
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

 การคนควาแบบอิสระ เร่ือง “พฤติกรรมการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม” ไดเก็บรวบรวมดวยแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง 
ซ่ึงสอบถามจากกลุมผูใชกาซธรรมชาติ NGV ท่ีมีเคร่ืองยนตระบบการจายน้ํามันแบบคารบูเรเตอร 
(ระบบดูด) จํานวน 200 ตัวอยาง และกลุมผูใชกาซธรรมชาติ NGV ท่ีมีเคร่ืองยนตระบบการจาย
น้ํามันแบบหัวฉีด จํานวน 200 ตัวอยาง ไดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

 4.1  การติดตั้งระบบกาซ NGV ในรถยนตสวนบุคคล 

 กาซธรรมชาติสําหรับรถยนต หรือ NGV เปนพลังงานทางเลือกท่ีใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับ
รถยนตท่ีมีความปลอดภัย มีราคาถูก และเปนเช้ือเพลิงท่ีสะอาดไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
โดยรถยนตทุกรุนและทุกประเภทสามารถติดต้ังอุปกรณ NGV ไดท้ังเคร่ืองยนตประเภท
คารบูเรเตอร และเคร่ืองยนตระบบหัวฉีด  

 สําหรับรถยนตท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ทดแทนน้ํามันเบนซิน ถาติดต้ังระบบ NGV 
เพียงแตปรับสวิตซเลือกใชเช้ือเพลิงเทานั้นก็จะสามารถเลือกใชน้ํามันเบนซิน หรือกาซธรรมชาติ
เปนเช้ือเพลิง ซ่ึงรูปแบบการใช NGV ทดแทนน้ํามันเบนซิน แบงออกเปน 2 ระบบ คือ   

1) ระบบฉีดกาซ หรือ Injection เหมาะกับเคร่ืองยนตหัวฉีด ประกอบดวยชุดอุปกรณหลัก 
คือ ชุดควบคุมอิเลคทรอนิคส อุปกรณปรับความดันอากาศ อุปกรณปรับเวลาการจุดระเบิดของ
เคร่ืองยนต สวิทซเลือกชนิดเช้ือเพลิง ถังกาซ ชุดจายกาซและตัวตรวจวัดออกซิเจน ระบบนี้จะมีการ
จายกาซดวยหัวฉีดท่ีทอไอดีของแตละสูบโดยเฉพาะ และควบคุมสวนผสมแบบใชอากาศพอดี เพื่อ
การเผาไหมที่สมบูรณ ซ่ึงจะใชกับเคร่ืองยนตหัวฉีดเทานั้น 

2) ระบบดูดกาซ หรือ Fumigation ซ่ึงเหมาะสําหรับรถเคร่ืองยนตคารบูเรเตอร จะมี
อุปกรณผสมกาซและอากาศ ทําหนาท่ีผสมอากาศท่ีเคร่ืองยนตดูดเขาไปกับกาซในอัตราสวนท่ี
เหมาะสมกับการเผาไหมกอนท่ีจายเขาเคร่ืองยนต อุปกรณหลัก ไดแก ถังกาซ หัวเติมกาซ หมอตม
หรืออุปกรณปรับความดันกาซ อุปกรณปรับเวลาการจุดระเบิดของเคร่ืองยนต และสวิตซเลือกชนิด
เช้ือเพลิง 
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 ระบบดูดกาซแบงรูปแบบควบคุมการจายกาซเปน 2 รูปแบบ คือ 

 1)   แบบวงจรเปด (Open Loop) ปริมาณกาซท่ีจายจะเขาไปผสมกับอากาศท่ีบริเวณทอ
รวมไอดี โดยอาศัยแรงดูดจากอากาศท่ีปอนเขาสูหองเผาไหม ท้ังนี้ปริมาณกาซท่ีจายจะขึ้นอยูกับ
การปรับต้ังสกรูปรับกาซหรือวาลวจายกาซท่ีผูติดต้ังทําการปรับแตง ซ่ึงจะทําใหไมสามารถควบคุม
ประสิทธิภาพการเผาไหมของกาซใหสมบูรณไดในทุกชวงการทํางานของเคร่ืองยนตตามสภาวะ
การขับข่ีตางๆ 

 2) แบบวงจรปด (Close Loop) นอกจากอุปกรณพื้นฐาน ระบบนี้ยังประกอบดวยชุด
ควบคุมอิเลคทรอนิคส (Electronic Control Unit) ชุดควบคุมการจายกาซ (Actuator) ตัวตรวจวัด
ตําแหนงปกผีเส้ือ (Throttle Position Sensor) และตัวตรวจวัดออกซิเจน (Oxygen Sensor) แบบวงจร
นี้จะควบคุมสวนผสมแบบใชอากาศพอดีสําหรับการเผาไหม ทําใหเกิดการเผาไหมของกาซ
สมบูรณ 

 รถยนตทุกยี่หอ ทุกประเภท สามารถติดต้ังระบบ NGV ได แตจะติดต้ังอุปกรณ NGV 
ระบบหัวฉีด หรือระบบดูด นั้น สามารถสังเกตไดจากทอรวมไอดี หากทอไอดีเปนพลาสติกซ่ึง
สวนมากเปนรถยนตรุนใหม จะตองติดต้ังระบบหัวฉีด แตถาทอรวมไอดีเปนโลหะซ่ึงสวนมากจะ
อยูในรถยนตรุนเกาควรติดต้ังเปนระบบดูดกาซ 

 คาใชจายในการติดต้ังอุปกรณ NGV ปจจุบันยังคงมีราคาสูง เนื่องจากอุปกรณระบบกาซ 
NGV แตละช้ินใชวัสดุท่ีมีคุณภาพสูง ผลิตอยางไดมาตรฐาน และตองนําเขาจากตางประเทศ ราคา
คาติดต้ังอุปกรณ NGV สําหรับเครื่องยนตเบนซินระบบดูดกาซ ราคาต้ังแต 45,000 – 65,000 บาท 
ข้ึนอยูกับประเภทของอุปกรณ  หากเปนแบบวงจรเปดจะมีราคาถูกกวาแบบวงจรปดท่ีให
ประสิทธิภาพดีกวา สวนราคาคาติดต้ังอุปกรณ NGV สําหรับเคร่ืองยนตเบนซินระบบฉีดกาซ ราคา
ต้ังแต 63,000 – 85,000 บาท ข้ึนอยูกับประเภทของอุปกรณเชนเดียวกับระบบดูดกาซ 

4.2   ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 4.2.1   ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลแสดงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยางรวบรวมไวในตารางท่ี 
4.1 จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม คือ ผูใชกาซ NGV ท่ีมีเคร่ืองยนตระบบ
การจายน้ํามันแบบคารบูเรเตอร (ระบบดูด) จํานวน 200 ตัวอยาง และกลุมผูใชกาซธรรมชาติ NGV 
ท่ีมีเคร่ืองยนตระบบการจายน้ํามันแบบหัวฉีด จํานวน 200 ตัวอยาง สรุปไดดังนี้ 
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เพศ จากตารางท่ี 4.1 พบวา เพศผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV 
ระบบดูดกาซท้ังหมดมีสัดสวนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชายมีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 
64.0 และเพศหญิงมีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36.0 สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีด
กาซมีเพศชายมากกวาเพศหญิงเชนกัน โดยมีเพศชายจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 67.5 และเพศหญิง
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 32.5 จะเห็นวาสัดสวนของเพศชายตอเพศหญิงอยูท่ีประมาณ 2 ตอ 1 

จากการสํารวจอายุของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูด
กาซ พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 19 ป และมีอายุมากท่ีสุดเทากับ 65 ป โดยอายุเฉล่ีย
ของกลุมตัวอยางเทากับ 39.53 ป ถานําเอาอายุมาจัดกลุม 5 กลุมพบวา สวนใหญกวารอยละ 75 ของ
ตัวอยางท้ังหมดอยูในชวงอายุ 26 – 45 ป ขณะท่ีกลุมตัวอยางอายุต้ังแต 46 ปข้ึนไปมีรอยละ 28.5 และ
กลุมท่ีอายุไมเกิน 25 ปมีรอยละ 6.5 สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ พบวากลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 18 ป และมีอายุมากท่ีสุดเทากับ 64 ป โดยอายุเฉล่ียของกลุมตัวอยาง
เทากับ 38.17 ป ถานําเอาอายุมาจัดกลุม 5 กลุมพบวา สวนใหญกวารอยละ 72.5 ของตัวอยางท้ังหมดอยู
ในชวงอายุ 26 – 45 ป เชนเดียวกันกับกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ ขณะท่ีกลุม
ตัวอยางอายุต้ังแต 46 ปข้ึนไปมีรอยละ 41.5 และกลุมท่ีอายุไมเกิน 25 ปมีรอยละ 4 โดยจะเห็นวาชวง
อายุของกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV สวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 26 – 45 ป มากท่ีสุดท้ังสอง
กลุมตัวอยาง 

ทางดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูด
กาซ สวนใหญกวารอยละ 62 ของตัวอยางท้ังหมด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขณะท่ีกลุมตัวอยาง
จบการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปมีรอยละ 18.5 และกลุมท่ีมีการศึกษาท่ีตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมี
รอยละ 19.5 สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ สวนใหญกวารอยละ 61.5 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ขณะท่ีกลุมตัวอยางจบการศกึษาระดับปริญญาโทข้ึนไปมีรอยละ 23.5 สวน
กลุมท่ีมีการศึกษาท่ีตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมีรอยละ 15 

ทางดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ 
พบวาเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุดจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 40 ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 26.5 เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวจํานวน 44 คน คิดเปนรอย
ละ22 สวนกลุมรับจางและกลุมอ่ืนๆ มีรอยละ 11.5 สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ 
เปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุดจํานวน 70 คน รอยละ 35 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 
63 คน รอยละ 31.5 เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัวจํานวน 45 คน รอยละ22.5 สวนกลุมรับจางและกลุม
อ่ืนๆ มีสัดสวนใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 5 สวนอาชีพอ่ืนๆ ประกอบดวย นักศึกษา  เกษตรกร 
แมบาน และผูเกษียณอายุ 
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ตารางท่ี 4.1 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง 
หนวย : คน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
    หญิง 
    ชาย 

 
72 
128 

 
36.0 
64.0 

 
65 

135 

 
32.5 
67.5 

2. อาย ุ
ไมเกิน 25 ป 
ต้ังแต 26 – 35 ป 
ต้ังแต 36 – 45 ป 
ต้ังแต 46 – 55 ป  

    สูงกวา 55 ปข้ึนไป 

 
13 
60 
70 
42 
15 

 
6.5 

30.0 
35.0 
21.0 
7.5 

 
8 
65 
80 
43 
4 

 
4.0 

32.5 
40.0 
21.5 
20.0 

    อายุเฉลี่ย (ป) 39 ป 38 ป 

3. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
อนุปริญญาหรือ ปวส.  

    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก 

 
4 
5 
6 
24 
124 
35 
2 

 
2.0 
2.5 
3.0 

12.0 
62.0 
17.5 
1.0 

 
1 
2 
7 
20 

123 
45 
2 

 
0.5 
1.0 
3.5 

10.0 
61.5 
22.5 
1.0 

4. อาชีพ 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 
พนักงานบริษัท/หางราน 
รับจางท่ัวไป 

    อื่นๆ 

 
53 
44 
80 
7 
16 

 
26.5 
22.0 
40.0 
3.5 
8.0 

 
63 
45 
70 
12 
10 

 
31.5 
22.5 
35.0 
6.0 
5.0 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ดานระดับรายไดผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบ
ดูดกาซมีรายไดตํ่าท่ีสุดเทากับ 6,000 บาทตอเดือน และสูงสุดเทากับ 80,000 บาทตอเดือน โดยมี
รายไดเฉล่ียเทากับ 29,132.81 บาทตอเดือน ซ่ึงสวนใหญมีรายไดอยูในชวงต้ังแต 10,001 – 20,000 
บาทตอเดือนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมาคือระดับรายไดอยูในชวงต้ังแต 20,001 – 
30,000 บาทตอเดือน และตั้งแต 30,001 – 40,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 25.5 และ 18.5 สวน
รายไดในชวงอ่ืนๆ พบวา ระดับรายไดไมเกิน 10,000 บาท มีรอยละ 9.5 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 8.5 
และ 7.5 มีรายไดอยูในชวงต้ังแต 40,001 – 50,000 บาทตอเดือน และต้ังแต 50,001 บาทข้ึนไป 

กลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซมีรายไดตํ่าท่ีสุดเทากับ 6,000 บาทตอ
เดือน และสูงสุดเทากับ 70,000 บาทตอเดือน โดยมีรายไดเฉล่ียเทากับ 29,136.13 บาทตอเดือน ซ่ึง
สวนใหญมีรายไดอยูในชวงต้ังแต 20,001 – 30,000 บาทตอเดือนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.9 
รองลงมาคือระดับรายไดอยูในชวงต้ังแต 10,001 – 20,000 บาทตอเดือนและต้ังแต 30,001 – 40,000 
บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 28.3 และ 18.3 สวนรายไดของผูตอบแบบสอบถามในชวงอ่ืนๆ พบวา 
ระดับรายไดต้ังแต 40,001 – 50,000 บาทตอเดือน รอยละ 13.5 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 3.5 และ 3.1 มี
รายไดอยูในชวงต้ังแต 50,001 บาทข้ึนไปและไมเกิน 10,000 บาท ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 รายไดของผูใชรถยนตสวนบุคคลกลุมตัวอยาง 
หนวย : คน 

รายได 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 
ต้ังแต 10,001 – 20,000 บาท 
ต้ังแต 20,001 – 30,000 บาท 
ต้ังแต 30,001 – 40,000 บาท 
ต้ังแต 40,001 – 50,000 บาท 
ต้ังแต 50,001 บาทข้ึนไป 

    ไมตอบแบบสอบถาม 

19 
53 
51 
37 
17 
15 
8 

9.5 
26.5 
25.5 
18.5 
8.5 
7.5 
4.0 

6 
54 
61 
36 
27 
7 
9 

3.1 
28.3 
31.9 
18.8 
13.5 
3.5 
4.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 29,132.81 บาท 29,136.13 บาท 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.2.2  ลักษณะรถยนตสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ภาพรวมเกี่ยวกับรถยนตสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จากตารางท่ี 4.3 พบวา ประเภท
รถยนตของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ สวนใหญมีรถยนตนั่ง
สวนบุคคลประเภทรถเกงสองตอนจํานวน 154 คน หรือกวารอยละ 77 รองลงมาไดแก ประเภทรถเกง
สองตอนแวนจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.5 สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ 
สวนใหญมีรถยนตนั่งสวนบุคคลประเภทรถเกงสองตอน เชนเดียวกันกับกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ 
NGV ระบบดูดกาซ คิดเปนรอยละ 73 รองลงมาไดแก ประเภทรถเกงสองตอนแวน มีรอยละ 15 

สวนยี่หอรถยนตของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูด
กาซ สวนใหญกวารอยละ 38.5 ของตัวอยางท้ังหมดใชรถยนตยี่หอโตโยตา รองลงมาใชรถยนตยี่หอ
ฮอนดา รอยละ 20 สวนยี่หอรถท่ีเหลือ คือ นิสสัน มิตซูบิซิ ฟอรด อีซูซุ เชฟโรเลต และมาสดา มี
สัดสวนใกลเคียงกัน ประมาณกลุมละรอยละ 4-10  และยี่หออ่ืนๆ ประกอบดวย เบนซ บีเอ็มดับเบิลยู 
วอลโว ฮุนได และจีฟ สําหรับกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ สวนใหญกวารอยละ 
35.5 ใชยี่หอโตโยตา รองลงมาใชยี่หอฮอนดา รอยละ 22.5 สวนยี่หอรถอ่ืนๆคือ นิสสัน มิตซูบิซิ 
ฟอรด อีซูซุ เชฟโรเลต และมาสดา  มีสัดสวนใกลเคียงกัน ประมาณกลุมละรอยละ 4-10 สวนรถยนต
ยี่หออ่ืนๆ ประกอบดวย เบนซ บีเอ็มดับเบิลยู วอลโว ฮุนได และจีฟ เชนเดียวกับกลุมใชรถยนตระบบ
ดูดกาซ 

ขนาดรถยนตของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ 
สวนใหญกวารอยละ 40 ของตัวอยางท้ังหมดใชรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาด 1,500 – 1,800 ซีซี 
รองลงมาใชรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี รอยละ 25 ของตัวอยางท้ังหมด สําหรับ
กลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ สวนใหญกวารอยละ 50.5 ของตัวอยางท้ังหมดใช
รถยนตนั่งสวนบุคคลขนาด 1,500 – 1,800 ซีซี  เชนเดียวกับผูใชรถยนตกาซ NGV ระบบดูดกาซ 
รองลงมาใชรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดสูงกวา 2,100 ซีซี รอยละ 21.5 ของตัวอยางท้ังหมด 

อายุของรถยนตผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ 
พบวาสวนใหญอายุของรถยนตมากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป คิดเปนรอยละ 32 ของกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด รองลงมาคือชวงอายุมากกวา 9 ป รอยละ 31.5 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 31 และ 5.5 มีอายุ
มากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป และอายุรถยนตไมเกิน 3 ป สําหรับกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบ
ฉีดกาซ พบวาสวนใหญอายุของรถยนตมากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป คิดเปนรอยละ 42 ของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด รองลงมาคือ มีชวงอายุมากกวา 6 ป แตไมเกิน 9 ป รอยละ 27.5 สวนท่ีเหลือมีชวง
อายุมากกวา 9 ป และอายุรถยนตไมเกิน 3 ป คิดเปนรอยละ 19 และ 11.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3   ลักษณะรถยนตสวนบุคคลของผูใชรถยนตกลุมตัวอยาง 

หนวย : คน 

ลักษณะรถยนตสวนบุคคล 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ 
1. ประเภทของรถยนตนั่งสวนบุคคล 
รถเกงตอนเดยีว 
รถเกงสองตอน 
รถเกงสองตอนแวน 
รถยนตนั่งสองตอนทายบรรทุก 

 
1 

154 
27 
18 

 
0.5 

77.0 
13.5 
9.0 

 
2 

146 
30 
22 

 
1.0 
73.0 
15.0 
11.0 

2. ยี่หอรถยนตนั่งสวนบุคคล 
โตโยตา 
ฮอนดา 
นิสสัน 
มิตซูบิซิ 

    ฟอรด 
    อีซูซุ 
    เชฟโรเล็ต 
    มาสดา 
    อื่นๆ 

 
77 
40 
20 
18 
9 
7 
7 
7 
15 

 
38.5 
20.0 
10.0 
9.0 
4.5 
3.5 
3.5 
3.5 
7.5 

 
71 
45 
18 
20 
14 
8 
6 
7 
11 

 
35.5 
22.5 
9.0 
10.0 
7.0 
4.0 
3.0 
3.5 
5.5 

3. ขนาดเครื่องยนตของรถยนต 
ขนาดไมเกิน 1,500 ซีซ ี
ขนาด 1,501 – 1,800 ซีซี 
ขนาด 1,801 – 2,100 ซีซี 

    ขนาดสูงกวา 2,100 ซีซ ี

 
50 
80 
29 
41 

 
25.0 
40.0 
14.5 
20.5 

 
34 
101 
22 
43 

 
17.0 
50.5 
11.0 
21.5 

4. อายุของรถยนต 
ไมเกิน 3 ป 
มากกวา 3 ป –ไมเกิน 6 ป 
มากกวา 6 ป –ไมเกิน 9 ป 

    มากกวา 9 ป 

 
11 
64 
62 
63 

 
5.5 

32.0 
31.0 
31.5 

 
23 
84 
55 
38 

 
11.5 
42.0 
27.5 
19.0 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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เม่ือจําแนกประเภทรถยนตสวนบุคคลที่ผูใชรถยนตสวนบุคคลนํามาติดต้ังระบบกาซ 
NGV ตามยี่หอรถยนต ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ จากตารางท่ี 4.4 จะพบวา ยี่หอรถยนต 
ไดแก โตโยตา ฮอนดา มิตซูบิซิ  ฟอรด เชฟโรเลต มาสดา และยี่หออ่ืนๆ  สวนใหญประมาณรอยละ 
70-80จะเปนประเภทรถเกงสองตอน โดยรองลงมาจะเปนรถประเภทรถเกงสองตอนแวน สวน
รถยนตยี่หอ นิสสัน สวนใหญรอยละ 85 เปนรถยนตประเภทรถเกงสองตอน ท่ีเหลือรอยละ 15 เปน
รถยนตสองตอนทายบรรทุก และยี่หออิซูซุ เปนรถยนตประเภทนั่งสองตอนทายบรรทุกท้ังหมด   

ตารางท่ี 4.4  ประเภทรถยนตสวนบุคคล จําแนกตามยี่หอรถยนตของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

 หนวย : คน 

ยี่หอรถยนต 
ประเภทรถยนต 

รวม 
รถเกงตอนเดียว รถเกงสองตอน 

รถเกงสองตอน
แวน 

รถยนตน่ังสอง
ตอนทายบรรทุก 

โตโยตา 0 60 11 6 77 
 (0.0) (77.9) (14.3) (7.8) (100.0) 
ฮอนดา 0 32 8 0 40 
 (0) (80.0) (20.0) (0) (100.0) 
นิสสัน 0 17 0 3 20 
 (0.0) (85.0) (0.0) (15.0) (100.0) 
มิตซูบิซิ 0 12 4 2 18 
 (0.0) (66.7) (22.2) (11.1) (100.0) 
ฟอรด 0 8 1 0 9 
 (0.0) (88.9) (11.1) (0.0) (100.0) 
อิซูซ ุ 0 0 0 7 7 
 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (100.0) 
เชฟโรเลต 0 7 0 0 7 
 (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
มาสดา 0 7 0 0 7 
 (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
อื่นๆ 1 11 3 0 15 
 (6.7) (73.3) (20.0) (0.0) (100.0) 
รวม 1 154 27 18 200 

 (0.5) (77.0) (13.5) (9.0) (100.0) 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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สวนกลุมผูติดต้ังระบบฉีดกาซ เม่ือจําแนกประเภทรถยนตท่ีผูใชรถยนตสวนบุคคล
นํามาติดต้ังระบบกาซ NGV ตามยี่หอ จะพบวา รถยนตยี่หอ โตโยตา ฮอนดา มิตซูบิซิ  ฟอรด และยี่หอ
อ่ืนๆ  สวนใหญกวารอยละ 70-80 เปนรถยนตประเภทรถเกงสองตอน โดยรองลงมาจะเปนรถประเภท
รถเกงสองตอนแวน โดยรถยนตยี่หอนิสสัน และมาสดา สวนใหญเปนรถยนตประเภทรถเกงสองตอน 
รองลงมาเปนรถยนตสองตอนทายบรรทุก  โดยยี่หอเชฟโรเลต เปนรถยนตเกงสองตอนเพียงประเภท
เดียว และยี่หออิซูซุ เปนรถยนตประเภทนั่งสองตอนทายบรรทุกท้ังหมดเชนกัน ดังตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5  ประเภทรถยนตสวนบุคคล จําแนกตามยี่หอรถยนตของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ 
 หนวย : คน 

ยี่หอรถยนต 
ประเภทรถยนต 

รวม 
รถเกงตอนเดียว รถเกงสองตอน 

รถเกงสองตอน
แวน 

รถยนตน่ังสอง
ตอนทายบรรทุก 

โตโยตา 0 50 12 9 71 
 (0.0) (70.4) (16.9) (12.7) (100.0) 
ฮอนดา 0 36 9 0 45 
 (0.0) (80.0) (20.0) (0.0) (100.0) 
นิสสัน 0 16 0 2 18 
 (0.0) (88.9) (0.0) (11.1) (100.0) 
มิตซูบิซิ 0 15 3 2 20 
 (0.0) (75.0) (15.0) (10.0) (100.0) 
ฟอรด 0 9 3 2 14 
 (0.0) (64.3) (21.4) (14.3) (100.0) 
อิซูซ ุ 0 0 2 6 8 
 (0.0) (0.0) (25.0) (75.0) (100.0) 
เชฟโรเลต 0 6 0 0 6 
 (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
มาสดา 0 6 0 1 9 
 (0) (85.7) (0.0) (14.3) (100.0) 
อื่นๆ 2 8 1 0 9 
 (18.2) (72.7) (9.1) (0.0) (100.0) 
รวม 2 146 30 22 200 

