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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญ 

การขนสงเปนเสมือนเคร่ืองมืออยางหนึ่งท่ียอโลกใหเล็กลงซ่ึงไดปฏิเสธกฎของธรรมชาติ

ท่ีวาดวยระยะทางและเวลาไปจากเดิมนับต้ังแตโบราณกาลท่ีมนุษยออกเดินทางเพื่อการลาสัตวมา

เปนอาหาร  การเดินทางไปมาหาสูกันมีการอพยพยายถ่ินฐาน  โดยเร่ิมตนจากการนําสัตวมาเปน

พาหนะเพื่อการเดินทางและขนสงส่ิงของสัมภาระตางๆ ไปจนถึงเคร่ืองบินบนทองฟา และตราบ

เทาท่ีมนุษยยังคนคิดวิวัฒนาการรูปแบบของยานพาหนะก็จะยังคงพัฒนาตอไปเพื่อใหกาวผาน

ขอจํากัดตางๆ อันไดแก ถนนหนทางท่ีทุรกันดารผืนน้ํากวางใหญหรือทองทะเลแมแตทองฟาหรือ

หวงอวกาศลวนเปนบทพิสูจนวามนุษยสามารถท่ีจะสรางส่ิงประดิษฐท่ีเรียกวา "ยานพาหนะ" ข้ึนมา

ทาทายธรรมชาติไดทุกเม่ือ  การขนสงถูกจัดความสําคัญไวเปนลําดับตนๆท่ีชวยสนับสนุนกิจการ

ดานตางๆใหประสบผลสําเร็จท้ังยังมีบทบาทเปนดรรชนีช้ีวัดความเจริญกาวหนาของประเทศไดอีก

ทางหนึ่ง  ดังนั้นการขนสงจึงมิใชเร่ืองของการพัฒนายานพาหนะหรือการแขงขันทางดานยนตกรรม

เทคโนโลยีเทานั้น แตยังตองคํานึงถึงระบบกระบวนวิธีการท่ีเรียกวา ระบบการขนสงหรือ

กระบวนการบริหารจัดการทางดานการขนสงอยางเปนระบบอาทิเชน ในแงการขนสงบุคคลก็

จําเปนตองมีระบบขนสงมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ ในแงการขนสงสินคาก็ยิ่งตองใชวิธีการทางโลจิ

สติกสเขามาบูรณาการอยางเปนระบบ และหากจะแบงกลุมของยานพาหนะตามลักษณะการใชงานก็

สามารถจัดแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆคือ เพื่อการขนสงบุคคล และเพื่อการขนสงสินคาหรือการ

ขนสงเพื่อการพาณิชย   โดยการคมนาคมทางบก จัดวาเปนรูปแบบการเดินทางท่ีมีความสําคัญ และ

ไดรับความนิยมท่ีสุดหนึ่งในการคมนาคมทางบกท่ีสําคัญคือการคมนาคมโดยรถยนต(Truck 

Transportation) เพราะมีความคลองตัวสูงสะดวกรวดเร็วและสามารถแกปญหาในดานการจําหนาย

สินคาของผูผลิตไดเปนอยางมาก  ผูคาสามารถมั่นใจไดวาสินคาท่ีส่ังจะสงถึงมือในเวลาอันรวดเร็ว 

ประหยัดในเร่ืองของตนทุนเม่ือเทียบกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน 
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แตท้ังนี้ท้ังนั้นแลวรถยนตจะสามารถขับเคล่ือนไปไดนั้น จําเปนตองใชเช้ือเพลิงซ่ึงไดแก 

“น้ํามัน”ในการขับเคล่ือนเคร่ืองยนต  ดังนั้นน้ํามันจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีสุดประการหนึ่ง แตจาก

สถานการณราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องในปจจุบัน สังเกตไดจากตารางเปรียบเทียบ

ราคาน้ํามันต้ังแตป พ.ศ.2545-2555 จะเห็นไดวาราคาน้ํามันมีการปรับตัวข้ึนอยางตอเนื่องเร่ือยมา 

ตารางท่ี 1.1  ราคาน้ํามันเบนซิน 91 เบนซิน 95 ดีเซล และ กาซเอ็นจีวี ในปพ.ศ.2545-2555 

