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ความคิดเห็นของผูบริโภคในการเลือกใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) แทนการเติมน้ํามัน
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1นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ E-mail: kapok_za17@hotmail.com
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีความมุงศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีเลือกใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) แทนการเติมนํ้ามัน โดยเลือกกลุม

ตัวอยางจํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่
คาเฉล่ีย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Crosstab chi- Square

ผลการวิจัยพบวา ผูขับรถเกือบท้ังหมดเปนเพศชาย มีอายุอยูระหวาง 35 – 40 ป และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีรายไดสวนตัว
อยูท่ี 15,000 – 25,000 บาทโดยเหตุผลท่ีหันมาเลือกใชกาซแทนการเติมนํ้ามันเน่ืองจากชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และในปจจุบัน
เห็นวาการติดกาซไมไดนากลัวอยางท่ีคิด เพียงแคตองใหการดูแล และเช็คสภาพของรถยนตอยางตอเน่ือง อีกท้ังบริษัทท่ีรับติดต้ังกาชก็มีการ
รับประกันใหเปนอยางดี จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานของคาใชจายเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใหผูบริโภคหันมาติดกาชมาก
ขึ้น แตท้ังน้ีส่ิงท่ีนาเปนกังวลก็คือ ผูบริโภคท่ีเลือกใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) แทนการเติมนํ้ามันน้ัน ยังไมมีความรูมากพอในการท่ี
จะดูแลรักษา หรือคอยสังเกตขอบกพรองของรถตนเอง ดังน้ันบริษัทท่ีรับติดกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) จะตองใหความรูความเขาใจ
กับผูบริโภคเพ่ิมมากขึ้น

คําสําคัญ: ผูบริโภค, กาซธรรมชาติ, นํ้ามัน

1. ท่ีมาและความสําคัญ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนการสงเสริมใหมนุษยมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นทําใหสามารถใชชีวิตอยางเต็มศักยภาพมีสุขภาพดีและมี

ความม่ันคงในชีวิตซ่ึงไดสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9 อีกท้ังยังใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ ท้ังน้ีได
สอดคลองกับแนวคิดของพระธรรมปฎก (ประยุกตปยุตตโต. 2542: 12) ไดกลาวไววามนุษยมิไดเปนทุนทางเศรษฐศาสตร (Human Capital)
หรือทรัพยากรมนุษย (Human Resources) เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคมแตมนุษยมีคุณคามีความหมายในตัวเองโดยผานกระบวนการ
ศึกษาการพัฒนาตนเองใหสมบูรณนอกจากน้ีโครงการเพ่ือการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program :
UNDP,1994) ยังไดมีการกําหนดเปาหมายในการวัดการพัฒนามนุษยซ่ึงประกอบดวยตัวประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการของการพัฒนามนุษย
สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1: ตัวประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการของการพัฒนามนุษย
จากรูปท่ี 1 ตัวประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการของการพัฒนามนุษย จะประกอบไปดวยการมีชีวิตท่ียืนยาวความรูและมาตรฐานความเปนอยู

(WHOQOL Group, 1994)สําหรับการมีชีวิตยืนยาวสามารถวัดโดยดูอายุขัยความรูวัดไดโดยดูจากอัตราการรูหนังสือของผูใหญและมาตรฐาน
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หรือทรัพยากรมนุษย (Human Resources) เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคมแตมนุษยมีคุณคามีความหมายในตัวเองโดยผานกระบวนการ
ศึกษาการพัฒนาตนเองใหสมบูรณนอกจากน้ีโครงการเพ่ือการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program :
UNDP,1994) ยังไดมีการกําหนดเปาหมายในการวัดการพัฒนามนุษยซ่ึงประกอบดวยตัวประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการของการพัฒนามนุษย
สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 1

รูปท่ี 1: ตัวประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการของการพัฒนามนุษย
จากรูปท่ี 1 ตัวประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการของการพัฒนามนุษย จะประกอบไปดวยการมีชีวิตท่ียืนยาวความรูและมาตรฐานความเปนอยู

