
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากสถานการณราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องมาต้ังแตตนป 2549 ไดสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และสภาวะการครองชีพของประชาชน ประเด็นเร่ือง
พลังงานทดแทน จึงเปนประเด็นหนึ่งท่ีมีคนสนใจมากในชวงภาวะราคานํ้ามันแพง เกิดกระแสความ
ต่ืนตัวท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดการมุงหาพลังงานเพื่อมาทดแทนน้ํามันปโตรเลียม โดยใหความสนใจไป
ท่ีกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas for Vehicles: NGV) เนื่องจากสามารถทดแทนน้ํามัน
ไดท้ังหมด และเปนเช้ือเพลิงท่ีสะอาดไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

การศึกษาพฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามัน
เบนซินในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคลในการใช
กาซ NGV เพื่อทดแทนนํ้ามันเบนซินในจังหวัดเชียงใหม เพื่อหาคาความเต็มใจท่ีจะจายและปจจัยท่ี
เปนตัวกําหนดความเต็มใจท่ีจะจายในการใชกาซ NGV และเพื่อทดแทนนํ้ามันเบนซินของผูใช
รถยนตสวนบุคคล ในจังหวัดเชียงใหม โดยขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการ
เก็บแบบสอบถามจากผูใชรถยนตสวนบุคคล ท่ีใชกาซ NGV ในจังหวัดเชียงใหม โดยแบงเปน 2 
กลุม คือ กลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีใชเคร่ืองยนตเบนซินแบบคารบูเรเตอร (ระบบดูดกาซ) และ
กลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลเคร่ืองยนตเบนซินระบบหัวฉีด (ระบบฉีดกาซ) โดยขอมูลท่ีรวบรวม
ไดแก สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีการใชกาซ NGV เปน
เช้ือเพลิง รวมท้ังความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกับพลังงานทดแทนกาซ NGV 
โดยทําการศึกษาจากผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน แบงเปน กลุมผูใช
รถยนตสวนบุคคลท่ีใชเคร่ืองยนตเบนซินแบบคารบูเรเตอร (ระบบดูดกาซ) จํานวน 200 คน และ 
กลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลเคร่ืองยนตเบนซินระบบหัวฉีด (ระบบฉีดกาซ) จํานวน 200 คน การวัด
มูลคาความเต็มใจที่จะจายนั้นใชวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมิน โดยใชคําถามแบบปลายปด 
และเสนอราคาสองคร้ัง วิธีการวิเคราะหใชสมการแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาดัดแปลง
เคร่ืองยนตเพื่อใชกับพลังงานทดแทนกาซ NGV 
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กลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีใชเคร่ืองยนตแบบคารบูเรเตอร (ระบบดูดกาซ) 

 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีใชเคร่ืองยนตแบบ
คารบูเรเตอร (ระบบดูดกาซ) จากการสํารวจพบวา ผูใชรถยนตระบบดูดกาซสวนใหญเปนเพศชาย 
มีอายุระหวาง 36 – 45 ป โดยมีอายุเฉล่ียเทากับ 39.53 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางราน มีรายไดอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน 
โดยมีรายไดเฉล่ียเทากับ 29,132.81 บาทตอเดือน ในขณะเดียวกันขอมูลเกี่ยวกับรถยนตสวนบุคคล 
พบวาสวนใหญมีรถยนตนั่งสวนบุคคลประเภทรถเกงสองตอน สวนยี่หอรถยนตสวนใหญใชรถยนต
ยี่หอโตโยตา ขนาดเคร่ืองยนต 1,500 – 1,800 ซีซี อายุของรถยนตมีอายุมากกวา 3 ป แตไมเกิน 6 ป 
ในขณะท่ีขอมูลท่ีเกี่ยวกับการใชงานรถยนตสวนบุคคล พบวา ระยะทางในการใชรถยนตในการ
เดินทางระยะทางนอยท่ีสุดเทากับ 30 ก.ม.ตอวัน และมากท่ีสุดเทากับ 170 ก.ม.ตอวัน โดยมี
ระยะทางในการเดินทางเฉล่ียเทากับ 64.65 ก.ม.ตอวัน สวนคาใชจายคาน้ํามันเฉล่ียตอเดือน มีมูลคา
นอยท่ีสุดเทากับ 3,000 บาทตอเดือน และมากท่ีสุดเทากับ 12,000 บาท โดยมีคาใชจายคาน้ํามันเฉล่ีย
เทากับ 5,765.25 บาทตอเดือน 