 (1.0) (73.0) (15.0) (11.0) (100.0) 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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เม่ือจําแนกขนาดเคร่ืองยนตตามประเภทรถยนต ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูด
กาซ จะพบวา รถยนตประเภทรถเกงตอนเดียว มีขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 1,500 ซีซี โดยประเภทรถ
เกงสองตอนสวนใหญถึงรอยละ 50 มีเคร่ืองยนตขนาด 1,501 – 1,800 ซีซี รองลงมามีขนาดไมเกิน 
1,500ซีซี หรือรอยละ 31.8 สวนรถยนตประเภทสองตอนแวน สวนใหญกวารอยละ 59.3 มีขนาด
เคร่ืองยนตสูงกวา 2,100 ซีซี รองลงมามีเคร่ืองยนตขนาดต้ังแต 1,801 – 2,100 ซีซี หรือรอยละ 37 
สวนรถยนตประเภทนั่งสองตอนทายบรรทุก สวนใหญรอยละ 88.9 มีขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 2,100 
ซีซี สวนท่ีเหลือมีเคร่ืองยนตขนาด 1,501 – 1,800 ซีซี หรือรอยละ11.1 รายละเอียดตามตารางท่ี 4.6 

จากผลการศึกษาจะเห็นวารถยนตประเภทเกงสองตอน สวนใหญมีขนาดเคร่ืองยนต
อยูระหวาง 1,500 – 1,800 ซีซี ซ่ึงเปนเคร่ืองยนตขนาดกลางท่ีมีอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง
ประมาณ 12-16 กิโลเมตรตอลิตร โดยรถยนตประเภทสองตอนแวน และรถยนตนั่งสองตอนทาย
บรรทุก จะมีขนาดเคร่ืองยนตต้ังแต 1,801 ซีซีถึงสูงกวา 2,100 ซีซี ซ่ึงเปนเคร่ืองยนตท่ีมีขนาดใหญ 
โดยปกติแลวจะมีอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงประมาณ 8-10 กิโลเมตรตอลิตร ซ่ึงส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงสูงกวาเคร่ืองยนตขนาดเล็ก 

ตารางท่ี 4.6   ขนาดเคร่ืองยนต จําแนกตามประเภทรถยนตของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

 หนวย : คน 

ประเภทรถยนต 
ขนาดเครื่องยนต 

รวม ไมเกิน 1,500 
ซีซ ี

ขนาด 1,501-
1,800 ซีซี 

ขนาด 1,801-
2,100 ซีซี 

ขนาดสูงกวา 
2,100 ซีซี 

รถเกงตอนเดียว 1 0 0 0 1 
 (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
รถเกงสองตอน 49 77 19 9 154 
 (31.8) (50.0) (12.3) (5.8) (100.0) 
รถเกงสองตอนแวน 0 1 10 16 27 
 (0.0) (3.7) (37.0) (59.3) (100.0) 
รถยนตน่ังสองตอนทาย
บรรทุก 

0 2 0 16 18 
(0.0) (11.1) (0.0) (88.9) (100.0) 

รวม 50 80 29 41 200 
 (25.0) (40.0) (14.5) (20.5) (100.0) 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 

 



 
 
 

39 

เม่ือจําแนกขนาดเครื่องยนตตามประเภทรถยนต ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีด
กาซ จะพบวา รถยนตประเภทรถเกงตอนเดียว มีเคร่ืองยนตขนาด 1,501 – 1,800 ซีซี โดยประเภท
รถเกงสองตอนสวนใหญถึงรอยละ 64.4 มีเครื่องยนตขนาด 1,501 – 1,800 ซีซี รองลงมามีขนาด
ไมเกิน 1,500ซีซี หรือรอยละ 22.6 สวนรถยนตประเภทสองตอนแวน สวนใหญกวารอยละ 56.7 
มีขนาดเครื่องยนตสูงกวา 2,100 ซีซี รองลงมามีเครื่องยนตขนาดตั้งแต 1,801 – 2,100 ซีซี หรือ
รอยละ 26.7 สวนรถยนตประเภทนั ่งสองตอนทายบรรทุก  สวนใหญรอยละ 68.2 มีขนาด
เครื่องยนตสูงกวา 2,100 ซีซี รองลงมามีเครื่องยนตขนาด 1,801 – 2,100 ซีซี หรือรอยละ27.3 
รายละเอียดตามตารางท่ี 4.7 

จากผลการศึกษาจะเห็นวารถยนตประเภทเกงสองตอน สวนใหญมีขนาดเคร่ืองยนต
อยูระหวาง 1,500 – 1,800 ซีซี โดยรถยนตประเภทสองตอนแวน และรถยนตนั่งสองตอนทาย
บรรทุก จะมีขนาดเคร่ืองยนตต้ังแต 1,801 ซีซีถึงสูงกวา 2,100 ซีซี ซ่ึงเปนเครื่องยนตขนาดกลาง 
และเคร่ืองยนตท่ีมีขนาดใหญ ท่ีมีอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงสูงกวาเคร่ืองยนตขนาดเล็ก ซ่ึง
มีลักษณะท่ีคลายกับกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

 
ตารางท่ี 4.7   ขนาดเคร่ืองยนต จําแนกตามประเภทรถยนตของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ 

 หนวย : คน 

ประเภทรถยนต 
ขนาดเครื่องยนต 

รวม ไมเกิน 1,500 
ซีซ ี

ขนาด 1,501-
1,800 ซีซี 

ขนาด 1,801-
2,100 ซีซี 

ขนาดสูงกวา 
2,100 ซีซี 

รถเกงตอนเดียว 0  2 0 0 2 
 (0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
รถเกงสองตอน 33 94 8 11 146 
 (22.6) (64.4) (5.5) (7.5) (100.0) 
รถเกงสองตอนแวน 1 4 8 17 30 
 (3.3) (13.3) (26.7) (56.7) (100.0) 
รถยนตน่ังสองตอนทาย
บรรทุก 

0 1 6 15 22 
(0.0) (4.5) (27.3) (68.2) (100.0) 

รวม 34 101 22 43 200 
 (17.0) (50.5) (11.0) (21.5) (100.0) 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.2.3 จํานวนระยะทางในการเดินทางเฉล่ียตอวันของผูใชรถยนตกลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจท่ีจะจายคาติดต้ังระบบกาซ NGV ในรถยนต
สวนบุคคล นั้น ไดสอบถามถึงจํานวนระยะทางท่ีใชในการเดินทางโดยเฉล่ียตอวันของผูใชรถยนต
สวนบุคคล เพื่อใหทราบวาระยะทางในการเดินทางนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการติดต้ังระบบกาซ 
NGV หรือไม 

จากการศึกษา พบวา ระยะทางท่ีใชรถยนตสวนบุคคลในการเดินทางของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ มีระยะทางในการเดินทางนอยท่ีสุด
เทากับ 30 ก.ม.ตอวัน และมากท่ีสุดเทากับ 170 ก.ม.ตอวัน โดยมีระยะทางในการเดินทางเฉล่ีย
เทากับ 64.65 ก.ม.ตอวัน และเม่ือนําเอาระยะทางในการเดินทางตอวันมาจัดกลุม พบวา สวนใหญ
กวารอยละ 38.5 ของตัวอยางท้ังหมด ใชรถยนตในการเดินทางโดยเฉล่ียไมเกิน 50 ก.ม. ตอวัน 
รองลงมาใชรถยนตในการเดินทางโดยเฉล่ีย ต้ังแต 51 – 70 ก.ม. และระยะทางต้ังแต 71 – 90 ก.ม. 
คิดเปนรอยละ 34 และ 18.5 ตามลําดับ 

สําหรับกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ มีระยะทางนอยท่ีสุดเทากับ 20 
ก.ม.ตอวัน และมากท่ีสุดเทากับ 140 ก.ม.ตอวัน โดยมีระยะทางในการเดินทางเฉล่ียเทากับ 58.38 
ก.ม.ตอวัน และเม่ือนําเอาระยะทางในการเดินทางตอวันมาจัดกลุม พบวา สวนใหญกวารอยละ 50 
ของตัวอยางท้ังหมดใชรถยนตในการเดินทางโดยเฉล่ีย ไมเกิน 50 ก.ม.ตอวัน รองลงมาใชรถยนต
ในการเดินทางโดยเฉล่ีย ระยะทางต้ังแต 51 – 70 ก.ม. และต้ังแต 71 – 90 ก.ม. คิดเปนรอยละ 33 
และ 10 ตามลําดับเชนเดียวกับผูใชรถยนตกาซ NGV ระบบดูดกาซ ดังแสดงในตารางท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.8   ระยะทางในการเดินทางตอวันของผูใชรถยนตกลุมตัวอยาง 
หนวย : คน 

ระยะทางในการเดินทางตอวัน 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 50 ก.ม. 
ระยะทางต้ังแต 51 – 70 ก.ม. 
ระยะทางต้ังแต 71 – 90 ก.ม. 

    มากกวา 90 ก.ม. 

77 
68 
37 
18 

38.5 
34.0 
18.5 
9.0 

100 
66 
20 
14 

50.0 
33.0 

       10.0 
7.0 

   ระยะทางในการเดนิทางเฉล่ียตอวนั 64.65 กิโลเมตร 58.38 กิโลเมตร 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.2.4   คาใชจายคาน้ํามันเฉล่ียตอเดือนของผูใชรถยนตกลุมตัวอยาง 

จากการศึกษาไดสอบถามถึงคาใชจายคาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีผูใชรถยนตสวนบุคคลจาย
โดยเฉล่ียตอเดือนกอนท่ีจะมีการติดต้ังระบบกาซ NGV นั้น พบวา คาใชจายคาน้ํามันเฉล่ียตอเดือน
ของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ มีมูลคานอยท่ีสุดเทากับ 
3,000 บาทตอเดือน และมากท่ีสุดเทากับ 12,000 บาทตอเดือน โดยมีคาใชจายคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 
5,765.25 บาทตอเดือน และเม่ือนําเอาคาใชจายคาน้ํามันตอเดือนมาจัดกลุม พบวา มีคาใชจายคา
น้ํามันต้ังแต 4,001- 6,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39 ของตัวอยางท้ังหมด รองลงมามี
คาใชจายคาน้ํามันไมเกิน 4,000 บาท และมีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 6,001- 8,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 25.5 และ 24 ตามลําดับ 

สําหรับกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ คาใชจายคาน้ํามันเฉล่ียตอ
เดือนมีมูลคานอยท่ีสุดเทากับ 1,280 บาท และมากท่ีสุดเทากับ 12,000 บาท โดยมีคาใชจายคาน้ํามัน
เฉล่ียเทากับ 5,207.30 บาทตอเดือน และเม่ือนําเอาคาใชจายคาน้ํามันตอเดือนมาจัดกลุม พบวาสวน
ใหญกวารอยละ 49 มีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001- 6,000 บาทมากท่ีสุด รองลงมามีคาใชจายคา
น้ํามันไมเกิน 4,000 บาท และมีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 6,001- 8,000 บาท คิดเปนรอยละ 31 และ 
14 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 

ตารางท่ี 4.9   คาใชจายน้ํามันรถตอเดือนของผูใชรถยนตกลุมตัวอยาง 

หนวย : คน 

คาใชจายคาน้าํมันตอเดือน 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 4,000 บาท 
ต้ังแต 4,001- 6,000 บาท 
ต้ังแต 6,001- 8,000 บาท 

    มากกวา 8,000 บาท 

51 
78 
48 
23 

25.5 
39.0 
24.0 
11.5 

62 
98 
28 
12 

31.0 
49.0 
14.0 
6.0 

คาใชจายคาน้าํมันเฉล่ียตอเดอืน 5,765.25 บาท 5,207.30 บาท 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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เม่ือจําแนกคาใชจายคาน้ํามันรถเฉล่ียตอเดือน ตามขนาดเคร่ืองยนตของผูใชรถยนต
สวนบุคคลกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ พบวา รถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 
1,500 ซีซี สวนใหญกวารอยละ 50 มีคาใชจายคาน้ํามันไมเกิน 4,000 บาท และมีคาน้ํามันเฉล่ีย
เทากับ 4,821 บาท รถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต ต้ังแต 1,501-1,800 ซีซี สวนใหญรอยละ 46.3 มี
คาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001-6,000 บาท และมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 5,466.25 บาท  โดยรถยนตท่ี
มีขนาดเคร่ืองยนต ต้ังแต 1,801-2,100 ซีซี สวนใหญรอยละ 51.7 มีคาใชจายคาน้ํามัน ต้ังแต 6,001-
8,000 บาท และมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 6,589.66 บาท  สวนรถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 
2,100 ซีซี มีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001-6,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.6 โดยมีคาใชจาย
คาน้ํามัน ต้ังแต 6,000  บาทข้ึนไปกวารอยละ 53 และมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 6,917.07 บาท ดัง
ตารางท่ี 4.10 

จากผลการศึกษา จะสังเกตไดวา เม่ือขนาดเคร่ืองยนตของรถยนตมีขนาดสูงข้ึน คา
น้ํามันเฉล่ียจะเพิ่มข้ึนตามไปดวย แสดงใหเห็นวาขนาดเครื่องยนต มีผลตออัตราการส้ินเปลืองของ
น้ํามันเช้ือเพลิง ทําใหคาใชจายคาน้ํามันเช้ือเพลิงของผูใชรถยนตสวนบุคคลมีมูลคาสูงเชนกัน 

ตารางท่ี 4.10   คาใชจายคาน้าํมันตอเดือนจาํแนกตามขนาดเคร่ืองยนตของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบ
ดูดกาซ 

 หนวย : คน 

ขนาดเครื่องยนต 

คาใชจายคานํ้ามัน 

รวม 
คานํ้ามัน
เฉล่ีย
(บาท) 

ไมเกิน 
4,000 บาท 

ต้ังแต 4,001-
6,000 บาท 

ต้ังแต 6,001-
8,000บาท 

มากกวา 
8,000 บาท 

ไมเกิน 1,500 ซีซี 25  17 6 2 50 4,821 
 (50.0) (34.0) (12.0) (4.0) (100.0)  
ขนาด 1,501-1,800 ซีซี 22 37 16 5 80 5,466.25 
 (27.5) (46.3) (20.0) (6.3) (100.0)  
ขนาด 1,801-2,100 ซีซี 0 9 15 5 29 6,589.66 
 (0.0) (31.0) (51.7) (17.2) (100.0)  
สูงกวา 2,100 ซีซี 4 15 11 11 41 6,917.07 

(9.8) (36.6) (26.8) (26.8) (100.0)  
รวม 51 78 48 23 200 5,765.25 
 (25.5) (39.0) (24.0) (11.5) (100.0)  

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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เม่ือจําแนกคาใชจายคาน้ํามันรถเฉล่ียตอเดือนตามขนาดเคร่ืองยนตของผูใชรถยนต
สวนบุคคล กลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ พบวา รถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 
1,500 ซีซี สวนใหญกวารอยละ 52.9 มีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001-6,000 บาทและมีคาน้ํามัน
เฉล่ียเทากับ 4,445.59 บาท โดยรถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต ต้ังแต 1,501-1,800 ซีซี สวนใหญรอย
ละ 47.5 มีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001-6,000 บาทและมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 4,625.84 บาท สวน
รถยนตท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต ต้ังแต 1,801-2,100 ซีซี สวนใหญรอยละ 63.6 มีคาใชจายคาน้ํามัน 
ต้ังแต 4,001-6,000 บาทเชนกันโดยมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 5,740.91 บาท และรถยนตท่ีมีขนาด
เคร่ืองยนตสูงกวา 2,100 ซีซี มีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001-6,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
41.9 โดยมีคาใชจายคาน้ํามัน ต้ังแต 6,000  บาทข้ึนไป กวารอยละ 55.8 และมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 
6,902.33 บาท ดังตารางท่ี 4.11 

จากผลการศึกษา จะสังเกตไดวาเม่ือขนาดเครื่องยนตของรถยนตมีขนาดใหญข้ึน มี
แนวโนมท่ีจะมีผลตออัตราการส้ินเปลืองของนํ้ามันเช้ือเพลิง ทําใหคาใชจายคาน้ํามันเช้ือเพลิงของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคลมีมูลคาสูงข้ึนตามไปดวย เชนเดียวกับกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบ
ดูดกาซ  

ตารางท่ี 4.11   คาใชจายคาน้าํมันตอเดือนจาํแนกตามขนาดเคร่ืองยนตของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบ
ฉีดกาซ 

 หนวย : คน 

ขนาดเครื่องยนต 
คาใชจายคานํ้ามัน 

รวม 
คานํ้ามัน
เฉล่ีย
(บาท) 

ไมเกิน 
4,000 บาท 

ต้ังแต 4,001-
6,000 บาท 

ต้ังแต 6,001-
8,000 บาท 

มากกวา 
8,000 บาท 

ไมเกิน 1,500 ซีซี 13  18 3 0 34 4,445.59 
 (38.2) (52.9) (8.8) (0.0) (100.0)  
ขนาด 1,501-1,800 ซีซี 44 48 8 1 101 4,625.84 
 (43.6) (47.5) (7.9) (1.0) (100.0)  
ขนาด 1,801-2,100 ซีซี 4 14 2 2 22 5,740.91 
 (18.2) (63.6) (9.1) (9.1) (100.0)  
สูงกวา 2,100 ซีซี 1 18 15 9 43 6,902.33 

(2.3) (41.9) (34.9) (20.9) (100.0)  
รวม 62 98 28 12 200 5,207.30 
 (31.0) (49.0) (14.0) (6.0) (100.0)  

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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เม่ือจําแนกคาใชจายคาน้ํามันเฉล่ียตอเดือนตามจํานวนระยะทางในการเดินทางของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ พบวา จํานวนระยะทางในการ
เดินทางท่ีไมเกิน 50 กิโลเมตร  สวนใหญกวารอยละ 63.6 มีคาใชจายคาน้ํามันไมเกิน 4,000 บาท 
และมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 4,259.09 บาทโดยจํานวนระยะทางท่ีใชรถยนตต้ังแต 51-70 กิโลเมตร 
สวนใหญกวารอยละ 80 มีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001-8,000 บาทและมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 
5,798.53 บาท สวนจํานวนระยะทางท่ีใชรถยนตต้ังแต 71-90 กิโลเมตร สวนใหญกวารอยละ 70 มี
คาใชจายคาน้ํามัน ต้ังแต 6,000 บาทข้ึนไป โดยมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 7,237.84 บาท และจํานวน
ระยะทางท่ีใชรถยนตมากกวา 90 กิโลเมตร สวนใหญกวารอยละ 55.6 จะมีคาใชจายคาน้ํามันท่ี
มากกวา 8,000 บาท และมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 9,055.56 บาท ดังตารางท่ี 4.12 

จากผลการศึกษา จะเห็นวาเม่ือระยะทางในการเดินทางเพ่ิมข้ึน คาใชจายคาน้ํามัน
เช้ือเพลิงของผูใชรถยนตสวนบุคคลจะมีมูลคาสูงข้ึนตามไปดวยเชนกัน  

ตารางท่ี 4.12   คาใชจายคาน้าํมันตอเดือนจาํแนกตามจํานวนระยะทางท่ีใชรถยนตเฉล่ียตอวนัของ
กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

 หนวย : คน 

ชวงระยะทาง 

คาใชจายคานํ้ามัน 

รวม 
คานํ้ามัน

เฉล่ีย (บาท) ไมเกิน 
4,000 บาท 

ต้ังแต 4,001-
6,000 บาท 

ต้ังแต 4,001-
6,000 บาท 

มากกวา 
8,000 บาท 

ไมเกิน 50 ก.ม. 49  28 0 0 77 4,259.09 
 (63.6) (36.4) (0.0) (0.0) (100.0)  
ต้ังแต 51-70 ก.ม. 2 39 26 1 68 5,798.53 
 (2.9) (57.4) (38.2) (1.5) (100.0)  
ต้ังแต 71-90 ก.ม. 0 11 14 12 37 7,237.84 
 (0.0) (29.7) (37.8) (32.4) (100.0)  
มากกวา 90 ก.ม. 0 0 8 10 18 9,055.56 

(0.0) (0.0) (44.4) (55.6) (100.0)  
รวม 51 78 48 23 200 5,765.25 

 (25.5) (39.0) (24.0) (11.5) (100.0)  

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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เม่ือจําแนกคาใชจายคาน้ํามันเฉล่ียตอเดือนตามจํานวนระยะทางในการเดินทางของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ พบวา จํานวนระยะทางในการ
เดินทางท่ีไมเกิน 50 กิโลเมตร สวนใหญมีคาใชจายคาน้ํามันไมเกิน 6,000 บาท และมีคาน้ํามันเฉล่ีย
เทากับ 4,166.10 บาท โดยจํานวนระยะทางที่ใชรถยนตต้ังแต 51-70 กิโลเมตร สวนใหญหรือรอยละ 
69.7 มีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001-6,000 บาทและมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 5,509.85 บาท สวน
จํานวนระยะทางท่ีใชรถยนตต้ังแต 71-90 กิโลเมตร สวนใหญมีคาใชจายคาน้ํามัน ต้ังแต 4,000 - 
6,000 บาท และมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 6,960 บาท สําหรับจํานวนระยะทางท่ีใชรถยนตมากกวา 90 
กิโลเมตร จะมีคาใชจายคาน้ํามันต้ังแต 6,001- 8,000 บาท และมีคาน้ํามันเฉล่ียเทากับ 8,714.29 บาท 
ดังตารางท่ี 4.13 

จากผลการศึกษา จะเห็นวานอกจากขนาดของเคร่ืองยนตท่ีมีผลตออัตราการ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงแลว ระยะทางในการเดินทางท่ีเพิ่มข้ึน มีผลตอคาใชจายคาน้ํามันเช้ือเพลิงของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคลมีมูลคาสูงข้ึนเชนกัน 

ตารางท่ี 4.13   คาใชจายคาน้าํมันตอเดือนจาํแนกตามจํานวนระยะทางท่ีใชรถยนตเฉล่ียตอวนัของ
กลุมผูใชกาซ NGV ระบบระบบฉีดกาซ 

 หนวย : คน 

ชวงระยะทาง 
คาใชจายคานํ้ามัน 

รวม 
คานํ้ามัน

เฉล่ีย (บาท) 
ไมเกิน 

4,000 บาท 
ต้ังแต 4,001-
6,000 บาท 

ต้ังแต 6,001-
8,000บาท 

มากกวา 
8,000 บาท 

ไมเกิน 50 ก.ม. 58 42 0 0 100 4,166.10 
 (58.0) (42.0) (0.0) (0.0) (100.0)  
ต้ังแต 51-70 ก.ม. 4 46 15 1 66 5,509.85 
 (6.1) (69.7) (22.7) (1.5) (100.0)  
ต้ังแต 71-90 ก.ม. 0 10 5 5 20 6,960 
 (0.0) (50.0) (25.0) (25.0) (100.0)  
มากกวา 90 ก.ม. 0 0 8 6 14 8,714.29 

(0.0) (0.0) (57.1) (42.9) (100.0)  
รวม 62 98 28 12 200 5,207.30 

 (31.0) (49.0) (14.0) (6.0) (100.0)  

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.3  พฤติกรรมในการใชรถยนตท่ีติดตั้งระบบกาซ NGV  

ในการสํารวจพฤติกรรมการใชรถยนตท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมตัวอยาง เปนการ
สํารวจเพื่อใหทราบถึงลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชรถติดต้ังระบบกาซ NGV ประสบการณ
ในการใชรถติดต้ังระบบกาซ NGV การเลือกผูใหบริการติดต้ัง วิธีการชําระเงิน การขับข่ีและการดูแล
รักษารถยนต การศึกษาหัวขอนี้เปนขอมูลพื้นฐานท่ัวไปเพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีพบวามี
ภาพรวมในลักษณะใด เพราะพฤติกรรมตางๆ เหลานี้ลวนสงผลตอการศึกษาในเชิงประจักษตอไป 

4.3.1  ประสบการณการใชงานรถยนตระบบกาซ NGV  

ประสบการณการใชรถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV ของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใช
กาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ สวนใหญกวารอยละ 30 ใชรถยนตระบบกาซ NGV มาแลวต้ังแต 7- 
9 เดือน รองลงมามีชวงระยะเวลาต้ังแต 4 – 6 เดือน หรือรอยละ 20.5 สังเกตไดวาสวนใหญกวารอยละ 
62.5 ของกลุมตัวอยางมีประสบการณการใชรถยนตติดต้ังระบบกาซ  NGV ระยะเวลาต้ังแต 7 เดือนข้ึน
ไป โดยท่ีมีประสบการณการใชรถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV นอยกวา 3 เดือน เพียงรอยละ 17  

สําหรับกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ มีประสบการณในการใช
รถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV ชวงระยะเวลาต้ังแต 7- 9 เดือนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27 โดยพบวา
สวนใหญกวารอยละ 60 ของตัวอยางท้ังหมด มีประสบการณการใชรถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV 
ระยะเวลาต้ังแต 7 เดือนข้ึนไป โดยท่ีมีประสบการณการใชรถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV นอยกวา 
3 เดือน รอยละ 21.5 แสดงใหเห็นวาผูใชรถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV สวนมากจะมีความคุนเคย
และรูจักการใชงานรถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV มาพอสมควร ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

ตารางท่ี 4.14   ระยะเวลาที่ใชรถยนตติดต้ังระบบ NGV ของกลุมตัวอยาง 
หนวย : คน 

ประสบการณการใชรถยนตติดต้ังระบบ
กาซ NGV 

ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 เดือน 
1 เดือน – 3 เดือน 
4 เดือน – 6 เดือน 
7 เดือน – 9 เดือน 
10 เดือน – 12 เดือน 
เกินกวา  1 ป 

12 
22 
41 
60 
37 
28 

6.0 
11.0 
20.5 
30.0 
18.5 
14.0 

15 
28 
37 
54 
35 
31 

7.5 
14.0 
18.5 
27.0 
17.5 
15.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ที่มา : จากการศึกษา 
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4.3.2  คาใชจายในการติดตั้งระบบกาซ NGV ของกลุมผูติดตั้งระบบดูดกาซ 

คาใชจายในการติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมผูติดต้ังระบบดูดกาซ พบวาคาติดต้ัง
มีมูลคานอยท่ีสุดเทากับ 28,000 บาท และมูลคาสูงสุดเทากับ 64,000 บาท โดยมีคาใชจายคาติดต้ัง
เฉล่ียเทากับ 41,514.21 บาท และเม่ือนําเอาคาใชจายคาติดต้ังมาจัดกลุม พบวา สวนใหญจายคา
ติดต้ังไมเกิน 50,000 บาท ถึงรอยละ 96 โดยกลุมท่ีจายคาติดต้ังระหวาง 40,001-50,000 บาทมาก
ท่ีสุด จํานวน 106 คน หรือรอยละ 53 รองลงมาจายคาติดต้ังไมเกิน 40,000 บาท จํานวน 86 คนหรือ
รอยละ 43 สวนผูท่ีจายคาติดต้ังระบบกาซสูงกวา 50,000 บาท มีเพียงรอยละ 2.5 เทานั้น แสดงให
เห็นวาผูติดต้ังระบบกาซ NGV แบบดูดกาซไดจายคาติดต้ังในราคาท่ีใกลเคียงกับราคาตลาด ณ 
ขณะนั้นคือ ต้ังแต 35,000 บาท ถึง 45,000 บาท (โดยข้ึนอยูกับขนาดของเคร่ืองยนตและการใช
อุปกรณเสริม) ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 

ตารางท่ี 4.15  คาใชจายในการติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมผูติดต้ังระบบดูดกาซ 

หนวย : คน 

คาใชจายในการติดตัง้ระบบ NGV จํานวน รอยละ 

คาติดต้ังไมเกนิ 40,000 บาท 
คาติดต้ัง ต้ังแต 40,001 – 50,000 บาท 
คาติดต้ัง ต้ังแต 50,001 – 60,000 บาท 
คาติดต้ัง ต้ังแต 60,001 – 70,000 บาท 
ไมตอบแบบสอบถาม 

86 
106 
4 
1 
3 

43.0 
53.0 
2.0 
0.5 
1.5 

รวม 200 100 

คาใชจายในการติดต้ังระบบ NGV เฉล่ีย 41,514.21 บาท 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3.3  คาใชจายท่ีใชในการติดตั้งระบบกาซ NGV ของกลุมผูติดตั้งระบบฉีดกาซ 

สวนคาใชจายในการติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมผูติดต้ังระบบฉีดกาซ พบวาคา
ติดต้ังมีมูลคานอยท่ีสุดเทากับ 48,000 บาท และมูลคาสูงสุดเทากับ 95,000 บาท โดยมีคาใชจายคา
ติดต้ังเฉล่ียเทากับ 62,173.71 บาท และเม่ือนําเอาคาใชจายคาติดต้ังมาจัดกลุม พบวา สวนใหญจาย
คาติดต้ังระหวาง 50,001 – 70,000 บาท ถึงรอยละ 78 โดยกลุมท่ีจายคาติดต้ังต้ังระหวาง 50,001-
60,000 บาทมากท่ีสุด จํานวน 97 คน หรือรอยละ 48.5 รองลงมาจายคาติดต้ังระหวาง 60,001-
70,000 บาท จํานวน 59 คนหรือรอยละ 29.5 สวนผูท่ีจายคาติดต้ังระบบกาซสูงกวา 70,000 บาท มี
รอยละ 16 และผูท่ีจายคาติดต้ังระบบกาซตํ่ากวา 50,000 บาท มีเพียงรอยละ 3.0 เทานั้น แสดงให
เห็นวาผูติดต้ังระบบกาซ NGV แบบดูดกาซไดติดต้ังในราคาท่ีใกลเคียงกับราคาตลาด ณ ขณะน้ัน
คือ ต้ังแต  50,000 บาท ถึง 70,000 บาท (โดยข้ึนอยูกับขนาดของเคร่ืองยนตและการใช
อุปกรณเสริม) เชนเดียวกับผูติดต้ังระบบกาซ  NGV ระบบดูดกาซ ดังแสดงในตารางท่ี 4.16 

 
ตารางท่ี 4.16  คาใชจายในการติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมผูติดต้ังระบบฉีดกาซ 

หนวย : คน 

คาตดิตัง้ระบบ NGV จํานวน รอยละ 

คาติดต้ังไมเกนิ 50,000 บาท 
คาติดต้ัง ต้ังแต 50,001 – 60,000 บาท 
คาติดต้ัง ต้ังแต 60,001 – 70,000 บาท 
คาติดต้ัง ต้ังแต 70,001 – 80,000 บาท 
คาติดต้ังมากกวา 80,001 บาทข้ึนไป 
ไมตอบแบบสอบถาม 

6 
97 
59 
24 
8 
6 

3.0 
48.5 
29.5 
12.0 
4.0 
3.0 

รวม 200 100 

คาใชจายในการติดต้ังระบบ NGV เฉล่ีย 62,173.71 บาท 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3.4  ศูนยบริการท่ีนิยมติดตั้งระบบกาซ NGV  

จากการสอบถามผูใชรถยนตสวนบุคคลวาติดต้ังระบบกาซ NGV ท่ีศูนยบริการใด 
จากตารางท่ี 4.17 พบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ เลือกใช
ศูนยบริการเอสโอเอ็นจีวี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24 ของตัวอยางท้ังหมดรองลงมาไดแก  ส. ศิริ
แสงเชียงใหม วิทยาการชาง และ ซีเอ็นจีออโต คิดเปนรอยละ 19, 15 และ 12.5 ตามลําดับ สวนกลุม
ผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ เลือกใชศูนยบริการคลายกับผูใชรถยนตกาซ NGV ระบบ
ดูดกาซ โดยเลือกใชศูนยบริการเอสโอเอ็นจีวีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32 ของตัวอยางท้ังหมด
รองลงมาไดแก  ส. ศิริแสงเชียงใหม วิทยาการชาง และ ซีเอ็นจีออโต คิดเปนรอยละ 18.5, 14  และ 
10.5 ตามลําดับ  ในความเปนจริงผูใหบริการติดต้ังระบบกาซ NGV ในจังหวัดเชียงใหม มีอยูหลาย
ราย แตผูใหบริการที่สามารถครองสวนแบงตลาดติดต้ังระบบกาซ คือผูใหบริการ 4 รายแรก ท่ีเปด
ใหบริการในเชียงใหมกอนรายอ่ืนๆ  

ตารางท่ี 4.17  ศูนยบริการติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมตัวอยาง 
หนวย : คน 

ศูนยบริการติดต้ังระบบ NGV 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เอสโอเอ็นจีวี 
ส.ศิริแสงเชียงใหม 
วิทยาการชาง 
ซีเอ็นจีออโต 
โปรแกส 
พีเจออโตเซอรวิส 
ตนการาจ 
เชียงใหม NGV เทคโนโลยี 
กรุงเทพกลการ 
ภัทรการาจ 
41 ออโตแกส 
วิเชียรออโต 
พ่ีนองแอร 
สหรัฐไทยยานยนต 
ศูนยบริการอ่ืนๆ 

48 
38 
30 
25 
16 
11 
9 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
3 
4 

24.0 
19.0 
15.0 
12.5 
8.0 
5.5 
4.5 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
2.0 
1.5 
1.5 
2.0 

64 
37 
28 
21 
12 
13 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 

32.0 
18.5 
14.0 
10.5 
6.0 
6.5 
4.5 
1.5 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ที่มา : จากการศึกษา 
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4.3.5  ปจจัยในการเลือกศูนยบริการติดตั้งระบบกาซ NGV  

ในการตัดสินใจดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซ NGV ของผูใชรถยนตสวนบุคคล ได
สอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเลือกศูนยบริการ โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
จัดลําดับความสําคัญท่ีคํานึงถึงในการเลือกศูนยบริการติดต้ังระบบ NGV ในรถยนตสวนบุคคล วา
ปจจัยใดในแตละขอตรงกับส่ิงท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุดในการเลือก
ศูนยบริการติดต้ัง โดยใหลําดับความสําคัญเปน ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 และลําดับท่ี 3 ผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ ใหความสําคัญลําดับท่ี 1 
ไดแก ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง และราคาคาติดต้ังถูกกวาศูนยบริการอ่ืน ในจํานวนเทากัน 
รอยละ 29.5 รองลงมาไดแก การรับประกันคุณภาพของอุปกรณติดต้ัง และศูนยบริการท่ีมี
ประสบการณในการติดต้ัง รอยละ 19.5 และ 17 ตามลําดับ  

ปจจัยสําคัญลําดับท่ี 2 ไดแก การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ คิดเปนรอยละ 31 
รองลงมาไดแก ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง และศูนยบริการที่มีประสบการณในการติดต้ัง รอยละ 
21 และ 20.5 ตามลําดับ และปจจัยสําคัญลําดับท่ี 3 ไดแก การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ คิด
เปนรอยละ 26 รองลงมาไดแก การรับประกันความเสียหายของเคร่ืองยนต และราคาคาติดต้ังถูก
กวาศูนยบริการอ่ืน รอยละ 18 และ 15 ตามลําดับ 

สวนผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ ให
ความสําคัญลําดับท่ี 1 ไดแก ศูนยบริการที่ไดมาตรฐานรับรอง คิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมาไดแก 
ราคาคาติดต้ังถูกกวาศูนยบริการอ่ืน และศูนยบริการที่มีประสบการณในการติดต้ัง คิดเปนรอยละ 
26.5 และ 18 ตามลําดับ 

ปจจัยสําคัญลําดับท่ี 2 ไดแก การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ คิดเปนรอยละ 26 
รองลงมาไดแก ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง และศูนยบริการที่มีประสบการณในการติดต้ัง คิด
เปนรอยละ 22 และ 18.5 ตามลําดับ และความสําคัญลําดับท่ี 3 ไดแก ศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน
รับรอง รอยละ 19 รองลงมาไดแก การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ และศูนยบริการท่ีมีสาขาอยู
ท่ัวประเทศ รอยละ 18.5 และ 16 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 4.18 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสองกลุมจะเห็นวา ท้ังสองกลุมจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยในการเลือกศูนยบริการ ลําดับท่ี 1 คือ ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง และ
ลําดับท่ี 2 คือ การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ เชนเดียวกัน  
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ตารางท่ี 4.18  ปจจัยท่ีผูติดต้ังคํานึงถึงในการเลือกศูนยบริการติดต้ังระบบ NGV ของกลุมตัวอยาง 

หนวย : คน 

ปจจัยในการเลอืกศูนยบริการติดต้ัง 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปจจัยสําคัญลําดับ 1 
ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง 
ราคาคาติดต้ังถูกกวาศูนยบริการอื่น 
การรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต 
การรับประกันคุณภาพของอุปกรณติดต้ัง 
ศูนยบริการท่ีมีประสบการณในการติดต้ัง 
ศูนยบริการท่ีมีสาขาท่ัวประเทศ 
ศูนยบริการท่ีอยูใกลบาน 

 

59 
59 
9 
39 
34 
0 
0 

 

29.5 
29.5 
4.5 

19.5 
17.0 

0 
0 

 

59 
53 
17 
33 
36 
2 
0 

 

29.5 
26.5 
8.5 

16.5 
18.0 
1.0 
0 

ปจจัยสําคัญลําดับ 2 
ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง 
ราคาคาติดต้ังถูกกวาศูนยบริการอื่น 
การรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต 
การรับประกันคุณภาพของอุปกรณติดต้ัง 
ศูนยบริการท่ีมีประสบการณในการติดต้ัง 
ศูนยบริการท่ีมีสาขาท่ัวประเทศ 
ศูนยบริการท่ีอยูใกลบาน 

 

42 
15 
32 
62 
41 
4 
4 

 

21.0 
7.5 

16.0 
31.0 
20.5 
2.0 
2.0 

 

44 
36 
17 
52 
37 
8 
6 

 

22.0 
18.0 
8.5 

26.0 
18.5 
4.0 
3.0 

ปจจัยสําคัญลําดับ 3 
ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง 
ราคาคาติดต้ังถูกกวาศูนยบริการอื่น 
การรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต 
การรับประกันคุณภาพของอุปกรณติดต้ัง 
ศูนยบริการท่ีมีประสบการณในการติดต้ัง 
ศูนยบริการท่ีมีสาขาท่ัวประเทศ 
ศูนยบริการท่ีอยูใกลบาน 

 

20 
30 
36 
52 
29 
22 
11 

 

10.0 
15.0 
18.0 
26.0 
14.5 
11.0 
5.5 

 

38 
20 
28 
37 
29 
31 
16 

 

19.0 
10.0 
14.0 
18.5 
14.5 
16.0 
8.0 

 ท่ีมา : จากการศึกษา 
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จากตารางท่ี 4.19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความ
คิดเห็นตอปจจัยสําคัญท่ีผูติดต้ังคํานึงถึงในการเลือกศูนยบริการติดต้ังระบบ NGV ในรถยนตสวน
บุคคล โดยการรวบรวมจากจํานวนท่ีเลือกมากที่สุดจากการศึกษาโดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบ
ถึงความรูสึกวาปจจัยใดในแตละขอตรงกับส่ิงท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดในการ
เลือกศูนยบริการติดต้ัง โดยใหลําดับความสําคัญเปน ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 และลําดับท่ี 3 จากการ
รวบรวมจํานวนท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV 
ระบบดูดกาซ เลือกมากท่ีสุดลําดับท่ี 1 ไดแก การรับประกันคุณภาพของอุปกรณติดต้ัง ลําดับท่ี 2
ไดแก ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง และลําดับท่ี 3ไดแก ราคาคาติดต้ังถูกกวาศูนยบริการอื่น และ
ศูนยบริการที่มีประสบการณในการติดต้ัง  

ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ เลือก
มากท่ีสุดลําดับท่ี 1 ไดแก ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง ลําดับท่ี 2ไดแก การรับประกันคุณภาพ
ของอุปกรณติดต้ัง และลําดับท่ี 3ไดแก ราคาคาติดต้ังถูกกวาศูนยบริการอ่ืน  

จากลําดับความสําคัญท่ีถูกเลือกจะพบวาท้ังสองกลุม ใหความสําคัญกับอุปกรณและ
ศูนยบริการท่ีไดมาตรฐานรับรอง แสดงใหเห็นวา ผูติดต้ังระบบกาซ  NGV ในรถยนตเนน
ความสําคัญกับความปลอดภัยมากกวาราคาอุปกรณติดต้ัง 

ตารางท่ี 4.19  ส่ิงท่ีผูติดต้ังคํานึงถึงในการเลือกศูนยบริการติดต้ังระบบ NGV  
หนวย : ครั้ง 

ปจจัยสําคัญในการเลือกศูนยบริการติดต้ัง 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวนคร้ังที่
เลือก 

อันดับที่ 
จํานวนคร้ังที่

เลือก 
อันดับที่ 

ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง 
ราคาคาติดต้ังถูกกวาศูนยบริการอื่น 
การรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต 
การรับประกันคุณภาพของอุปกรณติดต้ัง 
ศูนยบริการท่ีมีประสบการณในการติดต้ัง 
ศูนยบริการท่ีมีสาขาท่ัวประเทศ 
ศูนยบริการท่ีอยูใกลบาน 

121 
104 
77           
153 
104 
26 
15 

2 
3 
5 
1 
3 
6 
7 

141 
109 
62 
122 
102 
41 
22 

1 
3 
5 
2 
4 
6 
7 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.3.6  วิธีการชําระเงินคาติดตั้งระบบกาซ NGV  

เม่ือจําแนกวิธีชําระเงินคาติดต้ัง ตามตารางท่ี 4.20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมผู
ท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ เลือกชําระคาบริการติดต้ังระบบกาซ NGV ดวยเงินสดมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาไดแก การผอนชําระและการชําระดวย
บัตรเครดิต คิดเปนรอยละ 34 และ 26.5 ตามลําดับ ในขณะท่ีกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบ
ฉีดกาซ เลือกชําระคาบริการติดต้ังระบบกาซ NGV แบบผอนชําระมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.5 
ของกลุมตัวอยางทั้งหมดรองลงมาไดแก การชําระดวยบัตรเครดิต และชําระดวยเงินสด คิดเปนรอย
ละ 32 และ 29.5 ตามลําดับ 

 ความแตกตางของวิธีการเลือกชําระคาติดต้ังกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบ
ฉีดกาซ ท่ีเลือกการผอนชําระมากกวาการชําระดวยเงินสด อาจเนื่องมาจากคาติดต้ังอุปกรณกาซ 
NGV ในรถยนตระบบฉีดกาซสูงกวาคาติดต้ังอุปกรณกาซ NGV ระบบดูดกาซ ดังนั้นผูใช NGV 
ระบบฉีดกาซจึงนิยมชําระคาติดต้ังดวยวิธีผอนชําระมากกวา 
 
ตารางท่ี 4.20 วิธีการชําระเงินคาติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมตัวอยาง 

หนวย : คน 

วิธีชําระติดตั้งระบบ NGV 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เงินสด 
บัตรเครดิต 
ผอนชําระ 
ชําระวิธีอ่ืน 

78 
53 
68 
1 

39.0 
26.5 
34.0 
0.5 

59 
64 
77 
0 

29.5 
32.0 
38.5 

0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3.7  คาใชจายในการเติมกาซ NGV ตอเดือน 

คาใชจายในการเติมกาซ NGV ตอเดือนของผูใชรถยนตสวนบุคคลกลุมตัวอยาง จาก
ตารางท่ี 4.21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ มีคาใชจาย
ในการเติมกาซ NGV ในระดับราคาต้ังแต 1,001 – 2,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.5 ของ
กลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาไดแก  ในระดับราคาต้ังแต 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.5 ระดับ
ราคาต้ังแต 2,001 – 3,000 บาท และระดับราคามากกวา 3,001 บาท คิดเปนรอยละ 23 และ 11 
ตามลําดับ 

 สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ มีคาใชจายในการเติมกาซ NGV 
ในระดับราคาต้ังแต 1,001 – 2,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 
รองลงมาไดแก  ในระดับราคาต้ังแต 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.5 ระดับราคาต้ังแต 2,001 – 
3,000 บาท และระดับราคามากกวา 3,001 บาท คิดเปนรอยละ 19 และ 11.5 ตามลําดับ  

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา คาใชจายในการเติมกาซ NGV ของผูใชรถยนตท่ีใช
ระบบกาซมีมูลคาลดลงเม่ือเทียบกับชวงกอนหนาท่ีจะมีการใชกาซ NGV จะพบมีคาใชจายคาน้ํามัน
เฉล่ียตอเดือนของผูใชระบบดูดกาซเทากับ 5,765.25 สวนผูใชระบบฉีดกาซเทากับ 5,207.30 บาท 
แตหลังจากใชระบบกาซ NGV แลว จะเห็นวาคาใชจายในการเติมกาซ มีคาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 
1,705 บาท เทานั้น 

ตารางท่ี 4.21  คาใชจายในการเติมกาซ NGV ตอเดือน 
หนวย : คน 

คาใชจายในการเติมกาซ 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 1,000 บาท 
1,001 – 2,000 บาท 
2,001 – 3,000 บาท 
มากกวา 3,001 บาทข้ึนไป 

49 
83 
46 
22 

24.5 
41.5 
23.0 
11.0 

63 
76 
38 
23 

31.5 
38.0 
19.0 
11.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3.8  ความถ่ีในการเติมกาซ NGV ตอเดือน 

ในดานความถ่ีในการเติมกาซตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซ
ธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ มีความถ่ีในการเติมกาซ NGV เฉล่ีย 6 คร้ังตอเดือน มากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 34.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมา มีความถ่ีในการเติมกาซ NGV มากกวา 6 คร้ังตอ
เดือน และความถ่ีในการเติมกาซ NGV 5 คร้ังตอเดือน คิดเปนรอยละ 31.5 และ 17 ตามลําดับ 

 สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ มีความถ่ีในการเติมกาซ NGV 
เฉล่ียมากกวา 6 คร้ังตอเดือน มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 32.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมา มี
ความถ่ีในการเติมกาซ NGV มากกวา 6 คร้ังตอเดือน ความถ่ีในการเติมกาซ NGV 4 คร้ังตอเดือน 
คิดเปนรอยละ 26 และ 18 ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 4.22 

จากผลการศึกษา จะสังเกตไดวาผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ท้ังสองกลุม สวนใหญมี
ความถ่ีในการเติมกาซตอเดือนต้ังแต 6 คร้ังข้ึนไป สาเหตุอาจเนื่องมาจากถังบรรจุเช้ือเพลิง NGV 
ขนาด 70 ลิตร 1 ถัง สามารถบรรจุกาซ NGV ได 15 กิโลกรัม วิ่งไดระยะทาง 150-200 กิโลเมตร 
ดังนั้นหากตองใชรถในระยะทางหลายกิโลเมตรตอวัน อาจทําใหตองเติมกาซบอยคร้ัง 

 
ตารางท่ี 4.22 ความถ่ีในการเติมกาซ NGV ตอเดือนของกลุมตัวอยาง  

หนวย : คน 

ความถ่ีในการเติมกาซตอเดือน 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวา 4 คร้ัง 
4 คร้ัง 
5 คร้ัง 
6 คร้ัง 
มากกวา 6 คร้ัง 

10 
24 
34 
69 
63 

5.0 
12.0 
17.0 
34.5 
31.5 

21 
36 
26 
52 
65           

10.5 
18.0 
13.0 
26.0 
32.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3.9  ชวงเวลาในการเติมกาซ NGV ท่ีสถานีบริการ 

ชวงเวลาในการเลือกเติมกาซท่ีสถานีบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใช
กาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ สวนใหญรอยละ 33.5 มีการเติมกาซ NGV ในชวงเวลาท่ีไม
แนนอน โดยตอบวาข้ึนอยูกับชวงเวลาท่ีกาซหมด หรือ แลวแตวาชวงใดท่ีสถานีบริการมีกาซ
ใหบริการ รองลงมา การเติมกาซ NGV ในชวงเวลาระหวาง เวลา 05.00-09.00 น. และระหวางเวลา 
15.01- 18.00 น. คิดเปนรอยละ 20.5 และ 15.5 ตามลําดับ สวนชวงเวลาอ่ืนๆ ไดแก ชวงเวลา 18.01-
21.00 น. มีรอยละ 11.5 ชวงเวลา12.01-15.00 น. รอยละ 7 ชวงเวลา 09.01-12.00 น. และชวงเวลา 
21.01-23.00 น. มีจํานวนท่ีเทากัน ท่ีรอยละ 6 

สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ สวนใหญรอยละ 24.5 มีการเติม
กาซ NGV ในชวงเวลาท่ีไมแนนอนเชนเดียวกับกลุมท่ีใชระบบดูดกาซ รองลงมา มีการเติมกาซ 
NGV ในชวงเวลาระหวาง เวลา 05.00-09.00 น. และระหวางเวลา 15.01- 18.00 น. คิดเปนรอยละ 
21.5 และ 18 ตามลําดับ สวนชวงเวลาอ่ืนๆ ไดแก ชวงเวลา 18.01-21.00 น. มีรอยละ 16.5 ชวงเวลา
09.01-12.00 น. รอยละ 9.5 ชวงเวลา 12.01-15.00 น. และชวงเวลา 21.01-23.00 น. มีจํานวนท่ี
เทากัน ท่ีรอยละ 5 รายละเอียดตามตารางท่ี 4.23 