(WHOQOL Group, 1994)สําหรับการมีชีวิตยืนยาวสามารถวัดโดยดูอายุขัยความรูวัดไดโดยดูจากอัตราการรูหนังสือของผูใหญและมาตรฐาน
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ความเปนอยูวัดโดยผลิตภัณฑภายในประเทศเบ้ืองตนตอคน (GDP Per capita) โดยการพัฒนามนุษย จะเห็นไดวาในดานของตัวประกอบพ้ืนฐาน
ดานมาตรฐานความเปนอยูน้ัน เปนตัวประกอบท่ีใจปจจุบันใชทรัพยากรมาก เน่ืองจากความตองการของมนุษยเพ่ิมขึ้นเกิดการใชทรัพยากรอยาง
ฟุมเฟอย และผิดวิธี จนสงผลกระทบตามมาในปจจุบัน เชน ภาวะโลกรอน ภัยธรรมชาติ เปนตน จนตองมีการศึกษาคนควาพลังงานทางเลือก
ตางๆ เพ่ือขึ้น เพ่ือเปนการทดแทน (Mckennell Aubrey C; & others, 1983)

ปจจุบันภาครัฐบาลไดใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกดวยสาเหตุเน่ืองมาจากปญหาวิกฤตดาน
พลังงานอีกท้ังการใชนํ้ามันยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนอยางมากโดยเฉพาะการเกิดมลพิษทางอากาศท่ี
เกิดขึ้นจากการปลอยไอเสียของรถยนตท่ีใชนํ้ามันสารมลพิษท่ีถูกปลอยออกมาจากเครื่องยนตดีเซลพบวามีกาซคารบอนมอนนอกไซด
(Carbon Monoxide : CO) ในปริมาณมากท่ีสุดรองลงมาคือกาซไนโตรเจนออกไซด (Nitrogen Oxide : NOx) กาซไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon : HC) ฝุนละออง (Particulate Matter : PM) หรือเขมาควันซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากไอเสียของรถยนตและโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ขยายจํานวนมากขึ้นในขณะท่ีพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการจราจรติดขัดจะมีปญหามลพิษทางอากาศในอัตรา
ท่ีสูงซ่ึงปญหาดังกลาวมีแนวโนมวาจะรุนแรงมากขึ้นเรือ่ยๆเน่ืองจากมีปริมาณรถยนตเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูงทําใหเกิดคาใชจายทางสังคมในการดูแล
สุขภาพของประชาชนสูงขึ้นไมวาจะเปนการสูดดมมลพิษท่ีเขาสูรางกายโดยตรงซ่ึงจะทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหืดหอบความเครียด
ความเส่ือมทางพลังกายและสติปญญาปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเปนตนซ่ึงหากปลอยปญหาน้ีตอไปจะเปนการยากตอการแกไขได(กรมควบคุม
มลพิษ, 2549)

กาซธรรมชาติจึงเปนพลังงานทางเลือกหน่ึงท่ีภาครัฐบาลนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนตแมวาการใชแมวาการใชกาซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต (NGV) จะทําใหผูใชมีภาระคาใชจายในดานคาเชื้อเพลิงนอยลงเน่ืองจากกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) มีราคาถูกกวากาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) แตการเปล่ียนจากการใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ตองมีคาใชจายในการติดต้ังดัดแปลงอุปกรณ NGV
คาใชจายในการบํารุงรักษาซ่ึงทําใหผูใชไมแนใจวาจะประหยัดคาใชจายในการใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) หรือไมเพียงใดประกอบกับ
ประชาชนยังขาดขอมูลความรูความชัดเจนในแงของความปลอดภัยขอมูลดานเทคนิคในการติดต้ังดัดแปลงอุปกรณ NGV ความสะดวกของสถานี
บริการเติมกาซ NGV ตลอดจนความชัดเจนในแงของผลดีตอคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตซ่ึงนับเปนปญหาท่ีควรทําการวิจัย
เพ่ือใหไดคําตอบท่ีจะนําไปเปนประโยชนตอการตัดสินใจใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV)

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคในการเลือกใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) แทนการเติมนํ้ามัน เพ่ือนํา
ผลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตและเปนประโยชนตอหนวยงานของภาครัฐ
ในการกําหนดนโยบายในการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงตอไป

2.วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุงศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคในการเลือกใชกาซธรรมชาติสําหรับ

ยานยนต (NGV) แทนการเติมนํ้ามัน ซ่ึงมีวิธีการศึกษาคนควาดังน้ี
2.1การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง

2.1.1 ประชากร (Population)
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกผูขับขี่รถยนตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชกาซ NGV
2.1.2 กลุมตัวอยาง (Sample)
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน100 คนใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane) ระดับความเชื่อม่ัน 90% ความคลาด

เคล่ือนท่ี 10% ไดกลุมตัวอยางจํานวน100คน (จิรภา แสนเกษม, 2545, น.83)
2.2การสรางเครื่องมือในการวิจัย