 สรุปขอมูลและพฤติกรรมของผูใชรถยนตระบบดูดกาซ ดานขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังระบบ
กาซ NGV ในรถยนตสวนบุคคล พบวาสวนใหญมีระยะเวลาท่ีใชรถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV 
ต้ังแต 7- 9 เดือน คาใชจายในการติดต้ังระบบกาซ NGV มูลคานอยท่ีสุดเทากับ 28,000 บาท และ
มูลคาสูงสุดเทากับ 64,000 บาท โดยมีคาใชจายคาติดต้ังเฉล่ียเทากับ 41,514.21 บาท สวนการ
เลือกใชศูนยบริการกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ เลือกใชศูนยบริการเอสโอเอ็นจีวี 
มากท่ีสุด ดานปจจัยในการตัดสินใจเลือกศูนยบริการ ลําดับท่ี 1 ไดแก การรับประกันคุณภาพของ
อุปกรณติดต้ัง ลําดับท่ี 2ไดแก ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง และลําดับท่ี 3ไดแก ราคาคาติดต้ังถูก
กวาศูนยบริการอื่น และวิธีชําระเงินคาติดต้ัง สวนใหญเลือกชําระคาบริการติดต้ังระบบกาซ NGV 
ดวยเงินสดมากท่ีสุด 

 สวนพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชสถานีบริการ พบวาคาใชจายในการเติมกาซ NGV ตอเดือน
ของผูใชรถยนตสวนบุคคล สวนใหญมีคาใชจายในการเติมกาซ NGV ในระดับราคาต้ังแต 1,001 – 
2,000 บาท ดานความถ่ีในการเติมกาซตอเดือน พบวา กลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ 
มีความถ่ีในการเติมกาซ NGVเฉล่ีย 6 คร้ังตอเดือน ชวงเวลาในการเติมกาซ สวนใหญเติมกาซ NGV 
ในชวงเวลาที่ไมแนนอน โดยตอบวาข้ึนอยูกับชวงเวลาท่ีกาซหมด หรือ แลวแตวาชวงใดท่ีสถานี
บริการมีกาซใหบริการในการใชสถานีบริการเติมกาซ NGV สวนใหญมีการใชบริการสถานีเติมกาซ 
NGV ท่ีไมประจําข้ึนอยูกับเสนทางในการเดินทาง โดยในภาวะที่ราคาน้ํามันลดลง กลุมผูท่ีใชกาซ
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ธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ สวนใหญมีการปรับเปล่ียนเปนการใชกาซ NGV ควบคูกับน้ํามัน
เช้ือเพลิง 

 ดานพฤติกรรมเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษารถยนตของผูใชรถยนตท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV 
ระบบดูดกาซ พบวาวิธีการขับข่ีและบํารุงรักษารถยนตมากท่ีสุดลําดับท่ี 1 ไดแก ใชระบบน้ํามันใน
การสตารทรถทุกคร้ัง ลําดับท่ี 2ไดแก เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ืองสม่ําเสมอ และลําดับท่ี 3ไดแก นํารถ
เขาตรวจเช็คศูนยบริการเม่ือถึงกําหนด และดานพฤติกรรมในการรับขาวสาร ความรูความเขาใจและ
ประสบการณเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV พบวา ผูใชรถยนตสวนบุคคลสวนใหญรับขาวสารจาก 
กลุมบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อน และชางผูชํานาญงาน ในการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซ
ธรรมชาติ NGVโดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV 
เฉล่ียคิดเปนรอยละ 73.2  ในดานระดับความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน จํานวนสถานี
บริการ ระบบการขนสงกาซ มาตรฐานการตรวจสอบรับรอง เปนตน สวนใหญมีความเช่ือม่ันตอ
ระบบโครงสรางพื้นฐาน และไมเคยมีประสบการณการซอมบํารุงเคร่ืองยนตท่ีเกี่ยวของกับระบบ
กาซ NGV จึงมีพฤติกรรมแนะนําใหผูอ่ืนใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงในรถยนต 

ในสวนของมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวนบุคคล พบวามีคาเฉล่ียของมูลคา
ความเต็มใจท่ีจะจายเทากับ 41,818.50 บาทตอคน  และปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดมูลคาความเต็มใจท่ี
จะจายสําหรับคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV พบวา มูลคาความเต็มใจจายท่ีไดมี
ความสัมพันธกับปจจัยตางๆ โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาความเต็มใจ
จายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ชวงความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไดแก รายได และชวงความเช่ือม่ันรอยละ 
99 ไดแก ขนาดเคร่ืองยนต ในขณะท่ีตัวแปรของความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะ
รถยนต มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมูลคาความเต็มใจจาย ณ ชวงความเช่ือม่ันรอยละ 99  

 จากแบบจําลองการประมาณมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย พบวา กลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ี
ใชเคร่ืองยนตแบบคารบูเรเตอร (ระบบดูดกาซ) มีความเต็มใจจายท่ีระดับราคาตํ่าสุดท่ี 37,377.18 
บาท และระดับราคาสูงสุดท่ี 41,246.06 บาท และอธิบายไดวารายไดเฉล่ียตอเดือนของผูใชรถยนต
สวนบุคคลเพ่ิมข้ึน 1,000 บาท จะทําใหมีความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบ
กาซ NGV เพิ่มข้ึนเทากับ 52 บาท ผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี จะมี
ความเต็มใจท่ีจะจายมากกวาผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี และผูท่ีใช
รถยนตสวนบุคคลท่ีมีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชพลังงานกาซ NGV 
มีสมรรถนะท่ีแตกตางกันจะมีความเต็มใจท่ีจะจายนอยกวาผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีความคิดเห็น
วารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชพลังงานกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน 
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กลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลเคร่ืองยนตระบบหัวฉีด (ระบบฉีดกาซ) 

 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ีใชเคร่ืองยนตระบบหัวฉีด 
(ระบบฉีดกาซ) ท่ีไดจากการสํารวจพบวา ผูใชรถยนตระบบฉีดกาซสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 26 – 45 ป โดยมีอายุเฉล่ียเทากับ 38.17 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน โดยมี
รายไดเฉล่ียเทากับ 29,136.13 บาทตอเดือน ในขณะเดียวกันขอมูลเกี่ยวกับรถยนตสวนบุคคล พบวา
สวนใหญมีรถยนตนั่งสวนบุคคลประเภทรถเกงสองตอน และใชรถยนตยี่หอโตโยตามากท่ีสุด ขนาด
รถยนต สวนใหญใชรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาด 1,500 – 1,800 ซีซี อายุของรถยนตมีอายุมากกวา 3 ป 
แตไมเกิน 6 ป ในขณะท่ีขอมูลท่ีเกี่ยวกับการใชงานรถยนตสวนบุคคล พบวา ระยะทางในการใช
รถยนตในการเดินทางระยะทางนอยท่ีสุดเทากับ 20 ก.ม.ตอวัน และมากท่ีสุดเทากับ 140 ก.ม.ตอวัน 
โดยมีระยะทางในการเดินทางเฉล่ียเทากับ 58.38 ก.ม.ตอวัน สวนคาใชจายคาน้ํามันเฉล่ียตอเดือน 
มูลคานอยท่ีสุดเทากับ 1,280 บาทตอเดือน และมากท่ีสุดเทากับ 12,000 บาท โดยมีคาใชจายคา
น้ํามันเฉล่ียเทากับ 5,207.30 บาทตอเดือน 

สรุปขอมูลและพฤติกรรมของผูใชรถยนตระบบฉีดกาซ ดานขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังระบบ
กาซ NGV ในรถยนตสวนบุคคล พบวาสวนใหญมีระยะเวลาท่ีใชรถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV 
ต้ังแต 7- 9 เดือน คาใชจายในการติดต้ังระบบกาซ NGV มูลคานอยท่ีสุดเทากับ 48,000 บาท และ
มูลคาสูงสุดเทากับ 95,000 บาท โดยมีคาใชจายคาติดต้ังเฉล่ียเทากับ 62,173.71 บาท สวนการ
เลือกใชศูนยบริการกลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ เลือกใชศูนยบริการเอสโอเอ็นจีวี 
มากท่ีสุด ดานปจจัยในการตัดสินใจเลือกลําดับท่ี 1 ไดแก การรับประกันคุณภาพของอุปกรณติดต้ัง 
ลําดับท่ี 2ไดแก ศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง และลําดับท่ี 3ไดแก ราคาคาติดต้ังถูกกวา
ศูนยบริการอื่น และศูนยบริการที่มีประสบการณในการติดต้ัง  สวนใหญเลือกชําระคาบริการติดต้ัง
ระบบกาซ NGV ดวยการผอนชําระมากท่ีสุด 

 สวนพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชสถานีบริการ พบวาคาใชจายในการเติมกาซ NGV ตอเดือน
ของผูใชรถยนตสวนบุคคล สวนใหญมีคาใชจายในการเติมกาซ NGV ในระดับราคาต้ังแต 1,001 – 
2,000 บาท ดานความถ่ีในการเติมกาซตอเดือน พบวา กลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบฉีดกาซ 
มีความถ่ีในการเติมกาซ NGV มากกวา 6 คร้ังตอเดือน ชวงเวลาในการเติมกาซ สวนใหญเติมกาซ 
NGV ในชวงเวลาท่ีไมแนนอนเชนเดียวกับกลุมท่ีใชระบบดูดกาซ และมีพฤติกรรมใชบริการสถานี
เดิมเปนประจํา โดยในภาวะท่ีราคาน้ํามันลดลง กลุมผูท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV ระบบดูดกาซ สวน
ใหญมีการปรับเปล่ียนเปนการใชกาซ NGV ควบคูกับน้ํามันเช้ือเพลิง 
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ดานพฤติกรรมเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษารถยนตของผูใชรถยนตท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV 
ระบบฉีดกาซ พบวาวิธีการขับข่ีและบํารุงรักษารถยนตมากท่ีสุดลําดับท่ี 1 ไดแก ใชระบบน้ํามันใน
การสตารทรถทุกคร้ัง ลําดับท่ี 2ไดแก นํารถเขาตรวจเช็คศูนยบริการเม่ือถึงกําหนด และลําดับท่ี 3
ไดแก เปล่ียนถายน้ํามันเคร่ืองสมํ่าเสมอ และดานพฤติกรรมในการรับขาวสาร ความรูความเขาใจ
และประสบการณเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV พบวา ผูใชรถยนตสวนบุคคลสวนใหญรับขาวสาร
จากโทรทัศน ในการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGVโดยภาพรวมผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ NGV เฉล่ียคิดเปนรอยละ 72.3  ในดาน
ระดับความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน สวนใหญมีความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน 
และไมเคยมีประสบการณการซอมบํารุงเคร่ืองยนตท่ีเกี่ยวของกับระบบกาซ NGV จึงมีพฤติกรรม
แนะนําใหผูอ่ืนใชกาซ NGV เปนเช้ือเพลิงในรถยนต 

ในสวนของมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวนบุคคล พบวามีคาเฉล่ียของมูลคา
ความเต็มใจท่ีจะจายเทากับ 61,893.45 บาทตอคน  และปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดมูลคาความเต็มใจ
ท่ีจะจายสําหรับคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV พบวา มูลคาความเต็มใจจายท่ีไดมี
ความสัมพันธกับปจจัยตางๆ โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาความเต็มใจ
จายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ชวงความเช่ือม่ันรอยละ 99 ไดแก รายได รายได ขนาดเคร่ืองยนต 
ระยะทางในการเดินทางโดยใชรถยนตตอวัน และความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน ในขณะ
ท่ีตัวแปรของความคิดเห็นเร่ืองความแตกตางของสมรรถนะรถยนต มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับมูลคาความเต็มใจจาย ณ ชวงความเช่ือม่ันรอยละ 95  

 จากแบบจําลองการประมาณมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย พบวา กลุมผูใชรถยนตสวนบุคคลท่ี
ใชเคร่ืองยนตแบบหัวฉีด (ระบบฉีดกาซ) มีความเต็มใจจายท่ีระดับราคาตํ่าสุดท่ี 37,377.18 บาท และ
ระดับราคาสูงสุดท่ี 63,637.96 บาท และอธิบายไดวารายไดเฉล่ียตอเดือนของผูใชรถยนตสวนบุคคล
เพิ่มข้ึน 1,000 บาท จะทําใหมีความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV 
เพิ่มข้ึนเทากับ 86 บาท ผูใชรถยนตใชระยะทางในการเดินทางตอวันเพิ่มข้ึน 1 กิโลเมตรจะทําใหมี
ความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV เพิ่มข้ึนเทากับ 39.306 บาท ผู
ท่ีใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตสูงกวา 1,800 ซีซี จะมีความเต็มใจท่ีจะจายมากกวาผูท่ีใช
รถยนตสวนบุคคลท่ีมีขนาดเคร่ืองยนตตํ่ากวา 1,800 ซีซี ผูท่ีมีความเช่ือม่ันท่ีมีตอระบบโครงสราง
พื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับกาซ NGV จะมีความเต็มใจท่ีจะจายมากกวาผูท่ีไมมีความเช่ือม่ันและผูท่ีใช
รถยนตสวนบุคคลท่ีมีความคิดเห็นวารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชพลังงานกาซ NGV 
มีสมรรถนะท่ีแตกตางกันจะมีความเต็มใจท่ีจะจายนอยกวาผูที่ใชรถยนตสวนบุคคลท่ีมีความคิดเห็น
วารถยนตท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิง และรถยนตท่ีใชพลังงานกาซ NGV มีสมรรถนะท่ีไมแตกตางกัน  
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5.2   ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินของผูใชรถยนตสวน
บุคคลในจังหวัดเชียงใหม ในคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคลที่ติดต้ัง
ระบบกาซ NGV รวมท้ังทราบถึงมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนตสวนบุคคลและปจจัยท่ี
เปนตัวกําหนดความเต็มใจท่ีจะจาย โดยผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ควรนําไปใชใหเกิดประโยชน
แกผูเกี่ยวของในเร่ืองนี้ ดังนั้นขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 