ตารางท่ี 4.23 ชวงเวลาในการเลือกเติมกาซ NGV ท่ีสถานีบริการของกลุมตัวอยาง  

หนวย : คน 

ชวงเวลาในการเติมกาซ 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

05.00- 09.00 น. 
09.01-12.00น. 
12.01-15.00น. 
15.01-18.00น. 
18.01-21.00น. 
21.01-23.00น. 
ไมแนนอน 

41 
12 
14 
31 
23 
12 
67 

20.5 
6.0 
7.0 
15.5 
11.5 
6.0 
33.5 

43 
19 
10 
36 
33 
10 
49 

21.5 
9.5 
5.0 
18.0 
16.5 
5.0 
24.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3.10 ลักษณะการใชสถานีบริการเติมกาซ NGV  

ลักษณะการใชสถานีบริการเติมกาซ NGV พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใช
กาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ สวนใหญมีการใชบริการสถานีเติมกาซ NGV ท่ีไมประจําข้ึนอยู
กับเสนทางในการเดินทาง จํานวน 103 คน หรือรอยละ 51.5 ของกลุมตัวอยาง รองลงมา ใชบริการ
สถานีเดิมเปนประจํา จํานวน 91 คน หรือรอยละ 45.5 และอ่ืนๆ ไดแก การใชบริการสถานีท่ีมีกาซ
ใหบริการในเวลาที่ตองการ คิดเปนรอยละ 3 

สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ สวนใหญรอยละ 54 หรือจํานวน 
108 คน มีพฤติกรรมใชบริการสถานีเดิมเปนประจํา รองลงมามีการใชบริการสถานีเติมกาซ NGV ท่ี
ไมประจําข้ึนอยูกับเสนทางในการเดินทาง จํานวน 85 คน หรือรอยละ 42.5 และอ่ืนๆ ไดแก การใช
บริการสถานีท่ีมีกาซใหบริการในเวลาที่ตองการ คิดเปนรอยละ 3.5 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.24 

 

ตารางท่ี 4.24 ลักษณะการใชสถานีบริการเติมกาซ NGV ของกลุมตัวอยาง 

หนวย : คน 

การใชสถานีบริการ 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สถานีเดิมเปนประจํา 
ไมประจําแลวแตการเดนิทาง 
อ่ืนๆ  

91 
103 
6 

45.5 
51.5 
3.0 

108 
85 
7 

54.0 
42.5 
3.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3.11  วิธีการปรับเปล่ียนการใชเชื้อเพลิงในรถยนต ในภาวะท่ีราคาน้ํามันลดลง 

จากการศึกษาไดสอบถามผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีใชกาซ NGV วามีการ
ปรับเปล่ียนการใชเช้ือเพลิงอยางไร ในภาวะท่ีราคาน้ํามันลดลง จากตารางท่ี 4.25 พบวา วิธีการ
ปรับเปล่ียนการใชเช้ือเพลิงในรถยนต ในภาวะท่ีราคาน้ํามันลดลง ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใช
กาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ สวนใหญรอยละ 68.5 มีการปรับเปล่ียนการใชกาซ NGV ควบคู
กับน้ํามันเช้ือเพลิง รองลงมา ยังคงใชกาซ NGV เพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 20 และมีเพียงรอย
ละ 11.5 ท่ีเปล่ียนกลับไปใชน้ํามันเช้ือเพลิงเพียงอยางเดียว  สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV 
ระบบฉีดกาซ สวนใหญกวารอยละ 63 มีการปรับเปล่ียนการใชกาซ NGV ควบคูกับน้ํามันเช้ือเพลิง 
เชนเดียวกับกลุมผูใชระบบดูดกาซ รองลงมายังคงใชกาซ NGV เพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 19 
และมีเพียงรอยละ 18 ท่ีเปล่ียนกลับไปใชน้ํามันเช้ือเพลิงเพียงอยางเดียว 

จากกลุมตัวอยางท้ังสองจะเห็นไดวา ในภาวะท่ีราคาน้ํามันลดลงมีผลตอการใช
พลังงานทดแทน ซ่ึงมีเพียงรอยละ 20 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดเทานั้นท่ียังคงเลือกใชเช้ือเพลิงกาซ 
NGV แตเพียงอยางเดียว สวนอีกรอยละ 80 มีการกลับไปใชน้ํามันเช้ือเพลิงเพียงชนิดเดียว หรือ ใช
น้ํามันเช้ือเพลิงควบคูกับกาซ NGV แสดงใหเห็นวาราคาของน้ํามันเช้ือเพลิงมีผลตอการเลือกใชกาซ 
NGV หากราคานํ้ามันลดลงผูใชกาซ NGV สวนใหญยังคงเลือกใชน้ํามันเปนเช้ือเพลิงสําหรับ
รถยนต 

ตารางท่ี 4.25 วิธีการปรับเปลี่ยนการใชเช้ือเพลิงในรถยนต ในภาวะท่ีราคาน้ํามันลดลง 
หนวย : คน 

วิธีการปรับเปล่ียนการใชเชื้อเพลิง 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ใชกาซ NGV เพียงอยางเดียว 
ใชกาซ NGV ควบคูกับน้ํามันเช้ือเพลิง 
ใชน้ํามันเช้ือเพลิงเพียงอยางเดียว 

40 
137 
23 

20.0 
68.5 
11.5 

38 
126 
36 

19.0 
63.0 
18.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.2.12 วิธีการบํารุงรักษารถยนตของผูใชรถยนตท่ีติดตั้งระบบกาซ NGV 

พฤติกรรมของผูใชรถยนตท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV เกี่ยวกับวิธีการขับข่ีและ
บํารุงรักษารถยนตท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV โดยการรวบรวมจากจํานวนท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดจาก
การศึกษาโดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบถึงความรูสึกวาปจจัยใดในแตละขอตรงกับส่ิงท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใชในการขับข่ีและบํารุงรักษารถยนต โดยสามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ โดยการ
รวบรวมจากจํานวนท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด จัดลําดับเปน ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 และลําดับท่ี 3 และลําดับ
ตอมา พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ เลือกวิธีการขับข่ีและ
บํารุงรักษารถยนตมากท่ีสุดลําดับท่ี 1 ไดแก ใชระบบน้ํามันในการสตารทรถทุกคร้ัง ลําดับท่ี 2ไดแก 
เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ืองสมํ่าเสมอ และลําดับท่ี 3ไดแก นํารถเขาตรวจเช็คศูนยบริการเม่ือถึงกําหนด 

ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ เลือกวิธีการขับข่ี
และบํารุงรักษารถยนตมากท่ีสุดลําดับท่ี 1 ไดแก ใชระบบน้ํามันในการสตารทรถทุกคร้ัง ลําดับท่ี 2
ไดแก นํารถเขาตรวจเช็คศูนยบริการเม่ือถึงกําหนด และลําดับท่ี 3ไดแก เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ือง
สมํ่าเสมอ ดังตารางท่ี 4.26 

ตารางท่ี 4.26 วิธีการบํารุงรักษารถยนตของกลุมตัวอยางผูใชรถยนตท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV  

หนวย : ครั้ง 

วิธีการบํารุงรักษารถยนต 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวนคร้ัง
ที่ถูกเลือก 

อันดับที่ จํานวนคร้ัง
ที่ถูกเลือก 

อันดับที่ 

หลีกเลี่ยงถนนที่มีผิวการจราจรไมด ี
เติมลมยางใหเหมาะสม  
ไมบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป 
ใชระบบน้ํามันในการสตารทรถทุกครั้ง 
ผลัดใชน้ํามันวิ่งเพ่ือบํารุงรักษาเครื่องยนต 
เปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องสม่ําเสมอ 
เปลี่ยนกรองกาซ และหัวเทียนทุก 40,000 ก.ม. 
ทําการต้ังวาลวทุกๆ 40,000 ก.ม. 
นํารถเขาตรวจเช็คศูนยบริการเม่ือถึงกําหนด 
วิธีการอื่นๆ 

42 
120 
60 
170 
123 
132 
48 
18 
130 
1 

8 
5 
6 
1 
4 
2 
7 
9 
3 
10 

47 
79 
61 
164 
92 
123 
50 
30 
140 
0 

8 
5 
6 
1 
4 
3 
7 
9 
2 
10 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.4  พฤติกรรมในการรับขาวสารเก่ียวกับกาซธรรมชาติ NGV 

หัวขอนี้เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
การรับรูขาวสาร ตลอดจนระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ NGV วามีภาพรวมในลักษณะใด 

4.4.1   แหลงขาวสารเก่ียวกับกาซธรรมชาติ NGV 

ในการศึกษาพฤติกรรมในการรับขาวสารของผูใชรถยนตสวนบุคคล พบวาแหลง
ขาวสารเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV ของผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV 
ระบบดูดกาซสวนใหญ ทราบขอมูลขาวสารจาก กลุมบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อน และชางผู
ชํานาญงาน มากท่ีสุด จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมารับทราบ
ขาวสารจาก โทรทัศน จํานวน 67 คน และอินเทอรเน็ต จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 33.5 และ 
14.5 ตามลําดับ สวนแหลงขาวสารอ่ืนๆ ไดแก จากวารสารส่ิงพิมพ รอยละ 8 จากหนังสือพิมพ รอย
ละ 6.5 และจากวิทยุ รอยละ 1.5 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.27 

สวนกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ สวนใหญทราบขอมูลขาวสาร
จาก โทรทัศนมากท่ีสุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 28 รองลงมารับทราบขาวสารจากกลุมบุคคล 
ไดแก ครอบครัว เพื่อน และชางผูชํานาญงาน จํานวน 54 คน และอินเทอรเน็ตจํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 27 และ 17.5 ตามลําดับ สวนแหลงขาวสารอ่ืนๆ ไดแก จากวารสารส่ิงพิมพ รอยละ 15
จากหนังสือพิมพ รอยละ 10.5 จากวิทยุ รอยละ 1.5 และจากแหลงอ่ืน รอยละ 0.5  

ตารางท่ี 4.27 แหลงขาวสารเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV ของกลุมตัวอยาง 
หนวย : คน 

แหลงของขาวสาร 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หนังสือพิมพ 
วารสารส่ิงพิมพ 
โทรทัศน 
วิทยุ 
อินเทอรเน็ต 
กลุมบุคคล  
แหลงอื่นๆ 

13 
16 
67 
3 
29 
72 
0 

6.5 
8.0 
33.5 
1.5 
14.5 
36.0 

0 

21 
30 
56 
3 
35 
54 
1 

10.5 
15.0 
28.0 
1.5 
17.5 
27.0 
0.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.4.2  ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับกาซธรรมชาติ NGV 

 การวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV ของผูใชระบบดูดกาซ โดย
กําหนดเกณฑวาถาตอบถูกตองมากกวารอยละ 60 แสดงวามีความรูความเขาใจ พบวาโดยภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV เฉล่ียคิดเปนรอยละ 73.2  

ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซมีความรูความ
เขาใจมากท่ีสุดเร่ือง NGV เปนกาซธรรมชาติท่ีใชสําหรับยานยนตเพื่อใชทดแทนน้ํามันเบนซินและ
ดีเซล (ถูก) รอยละ 96.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาไดแก เร่ืองกาซ NGV สามารถผลิตได
เองในประเทศไทย (ถูก) รอยละ 94.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด และเคร่ืองยนตเบนซินแบงการ
ทํางานเปน 2 ระบบ คือ ระบบหัวฉีด และคารบูเรเตอร (ถูก) รอยละ 93 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด ดัง
ตารางท่ี 4.28 

ตารางท่ี 4.28 ผลการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV ของผูใชระบบดูดกาซ 

คําถาม 
คําตอบ
ที่

ถูกตอง 

ผูตอบถูก แปลผลคา
ความรูความ

เขาใจ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

1. NGV เปนกาซธรรมชาติท่ีใชสําหรับยานยนตเพื่อ
ใชทดแทนน้ํามันเบนซินและดีเซล 

ถูก 193 96.5 มี 

2. รถยนตทุกรุนสามารถใชกับกาซ NGV ได ผิด 72 36.0 ไมมี 
3. เครื่องยนตเบนซินแบงการทํางานเปน  2 ระบบ 
คือ ระบบหัวฉีด และคารบูเรเตอร 

ถูก 186 93.0 มี 

4. กาซ NGV เหมาะกับรถยนตรุนเกาท่ีเปน
เครื่องยนตคารบูเรเตอรเทาน้ัน 

ผิด 172 86.0 มี 

5. กาซ NGV สามารถผลิตไดเองในประเทศไทย ถูก 189 94.5 มี 
6. กาซ NGV มีคุณลักษณะ ไมมีสี ไมมีกลิ่น เผาไหม
ปราศจากเขมาและกํามะถัน 

ถูก 111 55.5 ไมมี 

7. กาซ NGV มีสถานะเปนของเหลว ตองทําใหเปน
กาซกอนนําไปใชงาน 

ผิด 102 51.0 ไมมี 

8. กาซ NGV เปนเช้ือเพลิงท่ีสะอาดไมสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม 

ถูก 147 73.5 มี 

คะแนนความรูความเขาใจเฉลี่ยรวม 73.2 มี 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
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 ในการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV ของผูใชระบบฉีดกาซ จาก
ตารางท่ี 4.29 พบวาโดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ 
NGV เฉล่ียคิดเปนรอยละ 72.3 โดยผูตอบแบบสอบถามกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีด
กาซมีความรูความเขาใจมากท่ีสุดเร่ือง เคร่ืองยนตเบนซินแบงการทํางานเปน 2 ระบบ คือ ระบบ
หัวฉีด และคารบูเรเตอร (ถูก) รอยละ 98 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาไดแก NGV เปนกาซ
ธรรมชาติท่ีใชสําหรับยานยนตเพื่อใชทดแทนนํ้ามันเบนซินและดีเซล (ถูก) รอยละ 90.5 และเร่ือง
กาซ NGV สามารถผลิตไดเองในประเทศไทย (ถูก) รอยละ 89 รวมถึงกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงท่ี
สะอาดไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (ถูก) รอยละ 89 สวนเร่ืองท่ีไมมีความรูความเขาใจมากท่ีสุด
คือ รถยนตทุกรุนไมสามารถใชกาซ NGV ได 

ตารางท่ี 4.29 ผลการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV ของผูใชระบบฉีดกาซ 

คําถาม 
คําตอบ
ที่

ถูกตอง 

ผูตอบถูก แปลผลคา
ความรูความ

เขาใจ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

1. NGV เปนกาซธรรมชาติท่ีใชสําหรับยานยนตเพื่อ
ใชทดแทนน้ํามันเบนซินและดีเซล 

ถูก 181 90.5 มี 

2. รถยนตทุกรุนสามารถใชกับกาซ NGV ได ผิด 66 33.0 ไมมี 
3. เครื่องยนตเบนซินแบงการทํางานเปน  2 ระบบ 
คือ ระบบหัวฉีด และคารบูเรเตอร 

ถูก 196 98.0 มี 

4. กาซ NGV เหมาะกับรถยนตรุนเกาท่ีเปน
เครื่องยนตคารบูเรเตอรเทาน้ัน 

ผิด 174 87.0 มี 

5. กาซ NGV สามารถผลิตไดเองในประเทศไทย ถูก 178 89.0 มี 
6. กาซ NGV มีคุณลักษณะ ไมมีสี ไมมีกลิ่น เผาไหม
ปราศจากเขมาและกํามะถัน 

ถูก 100 50.0 ไมมี 

7. กาซ NGV มีสถานะเปนของเหลว ตองทําใหเปน
กาซกอนนําไปใชงาน 

ผิด 85 42.5 ไมมี 

8. กาซ NGV เปนเช้ือเพลิงท่ีสะอาดไมสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม 

ถูก 178 89.0 มี 

คะแนนความรูความเขาใจเฉลี่ยรวม  72.3 มี 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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เม่ือจําแนกจํานวนขอและรอยละของคําถามท่ีตอบถูกตองในเร่ืองความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV ของผูใชระบบดูดกาซ จากตารางท่ี 4.30 พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญกวารอยละ 43 สามารถตอบคําถามถูกตองจํานวน 6 ขอหรือรอยละ 75 ของคําถามท้ังหมด 
รองลงมารอยละ 25.5  สามารถตอบคําถามถูกตอง 5 ขอ หรือรอยละ 63 ของคําถามท้ังหมด และ
รอยละ 19.5 สามารถตอบคําถามถูกตอง 7 ขอ หรือรอยละ 88 ของคําถามท้ังหมด  

สวนกลุมผูใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญกวารอยละ 43.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด สามารถตอบคําถามถูกตองจํานวน 6 ขอหรือรอยละ 
75 ของคําถามท้ังหมด รองลงมารอยละ 30.5  สามารถตอบคําถามถูกตอง 5 ขอ หรือรอยละ 63 ของ
คําถามท้ังหมด และรอยละ 16 สามารถตอบคําถามถูกตอง 7 ขอ หรือรอยละ 88 ของคําถามท้ังหมด  

จากท้ังสองกลุมตัวอยางจะเห็นไดวา ผูใชกาซธรรมชาติ NGV ท้ัง 2 ระบบ สวนใหญ
มีความรูความเขาใจ โดยกลุมผูใชกาซระบบดูดกาซมีความรูความเขาใจ มากกวารอยละ 60 ข้ึนไป 
รอยละ 92.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด สวนกลุมใชกาซระบบฉีดกาซมีความรูความเขาใจ มากกวา
รอยละ 60 ข้ึนไป รอยละ 93.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  

ตารางท่ี 4.30 จํานวนขอและรอยละของคําถามท่ีตอบถูกตองในเร่ืองความรูความเขาใจเกีย่วกับกาซ
ธรรมชาติ NGV 

หนวย : คน 

จํานวนขอและรอยละท่ีตอบ
ถูกตอง 

ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3 ขอ หรือรอยละ 38 
4 ขอ หรือรอยละ 50 
5 ขอ หรือรอยละ 63 
6 ขอ หรือรอยละ 75 
7 ขอ หรือรอยละ 88 
8 ขอ หรือรอยละ 100 

3 
12 
51 
86 
39 
9 

1.5 
6.0 
25.5 
43.0 
19.5 
4.5 

1 
12 
61 
87 
32 
7 

0.5 
6.0 
30.5 
43.5 
16.0 
3.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.5 ความคิดเห็นเก่ียวกับกาซธรรมชาติ NGV 

4.5.1  ระดับความเชื่อม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน 

ในดานระดับความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน จํานวนสถานีบริการ 
ระบบการขนสงกาซ มาตรฐานการตรวจสอบรับรอง เปนตน ผลการศึกษาในตารางท่ี 4.31 พบวา
กลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ สวนใหญมีความเช่ือม่ันตอระบบ
โครงสรางพื้นฐาน รอยละ 63.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด สวนท่ีเหลือรอยละ36.5 ไมมีความเช่ือม่ัน
ในระบบโครงสรางพื้นฐาน สวนกลุมผูใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 56.5 ของกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด สวนท่ีเหลือรอยละ 43.5 ไมมีความเช่ือม่ันในระบบโครงสรางพื้นฐาน  

จากกลุมตัวอยางท้ังสองระบบจะเห็นไดวามีระดับความเช่ือม่ันและไมเช่ือม่ันตอ
ระบบโครงสรางพื้นฐานอยูในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน สาเหตุอาจเนื่องมาจากในอดีตผูใชกาซ NGV 
ประสบปญหาจํานวนสถานีบริการ และปริมาณกาซ NGV ท่ีไมเพียงพอตอความตองการใชกาซเพ่ือ
ทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิงในสภาวะท่ีน้ํามันในตลาดราคาสูง ซ่ึงขณะนั้นกลุมผูใชกาซธรรมชาติ NGV 
ประสบปญหาการใชบริการอยางมากจึงทําใหสวนใหญยังขาดความเช่ือม่ันในระบบโครงสราง
พื้นฐานโดยรวม 

ตารางท่ี 4.31 ระดับความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

หนวย : คน 

ระดับความเชือ่ม่ัน 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เช่ือม่ัน 
ไมเช่ือม่ัน 

127 
73 

63.5 
36.5 

113 
87 

56.5 
43.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.5.2  ประสบการณในการซอมบํารุงเคร่ืองยนตท่ีเก่ียวของจากการติดตั้งระบบกาซ NGV 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา ประสบการณในการซอมบํารุงเคร่ืองยนตท่ีเกี่ยวของจาก
การติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ 
สวนใหญไมเคยมีประสบการณการซอมบํารุงเคร่ืองยนต ถึงรอยละ 91.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 
สวนกลุมผูท่ีเคยซอมบํารุงเคร่ืองยนต มีเพียงรอยละ 8.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด โดยคาใชจายใน
การซอมบํารุงมีมูลคาต้ังแต 500 – 6,500 บาท และคาเฉล่ียในการซอมบํารุงเทากับ 2,490 บาท โดย
สวนท่ีมีการซอมบํารุง ไดแก เกจวัดระดับกาซ ปากทอไอดี ล้ินปกผีเส้ือ ผาไดอะเฟรมในหมอตม 
สวิทซสองระบบ และหัวรับกาซ 

สวนกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ สวนใหญไม
เคยมีประสบการณการซอมบํารุงเครื่องยนต ถึงรอยละ 93 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนกลุมผูท่ี
เคยซอมบํารุงเคร่ืองยนต มีเพียงรอยละ 7 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด โดยคาใชจายในการซอมบํารุงมี
มูลคาต้ังแต 1,000 – 7,000 บาท และคาเฉล่ียในการซอมบํารุงเทากับ 2,940 บาท โดยสวนท่ีมีการ
ซอมบํารุง ไดแก คอยล กรองกาซ กรองอากาศ ทอไอดี บาวาลว วาลวหมอลมเบรก ล้ินปกผีเส้ือ 
หมอตมกาซ หัวฉีด เกจวัดแรงดัน และออกซิเจนเซนเซอร 

ตารางท่ี 4.32 ประสบการณในการซอมบํารุงเคร่ืองยนตท่ีเกี่ยวของจากการติดต้ังระบบกาซ NGV 

หนวย : คน 

ประสบการณการซอมบํารุง 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เคยซอม 
ไมเคยซอม 

17 
183 

8.5 
91.5         

14 
186 

7.0 
93.0 

รวม 200 100.0 200 100.0 
คาใชจายในการซอมบํารุงเฉล่ีย 2,490 บาท 2,940 บาท 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.5.3  การแนะนําใหผูอ่ืนใชกาซ NGV เปนเชื้อเพลิงในรถยนต 

จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลงวาจะ
แนะนําใหผูอ่ืนใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงในรถยนตดวยหรือไม พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามท่ี
ใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ สวนใหญกวารอยละ 68 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด จะแนะนํา
ใหผูอ่ืนใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงรถยนต สวนท่ีเหลือรอยละ 32 จะไมแนะนําใหผูอ่ืนใชกาซ 
NGV เปนเช้ือเพลิงรถยนต 

สวนกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ สวนใหญกวา
รอยละ 65.5 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด จะแนะนําใหผูอ่ืนใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงรถยนต สวนท่ี
เหลือรอยละ 34.5 จะไมแนะนําใหผูอ่ืนใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงรถยนต 

จากผลการศึกษาจะเห็นวากลุมตัวอยางท่ีใชกาซ NGV ท้ังสองระบบมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแนะนําใหผูอ่ืนใชกาซ NGV ในรถยนตใกลเคียงกันท่ีสัดสวน 2 :1 สาเหตุอาจ
เชนเดียวกับปญหาในเร่ืองของความเช่ือม่ัน และประสบการณจากการท่ีผานการซอมบํารุง
เคร่ืองยนต โดยผูท่ีเคยมีประสบการณในการซอมบํารุง จะไมแนะนําใหผูอ่ืนใช NGV เปนเช้ือเพลิง
ทางเลือก ดังแสดงในตารางท่ี 4.33 

 
ตารางท่ี 4.33 การแนะนําใหผูอ่ืนใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงในรถยนต 

หนวย : คน 

ความคิดเห็น 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

แนะนํา 
ไมแนะนํา 

136 
64 

68.0 
32.0 

131 
69 

65.5 
34.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.6   มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวนบุคคลสําหรับคาดัดแปลงเคร่ืองยนต  

 การศึกษามูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย ผูศึกษาไดสมมุติเหตุการณวาหากผูใชรถยนตสวน
บุคคลยังไมไดมีการดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV โดยไดเสนอมูลคาคร้ังแรกหรือ 
first –bid กับกลุมผูใชรถยนตระบบคารบูเรเตอร (ดูดกาซ) เทากับ 45,000 บาท และกลุมผูใชรถยนต
ระบบหัวฉีด เทากับ 63,000 บาท ใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาวาจะมีความเต็มใจท่ีจะจายอยูใน
ระดับใด หรือไมมีความเต็มใจท่ีจะจายเลย ซ่ึงมีผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

 จากตารางท่ี 4.34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตามสัดสวน
จํานวนตัวอยางท่ีตอบรับและปฏิเสธท่ีจะจายจํานวนเงินเร่ิมตน พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีใช
กาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซตอบรับท่ีจะจายตามมูลคาคร้ังแรกเพียง 77 คน หรือคิดเปนรอย
ละ 38.5 สวนกลุมท่ีตอบปฏิเสธท่ีจะจายมีจํานวน 123 คน หรือคิดเปนรอยละ 61.5   สวนกลุมผูตอบ
แบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซตอบรับท่ีจะจายตามมูลคาคร้ังแรกมีจํานวน 
94 คน หรือคิดเปนรอยละ 47 สวนกลุมท่ีตอบปฏิเสธท่ีจะจายมีจํานวน 106 คน หรือคิดเปนรอยละ 
53  

ตารางท่ี 4.34 จํานวนตัวอยางท่ีตอบรับและปฏิเสธท่ีจะจายจํานวนเงินเร่ิมตน 
หนวย : คน 

กลุมตัวอยางผูใช 
NGV 

มูลคาที่สอบถาม
คร้ังแรก (บาท) 

ตอบรับ ตอบปฏิเสธ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ 

ระบบดูดกาซ 

ระบบฉีดกาซ 

45,000 

63,000 

77 

94 

38.5 

47.0 

123 

106 

61.5 

53.0 

200 

200 

100 

100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

  การศึกษาระดับมูลคาความเต็มใจที่จะจายในการดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชพลังงาน
ทดแทนกาซ NGV อาศัยคําถามท่ีเสนอราคาในการถาม 2 คร้ัง โดยมูลคาท่ีไดจะข้ึนอยูกับคาตํ่าสุด 
และคาสูงสุดท่ีแตกตางกันไปในระดับราคาท่ีใชในการสอบถามคร้ังแรก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ 
ประกอบดวยการสอบถามสําหรับผูใชรถยนตสวนบุคคล 2 กลุม คือ กลุมท่ีใชระบบดูดกาซ และ
กลุมท่ีใชระบบฉีดกาซ โดยถากลุมตัวอยางเต็มใจท่ีจะจายตามราคาท่ีเสนอคร้ังแรก จะสอบถาม
ความเต็มใจท่ีจะจายตอโดยเพ่ิมมูลคาจากราคาเสนอแรกอีกรอยละ 10 ทางกลับกันถากลุมตัวอยาง
ไมเต็มใจท่ีจะจายตามราคาเสนอแรก จะลดมูลคาท่ีสอบถามลงรอยละ 10 ดังนั้น คาตํ่าสุดและสูงสุด
ท่ีจะเปนไปไดในกรณีท่ีผูตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุมในกรณีตางๆ สรุปไดดังตารางท่ี 4.35 และ
ตารางท่ี 4.36 
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ตารางท่ี 4.35 คาตํ่าสุด คาสูงสุดของมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

หนวย : บาท 

มูลคาท่ี
สอบถาม
คร้ังแรก 

ชวงมูลคาความเต็มใจ 
เต็มใจ : เต็มใจ เต็มใจ : ไมเต็มใจ ไมเต็มใจ : เต็มใจ ไมเต็มใจ : ไมเต็มใจ 
คา

ตํ่าสุด 
คา 

สูงสุด 
คา

ตํ่าสุด 
คา 

สูงสุด 
คา 

ตํ่าสุด 
คา 

สูงสุด 
คา 

ตํ่าสุด 
คา 

สูงสุด 

45,000 49,500   - 45,000 49,500 40,500 45,000 0 36,450 

 
ตารางท่ี 4.36 คาตํ่าสุด คาสูงสุดของมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ 

หนวย : บาท 

มูลคาท่ี
สอบถาม
คร้ังแรก 

ชวงมูลคาความเต็มใจ 
เต็มใจ : เต็มใจ เต็มใจ : ไมเต็มใจ ไมเต็มใจ : เต็มใจ ไมเต็มใจ : ไมเต็มใจ 
คา

ตํ่าสุด 
คา 

สูงสุด 
คา

ตํ่าสุด 
คา 

สูงสุด 
คา 

ตํ่าสุด 
คา 

สูงสุด 
คา 

ตํ่าสุด 
คา 

สูงสุด 

63,000 69,300   - 63,000 69,300 60,700 63,000 0 54,630 

 
 
เม่ือจําแนกลักษณะความเต็มใจท่ีจะจายของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซและระบบฉีด

กาซ ตามตารางท่ี 4.37 พบวาจากจํานวนกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบ
ดูดกาซท้ังหมด มีลักษณะไมเต็มใจจายข้ันแรกและเต็มใจจายข้ันท่ีสองมากท่ีสุด จํานวน 77 คนหรือ
รอยละ 38.5 รองลงมาเต็มใจจายข้ันแรกและไมเต็มใจจายข้ันท่ีสอง จํานวน 54 คน หรือรอยละ 27 
ไมเต็มจายท้ังสองข้ันจํานวน 46 คน หรือรอยละ 23 และเลือกเต็มใจจายท้ังสองระดับราคานอยท่ีสุด 
จํานวน 23 คน หรือรอยละ 11.5  ซ่ึงจะเห็นวาจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 123 ตัวอยาง ท่ีไมเต็ม
ใจท่ีจะจายในคร้ังแรกท่ีไดสอบถาม (ตามตารางท่ี 4.26) เม่ือเสนอราคาคร้ังท่ีสองลดระดับลงจาก
ระดับราคาท่ีถามในคร้ังแรกกลุมตัวอยางเต็มใจท่ีจะจายเงินในราคาใหมมีจํานวน 77 ตัวอยาง หรือ
รอยละ 38.5 ขณะท่ีอีก 46 ตัวอยางหรือรอยละ 23 ยังคงไมเต็มใจท่ีจะจาย 
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สวนกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซท้ังหมด มีลักษณะไม
เต็มใจจายข้ันแรกและเต็มใจจายข้ันท่ีสองมากท่ีสุด จํานวน 63 คน หรือรอยละ 31.5 รองลงมาเต็ม
ใจจายข้ันแรกและไมเต็มใจจายข้ันท่ีสอง จํานวน 49 คน หรือรอยละ 24.5 เต็มใจจายท้ังสองข้ัน 
จํานวน 45 คน หรือรอยละ 22.5 และเลือกไมเต็มใจจายท้ังสองระดับราคานอยท่ีสุด จํานวน 43 คน
หรือรอยละ 21.5  และจะเห็นวาจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 106 ตัวอยาง ท่ีไมเต็มใจท่ีจะจายใน
คร้ังแรกท่ีไดสอบถาม (ตามตารางท่ี 4.26) เม่ือเสนอราคาคร้ังท่ีสองลดระดับลงจากระดับราคาท่ี
ถามในคร้ังแรกกลุมตัวอยางเต็มใจท่ีจะจายเงินในราคาใหมมีจํานวน 63 ตัวอยาง หรือรอยละ 31.5 
ขณะท่ีอีก 43 ตัวอยางหรือรอยละ 21.5 ยังคงไมเต็มใจท่ีจะจาย 

ตารางท่ี 4.37 ลักษณะความเต็มใจท่ีจะจายของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซและระบบฉีดกาซ 
หนวย : คน 

ลักษณะความเต็มใจจาย 
ระบบดูดกาซ ระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เต็มใจจาย : เต็มใจจาย 
เต็มใจจาย : ไมเต็มใจจาย 
ไมเต็มใจจาย : เต็มใจจาย 
ไมเต็มใจจาย : ไมเต็มใจจาย 

23 
54 
77 
46 

11.5 
27.0 
38.5 
23.0 

45 
49 
63 
43 

22.5 
24.5 
31.5 
21.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
จากวิธีการดังกลาวขางตนทําใหไดมูลคาของคําตอบในสวนของมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย

คาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซเทากับ 36,450 
บาท 40,500 บาท 45,000 บาท และ 49,500 บาท สวนมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลง
เคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดเทากับ 54,630 บาท 60,700 บาท 
63,000 บาท และ 69,300 บาท ซ่ึงสามารถแสดงดังตารางท่ี 4.38 พบวา จากจํานวนกลุมผูตอบ
แบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซท้ังหมด มีเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 45,000 
บาท มากท่ีสุด จํานวน 77 คนหรือรอยละ 38.5 รองลงมาเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาท 
จํานวน 54 คน หรือรอยละ 27 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 49,500 บาท จํานวน 46 คน หรือรอยละ 23 
และ ณ ระดับราคา 36,450 บาทจํานวน 23 คน หรือรอยละ 11.5โดยมีมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย
เฉล่ียของกลุมตัวอยางท้ังหมด 200 คน เทากับ 41,818.50 บาท 
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ตารางท่ี 4.38 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 
หนวย : คน 

มูลคาความเต็มใจจาย (บาท) 
กลุมผูใชระบบดูดกาซ 

จํานวน รอยละ 

36,450 
40,500 
45,000 
49,500 

23 
54 
77 
46 

11.5 
27.0 
38.5 
23.0 

รวม 200 100.0 
มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉลี่ย 41,818.50 บาท 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
สวนกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซท้ังหมด มีเต็มใจจาย 

ณ ระดับราคา 63,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 63 คน หรือรอยละ 31.5 รองลงมาเต็มใจจายเต็มใจจาย 
ณ ระดับราคา 60,700 บาท จํานวน 49 คน หรือรอยละ 24.5 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาท 
จํานวน 45 คน หรือรอยละ 22.5 และเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 69,300 บาท จํานวน 43 คนหรือรอย
ละ 21.5 และมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉล่ียของกลุมตัวอยางท้ังหมด 200 คน เทากับ 61,893.45 

บาท  รายละเอียดดังตารางท่ี 4.39 

ตารางท่ี 4.39 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ 
หนวย : คน 

มูลคาความเต็มใจจาย (บาท) 
กลุมผูใชระบบฉีดกาซ 

จํานวน รอยละ 
54,630 
60,700 
63,000 
69,300  

45 
49 
63 
43 

22.5 
24.5 
31.5 
21.5 

รวม 200 100.0 
มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉลี่ย 61,893.45 บาท 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.6.1  มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามเพศ 

มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามเพศของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 
พบวาเพศชายมีความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตท้ังส้ิน 128 คน โดยเต็มใจจายท่ีระดับ
ราคา  40,500 บาทมากท่ีสุด จํานวน 46 คน หรือรอยละ 35.9 ของกลุมตัวอยางเพศชายท้ังหมด 
รองลงมาเต็มใจจายราคา 45,000 บาท จํานวน 35 คน หรือรอยละ 27.3 และเต็มใจจายท่ีระดับราคา 
36,450 บาท จํานวน 30 คน หรือรอยละ 23.4  สวนระดับราคาท่ีเต็มใจจายนอยท่ีสุด คือ 49,500  
บาทมีผูเต็มใจจายเพียง 17 คน หรือรอยละ 13.3  โดยมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉล่ียของเพศชาย
ท้ังหมดเทากับ 41,976.56 บาท ในขณะท่ีเพศหญิงมีความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนต
ท้ังส้ิน 72 คน โดยเต็มใจจายในราคา  40,500 บาทมากท่ีสุด โดยมีจํานวนเทากับ 31 คน หรือรอยละ 
43.1ของกลุมตัวอยางเพศหญิงท้ังหมด รองลงมาเต็มใจจายราคา 45,000 บาท จํานวน 19 คน หรือ
รอยละ 26.4 และเต็มใจจายราคา 36,450 บาท จํานวน 16 คน หรือรอยละ 22.2  สวนระดับราคาท่ี
เต็มใจจายนอยท่ีสุด คือ 49,500  บาท มีผูเต็มใจจายเพียง 6 คน หรือรอยละ 8.3 โดยมูลคาความเต็ม
ใจท่ีจะจายเฉล่ียของเพศหญิงท้ังหมดเทากับ 41,537.50 บาท จะเห็นไดวาเพศชายและเพศหญิงมี
ความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV ในลักษณะใกลเคียงกัน โดยเพศ
ชายมีมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียมากกวาเพศหญิง ตามตารางท่ี 4.40 

ตารางท่ี 4.40 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
เพศ ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

เพศ 
มูลคาที่เต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจ

จายเฉลี่ย (บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 
 เพศชาย 30 46 35 17 128 41,976.56 

 (23.4) (35.9) (27.3) (13.3) (100)   

เพศหญิง 16 31 19 6 72 41,537.50 
 (22.2) (43.1) (26.4) (8.3) (100)   

รวม 46 77 54 23 200 41,818.50 
  (23.0) (38.5) (27.0)     (11.5) (100)   

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV เม่ือจําแนก
ตามเพศของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ พบวาเพศชายมีความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลง
เคร่ืองยนตท้ังส้ิน 135 คน โดยเต็มใจจายในราคา  60,700 บาทมากท่ีสุด จํานวนเทากับ 40 คน หรือ
รอยละ 29.6 ของกลุมตัวอยางเพศชายท้ังหมด รองลงมาเต็มใจจายราคา 63,000 บาท และ 69,300 
บาท ในจํานวนเทากันคือ 33 คน หรือรอยละ 24.4 และเต็มใจจายราคา 54,630 บาท จํานวน 29 คน 
หรือรอยละ 21.5 โดยมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉล่ียของเพศชายทั้งหมดเทากับ 62,060.52 บาท 
ในขณะท่ีเพศหญิงมีความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตท้ังส้ิน 65 คน โดยเต็มใจจายในราคา  
60,700 บาทมากท่ีสุด จํานวน 23 คน หรือรอยละ 35.4 รองลงมาเต็มใจจายราคา 63,000 บาท 
จํานวน 16 คน หรือรอยละ 24.6 และเต็มใจจายราคา 54,630 บาท จํานวน 14 คน หรือรอยละ 21.5  
สวนระดับราคาท่ีเต็มใจจายนอยท่ีสุด คือ 69,300  บาทมีผูเต็มใจจายเพียง 12 คน หรือรอยละ 18.5 
โดยมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉล่ียของเพศหญิงท้ังหมดท้ังหมดเทากับ 61,546.46 บาท รายละเอียด
ดังตารางท่ี 4.41 

จากผลการศึกษาจะเห็นวากลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ เพศชายมีความเต็มใจท่ี
จะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV โดยเฉล่ียมากกวาเพศหญิง ท่ีเปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากวา ราคาคาติดต้ังระบบฉีดกาซมีมูลคาท่ีสูง ในปจจุบันเพศหญิงทําหนาท่ีดูแลคาใชจาย
ในครอบครัวทําใหรับรูและทราบถึงรายจายมากกวาเพศชาย จึงทําใหเพศหญิงมีความเต็มใจจาย
นอยกวาเพศชาย และเพศหญิงตองการจะจายในราคาท่ีตํ่ากวาเพศชาย  

ตารางท่ี 4.41 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
เพศ ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ  

หนวย : คน 

เพศ 
มูลคาที่เต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจ

จายเฉลี่ย (บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 
 เพศชาย 29 40 33 33 135 62,060.52 

 (21.5) (29.6) (24.4) (24.4) (100)   

เพศหญิง 14 23 16 12 65 61,546.46 
 (21.5) (35.4) (24.6) (18.5) (100)   

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
 (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)   

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา  
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4.6.2 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามอายุ 

มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV เม่ือจําแนก
ตามอายุของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวาผูท่ีมีอายุอยูในชวงไมเกิน 25 ปเต็มใจจายระดับ
ราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.2 สําหรับผูท่ีมีอายุต้ังแต 26-35 ป เต็มใจจายระดับราคา 
40,500 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.7 สวนผูท่ีมีอายุต้ังแต 36-45 ป เต็มใจจายระดับราคา 40,500 
บาท และ 45,000 บาทมากท่ีสุด ในจํานวนเทากันคือรอยละ 31.4 ในขณะท่ีผูที่มีอายุต้ังแต 46-55 ป 
เต็มใจจายระดับราคา 45,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.7 สําหรับผูท่ีมีอายุสูงกวา 55 ป เต็มใจ
จายระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.5 ดังตารางท่ี 4.42  

เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียในแตละชวงอายุจะไดวา มูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียของผูท่ีอยู
ในชวงอายุ 46- 55 ป ชวงอายุ 36- 45และอายุสูงกวา 55 ป นั้น มีคาเทากับ 43,885.71, 41,901.43 
และ 41,550 บาท ตามลําดับจะเห็นไดวาผูท่ีอยูในชวงอายุต้ังแต 46-55 ป มีความเต็มใจจายเฉล่ียสูง
ท่ีสุด ท้ังนี้อาจเพราะเหตุวากลุมตัวอยางเปนผูใหญโดยสวนมากมีอาชีพม่ันคง จึงอาจมีงบประมาณท่ี
สูงกวากลุมอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 4.42 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม

อายุ ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ  
หนวย : คน 

อายุ 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 

อายุไมเกิน 25 ป 4 6 3 0 13       40,292.31  
 (30.8) (46.2) (23.1) (0) (100)   

อายุต้ังแต 26- 35 ป 13 34 12 1 60       40,672.50  
 (21.7) (56.7) (20.0) (1.7) (100)   

อายุต้ังแต 36- 45 ป 18 22 22 8 70       41,901.43  
  (25.7) (31.4) (31.4) (11.4) (100)   

อายุต้ังแต 46- 55 ป 6 10 15 11 42       43,885.71  
 (14.3) (23.8) (35.7) (26.2) (100)   

อายุสูงกวา 55 ป 5 5 2 3 15       41,550.00  
 (33.3) (33.3) (13.3) (20.0) (100)   

รวม 46 77 54 23 200       41,818.50  
  (23.0) (38.5) (27.0) (11.5) (100)   

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 
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สวนมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนก
ตามอายุของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ พบวาผูท่ีมีอายุอยูในชวงไมเกิน 25 ปเต็มใจจาย
ระดับราคา 54,630 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50 สําหรับผูท่ีมีอายุต้ังแต 26-35 ป เต็มใจจายระดับ
ราคา 60,700 บาทมากท่ีสุด รอยละ 38.5 สําหรับผูท่ีมีอายุต้ังแต 36-45 ป เต็มใจจายระดับราคา 
69,300 บาทและ 60,700 บาทในจํานวนเทากัน คือรอยละ 30 ขณะท่ีผูท่ีมีอายุต้ังแต 46-55 ป เต็มใจ
จายระดับราคา 69,300 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.9 สําหรับผูท่ีมีอายุสูงกวา 55 ป เต็มใจจาย
ระดับราคา 54, 630 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50 ดังตารางท่ี 4.43  

เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียในแตละชวงอายุจะไดวา มูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียของผูท่ีอยู
ในชวงอายุ 46- 55 ป ชวงอายุ 36- 45 และอายุสูงกวา 55 ป นั้น มีคาเทากับ 63,636.05, 63,258.38 
และ 60,390 บาท ตามลําดับ จะเห็นไดวาผูท่ีอยูในชวงอายุต้ังแต 46-55 ป มีความเต็มใจจายเฉล่ียสูง
ท่ีสุดเชนเดียวกับกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

ตารางท่ี 4.43 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
อายุ ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ  

หนวย : คน 

อายุ 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 

อายุไมเกิน 25 ป 4 3 1 0 8 57,952.50 
 (50.0) (37.5) (12.5) (0) (100)  

อายุต้ังแต 26- 35 ป 23 25 12 5 65 59,638.31 
 (35.4) (38.5) (18.5) (7.7) (100)  

อายุต้ังแต 36- 45 ป 9 24 23 24 80 63,258.38 
 (11.3) (30.0) (28.8) (30.0) (100)  

อายุต้ังแต 46- 55 ป 5 11 12 15 43 63,636.05 
 (11.6) (25.6) (27.9) (34.9) (100)  

อายุสูงกวา 55 ป 2 0 1 1 4 60,390.00 
 (50.0) (0) (25.0) (25.0) (100)  

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
 (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 
 



 
 
 

75 

4.6.3 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามระดับการศึกษา 

มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ระดับการศึกษาของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวาผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาเต็ม
ใจจายระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาเต็มใจจายระดับราคา 36,450 
บาท สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เต็มใจจายระดับราคา 40,500 และ 49,500 
บาทมากท่ีสุด ในจํานวนเทากันคือรอยละ 40 รองลงมาเต็มใจจายระดับราคา 36,450 บาท รอยละ 20 
สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เต็ม
ใจจายระดบัราคา 40,500 และ 49,500 บาทมากท่ีสุด ในจํานวนเทากันคือรอยละ 33.3 รองลงมาเต็ม
ใจจายระดับราคา 36,450 บาท และระดับราคา 45,000 บาทในจํานวนเทากันคือ รอยละ 16.7 
สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เต็มใจจาย
ระดับราคา 36,450 และ 45,000 บาทมากท่ีสุด ในจํานวนเทากันคือรอยละ 33.3 รองลงมาเต็มใจจาย
ระดับราคา 40,500 บาท รอยละ 29.2 สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มใจจายระดับราคา 
40,500 บาท มากท่ีสุด คือรอยละ 43.5 รองลงมาเต็มใจจายระดับราคา 36,450 และ 45,000 บาท ใน
จํานวนเทากันคือรอยละ 24.2 สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท เต็มใจจายระดับราคา 45,000 
บาท มากท่ีสุด คือรอยละ 42.9 รองลงมาเต็มใจจายระดับราคา 40,500 บาท คือรอยละ 28.6 สําหรับ
ผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก ท้ังหมดเต็มใจจายท่ีระดับราคา 49,500 บาท ดังตารางท่ี 4.44  

เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียคาความเต็มใจจายในแตละระดับการศึกษาจะไดวา มูลคาความ
เต็มใจจายเฉล่ียของผูมีการศึกษาระดับปริญญาเอก  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ  ปวช. และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนนั้น มีคาเทากับ 49,500, 43,575, และ 43,290 บาท ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบผล
การศึกษาแลว จะเห็นวาผูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีแนวโนมการเต็มใจจายในราคาท่ีสูงข้ึน
ไมแตกตางกัน อาจไมสอดคลองกับการคาดคะเนวา ผูท่ีมีระดับการศึกษาที่สูงข้ึนจะเปนผูท่ีมีอาชีพ
การงานม่ันคง และมีรายไดท่ีสูง อีกท้ังอาจเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในเร่ืองการใชกาซธรรมชาติ
อยางถูกตองและมีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน จึงทําใหมีแนวโนมในการยอมรับราคาท่ีสูงข้ึน 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการยอมรับราคาท่ีเสนอมากกวา 
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ตารางท่ี 4.44 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ระดับการศึกษาของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ  

หนวย : คน 

ระดับการศึกษา 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉลีย่ (บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 

ประถมศึกษา 1 2 0 1 4 41,737.50 
 (25.0) (50.0) (0) (25.0) (100)  
มัธยมศึกษาตอนตน 1 2 0 2 5 43,290.00 

 (20.0) (40.0) (0) (40.0) (100)  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือ  ปวช. 

