษาเร่ือง  พฤติกรรม
การใชน้ํ้ ามนัเบนซินพิเศษและนํ้ามนัเบนซินพิเศษไร้สารตะกัว่ กรณีศึกษาผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ของตวัอย่างในเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะมีการใช้
มากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปานกลางและตํ่า  แต่ความแตกต่างของอาย ุไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใชน้ํ้ ามนัเบนซินพิเศษไร้สารตะกัว่ของผูบ้ริโภค 
 สมมติฐานที่  3  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีแตกต่างกนั  
มีระดับการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีแตกต่างกัน  จากการทดสอบสมมติฐาน
ดงักล่าว  พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีต่างกนั  จะมีระดบัการ
ตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นปัญหาท่ีไดรั้บการแกไ้ขแตกต่างกนั  โดยผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดับความรู้ความเขา้ใจมาก    มีระดับการตอบสนองดา้นปัญหาท่ีได้รับการแกไ้ขมากกว่า
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย    สาํหรับในดา้นตน้ทุน  ดา้นความสะดวก  และดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร  ผูบ้ริโภคจะมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นดงักล่าวไม่
แตกต่างกนั  กล่าวคือ  ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีไม่ว่าจะมาก ปานกลาง  หรือ
นอ้ย  กไ็ม่มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีในดา้นตน้ทุน  ดา้น
ความสะดวก  และดา้นการติดต่อส่ือสาร   
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ผูป้ระกอบการสถานีบริการสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัช้ินน้ีไปทาํการ
วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีอาจจะมีโอกาสหันมาใช้ก๊าซแอลพีจีมากข้ึน  
เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยในเร่ืองของการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซ      
แอลพีจีอยูใ่นระดบัสูง  นัน่หมายความว่า  ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยในดา้นการไดรั้บการแกไ้ขปัญหา  ดา้น
ตน้ทุน  ดา้นความสะดวก  ส่วนดา้นการติดต่อส่ือสารมีความเห็นดว้ยปานกลาง 
 5.3.2  จากผลการวิจยัทาํให้ทราบว่า  ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจี
อยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่เม่ือพิจารณาดูในแต่ละคาํถาม  พบว่า  ผูบ้ริโภคยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีอยู่มากพอสมควร  ทั้งน้ีเน่ืองจากการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของก๊าซ   
แอลพีจี  หรือการท่ีภาครัฐให้ข่าวสารความรู้น้อยเกินไป  จึงทาํให้ผูบ้ริโภคสับสนระหว่างก๊าซ    
แอลพีจี  และก๊าซเอ็นจีวี  ในส่วนของการตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีด้านการ
ติดต่อส่ือสาร  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยควรเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตนเอง  เพ่ือใหผู้บ้ริโภคได้
มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ  โดยผา่นรายการโทรทศัน์  เลือกเวลาและรายการใหเ้หมาะสม  
สามารถเป็นจุดรวมความสนใจของประชาชนแต่ละกลุ่มได ้ เช่น  ช่วงละคร  หรือรายการบนัเทิง
ต่าง ๆ  หรือจดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัก๊าซแอลพีจีใหก้บัสถานีท่ีให้บริการ  
หรืออู่ท่ีใหบ้ริการติดตั้งอุปกรณ์  เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหก้บัผูบ้ริโภค  และยงัเป็นการป้องกนั
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความรู้ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของผูบ้ริโภคได ้
 และจากผลการวิจยัทาํให้ยงัพบว่า  ผูบ้ริโภคมีระดบัการตอบสนองทางการตลาดของ
ก๊าซแอลพีจีอยู่ในระดับสูง  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้  ดา้นตน้ทุน  ดา้นความ
สะดวก  และดา้นการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูบ้ริโภคไดใ้นทุก ๆ ดา้น  จึงควรเนน้
จุดแข็งเหล่าน้ี  เพื่อใช้เป็นแนวทางประชาสัมพนัธ์ให้มีการใช้ก๊าซแอลพีจีเพื่อทดแทนนํ้ ามัน
เช้ือเพลิงใหม้ากยิง่ข้ึน  เพื่อผูบ้ริโภคท่ีประสบกบัปัญหาในเร่ืองนํ้ ามนัแพงนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชใ้น
การประกอบการตดัสินใจและอาจเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของรถยนตท่ี์ใชก๊้าซแอลพีจีได ้
 5.3.3  นกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูส้นใจทัว่ไปสามารถนาํขอ้มูลจากผลการวิจยัน้ีไปศึกษา
เพ่ือขยายผลต่อไปในส่วนเฉพาะของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่นบัรวมรถแท็กซ่ี  ซ่ึงจะทาํให้ทราบ
ขอ้มูลท่ีเป็นความตอ้งการและความแตกต่างท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคท่ีใชก๊้าซแอลพีจี 
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5.4  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.4.1  ควรศึกษาในเร่ืองทัศนคติ  หรือความคิดเห็นของผูบ้ริโภค  ท่ีมีต่อสถานี
ให้บริการก๊าซแอลพีจี  เพื่อจะไดท้ราบว่าความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสถานีใหบ้ริการก๊าซเป็น
อยา่งไร  และอาจจะทาํใหมี้การแข่งขนัและพฒันาทางการตลาดมากยิง่ข้ึน 
 5.4.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อก๊าซแอลพีจี  และก๊าซ   
เอ็นจีวี  เพื่อนําผลการวิจัยท่ีได้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาความแตกต่างของก๊าซทั้ งสอง
ประเภท 
  5.4.3  ควรศึกษาในภาพรวมของทั้งประเทศเก่ียวกบัการตอบสนองทางการตลาดของ
ก๊าซแอลพีจี  เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีเป็นตวัแทนไดดี้ยิง่ข้ึน   
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