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ปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการเลอืกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

    เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจังหวดัสมุทรปราการ 

FACTORS AFFECTING MOTIVATION THE USING COMPRESSED 

NATURAL GAS VEHICLES (NGV) ONLY TRUCKS WHICH AREA IN 

SAMUTPRAKAN PROVINCE 

ชญาดา  เกกินะ 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2   

------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

ก า รศึ ก ษ า วิจัย น้ี  มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม แต ก ต่า ง ข อ ง

ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีต่อแรงจูงใจของผูใ้ช้ก๊าซ NGV รวมถึงเพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ 

NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้

รถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 400 

คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลไปทาํการ

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัพื้นฐานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดย

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา 

ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัอ่ืนๆของผูบ้ริโภคมี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขต 

____________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านค่านิยม ด้าน

ศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิต และดา้นประโยชน์หลกั ตามลาํดบั  

คาํสาํคญั : ก๊าซธรรมชาติ NGV 

 

Abstract 

This study is Factors Affecting Motivation the Using Compressed 

Natural Gas Vehicles (NGV) Only Trucks Which Area in Samutprakan 

Province. The purpose of this independent study the difference of the basis 

factors and Motivation the Using Compressed Natural Gas Vehicles (NGV) 

Only Trucks Which Area in Samutprakan Province, along with study the 

relationship between Marketing mix factors, and other factor Affecting 

Motivation the Using Compressed Natural Gas Vehicles (NGV) Only Trucks 

Which Area in Samutprakan Province. For this study   

 sample group consists of 400 consumers who live in Samutprakan 

Province and Trucks users. Data collection devices are questionnaires. 

 The results of Hypothesis as follows: The study of between 

different basis factors affecting motivation NGV gas of only large trucks. In 

Samutprakan province were not different. Marketing Mix Factors influencing 

motivation NGV gas only truck In the province of Samutprakan. Found that is 

promotion factor is the most correlation. the second highest correlation is price 

factor followed by products factor and place factor. Other factor influencing 

motivation NGV gas only truck in the province of Samutprakan. Found that is 

values factor is the most correlation, followed by the potential to increase 

productivity factor and benefit factor, respectively.  

Keywords: Natural Gas Vehicles (NGV) 

 

 



94 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อราคานํ้ ามนัในปี 2553 ไดแ้ก่ 

เศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่คร่ึงปีหลงัของปี 2552 ต่อเน่ือง

มาจนถึงปัจจุบนั จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลทัว่โลกทั้งนโยบาย

การเงินและการคลงั รวมถึงการอดัฉีดเม็ดเงินเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและส่งเสริม

สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศต่างๆ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความตอ้งการใชน้ํ้ามนัในปีน้ี  

จากปัจจยัอุปสงค์นํ้ ามนัโลก International Energy Agency (IEA) 

คาดการณ์ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัโลกในปี 2553 จะมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนจาก

ปี 2552 ประมาณ 1.1 MMBD มาอยู่ท่ี 86.3 MMBD โดยภูมิภาคเอเชียยงัคงมี

บทบาทสําคญัในการขบัเคล่ือนอุปสงค์นํ้ ามนัโลก ในส่วนของปริมาณการใช้

นํ้ ามนัของกลุ่ม Non-OECD ในปี 2553 คาดว่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 40.8 MMBD 

(เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ปริมาณ 1.45 MMBD) โดยความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของ Asia 

Pacific อยูท่ี่ระดบั 2634 MMBD และ Middle East อยูท่ี่ระดบั 7.6 MMBD (+0.4 

MMBD y-o-y) อุปทานนํ้ ามนัโลก IEA คาดการณ์อุปทานนํ้ ามนัของกลุ่ม Non-

OPEC ในปี 2553 จะเพิ่มข้ึน 0.4 MMBD จากปี 2552 สู่ระดับ 51.7 

MMBD โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต (Former Soviet Union: 