ป พ.ศ. เบนซิน91 เบนซิน95 ดีเซล NGV ราคา ณ วันท่ี 

2545 12.39 13.39 11.39 0 วันที่ 18 มกราคม 

2546 16.49 17.29 14.39 7.54 วันที่ 16 ธันวาคม 

2547 21.59 22.39 14.59 7.64 วันที่ 20 ตุลาคม 

2548 26.94 27.74 24.19 8.5 วันที่ 18 กันยายน 

2549 29.39 30.19 27.54 8.5 วันที่ 1 สิงหาคม 

2550 31.59 32.89 29.34 8.5 วันที่ 26 ธันวาคม 

2551 42.79 43.89 44.24 8.5 วันที่ 7 กรกฏาคม 

2552 35.74 0 29.69 8.5 วันที่ 10 สิงหาคม 

2553 37.84 0 28.69 8.5 วันที่ 10 เมษายน 

2554 44.34 0 29.99 8.5 วันที่ 30 เมษายน 

2555 40.91 0 31.73 9.5 วันที่ 21 กุมภาพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)และบริษัท ไทยเซลลเอ็กซพลอเรช่ันแอนดโปรดักช่ัน, 2555 
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แผนภาพท่ี 1.1  ราคาน้ํามันเบนซิน 91 เบนซิน 95 ดีเซล และ กาซเอ็นจีวี ในปพ.ศ.2545-2555 

 

ทําใหผูขับขี่รถยนตสวนหนึ่งหันมาใชกาซหุงตมมาเปนเช้ือเพลิงในรถยนตแทน และมีการใช

กันอยางแพรหลายมากข้ึน แตในปจจุบันรัฐบาลไมใหการสนับสนุนใหมีการใชกาซหุงตมในรถยนต 

เพราะรัฐบาลตองจายเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง เพื่อใหมีปริมาณกาซหุงตมใชอยาง

พอเพียงในการหุงตมอาหารและใหราคาถูกสําหรับผูใช  หากมีการใชกาซหุงตมกันอยางแพรหลาย

ในรถยนตก็จะทําใหผิดวัตถุประสงคของการท่ีรัฐบาลจายเงินชดเชยและจะทําใหผูใชน้ํามันชนิดอ่ืน

เสียเปรียบจากการที่ตองแบกภาระท่ีตองจายเงินชดเชยใหแกรัฐบาล  ในขณะท่ีกองทุนน้ํามันก็มีเงิน

ไหลเขานอยกวาเงินไหลออก 

ดังนั้นหลายฝายจึงมีความพยายามท่ีจะปรับตัวรับมือกับผลกระทบดังกลาว  โดยมีการหา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเขามาใชมากข้ึน อีกท้ังการเลือกใชเช้ือเพลิงท่ีมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอยในยานยนต เชน กาซธรรมชาติซีเอ็นจี(CNG-Compressed Natural Gas) กําลังไดรับ

การสนับสนุนมากข้ึนในประเทศไทยและในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก  เนื่องมาจากชวยลดปญหา

คุณภาพอากาศและปญหากาซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน  

กาซธรรมชาติซีเอ็นจี(CNG-Compressed Natural Gas) เปนพลังงานทดแทนรูปแบบใหมท่ี

ถูกนํามาใชงานอยางตอเนื่องดวยจุดเดนในเร่ืองของการเผาไหมท่ีสมบูรณท่ีมีคามลพิษต่ําในประเทศ

ไทยมีการคนพบแหลงกาซธรรมชาติ 2 แหลง คือในบริเวณอาวไทยและบนบก อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีการนํามาใชตั้งแตป พ.ศ.2524  โดยเร่ิมจากการนํามาใชเปนเช้ือเพลิงในการ
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จํานวนรถท่ีจดทะเบียนแบบ รถยนตบรรทุกสวนบุคคล(รย.3)
ในจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.2552-2555

จํานวนรถที่จดทะเบียน
แบบ รย.3

ตารางท่ี 1.2  จํานวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการขนสง

ทางบกปพ.ศ.2552-2555 ของจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1.2  กราฟจํานวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการ

ขนสงทางบกปพ.ศ.2552-2555 ของจังหวัดเชียงใหม 

จากกราฟจะเห็นไดวามีจํานวนการจดทะเบียนรถยนตเพื่อการพาณิชยท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 5,093 

คันในปพ.ศ.2552 เปน 7,092 คันในปพ.ศ.2554 ถึงแมวาในปพ.ศ.2554 จะมีตัวเลขท่ีลดลงจากปพ.ศ.