1 2 1 2 6 43,575.00 
(16.7) (33.3) (16.7) (33.3) (100)  

อนุปริญญา หรือ ปวส. 8 7 8 1 24 41,025.00 
 (33.3) (29.2) (33.3) (4.2) (100)  
ปริญญาตรี 30 54 30 10 124 41,334.68 

 (24.2) (43.5) (24.2) (8.1) (100)  
ปริญญาโท 5 10 15 5 35 43,135.71 

 (14.3) (28.6) (42.9) (14.3) (100)  
ปริญญาเอก 0 0 0 2 2 49,500.00 

 (0) (0) (0) (100.0) (100)  
รวม 46 77 54 23 200 41,818.50 

 (23.0) (38.5) (27.0) (11.5) (100)  
หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ทางดานมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเครื่องยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV 
จําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ พบวาผูท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาทท้ังหมด สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน เต็มใจจายระดับราคา 63,000 บาทเพียงระดับราคาเดียวเชนกัน สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เต็มใจจายระดับราคา 54,630 บาท
มากท่ีสุด คือรอยละ 71.4 ท่ีเหลือรอยละ 28.6 เต็มใจจายระดับราคา 69,300 บาท สําหรับผูท่ีมี
การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เต็มใจจายระดับราคา 
54,630 บาทมากท่ีสุด รอยละ 40 รองลงมาเต็มใจจายระดับราคา 69,300 บาท และ 63,000 บาท คิด
เปนรอยละ 30 และ 20  ตามลําดับ สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มใจจายระดับราคา 
60,700 บาท มากท่ีสุด คือรอยละ 39 รองลงมาเต็มใจจายระดับราคา 63,000 รอยละ 25.2 และเต็มใจ
จายระดับราคา 69,300 บาท รอยละ 20.3 และเต็มใจจายระดับราคา 54,630 บาท รอยละ 15.4 
สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท เต็มใจจายระดับราคา 60,700 บาท มากท่ีสุด คือรอยละ 28.9 
รองลงมาเต็มใจจายระดับราคา 63,000 บาท คือรอยละ 26.7 และเต็มใจจายระดับราคา 54,630 บาท 
และ 69,300 บาท ในจํานวนท่ีเทากัน คือรอยละ 22.2 สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ท้ังหมดเต็มใจจายท่ีระดับราคา 69,300 บาท ดังตารางท่ี 4.45  

เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียคาความเต็มใจจายในแตละระดับการศึกษาจะไดวา มูลคาความ
เต็มใจจายเฉล่ียของผูมีการศึกษาระดับปริญญาเอก  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ  ปวช. และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนนั้น มีคาเทากับ 69,300, 63,000, และ 62,090 บาท ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบผล
การศึกษาแลว จะเห็นวาผูท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน เต็มใจจายในราคาท่ีสูงข้ึนไมแตกตางกัน 
อาจไมสอดคลองกับการคาดคะเนวา ผูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนจะทําใหมีแนวโนมในการยอมรับ
ราคาที่สูงข้ึน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการยอมรับราคาที่เสนอมากกวา 
เชนเดียวกับกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 
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ตารางท่ี 4.45 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ระดับการศึกษาของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ  

หนวย : คน 

ระดับการศึกษา 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
ราคาเต็มใจจาย
เฉลีย่(บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 

ประถมศึกษา 1 0 0 0 1 54,630.00 
 (100.0) (0) (0) (0) (100)  

มัธยมศึกษาตอนตน 0 0 2 0 2 63,000.00 
 (0) (0) (100) (0) (100)  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือ ปวช. 

5 0 0 2 7 58,821.43 
(71.4) (0) (0) (28.6) (100)  

อนุปริญญา หรือ ปวส. 8 2 4 6 20 61,312.00 
 (40.0) (10.0) (20.0) (30.0) (100)  

ปริญญาตรี 19 48 31 25 123 62,090.00 
 (15.4) (39.0) (25.2) (20.3) (100)  

ปริญญาโท 10 13 12 10 45 61,875.56 
 (22.2) (28.9) (26.7) (22.2) (100)  

ปริญญาเอก 0 0 0 2 2 69,300.00 
 (0) (0) (0) (100.0) (100)  

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
 (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.6.4 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามอาชีพ 

เม่ือจําแนกมูลคาเต็มใจที่จะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV ตาม
อาชีพของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวา ผูมีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เต็มใจจาย ณ 
ระดับราคา 40,500 บาท และ 45,000 บาท ในจํานวนท่ีเทากัน คือรอยละ 32.1 สวนผูมีอาชีพเปนเจาของ
กิจการหรือทําธุรกิจสวนตัว มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 45,000 บาทมากท่ีสุด รอยละ 31.8 สวน
อาชีพพนักงานบริษัทหรือหางราน มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาท มากท่ีสุดรอยละ 50 
สวนอาชีพรับจางท่ัวไป เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด รอยละ 42.9 สวนอาชีพอ่ืนๆ 
ไดแก แมบาน ผูเกษียณอายุ นักศึกษา มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด รอยละ 
37.5 ดังตารางท่ี 4.46  

เม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจายของอาชีพตางๆ พบวา อาชีพเจาของกิจการหรือธุรกิจ
สวนตัว นั้นมีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก เกษตรกร แมบาน ผู
เกษียณอายุ ถัดมาเปนอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ มีคาความเต็มใจเฉล่ียเทากับ 43,445.45, 
42,018.75, และ 41,968.87บาท ตามลําดับ  

ตารางท่ี 4.46 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามอาชีพของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ  
หนวย : คน 

อาชีพ 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 17 17 6 53 41,968.87 
 (24.5) (32.1) (32.1) (11.3) (100)  

เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 8 11 14 11 44 43,445.45 
 (18.2) (25.0) (31.8) (25.0) (100)  

พนักงานบริษัท/หางราน 19 40 18 3 80 40,888.13 
 (23.8) (50.0) (22.5) (3.8) (100)  

รับจางทั่วไป 2 3 2 0 7 40,628.57 
 (28.6) (42.9) (28.6) (0) (100)  

อื่นๆ 4 6 3 3 16 42,018.75 
 (25.0) (37.5) (18.8) (18.8) (100)  

รวม 46 77 54 23 200 41,818.50 
 (23.0) (38.5) (27.0) (11.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 
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สวนมูลคาเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
อาชีพของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ พบวา ผูมีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เต็มใจจาย 
ณ ระดับราคา 60,700 บาทมากท่ีสุด รอยละ 34.9 สวนผูมีอาชีพเปนเจาของกิจการหรือทําธุรกิจ
สวนตัว มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 69,300 บาทมากท่ีสุด รอยละ 53.3 สวนอาชีพพนักงาน
บริษัทหรือหางราน มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 60,700 บาท มากท่ีสุดรอยละ 38.6 สวนอาชีพ
รับจางท่ัวไป เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาทมากท่ีสุด รอยละ 41.7 สวนอาชีพอ่ืนๆ ไดแก 
แมบาน ผูเกษียณอายุ นักศึกษา มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาทและ 60,700 บาทมาก
ท่ีสุดในจํานวนท่ีเทากัน รอยละ 50 ดังตารางท่ี 4.47 และเม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจายของอาชีพ
ตางๆ พบวา อาชีพเจาของกิจการหรือธุรกิจสวนตัว นั้นมีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
อาชีพราชการและรัฐวิสาหกิจ  ถัดมาเปนอาชีพพนักงานบริษัทหรือหางราน มีคาความเต็มใจเฉล่ีย
เทากับ 65,495.33, 62,101.11, และ 60,321.86 บาท ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเนื่องเพราะอาชีพเจาของ
กิจการหรือธุรกิจสวนตัว เปนอาชีพท่ีใชรถในการเดินทางหรือติดตอธุรกิจมาก จึงมีคาใชจายคา
น้ํามันเช้ือเพลิงสูง จึงมีคาความเต็มใจเฉล่ียสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ   

ตารางท่ี 4.47 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามอาชีพของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ  
หนวย : คน 

อาชีพ 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9 22 21 11 63 62,101.11 
 (14.3) (34.9) (33.3) (17.5) (100)  

เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 3 6 12 24 45 65,495.33 
 (6.7) (13.3) (26.7) (53.3) (100)  

พนักงานบริษัท/หางราน 21 27 14 8 70 60,321.86 
 (30.0) (38.6) (20.0) (11.4) (100)  

รับจางทั่วไป 5 3 2 2 12 59,987.50 
 (41.7) (25.0) (16.7) (16.7) (100)  

อื่นๆ 5 5 0 0 10 57,665.00 
 (50.0) (50.0) (18.8) (18.8) (100)  

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
 (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 
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4.6.5 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามระดับรายได  

เม่ือจําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV 
ตามระดับรายไดของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวาผูมีระดับรายไดไมเกิน 10,000 บาท มี
ความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด หรือรอยละ 36.8 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยู
ท่ี 41,115.79 บาท  สวนผูมีรายไดต้ังแต 10,001-20,000 บาท มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 
40,500 บาทมากที่สุด หรือรอยละ 60.4 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 39,948.11 บาทสวนผูมี
รายไดต้ังแต 20,001-30,000 บาท มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาท มากท่ีสุดรอยละ 
43.1โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 41,479.41 บาท  สวนผูมีรายไดต้ังแต 30,001-40,000 บาท มี
ความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 45,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 51.4 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 
42,883.78 บาท สวนผูมีรายไดต้ังแต 40,001-50,000 บาท มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 49,500 
บาท มากท่ีสุด รอยละ 35.3 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 44,047.06 บาทและผูมีรายไดมากกวา 
50,000 บาท มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 49,500 บาทมากท่ีสุด รอยละ 46.7 โดยมีความเต็มใจ
จายเฉล่ียอยูท่ี 45,660 บาท ดังตารางท่ี 4.48 

เม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจายของระดับรายไดท่ีแตกตางกัน พบวา ระดับรายได
มากกวา 50,000บาท นั้นมีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับรายไดต้ังแต 40,001–
50,000 บาท ถัดมาเปนระดับรายไดต้ังแต 30,001–40,000 บาท ท้ังนี้ผลจากการศึกษาจะสังเกตไดวา
ผูท่ีมีระดับรายไดท่ีสูงข้ึน มีแนวโนมการยอมรับราคาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเปนไปตามขอสมมติฐานท่ีวา หาก
มีรายไดเพิ่มข้ึน ยอมแสดงถึงการมีงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนสําหรับคาติดต้ังระบบกาซ NGV 
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ตารางท่ี 4.48 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ระดับรายไดของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ  

หนวย : คน 

ระดับรายได 
มูลคาที่เต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจ
จายเฉลี่ย 

(บาท) 
36,450 40,500 45,000 49,500 

รายไดไมเกิน 10,000 บาท 6 7 4 2 19 41,115.79 
 (31.6) (36.8) (21.1) (10.5) (100)  

รายไดต้ังแต 10,001–20,000 บาท 15 32 5 1 53 39,948.11 
 (28.3) (60.4) (9.4) (1.9) (100)  

รายไดต้ังแต 20,001–30,000 บาท 11 22 15 3 51 41,479.41 
  (21.6) (43.1) (29.4) (5.9) (100)  

รายไดต้ังแต 30,001–40,000 บาท 6 9 19 3 37 42,883.78 
 (16.2) (24.3) (51.4) (8.1) (100)  

รายไดต้ังแต 40,001–50,000 บาท 4 2 5 6 17 44,047.06 
 (23.5) (11.8) (29.4) (35.3) (100)  

รายไดมากกวา 50,000บาท 2 1 5 7 15 45,660.00 
 (13.3) (6.7) (33.3) (46.7) (100)  

รวม 44 73 53 22 192 41,845.31 
  (22.9) (38.0) (27.6) (11.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

 เม่ือจําแนกมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV 
ตามระดับรายไดของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ พบวาผูมีระดับรายไดไมเกิน 10,000 บาท มี
ความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาท มากท่ีสุด รอยละ 66.7 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 
57,036.67 บาท สวนผูมีรายไดต้ังแต 10,001-20,000 บาท มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 60,700 
บาทมากท่ีสุด รอยละ 44.4 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 60,197.78 บาท สวนผูมีรายไดต้ังแต 
20,001-30,000 บาท มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 60,700 บาทมากท่ีสุด รอยละ 36.1 โดยมีความ
เต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 61,246.89 บาท สวนผูมีรายไดต้ังแต 30,001-40,000 บาท มีความเต็มใจจาย ณ 
ระดับราคา 60,700 บาทมากท่ีสุด รอยละ 36.1 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 62,581.94 บาท สวน
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ผูมีรายไดต้ังแต 40,001-50,000 บาท มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 49,500 บาทมากท่ีสุด รอยละ 
59.3 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 66,028.15 บาท และผูมีรายไดมากกวา 50,000 บาท มีความเต็ม
ใจจาย ณ ระดับราคา 69,300 บาท มากท่ีสุดรอยละ 71.4 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 67,500 บาท 
ดังตารางท่ี 4.49 

เม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจายของระดับรายไดท่ีแตกตางกัน พบวา ระดับรายได
มากกวา 50,000บาท นั้นมีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับรายไดต้ังแต 40,001–
50,000 บาท ถัดมาเปนระดับรายไดต้ังแต 30,001–40,000 บาท ท้ังนี้จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา 
เม่ือระดับรายไดสูงข้ึน ผูใชรถยนตสวนบุคคลทั้งสองกลุมตัวอยางจะมีแนวโนมความเต็มใจท่ีจะจาย
คาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพิ่มข้ึน 

ตารางท่ี 4.49 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ระดับรายไดของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ  

หนวย : คน 

ระดับการศึกษา 
มูลคาที่เต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจ
จายเฉลี่ย 

(บาท) 
54,630 60,700 63,000 69,300 

รายไดไมเกิน 10,000 บาท 4 1 1 0 6 57,036.67 
 (66.7) (16.7) (16.7) (0) (100)  

รายไดต้ังแต 10,001–20,000 บาท 16 24 8 6 54 60,197.78 
 (29.6) (44.4) (14.8) (11.1) (100)  

รายไดต้ังแต 20,001–30,000 บาท 12 22 20 7 61 61,246.89 
  (19.7) (36.1) (32.8) (11.5) (100)  

รายไดต้ังแต 30,001–40,000 บาท 5 13 9 9 36 62,581.94 
 (13.9) (36.1) (25.0) (25.0) (100)  

รายไดต้ังแต 40,001–50,000 บาท 2 1 8 16 27 66,028.15 
 (7.4) (3.7) (29.6) (59.3) (100)  

รายไดมากกวา 50,000บาท 0 0 2 5 7 67,500.00 
 (0) (0) (28.6) (71.4) (100)  
รวม 39 61 48 43 191 61,974.71 

  (20.4) (31.9) (25.1) (22.5) (100)  
หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 
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4.6.6 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามขนาดเคร่ืองยนต 

เม่ือจําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV 
ตามขนาดเคร่ืองยนตของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวาผูมีขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 1,500 
ซีซี  มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56 สวนผูมีเคร่ืองยนต
ขนาด 1,501-1,800 ซีซี มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด รอยละ 41.3 สวนผูมี
เคร่ืองยนตขนาด 1,801-2,100 ซีซี มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 45,000 บาทมากท่ีสุด รอยละ 
51.7  และผูมีขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 2,100 ซีซี มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 49,500 บาทมาก
ท่ีสุด รอยละ 31.7 ดังตารางท่ี 4.50 และเม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจายของขนาดเคร่ืองยนตท่ี
ตางกัน พบวา เคร่ืองยนตขนาดสูงกวา 2,100 ซีซีนั้น มีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ขนาด 1,801-2,100 ซีซี  ถัดมาเปนขนาด 1,501-1,800 ซีซี มีคาความเต็มใจเฉลี่ยเทากับ 44,410.34, 
43,660.98, และ 41,017.50 บาท ตามลําดับ  จะสังเกตไดวาเม่ือขนาดเคร่ืองยนตของผูใชรถยนต
สูงข้ึน ผูใชรถยนตมีแนวโนมการยอมรับราคาท่ีเสนอท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวารถยนตท่ีมี
เคร่ืองยนตขนาดใหญ  คาใชจายคาน้ํามันจะสูงตามไปดวย ผูท่ีเสียคาใชจายคาน้ํามันสูงจึงมี
แนวโนมเต็มใจท่ีจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตมากข้ึน  

ตารางท่ี 4.50 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ขนาดเคร่ืองยนต ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ  

หนวย : คน 

ขนาดเคร่ืองยนต 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 

ไมเกิน 1,500 ซีซี 14 28 8 0 50 40,086.00 
 (28.0) (56.0) (16.0) (0) (100)  

ขนาด 1,501-1,800 ซีซี 22 33 21 4 80 41,017.50 
 (27.5) (41.3) (26.3) (5.0) (100)  

ขนาด 1,801-2,100 ซีซี 2 6 15 6 29 44,410.34 
  (6.9) (20.7) (51.7) (20.7) (100)  

ขนาดสูงกวา 2,100 ซีซี 8 10 10 13 41 43,660.98 
 (19.5) (24.4) (24.4) (31.7) (100)  

รวม 46 77 54 23 200 41,818.50 
  (23.0) (38.5) (27.0) (11.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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สวนมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV ตาม
ขนาดเคร่ืองยนตของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ จากตารางท่ี 4.51 พบวาผูมีขนาดเคร่ืองยนต
ไมเกิน 1,500 ซีซี  มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 60,700 บาทและ 54,630 บาทมากท่ีสุดในจํานวน
เทากัน คิดเปนรอยละ 38.2  สวนผูมีเคร่ืองยนตขนาด 1,501-1,800 ซีซี มีความเต็มใจจาย ณ ระดับ
ราคา 60,700 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.5 สวนผูมีเคร่ืองยนตขนาด 1,801-2,100 ซีซี มีความ
เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 63,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.5  และผูมีขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 
2,100 ซีซี มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 69,300 บาทมากท่ีสุด รอยละ 72.1 และเม่ือพิจารณาดูคา
ความเต็มใจจายของขนาดเคร่ืองยนตท่ีตางกัน พบวา เคร่ืองยนตขนาดสูงกวา 2,100 ซีซีนั้น มีความ
เต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขนาด 1,801-2,100 ซีซี  ถัดมาเปนขนาด 1,501-1,800 ซีซี มีคา
ความเต็มใจเฉล่ียเทากับ 66,515.12, 63,378.18, และ 60,540.89 บาท ตามลําดับ  จะสังเกตไดวาเม่ือ
ขนาดเคร่ืองยนตของผูใชรถยนตสูงข้ึน ผูใชรถยนตระบบฉีดกาซมีแนวโนมการยอมรับราคาท่ีเสนอ
ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผูใชรถยนตระบบดูดกาซ 

ตารางท่ี 4.51 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ขนาดเคร่ืองยนตของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ  

หนวย : คน 

ขนาดเคร่ืองยนต 
มูลคาที่เต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 

ไมเกิน 1,500 ซซีี 13 13 7 1 34 59,105.59 
 (38.2) (38.2) (20.6) (2.9) (100)  

ขนาด 1,501-1,800 ซีซ ี 21 48 26 6 101 60,540.89 
 (20.8) (47.5) (25.7) (5.9) (100)  

ขนาด 1,801-2,100 ซีซ ี 4 1 10 7 22 63,378.18 
  (18.2) (4.5) (45.5) (31.8) (100)  

ขนาดสูงกวา 2,100 ซีซ ี 5 1 6 31 43 66,515.12 
 (11.6) (2.3) (14.0) (72.1) (100)  

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
  (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.6.7 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามระยะทางการใชรถยนตตอวัน 

จากตารางท่ี 4.52 จําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใช
ระบบกาซ NGV ตามระยะทางการใชรถยนตตอวันของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวา ผูท่ี
ใชรถยนตเดินทางโดยเฉล่ียตอวันไมเกิน 50 ก.ม. เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 46.8 โดยมีความเต็มใจจายเฉลี่ยอยูท่ี 40,914.94 บาท โดยผูท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ีย
ต้ังแต 51-70 ก.ม. ตอวัน เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 45,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.2 โดยมี
ความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 42,505.15 บาท สวนผูท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียต้ังแต 71-90 ก.ม. ตอวัน 
เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.5 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 
41,704.05 บาท และผูท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียมากกวา 90 ก.ม.ตอวัน เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 
40,500 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.3 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 43,325 บาท  

เม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจายของระยะทางท่ีใชรถยนตตอวันท่ีแตกตางกัน พบวา ผู
ท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียมากกวา 90 ก.ม.ตอวัน นั้นมีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผู
ท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียต้ังแต 51-70 ก.ม. ตอวัน ถัดมาเปนผูท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียต้ังแต 71-
90 ก.ม. ตอวัน  
ตารางท่ี 4.52 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม

ระยะทางการใชรถยนตตอวนั ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ  
หนวย : คน 

ระยะทางการใชรถยนตตอวัน 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 

ระยะทางไมเกิน 50 ก.ม. 21 36 14 6 77 40,914.94 
 (27.3) (46.8) (18.2) (7.8) (100)  

ระยะทางต้ังแต 51-70 ก.ม. 13 20 28 7 68 42,505.15 
 (19.1) (29.4) (41.2) (10.3) (100)  

ระยะทางต้ังแต 71-90 ก.ม. 9 15 8 5 37 41,704.05 
  (24.3) (40.5) (21.6) (13.5) (100)  

ระยะทางมากกวา 90 ก.ม. 3 6 4 5 18 43,325.00 
 (16.7) (33.3) (22.2) (27.8) (100)  

รวม 46 77 54 23 200 41,818.50 
  (23.0) (38.5) (27.0) (11.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 
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สวนมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV ตาม
ระยะทางการใชรถยนตตอวันของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ ตามตารางท่ี 4.53 พบวา ผูท่ีใช
รถยนตเดินทางโดยเฉล่ียตอวันไมเกิน 50 ก.ม. เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาทมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 32 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 60,977.60 บาท โดยผูท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียต้ังแต 51-
70 ก.ม. ตอวัน เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 60,700 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.9 โดยมีความเต็มใจ
จายเฉล่ียอยูท่ี 62,031.82 บาท สวนผูท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียต้ังแต 71-90 ก.ม. ตอวัน เต็มใจจาย ณ 
ระดับราคา 63,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 63,151.50บาท 
และผูท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียมากกวา 90 ก.ม.ตอวัน เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 69,300 บาทมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.3 โดยมีความเต็มใจจายเฉล่ียอยูท่ี 65,985.71 บาท เม่ือพิจารณาดูคาความเต็ม
ใจจายของระยะทางท่ีใชรถยนตตอวันท่ีแตกตางกัน พบวา ผูท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียมากกวา 90 
ก.ม.ตอวัน นั้นมีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูท่ีใชรถยนตระยะทางเฉล่ียต้ังแต 71-90 
ก.ม. ตอวัน ถัดมาเปนระยะทางเฉล่ียต้ังแต 51-70 ก.ม. ตอวัน จะเห็นไดวา ระดับราคาท่ีเต็มใจจายของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคลกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ ข้ึนอยูกับระยะทางท่ีใชรถยนตในการ
เดินทางเฉล่ียตอวัน เม่ือระยะทางท่ีใชรถตอวันเพิ่มข้ึน ระดับราคาท่ีเต็มใจจายจะเพิ่มข้ึนตามไปดวย  

ตารางท่ี 4.53 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ระยะทางการใชรถยนตตอวนั ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ  

หนวย : คน 

ระยะทางการใชรถยนตตอวัน 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 

ระยะทางไมเกิน 50 ก.ม. 32 29 18 21 100 60,977.60 
 (32.0) (29.0) (18.0) (21.0) (100)  

ระยะทางต้ังแต 51-70 ก.ม. 10 27 16 13 66 62,031.82 
 (15.2) (40.9) (24.2) (19.7) (100)  

ระยะทางต้ังแต 71-90 ก.ม. 1 6 9 4 20 63,151.50 
  (5.0) (30.0) (45.0) (20.0) (100)  

ระยะทางมากกวา 90 ก.ม. 0 1 6 7 14 65,985.71 
 (0) (7.0) (42.9) (50.0) (100)  

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
  (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 
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4.6.8 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามคาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือน 

จากตารางท่ี 4.54 จําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบ
กาซ NGV ตามคาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือนของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวา ผูท่ีใช
รถยนตท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือนไมเกิน 4,000 บาท เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.9 โดยผูท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือน ต้ังแต 4,001-6,000 บาท เต็มใจจาย ณ 
ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.7 สวนผูท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือน ต้ังแต 
6,001-8,000 บาท เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 45,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.5 และผูท่ีมี
คาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือนมากกวา 8,000 บาท เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 49,500 บาทมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 39.1 เม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจายตามคาใชคาน้ํามัน พบวา ผูใชรถยนตท่ีจายคาน้ํามัน
มากกวา 8,000 บาทตอเดือนนั้น มีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือจายคาน้ํามันต้ังแต 
6,001-8,000 บาท ถัดมาจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001-6,000 บาท มีคาความเต็มใจเฉล่ียเทากับ 44,863.04, 
43,012.50  และ 41,307.69 บาท ตามลําดับ จะเห็นไดวา คาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือนของกลุมผูใช
กาซ NGV ระบบดูดกาซ มีผลตอความเต็มใจจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนต โดยผูท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันตอ
เดือนสูง มีแนวโนมในการยอมรับราคาท่ีเสนอสูงข้ึนมากกวาผูท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันตอเดือนตํ่า 