1) จากผลการศึกษาท่ีพบวา ส่ิงท่ีผูใชรถยนตสวนบุคคลใหความสําคัญมากที่สุดในการ
เลือกศูนยบริการติดต้ังกาซ NGV ในรถยนตสวนบุคคล คือ การรับประกันคุณภาพของอุปกรณ
ติดต้ัง และศูนยบริการไดมาตรฐานรับรอง ซ่ึงปจจัยท้ังสองประการนี้แสดงใหเห็นวาผูใชรถยนตท่ี
ติดต้ังระบบกาซ NGV ใหความสําคัญในดานมาตรฐานความปลอดภัยในการใชกาซ NGV สูง  

ดังนั้น ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ภาครัฐ ควรจะกําหนดมาตรฐานในการติดต้ังรวมไป
ถึงกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยท่ีจําเปนสําหรับสถานท่ีใหบริการติดต้ังระบบกาซ NGV ใน
รถยนต อยางเขมงวด เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผูใชรถยนต และขอเสนอแนะในเชิงธุรกิจตอผู
ใหบริการติดต้ังระบบกาซ NGV ในรถยนต คือตองดูแลและเขาสูระบบการติดต้ังท่ีไดมาตรฐาน 
เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูใชรถยนตท่ีมีความประสงคท่ีจะติดต้ังระบบกาซ แตยังไม
ม่ันใจในดานความปลอดภัย ใหหันมาใชบริการมากยิ่งข้ึน 

2) จากการศึกษาท่ีพบวา มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบ
กาซ NGV ของผูใชกาซ NGV ระบบดูดกาซอยูระหวาง 37,377.18 บาท ถึง 41,246.06 บาท และ
มูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อติดต้ังระบบกาซ NGV ของผูใชกาซ NGV 
ระบบฉีดกาซอยูระหวาง 56,477.88 บาท ถึง 63,637.96 บาท ซ่ึงจะเห็นวาเปนระดับราคาท่ีตํ่ากวา
ราคาตลาด ณ ปจจุบัน ดังนั้น ราคาอุปกรณและคาใชจายในการติดต้ังในปจจุบันเปนปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหผูใชรถยนตสวนหนึ่งปฏิเสธการใชกาซ NGV  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ภาครัฐ ควรใชมาตรการดานภาษีตอไป เพื่อเปนการจูงใจให
ผูใชรถยนตหันมาติดต้ังเคร่ืองยนตท่ีใชกาซ NGV และขอเสนอแนะเชิงธุรกิจตอผูใหบริการติดต้ัง
ระบบกาซ NGV ในรถยนต คือ การจัดรายการสงเสริมการขาย ดวยการลดราคาคาติดต้ังอุปกรณ
สําหรับใชกาซในรถยนตใหถูกลงกวาในปจจุบัน เพื่อเปนการจูงใจใหผูใชรถยนตหันมาติดต้ัง
อุปกรณสําหรับใชกาซ NGV ใหมากข้ึน 
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3) จากการศึกษาท่ีพบวา ความเช่ือม่ันตอระบบโครงสรางพื้นฐาน อาทิ สถานีบริการ 
ระบบการขนสงกาซ มาตรฐานการตรวจสอบรับรอง มีผลตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาดัดแปลง
เคร่ืองยนตเพื่อใชกาซธรรมชาติ NGV ซ่ึงในปจจุบันจะพบวาสถานีท่ีใหบริการเติมกาซธรรมชาติ 
NGV ยังมีไมเพียงพอในการที่จะใหบริการอยางท่ัวถึง ดังนั้น ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ภาครัฐ
ควรสนับสนุนการสรางสถานีบริการเติมกาซธรรมชาติ NGV ใหมีมากข้ึนและกระจายให
ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังประเทศ  


