
ง 

 
 
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ พฤติกรรมการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซิน

ของผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม 
 

ผูเขียน  นางกมลทิพย  ละออกิจ 
 
ปริญญา  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 

รศ.ดร.ศศิเพ็ญ  พวงสายใจ ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ปยะลักษณ  พุทธวงศ กรรมการ 

  ผศ.วรลักษณ  หิมะกลัส  กรรมการ 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคลในการใชกาซ 
NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินในจังหวัดเชียงใหมและเพื่อหาคาความเต็มใจท่ีจะจายและปจจัยท่ี
เปนตัวกําหนดความเต็มใจท่ีจะจายดังกลาว การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการเก็บขอมูลโดยการสุมตัวอยาง
จากผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล ท่ีใชกาซ NGV ในจังหวัดเชียงใหมจํานวนตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน 
โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ  กลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีใชเคร่ืองยนตเบนซินแบบคารบูเรเตอร
(ระบบดูดกาซ) จํานวน 200 คน และกลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลเคร่ืองยนตเบนซินระบบหัวฉีด
(ระบบฉีดกาซ) จํานวน 200 คน การวัดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใช
ระบบกาซ NGV โดยอาศัยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมิน หรือ CVM ท่ีมีลักษณะคําถามปด 
(Close-Ended) และการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดมูลคาความเต็มใจที่จะจายใชวิธีการสราง
สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression)  

ผลการศึกษาพฤติกรรมของกลุมผูใชรถยนตระบบดูดกาซ และระบบฉีดกาซ พบวา สวน
ใหญมีการปรับเปล่ียนใชกาซ NGV ควบคูกับน้ํามันเช้ือเพลิง  ไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับกาซ NGV มา
กอนแลว  และไดติดต้ังระบบกาซ NGV เปนเวลาประมาณเกือบปมาแลว โดยมีคาใชจายในการเติม
กาซ NGV เฉล่ียเทากับ 1,705 บาทตอเดือน รถยนตระบบดูดกาซซ่ึงมีราคาตลาดคาติดต้ังระบบกาช
NGV อยูท่ี 45,000 บาท  ในกลุมตัวอยางผูใชรถยนตระบบดูดกาซ มีคาใชจายในการติดต้ังโดยเฉล่ีย
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เทากับ 41,514.21 บาท  มีมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉล่ียเทากับ 41,818.50 บาท  สวนรถยนตระบบ
ฉีดกาซ มีราคาตลาดคาติดต้ัง อยูท่ี 63,000 บาท ในกลุมตัวอยางผูใชรถยนตระบบฉีดกาซ มีคาใชจาย
ในการติดต้ังระบบกาซ NGV เฉล่ียเทากับ 62,173 บาท  และมีมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย เฉล่ีย
เทากับ 61,893.45 บาท    ซ่ึงจะเห็นวาท้ังสองระบบนั้นคาใชจายในการติดต้ังและมูลคาความเต็มใจ
ท่ีจะจายเปนระดับราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาด แสดงใหเห็นวาราคาอุปกรณและคาใชจายในการติดต้ัง
สูงอาจจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผูใชรถยนตสวนหนึ่งปฏิเสธการใชกาซ NGV ดังนั้นหากจะใหการ
ใชกาซ NGV เปนตัวเลือกเพื่อทดแทนการใชน้ํามันเบนซินรัฐควรใชมาตรการที่จะลดคาใชจายใน
การติดต้ัง เพื่อเปนการจูงใจใหผูใชรถยนตหันมาติดต้ังเคร่ืองยนตท่ีใชกาซ NGV กันมากข้ึน เชน
การลดภาษีแกภาคธุรกิจท่ีใหบริการติดต้ังระบบกาซ NGVในรถยนตเพื่อทําใหราคาคาติดต้ัง
อุปกรณสําหรับใชกาซในรถยนตใหถูกลงกวาในปจจุบัน 

สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายสําหรับคาดัดแปลงเคร่ืองยนต
เพื่อติดต้ังระบบกาซ NGVโดยการใชสมการถดถอย พบวาในกลุมผูใชรถยนตระบบดูดกาซ ขนาดของ
เคร่ืองยนต และความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะรถยนต มีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจ
ท่ีจะจายท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 สวนระดับรายได มีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีผูมีรายไดสูงจะมีความเต็มใจท่ีจะจายเพิ่มข้ึน หากรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตหรือความจุ (ซีซี) สูงซ่ึงมีอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงมากก็จะมีความเต็มใจท่ี
จะจายเพิ่มข้ึนเชนกัน แตถาผูใชรถยนตเห็นวารถยนตท่ีใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงมีสมรรถนะของ
เคร่ืองยนตตํ่ากวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิงก็จะมีความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใช
กาซ NGV ลดลงไปดวย 

สวนปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายสําหรับคาดัดแปลงเครื่องยนต
เพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV ในกลุมผูใชรถยนตระบบฉีดกาซ พบวา ขนาดของเคร่ืองยนต และความ
ความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะรถยนต มีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 สวนระดับรายได ระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนตตอวัน และ
ความเชื่อม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน มีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีผูมีรายไดสูง มีรถยนตท่ีมีขนาดความจุเคร่ืองยนตสูง มีจํานวนระยะทางใน
การเดินทางโดยใชรถยนตตอวันสูง ซ่ึงทําใหมีคาใชจายคาน้ํามันเช้ือเพลิงสูง จะมีความเต็มใจท่ีจะ
จายเพิ่มข้ึน และหากผูใชรถยนตมีความเช่ือมั่นในระบบโครงสรางพื้นฐานเก่ียวกับกาซ NGV ก็จะมี
ความเต็มใจท่ีจะจายเพ่ิมข้ึนเชนกัน แตถาผูใชรถยนตเห็นวารถยนตท่ีใชกาซ NGV มีสมรรถนะต่ํา
กวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิงก็จะมีความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซ NGV 
ลดลงเชนกัน 
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ABSTRACT 
 

This study aims to examine the behavior of private car users in Chiang Mai Province in 
replacing benzene with NGV and valuate their willingness-to-pay as well as identify the factors 
determining such willingness-to-pay. Data and information were collected from 200 samples of 
private car users who bought benzene-fueled cars with carburetor or fumigation system and 
another 200 samples having benzene-fueled engines with injection system, totaling 400 samples. 
The Contingent Valuation Method (CVM) with close-ended questionnaires was utilized for 
assessing the private car users’ willingness-to-pay for modifying the car engines to accommodate 
the use of NGV system. The conclusions on factors determining the willingness-to-pay levels 
were derived from the Multiple Linear Regression analysis. 

Investigation of the private car users’ behavior revealed that most samples in both 
categories had had their car engines modified to enable the use of both NGV and benzene as fuel. 
They had been informed about the use of NGV as car energy and the had the NGV system 
installed in their vehicles for almost a year and so far their cost for filling NGV was 1,705 baht 
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per month on the average. While the market rate for installation of NGV system in the originally 
carbureted system car was 45,000 baht, the relevant private car users actually spent 41,514.21 
baht on the average and their willingness-to-pay appeared to be averagely 41,818.50 baht. 
Meanwhile the market rate for modification in the originally fuel-injected system car was 63,000 
baht, the samples under study actually paid 62,173 baht on the average and their average 
willingness-to-pay was found to be 61,893.45 baht. Apparently, the actual expenses and the 
willingness-to-pay for installation of NGV system to supplement both carbureted and fuel-
injected systems were lower than the ongoing market prices suggesting that the high costs of gas 
tank and other components as well ad those for installation or conversion might be a factor 
prohibiting some private car users from taking the NGV alternative. Therefore, to encourage the 
use of NGV as alternative to benzene as vehicle fuel, the government should take some measures 
to reduce the relevant installation costs namely tax reduction for private sector that provides 
services concerning installing NGV system in passenger cars to allow the cheaper cost for private 
car users to switch to NGV utilizations. 

The identification of factors determining the willingness-to-pay for engine modification 
to accommodate the NGV system by regression analysis provided the findings that among the 
carbureted car users, the engine size and the car users’ perception about the difference in the 
vehicle’s power influenced the willingness-to-pay at 0.01 statistically significant level while 
income is significant at 0.05 level and varies positively with the willingness-to-pay. The cars with 
large engine or high cc. which consume relatively more gasoline also contribute to higher 
willingness-to-pay. Those car users perceiving that NGV will lower the engine power revealed 
the lower willingness-to-pay for engine modification to accommodate the NGV system. 

Similarly, the users of fuel-injected engine cars had their levels of willingness-to-pay of 
engine modification for use of NGV system associated with the engine capacity and the 
perception about the difference in car power at 0.01 statistically significant level. Meanwhile, the 
income level, car driving milage per day, and the trust in the basic infrastructure system affected 
the willingness-to-pay positively at 0.05 statistically significant level.  However, the perception 
that cars using conventional fuels will contribute to lower willingness-to pay for engine 
modification to accommodate the NGV system. 

 