ตารางท่ี 4.54 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
คาใชจายคาน้าํมันรถตอเดือน ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

หนวย : คน 

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 

คาใชจายคานํ้ามันรถตอเดือน 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
ราคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย(บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 

ไมเกิน 4,000 บาท 15 28 7 1 51 40,102.94 
 (29.4) (54.9) (13.7) (2.0) (100)  

ต้ังแต 4,001-6,000 บาท 20 31 22 5 78 41,307.69 
 (25.6) (39.7) (28.2) (6.4) (100)  

ต้ังแต 6,001-8,000 บาท 8 14 18 8 48 43,012.50 
  (16.7) (29.2) (37.5) (16.7) (100)  

มากกวา 8,000 บาท 3 4 7 9 23 44,863.04 
 (13.0) (17.4) (30.4) (39.1) (100)  

รวม 46 77 54 23 200 41,818.50 
  (23.0) (38.5) (27.0) (11.5) (100)  
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สวนมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนก
ตามคาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือนของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ จากตารางท่ี 4.55 พบวา ผู
ท่ีใชรถยนตท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือนไมเกิน 4,000 บาท เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 60,700 
บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.9 โดยผูท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือน ต้ังแต 4,001-6,000 บาท 
เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 60,700 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.7 สวนผูท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันรถ
ตอเดือน ต้ังแต 6,001-8,000 บาท เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 63,000 บาท และ 69,300 บาทมากท่ีสุด 
ในจํานวนท่ีเทากันคิดเปนรอยละ 46.4 และผูท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือนมากกวา 8,000 บาท 
เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 69,300 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75 เม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจาย
ตามคาใชคาน้ํามัน พบวา ผูใชรถยนตท่ีจายคาน้ํามันมากกวา 8,000 บาทตอเดือนนั้น มีความเต็มใจจาย
เฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือจายคาน้ํามันต้ังแต 6,001-8,000 บาท ถัดมาจายคาน้ํามันต้ังแต 4,001-
6,000 บาท มีคาความเต็มใจเฉล่ียเทากับ 67,533.33, 65,760.71  และ 61,800.71 บาท ตามลําดับ จะ
เห็นไดวา คาใชจายคาน้ํามันรถตอเดือนของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ มีผลตอความเต็มใจ
จายคาดัดแปลงเครื่องยนต โดยผูท่ีมีคาใชจายคาน้ํามันตอเดือนสูง มีแนวโนมในการยอมรับราคาท่ี
เสนอสูงข้ึน เชนเดียวกับกลุมผูใชรถยนตระบบดูดกาซ 

ตารางท่ี 4.55 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
คาใชจายคาน้าํมันรถตอเดือน ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ  

หนวย : คน 

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 

คาใชจายคานํ้ามันรถตอเดือน 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 

ไมเกิน 4,000 บาท 24 26 8 4 62 59,201.94 
 (38.7) (41.9) (12.9) (6.5) (100)  

ต้ังแต 4,001-6,000 บาท 19 34 26 19 98 61,800.71 
 (19.4) (34.7) (26.5) (19.4) (100)  

ต้ังแต 6,001-8,000 บาท 0 2 13 13 28 65,760.71 
  (0) (7.1) (46.4) (46.4) (100)  

มากกวา 8,000 บาท 0 1 2  9 12 67,533.33 
 (0) (8.3) (16.7) (75.0) (100)  

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
  (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)  
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4.6.9 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามคาความรูความเขาใจ 

จากตารางท่ี 4.56 จําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใช
ระบบกาซ NGV ตามคารอยละของคําตอบท่ีถูกตองในเร่ืองเกี่ยวกับกาซ NGV ของกลุมผูใชกาซ 
NGV ระบบดูดกาซ พบวา ผูท่ีใชรถยนตท่ีตอบถูกตองรอยละ 38 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 
บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.7 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 39,150 บาท โดยผูท่ีตอบ
ถูกตองรอยละ 50 เต็มใจจาย ทุกระดับในจํานวนท่ีเทากันรอยละ 25 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ีย
เทากับ 42,862.50 บาท สวนผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 63 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมาก
ท่ีสุด รอยละ 45.1 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 40,729.41 บาท ผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 75 
เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.9 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ีย
เทากับ 41,457.56 บาท ผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 88 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 41 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 43,188.46 บาท และผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 
100 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาท 45,000 บาท และ 49,500บาทในจํานวนท่ีเทากัน คิดเปน
รอยละ 33.3โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 45,000 บาท 

เม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจายของคารอยละของคําตอบท่ีถูกตองของผูใชรถยนต
สวนบุคคลกลุมตัวอยาง พบวา ผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 100 นั้นมีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 88 ถัดมาเปนผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 50 จะเห็นไดสําหรับกลุม
ผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซนั้น เม่ือระดับความรูความเขาใจมากข้ึนสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจาย
ในระดับราคาท่ีสูงข้ึน  
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ตารางท่ี 4.56 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
คารอยละของคําตอบท่ีถูกตอง ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

หนวย : คน 

รอยละของคําตอบท่ีตอบถูกตอง 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉล่ีย (บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 

รอยละ 38 1 2 0 0 3 39,150.00 
 (33.3) (66.7) (0) (0) (100)  

รอยละ 50 3 3 3 3 12 42,862.50 
 (25.0) (25.0) (25.0) (25.0) (100)  

รอยละ 63 16 23 7 5 51 40,729.41 
 (31.4) (45.1) (13.7) (9.8) (100)  

รอยละ 75 23 30 27 6 86 41,457.56 
 (26.7) (34.9) (31.4) (7.0) (100)  

รอยละ 88 3 16 14 6 39 43,188.46 
 (7.7) (41.0) (35.9) (15.4) (100)  

รอยละ 100 0 3 3 3 9 45,000.00 
 (1) (33.3) (33.3) (33.3) (100)  

รวม 46 77 54 23 200 41,818.50 
  (23.0) (38.5) (27.0) (11.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 

และเม่ือจําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเครื่องยนตเพื่อใชระบบกาซ 
NGV ตามคารอยละของคําตอบท่ีถูกตองในเร่ืองเกี่ยวกับกาซ NGV ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบ
ฉีดกาซ พบวา ผูท่ีใชรถยนตท่ีตอบถูกตองรอยละ 38 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาทมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 100 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 54,630 บาท โดยผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 
50 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาทมากท่ีสุด รอยละ 41.7 มูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 
59,462.50บาท สวนผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 63 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 60,700 บาทมากท่ีสุด รอย
ละ 32.8 มูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 60,946.07บาท ผูท่ีมีตอบถูกตองรอยละ 75 เต็มใจจาย ณ 
ระดับราคา 60,700 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.8 มูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 62,375.40
บาท ผูท่ีมีตอบถูกตองรอยละ 88 เต็มใจจาย ณ ระดับราคา 69,300 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.4 
และมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 62,903.44บาท ผูท่ีมีตอบถูกตองรอยละ100 เต็มใจจาย ณ 
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ระดับราคา 69,300บาท คิดเปนรอยละ 57.1 มูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 64,747.14 บาท ดัง
ตารางท่ี 4.57  

เม่ือพิจารณาดูคาความเต็มใจจายของคารอยละของคําตอบท่ีถูกตองของผูใชรถยนต
สวนบุคคลกลุมตัวอยาง พบวา ผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 100 นั้นมีความเต็มใจจายเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 88 ถัดมาเปนผูท่ีตอบถูกตองรอยละ 75 จะเห็นไดสําหรับกลุม
ผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซนั้น เม่ือระดับความรูความเขาใจมากข้ึนสงผลตอความเต็มใจท่ีจะจาย
ในระดับราคาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีวา หากผูใชรถยนตสวนบุคคลมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกาซ NGV เปนอยางดี จะทราบถึงคุณประโยชนของการใชเปนพลังงานทดแทน
น้ํามันเช้ือเพลิง ดังนั้นจึงจะมีความเต็มใจท่ีจะจายสําหรับคาติดต้ังระบบกาซ NGV ในรถยนตสูง
กวาผูใชรถยนตท่ีไมทราบหรือไมเขาใจในขอมูลดังกลาว 

ตารางท่ี 4.57 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
คารอยละของคําตอบท่ีถูกตอง ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ 

หนวย : คน 

รอยละของคําตอบท่ีตอบถูกตอง 
มูลคาท่ีเต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาท่ีเต็มใจ
จายเฉล่ีย (บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 

รอยละ 38 1 0 0 0 1 54,630.00 
 (100.0) (0) (0) (0) (100)  

รอยละ 50 5 3 3 1 12 59,462.50 
 (41.7) (25.0) (25.0) (8.3) (100)  

รอยละ 63 17 20 14 10 61 60,946.07 
 (27.9) (32.8) (23.0) (16.4) (100)  

รอยละ 75 12 32 24 19 87 62,375.40 
 (13.8) (36.8) (27.6) (21.8) (100)  

รอยละ 88 7 6 8 11 32 62,903.44 
 (21.9) (18.8) (25.0) (34.4) (100)  

รอยละ 100 1 2 0 4 7 64,747.14 
 (14.3) (28.6) (0) (57.1) (100)  

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
  (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ที่มา : จากการศึกษา 
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4.6.10 มูลคาความเตม็ใจท่ีจะจาย จําแนกตามระดับความเชื่อม่ันตอระบบโครงสรางพืน้ฐาน 

เม่ือจําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV 
ตามระดับความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวา 
กลุมตัวอยางท่ีไมมีความเช่ือม่ัน มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 36,450 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 41.1 รองลงมาเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 45,000 บาท รอยละ 34.2 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ีย 
เทากับ 40,746.58 บาท สวนผูท่ีมีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน มีเต็มใจจาย ณ ระดับ
ราคา 40,500 บาท คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมามีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 45,000 บาท หรือ
รอยละ 22.8 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ีย เทากับ 42,434.65 บาท ดังตารางท่ี 4.58  

เม่ือพิจารณามูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีความเชื่อม่ันตอ
ระบบโครงสรางพื้นฐาน กับกลุมตัวอยางท่ีไมมีความเช่ือม่ัน จะเห็นวา กลุมท่ีมีความเช่ือม่ันมีความ
เต็มใจท่ีจะจายในราคาเสนอท่ีสูงข้ึนมากกวากลุมท่ีไมมีความเช่ือม่ัน  

ตารางท่ี 4.58 เพื่อมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ระดับความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

หนวย : คน 

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
 
 

 

ระดับความเชื่อมั่น 
มูลคาที่เต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉลีย่ (บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 

ไมเช่ือมั่น 30 15 25 3 73 40,746.58 
 (41.1) (20.5) (34.2) (4.1) (100)  

เช่ือมั่น 16 62 29 20 127 42,434.65 
 (12.6) (48.8) (22.8) (15.7) (100)  

รวม 46 77 54 23 200 41,818.50 
  (23.0) (38.5) (27.0) (11.5) (100)  
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เม่ือจําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV 
ตามระดับความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ พบวา 
กลุมตัวอยางท่ีไมมีความเช่ือม่ัน มีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 37.9 รองลงมาเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 63,000 บาท รอยละ 26.4 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ีย 
เทากับ 59,895.29 บาท สวนผูท่ีมีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน มีความเต็มใจจาย ณ 
ระดับราคา 60,700 บาท คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมามีความเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 69,300 บาท 
รอยละ 31.9 โดยมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ีย เทากับ 63,431.86 บาท ดังตารางท่ี 4.59 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียกลุมตัวอยางท่ีมีความ
เช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน กับกลุมตัวอยางท่ีไมมีความเช่ือม่ัน จะเห็นวา กลุมท่ีมีความ
เช่ือม่ันมีการยอมรับราคาเสนอท่ีสูงข้ึนมากกวากลุมท่ีไมมีความเช่ือม่ัน เชนเดียวกับกลุมผูใชกาซ 
NGV ระบบดูดกาซ 

ตารางท่ี 4.59 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม 
ระดับความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ 

หนวย : คน 

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 

 

 

ระดับความเชื่อมั่น 
มูลคาที่เต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉลีย่ (บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 

ไมเช่ือมั่น 33 22 23 9 87 59,895.29 
 (37.9) (25.3) (26.4) (10.3) (100)  

เช่ือมั่น 10 41 26 36 113 63,431.86 
 (8.8) (36.3) (23.0) (31.9) (100)  

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
  (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)  
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4.6.11 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย จําแนกตามความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของ
สมรรถนะเคร่ืองยนต  

เม่ือจําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV 
ตามความคิดเห็นในเร่ืองของความแตกตางระหวางสมรรถนะของเคร่ืองท่ีใชกาซ NGV และรถยนต
ท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวา ผูท่ีใชรถยนตกลุมตัวอยางท่ีเห็น
วารถยนตท่ีใชเช้ือเพลิงตางกันมีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน มีเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาท
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมาเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 45,000 บาท หรือรอยละ 28.4 โดย
มีมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 43,175.68 บาท สวนผูท่ีใชรถยนตกลุมตัวอยางท่ีเห็นวารถยนต
ท่ีใชเช้ือเพลิงตางกันมีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน มีเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 40,500 บาทมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 39.7 รองลงมาเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 36,450 บาท หรือรอยละ 28.6  โดยมีมูลคาความ
เต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 40,698.43 บาท ดังตารางท่ี 4.60 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของมูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียระหวางกลุมตัวอยางท่ี
มีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชเช้ือเพลิงตางกันมีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน กับกลุมตัวอยางท่ีคิดวามี
สมรรถนะท่ีแตกตางกัน จะเห็นวา กลุมท่ีมีความเห็นวาไมมีความแตกตางมีการยอมรับราคาเสนอท่ี
สูงข้ึนมากกวากลุมท่ีคิดวามีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน 

ตารางท่ี 4.60 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ระดับความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะเคร่ืองยนต ของกลุมผูใชกาซ 
NGV ระบบดดูกาซ 

หนวย : คน 

ความคิดเห็น 
มูลคาที่เต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉลีย่ (บาท) 36,450 40,500 45,000 49,500 

ไมแตกตาง 10 27 21 16 74 43,175.68 
 (13.5) (36.5) (28.4) (21.6) (100)  

แตกตาง 36 50 33 7 127 40,698.43 
 (28.6) (39.7) (26.2) (5.6) (100)  

รวม 46 77 54 23 200 41,818.50 
  (23.0) (38.5) (27.0) (11.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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เม่ือจําแนกมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV 
ตามความคิดเห็นในเร่ืองของความแตกตางระหวางสมรรถนะของเคร่ืองท่ีใชกาซ NGV และรถยนต
ท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง ของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ พบวา ผูท่ีใชรถยนตกลุมตัวอยางท่ีเห็น
วารถยนตที่ใชเช้ือเพลิงตางกันมีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน มีเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 60,700 บาท
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมาเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 69,300 บาท หรือรอยละ 35.5 โดย
มูลคาความเต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 63,828.87 บาท สวนผูท่ีใชรถยนตกลุมตัวอยางท่ีเห็นวารถยนตท่ี
ใชเช้ือเพลิงตางกันมีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน มีเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 54,630 บาทมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 29 รองลงมาเต็มใจจาย ณ ระดับราคา 63,000 บาท หรือรอยละ 28.3  โดยมูลคาความ
เต็มใจจายเฉล่ียเทากับ 61,023.91 บาท ดังตารางท่ี 4.61 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของมูลคาความเต็มใจเฉล่ียระหวางกลุมตัวอยางท่ีมี
ความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชเช้ือเพลิงตางกันมีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน กับกลุมตัวอยางท่ีคิดวามี
สมรรถนะท่ีแตกตางกัน จะเห็นวา กลุมท่ีมีความเห็นวาไมมีความแตกตางมีการยอมรับราคาเสนอท่ี
สูงข้ึนมากกวากลุมท่ีคิดวามีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน เชนเดียวกับกลุมผูใชกาซระบบดูดกาซ 

ตารางท่ี 4.61 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV จําแนกตาม
ระดับความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะเคร่ืองยนต ของกลุมผูใชกาซ 
NGV ระบบฉีดกาซ 

หนวย : คน 

ความคิดเห็น 
มูลคาที่เต็มใจจาย (บาท) 

รวม 
มูลคาเต็มใจจาย
เฉลีย่ (บาท) 54,630 60,700 63,000 69,300 

ไมแตกตาง 3 27 10 22 62 63,828.87 
 (4.8) (43.5) (16.1) (35.5) (100)  

แตกตาง 40 36 39 23 138 61,023.91 
 (29.0) (26.1) (28.3) (16.7) (100)  

รวม 43 63 49 45 200 61,893.45 
  (21.5) (31.5) (24.5) (22.5) (100)  

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือคารอยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.7  ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวนบุคคล 

 ในสวนนี้เปนการวิเคราะหผลการศึกษาวา ปจจัยใดบางมีอิทธิพลหรือเปนตัวกําหนดมูลคา
ความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตของผูใชรถยนตสวนบุคคล โดยเปนการนําเสนอในสวน
ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางในการเลือกตอบรับหรือปฏิเสธ  ณ ระดับ
ราคาท่ีเสนอ รวมถึงในสวนของสมการมูลคาความเต็มใจจาย (WTP) ในรูปแบบของสมการมูลคา
ความเต็มใจจายของผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ และสมการมูลคา
ความเต็มใจจายของผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ และการประมาณ
มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวนบุคคลท้ัง 2 กลุมตัวอยาง 

4.7.1  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับหรือปฏิเสธ ณ ระดับราคาท่ีเสนอ 

หลังจากท่ีไดเสนอราคาคาติดต้ังระบบกาซ NGV ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
เต็มใจหรือ ไมเต็มใจจายในแตละระดับราคาท่ีเสนอแลว จากนั้นไดมีการสอบถามถึงเหตุผลหรือ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายหรือไมเต็มใจจายของกลุมผูใชกาซ NGV ท้ังสองระบบ ไดผล
การศึกษาดังนี้ 

กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ พบวากลุมตัวอยางท่ีเต็มใจจายท้ังสองระดับราคา 
(ราคาเสนอคร้ังแรก 45,000 บาท ราคาเสนอคร้ังท่ีสอง 45,000 บาท) จํานวน 23 คน สวนใหญตอบ
เหตุผลท่ีเต็มใจจายวา การใชกาซ NGV ไมมีผลกระทบตอเคร่ืองยนตและส่ิงแวดลอม รอยละ 26.1 
ของผูท่ีเต็มใจจายท้ังหมด รองลงมา คือ การใชรถยนตในการเดินทางระยะไกลเปนประจํา และมี
งบประมาณเพียงพอ ในจํานวนเทากัน คือรอยละ 21.7 สวนเหตุผลอ่ืน ๆ ไดแก ราคากาซถูกกวาราคา
น้ํามันเบนซิน และราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ีเหมาะสม รอยละ 17.4 และ 13 ตามลําดับ    

สวนกลุมตัวอยางท่ีไมเต็มใจจาย ณ ระดับราคาแรก แตเต็มใจจาย ณ ระดับราคาท่ี
ลดลง (ราคาเสนอคร้ังแรก 45,000 บาท ราคาเสนอคร้ังท่ีสอง 40,500 บาท) จํานวน 77 คน พบวาสวน
ใหญไดใหเหตุผลท่ีเต็มใจจายวา ราคากาซถูกกวาราคานํ้ามันเบนซิน รอยละ 42.9 ของผูท่ีเต็มใจจาย
ท้ังหมด รองลงมา คือ การใชรถยนตในการเดินทางระยะไกลเปนประจํา และ ราคาคาติดต้ังท่ีเสนอ
อยูในระดับท่ีเหมาะสม รอยละ 23.4 และ 15.6 ตามลําดับ สวนเหตุผลอ่ืน ๆ ไดแก มีงบประมาณ
เพียงพอ รอยละ 11.7 เช่ือม่ันในระบบโครงสรางพื้นฐาน และการใชกาซ NGV ไมมีผลกระทบตอ
เคร่ืองยนตและส่ิงแวดลอม รอยละ 3.9 และ 2.6 ตามลําดับ จะเห็นไดวา กลุมท่ีตอบเต็มใจจายท้ังสอง
ระดับราคาสวนใหญใหความสําคัญตอระบบเคร่ืองยนตและส่ิงแวดลอม แตกลุมท่ีตอบเต็มใจจาย ณ 
ระดับราคาท่ีลดลงใหความสําคัญตอราคาของกาซท่ีถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิง ดังตารางท่ี 4.62 
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ตารางท่ี 4.62 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับ ณ  ระดับราคาท่ีเสนอของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบ
ดูดกาซ 

หนวย : คน 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการยอมรับระดับราคาที่เสนอ 
เต็มใจ : เต็มใจ ไมเต็มใจ : เต็มใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ีเหมาะสม 
มีงบประมาณเพียงพอ 
ราคากาซถูกกวาราคานํ้ามันเบนซิน 
ใชรถยนตในการเดินทางระยะไกลเปนประจํา 
ไมมีผลกระทบตอเครื่องยนตและสิ่งแวดลอม 
เช่ือมั่นในระบบโครงสรางพ้ืนฐาน   

3 
 5 

4 
5 
6 
0 

13.0 
21.7 
17.4 
21.7 
26.1 

0 

12 
9 
33 
18 
2 
3 

15.6 
11.7 
42.9 
23.4 
2.6 
3.9 

รวม 23 100.0 77 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 ในดานปจจัยท่ีทําใหไมเต็มใจท่ีจายของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ จากตาราง
ท่ี 4.63 พบวาจากกลุมตัวอยางท่ีเต็มใจจายระดับราคาแรก และไมเต็มใจ ณ ระดับราคาท่ีเพิ่มข้ึน 
(ราคาเสนอคร้ังแรก 45,000 บาท ราคาเสนอคร้ังท่ีสอง 49,500 บาท)จํานวน 54 คน สวนใหญตอบ
เหตุผลท่ีไมเต็มใจจายวา ราคาคาติดตั้งท่ีเสนออยูในระดับท่ีสูงเกินไป รอยละ 57.4 ของผูท่ีไมเต็มใจ
จายท้ังหมด รองลงมา คือ มีงบประมาณไมเพียงพอ และ ไมเช่ือม่ันในระบบโครงสรางพื้นฐาน ใน
จํานวนเทากัน คือรอยละ 13 สวนเหตุผลอ่ืนๆ ไดแก ราคากาซไมแตกตางจากราคาน้ํามันเบนซิน
รอยละ 9.3 การใชกาซมีผลกระทบตอเคร่ืองยนตอายุส้ันลงและมีความกังวลในเร่ืองความปลอดภัย 
รอยละ 3.7 

 สวนกลุมตัวอยางท่ีไมเต็มใจจาย ณ ระดับราคาแรกและระดับราคาท่ีลดลง(ราคา
เสนอครั้งแรก 45,000 บาท ราคาเสนอคร้ังท่ีสอง 40,500 บาท) มีจํานวนท้ังหมด 46 คน พบวาสวน
ใหญตอบเหตุผลท่ีไมเต็มใจจายวา ราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ีสูงเกินไป และราคากาซไม
แตกตางจากราคาน้ํามัน ในจํานวนท่ีเทากันรอยละ 30.4 ของผูท่ีไมเต็มใจจายท้ังหมด รองลงมา คือ 
การใชกาซมีผลกระทบตอเคร่ืองยนตอายุส้ันลง รอยละ 17.4 และเหตุผลอ่ืน ๆ คือน้ํามันมีราคา
ลดลงทําใหการคืนทุนคาติดต้ังชาลง รอยละ 8.7 นอกจากนี้ ไดแก การมีงบประมาณไมเพียงพอ การ
ไมเช่ือม่ันในระบบโครงสรางพื้นฐาน และมีความกังวลในเร่ืองความปลอดภัย มีจํานวนเทากัน รอย
ละ 4.3 จะเห็นไดวา กลุมท่ีตอบไมเต็มใจจายในระดับราคาที่สอง และไมเต็มใจจายท้ังสองระดับ
ราคา สวนใหญเห็นวาราคาท่ีเสนอสูงเกินไป  
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ตารางท่ี 4.63  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกตอบปฏิเสธ ณ ระดับราคาที่เสนอของกลุมผูใชกาซ 
NGV ระบบดูดกาซ 

หนวย : คน 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตอบปฏิเสธ 
ระดับราคาที่เสนอ 