FSU) และเอเชีย ขณะท่ีบริเวณทะเลเหนือยงัมีขอ้จาํกดัจากแหล่งผลิตถดถอย 

ส่งผลให้ Call on OPEC ในส่วนของการผลิตนํ้ ามนัดิบ (ไม่รวมการผลิต NGL 

และ Condensate ปริมาณประมาณ 5.7 MMBD) ในปีน้ีจะเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 29.0 

MMBD โดยอุปทานจากกลุ่ม OPEC ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตนํ้ ามนัดิบประมาณ 40% ของ

โลกจะเป็นตวัแปรสําคญัท่ีช่วยสร้างสมดุลของตลาดนํ้ ามนั ทั้งน้ีซาอุดิอาระเบีย

ยงัมีกาํลงัการผลิตสํารองคงเหลือประมาณ4.5 MMBD เม่ือพิจารณาสถานการณ์

ดังกล่าวประกอบกับปริมาณสํารองนํ้ ามนัทัว่โลกยงัอยู่ระดับสูง โดย IEA 

รายงานปริมาณสํารองนํ้ ามนัของประเทศกลุ่ม OECD ในช่วงปลายปี 2552 มี 

Day of Forward Demand Cover อยูท่ี่ประมาณ 59 วนั และปริมาณสํารองนํ้ ามนั
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ใน Floating Storage ยงัอยูใ่นระดบัสูงจึงไม่น่าจะเกิดภาวะอุปทานขาดแคลนใน

ปีน้ี  

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัระบบการขนส่งท่ีตอ้งใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์นํ้ ามนัราคาสูงข้ึน ผูป้ระกอบการหรือ

เจา้ของรถบรรทุกจาํเป็นตอ้งหาแนวทางการแกไ้ขเพื่อปรับลดตน้ทุนในส่วนน้ีลง 

และก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์(NGV) จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีรัฐบาลรณรงค์

ให้ประชาชนหันมาใช้ และหลายฝ่ายก็หันมาให้ความสนใจ เน่ืองจากเป็น

เช้ือเพลิงท่ีมีราคาท่ีตํ่ากวา่ราคานํ้ามนัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมาก  และสามารถผลิตใช้

เองไดใ้นประเทศไทย  ทั้งยงัมีสถานีบริการเช้ือเพลิงชนิดน้ีอยูแ่ลว้  ซ่ึงกาํลงัเพิ่ม

ปริมาณข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคตจนเพียงพอต่อความตอ้งการ จึงไม่ยุ่งยากต่อการ

จดัหาเช้ือเพลิงมาเติมเคร่ืองยนตท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  และยงัก่อใหเ้กิดมลภาวะนอ้ย

กวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ  อยา่งไรก็ตามวิธีการติดตั้งก๊าซ NGVยงัอยูใ่นขั้นพื้นฐาน

และมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยัยงัไม่ดีพอรวมทั้งกฎระเบียบในดา้นความ

ปลอดภัยยงัไม่ รัดกุมจึงมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดได ้

นอกจากน้ีสถานีเติม NGV ค่อนขา้งขาดแคลนเน่ืองมาจาก ตน้ทุนในการก่อสร้าง

และราคาท่ีดินในกรุงเทพฯ จึงส่งผลให้ตลาดรถยนตท่ี์ใช้ NGV เป็นเช้ือเพลิง

ไม่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเท่าท่ีควร  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดั

สมุทรปราการ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนําผลการวิจยัท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการ

บริหารงานลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับรถบรรทุกในภาคธุรกิจ 

2. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการให้บริการก๊าซ 

NGV ของผูป้ระกอบการสถานติดตั้งก๊าซ NGV รวมถึงสถานีบริการนํ้ ามนัท่ี

ใหบ้ริการจาํหน่ายก๊าซ NGV ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้ตอ้งการ 

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านขอ้มูลพื้นฐานท่ีประกอบไปด้วยความเป็น

เจ้าของรถบรรทุก จํานวนรถบรรทุกในครอบครอง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ัง มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

เลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 

ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ง เสริมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย ดา้นประโยชน์

หลกั ดา้นศกัยภาพในการเพิ่มผลิต ดา้นค่านิยม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ 

(NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัจะ

นาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี  

1. แนวคิดเกีย่วกบัก๊าซ (NGV) พลงังานธรรมชาติ 

ในการพฒันาตลาดรถ NGV จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาโครงสร้างบริการ

พื้นฐานควบคู่ไปดว้ย ไดแ้ก่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีเติมก๊าซ ซ่ึง

โครงสร้างบริการพื้นฐานดงักล่าวมีค่าลงทุนค่อนขา้งสูง ดงันั้น การท่ีจะพฒันา

ตลาดรถ NGV ให้แพร่หลายมากข้ึน จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

ในการให้ความสําคญักบัการลดปัญหามลพิษทางอากาศ และการให้เงินอุดหนุน 

หรือลดหย่อนภาษีในการลงทุนพฒันา โครงสร้างบริการพื้นฐาน อุปกรณ์การ

ผลิต และอุปกรณ์ดดัแปลงต่างๆ ในหลายๆ ประเทศท่ีมีการใช้รถ NGV อย่าง

แพร่หลาย ส่วนใหญ่มกัจะไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

     ประเทศไทยไดมี้การนาํรถ NGV มาให้บริการแก่ประชาชน เม่ือปี พ.ศ. 

2536 โดยเป็นรถโดยสารประจาํทางปรับอากาศของ ขสมก. ท่ีให้บริการแก่

ประชาชน จาํนวน 82 คนั และขณะน้ี ปตท. อยูร่ะหวา่งการทดลอง และทดสอบ

การดดัแปลงเคร่ืองยนต ์ ให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงร่วมดว้ย ซ่ึง

โครงการดงักล่าว จะนาํไปสู่การขยายผลต่อไปกบัรถของ ขสมก. และรถเก็บขยะ

ของกรุงเทพมหานคร การพฒันาตลาดรถ NGV ในประเทศไทย จะประสบ

ผลสําเร็จได้ ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และความร่วมมือจาก

หน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง ในการขจดัปัญหาและอุปสรรค เพื่อสนบัสนุนการพฒันา

ตลาดรถ NGV ให้แพร่หลายมากข้ึนเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในช่วง

ท่ีราคานํ้ ามนัมีความผนัผวน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ก๊าซธรรมชาติจึงเป็น

ทางเลือกเช้ือเพลิงหน่ึง ท่ีจะมีบทบาทมากข้ึนในภาคคมนาคมขนส่งต่อไปใน

อนาคต 
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2. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงใจ  

มีผูใ้ห้ความหมาย “แรงจูงใจ” ไวห้ลายท่าน โดยสามารถสรุปได้ว่า 

“แรงจูงใจ” หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากปัจจยัภายนอกและภายใน 

เพื่อใหเ้กิดการกระทาํหรือพฤติกรรมบางอยา่งท่ีตอ้งการ 

สาเหตุของการเกดิแรงจูงใจ 

1. แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์(Product Buying Motives)  

2. แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล (Rational Buying Motives)  

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotional Buying Motive)  

4. แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภร้์านคา้ (Patronage Buying Motives)  

3. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาการจัดจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงนกัการตลาดผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้ตอบสนองความ

ตอ้งการ (Kotler and Armstrong. 2545: 35) 

4. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจาก

ความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล 

ทาํใหก้ารตดัสินใจซ้ือและใชบ้ริการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึง

จาํเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ โดยท่ีเราสามารถแบ่งปัจจัยท่ีจะมีผลต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ออกเป็น  2 ประการ คือ ปัจจยัภายใน และ ปัจจยั

ภายนอก 

5. แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีทาํให้เกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 

ท่ีทาํให้เกิดความต้องการส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ

คาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผู ้
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ซ้ือ แลว้จะมีการตอบสนอง (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