2553 เล็กนอย อันเนื่องมาจากปญหาการเมือง เศรษฐกิจภายในประเทศและปญหาความผันผวนของ

ราคาน้ํามันแตก็ไมไดสงผลกระทบมากนักกับตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอตางๆและดวยเหตุผล

ป พ.ศ. 
รย.3 

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล (คัน) 

2552 5,093 

2553 7,262 

2554 7,092 

2555 662 

ที่มา:  สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม, 2555 

ที่มา:  สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม, 2555 
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เหลานี้จึงทําใหบริษัทตัวแทนจําหนายรถยนตท่ีใชพลังงานทางเลือกซีเอ็นจีจากหลากหลายคายเลือก

เชียงใหมเปนศูนยจําหนายและศูนยบริการไมวาจะเปน มิตซูบิซิ เชฟโรเลต สามมิตรกรีนเพาเวอร 

และทาทา ซ่ึงแตละบริษัทก็ไดนําเสนอรถยนตท่ีมีคุณลักษณะโดดเดนแตกตางกันออกไป 

แตมีอยูเพียงคายเดียวเทานั้นท่ีนําเสนอรถยนตท่ีใชระบบซีเอ็นจีเพียงระบบเดียว(Dedicated 

Compressed Natural Gas) เทานั้น นั่นคือทาทามอเตอรโดยออกมา 2 รุน คือ รุนซีนอน และรุนไจ

แอนท รถยนตกระบะปกอัพท่ีใชกาซซีเอ็นจีแทท้ังระบบประกอบสําเร็จจากโรงงานเปนรายแรกของ

ประเทศไทยทาทามอเตอรนั้นเปนอีกหนึ่งคายรถยนตท่ีเขามาดําเนินธุรกิจรถยนตในประเทศไทย

ตั้งแตตนป พ.ศ.2551 โดยไดเขามารวมทุนกับบริษัทธนบุรีประกอบรถยนตจํากัดหนึ่งในบริษัทผู

ประกอบรถยนตอิสระรายใหญท่ีสุดในประเทศไทย  ปจจุบันประกอบรถยนตนั่งโดยสารเมอรเซเดส

เบนซโดยใช ช่ือวาทาทามอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีจุดขายท่ีเนนลูกคาท่ีเปนกลุม

ผูประกอบการท่ีมีกิจการที่จําเปนจะตองใชรถยนตแบบบรรทุกเพื่อการพาณิชยโดยเฉพาะ   

 สําหรับในประเทศไทยมีสํานักงานใหญตั้ งอยู ท่ีอาคารคอลัมนทาว เวอร ช้ัน20 

กรุงเทพมหานครและมีสํานักงานขายศูนยบริการท่ีมีคุณภาพดีเลิศไดรับการบริหารโดยบริษัท

ตัวแทนกวา 43 แหงท่ัวประเทศตลอดระยะเวลา 4 ปท่ีผานมารถยนตทาทาไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน

อยางสูงในประเทศไทยโดยสามารถชวงชิงสวนแบงการตลาดของรถยนตเพื่อการพาณิชยเพิ่มข้ึน

จากจากปพ.ศ.2552 ท่ีมียอดขายเพียง 819 คันคิดเปน 0.4364% จากสวนแบงตลาดของรถยนตเชิง

พาณิชยท่ัวประเทศเปน 5,035 คันคิดเปน 1.8693% จากสวนแบงตลาดของรถยนตเชิงพาณิชยท่ัว

ประเทศในปพ.ศ.2554  
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ตารางท่ี 1.3  ปริมาณรถยนตเพื่อการพาณิชยท่ีจดทะเบียนในรูปรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รย.3) 

ตั้งแตปพ.ศ.2552 – 2555 ของท้ังประเทศ 

 

สําหรับในจังหวัดเชียงใหมผูบริโภคท่ีเปนผูประกอบการไดใหความตอบรับอยางดีสําหรับ

ตัวรถยนตท่ีใชระบบกาซซีเอ็นจีในการขับเคล่ือน จะสังเกตไดจากตัวเลขปริมาณการซ้ือรถยนตใน

จังหวัดเชียงใหมท่ีใชระบบกาซซีเอ็นจี โดย ทาทา ท่ีใชระบบซีเอ็นจีระบบเดียว มีปริมาณยอดขาย

รถยนตท่ีเพิ่มข้ึนจากปพ.ศ.2552 จากจํานวน 67 คันเปน 89 คันในปพ.ศ.2553 ถึงแมวาจะมีการลดลง

ในปพ.ศ.2554 เล็กนอย แตภาพรวมรถยนตท่ีใชระบบกาซซีเอ็นจียังมีแนวโนมท่ีจะเติบโตตอไปอีก

ในอนาคตขางหนา 

ตารางท่ี 1.4  ปริมาณรถยนตบรรทุกเพื่อการพาณิชยท่ีใชแกสซีเอ็นจี ในจังหวัดเชียงใหมตั้งแตปพ.ศ.