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังน้ี
1. ศึกษาคนควาเอกสารบทความงานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย
3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษาเน้ือหาและจัดหมวดหมูขอคําถาม
ใหกะทัดรัดเขาใจงายพรอมท้ังตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามดานเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข
4. ปรับปรุงแกไขคุณภาพของแบบสอบถามตามท่ีไดรับการแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
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5. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยแบงออกเปน3ตอนดังน้ี

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล
ตอนท่ี2เปนคําถามเกี่ยวกับดานสุขภาพกายและจิตของผูขับรถท่ีใชกาซ NGV
ตอนท่ี3เปนคําถามเกี่ยวกับดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกาซ NGV ของผูขับ

2.3การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) โดยใชแบบสอบถามโดยวิธีสุมแบบบังเอิญ

สถานีบริการเติมกาซ NGV
2.4การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

2.4.1 การจัดกระทําขอมูล
ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดังน้ี(กัลยา วานิชยบัญชา, 2548)

1) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ
2) ลงรหัสแบบสอบถาม
3) ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

2.4.2 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน2 สวน

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(ชูศรีวงศรัตนะ. 2541: 26)

2) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ไดแก สถิติ Crosstab chi- Square

3. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคในการเลือกใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) แทนการเติมนํ้ามันสามารถนํามาสรุปภาพรวม

ไดดังน้ี
สถานภาพสวนบุคคลพบวา ผูขับรถสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 91 มี 30 – 40 ปคิดเปนรอยละ 40 สถานภาพการสมรสคิดเปน

รอยละ 38.5 ระดับการศึกษาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรคิีดเปนรอยละ 79.5
คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการใชรถในกรณีท่ีใชกาซ NGV เปนดังน้ี
กรณีใชกาซ NGV พบวาผูขับรถใชจายคาเชื้อเพลิงมากท่ีสุดจํานวน 1,500บาท/ คาใชจายอื่นๆ (คาตรวจสภาพรถ/ซอมรถคาลางรถคา

ภาษีคาประกัน) จํานวน35,000บาท/ปคาบํารุงรักษารถจํานวน15,000บาท/ป
ดานสุขภาพกายและดานสุขภาพจิต
ดานสุขภาพกายการใชกาซ NGV สงผลใหสุขภาพโดยรวมของผูขับรถโดยรวมดีขึ้นเล็กนอยโดยผลการศึกษาสวนใหญผูขับรถพบแพทย

ตามปกติรองลงมามีรางกายปกติและนอนหลับเปนปกติดานสุขภาพจิตการใชกาซ NGV สงผลใหสุขภาพจิตโดยรวมของผูขับรถดีขึ้นเล็กนอยโดย
ผลการศึกษาสวนใหญผูขับรถมีความพึงพอใจในการใชกาซ NGV ไมมีความกังวลใจตอการใชกาซ NGV และมีสมาธิในการขับรถเหมือนเดิม

ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกาซ NGV ของผูขับรถ
จากการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกาซ NGV ของผูขับรถท่ีใชกาซ NGV พบวาผูขับรถมีความรูความเขาใจในดาน

ส่ิงแวดลอมมากรองลงมามีความรูความเขาใจในดานคุณลักษณะและดานคุณประโยชนและความปลอดภัย ตามลําดับโดยสามารถสรุปได
ดังรูปท่ี 2
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รูปท่ี 2: ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกาซ NGV ของผูขับรถ

4. ผลการทดลองและวิจารณ
จากผลการศึกษาพบวา ผูใชกาซ NGV ใหญเปนเพศชายมีอายุ 30 – 40 ปคิดสถานภาพการสมรสจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีโดย

สังเกตเห็นไดวาผูใชกาซ NGV อยูในวัยทํางาน และอยูในชวงท่ีกําลังสรางฐานะทางครอบครัว จึงเลือกท่ีจะใชกาซ NGVโดยสาเหตุหลักคือประหยัด
คาใชจาย ไดสอดคลองกับชญาดา เกกินะ และไกรชิต สุตะเมือง (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเลือกใชกาซธรรมชาติ (NGV)
เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเลือกใชกาซ
NGV สําหรับดานคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการใชรถในกรณีท่ีใชกาซ NGVพบวาผูขับรถใชจายคาเชื้อเพลิงมากท่ีสุดจํานวน 1,500บาท/ คาใชจาย
อื่นๆ (คาตรวจสภาพรถ/ซอมรถคาลางรถคาภาษีคาประกัน) จํานวน35,000บาท/ปคาบํารุงรักษารถจํานวน 15,000 บาท/ปซ่ึงจากการศึกษาขอมูล
กับผูใชกาซ NGV ยังพบอีกวาคาใชจายดานเชื้อเพลิงท่ีตองจายตอเดือนลดลงกวาเดิม สอดคลองกับงานวิจัยของนลัทเชี่ยววณิชยกร (2550) ไดวิจัย
เรื่องทัศนคติของผูใชรถยนตตอการใชกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (NGV) เปนเชื้อเพลิงในเขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบวาสวนใหญสนใจ
ท่ีจะเลือกใชกาซธรรมชาติ (NGV) เปนเชื้อเพลิงคือเชื้อเพลิงมีราคาถูกสงผลใหรายจายลดลง