เต็มใจ : ไมเต็มใจ ไมเต็มใจ : ไมเต็มใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ีสูงเกินไป 
มีงบประมาณไมเพียงพอ 
ราคากาซไมแตกตางจากราคานํ้ามันเบนซิน 
การใชกาซมีผลกระทบตอเครื่องยนตอายุสั้นลง 
ไมเช่ือมั่นในระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย 
เหตุผลอื่นๆ 

31 
7 
5 
2 
7 
2 
0 

57.4 
13.0 
9.3 
3.7 
13.0 
3.7 
0 

14 
2 
14 
8 
2 
2 
4 

30.4 
4.3 
30.4 
17.4 
4.3 
4.3 
8.7 

รวม 54 100.0 46 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 ดานปจจัยท่ีทําใหเต็มใจจายของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ จากตารางท่ี 4.64 
พบวากลุมตัวอยางท่ีเต็มใจจายท้ังสองระดับราคา(ราคาเสนอคร้ังแรก 63,000 บาท ราคาเสนอคร้ังท่ี
สอง 69,300 บาท)จํานวน 45 คน สวนใหญไดใหเหตุผลท่ีเต็มใจจายวา การใชรถยนตในการ
เดินทางระยะไกลเปนประจํา รอยละ 26.7 รองลงมา คือราคากาซถูกกวาราคาน้ํามันเบนซิน และ
ราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ีเหมาะสม ในจํานวนเทากัน คือรอยละ 24.4 สวนเหตุผลอ่ืน ๆ 
ไดแก มีงบประมาณเพียงพอ รอยละ 17.8 เช่ือม่ันในระบบโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 4.4 และการ
ใชกาซ NGV ไมมีผลกระทบตอเคร่ืองยนตและส่ิงแวดลอม รอยละ 2.2  

 สวนกลุมกลุมตัวอยางท่ีไมเต็มใจจาย ณ ระดับราคาแรก แตเต็มใจจาย ณ ระดับราคา
ท่ีลดลง (ราคาเสนอคร้ังแรก 63,000 บาท ราคาเสนอคร้ังท่ีสอง 60,700 บาท)จํานวน 63 คน พบวา
สวนใหญไดใหเหตุผลท่ีเต็มใจจายวา ราคากาซถูกกวาราคาน้ํามันเบนซิน รอยละ 38.1 ของผูท่ีเต็ม
ใจจายท้ังหมด รองลงมา คือ การใชรถยนตในการเดินทางระยะไกลเปนประจํา รอยละ 22.2 และ มี
งบประมาณเพียงพอ รอยละ 19 สวนเหตุผลอ่ืน ๆ ไดแกราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ี
เหมาะสม รอยละ 11.1 ไมมีผลกระทบตอเครื่องยนตและส่ิงแวดลอม รอยละ 9.5 จะเห็นไดวา กลุม
ท่ีตอบเต็มใจจายท้ังสองระดับราคาสวนใหญเปนผูใชรถยนตเดินทางระยะไกลเปนประจําซ่ึงอาจมี
ภาระคาน้ํามันท่ีราคาสูง แตกลุมท่ีตอบเต็มใจจาย ณ ระดับราคาท่ีลดลงใหความสําคัญตอราคาของ
กาซท่ีถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิง ซ่ึงจะชวยใหประหยัดคาใชจายได 
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ตารางท่ี 4.64 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตอบรับ ณ ระดับราคาท่ีเสนอของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบ
ฉีดกาซ 

หนวย : คน 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการยอมรับระดับราคาที่เสนอ 
เต็มใจ : เต็มใจ ไมเต็มใจ : เต็มใจ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ีเหมาะสม 
มีงบประมาณเพียงพอ 
ราคากาซถูกกวาราคานํ้ามันเบนซิน 
ใชรถยนตในการเดินทางระยะไกลเปนประจํา 
ไมมีผลกระทบตอเครื่องยนตและสิ่งแวดลอม 
เช่ือมั่นในระบบโครงสรางพ้ืนฐาน   

11 
8 
11 
12 
1 
2 

24.4 
17.8 
24.4 
26.7 
2.2 
4.4 

7 
12 
24 
14 
6 
0 

11.1 
19.0 
38.1 
22.2 
9.5 
0 

รวม 45 100.0 63 100.0 
ที่มา : จากการศึกษา 

ในขณะท่ีปจจัยท่ีทําใหไมเต็มใจจายของกลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ จากตาราง
ท่ี 4.65 พบวากลุมตัวอยางท่ีเต็มใจจายระดับราคาแรก และไมเต็มใจ ณ ระดับราคาท่ีเพิ่มข้ึน(ราคา
เสนอคร้ังแรก 63,000 บาท ราคาเสนอคร้ังท่ีสอง 69,300 บาท) จํานวน 49 คน สวนใหญตอบเหตุผลท่ี
ไมเต็มใจจายวา ราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ีสูงเกินไป รอยละ 46.9 ของผูท่ีไมเต็มใจจาย
ท้ังหมด รองลงมา คือ มีงบประมาณไมเพียงพอ และราคากาซไมแตกตางจากราคานํ้ามันเบนซิน รอย
ละ 14.3 สวนเหตุผลอ่ืน ๆ ไดแก การใชกาซมีผลกระทบตอเคร่ืองยนตอายุส้ันลงและมีความกังวลใน
เร่ืองความปลอดภัย ในจํานวนเทากัน คือรอยละ 8.2 ไมเช่ือม่ันในระบบโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 
6.1 และเหตุผลอ่ืนๆ ไดแก ระยะเวลาในการคืนทุนคาติดต้ังนานเกินไป รอยละ 2 

สวนกลุมตัวอยางท่ีไมเต็มใจจาย ณ ระดับราคาแรกและระดับราคาท่ีลดลง(ราคาเสนอ
คร้ังแรก 63,000 บาท ราคาเสนอคร้ังท่ีสอง 60,700 บาท) จํานวน 43 คน พบวาสวนใหญตอบเหตุผล
ท่ีไมเต็มใจจายวา ราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ีสูงเกินไป รอยละ 32.6 ของผูท่ีไมเต็มใจจาย
ท้ังหมด รองลงมา คือ การใชกาซมีผลกระทบตอเคร่ืองยนตอายุส้ันลง รอยละ 23.3 และเหตุผลอ่ืน ๆ 
คือการมีงบประมาณไมเพียงพอ รอยละ 14 ราคากาซไมแตกตางจากราคานํ้ามัน และการไมเช่ือม่ัน
ในระบบโครงสรางพื้นฐาน ในจํานวนท่ีเทากัน รอยละ 11.6 นอกจากน้ี ไดแก มีความกังวลในเร่ือง
ความปลอดภัย และเหตุผลอ่ืนๆ ไดแก ระยะเวลาในการคืนทุนคาติดต้ังนานเกินไป รอยละ 4.7 และ 
2.3 ตามลําดับ จะเห็นไดวา กลุมท่ีตอบไมเต็มใจจายในระดับราคาที่สอง และไมเต็มใจจายท้ังสอง
ระดับราคา สวนใหญเห็นวาราคาท่ีเสนอสูงเกินไป เชนเดียวกับกลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 
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ตารางท่ี 4.65 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกตอบปฏิเสธ ณ ระดับราคาท่ีเสนอของกลุมผูใชกาซ 
NGV ระบบฉีดกาซ 

หนวย : คน 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตอบปฏิเสธ 
ระดับราคาที่เสนอ 

เต็มใจ : ไมเต็มใจ ไมเต็มใจ : ไมเต็มใจ 

จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ 
ราคาคาติดต้ังท่ีเสนออยูในระดับท่ีสูงเกินไป 
มีงบประมาณไมเพียงพอ 
ราคากาซไมแตกตางจากราคานํ้ามันเบนซิน 
การใชกาซมีผลกระทบตอเครื่องยนตอายุสั้นลง 
ไมเช่ือมั่นในระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
มีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย 
เหตุผลอื่นๆ 

23 
7 
7 
4 
3 
4 
1 

46.9 
14.3 
14.3 
8.2 
6.1 
8.2 
2.0 

14 
6 
5 
10 
5 
2 
1 

32.6 
14.0 
11.6 
23.3 
11.6 
4.7 
2.3 

รวม 49 100.0 43 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.7.2  สมการมูลคาความเตม็ใจจายของผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบ
ดูดกาซ 

 การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลง
เคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมตัวอยางผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซท้ังหมด 200 
ตัวอยาง แตเนื่องจากตัวแปรรายไดมีผูไมตอบจํานวน 8 ตัวอยาง จึงไดตัวอยางท่ีมีขอมูลครบถวน 
192 ตัวอยางโดยอาศัยเคร่ืองมือทางสถิติ คือ การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยมีตัวแปรตาม คือ มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย และตัวแปรอิสระ 7 ตัวแปร 
ซ่ึงหลังจากคัดเลือกสมการแลวทําใหไดรูปแบบสมการท่ีเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

 WTP = 37,309.98 + 0.052(INC) – 777.307(EDU) + 2,421.173(ENG_S) 
   + 15.251(DIST) + 31.425 (KNOW) + 673.451 (BELIEVE) 
   – 1,447.701(DIFF) 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวน
บุคคล แสดงดังตารางท่ี 4.66 จากการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร มีความสัมพันธกับคา
ความเต็มใจท่ีจะจาย โดยท่ีตัวแปรขนาดเคร่ืองยนต (ENG_S) และตัวแปรความคิดเห็นเร่ืองความ
แตกตางของสมรรถนะรถยนต (DIFF) มีความสัมพันธกับคาความเต็มใจท่ีจะจาย ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 สวนตัวแปรดานรายได (INC) มีความสัมพันธกับคาความเต็มใจท่ีจะจาย ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากความสัมพันธดังกลาว สามารถอธิบายไดวา 

ผูใชรถยนตสวนบุคคลมีความเต็มใจที่จะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบ
กาซ NGV เทากับ 37,309.98 บาท แมไมมีปจจัยใดๆมากําหนด หรือตัวแปรทุกตัวท่ีมีความสัมพันธ
กับความเต็มใจท่ีจะจายมีคาเทากับศูนย  

ความเต็มใจท่ีจะจายมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดเฉล่ียตอเดือน 
กลาวคือ หากรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูใชรถยนตสวนบุคคลเพิ่มข้ึน 1,000 บาท จะทําใหมีความ
เต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV เพิ่มข้ึนเทากับ 52 บาท 

ความเต็มใจท่ีจะจายมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับขนาดเคร่ืองยนต โดยผูท่ี
ใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี จะมีความเต็มใจท่ีจะจายมากกวาผูท่ีใช
รถยนตสวนบุคคลท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี เนื่องจากเคร่ืองยนตท่ีมีขนาดสูงกวาจะใช
น้ํามันเช้ือเพลิงส้ินเปลืองมากกวาเคร่ืองยนตท่ีมีขนาดตํ่ากวา  

ความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะรถยนตมีผลตอความเต็มใจท่ีจะจาย 
กลาวคือ ผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคลที่มีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใช
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พลังงานกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีแตกตางกันจะมีความเต็มใจท่ีจะจายนอยกวาผูท่ีใชรถยนตสวน
บุคคลที่มีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชพลังงานกาซ NGV มี
สมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 4.66 ผลการวิเคราะหขอมูลของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอมูลคาความเต็มใจที่จะจายของผูใช
รถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม : มูลคาความเต็มใจจาย 

คาสัมประสิทธ์ิ T-statistic Sig     VIF 
คาคงที่ (Constant) 37,309.98* 21.464 0.000  
รายได (INC) 0.052** 2.305 0.022 1.819 
ระดับการศึกษา (EDU) -777.307 -1.069 0.286 1.209 
ขนาดเครื่องยนต (ENG_S) 2,421.173* 3.643 0.000 1.484 
ระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนตตอวัน 
(DIST) 

15.251 1.145 0.254 1.242 

คาความรูความเขาใจ (KNOW) 31.425 1.321 0.188 1.280 
ความเช่ือมั่นตอระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
(BELIEVE) 

673.451 1.173 0.242 1.139 

ความคิดเห็นเรื่องความแตกตางของสมรรถนะ
รถยนต (DIFF) 

-1,447.701* -2.609 0.010 1.089 

Number of Observation = 192     
R-squared = 0.271 Adj R-squared =0.243 

หมายเหตุ    * , ** , ***  คือ นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 , 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ 
ที่มา : จากการคํานวณ 

 สวนปจจัยทางดานระดับการศึกษา ระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนตเฉล่ียตอวัน 
ความรูความเขาใจ และความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐานนั้น ไมมีผลตอคาความเต็มใจท่ีจะ
จายของผูใชรถยนตสวนบุคคล ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  

 สําหรับการคํานวณหาจํานวนเงินท่ีเต็มใจจะจายเฉล่ียสามารถหาไดดวยการแทน
คาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายเฉล่ียในสมการ โดยแทนคาตัวแปรรายไดตอ
เดือนดวยรายไดเฉล่ียของผูใชรถยนตสวนบุคคล ท่ีกาซ NGV ระบบดูดกาซ ซ่ึงเทากับ 29,132.81 
บาทตอเดือน ท้ังนี้ในสมการไดใชตัวแปรหุน 2 ตัวแปร ซ่ึงมีคาเพียง 2 คา คือ 0 และ 1 ซ่ึงไม
สามารถแทนดวยคาเฉล่ียได จึงตองแยกสมการออกเปน 4 กรณี ดังนี้ 
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 กรณีท่ี 1  ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี และมีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ี
ใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน (ENG_S = 1 และ DIFF = 1) มีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย 
เทากับ 39,798.36   บาท   

 กรณีท่ี 2  ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี และมีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ี
ใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน (ENG_S = 1 และ DIFF = 0) มีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะ
จาย เทากับ 41,246.06   บาท 

 กรณีท่ี 3  ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเครื่องยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี และมีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ี
ใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน (ENG_S = 0 และ DIFF = 1) มีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย 
37,377.18   บาท  

 กรณีท่ี 4  ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ มีรถยนตที่มี
ขนาดเครื่องยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี และมีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ี
ใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน (ENG_S = 0 และ DIFF = 0) มีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะ
จาย เทากับ 38,824.89   บาท  

 จากท้ัง 4 กรณีขางตน สามารถนํามาสรุปมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉล่ียของผูใช
รถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซ ดังตารางท่ี 4.67 

ตารางท่ี 4.67  มูลคาความเต็มใจจายเฉล่ีย จําแนกตามความแตกตางของขนาดเคร่ืองยนตและความ
แตกตางระหวางสมรรถนะเคร่ืองยนต ของผูใชรถยนตสวนบุคคลกลุมผูใชกาซ NGV 
ระบบดูดกาซ  

หนวย : บาท 

ขนาดเคร่ืองยนต (ENG_S) 
ความแตกตางระหวางสมรรถนะ (DIFF) 

แตกตาง ไมแตกตาง 
ขนาดเคร่ืองยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี 37,377.18  38,824.89  
ขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี 39,798.36  41,246.06  

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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4.7.3   สมการมูลคาความเต็มใจจายของผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบ
ฉีดกาซ 

 การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาดัดแปลง
เคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV ของกลุมตัวอยางผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซท้ังหมด 200 
ตัวอยาง แตเนื่องจากตัวแปรรายไดมีผูไมตอบจํานวน 9 ตัวอยาง จึงไดตัวอยางท่ีมีขอมูลครบถวน 
191 ตัวอยาง โดยอาศัยเคร่ืองมือทางสถิติ คือ การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยมีตัวแปรตาม คือ มูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย และตัวแปรอิสระ 7 ตัวแปร ซ่ึงหลังจาก
คัดเลือกสมการแลวทําใหไดรูปแบบสมการท่ีเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

 WTP = 53,010.15 + 0.086(INC) – 838.432(EDU) + 3,992.337(ENG_S) 
   + 39.306(DIST) + 27.292(KNOW) + 1,835.082(BELIEVE) 
   – 1,332.663(DIFF) 

 ผลการศึกษาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวน
บุคคล แสดงดังตารางท่ี 4.68 จากการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร มีความสัมพันธกับคา
ความเต็มใจท่ีจะจาย โดยท่ีตัวแปรดานรายได (INC) ตัวแปรขนาดเคร่ืองยนต (ENG_S) ระยะทาง
ในการเดินทางโดยใชรถยนตตอวัน (DIST) และตัวแปรความเชื่อม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน 
(BELIEVE) มีความสัมพันธกับคาความเต็มใจที่จะจาย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 สวนตัว
แปรความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะรถยนต (DIFF) มีความสัมพันธกับคาความเต็ม
ใจท่ีจะจาย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากความสัมพันธดังกลาว สามารถอธิบายไดวา 

 ผูใชรถยนตสวนบุคคลมีความเต็มใจที่จะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบ
กาซ NGV เทากับ 53,010.15 บาท แมไมมีปจจัยใดๆมากําหนด หรือตัวแปรทุกตัวท่ีมีความสัมพันธ
กับความเต็มใจท่ีจะจายมีคาเทากับศูนย 

  ความเต็มใจท่ีจะจายมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับรายไดเฉล่ียตอเดือน 
กลาวคือ หากรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูใชรถยนตสวนบุคคลเพิ่มข้ึน 1,000 บาท จะทําใหมีความ
เต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV เพิ่มข้ึนเทากับ 86 บาท 

 ความเต็มใจท่ีจะจายมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับขนาดเคร่ืองยนต โดยผูท่ี
ใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี จะมีความเต็มใจท่ีจะจายมากกวาผูท่ีใช
รถยนตสวนบุคคลท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี เนื่องจากเคร่ืองยนตท่ีมีขนาดสูงกวาจะใช
น้ํามันเช้ือเพลิงส้ินเปลืองมากกวาเคร่ืองยนตท่ีมีขนาดตํ่ากวา  
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ระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนตตอวัน มีผลตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย 
กลาวคือ หากผูใชรถยนตใชระยะทางในการเดินทางตอวันเพิ่มข้ึน 1 กิโลเมตรจะทําใหมีความเต็มใจ
ท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV เพิ่มข้ึนเทากับ 39.306 บาท 

ความเชื่อม่ันท่ีมีตอระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับกาซ NGV มีผลตอความ
เต็มใจท่ีจะจาย กลาวคือ ผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคลที่มีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน อาทิ 
สถานีบริการ ระบบการขนสงกาซ มาตรฐานการตรวจสอบรับรอง จะมีความเต็มใจท่ีจะจายมากกวา
ผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคลท่ีไมมีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐานในดานตางๆ ดังกลาว 

ความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะรถยนตมีผลตอความเต็มใจท่ีจะจาย 
กลาวคือ ผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคลที่มีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใช
พลังงานกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีแตกตางกันจะมีความเต็มใจท่ีจะจายนอยกวาผูท่ีใชรถยนตสวน
บุคคลท่ีมีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชพลังงานกาซ NGV มีสมรรถนะ
ท่ีไมแตกตางกัน   

สวนปจจัยทางดานระดับการศึกษาและความรูความเขาใจนั้นไมมีผลตอคาความเต็มใจท่ี
จะจายของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.10 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 ตารางท่ี 4.68 ผลการวิเคราะหขอมูลของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใช
รถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม : มูลคาความเต็มใจจาย 

คาสัมประสิทธ์ิ T-statistic Sig     VIF 
คาคงที่ (Constant) 53,010.15* 26.956 0.000  
รายได (INC) 0.086* 3.577 0.000 1.403 
ระดับการศึกษา (EDU) -838.432 1.038 0.300 1.124 
ขนาดเครื่องยนต (ENG_S) 3,992.337* 6.289 0.000 1.255 
ระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนตตอวัน (DIST) 39.306* 2.806 0.006 1.090 
คาความรูความเขาใจ (KNOW) 27.292 1.100 0.273 1.105 
ความเช่ือมั่นตอระบบโครงสรางพ้ืนฐาน(BELIEVE) 1,835.082* 3.111 0.002 1.203 
ความคิดเห็นเรื่องความแตกตางของสมรรถนะ
รถยนต (DIFF) 

-1,332.633** -2.179 0.031 1.145 

Number of Observation = 191     
R-squared = 0.460 Adj R-squared = 0.440 

หมายเหตุ    * , ** , ***  คือ นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 , 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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 สําหรับการคํานวณหาจํานวนเงินท่ีเต็มใจจะจายเฉล่ียสามารถหาไดดวยการแทน
คาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายเฉล่ียในสมการ โดยแทนคาตัวแปรรายไดตอ
เดือนดวยรายไดเฉล่ียของผูใชรถยนตสวนบุคคล ท่ีใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ ซ่ึงเทากับ 29,136.13 
บาทตอเดือน และแทนคาระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนตตอวันดวยระยะทางในการเดินทาง
โดยใชรถยนตเฉล่ียตอวัน ซ่ึงเทากับ 58.38 กิโลเมตรตอวัน  ท้ังนี้ในสมการไดใชตัวแปรหุน 3 ตัว
แปร ซ่ึงมีคาเพียง 2 คา คือ 0 และ 1 ซ่ึงไมสามารถแทนดวยคาเฉล่ียได จึงตองแยกสมการออกเปน 8 
กรณี ดังนี้ 

 กรณีท่ี 1  ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี มีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน และมีความคิดเห็นวา
รถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน (ENG_S = 1, 
BELIEVE = 1 และ DIFF = 1) จะมีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย เทากับ 62,305.30 บาท 

 กรณีท่ี 2 ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี มีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน และมีความคิดเห็นวา
รถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน (ENG_S = 1, 
BELIEVE = 1 และ DIFF = 0) จะมีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย เทากับ 63,637.96   บาท 

 กรณีท่ี 3 ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี ไมมีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน และมีความคิดเห็น
วารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน (ENG_S = 
1, BELIEVE = 0 และ DIFF = 0) จะมีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย เทากับ 61,802.88 บาท 

 กรณีท่ี 4 ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี ไมมีความเชื่อม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน และมีความคิดเห็น
วารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน (ENG_S = 1, 
BELIEVE = 0 และ DIFF = 1) จะมีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย เทากับ 60,470.22 บาท 

 กรณีท่ี 5 ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี มีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน และมีความคิดเห็นวา
รถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน (ENG_S = 0, 
BELIEVE = 1 และ DIFF = 1) จะมีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย เทากับ 58,312.96 บาท 
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 กรณีท่ี 6 ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี มีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน และมีความคิดเห็นวา
รถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน (ENG_S = 0, 
BELIEVE = 1 และ DIFF = 0) จะมีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย เทากับ 59,645.62 บาท 

 กรณีท่ี 7 ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ มีรถยนตท่ีมี
ขนาดเคร่ืองยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี ไมมีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน และมีความคิดเห็น
วารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน (ENG_S = 0, 
BELIEVE = 0 และ DIFF = 1) จะมีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย เทากับ 57,810.54 บาท 

 กรณีท่ี 8 ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ มีรถยนตที่มี
ขนาดเคร่ืองยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี ไมมีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน และมีความคิดเห็น
วารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน (ENG_S = 
0, BELIEVE = 0 และ DIFF = 0) จะมีคาเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะจาย เทากับ  57,810.54 บาท 

 จากท้ัง 8 กรณีขางตน สามารถนํามาสรุปมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉล่ียของผูใช
รถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ ดังตารางท่ี 4.69 

ตารางท่ี 4.69 มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายเฉล่ียจําแนกตามความแตกตางของขนาดเคร่ืองยนต ความ
เช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน และความแตกตางของสมรรถนะเคร่ืองยนตของ
ผูใชรถยนตสวนบุคคล กลุมผูใชกาซ NGV ระบบฉีดกาซ 

หนวย : บาท 

ขนาดเคร่ืองยนต 
(ENG_S) 

ความเชื่อมั่นใน
โครงสรางพ้ืนฐาน

(BELIEVE) 

ความแตกตางของ
สมรรถนะเคร่ืองยนต

(DIFF) 

มูลคาความเต็มใจจาย
(WTP) 

 
สูงกวา 1,800 ซซีี 

เช่ือมั่น 
แตกตาง 62,305.30 

ไมแตกตาง 63,637.96 

ไมเช่ือมั่น 
แตกตาง 60,470.21 

ไมแตกตาง 61,802.88 

 
ตํ่ากวา 1,800 ซซีี 

เช่ือมั่น 
แตกตาง 58,312.96 

ไมแตกตาง 59,645.62 

ไมเช่ือมั่น 
แตกตาง 56,477.88 

ไมแตกตาง 57,810.54 
ที่มา : จากการคํานวณ 