(Buyer’s purchase decision)   

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ 

(NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ” เป็นการวิจยั

เชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถบรรทุก

ขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การวดั และใชส้ถิติทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล   

โดยประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น 

ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดประชากรกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรคาํนวณแบบไม่ทราบ

จาํนวนประชากรไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 กลุ่มตวัอยา่ง และใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง

แบบสะดวก (Convenience Sampling) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติ 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 

เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม มาทาํการวิเคราะห์โดย

ใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และนาํเสนอเป็นร้อยละ (Percentage)  

1.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด มา

หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 ข้อมูลปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ด้านประโยชน์หลัก ด้าน

ศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิต และค่านิยม มาหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 



101 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

                   1.4 ขอ้มูลแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มาหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

2.1 สถิติวเิคราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) หรือใชว้ิธีของ Brown-

Forsythe เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 

2 กลุ่ม ใชท้ดสอบสมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานจาํแนกตามจาํนวนรถบรรทุกใน

ครอบครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ัง 

2.2 สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression 

Analysis) เพื่อใชห้าค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระกนั ใชท้ดสอบ

สมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี3  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 

ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ง เสริมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย ดา้นประโยชน์

หลกั ดา้นศกัยภาพในการเพิ่มผลิต ดา้นค่านิยม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

4. ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัมีแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

       ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

จาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 0.08   

รายได ้ 0.38   

ค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อ

คร้ัง 

0.09   
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ด้านผลติภัณฑ์    

1. ก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์

(NGV) มีประสิทธิภาพสูงสุด การ

เผาไหมส้ะอาด 

0.024   

2. มีความปลอดภยัในการใชง้าน

สูง 
0.000   

3. บรรจุภณัฑดู์น่าเช่ือถือ ได้

มาตรฐาน 
0.273   

4. ลดการเกิดฝุ่ นผงในอากาศ 0.339   

5. ความสะดวกและประหยดัเวลา

ในการใชง้านภายหลงัการติดตั้ง 
0.019   

ด้านราคา    

6. ก๊าซธรรมชาติ NGV สาํหรับ

รถบรรทุก มีราคาถูกกวา่เช้ือเพลิง

ชนิดอ่ืนๆ เช่น นํ้ามนัดีเซล 

0.000   

7. การซ่อมบาํรุงและการดูแลรักษา

รถบรรทุกท่ีใชก้๊าซ NGV มี

ค่าใชจ่้ายตํ่า 

0.005   

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

8. ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งอุปกรณ์

เพื่อใชก้๊าซ NGV มีราคาท่ี

เหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ 

0.166   
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

9. จาํนวนสถานีบริการเติมก๊าซ

ธรรมชาติ NGV สาํหรับรถบรรทุก 

มีเพียงพอต่อความตอ้งการ 

0.000   

10. การตกแต่งพื้นท่ีใหบ้ริการเติม

ก๊าซธรรมชาติ NGV สาํหรับ

รถบรรทุกให้โล่งและกวา้งขวาง

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้

บริการ 

0.332   

11. จาํนวนผูติ้ดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ

ธรรมชาติ NGV มีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ 

0.001   

ด้านการส่งเสริมการขาย    

12. การแนะนาํผลิตภณัฑจ์าก

ผูเ้ช่ียวชาญ ณ สถานีติดตั้ง หรือ จุด

จาํหน่าย 

0.000   

13. การโฆษณาส่งเสริมการขาย

ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 

ใบปลิว   

0.011   

14. มีระบบผอ่นชาํระในการติดตั้ง

อุปกรณ์ 
0.315   

15. การใหบ้ริการหลงัการขาย

ภายหลงัการติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 

ปี 

0.046   
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ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. ความเป็นเจา้ของรถบรรทุก กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัส่วนใหญ่เป็น

เจา้ของรถบรรทุกกิจการขนาดใหญ่มากท่ีสุด จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 