ดานสุขภาพกายการใชกาซ NGV สงผลใหสุขภาพโดยรวมของผูขับรถโดยรวมดีขึ้นเล็กนอยเน่ืองจากสวนใหญผูขับรถพบแพทยตามปกติ
และนอนหลับเปนปกติดานสุขภาพจิตการใชกาซ NGV สงผลใหสุขภาพจิตโดยรวมของผูขับรถปกติดีสวนใหญผูขับรถมีความพึงพอใจในการใช
กาซ NGV ไมมีความกังวลใจตอการใชกาซ NGV และมีสมาธิในการขับรถเหมือนเดิม ในขณะท่ีดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกาซ NGV
ของผูขับรถพบวาผูขับรถมีความรูความเขาใจในดานส่ิงแวดลอมมากรองลงมามีความรูความเขาใจในดานคุณลักษณะและดานคุณประโยชนและ
ความปลอดภัยซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิธิวดีโสตะจินดาและคณะ (2550) ไดวิจัยเรื่องปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชพลังงาน
ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนตสวนบุคคลท่ีติดต้ังระบบแกสLPG (Liquid Petroleum Gas) พบวาปจจัยท่ีผูบริโภคคํานึงถึงตอการตัดสินใจ
เลือกติดต้ังกาซอันดับแรกคือการประหยัดจากการใชงานรองลงมาคือความปลอดภัยของการใชงานระบบแกสLPG

5. ขอเสนอแนะผลการวิจัย
1. จากผลการศึกษาผูขับรถท่ีใชกาซ NGV ในดานรายจายมีน่ันแสดงวาการใชกาซ NGV จะสงผลตอการประหยัดคาใชจายมากกวาการ

ใชนํ้ามันดังน้ันจากผลการศึกษาดังกลาวกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมบริษัทปตท. จํากัด (มหาชน) และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของควรมี
นโยบายสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนตระหนักถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตรมากยิ่งขึ้น

2. จากผลการศึกษาดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตพบวาการใชกาซ NGV สงผลใหท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยรวมของผูขับรถดี
ขึ้นเล็กนอย ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการไปพบแพทยเปนประจํา และการพักผานของผูขับรถ การเลือกใชกาซ NGV อาจไมสงผลโดยตรงดังน้ันกระทรวง
พลังงานกระทรวงคมนาคมบริษัทปตท. จํากัด (มหาชน) และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธและสรางความรูความ
เขาใจใหผูขับรถตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของตนเองเพ่ิมขึ้น

3. จากผลการศึกษาวิจัยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกาซ NGV ของผูขับรถน้ันพบวาสวนใหญผูขับรถยังขาดความรูในดาน
คุณลักษณะคุณประโยชนและความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชกาซ NGV ดังน้ันกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมบริษัทปตท. จํากัด (มหาชน)
และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของควรสนับสนุนสงเสริมใหความรูประชาสัมพันธขอมูลท่ีสําคัญในดานคุณลักษณะคุณประโยชนและความปลอดภัย
เกี่ยวกับการใชกาซ NGV มากขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

ดา้นคณุประโยชน์
และความปลอดภยั

ดา้นคณุลกัษณะ
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1. ควรศึกษากลุมตัวอยางเพ่ิมเติมจาก 100 เปน 400 และทําการเปรียบเทียบระหวางผูท่ีขับรถในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล
2. ควรมีการศึกษาในดานสุขภาพของผูขับรถและผลกระทบตอสุขภาพจากการใชกาซ NGV มากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเลือกใชเชื้อเพลิงท่ีหลากหลายขึ้นนอกเหนือจากกาซ NGV แลวนํามาเปรียบเทียบ

เพ่ือดูวาเชื้อเพลิงชนิดใดเกิดความคุมคาทางการเงินและเศรษฐศาสตรมากกวากัน
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