2552 – 2555 ของท้ังประเทศ 

 

 

จึงเกิดเปนคําถามท่ีนาสนใจข้ึนวา ปจจัยใดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเลือกซ้ือรถยนตกระบะท่ี

ใชกาซซีเอ็นจีเพื่อการพาณิชยระบบเดียวของผูบริโภคในเขต อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมปญหาและ

อุปสรรคของผูบริโภคท่ีซ้ือรถยนตไปแลว  เพื่อเปนประโยชนในการทํางานและเปนแนวทางตอการ

ป /ยี่หอ TATA TOYOTA MITSUBISHI CHEVROLET รวม 

2552 819 77,114 5,625 5,612 89,170 

2553 4,479 95,690 9,937 6,282 116,388 

2554 5,035 103,327 22,904 9,187 140,453 

ป /ยี่หอ TATA TOYOTA MITSUBISHI CHEVROLET รวม 

2552 67 0 0 49 116 

2553 89 22 53 83 247 

2554 76 13 67 96 252 

ที่มา:  สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม, 2555 

ที่มา:  ฝายการตลาดภาคเหนือ  บริษัท ทาทามอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด,2555 
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นําเสนอนโยบายในการพัฒนาของดานการตลาด การบริการ ตลอดจนคุณภาพของตัวรถยนต เพื่อ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคตอไป 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการเลือกซ้ือรถยนตกระบะท่ีใชกาซซีเอ็นจีเพื่อการ

พาณิชยของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 

1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

ทําใหทราบถึงความตองการและลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปนผูประกอบการ ซ่ึงจะ

เปนประโยชนตอผูบริโภคผูท่ีสนใจและมีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนตัวแทนจําหนายรถยนตกระบะท่ี

ใชระบบซีเอ็นจีเพ่ือการพาณิชย สามารถนําไปปรับปรุงกลยุทธ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน

พัฒนาการตลาด หรือการขยายกิจการใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของตลาดในปจจุบัน

และอนาคต 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตกระบะท่ีใชกาซซีเอ็นจีเพื่อการ

พาณิชยของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  ประชากรที่ทําการวิจัย คือกลุมผูบริโภคท่ี

เปนผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหมท่ีเลือกซ้ือรถยนตท่ีใชกาซซีเอ็นจีเพ่ือการพาณิชยโดยจะเนน

ไปท่ีรถยนตท่ีใชกาซซีเอ็นจีระบบเดียว โดยเลือกทําการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางดวย

วิธีการสุมจํานวน 200 ตัวอยาง จากตัวแทนจําหนายรถยนตท่ีใชกาซซีเอ็นจีระบบเดียว (บริษัทชนะ

ศิลปมอเตอร จํากัด)และตามสถานีเติมเช้ือเพลิงกาซซีเอ็นจี ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  เก็บ

ขอมูลตั้งแตชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 
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1.5  นิยามศัพท 

กาซธรรมชาติ CNG(Compressed Natural Gas) หมายถึง กาซธรรมชาติอัดซ่ึงไดมาจาก

การทับถมกันของซากพืชซากสัตวตามช้ันหินดินเปนเวลาหลายรอยลานปโดยท่ีซากเหลานี้จะถูก

ความรอนและความกดดันในชั้นหินนั้นทําใหแปรสภาพเปนกาซธรรมชาติเกิดข้ึนซ่ึงองคประกอบ

หลักของกาซธรรมชาติสวนใหญก็คือ กาซมีเทนในการนํามาผลิตเปนกาซCNGก็จะนํามาผาน

กระบวนการอัดท่ีความดันสูงโดยอัดเก็บไวในถังเพื่อความสะดวกในการขนสงและการใชงานแต

อยางไรก็ตามภายในถังก็ยังคงมีสถานะเปนกาซอยู 

NGV(Natural Gas for Vehicles) หมายถึง ตัวยานยนตหรือยานพาหนะท่ีใชกาซธรรมชาติ

อัดเปนเช้ือเพลิงเชนรถยนตกระบะบรรทุกเพื่อการพาณิชยNGV รถเมล ขสมก.สีสมท่ีติดสติกเกอร

วา NGV หรือรถแท็กซ่ีท่ีใชกาซธรรมชาติอัดเปนเช้ือเพลิง เปนตน 

รถยนตเพื่อการพาณิชย หมายถึง รถท่ีใชรับจางใหเชาหรือรถที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคล

ธรรมดาแตโดยปกติการใชรถจะใชเพื่อการขนสงผูโดยสารหรือบรรทุกสินคาเพื่อประโยชนทาง

การคาหรือธุรกิจหรือเปนรถที่ผูเอาประกันภัยเปนนิติบุคคล 

ผูบริโภครถยนตเพื่อการพาณิชยหรือลูกคาท่ีเปนผูประกอบการ หมายถึง เจาของกิจการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงเปนผูริเร่ิมสรางธุรกิจมีการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองโดย

ไมนับรวมผูไดรับแฟรนไชส 

 