เจา้ของรถบรรทุกกิจการขนาดเล็กจาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 

 2. จาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัส่วนใหญ่มี

จาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 2 – 3 คนั จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 

รองลงมาคือ มีจาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 1 คนั จาํนวน 132 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.0 มีจาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 4 – 5 คนั จาํนวน 96 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.1 และมีจาํนวนรถบรรทุกในครอบครอง 5 คนัข้ึนไป จาํนวน 33 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.1 

3. รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 

บาท มีจาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาคือ ผูท่ี้มีรายได ้20,001 – 

30,000 บาท มีจาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รายได ้30,001 บาทข้ึนไป มี

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท  มีจาํนวน 30 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

4. ค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ัง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ังเท่ากบั 1,001 - 2,000 บาท จาํนวน 227 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าใช้จ่าย2,001-3,000 บาท 

จาํนวน96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่ 1,000 บาท จาํนวน 41

คน คิดเป็นร้อยละ10.3 และกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้าย3,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 36 คนคิด

เป็นร้อยละ 9.0 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความปลอดภยัในการใช้

งานสูง กลุ่มตวัอยา่งจะเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.72  

2. ด้านราคา กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นราคาในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยในส่วนของก๊าซธรรมชาติ NGV สําหรับรถบรรทุก มีราคาถูกกวา่
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เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ เช่น นํ้ ามนัดีเซล กลุ่มตวัอยา่งจะเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

8.57 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับ

จาํนวนสถานีบริการเติมก๊าซธรรมชาติ NGV สําหรับรถบรรทุก มีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.98 

 4. ด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการขาย ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเห็นดว้ยกบัการแนะนาํ

ผลิตภณัฑ์จากผูเ้ช่ียวชาญ ณ สถานีติดตั้ง หรือ จุดจาํหน่าย อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 5.80 

ปัจจัยอืน่ๆทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ด้านประโยชน์หลกั กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นประโยชน์หลกั

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัก๊าซธรรมชาติ NGV มีราคาถูกกว่า

เช้ือเพลิงปิโตรเลียมอ่ืนๆ เช่น นํ้ ามนั นํ้ ามนัเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว มาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.05 

2. ด้านศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกบัปัจจยัด้าน

ศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิตในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเห็นดว้ยกบัก๊าซ

ธรรมชาติ NGV มีคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.79 

 3. ด้านค่านิยม กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นค่านิยมในภาพรวมอยู่

ในระดบัค่อนขา้งมาก โดยเห็นด้วยกบัก๊าซธรรมชาติ NGV ประหยดัพลงังาน 

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 6.39 

แรงจูงใจในการเลอืกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ NGV 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกบัการมีขอบข่าย

ระยะเวลาการซ่อมบาํรุงท่ีแน่ชดั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.37 
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5. อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเจา้ของรถบรรทุกกิจการขนาดใหญ่ อาจ

เน่ืองมาจาก รถบรรทุกเป็นรถท่ีมีไวใ้ช้เฉพาะงานขนส่งส่ิงของในปริมาณท่ีมาก

และขนาดใหญ่ ดงันั้น ผูท่ี้จะซ้ือรถบรรทุกมาเพื่อใช้งานจึงเป็นกลุ่มธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ และแต่ละธุรกิจมกัจะมีรถบรรทุกไวใ้นครอบครอง

หลายคนั จึงส่งผลให้จาํเป็นตอ้งมีพนกังานขบัรถเพิ่มตามจาํนวนของรถบรรทุก

นั้นดว้ย แมว้า่เจา้ของรถบรรทุกจะเป็นกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรม แต่อตัราส่วน

ของเจ้าของรถบรรทุกกิจการขนาดเล็กย่อมน้อยกว่า หากยึดท่ีจํานวนของ

รถบรรทุกเป็นหลกัเน่ืองจากการขนส่งสินคา้แต่ละคร้ังมีราคาค่อนขา้งสูง หาก

เกิดปัญหาในการขนส่งสินค้ากิจการขนาดใหญ่ย่อมมีความสามารถในการ

รับผิดชอบค่าเสียหายได้มากกว่าผูป้ระกอบการเจา้ของรถบรรทุกกิจการขนาด

เล็ก  ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ัง ส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้าย

อยูท่ี่ 1,001 - 2,000 บาท เน่ืองจาก รถบรรทุกหน่ึงคดัจะติดตั้งถงัก๊าซ 5 – 8 ถงั 

และเทียบราคาก๊าซ NGV ราคาลิตรละ 8.50 บาท (ราคา ณ เดือน พฤษภาคม 

2554) ซ่ึงปริมาณการเติมเต็มถงัจะอยู่ท่ีราคา 1,904 บาท ต่อคร้ัง จึงส่งผลให้

ค่าใชจ่้ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อคร้ังอยูท่ี่ 1,001 - 2,000 บาท  

และเม่ือมีการเปรียบเทียบขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งกบัแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ NGV พบวา่ ขอ้มูลพื้นฐานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน

การเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ NGV ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก วตัถุประสงคห์ลกัของ

การเลือกใชก้๊าซ NGV ของผูบ้ริโภคนั้น เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในส่วนของราคา

นํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนนั่นเอง จึงส่งผลให้มีแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ 

NGV ใกลเ้คียงกนั หรือไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนลทั  เช่ียว

วณิชยก์ร (2550) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ทศันคติของผูใ้ช้รถยนต์ ต่อการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติสําหรับรถยนต์ (NGV) เป็นเช้ือเพลิงในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
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การศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่สนใจท่ีจะเลือกใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเช้ือเพลิง

สาํหรับยานยนตใ์นอนาคต คือ เช้ือเพลิงมีราคาถูกและช่วยประหยดันํ้ามนั 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทีม่ีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้

ก๊าซ NGV  

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคมกัจะคาํนึงถึงดา้นก๊าซธรรมชาติสําหรับยาน

ยนต ์(NGV) มีประสิทธิภาพสูงสุด การเผาไหมส้ะอาด มีความปลอดภยัในการใช้

งานสูง และความสะดวกและประหยดัเวลาในการใช ้ 

2. ดา้นราคา จะคาํนึงถึงก๊าซธรรมชาติ NGV สําหรับรถบรรทุก มีราคา

ถูกกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ เช่น นํ้ ามนัดีเซล และการซ่อมบาํรุงและการดูแลรักษา

รถบรรทุกท่ีใชก้๊าซ NGV มีค่าใชจ่้ายตํ่า  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จะคาํนึงถึงจาํนวนสถานีบริการเติมก๊าซ

ธรรมชาติ NGV สําหรับรถบรรทุก มีเพียงพอต่อความตอ้งการ และจาํนวนผู ้

ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ NGV มีเพียงพอต่อความตอ้งการ  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จะคาํนึงถึงการแนะนาํผลิตภณัฑ์จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ ณ สถานีติดตั้ง หรือ จุดจาํหน่าย การโฆษณาส่งเสริมการขายผา่นส่ือ

ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ใบปลิว และการให้บริการหลงัการขายภายหลงัการติดตั้ง

เป็นระยะเวลา 1 ปี  

จากความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจะเห็นว่า

ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงความปลอดภยั การมีสถานีให้บริการอยา่งเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ การบริการหลงัการขาย และมุ่งเนน้ท่ีราคาถูกเป็นหลกั อาจเน่ืองมาจาก 

การเลือกใช้ก๊าซ NGV เป็นทางเลือกท่ีเขา้มาช่วยผูบ้ริโภคในการแบกรับราคา

นํ้ ามนัท่ีถีบตวัสูงข้ึนเร่ือยๆ แต่ก๊าซNGV ยงัถือว่าเป็นส่ิงใหม่ท่ีผูบ้ริโภคยงัขาด

ความรู้ความเขา้ใจอยู่มาก ดงันั้น ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึงและให้ความสําคญัจึง

มุ่งเน้นไปท่ีประโยชน์หลกัของก๊าซ NGV เป็นสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของนิธิวดี  โสตะจินดา และคณะ (2550) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรม

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชพ้ลงังานทดแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงในรถยนตส่์วนบุคคลท่ี

ติดตั้งระบบแก๊ส LPG (Liquid Petroleum Gas) พบวา่ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึง
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ต่อการตดัสินใจเลือกติดตั้งก๊าซอนัดบัแรกคือ การประหยดัจากการใช้งาน คิด

เป็นคะแนนรวมได ้32 คะแนน รองลงมา คือ ความปลอดภยัของการใชง้านระบบ

แก๊ส LPG  

และจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ NGV พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุก

ขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนานนัท ์

ฤทธ์ินภาดุล (2549) ไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัท่ีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของผู ้

ขบัข่ีรถยนตใ์นการใชก้๊าซธรรมชาติสําหรับรถยนต์ (NGV) ศึกษากรณี รถยนต์

โดยสารรับจา้ง (แท็กซ่ี) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นปัจจยัท่ี

มีความสัมพนัธ์พบวา่ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส ยี่ห้อรถยนต ์

ขนาดเคร่ืองยนต ์ อายุการใชง้านของรถยนต ์ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ใชก้๊าซธรรมชาติสําหรับรถยนต ์ (NGV) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการใชก้๊าซธรรมชาติสาํหรับรถยนต ์(NGV) 

ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ประโยชน์หลัก ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต 

และค่านิยม ทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการเลอืกใช้ก๊าซ NGV  

ปัจจยัด้านศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิตมีผลต่อแรงจูงใจในการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติNGVมากท่ีสุด รองลงมา คือปัจจยัดา้นประโยชน์หลกั และปัจจยัดา้น

ค่านิยม ตามลาํดบั โดยเห็นดว้ยกบัก๊าซธรรมชาติ NGV มีคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน 

มากท่ีสุด รองลงมาเห็นดว้ยกบัก๊าซธรรมชาติ NGV สามารถลดตน้ทุนให้แก่

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในระยะยาว ก๊าซธรรมชาติ NGV มีความคุม้ค่ากบัราคา 

ก๊าซธรรมชาติ NGV ช่วยรักษาสภาพสมรรถนะเคร่ืองยนตใ์ห้มีอายุการใชง้านท่ี

ยาวนาน และก๊าซธรรมชาติ NGV ไม่ส่งผลต่อกาํลงัหรืออตัราการเร่งของ

เคร่ืองยนต์ ซ่ึงสาเหตุท่ีกลุ่มตวัอย่างคาํนึงถึงปัจจยัด้านศกัยภาพในการเพิ่ม

ผลผลิต อาจมีสาเหตุเน่ืองมาจาก ผูบ้ริโภคจะคาํนึงถึงประสิทธิภาพท่ีจะไดรั้บจาก

การเติมก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นหลกัก่อนท่ีจะพิจารณาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงถา้

หากผูบ้ริโภคพบว่าประสิทธิภาพในการเติมก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นไปใน
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ทิศทางท่ีดีและเป็นท่ีน่าพึงพอใจก็จะเป็นแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีเติมก๊าซ

ธรรมชาติ NGV ทดแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

วลิยัพร  สายวลิยั (2550) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีมีต่อ

การใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อการใชก้๊าซ NGV ท่ี

อยูใ่นระดบัสูงไดแ้ก่ เร่ืองท่ีก๊าซ NGV มีราคาถูกกว่าเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ เร่ืองของการติดตั้ง NGV ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เร่ืองการใช ้

NGV แทนนํ้ ามนัทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายมากข้ึน ตามลาํดบั และพบวา่นอกจาก

จะประหยดัค่าใช้จ่ายของประเทศแลว้ยงัสามารถช่วยประหยดัค่าใช่จ่ายส่วนตวั

ไดด้้วยนั้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติต่อเร่ืองดงักล่าวท่ีใกลเ้คียงกนั  สําหรับ

ทศันคติต่อการใชก้๊าซ NGV ท่ีอยูใ่นระดบัปากลางมีเพียงเร่ืองเดียว คือ ของสถานี

บริการเติมก๊าซ NGV มีจาํนวนมากข้ึนเท่านั้น 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการวิจัยเ ร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ (NGV) เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

ผูว้จิยัใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็นดงัน้ี 

1. จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ 

ประกอบด้วย ประโยชน์หลกั ศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิต และค่านิยม มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชก้๊าซ NGV เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ดงันั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความสําคญัปัจจยั

ต่างๆเหล่านั้นเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้ผูบ้ริโภค

เลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV โดยผูป้ระกอบการควรจะมีการนาํเอาส่วนประสม

ทางการตลาดมาเป็นแนวทางในการวางแผนกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 2. สําหรับผูป้ระกอบการจาํหน่ายก๊าซ NGV รวมถึงสถานบริการติดตั้ง

ถงัก๊าซ NGV ควรให้ความสําคญัในเร่ืองของความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง 

ซ่ึ ง เ ป็ นเ ร่ือง ท่ีผู ้บ ริโภค ให้ความสํา คัญ และคํา นึง ถึง มาก ท่ี สุด  ถ้าหา ก
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ผูป้ระกอบการมีการรับรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยั รวมถึงรับประกนัและ

บริการหลงัการขายท่ีมีมาตรฐานก็จะสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจท่ี

จะเขา้มาใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

3. สําหรับการทาํการตลาดนั้นผูป้ระกอบการควรจะเน้นหนกัในเร่ือง

ของการนาํ เสนอคุณประโยชน์ของก๊าซ NGV วา่มีอะไรบา้ง ท่ีนอกเหนือจากการ

นาํเสนอในเร่ืองราคาถูกเพียงอยา่งเดียว รวมถึงควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัก๊าซ 

NGV การติดตั้ง ปัญหาท่ีอาจพบ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในตวั

ผลิตภณัฑม์ากข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานหรือแหล่งของขอ้มูลการ

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัก๊าซ NGV แก่ผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงัโดยตรง   

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างเฉพาะ

จงัหวดัสมุทรปราการ ดังนั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษามุ่งเน้นไปท่ี

ผู ้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการขนส่งท่ี

จาํเป็นตอ้งใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่  โดยตรง เน่ืองจากถือเป็นกลุ่มท่ีจาํเป็นตอ้ง

ใชแ้ละมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นของตนเอง 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ ก๊าซ NGV 

ของผูบ้ริโภค โดยเจาะเขา้สู่ประเด็นของการทาํการส่งเสริมการขายและโฆษณา 

เน่ืองจาก ในปัจจุบนัยงัไม่ค่อยมีโฆษณาท่ีออกสู่สายตาผูบ้ริโภคมากเท่าท่ีควร ซ่ึง

ถ้าทาํการวิจยัในจุดน้ีเพิ่ม อาจจะทาํให้ทราบแนวทางการส่งเสริมการใช้ ก๊าซ 

NGV ได ้

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยติ์ดตั้ง ก๊าซ 

NGV เพื่อนาํข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพฒันาศูนย์บริการในการสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดต้รงตามความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาความต้องการต่อการใช้รถบรรทุกท่ีใช้พลังงาน

ไฮบริดจร์ะหวา่งก๊าซ NGV กบัมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความประหยดัเน่ืองจาก

ราคาก๊าซ NGV และ LPG มีแนวโนม้ราคาเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 
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5. ควรมีการศึกษาแนวโนม้การผลิตก๊าซ NGV และ ก๊าซ LPG ข้ึนใชเ้อง

ภายในประเทศเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก

ราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ 
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